
Laboratorium 5
Node.js, Express, JSON Web Token

Zadanie 1 – pusty projekt na początek
Tworzymy  sobie  pustą  aplikację  Express'a  o  nazwie  lab05,  można  nawet  stworzyć
pojedynczy plik index.js bez szablonu, klasyczne „Hello World”.

Zadanie 2 – generowanie tokenu, biblioteka jwt-async
Będziemy generować token z następującymi danymi:

• domyślny typ i algorytm czyli JWT i HS256 – nie trzeba tego podawać jawnie,
• jako podmiot (sub) proszę podać swój login,
• datę ważności tokenu (exp) proszę ustawić na 31 lipca 2020 na godzinę 23:59:59 

naszego lokalnego czasu, (można skorzystać np. z https://www.epochconverter.com/),
• jako nazwa (name) można podać swoje imię i nazwisko,
• tajny klucz dobieramy samodzielnie.

Proszę wygenerować token:
• korzystając z biblioteki jwt-async, token wyświetlamy pod adresem ‘\token’,
• korzystając ze strony https://jwt.io/ 

Porównujemy oba tokeny czy są takie same.
Jeśli  nie  są  takie  same,  to  powodem jest  najprawdopodobniej  nagłówek,  który  na stronie
https://jwt.io ma  inną  kolejność  pól  w  obiekcie,  proszę  spróbować  z  taką  zawartością:

{"typ":"JWT","alg":"HS256"}
Teraz oba tokeny powinny być takie same.

Proszę  zmienić  algorytm na  HS384   (metoda  setAlgorithm('HS384') )  i  sprawdzić  jak
zmieniła się długość podpisu w tokenie, która jego część uległa zmianie?

Zadanie 3 – weryfikowanie tokenu
Korzystając  z  pakietu  jsonwebtoken,  proszę  zweryfikować,  który  z  trzech  tokenów
umieszczonych w poniższej  tablicy  jest  poprawny – tylko  jeden jest  poprawny.  Sekret  to
'lato2017'. 

var token = [
'eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiJKb2huQmVhbiIsImlzcyI6Impva2UuY29tIiwiaW5mb
yI6InZlcnkgZnVubnkiLCJpYXQiOjE0ODk3MDgxODZ9.W2DCZtT1pW2cBFvwOEjMHuJMoyVsbySpQZ2h
NpT2OO4',
'eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiJzYmRTdHVkZW50IiwiZXhwIjoxNDk2MzE4NDAwLCJ
pbmZvIjoiVG8ganXFvCBvc3RhdG5pIHNlbWVzdHIuIiwiaWF0IjoxNDg5NzA4MzI3fQ.V9wFmYakFa7_s9L
67bk1Dp3qSXj6aEPwAcqt6F9AOos',
'eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiJqYW1lczAwNyIsImlzcyI6InNpcy5nb3YudWsiLCJuY
W1lIjoiSmFtZXMgQm9uZCIsImlhdCI6MTUyNzgxMTIwMH0.ey2aXL75GZWdXJs1HV1v9977FV5rl_ebCR
HICMr7q3Q' ];

W pakiecie  jsonwebtoken chyba  najwygodniej  skorzystać  z  weryfikacji  synchronicznej
i bloku try-catch:
    try {
      var dane = jsonwebtoken.verify(naszToken, sekret);
      console.log(dane); // token poprawny
    } catch(err) {
      console.log(err); // niepoprawny token
    }

Może się przydać funkcja: JSON.stringify(obiektJS).

https://www.epochconverter.com/
https://jwt.io/
https://jwt.io/


Proszę  wyświetlić  zawartość  poprawnego  tokenu  pod  adresem  '/weryfikacja'.  Możliwy
wynik:

Zadanie 4 – przykładowy projekt z logowaniem do przetestowania
Pobieramy projekt lab05app.zip, rozpakowujemy, instalujemy pakiety i uruchamiamy. Myślę,
że  warto  poświęcić  15  do  30 min.  na  przejrzenie  jak  wszystko  w nim działa.  Aplikacja
zakłada, że mamy uruchomioną bazę MongoDB na localhost, wykorzystuje szablony Pug. 

Adresy w aplikacji dostępne bez logowania:
• / – strona główna, nic specjalnego, odnośniki do różnych podstron
• /users/reset – tworzy kolekcję users w bazie lab05app z dwoma użytkownikami:

◦ admin – hasło takie jak do maszyny wirtualnej
◦ asdf – hasło takie samo jak login

• /login – formularz do logowania
• /sesja – informacje o sesji użytkownika, po zalogowaniu wyświetla też informacje

o id użytkownika zapisanym w danych sesyjnych (req.session.passport)

Adresy w aplikacji dostępne dopiero po zalogowaniu:
• /logout – pozwala się wylogować, wywołuje metodę req.logout() dodaną przez 

Passport
• /users – dane kolekcji users udostępnione po metodzie GET w formacie JSON, 

początek jakiegoś REST API
• /zalogowany – strona z informacjami dostępnymi tylko dla zalogowanych

Warto zobaczyć:
• utils/db.js – przygotowanie schematu i modelu w bibliotece Mongoose, także metody

validPassport() do sprawdzenia poprawności przesłanego hasła
• utils/passport.js – całe uwierzytelniene za pomocą Passport w osobnym module
• app.js –  główny  plik  aplikacji,  warto  zobaczyć  wykorzystanie  modułu  passport.js

i warstwę  pośrednią,  która  decyduje,  które  adresy  dostępne  w  aplikacji  wymagają
zalogowania;  mamy  też  wykorzystaną  zmienną  res.locals,  która  pozwala  na
przypisywanie  danych  dostępnych  przy  renderowaniu  w  szablonach,  np.  logInfo
w layout.pug

Reszta jest standardowa. 

https://rperlinski.pl/strona/files/web20/lab05app.zip


Zadanie 5.1 – generowanie tokenu dla zalogowanych, metoda GET
Dla metody GET pod adresem '/token' dostępnym tylko dla zalogowanych proszę dodać kod,
który  zwróci  użytkownikowi  token,  którego  będzie  można  używać  do  odczytu  danych
poprzez API. Ciało tokenu powinno zawierać pola sub i admin z wartościami odpowiednio
pobranymi z danych zalogowanego użytkownika. Może to wyglądać tak:

Nie ma konieczności wyświetlania tokenu w szablonie jak wyżej, można użyć res.send().

Wygenerowany  powyżej  token  wrzucony  na  stronę  https://jwt.io powinien  zawierać
informacje  o nazwie (sub)  i  uprawnieniach  administratora  (admin)  danego,  zalogowanego
użytkownika. W naszym przypadku jest to:

Zadanie 5.2 – dla chętnych, generowanie tokenu dla niezalogowanych, metoda POST
Dla metody POST pod adresem '/token'  dostępnym nawet bez zalogowania proszę

dodać  kod,  który zwróci  użytkownikowi  token w formacie  tekstowym,  którego będzie
można używać do odczytu danych poprzez API. Ciało tokenu powinno zawierać pola sub i
admin z wartościami odpowiednio pobranymi z danych użytkownika przesłanych w formacie
JSON i  pobranych z bazy danych.  Przesyłając  żądanie  (formularzem czy klientem REST
API),  użytkownik  musi  się  uwierzytelnić,  czyli  przesłać  login  i  poprawne  hasło.  Tylko
w takim wypadku powinien w odpowiedzi dostać token uwierzytelniający.

Jeśli  dane  będą  nieprawidłowe  (brak  użytkownika,  złe  hasło...)  zwracamy
odpowiednie informacje. Warto zauważyć, że trzeba adres '/token' dla metody POST dodać
do  adresów  URL  dostępnych  bez  zalogowania  –  trzeba  będzie  dodać  warunek:
req.method=='POST'.

Możliwy wynik przy poprawnym uwierzytelnieniu:

https://jwt.io/


Wynik przy błędnym haśle:

Wygenerowany token powinien dać się zweryfikować na stronie https://jwt.io/.

Zadanie 5.3 – dostęp do API przy wykorzystaniu tokena
Pod  adresem  '/users'  mamy  dane  w  formacie  JSON  -  zawartość  tablicy

użytkowników.  Adres  ten  ma  być  dostępny  tylko  poprzez  token,  warstwa  express-jwt
zabierze dostęp do niego poprzez zalogowanie.

Dodajemy do całej aplikacji warstwę pośrednią na bazie modułu  express-jwt (zob.
slajd 31 z wykładu 5). Podany sekret powinien być taki sam, jaki został wykorzystany do
utworzenia tokenu w dla adresu '/token'. Do ścieżek wyłączonych z zabezpieczenia tokenem
trzeba dodać wszystkie adresy z wyjątkiem adresu '/users'.
Token ma sens najczęściej  przy wykorzystaniu API czyli  danych w formacie JSON. Inne
adresy zostawiamy zabezpieczone przez Passport.

Próbujemy otworzyć adres '/users'. Powinniśmy dostać coś takiego:

Należy  więc  połączyć  się  z  tym  adresem  przez  klienta  REST API,  podając  jako  jeden
z nagłówków wartość: Authorization: Bearer <nasz_token>
Powinniśmy dostać się do danych.

Proszę jeszcze zmienić:
• jeden znak w tokenie i spróbować się dostać do danych,
• usunąć nagłówek Autorization i spróbować dostać się do danych.

https://jwt.io/


Zadanie 6 – dla chętnych, różne rozwinięcia i ulepszenie zadania 5
a)
Znacznie  prościej,  niż  wyłączać  z  zabezpieczenia  tokenem prawie  wszystkie  adresy  poza
'/users',  lepiej dodać zabezpieczenie tylko do konkretnego adresu URL. Wystarczy dodać
poniższy kod do funkcji obsługi adresu '/users':

expressJWT({ secret: "stud234" })
b)
Można się pokusić o udostępnienie danych spod adresu '/users' zarówno, kiedy osoba jest
zalogowana, ALBO kiedy używa tokenu. Powinien wystarczyć tylko jeden z tych warunków.
Łatwo jest zabezpieczyć zarówno logowaniem i jednocześnie tokenem (warunek AND), ale
trudniej zrobić alternatywę (warunek OR).


