
Laboratorium 4
Node.js, mongoose, express-session, passport

Dokumentacja:
- sesja w Express.js: https://www.npmjs.com/package/express-session
- funkcja skrótu sha1: https://www.npmjs.com/package/sha1 (można wykorzystać już sha2)
- Passport.js: http://www.passportjs.org/docs/, https://www.npmjs.com/package/passport, 

https://www.npmjs.com/package/passport-local 

Zadanie 1 – pusty projekt na początek
Tworzymy  sobie  pustą  aplikację  Express'a  o  nazwie  lab04 (silnik  szablonów  generalnie
dowolny, ale polecam Pug). 

Zadanie 2 – obsługa sesji w Express
Instalujemy pakiet  express-session.  Pod adresem '/sesja'  tworzymy prostą  stronę,  która
zlicza  liczbę  jej  wyświetleń  (dowolna  zmienna  dodana do obiektu  req.session).   Proszę
wyświetlić:

• id sesji,
• liczbę odwiedzeń strony podczas trwania danej sesji,
• wszystkie informacje dostępne w obiekcie req.session.cookie.

Długość sesji określamy na 15 s, do jej generowania trzeba też podać jakieś hasło. Testujemy
działanie.  Nie  musi  być  tak  ładnie,  jak  poniżej,  chodzi  bardziej  o  przegląd  tego,  co  jest
tworzone.

Proszę zmienić czas życia sesji na 1 godzinę (albo w ogóle go nie ustawiać, żeby sesja trwała,
dopóki  otwarta  jest  przeglądarka).  Następnie  proszę  ponownie  otworzyć  adres  '/sesja'
i znaleźć  utworzone  ciasteczko  (connect.sid dla  adresu  localhost)  w  ciasteczkach
przeglądarki.

https://www.npmjs.com/package/express-session
https://www.npmjs.com/package/sha2
https://www.npmjs.com/package/sha1
https://www.npmjs.com/package/passport-local
https://www.npmjs.com/package/passport
http://www.passportjs.org/docs/


Zadanie 3 - przygotowana aplikacja z danymi użytkowników, pakiet mongoose
W pliku  app04.zip jest  prosta  aplikacja,  która  łączy  się  z  bazą,  udostępnia  dane  dwóch
użytkowników,  które  będziemy  mogli  wykorzystać  do  logowania.  Użytkownicy  to:
admin i asdf. Ważne pliki:

• index.js – na stronie głównej (‘/’) odnośniki do dostępnych adresów,
• users.js – zawiera dwie trasy:

◦ ‘/users’ pozwala zobaczyć co mamy w kolekcji użytkowników,
◦  ‘/users/reset’ pozwala zresetować zawartość kolekcji, usuwa wszystko i tworzy 

dane dwóch osób, tutaj są też hasła dla tych dwóch użytkowników,
• utils/db.js – połączenie z bazą, definicja schematu kolekcji użytkowników.

Uruchamiamy bazę MongoDB, doinstalowujemy potrzebne pakiety (npm install – instaluje
się m.in. mongoose i sha1) i testujemy działanie.

Zadanie 4 – dodanie logowania za pomocą Passport bez użycia sesji, bojowe zadanie – 
zrozumieć jak to działa

Najpierw instalujemy pakiety:
• passport: npm install --save passport
• passport-local: npm install passport-local --save

Na górze pliku app.js dodajemy linijki:

var passport = require('passport');
LocalStrategy = require('passport-local').Strategy;

Pozwoli nam to, na używanie uwierzytelnienia lokalnego korzystając z biblioteki passport.
Odpowiednie dodanie wykorzystanych bibliotek czy modelu  User z mongoose będzie też
potrzebne w app.js, index.js i db.js.

W pliku index.js tworzymy sobie obsługę następujących adresów:
• '/zalogowany' – dla metody GET, strona, na którą przekierowujemy po poprawnym 

zalogowaniu, powinna wyświetlać napis: 'Jestem zalogowany'
• '/niezalogowany' – dla metody GET, strona, na którą przekierowujemy, jeśli nie uda 

się zalogować (błędne hasło albo nieznany użytkownik), powinna wyświetlać napis: 
'Nie jestem zalogowany...'
 

• '/login' – dla metody GET, ma wyświetlać formularz logowania wysyłający dane 
metodą POST, może działać na szablonie, może być wprost wpisany kod HTML, np.:

 
• '/logowanie' – działa dla metody POST, obsługa logowania przez passport, 

umieszczamy poniższy kod:

https://rperlinski.pl/strona/files/web20/app04.zip


router.post('/logowanie',
  passport.authenticate('local',
    { session: false,
      successRedirect: '/zalogowany',
      failureRedirect: '/niezalogowany' }
  )
);

Powyższe adresy pozwalają na obsługę logowania.

Poniższy kod piszemy w app.js. Inicjalizuje on passport i dodaje obsługę strategii lokalnej:

app.use(passport.initialize());

passport.use(new LocalStrategy(
  function(username, password, done) {
    User.findOne({ username: username }, function (err, user) {
      if (err) { return done(err); }
      if (!user) {
        return done(null, false, { message: 'Incorrect username.' });
      }
      if (!user.validPassword(password)) {
        return done(null, false, { message: 'Incorrect password.' });
      }
      return done(null, user);
    });
  }
));

Należy jeszcze dodać funkcję validPassword do naszego schematu w bazie danych (db.js):

userSchema.methods.validPassword = function(pass) {
  return sha1(pass)==this.password;
};

Po dodaniu powyższego logowanie z uwierzytelnieniem passport powinno działać. Proszę 
przetestować. Dopóki to nie zadziała, nie robimy nic dalej.

Można  sobie  pododawać  w wielu  miejscach  console.log('...') żeby  zrozumieć  jak  to  się
zachowuje, w jakiej kolejności wywołują się poszczególne funkcje.



Zadanie 5 – dołączenie użycia sesji do logowania, właściwa funkcjonalność passport

Chcemy teraz wykorzystać sesję z Express do trwałego zalogowania użytkownika.
Pierwsza rzecz to pod adresem '/logowanie' w index.js włączamy wykorzystanie sesji:

router.post('/logowanie',
  passport.authenticate('local',
    { session: true,
…

Następnie w app.js zaraz przed obsługą strategii lokalnej passport

passport.use(new LocalStrategy(...

dodajemy kod odpowiedzialny za serializację i deserializację czyli
• zapisanie w danych sesyjnych id użytkownika z bazy MongoDB (serializacja),
• pobranie danych użytkownika z MongoDB po jego danych sesyjnych (deserializacja)

oraz użycie sesji przez passport – pierwsza linijka poniżej:

app.use(passport.session());

passport.serializeUser(function(user, done) {
  // console.log(JSON.stringify(user));
  done(null, user._id);
});

passport.deserializeUser(function(id, done) {
  User.findById(id, function(err, user) {
    done(err, user);
  });
});

Na koniec dodajemy w pliku index.js obsługę zabezpieczonego adresu '/wazne-dane':

router.get('/wazne-dane', checkAuthentication, function(req,res){
  // console.log(req.session);
  res.send('<h3>Użytkownik uwierzytelniony</h3>');
});
function checkAuthentication(req, res, next){
    if(req.isAuthenticated()){
        // if user is looged in, req.isAuthenticated() will return true 
        next();
    } else{
        res.redirect("/login");
    }
}

Testujemy dostęp do adresu '/wazne-dane' przed i po zalogowaniu się. Trwałe zalogowanie 
powinno działać. Dopóki to nie zadziała nie robimy nic dalej. 



INFO – można pominąć

Po wcześniejszym zalogowaniu i serializacji przy każdym żądaniu do serwera dzięki deserializacji mamy 
dostępny obiekt req.user – dane użytkownika z bazy MongoDB zapisane w req przez passport, np.:

{ admin: false,
  _id: 5ab46e49ab110526709b313a,
  username: 'asdf',
  password: '3da541559918a808c2402bba5012f6c60b27661c',
  __v: 0 }

Logowanie i serializacja zapisuje w zmiennych sesyjnych obiekt req.session.passport – id użytkownika z 
MongoDB dodane do sesji, np.:

{ user: '5ab46e49ab110526709b313a' }

Zadanie 6 – małe ulepszenia :)
a)  Funkcję  checkAuthentication() przenosimy do pliku  app.js i ustawiamy jako warstwę
pośrednią dla całej aplikacji z wyłączeniem tylko informacji o sesji ('/sesja') i oczywiście
samej  obsługi  logowania  ('/login',  '/logowanie').  Wystarczy  odpowiednia  instrukcja
warunkowa.

b) Proszę dodać pod adresem '/logout' działającym dla metody GET funkcjonalność, która
wyloguje użytkownika.

c) Można dodać na górze strony ładne info o zalogowanym/niezalogowanym użytkowniku
zależnie od sytuacji, np.:


