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Abstrakt 

Oblíbenost virtuálních privátních sítí v současné době roste i na zařízeních 

využívajících OS Android, Windows Phone nebo iOS, jelikož se zařízení s těmito OS stala 

běžnou součástí dnešního světa. Uživatelé, kteří disponují zařízeními s těmito OS, pak mohou 

vyžadovat některé funkce, které souvisí s virtuální privátní sítí. Cílem této diplomové práce je 

navrhnout různá řešení virtuálních privátních sítí pro zmíněné OS s využitím open source 

nástrojů OpenVPN a strongSwan. 

Kromě navržení řešení, které umožňuje zabezpečený přístup klientů s OS Android, 

Windows Phone a iOS ke vzdáleným zdrojům, se diplomová práce zabývá také tím, jak 

zabezpečit veškerou síťovou komunikaci těchto klientů a tím zajistit ochranu tohoto provozu 

proti odposlechu. Dále je pak také v této práci pro vybraná navržená řešení navržena také 

autentizace klientů přes RADIUS server. 
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Abstract 

Popularity of virtual networks is currently growing even on devices using Android, 

Windows Phone or iOS mainly thanks to these devices have become common part of our lives. 

Users of these devices may require some features related to virtual networks. The goal of this 

thesis is to propose various solutions of virtual private networks for those operating systems 

with use of open source tools like OpenVPN and strongSwan. 

Besides proposing a solution that provides secured access for clients of Android, 

Windows Phone and iOS to remote resources, the thesis also deals with how to secure all 

network communication of these clients and thereby ensure the protection of this traffic against 

eavesdropping. Further, a client authentication via RADIUS server for selected solutions is 

designed in this thesis also. 
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Úvod 

Na konci 20. a začátkem 21. století se stal Internet neodmyslitelnou součástí dnešního 

světa, kde hraje nepostradatelnou roli na poli komunikačních technologií. S postupným 

rozšiřováním Internetu do běžného prostředí a se zvyšující se rolí v oblasti komunikačních 

technologií se začaly objevovat požadavky na možnost vytváření zabezpečených spojení 

v rámci této veřejné infrastruktury. Takto začaly vznikat první virtuální privátní sítě, které 

poskytují mechanismy, jak vytvářet zabezpečené spojení přes veřejnou infrastrukturu Internetu.  

V počátcích našly virtuální privátní sítě uplatnění například při vytváření 

zabezpečeného spojení mezi vzdálenými firemními pobočkami a poskytovaly tak bezpečnou 

formu komunikace v rámci těchto poboček.  

Rychlým technologickým vývojem však neprochází pouze síť Internet, ale také 

například mobilní telefony, které v současné době disponují moderními operačními systémy, 

jako jsou Android, Windows Phone nebo iOS, na kterých jsou virtuální privátní sítě dostupné. 

Využití virtuálních privátních sítí na mobilních zařízeních má totiž své opodstatnění. Kromě 

vytváření VPN spojení sloužícího k zabezpečenému přístupu ke vzdáleným zdrojům, které hraje 

svou roli i na zařízeních využívající OS Android, Windows Phone či iOS, je možné využít VPN 

i k dalším účelům. VPN totiž našly uplatnění i v dalších oblastech, jako je například 

zabezpečení síťové komunikace mobilních zařízení, která se připojují k nedůvěryhodným Wi-Fi 

sítím, nebo obcházení geografických omezení.  

Diplomová práce, jak už její název napovídá, se zabývá návrhem open source řešení 

VPN pro OS Android, Windows Phone a iOS. Diplomová práce je rozdělena do deseti kapitol, 

kde první čtyři kapitoly jsou teoretického charakteru a zabývají se problematikou VPN sítí, 

technologiemi SSL VPN a IPsec VPN, open source nástroji OpenVPN a strongSwan použitými 

pro návrh řešení VPN a také současným stavem podpory těchto dvou open source nástrojů na 

OS Android, Windows Phone a iOS. 

Zbývající kapitoly pak tvoří praktickou část této diplomové práce. Nejprve je popsána 

topologie použitá pro laboratorní testování a použité mobilní zařízení. Každému z nástrojů 

OpenVPN a strongSwan je věnována samostatná kapitola, ve které jsou navržena různá řešení 

VPN pro OS Android, Windows Phone a iOS. Jedna kapitola je pak věnována tématu 

zabezpečení veškerého síťového provozu klientů a rozšiřuje řešení, která byla navržena pomocí 

nástrojů OpenVPN a strongSwan. Předposlední kapitola se zabývá rozšířením vybraných 

navržených řešení o autentizaci klientů přes RADIUS server a poslední kapitola je věnována 

srovnání nástrojů OpenVPN a strongSwan a navržených řešení. 
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1 Virtuální privátní sítě 

Diplomová práce je členěna do desíti kapitol, z nichž každá se zabývá určitou 

problematikou. V úvodní kapitole této diplomové práce bude objasněno co je VPN, dále budou 

popsány charakteristické vlastnosti VPN a další termíny, které se v rámci VPN používají. 

Z úvodní kapitoly také vyplyne význam VPN v současné době. Stručně je také popsáno dělení 

VPN podle různých kritérií. 

1.1 Charakteristika virtuální privátní sítě 

S postupným vývojem a rozšiřováním počítačových sítí se samozřejmě začaly 

objevovat požadavky na to, aby přes počítačové sítě bylo možné realizovat zabezpečenou 

komunikaci. Typickým příkladem může být bezpečné propojení dvou geograficky oddělených 

lokalit jedné firmy, kde lze celkem odůvodněně předpokládat, že tyto dvě pobočky spolu budou 

chtít navzájem komunikovat a že některé informace by měly být zabezpečeny tak, aby byly 

přístupné jen zmíněným pobočkám. V počátcích proto vznikaly soukromé linky, které vytvářely 

soukromý spoj mezi lokalitami. 

Cesta vytváření soukromých linek byla ale drahá, což společně se zvyšující se rychlostí 

levného Internetu dalo předpoklady pro vzestup nových technologií. Virtuální privátní síť je 

šifrované spojení mezi dvěma důvěryhodnými místy skrz veřejnou infrastrukturu (síť Internet), 

které současně zajistí bezpečnost a utajení přenášených dat. Často bývá také toto spojení 

popsáno jako vytvoření virtuálního zabezpečeného tunelu. VPN také poskytuje možnost 

bezpečně využívat místní služby vzdáleným uživatelům, jako mohou být například zaměstnanci 

firmy, kteří pracují z domova, nebo terénní pracovníci. [1] 

Na obrázku 1.1 je jednoduše zobrazen princip VPN. Obě lokální sítě (například 

pobočky jedné firmy), mají linku ke svému ISP. Z bezpečnostního hlediska musí být na hranici 

lokální sítě a vnější nedůvěryhodné sítě nakonfigurovány bezpečnostní politiky tak, aby se 

nemohlo neoprávněně přistupovat z vnější sítě (Internet) do lokální sítě firemní pobočky nebo 

ke službám či informacím, které mají zůstat utajeny. Jestliže je mezi pobočkami vytvořena 

VPN, pak máme k dispozici tzv. virtuální privátní tunel, který tyto pobočky propojuje skrz 

veřejnou síť, na jehož jedné straně jsou data šifrována a odesílána do druhé pobočky, kde jsou 

následně dešifrována. Díky tomu můžeme přistupovat z jedné lokální sítě do druhé tak, jako 

bychom byli přímo připojeni.  
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Obrázek 1.1:  Ukázka fungování VPN 

1.2 Požadavky na VPN 

Jelikož mohou být přes VPN síť přenášena citlivá data, měla by takováto síť splňovat 

určité požadavky na bezpečnost provozu. V předchozí části bylo zmíněno, že komunikace skrz 

virtuální privátní tunel probíhá šifrovaně. Šifrování je jedním z klíčových požadavků na VPN 

sítě. V praxi bývá pro vyjednání spojení použito asymetrické šifrování, které je bezpečnější 

z hlediska předávání tajného klíče mezi komunikujícími stranami. Pro samotné šifrování 

provozu uvnitř VPN se poté používá šifrování symetrické s využitím různých typů šifer, 

například DES, 3DES, AES. 

Dalším požadavkem je zachování integrity dat. Integrita dat zajistí, že data nebyla 

zaměněna v průběhu přenosu mezi odesílatelem a příjemcem. Integrita dat nás chrání například 

proti útoku MITM. K realizaci zajištění integrity dat se využívají hashovací funkce (SHA, MD5 

atd.). Dále je také potřeba zajistit ochranu proti opětovnému zaslání již dříve přenesených 

paketů (lze zajistit posíláním sekvenčních čísel přenášených paketů). Velice důležité je pak také 

zajištění ochrany proti zfalšování identity, která se realizuje autentizací. [1] 

1.3 Dělení VPN 

Na virtuální privátní sítě můžeme pohlížet z několika hledisek, podle kterých je 

můžeme také rozdělit do různých skupin. Dále budou popsány tři časté způsoby dělení VPN. 

Jedná se o dělení podle: 

 Prostředí, ve kterém je VPN realizována 

 Topologie 

 Technologie 
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1.3.1 Rozdělení VPN podle prostředí nasazení 

Jedním ze způsobu dělení VPN je dle prostředí, ve kterém je nasazena. Na obrázku 1.1 

byl uveden způsob, kdy je VPN vybudována skrz Internet mezi dvěma sítěmi 

jedné firmy (intranet). VPN tunel pak může spojovat také pobočky dvou odlišných firem 

(extranet), anebo může sloužit k bezpečnému přístupu firemních zaměstnanců z různých míst 

a často také s měnícími se IP adresami (remote access) VPN. [2] 

Z tohoto hlediska lze VPN sítě rozdělit na: 

 Intranet - VPN síť propojuje pobočky jedné firmy 

 Extranet - VPN síť propojuje sítě různých firem 

 Remote access - VPN síť slouží například pro přístup firemních zaměstnanců 

s měnícími se IP adresami (přenosné počítače, mobilní telefony a další) k firemním 

zdrojům  

Každé z výše uvedených dělení vyžaduje odlišný přístup k vytvářeným bezpečnostním 

politikám. Pracovník připojující se do firemní sítě z domova bude mít pravděpodobně přístup 

k odlišným firemním zdrojům než obchodní partner jiné firmy. 

1.3.2 Rozdělení VPN podle topologie 

Další možností, jak lze na VPN sítě pohlížet, je dělení z pohledu topologie.  

 Topologie bod - bod 

 Topologie Hub-and-Spoke 

 Topologie full mesh 

Topologie typu bod - bod již byla zmíněna na obrázku 1.1.  V tomto typu topologie 

spolu komunikují dvě zařízení, mezi nimiž je vytvořena VPN síť. Dalším typem je pak 

topologie Hub-and-Spoke, znázorněná na obrázku 1.2. Topologii typu Hub-and-Spoke lze na 

příkladu firmy charakterizovat tak, že jednotlivé pobočky vytváří VPN spojení s centrální 

pobočkou firmy. V případě, že v topologii Hub-and-Spoke chtějí komunikovat jednotlivé 

pobočky mezi sebou, probíhá komunikace přes centrální pobočku. Posledním typem je pak 

topologie full mesh, kde je vytvořeno spojení každý s každým, viz obrázek 1.3. [3] 
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Obrázek 1.2:  Topologie Hub-and-Spoke 

 

  

Obrázek 1.3:  Topologie full mesh 

1.3.3 Rozdělení VPN podle technologie 

Od dob, kdy vznikla samotná myšlenka budování VPN sítí, bylo vytvořeno mnoho 

technologií, které se od sebe mohou lišit například tím, na které vrstvě ISO/OSI modelu pracují. 
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Na spojové vrstvě pracuje například protokol PPTP, který pomáhala vyvinout firma 

Microsoft a v současnosti je implementován ve všech novějších operačních systémech této 

firmy. Na stejné vrstvě pracují také protokoly L2F nebo L2TP.  

Jednou z dalších technologií je SSL VPN, která je v současné době považována za 

velice bezpečnou, a v neposlední řadě také technologie IPsec VPN, která patří mezi 

nejrozšířenější. Právě na technologiích SSL VPN a IPsec VPN jsou založeny nástroje OpenVPN 

a strongSwan, které jsou předmětem této diplomové práce. Samotným technologiím SSL VPN 

a IPsec VPN je proto věnována samostatná kapitola. Podrobnější informace o ostatních 

používaných technologiích lze nalézt v literatuře [2].  
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2 Technologie SSL VPN a IPsec VPN 

Tato kapitola si klade za cíl podrobněji popsat technologie SSL VPN a IPsec VPN, na 

kterých jsou založeny nástroje OpenVPN a strongSwan, jelikož právě ty jsou využívány 

v průběhu praktické části. Obě tyto technologie jsou v současné době hojně využívány, ale 

navzájem jsou nekompatibilní. 

2.1 SSL VPN 

Protokol SSL byl původně vyvinut společností Netscape v roce 1994 k zabezpečení 

klient/server aplikací přes Internet. Společně s SSL VPN se často mluví také o protokolu TLS, 

který se často používá i ve stejném významu, protože rozdíl mezi protokolem SSL a jeho 

nástupcem TLS je malý, ale nejsou kompatibilní. Kryptografické protokoly SSL/TLS poskytují 

bezpečné komunikační mechanismy pro zabezpečený přenos informací mezi dvěma body. 

Jednou z hlavních výhod SSL/TLS je to, že nutně nevyžaduje instalaci dodatečných 

aplikací na straně klienta a ten si vystačí s internetovým prohlížečem. Takto se lze s SSL/TLS 

velice často setkat při zabezpečení protokolu HTTP (zabezpečená verze HTTPS, ale i dalších 

FTPS, SMTPS), kdy se často ověřuje pouze identita serveru. Klient tak získává jistotu, že 

skutečně komunikuje s webovým serverem, se kterým chtěl. Může se jednat například o případy 

internetového bankovnictví, ale i dalších služeb, kde klient vyžaduje jistotu toho, že komunikuje 

skutečně s webovým serverem své banky a ne s někým, kdo se za něj pouze vydává. Webový 

server v tomto případě, ale nemusí ověřovat identitu klienta. [4] 

OpenVPN pak využívá protokol SSL/TLS k ověření identity serveru i klienta 

a zabezpečení všech dat, přenášených v rámci VPN sítě vybudované nástrojem OpenVPN. 

2.1.1 Sestavování zabezpečeného spojení pomocí SSL/TLS 

Sestavení zabezpečeného spojení mezi klientem a serverem při použití SSL/TLS lze 

charakterizovat třemi fázemi. 

 Výměna kryptografických parametrů mezi klientem a serverem 

 Vytvoření symetrického klíče a provedení autentizace 

 Zahájení šifrovaného přenosu dat pomocí symetrického klíče. 

V úvodu  SSL/TLS komunikace mezi klientem a serverem se provádí tzv. handshake, 

během kterého si obě strany domluví parametry spojení. Klient vždy ověřuje identitu serveru 

a server může vyžadovat ověření identity klienta. Pomocí asymetrické kryptografie vytvoří 

klient a server společný symetrický klíč, který pak používají pro šifrování a dešifrování dat. 

Asymetrická kryptografie, která je výpočetně náročná, je tedy použita pouze k bezpečnému 

vytvoření symetrického klíče. [4] 
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2.2 IPsec VPN 

IPsec je nejrozšířenější VPN technologií. V podstatě se jedná o sadu protokolů, 

mechanismů a algoritmů, které mají za úkol šifrování, autentizaci, integritu a ochranu proti 

znovuzaslání jíž poslaných paketů na síťové vrstvě TCP/IP modelu s využitím protokolu IP. 

V IPv4 je IPsec implementován dodatečně jako nepovinný, v IPv6 je již povinný. IPsec byl 

standardizován IETF v roce 1995 a umožňuje zapouzdření veškerého unicastového provozu. 

Jedná se o otevřený standard a mohou ho proto využívat různí výrobci síťových zařízení. [2] 

IPsec vytváří mezi dvěmi stranami zabezpečený tunel, tzv. IPsec SA (IPsec Security 

Association).  Tento tunel je jednosměrný a pro obousměrné spojení musí být tudíž vybudován 

pro každý směr zvlášť. Těchto IPsec SA může být pro jeden směr i více a jsou identifikovány 

podle SPI (Security Parameter Index). SA zahrnuje nezbytné parametry, na kterých se obě 

strany dohodnou a budou na základě těchto parametrů spolu zabezpečeně komunikovat. Mezi 

informace zahrnuté v IPsec SA patří například použitá symetrická šifra, mód provozu nebo doba 

trvaní IPsec SA. Vyjednání těchto parametrů probíhá v dočasném zabezpečeném spojení, při 

kterém jsou zároveň vyjednány symetrické šifrovací klíče, které se budou používat pro šifrování 

v IPsec SA. K vybudování tohoto spojení slouží ISAKMP. ISAKMP je definován v RFC 2408 

a jde pouze o protokolový rámec, který využívá další protokoly, jako je například protokol IKE.  

Mezi další důležité součásti IPsec patří protokoly AH a ESP, které zajišťují integritu, autentizaci 

a šifrování. Více o protokolech AH a ESP je zmíněno v kapitole 2.2.2. [1] 

Pomocí samotného IPsec nelze zabezpečit broadcasty a multicasty. K zabezpečení 

broadcastu a multicastu se nejprve využije zapouzdření pomocí protokolu GRE a v dalším 

kroku zapouzdření samotným IPsec. 

2.2.1 Tunelovací a transportní mód 

IPsec může být provozován ve dvou režimech, kterými jsou transportní mód 

a tunelovací mód. 

Tunelovací mód – tento mód umožňuje skrýt skutečný zdroj a cíl dat. Skrytí 

skutečného zdroje a cíle dat je umožněno tím, že v tunelovacím módu je k původnímu paketu 

přidaná nová IP hlavička. Paket je před odesláním zapouzdřen ESP nebo AH protokolem a na 

základě nové IP hlavičky je odeslán k danému cíli (druhému konci VPN tunelu, kde je přidaná 

IP hlavička odstraněna a směrování je prováděno na základě původní IP hlavičky). Tunelovací 

mód přináší sice vyšší režii, ale skrytí skutečného zdroje a cíle má svůj význam. Například plní 

jistou bezpečnostní roli, kdy skrytí skutečných IP adres zdroje a cíle může zamezit cílenému 

útoku na konkrétní stroj. 

Transportní mód - se používá pro vytvoření VPN tunelu mezi koncovými zařízeními. 

Na rozdíl od tunelovacího módu se nepřidává nové IP záhlaví. Paket se pouze zapouzdří pomocí 

AH nebo ESP protokolu. Transportní mód se obvykle používá tehdy, když je IP paket 

zapouzdřen již pomocí jiného tunelovacího protokolu, jako je GRE. Jelikož GRE přidává 

k původní IP hlavičce další IP hlavičku, není nutné, aby se IPsec používal v tunelovacím módu 

a přidával ještě další IP hlavičku, a proto se použije mód transportní. 
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2.2.2 Protokoly AH a ESP 

Protokoly AH a ESP patří mezi ty nejdůležitější, které IPsec používá. Jejich účelem je 

zajištění integrity, autentizace a šifrování přenášených dat. Oba protokoly mohou pracovat jak 

v tunelovacím, tak v transportním módu. AH zajišťuje integritu a autentizaci přenášených 

paketů, ESP navíc přidává šifrování. Protokoly AH a ESP jde použít současně, čímž AH 

poskytne autentizaci v širším rozsahu a ESP přidá šifrování, které nepodporuje AH. Integrita je 

u obou protokolů zajištěna díky HMAC. 

V hlavičce protokolů AH a ESP se nachází SPI, zmíněné v kapitole 2.2. SPI slouží 

k identifikaci IPsec SA podle kterého se má provést dešifrování. 

Na obrázku 2.1 je zobrazen standardní IP paket a způsob zapouzdření protokolem AH 

v transportním a tunelovacím módu. AH hlavička je vložena v transportním módu za původní PI 

hlavičku a v případě tunelovacího módu je vložena mezi původní a novou IP hlavičku. Dále je 

na obrázku 2.1 zobrazeno, jaká část IP paketu je autentizována. 

 

Obrázek 2.1:  Zapouzdření paketu protokolem AH v tunelovacím a transportním módu 

Na obrázku 2.2 je zobrazen standardní IP paket a způsob zapouzdření protokolem ESP 

v transportním a tunelovacím módu. ESP v transportním módu přidává ESP hlavičku za IP 

hlavičku a za datovou část je vloženo ESP zápatí a ESP autentizace. V případě tunelovacího 

módu je ESP hlavička vložena mezi původní a novou IP hlavičku. Na obrázku je rovněž 

ukázáno, jaká část je šifrována a autentizována. 
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Obrázek 2.2:  Zapouzdření paketu protokolem ESP v tunelovacím a transportním 

módu 
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3 Open Source nástroje OpenVPN a strongSwan 

V předchozí kapitole byly popsány technologie SSL VPN a IPsec VPN. V této kapitole 

se již tedy můžeme blíže podívat na open source nástroje OpenVPN a strongSwan, z nichž 

každý využívá odlišnou technologii budování VPN sítě. OpenVPN je nástroj, který využívá 

SSL/TLS a strongSwan využívá IPsec. Cílem této kapitoly je poskytnout obecný popis těchto 

dvou nástrojů, jako je například to, jaké funkce nabízejí a jaké autentizační metody využívají. 

3.1 OpenVPN 

OpenVPN je open source nástroj, určený pro budování VPN sítí, k čemuž využívá 

bezpečný a stabilní protokol SSL/TLS. Umožňuje vytvářet jak VPN sítě typu intranet nebo 

extranet, tak i VPN sítě typu remote access. Pomocí OpenVPN lze vytvořit bezpečnou a snadno 

konfigurovatelnou VPN síť. 

OpenVPN také využívá další open source projekt, kterým jsou ovladače TUN a TAP. 

Jde o projekt, který je součástí mnoha moderních operačních systému, díky čemuž je neustále 

zdokonalován a jsou přidávány nové funkce. Využití tohoto projektu ubírá na složitosti 

samotného OpenVPN. TUN a TAP je v podstatě virtuální síťové rozhraní, které nabízí způsob, 

jak mohou aplikace v uživatelském prostoru komunikovat se síťovým rozhraním, aniž by 

potřebovaly oprávnění uživatele root. Každá aplikace, která využívá síťové rozhraní, má 

možnost využít TUN/TAP rozhraní VPN tunelu. OpenVPN poskytuje možnost tunelovat jak 

ethernetový provoz (ovladač TAP), tak i IP provoz (ovladač TUN). [2] 

Dalšími funkcemi je například to, že OpenVPN myslí i na zabezpečení terénních 

pracovníků, kdy díky vhodné konfiguraci můžeme docílit toho, že veškerý síťový provoz 

terénního pracovníka je tunelován skrz VPN a tím chráněn proti případným útočníkům. Od 

verze OpenVPN 2.3 je plně podporována také IPv6. Dále můžeme volit mezi režimy TCP či 

UDP provozu a velké množství dalších možností, z nichž některé budou zmíněny v praktické 

části.  

Pro ověření identity klienta a serveru používá OpenVPN tři způsoby autentizace. 

 Sdílený klíč (PSK) 

 Certifikáty 

 Uživatelské jméno a heslo 

Nejsnadnějším řešením je použití sdíleného klíče, ale z hlediska bezpečnosti patří mezi 

nejlepší volby autentizace použití certifikátů nebo uživatelského jména a hesla, popřípadě 

kombinace certifikátů společně s uživatelským jménem a heslem. 
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3.2 StrongSwan 

StrongSwan je jednou z open source implementací IPsec pro linuxové operační systémy 

(mezi další implementace patří například OpenSwan).  StrongSwan je založen na přerušeném 

projektu Free/SWAN a X.509 a dále šířen pod GPL licencí. V současnosti je projekt udržován 

Andreasem Steffenem, který je profesorem pro bezpečnost v komunikacích ve Švýcarsku. 

Cílem tohoto projektu je jednoduchá konfigurace, silné šifrovací a autentizační mechanismy 

a silné IPsec politiky podporující rozsáhlé VPN sítě. 

StrongSwan využívá protokoly a funkce popsané v kapitole 2.2. V kapitole 2.2 je 

zmíněno, že k vybudování IPsec SA se používá protokolový rámec ISAKMP a jedním 

z protokolů, který je tímto rámcem využíván, je například protokol IKE. Protokol IKE, který 

slouží k dohodnutí parametrů IPsec SA, jako jsou například použité šifrovací algoritmy, mód 

provozu a také k vytvoření a výměně šifrovacích klíčů, je ve strongSwan implementován v obou 

jeho verzích, tedy IKEv1 a IKEv2 (v současné době v rámci jednoho démona charon). Cílem 

IKE je zajistit bezpečnou výměnu zmíněných parametrů IPsec SA a vytvoření symetrických 

šifrovacích klíčů, které budou sloužit k šifrování provozu přenášených dat. Také lze díky IKE 

vytvářet IPsec SA spojení mezi sousedy dynamicky, v opačném případě by musely být IPsec 

SA konfigurovány manuálně.  

 Činnost IKEv1 lze rozdělit do dvou fází. 1. fáze může být realizována ve dvou módech. 

Jde o hlavní mód, při kterém jsou vyměněny 3 páry zpráv mezi IPsec sousedy a agresivní mód, 

při kterém jsou vyměněny pouze 3 zprávy. Cílem fáze 1 je sestavení tzv. IKE SA (nebo také 

ISAKMP SA), který následně ve fázi 2 poslouží k bezpečné výměně IPsec SA parametrů. 

K vytvoření sdílených tajných klíčů, kterými je zabezpečen IKE SA, se ve fázi 1 využije DH 

algoritmus. V průběhu fáze 1 je také provedena autentizace IPsec sousedů. Poté co je sestaven 

IKE SA může začít fáze 2, ta probíhá pouze v rychlém módu. Fáze 2 využívá IKE SA spojení 

sestavené ve fázi 1, díky čemuž jsou všechny zprávy ve fázi 2 šifrovány. Cílem fáze 2 je 

bezpečné sestaveni IPsec SA.[1][5] 

Protokol IKEv2 je následovníkem protokolu IKEv1 ponechává si většinu funkcionality 

jeho předchůdce a přidává funkce nové. K sestavení spojení u IKEv2 stačí pouhé 4 zprávy 

a nově se můžeme také setkat s protokolem MOBIKE. Protokol MOBIKE popsaný v RFC 4555 

umožňuje mobilnímu klientovi udržet spojení s VPN bránou i při změně IP adresy mobilního 

klienta. Kromě autentizace sdíleným klíčem nebo certifikáty podporuje také metody autentizace 

podle RFC 3748 (EAP). U strongSwan se jedná například o podporované autentizační metody 

EAP-MD5, EAP-TLS a mnohé další. Rovněž jako jeho předchůdce funguje ve dvou fázích, ty 

ale nejsou totožné jako u IKEv1. Ve fázi 1 probíhá vyjednání šifrovacích algoritmů, vytvoří se 

symetrický klíč, vzájemně se autentizují obě strany a sestaví se IKE SA. Na rozdíl od IKEv1 je 

IPsec SA u IKEv2 vyjednán již ve fázi 1 a nazýván první CHILD_SA. V průběhu fáze 1 jsou 

vyměněny zprávy IKE_SA_INIT a IKE_AUTH. IKEv2 fáze 2 je zodpovědná za vyjednávání 

následujících CHILD_SA. [6] [7] 
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StrongSwan podporuje následující autentizační metody: 

 Veřejné klíče – k ověření identity stran navazujících IPsec spojení se používají RSA 

nebo ECDSA X.509 certifikáty.  

 Sdílený klíč (PSK) – použití sdíleného klíče je jednoduché řešení, problém však 

nastává s distribucí hesel. Toto řešení proto není vhodné pro velké sítě. 

 Extensible Authentication Protocol (EAP) – protokolový rámec EAP zahrnuje velké 

množství dalších metod. Například metody EAP-MSCHAPv2 nebo EAP-MD5 

zprostředkovávají autentizaci na základě uživatelského jména a hesla. Metoda EAP-

TLS oproti tomu provádí autentizaci certifikáty. 

 eXtended Authentication (XAuth) – je rozšíření používané v IKEv1. Umožňuje se 

autentizovat uživatelským jménem a heslem a používá se jako metoda druhé 

autentizace při použití PSK nebo certifikátů. 
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4 Podpora operačních systémů Android, Windows 

Phone a iOS ze strany OpenVPN a strongSwan 

V praktické části této diplomové práce se kromě nástrojů OpenVPN a strongSwan 

budou využívat OS Android, Windows Phone a iOS a cílem je pak navrhnout různá VPN řešení 

pomocí zmíněných nástrojů. Podpora VPN se na uvedených mobilních OS liší jak pro 

jednotlivé nástroje OpenVPN a strongSwan, tak i pro jednotlivé mobilní OS. Cílem této 

kapitoly je před samotnou praktickou části uvést celkový přehled podpory VPN na OS Android, 

Windows Phone a iOS. 

4.1 Podpora OpenVPN v OS Android 

Pro OS Android je k dispozici oficiální klientská aplikace OpenVPN Connect vyvíjená 

OpenVPN Technologies, Inc. Tato aplikace vyžaduje OS Android ve verzi 4.0 a vyšší, protože 

od této verze je přidaná nová VPN služba, díky které je možné, aby aplikace vytvářely vlastní 

VPN řešení, a nejsme tedy omezeni pouze na typy VPN, které jsou dostupné v základu dané 

verze OS Android. Díky této VPN službě mohla vzniknout také aplikace OpenVPN Connect, 

která do OS Android přidává podporu OpenVPN. [8] 

Klientská aplikace má jistá omezení. Jde například o možnost použít pouze rozhraní 

TUN nebo také omezení šifrovacích algoritmů, které jsou k dispozici. Podporovány jsou pouze 

šifry AES, BLOWFISH a DES. Také jsou podporovány pouze autentizační metody pomocí 

certifikátu, uživatelského jména a hesla nebo jejich kombinace. [9] 

4.2 Podpora OpenVPN v OS Windows Phone 

Pro OS Windows Phone není zatím podpora OpenVPN zajištěna v žádné jeho verzi. 

V nastavení VPN u verze 8.1 je sice informace, že podporu SSL VPN lze přidat dodatečnou 

instalací aplikace, ale aplikace pro podporu OpenVPN zatím k dispozici není. 

4.3 Podpora OpenVPN v OS iOS 

U OS iOS je OpenVPN podporován stejnojmennou aplikací jako u OS Android. 

K dispozici je od verze OS iOS 6.1 a vyšší. A platí pro ni stejná omezení jako u OS Android. 

Rozdíly mezi aplikací OpenVPN Connect pro OS Android a iOS jsou například pouze 

ve způsobu importování konfiguračního souboru pro klienta, kdy je u OS iOS používán 

například iTunes. 

4.4 Podpora strongSwan v OS Android 

Prvotní podpora VPN bez dodatečné instalace dalších aplikací je v OS Android od verze 

1.6, která byla uvedena v roce 2006. Konkrétně se jednalo o technologie PPTP, L2TP 

a L2TP/IPsec. Z těchto technologií lze strongSwan využít v poslední ze zmíněných, tedy 

L2TP/IPsec VPN, ale pouze s použitím dalších nástrojů. 
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Od verze OS Android 4.0 je situace stejná, jako bylo popsáno v 4.1, kdy je díky nové 

VPN službě umožněno vytvářet vlastní VPN řešení, čímž vznikla možnost pro vytvoření 

klientské aplikace strongSwan pro OS Android. Tato aplikace přidá do zařízení s OS Android 

dodatečnou podporu IPsec VPN s protokolem IKEv2 a několik typů autentizace: 

 IKEv2 pomocí uživatelského jména a hesla 

 IKEv2 pomocí certifikátů 

 IKEv2 s certifikáty +uživatelské jméno a heslo 

 IKEv2 EAP-TLS (certifikáty) 

 IKEv2 EAP-TNC (uživatelské jméno a heslo) 

Z protokolového rámce EAP jsou podporovány metody EAP-MSCHAPv2, EAP-MD5 

a EAP-GTC pro autentizaci uživatelským jménem a heslem a metoda EAP-TLS, využívající 

certifikáty. [10] 

Nicméně ani starší verze  OS Android (od 1.6) nejsou ochuzeny o podporu VPN 

s využitím nástroje strongSwan. K dispozici je zde zmíněna L2TP/IPsec VPN, která využívá 

tunelovací protokol L2TP a IPsec pak provádí zapouzdřování paketů L2TP. StrongSwan ovšem 

neslouží k sestavení L2TP tunelu, k tomuto účelu se používají další nástroje (například xl2tpd). 

Dále se pak u OS Android můžeme setkat také s VPN typu IPsec XAuth PSK, IPsec 

XAuth RSA a IPsec Hybrid RSA, jejichž bližší popis je v kapitole 7.6. 

4.5 Podpora strongSwan v OS Windows Phone 

OS Windows Phone nabízí podporu VPN od verze 8.1. V dřívějších verzích není 

dostupná žádná základní podpora VPN.  IPsec IKEv2 je od verze Windows Phone 8.1 již 

v základu a tedy bez instalace dodatečné aplikace. K dispozici jsou autentizace pomocí: 

 IKEv2 pomocí uživatelského jména a hesla. A to pouze metodou 

EAP-MSCHAPv2 

 IKEv2 EAP-TLS (certifikáty) 

U Windows Phone 8.1 je rovněž k dispozici také L2TP/IPsec VPN. Klientská VPN 

aplikace strongSwan pro OS Windows Phone není v současné době k dispozici, ale tím, že 

podpora IPsec IKEv2 je vestavěna již v samotném OS, je její absence částečně vynahrazena. 

4.6 Podpora strongSwan v OS iOS 

Ani u iOS nenalezneme klientskou VPN aplikaci strongSwan, oproti tomu je v iOS od 

verze 4. zavedena podpora IPsec s IKEv1 (také označované jako Cisco IPsec v iOS) a je 

schopná spolupracovat se strongSwan. K autentizaci se používá XAuth společně s certifikáty 

nebo sdíleným klíčem.  Jedná se o totožný typ VPN, jako je zmíněn v kapitole 4.4 (IPsec XAuth 

RSA nebo IPsec XAuth PSK) a blíže bude také popsán v kapitole 7.6. [11] 

Nově je také od verze iOS 8 zavedena podpora IPsec IKEv2 a je možné použít níže 

uvedené autentizační metody. 
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 IKEv2 pomocí uživatelského jména a hesla (podporované metody jsou 

EAP-MSCHAPv2 a EAP-MD5) 

 IKEv2 pomocí certifikátů 

 IKEv2 EAP-TLS (certifikáty) 

 Sdílený klíč 

 Apple však neprovedl aktualizaci uživatelského prostředí, takže IPsec IKEv2 nelze 

z uživatelského prostředí nastavit. Konfigurace IPsec IKEv2 může být vytvořena manuálně 

nebo pomocí Apple konfigurátoru (funguje pouze na Mac OS X). [12] 

Tak jako u OS Android a Windows Phone 8.1 v předchozích případech, nalezneme 

i u iOS podporu L2TP/IPsec VPN. 
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5 Schéma testovací topologie a použité verze mobilních 

OS 

 První kapitola praktické částí popisuje navrženou testovací topologii, na níž probíhalo 

testování v laboratorních podmínkách. Navržená topologie je pak pro všechny další části této 

diplomové práce stejná. Dále jsou pak v této kapitole uvedeny informace o tom, jaké verze 

mobilních OS byly použity v průběhu laboratorního testování.  

5.1 Schéma testovací topologie 

Pro testování navržených VPN řešení v laboratorních podmínkách byla použita 

topologie uvedená na obrázku 5.1. Tato topologie byla používána v průběhu celého 

laboratorního testování.  

 

Obrázek 5.1:  Schéma testovací topologie 

V testovací topologii je na směrovači 2 vytvořena síť 192.168.1.0/24, ve které se 

nachází přístupový bod (AP). K tomuto přístupovému bodu se připojovala testovaná zařízení 

s OS Android, Windows Phone a iOS a byla jim přidělována IP adresa pomocí DHCP, proto 

v průběhu celé praktické části může docházet k tomu, že klienti vystupují pod různou IP 

adresou. IP adresa VPN serveru však zůstává stejná. 

Za směrovačem 1 je umístěn přepínač, za nímž se nachází VPN server a RADIUS 

server. Na tomto VPN serveru s IP adresou 192.168.0.108 byla postupně konfigurována 



 

Schéma testovací topologie a použité verze mobilních OS 

- 18 - 

 

jednotlivá navržená řešení. Využitím RADIUS serveru se zabývá 9. kapitola této diplomové 

práce. Za VPN serverem se nachází lokální síť 10.1.0.0/24, kde na adrese 10.1.0.1 naslouchá 

webový server. Tento webový server by v reálné situaci mohl představovat například firemní 

intranet, který není běžně dostupný z Internetu. Webový server, který je umístěn v síti 

200.0.0.0/24 a naslouchá na IP adrese 200.0.0.1, by pak představoval ostatní webové servery 

běžně dostupné z Internetu. 

Mezi směrovači 1 a 2 je umístěn HUB, za nímž se nachází počítač s programem 

Wireshark, který sloužil k zachycení komunikace mezi klientem a VPN serverem. 

Navržená řešení v kapitole 6 a 7 jsou pak koncipována tak, že klient po úspěšném 

vytvoření VPN spojení získává zabezpečený přístup do lokální sítě 10.1.0.0/24 a tím tedy 

i k firemnímu intranetu. Síťový provoz klienta, který by směřoval na webový server 

naslouchající na IP adrese 200.0.0.1, zůstává nezabezpečen.  

Možnostmi, jak zabezpečit i další síťový provoz klienta, se zabývá kapitola 8. 

V kapitole 6 a 7 jsou navržena řešení zabezpečující komunikaci mezi klientem a sítí 10.1.0.0/24, 

nacházející se za VPN serverem.  

5.2 Použité verze OS Android, Windows Phone a iOS 

K tomu, aby mohla být jednotlivá navržená řešení otestována, byla v průběhu testování 

použitá následující zařízení s uvedenými verzemi OS Android, Windows Phone a iOS. 

 Samsung Galaxy S II s OS Android 4.1.2  

 Samsung Galaxy Ace s OS Android 2.3.3 

 Nokia Lumia 820 s OS Windows Phone 8.1 

 Apple iPad Air 1 s OS iOS 5.1.1 

 Apple iPhone 5 s OS iOS 8.2 

 

Dále byly v rámci testování použity následující verze klientských aplikací: 

 strongSwan VPN Client verze 1.4.5 

 OpenVPN Connect verze 1.1.16 u OS Android 

 OpenVPN Connect verze 1.0.5 u OS iOS 

  

 Vzhledem k tomu, že většina řešení navržená v následujících kapitolách jsou 

podporována od verze OS Android 4.0 a vyšší, tak nebude-li uvedeno jinak, je při zmínce o OS 

Android myšlena právě verze 4.0 a vyšší. Jestliže bude navržené řešení kompatibilní pro verzi 

2.3.3, bude tak zmíněno. 

Dále pak vzhledem k tomu, že Windows Phone 8.1 je jedinou verzí tohoto OS, která 

podporuje navržená řešení VPN, tak bude dále uváděno pouze Windows Phone bez uvedení 

konkrétní verze. 



 

Schéma testovací topologie a použité verze mobilních OS 

- 19 - 

 

Zařízení Apple iPhone 5 s OS iOS 8.2 bylo použito pouze pro testování všech řešení 

navržených pomocí nástroje OpenVPN a u nástroje strongSwan u řešení založených na 

protokolu IKEv2. Konkrétně jde u strongSwan o řešení v kapitolách 7.3, 7.4 a 7.5. V ostatních 

případech byl použit Apple iPad Air 1 s OS iOS 5.1.1, navržená řešení jsou však kompatibilní 

i pro vyšší verze OS iOS. V dalších částech je uváděno pouze OS iOS bez uvedení konkrétní 

verze, jelikož verze OS iOS, která je pro dané řešení potřebná, vyplývá z kapitol 4.3 a 4.6. 
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6 Návrh řešení VPN pomocí nástroje OpenVPN 

Cílem této kapitoly je navrhnout řešení VPN s využitím nástroje OpenVPN, které bude 

použitelné jak na OS Android, tak zároveň na OS iOS. Windows Phone v současné době není 

podporován. V průběhu této kapitoly je nejprve stručně popsána práce s nástrojem OpenVPN 

a jeho instalace. Pak jsou navržena dvě řešení založená na odlišném typu autentizace klienta 

a u každého z těchto řešení je postupně popsána konfigurace VPN serveru, vytvoření 

konfiguračního souboru pro klienta, nastavení VPN v prostředí OS Android a iOS a také průběh 

navazování spojení.  

6.1 Instalace a základní principy konfigurace 

OpenVPN je na použitém OS Ubuntu 14.04 standardně dostupné z repozitářů. Instalace 

je tedy možná níže uvedeným příkazem. 

apt-get install openvpn 

V průběhu celé praktické části je používaná verze OpenVPN 2.3.2. Kromě zmíněné 

instalace z repozitářů je také možné provést instalaci ze zdrojových kódů. 

Základní konfigurace OpenVPN pak spočívá především ve vytvoření konfiguračního 

souboru pro server a konfiguračního souboru pro klienta. Kromě samotné konfigurace 

OpenVPN je také zapotřebí, z důvodu dostupnosti, se ujistit, že v případě používání firewallu je 

povolen UDP port 1194, který OpenVPN používá.  

Veškeré změny, které byly provedeny v konfiguračních souborech, se projeví až po 

provedení restartu dané služby. OpenVPN lze restartovat například příkazem  

/etc/init.d/openvpn restart 

Případně lze démona zastavit /etc/init.d/openvpn stop a následně spustit 

v režimu, ve kterém budou v terminálu zobrazovány zprávy z logu s mírou podrobností 

nastavenou parametrem verb. 

openvpn server.conf  

V adresáři /etc/openvpn/.  

6.2 Návrh řešení s autentizací na základě certifikátů 

Prvním navrhovaným řešením je autentizace pomocí certifikátů. Použití certifikátů patří 

mezi často používané způsoby. Vzhledem k tomu, že na OS Android i iOS je dostupná stejná 

klientská aplikace, není zapotřebí navržené řešení přizpůsobovat zvlášť pro jeden či druhý OS 

a je tedy možné ho použít na obou OS. 
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6.2.1 Konfigurace VPN serveru 

Kromě vytvoření konfiguračního souboru pro OpenVPN je také zapotřebí vytvořit 

certifikáty a ty pak umístit do patřičných adresářů. 

Popis vytvoření certifikátů, které se budou v tomto řešení využívat, je přiložen jako 

příloha A. Níže uvedené soubory, které byly vytvořeny dle návodu v příloze A, je potřeba pro 

účely tohoto návrhu umístit do adresáře /etc/openvpn/. 

 ca.crt 

 server.crt 

 server.key 

 ta.key 

V témže adresáři, kam byly umístěny výše uvedené soubory, pak vytvoříme 

konfigurační soubor server.conf, do kterého vložíme následující konfiguraci: 

tls-server 

local 192.168.0.108 

port 1194 

dev tun 

proto udp 

topology subnet 

reneg-sec 3600 

server 10.20.0.0 255.255.255.0 

ca ca.crt 

cert server.crt 

key server.key 

dh dh2048.pem 

tls-auth ta.key 0 

push "route 10.1.0.0 255.255.255.0" 

status openvpn-status.log 

comp-lzo 

keepalive 15 300 

persist-key 

persist-tun 

verb 3 

mute 10 
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Na prvním řádku je specifikováno, že VPN server bude vystupovat v roli TLS serveru 

a na následujícím řádku je určena IP adresa, na které bude VPN server naslouchat. Následuje 

specifikování portu 1194 (tento port je nastaven i jako výchozí). Jestliže bychom chtěli na 

jednom serveru provozovat více instancí OpenVPN, musí být zvolen pro každou z nich odlišný 

port a tyto porty musí být povoleny na firewallu. Dále je pak také specifikováno, že má být 

použit ovladač TUN. OpenVPN umožňuje také zvolit mezi TCP či UDP spojením. Vhodným 

a také výchozím nastavením je UDP, jelikož velké množství aplikací používá právě TCP. 

Kdyby byl i OpenVPN server provozován jako TCP, tak by v podstatě mohlo docházet 

k vytvoření TCP spojení v rámci TCP tunelu, v důsledku čehož by mohlo dojít ke snížení 

výkonnosti a zvýšení přenosových časů. 

Parametrem topology subnet je změněna výchozí topologie z net30 na subnet. 

Topologie net30 je stará topologie, která je v OpenVPN výchozí z důvodu zachování podpory 

Windows klientů se staršími verzemi klientské aplikace (do verze 2.0.9). Topologie subnet je 

doporučena pro moderní servery [13]. 

Parametr reneg-sec 3600 udává dobu, po jejímž vypršení dojde ke znovuvyjednání 

spojení mezi VPN serverem a klientem. Lze provést i znovuvyjednání po určitém počtu 

přenesených paketů (reneg-pkts n) nebo také určitém počtu přenesených bytů 

(reneg-bytes n). 

Rozsah IP adres, které budou přidělovány klientům, je určen parametrem server 

10.20.0.0 255.255.255.0. OpenVPN server si pro sebe zvolí první adresu z tohoto 

rozsahu. Následují řádky, které specifikují názvy a umístění souboru s certifikátem CA, 

certifikátem a privátním klíčem serveru, DH a klíč pro tls-auth. Parametrem tls-auth je 

přidán další bezpečnostní mechanismus, který chrání VPN server před DDOS útoky. Princip 

spočívá v tom, že všechny pakety, které jsou odeslány do doby, než je ověřena identita klienta, 

jsou odeslány s podpisem HMAC, čímž dojde k tomu, že všechny pakety, které nemají správný 

podpis, jsou zahozeny dříve, než může dojít ke zvýšení spotřeby systémových zdrojů. 

Jelikož chceme klientům poskytnout přístup do sítě 10.1.0.0/24, provedeme tak 

parametrem push "route 10.1.0.0 255.255.255.0". Do souboru 

openvpn-status.log budou ukládány informace o aktuálně připojených klientech. 

comp-lzo povoluje kompresi ve VPN tunelu (jestliže je zapnuta, musí tak být provedeno jak 

na straně serveru, tak na straně klienta). 

K udržení spojení mezi klientem a serverem se používá parametr keepalive. 

V uvedené konfiguraci OpenVPN server provede ping na klienta, jestliže během posledních 15 

sekund nebyla přes VPN tunel přenesena žádná data. Jestliže OpenVPN server neobdrží žádnou 

odpověď během 300 sekund, předpokládá, že je tunel přerušen a pokusí se ho sestavit znovu 

jeho restartováním. Zprávy typu keepalive jsou důležité především v situacích, kdy je VPN síť 

budována přes zařízení používající NAT. Tyto zprávy, které jsou odesílány ve vhodném 

časovém intervalu, kdy nebyla přenesena žádná jiná data, umožňují udržet VPN spojení 

vybudované skrz NAT. S keepalive souvisí následující dva parametry persist-key 
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a persist-tun. První z těchto dvou parametrů zajišťuje, že v případě provedení restartování 

tunelu nebude znovu načítán soukromý klíč a druhý parametr zajišťuje, že nedojde ke zrušení 

a znovu vytvoření TUN rozhraní. [2] 

Parametrem verb 3 je zvýšena míra podrobnosti výpisů (základní hodnota je 

0 - žádné výpisy) a poslední parametr mute 10 zajišťuje, že do logů nebude zaznamenáváno 

více než 10 stejných zpráv. 

Šifrovací algoritmy a hashovací funkce, které budou obě komunikující strany používat, 

nejsou vyjednávány automaticky, tak jak tomu je například u IPsec, ale musí být nastaveny na 

obou stranách a to samozřejmě shodně. OpenVPN používá jako výchozí šifru BLOWFISH 

a hashovací funkci SHA1. Šifrovací algoritmus lze změnit parametrem cipher a hashovací 

funkci parametrem auth. Jelikož je BLOWFISH považována za bezpečnou, byla ponechána 

výchozí možnost. 

Jestliže v konfiguračním souboru OpenVPN serveru není použit parametr remote pro 

specifikování konkrétního klienta, který se bude připojovat, tak se automaticky počítá s tím, že 

klienti budou mít různé IP adresy. Zároveň je bez uvedení parametru remote automaticky 

povoleno klientům měnit IP adresy a čísla portů. To je užitečné zejména pro mobilní klienty, 

kteří se mohou přemisťovat a tím i měnit svou IP adresu (parametr float).   

Jestliže máme vytvořen konfigurační soubor pro OpenVPN a správně umístěné soubory 

ca.crt, client1.crt, client1.key a ta.key, tak již lze přejít ke spuštění OpenVPN. Stačí k načtení 

všech nastavení provést restartování OpenVPN. 

6.2.2 Vytvoření konfiguračního souboru pro klienta 

U OpenVPN je potřeba vytvořit také konfigurační soubor pro klienta, který pak může 

být importován aplikací OpenVPN Connect v OS Android nebo iOS. Tento soubor může být 

vytvořen rovněž v adresáři /etc/openvpn/ a později podle potřeby zaslán klientovi, který se 

bude chtít k danému VPN serveru připojit. V tomto případě je pojmenován jako 

client.ovpn. 

tls-client 

remote 192.168.0.108 1194 

nobind 

dev tun 

proto udp 

resolv-retry infinite 

ns-cert-type server 

tls-auth ta.key 1 

comp-lzo 
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verb 3 

mute 10 

persist-key 

persist-tun 

Konfigurační soubor pro klienta je v mnohém podobný tomu pro VPN server. Podstatný 

je parametr tls-client, kterým se nastaví, že zařízení s tímto konfiguračním souborem bude 

vystupovat v roli TLS klienta. Dále je pak specifikována adresa OpenVPN serveru i s cílovým 

portem 1194 (kdyby na jednom stroji běželo více instancí OpenVPN, jsou odlišovány použitým 

portem). Oproti VPN serveru není nutné vázat klienta k určitému portu, což je zajištěno 

parametrem nobind. Následují parametry pro volbu ovladače TUN a použití protokolu UDP. 

Parametr resolv-retry infinite udává, že se klient nemá nikdy přestat 

pokoušet připojit k OpenVPN serveru, jestliže se stane nedostupným (například při 

nespolehlivém připojení k Internetu).  

Klient je také chráněn proti MITM útoku tím, že se může autorizovat jen vůči serveru, 

který má ve svém certifikátu nsCertType=server. Další parametry byly popsány 

u konfiguračního souboru serveru. 

6.2.3 Konfigurace klienta v prostředí OS Android 

Na zařízení s OS Android je zapotřebí nejprve nainstalovat aplikaci OpenVPN connect, 

díky které se bude možné připojit k OpenVPN serveru. K vytvoření VPN profilu v této aplikaci 

využijeme možnost importu profilu z SD karty. Certifikáty lze do VPN profilu dostat více 

způsoby. Jedním ze způsobů by bylo načíst je obdobně, jako v konfiguračním souboru pro 

server, ale vzhledem k tomu, že prosté uložení certifikátu a klíčů klienta na SD kartu by nebylo 

příliš bezpečné, je v tomto případě zvoleno použití úložiště klíčů v OS Android. K uložení 

certifikátů do úložiště klíčů lze použít v aplikaci OpenVPN Connect a možnost importování 

PKCS#12 souboru z SD karty. Tento soubor pak obsahuje certifikát CA, certifikát a privátní 

klíč klienta. Následující příkaz vytvoří archív PKCS#12 (soubor je chráněn heslem, které se 

zadá při jeho vytváření). 

openssl pkcs12 -export -in client1.crt -inkey client1.key -

certfile ca.crt -name client -out client.p12  

Takto vytvořený soubor client.p12 společně se souborem client.ovpn a ta.key umístíme 

na SD kartu v telefonu. V menu aplikace OpenVPN Connect nejprve zvolíme import PKCS#12 

souboru a provedeme instalaci. Následně importujeme z SD karty soubor client.ovpn. Při 

prvním pokusu o připojení k VPN serveru jsme vyzváni k volbě klientského certifikátu. 

Na obrázku 6.1 je pak ukázka vyžádání certifikátu a informace po úspěšném připojení 

k VPN serveru. 
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Obrázek 6.1:  Připojení k VPN serveru pomocí aplikace OpenVPN Connect u OS iOS 

6.2.4 Konfigurace klienta v prostředí OS iOS 

Také pro OS iOS je dostupná aplikace OpenVPN Connect. Nastavení aplikace v OS 

iOS je v jistých ohledech odlišné od OS Android. Například je potřeba nainstalovat certifikát 

a privátní klíč klienta do zařízení bez certifikátu CA (využije se obdobný příkaz jako v kapitole 

6.2.3, pouze bez volby -certfile ca.crt), jelikož by certifikát CA při instalaci ze 

souboru client.p12 nebyl nainstalován (certifikát a klíč klienta budou chráněny v iOS úložišti 

klíčů [14]). 

Certifikát CA a klič ta.key pak lze vložit přímo do konfiguračního souboru klienta. 

Certifikáty a klíče vytvořené pomocí nástroje easy-rsa v příloze A je možné přímo do 

konfiguračního souboru vložit tak, že daný soubor otevřeme v textovém editoru a obsah 

zkopírujeme a vložíme do konfiguračního souboru klienta dle níže uvedeného popisu. 

<ca> 

---Zde vložit obsah ca.crt--- 

</ca> 

key-direction 1 

<tls-auth> 

---Zde vložit obsah ta.key--- 

</ tls-auth > 

V konfiguračním souboru je pak ještě zapotřebí odstranit řádek tls-auth ta.key 

1. Konfiguraci pro klienta lze importovat do aplikace OpenVPN Connect například zasláním na 

e-mail a následným stažením a importem na zařízení s OS iOS nebo pomocí iTunes. Po importu 
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klientské konfigurace je ještě potřeba vybrat správný certifikát viz obrázek 6.2, kde lze vidět 

i úspěšné připojení. 

 

Obrázek 6.2:  Připojení k VPN serveru pomocí aplikace OpenVPN Connect u OS iOS 

6.2.5 Popis průběhu navázání spojení a ověření sestavení VPN tunelu 

Jestliže je OpenVPN spuštěn příkazem openvpn server.conf, pak lze sledovat 

informační zprávy z průběhu spouštění OpenVPN a také zprávy při připojování klienta 

(množství zobrazovaných informací je určené parametrem verb v konfiguračním souboru 

server.conf). Zachycené zprávy jsou totožné pro OS Android i iOS (výpisy se liší 

například pouze v IP adresách), proto jsou dále uvedeny pouze výpisy při připojování klienta se 

zařízením používajícím OS Android. 

Následující uvedené zprávy popisují přidělení IP adresy 10.20.0.1 virtuálnímu rozhraní 

tun0, které je vytvořeno na VPN serveru (OpenVPN server si zabral první IP adresu 

z nastaveného rozsahu). Další zpráva uvádí, jaké IP adresy budou přidělovány klientům. První 

IP adresa pro klienta je 10.20.0.2. Úspěšné spuštění OpenVPN serveru končí zprávou uvádějící, 

že inicializační sekvence byla úspěšně dokončena. Další kontrola toho, že OpenVPN server 

naslouchá, může být provedena příkazem netstat –tuln. Kompletní výpis inicializační 

sekvence je uveden v příloze B. 

Tue Apr  7 06:33:16 2015/sbin/ip addr add dev tun0 10.20.0.1/24 

broadcast 10.20.0.255 

Tue Apr  7 06:33:17 2015 IFCONFIG POOL: base=10.20.0.2 size=252, 

ipv6=0 

Tue Apr  7 06:33:17 2015 Initialization Sequence Completed 
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Následující zprávy již zachycují informace při připojování klienta k OpenVPN serveru. 

První zpráva informuje o úspěšné autentizaci klienta na základě certifikátu. Dále pak následuje 

zpráva s informací o přidělené virtuální IP adrese 10.20.0.2. V poslední uvedené zprávě je 

souhrn informací o parametrech spojení. Například jde o použitou topologii nebo nastavení 

časového intervalu z parametru keepalive, zde uvedené jako ping a ping-restart. 

Kompletní výpis je opět přiložen v příloze B. 

Tue Apr  7 06:33:20 2015 192.168.1.4:39132 VERIFY OK: depth=0, 

C=CZ, ST=CZ, L=Ostrava, O=vsb, OU=MyOrganizationalUnit, 

CN=client1, name=EasyRSA, emailAddress=me@myhost.mydomain 

Tue Apr  7 06:33:20 2015 client1/192.168.1.4:39132 MULTI: 

primary virtual IP for client1/192.168.1.4:39132: 10.20.0.2 

Tue Apr  7 06:33:20 2015 client1/192.168.1.4:39132 SENT CONTROL 

[client1]: 'PUSH_REPLY,route 10.1.0.0 255.255.255.0,route-

gateway 10.20.0.1,topology subnet,ping 15,ping-restart 

300,ifconfig 10.20.0.2 255.255.255.0' (status=1) 

Při zachycení síťové komunikace programem Wireshark mezi klientem a VPN serverem 

při navazování spojení jsou vyměňovány zprávy pomocí protokolu OpenVPN a také je 

zachycena oboustranná autentizace pomocí protokolu TLS. Zachycených zpráv je podstatně 

více a na obrázku 6.3 je uvedena pouze část. 

 

Obrázek 6.3:  Zachycení síťové komunikace při připojování klienta k VPN serveru 

Informace o aktuálně připojených klientech je možné sledovat v logovacím souboru 

openvpn-status.log. Z tohoto souboru lze získat například informace o skutečné 

a virtuální IP adrese, počtu přijatých a odeslaných bytů nebo o čase, kdy se klient k OpenVPN 

serveru připojil. Výpis tohoto souboru je uveden níže.  

OpenVPN CLIENT LIST 

Updated,Sun Apr 19 04:12:34 2015 

Common Name,Real Address,Bytes Received,Bytes Sent,Connected 

Since 

client1,192.168.1.4:39132,5537,6732,Tue Apr 7 06:35:10 2015 

ROUTING TABLE 

Virtual Address,Common Name,Real Address,Last Ref 

10.20.0.2,client1,192.168.0.103:39132,Sun Tue Apr 7 06:35:10 

2015 
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GLOBAL STATS 

Max bcast/mcast queue length,0 

END 

V případě, že se nyní klient připojí na webový server, který naslouchá na IP adrese 

10.1.0.1, zachytíme programem Wireshark pouze zprávy uvedené na obrázku 6.4. Viditelná je 

pouze fyzická IP adresa klienta a VPN serveru a skutečná IP adresa webového serveru, který 

naslouchá na IP adrese 10.1.0.1, zůstává skryta. Pak je také patrné, že je použit protokol 

OpenVPN a typ zprávy P_DATA_V1, která obsahuje zašifrovanou komunikaci. Ze 

zachyceného provozu tedy není možné určit skutečný obsah zpráv. 

 

Obrázek 6.4:  Zachycení síťové komunikace zabezpečení pomocí OpenVPN 

6.3 Návrh řešení s autentizací na základě certifikátů společně s 

uživatelským jménem a heslem 

Kromě toho, kdy je klient autentizován pouze certifikáty, je od verze OpenVPN 2.0 

možné klienta autentizovat na základě uživatelského jména a hesla. Tento způsob autentizace 

lze kombinovat s předešlou metodou v kapitole 6.2, tedy certifikáty. Je také možné ponechat 

autentizaci klienta pouze na uživatelském jméně a heslu. Certifikát CA však musí mít klient 

k dispozici, aby mohl ověřit certifikát serveru. 

 K autentizaci na základě uživatelského jména a hesla slouží u OpenVPN plugin 

openvpn-auth-pam, který se po instalaci OpenVPN nachází v adresáři /usr/lib/openvpn/ 

(umístění se může lišit v závislosti na distribuci, zde uvedená cesta platí pro Ubuntu 14.04).  

6.3.1 Konfigurace VPN serveru 

V konfiguračním souboru server.conf, který byl vytvořen v kapitole 6.2.1, stačí 

přidat následující řádek: 

plugin /usr/lib/openvpn/openvpn-plugin-auth-pam.so login 

Tímto OpenVPN řekneme, že má ověřovat identitu klienta na základě jména a hesla 

pomocí PAM modulu login. K tomu, aby mohla být identita klienta úspěšně ověřena, musí mít 

klient vytvořen systémový účet. Pro testování stačí v OS Ubuntu vytvořit účet pro uživatele 

„alice“ a přiřadit mu heslo. 

useradd alice   

passwwd alice 
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V konfiguračním souboru lze také uvést to, že pro ověření identity klienta nebude 

vyžadován jeho certifikát. A to přidáním client-cert-not-required do konfiguračního 

souboru server.conf. V tomto navrženém řešení tak však není učiněno a klientský certifikát 

je vyžadován. 

6.3.2 Konfigurační soubor pro klienta 

Opět lze využít již vytvořený konfigurační soubor client.ovpn z kapitoly 6.2.2. 

Úprava konfiguračního souboru tak, aby bylo vyžadováno zadání uživatelského jména a hesla, 

je velice jednoduchá. Postačí přidat níže uvedený parametr. 

auth-user-pass 

6.3.3 Konfigurace klienta v prostředí OS Android 

Pro konfiguraci klienta je možné postupovat dle kapitoly 6.2.3, kde jediný rozdíl 

nastává v tom, že klient je před připojením k VPN serveru vyzván k zadání uživatelského jména 

a hesla, viz obrázek 6.5. 

 

Obrázek 6.5:  Vyžádání uživatelského jména a hesla v OS Android 

6.3.4 Konfigurace klienta v prostředí OS iOS 

Pro nastavení klientské aplikace na OS iOS lze použít postup popsaný v kapitole 6.2.4. 

Rozdíl nastává rovněž pouze v tom, že klient musí zadat uživatelské jméno a heslo, tak jako 

u aplikace OpenVPN Connect na OS Android. Na obrázku 6.6 je pak znázorněno vyžádání 

uživatelského jména a hesla na OS iOS. 
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Obrázek 6.6:  Vyžádání uživatelského jména a hesla v OS iOS 

6.3.5 Popis průběhu navázání spojení a ověření sestavení VPN tunelu 

Po spuštění OpenVPN příkazem openvpn server.conf lze opět sledovat úvodní 

inicializační sekvenci při spouštění OpenVPN. Oproti zprávám popsaných v kapitole 6.2.5 je 

nová pouze zpráva informující o použití pluginu openvpn-plugin-auth-pam.so. O tom, že byl 

OpenVPN server spuštěn, opět informuje zpráva o úspěšném ukončení inicializační sekvence. 

Tue Apr  7 06:24:03 2015 PLUGIN_INIT: POST 

/usr/lib/openvpn/openvpn-plugin-auth-pam.so 

'[/usr/lib/openvpn/openvpn-plugin-auth-pam.so] [login]' 

intercepted=PLUGIN_AUTH_USER_PASS_VERIFY 

Tue Apr  7 06:24:03 2015 Initialization Sequence Completed 

Při připojování klienta se nově objevuje zpráva o úspěšné autentizaci na základě 

uživatelského jména a hesla. Ostatní zprávy informují o stejných událostech, jako tomu bylo 

v kapitole 6.2.5. Například jde o ověření identity klienta na základě certifikátů nebo přidělená 

virtuální IP adresa. 

Tue Apr  7 06:24:08 2015 192.168.1.4:54579 TLS: 

Username/Password authentication succeeded for username 'alice' 

Poté, co byl klient úspěšně autentizován a bylo sestaveno spojení, získává klient tak 

jako v řešení navrženém v kapitole 6.2 zabezpečený přístup do sítě 10.1.0.0/24. Síťová 

komunikace mezi klientem a webovým serverem, naslouchajícímu na IP adrese 10.1.0.1, je opět 

šifrována a nelze určit, jaká data jsou přenášena. 
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7 Návrh řešení VPN pomocí nástroje strongSwan 

V úvodu této kapitoly je popsán základní způsob konfigurace IPsec VPN pomocí 

nástroje strongSwan společně s jeho instalací. Ještě před popisem navržených řešení VPN je 

v tabulce uveden přehled všech navržených řešení společně s tím, který OS dané řešení 

podporuje. V dalších částech této kapitoly je pak navrženo několik možných řešení, z nichž 

některá jsou kompatibilní pro více OS. V některých případech může vzhledem k různým 

implementacím IPsec klientů na OS Android, Windows Phone a iOS docházet k odlišnostem 

v konfiguraci (VPN serveru nebo klienta) a k zajištění kompatibility daného řešení pro více OS 

je nutné upravit danou konfiguraci (klienta nebo VPN serveru). V případě, kdy k tomuto 

dochází, je na to upozorněno. U každého navrženého řešení je pak také stručně uvedeno, jak 

nastavit daný OS tak, aby spolupracoval s navrženým řešením. 

7.1 Instalace a základní principy konfigurace 

Instalaci lze provést v OS Ubuntu z repozitářů, kde je dostupná verze 5.1.2, ale pro 

účely návrhu řešení určeného pro OS iOS v kapitole 7.6 je zapotřebí mít verzi 5.2.2, ve které je 

opravena chyba při vypnutí split-tunneling a použití pluginu cisco unity (možnost určení, jaký 

provoz bude směrován na VPN server). Z tohoto důvodu je zapotřebí provést instalaci ze 

zdrojových kódů. Postup instalace je popsán na Wiki stránkách strongSwan [15]. Níže je pouze 

uvedeno, s jakými pluginy musí být strongSwan zkompilován pro použití v kapitole 7.3. 

V případě, že bude zapotřebí v dalších částech této práce provést dodatečnou instalaci dalších 

pluginu, bude na to vždy upozorněno. 

./configure --prefix=/usr --sysconfdir=/etc –-enable-eap-

mschapv2 –enable-eap-identity –enable-md4 

Po instalaci jsou k dispozici následující konfigurační soubory: 

 ipsec.conf – soubor pro vytvoření konfigurace IPsec spojení 

 ipsec.secrets – seznam sdílených klíčů, soukromých klíčů a klientů 

 strongswan.conf – flexibilní a hierarchicky organizovaný konfigurační soubor, 

snadno rozšiřitelný a analyzovatelný  

 ipsec.d – nejedná se konfigurační soubor, ale o adresářovou strukturu pro 

uložení certifikátů a klíčů 

V konfiguračním souboru ipsec.conf se používá terminologie left a right, čímž jsou 

identifikovány konce tunelu. Tuto terminologii si lze představit tak, že left představuje lokální 

konec VPN tunelu a right představuje vzdálený konec tunelu. StrongSwan používá porty UDP 

500 a 4500, které v případě, že je konfigurován firewall, musí být povoleny. 

Rovněž jako u OpenVPN je také u strongSwan veškeré změny provedené 

v konfiguračních příkazech nutné potvrdit restartováním. 

ipsec restart 



 

Návrh řešení VPN pomocí nástroje strongSwan 

- 32 - 

 

Pro podrobnější instrukce pro práci s nástrojem strongSwan, možnosti jeho konfigurace 

a popis jeho dalších funkcí, bych odkázal na základní instrukce pro práci se strongSwan [16]. 

7.2 Přehled navržených řešení VPN a jejich kompatibilita 

s testovanými OS 

Jak již bylo uvedeno v popisu obsahu této kapitoly, tak OS Android, Windows Phone 

a iOS podporují více navržených řešení. Přehled všech navržených řešení je uveden v tabulce 

7.1 a jak je patrné, tak se od sebe liší především v použité autentizační metodě. Jednotlivé 

testované OS podporují rozdílné autentizační metody, kde nejširší podpora je zajištěna u OS 

Android a iOS. Windows Phone poskytuje výchozí podporu VPN až od verze 8.1, viz kapitola 

4.5. 

Tabulka 1.1: Přehled navržených řešení VPN a jejich podpora na OS Android, Windows 

Phone a iOS 

Autentizační metoda Android  Windows Phone 8.1 iOS 

IKEv2 s EAP-MSCHAPv2 Ano, od verze 4.0 Ano Ano, od verze 8 

IKEv2 s certifikáty Ano, od verze 4.0 Ne Ano, od verze 8 

IKEv2 s EAP-TLS Ano, od verze 4.0 Ano Ano, od verze 8 

IKEv1 s XAuth se sdíleným klíčem Ano, od verze 4.0 Ne Ano, od verze 4 

IKEv1 s XAuth s certifikáty Ano, od verze 4.0 Ne Ano, od verze 4 

L2TP/IPsec se sdíleným klíčem Ano, od verze 1.6 Ano Ano 

 

V hlavní části diplomové práce jsou v kapitolách 7.3, 7.4, 7.5 a 7.6 popsány navržená 

řešení IKEv2 s EAP-MSCHAPv2, IKEv2 s certifikáty, IKEv2 s EAP-TLS a IKEv1 s XAuth 

s certifikáty nebo uživatelským jménem a heslem. 

Navržené řešení s L2TP/IPsec se sdíleným klíčem je přiloženo jako příloha C, jelikož se 

nejedná o řešení založené pouze na nástroji strongSwan. Zároveň je v této příloze zmíněno i to, 

jak upravit danou konfiguraci na autentizaci pomocí certifikátů a její omezení. 

7.3 Řešení VPN s autentizací pomocí IKEv2 s EAP-MSCHAPv2 

Jedná se o základní metodu autentizace založenou na autentizaci pomocí uživatelského 

jména a hesla, která je podporovaná v OS Android (pomocí klientské aplikace strongSwan),ve 

Windows Phone a v iOS 8 bez instalace dodatečných aplikací. V kapitole 3.2 je zmíněno, že pro 

tento způsob autentizace se využívají metody protokolového rámce EAP. Dále je pak 

v kapitolách 4.4, 4.5 a 4.6 zmíněno to, které metody z protokolového rámce EAP pro autentizaci 

uživatelským jménem a heslem jsou podporovány v OS Android, Windows Phone a iOS. 

Z důvodu, že Windows Phone podporuje pouze autentizační metodou založenou na EAP-

MSCHAPv2, bude použita právě tato metoda. 

K autentizaci klienta bude tedy použito uživatelské jméno a heslo a zároveň pak také 

VPN server z důvodu předcházení MITM útoku autentizuje sám sebe certifikátem. 
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7.3.1 Konfigurace VPN serveru 

Prvním krokem bude tak jako v případě OpenVPN vytvoření certifikátů, které v tomto 

případě budou sloužit pro ověření identity serveru. Pro typy VPN konfigurované nástrojem 

strongSwan by bylo možné použít pro generování certifikátu také nástroj easy-rsa,jelikož však 

některé mobilní OS mají odlišné požadavky na certifikáty, a ty tak musí být vygenerovány 

znova (nelze použít certifikáty vygenerované podle přílohy A), je pro jejich vytvoření použit 

nástroj ipsec pki, který je součásti strongSwan. 

Velice důležité je například to, že IP adresa VPN serveru (192.168.0.108) musí být 

u klientů s Windows Phone a iOS 8 zapsána v Distinguished Name (DN) v položce CN nebo 

v SAN, anebo případně i v obou. U OS Android je pak povinné, aby byla IP adresa uvedena 

v položce SAN. 

Ukázka generování certifikátů nástrojem ipsec pki je přiložena jako příloha D. 

V této konfiguraci budou zapotřebí níže uvedené soubory vytvořené dle přílohy D, které budou 

umístěny do uvedených adresářů. 

 Certifikát certifikační autority (caCert.pem) umístěn do adresáře: 

/etc/init.d/cacert/ 

 Certifikát serveru (serverCert.pem) umístěn do: /etc/init.d/cert/ 

 Privátní klíč serveru (serverKey.pem) umístěn do: /etc/private/ 

Po vytvoření certifikátů můžeme přejít ke konfiguraci VPN serveru. Tato konfigurace 

bude probíhat ve dvou souborech ipsec.conf a ipsec.secrets. Autentizační metoda 

EAP-MSCHAPv2 není po instalaci strongSwan standardně dostupná, proto musí být dodatečně 

nainstalována, viz kapitola 7.1. 

Jestliže bychom chtěli použít jinou autentizační metodu než je EAP-MSCHAPv2, pak 

stačí opět nainstalovat patřičný plugin, pokud není metoda standardně dostupná, a vyžádat 

použití této metody na patřičném místě v konfiguračním souboru místo metody EAP-

MSCHAPv2. Samozřejmě se musí jednat o některou z dalších podporovaných metod a také je 

nutné počítat s tím, že může dojit k nekompatibilitě s některými OS. 

Navržený konfigurační soubor ipsec.conf pro autentizaci metodou EAP-

MSCHAPv2 vypadá takto: 

config setup 

charondebug = 2 

conn %default 

keyexchange=ikev2 

ikelifetime=60m 

lifetime=20m 

dpdaction=clear 
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dpddelay=300s 

conn userPass 

     left=%defaultroute 

     leftsubnet=10.1.0.0/24 

     leftauth=pubkey 

     leftid=192.168.0.108 

     leftcert=serverCert.pem 

     rightsourceip=10.20.0.0/24 

     right=%any 

     rightauth=eap-mschapv2 

     eap_identity=%identity 

     auto=add 

V následujících odstavcích budou postupně popsány jednotlivé položky 

v konfiguračním souboru ipsec.conf a také zmíněny některé další možnosti konfigurace. 

V config setup je pouze parametrem charondebug = 2 zvýšena podrobnost 

výpisu. Úroveň podrobnosti můžeme nastavit v šesti stupních, od tichého (-1) až po privátní (4). 

Bez uvedení této volby je hodnota automaticky nastavena na hodnotu 1 (control). [17] 

Všechny sekce conn a ca dědí parametry uvedené v conn %default 

a ca %default. Použití této možnosti se samozřejmě hodí tam, kde budeme mít více různých 

conn nebo ca sekcí ve kterých se budou opakovat stále stejné parametry. Konkrétně v tomto 

případě není použití conn %default nutné z hlediska usnadnění konfigurace, jako spíše pro 

její zpřehlednění. 

Parametrem keyexchange=ikev2 určíme, že pro inicializaci spojení bude použit 

protokol IKEv2. Následně je parametrem ikelifetime=60m omezena životnost IKE SA 

a parametrem lifetime=20 omezena životnost IPsec SA (v minutách). Po uplynutí těchto 

časů je IKE SA a IPsec SA vyjednán znovu. Doba, kdy bude vyjednán nový IPsec SA, nemusí 

být určena pouze časově, ale lze použít i možnost, kdy bude IPsec SA vyjednán znovu po 

přenesení určitého počtu bytů nebo paketů.  

StrongSwan také umožňuje aktivovat protokol DPD, popsán v RFC 3706 [18], ten 

periodicky odesílá notifikační zprávy (pro IKEv1 zpráva R_U_THERE a pro IKEv2 zpráva 

INFORMATIONAL), které slouží k detekci životnosti konců VPN tunelu. Parametrem 

dpdaction=clear zapneme tento protokol v režimu, kdy v případě, že dojde ke ztrátě 

spojení s klientem, budou IKE SA a jim odpovídající IPsec SA smazány automaticky. Zprávy 

DPD protokolu jsou odesílány v základním nastavení po 30 sekundách od doby, kdy nebyl přijat 

žádný příchozí ESP provoz. S ohledem na možnou mobilitu klientů je vhodné nastavit větší 
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časový interval parametrem dpddelay=300s. Nejedná se však o keepalive zprávy, ty jsou 

v případě strongSwan zasílány ve výchozím nastavení po 20 sekundách, kdy nebyl zaznamenán 

žádný provoz v rámci daného IPsec SA (CHILD_SA) a nemají vliv na funkci protokolu DPD. 

V poslední sekci conn userPass jsou nastaveny další důležité povinné parametry 

a parametry sloužící k autentizaci pomocí uživatelského jména a hesla. Jedním 

z nejdůležitějších parametrů je určení adresy, na které bude VPN server naslouchat. Adresu 

můžeme určit buďto přímo jejím zadáním do parametru left = <IP adresa>, případně 

left = <%defaultroute>, kdy bude adresa vybrána automaticky. VPN server může být 

dostupný i přes libovolné rozhraní zadáním left = <%any>. 

Jak již bylo zmíněno na začátku této kapitoly, VPN server z důvodu předcházení MITM 

útoku autentizuje sám sebe certifikáty. Autentizaci VPN serveru certifikáty nastavíme 

parametrem leftauth = pubkey a zároveň zadáme i cestu a název certifikátu serveru 

leftcert = serverCert.pem (v tomto případě je použita defaultní cesta). Parametr 

leftid=192.168.0.108 určuje identifikaci VPN serveru (SAN nebo DN parametr 

z certifikátu serverCert.pem). 

Klientům, kteří se úspěšně připojí k VPN serveru, budou přidělovány IP adresy 

z rozsahu 10.20.0.0/24 (parametr rightsourceip=10.20.0.0/24), přičemž jim bude 

zpřístupněna lokální síť (síť za VPN serverem) s rozsahem 10.1.0.0/24 (parametr 

leftsubnet=10.1.0.0/24). Klienti, kteří se budou chtít připojit k VPN serveru, budou 

mít s velkou pravděpodobností měnící se IP adresu, proto nastavíme right=%any, což 

umožní připojování se k VPN serveru z libovolné IP adresy.  

Parametrem rightauth určujeme, jaká metoda bude použita k autentizaci klienta. 

Velice důležitý je parametr eap_identity=%identity a to hlavně pro OS Windows 

Phone a iOS. Pro OS Android by konfigurace byla funkční i bez tohoto parametru, ale pro OS 

Windows Phone a iOS je podstatný a v navržené konfiguraci z důvodu kompatibility řešení 

s ostatními OS tudíž nutný. Parametr  eap_identity definuje identitu klienta použitou jako 

odpověď na EAP identity request. Speciální hodnota %identity je použita k tomu, aby se 

server dotázal klienta na jeho EAP identitu. Jestliže není parametr eap_identity použit, je 

jako odpověď použita identita IKEv2 namísto EAP identity a dojde k selhání autentizace. To, že 

dojde k selhání autentizace u OS Windows Phone a iOS je způsobeno tím, že na rozdíl od OS 

Android není IKEv2 identita a EAP identita stejná (klientská aplikace strongSwan používá 

uživatelské jméno nebo identitu z certifikátu). Další dva OS používají jako IKEv2 identitu svou 

IP adresu. 

Poslední parametr auto=add se postará o to, že po restartování strongSwan bude 

konfigurace načtena do démona (strongSwan používá pro IKEv1 i IKEv2 démona charon) 

a VPN server bude čekat na to, než se klienti začnou připojovat. 
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Hlavní část konfigurace VPN serveru je již hotová a v posledním kroku zbývá 

v souboru ipsec.secrets určit cestu k RSA privátnímu klíči serveru, uloženého v adresáři 

/etc/ipsec.conf/. Pak také uživatele, kteří se budou moct přihlásit k VPN serveru.  

Formát zadání RSA klíče je následující: 

: RSA <soubor s klíčem > "heslo" 

Jestliže je soubor umístěn ve standardním adresáři /etc/ipsec.d/private/, stačí 

zadat název souboru. V případě, že je soubor chráněn heslem, vložíme toto heslo za soubor. 

 Jména a hesla klientů jsou ve formátu: 

<uživatelské jméno> : EAP <heslo> 

Zde se nachází další podstatný rozdíl mezi OS Android a iOS od Windows Phone. 

Zatímco OS Android a iOS odesílají svou EAP identitu ve formátu „alice“, tak Windows Phone 

oproti tomu posílá EAP identitu ve formátu „Windows Phone\alice“ (v kapitole 7.3.5 je ukázka 

z výpisu, kde je toto patrné). Výsledný soubor, kdy se bude k VPN serveru přihlašovat uživatel 

s uživatelským jménem „alice“ a heslem „123456“, vypadá takto: 

: RSA serverKey.pem 

alice : EAP "123456" 

Windows Phone\alice : EAP "123456" 

7.3.2 Konfigurace klienta v prostředí OS Android 

Po konfiguraci VPN serveru již můžeme přejít k nastavení a následnému připojení 

zařízení k VPN serveru. K tomuto účelu využijeme zmíněnou aplikaci strongSwan. Před 

samotným vytvořením VPN profilu na zařízení je potřeba nainstalovat certifikát CA 

(caCert.pem). Zařízení s OS Android nepodporují instalaci certifikátu ve formátu.pem, proto 

uvedený certifikát převedeme do podporovaného formátu.crt. 

openssl x509 -outform der -in caCert.pem -out caCert.crt 

Takto převedený certifikát vložíme na SD kartu v telefonu a poté v menu telefonu 

přejdeme do Nastavení > Zabezpečení >Instalace z karty SD. Následně jsme vyzváni k vybrání 

certifikátu, který má být nainstalován. 
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Nyní již lze přejít k vytvoření VPN profilu. V aplikaci strongSwan vybereme možnost 

přidat nový VPN profil a vyplníme údaje podle obrázku 7.1. 

 

Obrázek 7.1:  Nastavení VPN profilu v OS Android pro autentizaci metodou IKEv2 

EAP-MSCHAPv2 a úspěšné připojení k VPN serveru 

V části CA certifikát zrušíme automatickou volbu certifikátu CA, čímž zamezíme 

odesílání informace o všech nainstalovaných CA certifikátech a vybereme námi nainstalovaný 

CA certifikát caCert.crt.   

7.3.3 Konfigurace klienta v prostředí Windows Phone 

Konfigurace Windows Phone je rovněž velice intuitivní. Windows Phone podporuje 

instalaci certifikátů i ve formátu.pem, proto jej nemusíme převádět tak, jako u OS Android. 

Certifikát CA lze nainstalovat zasláním na e-mail a jeho následným stažením a instalací do 

zařízení. V tomto OS není k dispozici žádný správce certifikátu a například vymazání certifikátu 

ze zařízení jde provést pouze uvedením telefonu do továrního nastavení.  

V zařízení s Windows Phone se přes menu Nastavení >VPN dostaneme do konfigurace 

VPN profilů. Zde pak vytvoříme nový VPN profil a provedeme nastavení dle obrázku 7.2. 
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Obrázek 7.2:  Nastavení VPN profilu ve Windows Phone pro autentizaci metodou 

IKEv2 EAP-MSCHAPv2 a úspěšné připojení k VPN serveru 

K tomu, aby měl klient s Windows Phone zajištěn přístup i do dalších sítí a nebyl 

omezen pouze na síť 10.1.0.0/24,je potřeba zrušit volbu odesílaní všech přenosů a rozsah IP 

adres 10.1.0.0/24 přidat mezi chráněné rozsahy.  

U Windows Phone nelze zvolit konkrétní certifikát CA a je vybírán automaticky. 

7.3.4 Konfigurace klienta v prostředí v OS iOS 

Nastavení VPN profilu v OS iOS je poněkud komplikovanější, protože jej nelze nastavit 

z uživatelského rozhraní. Zde bude popsán postup nastavení pomocí uživatelského 

konfiguračního souboru a instalace je provedena zasláním konfiguračního souboru na e-mail 

a následným stažením a instalací. 

Celý konfigurační soubor je poměrně obsáhlý, proto je přiložen jako příloha E. Na 

obrázku 7.3 je už pak možné vidět, že v konfiguraci VPN profilů v iOS byl vytvořen nový VPN 

profil využívající protokol IKEv2 a úspěšné připojení. 
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Obrázek 7.3:  Vytvoření VPN profilu v OS iOS pro autentizaci metodou IKEv2 

EAP-MSCHAPv2 a úspěšné připojení k VPN serveru 

7.3.5 Popis průběhu navázání spojení a ověření sestavení VPN tunelu 

Jestliže si necháme zobrazovat informace z logovacího souboru syslog, můžeme na 

straně VPN serveru sledovat průběh připojování klienta. Vzhledem k obsáhlosti informací 

v souboru syslog jsou dále popsány jen vybrané části.  Všechny uvedené výpisy jsou získány při 

připojení zařízení s OS Android a případné odlišnosti od Windows Phone nebo iOS jsou 

zmíněny v průběhu popisování. 

Ze dvou níže uvedených řádků lze určit, že iniciátorem spojení bylo zařízení s IP 

adresou 192.168.1.4, což je IP adresa mobilního zařízení, kterému byla přidělena IP adresa 

z DHCP (VPN server naslouchá na 192.168.0.108). 

Feb 27 17:07:26 honza-U36JC charon: 13[IKE] 192.168.1.4 is 

initiating an IKE_SA 

Z další části výpisu vidíme, že z konfiguračního souboru ipsec.conf byl vybrán 

profil userPass, který slouží k autentizaci metodou EAP-MSCHAPv2, jejíž zahájení hned 

následuje. Také vidíme informaci o tom, že IPsec soused podporuje MOBIKE 

Feb 27 17:07:27 honza-U36JC charon: 14[CFG] selected peer config 

'userPass' 

Feb 27 17:07:27 honza-U36JC charon: 14[IKE] initiating 

EAP_MSCHAPV2 method (id 0x7E) 

Feb 27 17:07:27 honza-U36JC charon: 14[IKE] peer supports MOBIKE 
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Následuje přijetí EAP identity klienta a poté další zprávy informující o úspěšném 

dokončení metody EAP-MSCHAPv2, sestavení MSK a hlavně zpráva o úspěšné autentizaci 

klienta. 

Feb 27 17:07:27 honza-U36JC charon: 14[IKE] received EAP 

identity 'alice' 

Feb 27 17:07:27 honza-U36JC charon: 04[IKE] EAP method 

EAP_MSCHAPV2 succeeded, MSK established 

Feb 27 17:07:27 honza-U36JC charon: 06[IKE] authentication of 

'alice' with EAP successful 

Ve výše uvedeném výpise nastává zmíněný rozdíl mezi OS Android a iOS oproti OS 

Windows Phone, kde v případě, že se připojuje Windows Phone klient, obdrží VPN server 

následující EAP identitu: 

Mar 17 17:26:33 honza-U36JC charon: 09[IKE] received EAP 

identity 'Windows Phone\alice' 

 Poslední zprávy informují o přidělení virtuální IP adresy 10.20.0.1 pro klienta. Nakonec 

je sestaven CHILD_SA, který již slouží k přenosu uživatelských dat.  

Feb 27 17:07:27 honza-U36JC charon: 06[IKE] assigning virtual IP 

10.20.0.1 to peer alice 

CHILD_SA userPass{2} established with SPIs cb286173_i 6664bd36_o 

and TS 10.1.0.0/24 === 10.20.0.1/32 

Jestliže se na průběh připojení podíváme paketovým analyzátorem Wireshark, zachytíme 

následující (obrázek 7.4): 

 

Obrázek 7.4:  Zachycení navazování spojení při použití autentizační metody IKEv2 

EAP-MSCHAPv2 programem Wireshark 

Na obrázku 7.4 lze vidět, že pro navázání úvodní komunikace mezi VPN serverem 

a klientem, kdy se sestavuje CHILD_SA, se používá protokolový rámec ISAKMP. Dle 

konfigurace je v tomto případě použit také protokol IKEv2 (zprávy IKE_SA_INIT 

a IKE_AUTH), ale jak je z obrázku patrné, průběh výměny zpráv neodpovídá tomu, jak bylo 

popsáno v části 3.2 této práce. Dle teoretického popisu by měla proběhnout výměna dvou zpráv 

IKE_SA_INIT a dvou zpráv IKE_AUTH. Důvodem toho, že zpráv IKE_AUTH proběhne více, 
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je ten, že se pro ověření autenticity klienta používá metoda EAP-MSCHAPv2, která přidává 

další zprávy typu IKE_AUTH.  

Jestliže se blíže podíváme na zprávu typu IKE_SA_INIT (obrázek 7.5), lze z ní určit 

použitou verzi protokolu IKE. Dále pak, že iniciátor spojení, který jako první odesílá zprávu 

IKE_SA_INIT (první zpráva IKE_SA_INIT, tedy z IP adresy 192.168.1.4 viz obrázek 7.4), 

posílá bezpečnostní návrhy pro sestavení IKE_SA v Security Association, DH skupinu v Key 

Exchange a tzv. nonce, který se použije pro odvození šifrovacího klíče. [19] 

 

Obrázek 7.5:  Detail zprávy IKE_SA_INIT 

Ve druhé zprávě IKE_SA_INIT jsou odeslány vybrané parametry a po jejím skončení je 

vybudované zabezpečené a šifrované spojení IKE_SA.  

Jak je patrné z následujícího obrázku 7.6, tak zprávy IKE_AUTH jsou již posílány 

zabezpečeným a šifrovaným spojením. Poté co je provedena autentizace obou IPsec sousedů je 

dokončeno sestavování CHILD_SA a může být zahájen zabezpečený přenos uživatelských dat. 

 

Obrázek 7.6:  Detail zprávy IKE_AUTH 

Na straně VPN serveru lze ještě příkazy ipsec status a ipsec statusall 

ověřit úspěšné vytvoření VPN spojení a také zobrazit informace o těchto spojeních. První 

z uvedených příkazů vypíše základní informace o IPsec spojení, druhý pak obsahuje 

podrobnější výpis o vybudovaném spojení. Příklad výpisu ipsec status je níže: 
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Security Associations (1 up, 0 connecting): 

userPass[10]: ESTABLISHED 69 seconds ago, 

192.168.0.108[192.168.0.108]... 192.168.1.4[192.168.1.4] 

userPass{11}:  INSTALLED, TUNNEL, ESP SPIs: c2f38c29_i 

9e88a598_o 

userPass{11}:   10.1.0.0/24 === 10.20.0.1/32 

Z tohoto výpisu lze získat informace o aktuálním počtu sestavených security 

associations (1 up), dobu trvání sestaveného spojení (ESTABLISHED 69 seconds ago) a také 

například IP adresy obou konců IPsec spojení. IP adresa 192.168.0.108 je v tomto případě IP 

adresa, na které naslouchá VPN server, adresa 192.168.1.4 je fyzická IP adresa mobilního 

telefonu. Je zde také uvedena síť, do které získává klient přístup 10.1.0.0/24, a přidělená 

virtuální IP adresa 10.20.0.1. 

Podrobnější informace lze získat z výpisu ipsec statusall. Tento výpis je 

poměrně obsáhlý, proto je přiložen jako příloha F a níže jsou popsány jen vybrané části z tohoto 

výpisu. Také výpisy ipsec status a ipsec statusall jsou pro OS Windows Phone 

i iOS velice podobné těm při připojení OS Android a proto jsou uváděny pouze výpisy při 

připojení jednoho typu OS. Ve výpisech dochází například pouze ke změnám v IP adresách 

nebo vyjednaných šifrovacích algoritmech. 

Ve výpisu ipsec statusall najdeme například informace o virtuálním rozsahu IP 

adres, které budou přidělovány klientům: 

Virtual IP pools (size/online/offline): 

  10.20.0.0/24: 254/1/0 

Dále jsou zde uvedeny IP adresy, na kterých VPN server naslouchá: 

Listening IP addresses: 

  192.168.0.108 

 

Rovněž jsou zde zaznamenány informace o tom, jakou metodou byla provedena 

autentizace konců tunelu. V následujících zprávách lze vidět, že pro autentizace serveru byl 

použit certifikát a autenticita klienta byla ověřena metodou EAP-MSCHAPv2, tak jak je 

nastaveno v konfiguraci. 

userPass:   local:  [192.168.0.108] uses public key 

authentication 

userPass:    cert:  "C=CZ, O=strongSwan, CN=192.168.0.108" 

userPass:   remote: uses EAP_MSCHAPV2 authentication with EAP 

identity '%any' 
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Dále pak ve výpisu ipsec statusall najdeme informaci o zapnutí protokolu DPD, 

použitých šifrách nebo také časy zbývající do vypršení platnosti IKE SA a IPsec SA, viz příloha 

F. 

Výše byl postupně popsán postup při navazování spojení mezi klientem a serverem 

a také další informace, které jsou dostupné ze strany VPN serveru. Jak bylo dříve uvedeno, tak 

cílem navrženého řešení je poskytnou klientovi zabezpečený přístup do lokální sítě 10.1.0.0/24, 

což bylo splněno. Jestliže se nyní podíváme, jak vypadá síťová komunikace mezi klientem 

a serverem, tak v případě, kdy se klient připojí na webový server naslouchající na IP adrese 

10.1.0.1, tak programem Wireshark zachytíme pouze zprávy protokolu ESP, viz obrázek 7.7. 

 

Obrázek 7.7:  Zachycení zabezpečené síťové komunikace 

Jak je z obrázku 7.7 patrné, tak je viditelná pouze IP adresa VPN serveru a skutečná IP 

adresa webového serveru zůstává skryta. StrongSwan používá jako výchozí protokol právě ESP. 

K dispozici je samozřejmě také protokol AH, ale jejich kombinace není možná. Ke stejné situaci 

dochází i u dalších navržených řešení, proto nebude dále na konci každého řešení zachycená 

zabezpečená komunikace uváděna. 

7.4 Řešení VPN s autentizací pomocí IKEv2 s certifikáty 

Tato autentizační metoda, která je založena na autentizaci pomocí certifikátů, je 

dostupná pouze pro zařízení s OS Android a to s klientskou aplikací strongSwan a pro OS iOS 

od verze 8. K tomuto typu autentizace můžeme využít certifikáty a klíče vygenerované 

v  kapitole 7.3.1. Navíc vytvoříme pouze certifikát a privátní klíč klienta, k čemuž využijeme 

téměř totožné příkazy, jako pro generování certifikátů a klíče pro VPN server. 

7.4.1 Konfigurace VPN serveru 

Při použití této autentizační metody bude zapotřebí kromě certifikátů vygenerovaných 

v kapitole 7.3.1 také certifikát a klíč klienta. Popis generování nástrojem ipsec pki je také 

obsahem přílohy D. 

Konfigurace VPN serveru je při použití autentizace certifikáty o několik příkazů 

jednodušší a není potřeba instalovat žádné další pluginy.  

config setup 

 charondebug = 2 

conn %default 
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     keyexchange=ikev2 

     ikelifetime=60m 

     lifetime=20m 

     dpdaction=clear 

     dpddelay=300s 

     conn IKEv2_cert 

     left=%defaultroute 

     leftsubnet=10.1.0.0/24 

     leftauth=pubkey 

     leftid=192.168.0.108 

     leftcert=serverCert.pem 

     rightsourceip=10.20.0.0/24 

     right=%any 

     eap_identity=%identity 

     auto=add 

Jak lze z výše uvedené konfigurace vidět, sekce config setup a conn %default 

jsou totožné s konfigurací, pro autentizaci uživatelským jménem a heslem v kapitole 7.3.1. 

Pouhým odebráním rightauth=ms-chapv2 z konfigurace zajistíme, že autentizace 

proběhne na základě certifikátů, jelikož je v případě neuvedení jiného typu autentizace brána 

jako výchozí.  

Soubor ipsec.secrets můžeme ponechat beze změny oproti předchozímu příkladu. 

Dojde k využití pouze serverového certifikátu a parametry pro EAP-MSCHAPv2 autentizaci 

nebudou použity.  

7.4.2 Konfigurace klienta v prostředí OS Android 

Na straně klienta, což je v tomto konkrétním případě OS Android, budou potřeba 

k úspěšnému připojení navíc oproti certifikátu CA v kapitole 7.3.2 vygenerované soubory 

clientKey.pem a clientCert.pem a aplikace strongSwan.  

Nejpohodlnějším způsobem, jak nainstalovat více kryptografických objektů, je 

vytvoření archívu ve formátu definovaném pomocí PKCS#12. V následujícím příkazu je ukázka 

vytvoření souboru clientCert.p12, který obsahuje nově vytvořený certifikát klienta, privátní klíč 

klienta a také certifikát CA. Instalace takto vytvořeného souboru clientCert.p12 je obdobná jako 

v kapitole 7.3.2. 
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openssl pkcs12 -export -inkey clientKey.pem -in clientCert.pem -

name "clientVPN" -certfile caCert.pem -caname "strongswanCA" -

out clientCert.p12 

Pro připojení telefonu k VPN serveru v aplikaci strongSwan vytvoříme nový VPN 

profil, kde vybereme jako způsob autentizace IKEv2 certifikáty a nastavíme další parametry, viz 

obrázek 7.8. 

 

Obrázek 7.8:  Nastavení VPN profilu v OS Android pro autentizaci metodou IKEv2 

s certifikáty a úspěšné připojení k VPN serveru 

7.4.3 Konfigurace klienta v prostředí OS iOS 

Tak jako v kapitole 7.3.4 je i v tomto případě uveden uživatelský konfigurační soubor 

v příloze (příloha G) a to i s popisem provedených změn oproti konfiguračnímu souboru 

v příloze E.  Na obrázku 7.9 je znázorněno úspěšné vytvoření VPN profilu v OS iOS a připojení 

k VPN serveru. 
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Obrázek 7.9:  Vytvoření VPN profilu v OS iOS pro autentizaci metodou IKEv2 

s certifikáty a úspěšné připojení k VPN serveru 

7.4.4 Popis průběhu navázání spojení a ověření sestavení VPN tunelu 

Ze zpráv zaznamenaných v průběhu sestavování IPsec SA (CHILD_SA) v logovacím 

souboru syslog jde určit, že VPN server obdržel certifikát s DN "C=CH, O=strongSwan, 

CN=client". Tentokrát byl zvolen pro autentizaci profil IKEv2_cert, jedná se totiž o jediný 

profil v konfiguraci ipsec.conf. Jestliže by byl v konfiguračním souboru ponechán i profil 

pro autentizaci metodou EAP-MSCHAPv2, pak by se pro připojení nejprve použil profil, který 

je v konfiguračním souboru na prvním místě a v případě neúspěchu (klient zvolil autentizaci 

certifikáty a tedy se nebylo možné připojit pomocí uživatelského jména a hesla) by se přešlo na 

následující profil. Ve výpisu lze znovu nalézt informaci o tom, že klient podporuje MOBIKE. 

received end entity cert "C=CH, O=strongSwan, CN=client" 

selected peer config 'IKEv2_cert' 

peer supports MOBIKE 

Následující zprávy popisují proces autentizace. Vidíme, že pro autentizaci klienta na 

straně serveru je použit přijatý certifikát s DN "C=CH, O=strongSwan, CN=client". Pro ověření 

identity klienta se postupuje podle principu funkce digitálních podpisů a certifikátů 

podepsaných certifikační autoritou. VPN server použije veřejný klíč CA k tomu, aby ověřil 

identitu klienta a jestliže je ověření úspěšné, je potvrzeno, že identita klienta byla úspěšně 

ověřena. Následuje i zpráva o úspěšné autentizaci VPN serveru. Pro více o principu funkce 

digitálních certifikátů a CA bych odkázal na literaturu [1].  

using certificate "C=CH, O=strongSwan, CN=client" 
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using trusted ca certificate "C=CZ, O=strongSwan, CN=strongSwan 

root CA" 

authentication of 'C=CH, O=strongSwan, CN=client' with RSA 

signature successful 

authentication of '192.168.0.108' (myself) with RSA signature 

successful 

IPsec sousedovi s identifikací 'C=CZ, O=strongSwan, CN=client' je přiřazena virtuální 

IP adresa 10.20.0.1 a nakonec je opět vytvořen CHILD_SA. 

assigning virtual IP 10.20.0.1 to peer 'C=CZ, O=strongSwan, 

CN=client' 

CHILD_SA androidCert{3} established with SPIs c78bbdca_i 

4b86e10e_o and TS 10.1.0.0/24 === 10.20.0.1/32 

Jelikož nebyly použity žádné dodatečné metody autentizace a k ověření identity IPsec 

sousedů se použil pouze protokol IKEv2, tak zachycená komunikace programem Wireshark 

odpovídá tomu, jak bylo popsáno v kapitole 3.2, viz následující obrázek 7.10. 

 

Obrázek 7.10:  Zachycení navázaní spojení při autentizaci IKEv2 certifikáty 

Na obrázku 7.10 vidíme, že je opět použit protokolový rámec ISAKMP a byly poslány 

dvě zprávy typu IKE_SA_INIT, kde iniciátorem spojení je zařízení s IP adresou 192.168.1.3 

(klient), které odesílá zprávu IKE_SA_INIT jako první. VPN server s IP adresou 192.168.0.108 

na tuto zprávu odpovídá stejným typem zprávy. Poté jsou vyměněny autentizační zprávy 

IKE_AUTH, po ověření identit IPsec sousedů je dokončeno vyjednávání IKE_SA a následně 

vytvořen první CHILD_SA. 

Formát zprávy IKE_SA_INIT je stejný jako v předchozí kapitole 7.3.5. Opět jsou 

v security association iniciátorem odeslány bezpečnostní návrhy pro sestavení IKE_SA. V Key 

Exchange jsou odeslány parametry pro DH a v nonce náhodné číslo pro vytvoření šifrovacích 

klíčů. 

Poté co jsou vyměněny zprávy IKE_SA_INIT je sestaveno zabezpečené spojení IKE 

SA,ve kterém proběhne autentizace VPN serveru a klienta. V případě úspěšné autentizace je 

vytvořen první CHILD_SA. Zprávy IKE_AUTH jsou opět šifrovány. 

Výpisy ipsec status jsou vždy obdobné, pouze dochází ke změnám IP adres či 

počtu aktivních IPsec SA a proto již nebudou dále uváděny. Výpis ipsec statusall je 

opět podrobnější a můžeme z něj poznat například způsob, jakým proběhla autentizace, viz níže 

uvedená část tohoto výpisu. 



 

Návrh řešení VPN pomocí nástroje strongSwan 

- 48 - 

 

userPass:   local:  [192.168.0.108] uses public key 

authentication 

userPass:   remote: uses public key authentication 

Dále výpis ipsec statusall obsahuje obdobné informace, jaké byly zmíněny 

v kapitole 7.3.5. Například jde o informaci o zapnutí protokolu DPD s určeným časovým 

intervalem. Pak také čas, který zbývá do vypršení platnosti IKE SA a IPsec SA a další 

informace. Kompletní výpis je přiložen jako příloha H. 

Tuto metodu je ještě možné u OS Android rozšířit o přidání další autentizace 

uživatelským jménem a heslem. V konfiguračním souboru ipsec.conf v sekci 

noc IKEv2_cert stačí přidat parametr rightauth2=eap-mschapv2. V aplikaci 

strongSwan na klientském zařízení pak stačí zvolit odpovídající profil pro autentizaci IKEv2 

certifikáty a uživatelským jménem a heslem. 

7.5 Řešení VPN s autentizací pomocí IKEv2  EAP-TLS 

Jednou z dalších metod, kterou podporují všechny tři testované mobilní OS, je 

autentizace IKEv2 s EAP-TLS. EAP-TLS představuje bezpečnou metodu autentizace založenou 

na certifikátech, ale na rozdíl od předchozí autentizační metody založené na certifikátech 

v kapitole 7.4 je navázání spojení pomalejší, protože vyžaduje více IKEv2 výměn mezi klientem 

a serverem. [20] 

Tento způsob autentizace je zároveň posledním, který podporuje Windows Phone 

v rámci samotné technologie IPsec IKEv2,dále již Windows Phone podporuje pouze metody 

založené na L2TP/IPsec. 

7.5.1 Konfigurace VPN serveru 

Certifikáty, které byly vytvořeny v průběhu kapitol 7.3 a 7.4 mohou být použity 

i v rámci této metody a jejich umístění na straně VPN serveru je rovněž shodné. Pro shrnutí se 

jedná o následující soubory: 

 caCert.pem 

 caKey.pem 

 serverCert.pem 

 serverKey.pem 

 clientCert.pem 

 clientKey.pem 

Pro úspěšnou funkci této metody je nutné nainstalovat patřičný plugin, který přidá 

dodatečnou podporu metody EAP-TLS. V adresáři, kde je rozbalen archív se zdrojovými kódy 

strongSwan 5.2.2, provedeme následující příkazy: 
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./configure --prefix=/usr --sysconfdir=/etc –enable-eap-tls 

make 

make install 

Konfigurace VPN serveru se odehrává stejně jako v předchozích případech i zde 

v souborech ipsec.conf a ipsec.secrets. V souboru ipsec.conf zůstanou sekce 

config %default a conn %default totožné jako v předcházejících dvou kapitolách 

7.3.1 a 7.4.1. Ostatní sekce z konfiguračního souboru odstraníme a nahradíme je následující, 

která provádí autentizaci požadovaným způsobem. 

conn eap-tls 

 leftcert=serverCert.pem 

 leftauth=pubkey 

 leftsubnet=10.1.0.0/24 

 right=%any 

 leftid=192.168.0.108 

 rightauth=eap-tls 

 eap_identity=%identity 

 rightsendcert=never 

 rightsourceip=10.20.0.0/24 

 auto=add 

Jak je z konfigurace patrné, změna způsobu autentizace je jednoduchá a spočívá 

v pouhé změně (oproti kapitole 7.3.1) nebo v přidání (oproti kapitole 7.4.1) parametru 

rightauth=eap-tls. Opět musíme také uvést parametr eap_identity=%identity. 

Můžeme také použít parametr rightsendcert=never, čímž zamezíme tomu, aby se VPN 

server dotazoval klienta v průběhu IKEv2 výměn na nainstalované CA certifikáty, jelikož 

v průběhu IKEv2 výměn nejsou zapotřebí a jsou poslány až v průběhu EAP-TLS výměny a byly 

by tudíž zbytečně zaslány dvakrát. 

Soubor ipsec.secrets není potřeba měnit oproti předešlým kapitolám, podstatné je 

pouze to, aby v něm byla uvedena cesta k certifikátu serveru, zbytek konfigurace lze ponechat 

a nebude využit. 

7.5.2 Konfigurace klienta v prostředí OS Android 

Pro připojení OS Android k takto nakonfigurovanému VPN serveru využijeme aplikaci 

strongSwan, kde tentokrát vytvoříme VPN profil s autentizací IKEv2 s EAP-TLS. Ukázka 

konfigurace a také následné úspěšné připojení je na obrázku 7.11.  
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U této metody musí být samozřejmě také nainstalován certifikát CA, certifikát a privátní 

klíč klienta. Instalace certifikátu je totožná jako v kapitole 7.4.2. 

 

 

Obrázek 7.11:  Nastavení VPN profilu v OS Android pro autentizaci metodou IKEv2 

s EAP-TLS a úspěšné připojení k VPN serveru 

7.5.3 Konfigurace klienta v prostředí OS Windows Phone 

I u Windows Phone je vytvoření VPN profilu pro připojení poměrně jednoduché. 

V konfiguraci VPN vytvoříme nový VPN profil, kde zvolíme typ VPN IKEv2 a možnost 

připojit se pomocí certifikátů. Dále pak vyplníme název profilu, adresu VPN serveru 

a vybereme klientský certifikát. Certifikát CA se ani zde nevybírá. Ukázka nastavení Windows 

Phone  je na obrázku 7.12 a kromě tohoto nastavení se musí opět provést zrušení volby 

odesílání všech přenosů a rozsah IP adres 10.1.0.0/24 přidat do chráněných rozsahů. 
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Obrázek 7.12:  Nastavení VPN profilu v OS Windows Phone pro autentizaci metodou 

IKEv2 s EAP-TLS a úspěšné připojení k VPN serveru 

7.5.4 Konfigurace klienta v prostředí OS iOS  

Situace je stejná jako u dvou předešlých VPN řešení a není tedy možné provést 

nastavení profilu z uživatelského prostředí. Způsob nastavení VPN profilu v OS iOS je popsán 

v příloze I. Na obrázku 7.13 je pak vidět vytvořený VPN profil a úspěšné připojení k VPN 

serveru. 

 

Obrázek 7.13:  Vytvoření VPN profilu v OS iOS pro autentizaci metodou IKEv2 

s EAP-TLS a úspěšné připojení k VPN serveru 
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7.5.5 Popis průběhu navázání spojení a ověření sestavení VPN tunelu 

Ve výpisu z logu syslog při připojování klienta k VPN serveru kromě informací 

zmíněných v předchozích kapitolách jako to, kdo inicializoval spojení, podporu MOBIKE, 

použitý VPN profil z konfiguračního souboru ipsec.conf a jiných, vidíme také informace 

o průběhu metody EAP-TLS. Jednou z informací související s EAP-TLS autentizací je odeslání 

certifikátu serveru (serverCert.pem) na stranu klienta a dotaz na to, jestli je na straně klienta 

nainstalován patřičný certifikát CA. Níže uvedené výpisy ze zpráv v logu syslog jsou identické 

pro OS Android, Windows Phone i iOS. 

sending TLS server certificate 'C=CZ, O=strongSwan, 

CN=192.168.0.108' 

sending TLS cert request for 'C=CZ, O=strongSwan, CN=strongSwan 

root CA' 

Po obdržení certifikátu klienta je tento certifikát použit k ověření identity klienta 

pomocí důvěryhodného certifikátu CA.  

received TLS peer certificate 'C=CZ, O=strongSwan, CN=client' 

using certificate "C=CZ, O=strongSwan, CN=client" 

using trusted ca certificate "C=CZ, O=strongSwan, CN=strongSwan 

root CA" 

Po těchto zprávách již proběhne tak jako v předchozích kapitolách 7.3.5 a 7.4.4 

sestavení VPN spojení (vybudování CHILD_SA) a přidělení virtuální IP adresy klientovi 

z patřičného rozsahu.  

 Při zachycení komunikace programem Wireshark mezi VPN serverem a klientem při 

navazování VPN spojení (obrázek 7.14) je patrné, že zpráv typu IKE_AUTH je vyměněno mezi 

těmito stranami více než při použití autentizace pomocí IKEv2 s certifikáty, což je způsobeno 

použitou autentizační metodou EAP-TLS, při které je vyměněno více zpráv mezi 

komunikujícími stranami. 

 

Obrázek 7.14:  Zachycení navazování spojení autentizační metodou IKEv2 s EAP-TLS 

programem Wireshark 
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 Z obrázku 7.14je patrné, že při použití metody EAP-TLS je počet zpráv IKE_SA_INIT 

identický s předchozími metodami a zvýšil se počet výměn IKE_SA_AUTH celkem na 16. 

V případě, že bychom v konfiguračním souboru neuvedli leftsendcert=never byly by 

odeslány ještě další 2 zprávy IKE_SA_AUTH navíc. 

Kompletní výpis ipsec statusall je přiložen jako příloha J. Osahuje stejné informace 

jako v předešlých případech, pouze u způsobu autentizace klienta je informace o tom, že byla 

použita metoda EAP-TLS. 

7.6 Řešení VPN s autentizací pomocí XAuth PSK a XAuth RSA 

Jedná se o autentizační metodu, která je založena na protokolu IKEv1 s dodatečným 

přidáním XAuth autentizace, což je v podstatě další úroveň autentizování pomocí uživatelského 

jména a hesla. IPsec XAuth, ať už s PSK nebo RSA s X.509 certifikáty, je podporován na 

zařízeních s OS Android 4.0 a vyšších a pak také na zařízeních s iOS od verze 4. V obou 

systémech je tato metoda dostupná bez instalace dodatečných aplikací. U OS Android se 

můžeme setkat i s metodou IPsec XAuth Hybrid, u které postačí pro autentizaci klienta pouze 

znalost uživatelského jména a hesla. Navržené řešení se zabývá pouze metodami IPsec XAuth 

PSK a IPsec XAuth RSA, které podporují obě zařízení a navržené řešení je tak kompatibilní pro 

oba zmíněné OS. [21] 

7.6.1 Konfigurace VPN serveru 

V následující části bude popsáno vytvoření VPN serveru, který bude založen 

autentizacíIKEv1XAuth RSA (certifikáty) a současně bude popsána i autentizace IPsec XAuth 

PSK (sdílený klíč), jelikož se tyto dvě z hlediska konfigurace příliš neodlišují. Pro účely této 

konfigurace opět využijeme certifikáty a privátní klíče, které byly vytvořeny již v předchozích 

kapitolách. Pro připomenutí jsou tyto soubory vypsány níže. Umístění těchto souborů na VPN 

serveru je shodné s tím v kapitole 7.3.1. 

Jedná se o soubory: 

 caCert.pem 

 caKey.pem 

 serverCert.pem 

 serverKey.pem 

 clientCert.pem 

 clientKey.pem 

Pro přidání podpory XAuth autentizace není potřeba dodatečně instalovat plugin xauth-

generic, ten je dostupný už po standardní instalaci ze zdrojových kódů. Musí však být 

nainstalován plugin cisco unity, díky kterému bude možné u OS iOS použít parametr 

leftsubnet=10.1.0.0/24. 

Použití pluginu cisco unity je zapotřebí z toho důvodu, že v protokolu IKEv1 není 

podporováno určování toho, jaký síťový provoz bude směrován na VPN server tak, jako u jeho 
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nástupce IKEv2. Nicméně strongSwan od verze 5.0.0 implementuje směrování provozu stejně, 

jako tomu je u protokolu IKEv2, ale toto řešení není kompatibilní pro všechny klientské 

implementace IPsec a právě z tohoto důvodu musí být pro OS iOS při použití protokolu IKEv1 

nainstalován plugin cisco unity. 

V adresáři se zdrojovými kódy strongSwan 5.2.2 provedeme následující sadu příkazů: 

./configure --prefix=/usr --sysconfdir=/etc –enable-xauth-

generic –enable-unity 

make 

make install 

Poté již lze přejít ke konfiguraci strongSwan v souborech ipsec.conf 

a ipsec.secrets. Pro autentizaci typu XAuth PSK a XAuth RSA lze použít konfigurační 

soubor z kapitoly 7.4.1, ve které zaměníme použitou verzi protokolu IKE na IKEv1 a smažeme 

sekci conn IKEv2_cert a nahradíme ji následující: 

Pro XAuth RSA: 

conn XAuth_RSA 

    left=%192.168.0.108 

    leftauth=pubkey  

    leftcert=serverCert.pem 

    leftsubnet=10.1.0.0/24 

    leftid=192.168.0.108 

    rightsourceip=10.20.0.0/24 

    right=%any 

    rightauth=pubkey 

    rightauth2=xauth 

    auto=add 

Pro XAuth PSK použijeme stejnou konfiguraci jako pro XAuth RSA, pouze postačí 

zaměnit název dané sekce například na XAuth_PSK a upravit parametry leftauth 

a rightauth na: 

leftauth=psk  

rightauth=psk 

V konfiguračním souboru ipsec.secrets vytvoříme uživatele obdobně jako v 

předcházejících metodách založených na autentizaci uživatelským jménem a heslem, pouze 

bude zvolena metoda XAuth. Rovněž musíme definovat sdílený klíč nebo zadat cestu k souboru 

serverKey.pem. 
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Pro IPsec XAuth RSA: 

: RSA serverKey.pem 

alice : XAUTH "123456" 

Pro IPsec XAuth PSK: 

192.168.0.108 %any : PSK "123456" 

alice : XAUTH "123456"  

7.6.2 Konfigurace klienta v prostředí OS Android 

U zařízení s OS Android nainstalujeme certifikáty obdobně jako v kapitole 7.4.2, ale 

certifikát CA musí být nainstalován zvlášť (z tohoto důvodu také převeden do formátu .crt). 

V případě, kdy byl certifikát CA nainstalován z jednoho archívu PKCS #12 společně s ostatními 

soubory se nepodařilo certifikát CA detekovat a vložit do konfigurace. 

Nový archív s certifikátem a privátním klíčem klienta vytvoříme tentokrát takto: 

openssl pkcs12 -export -inkey clientKey.pem -in clientCert.pem -

name "client" -out clientCert.p12 

Poté vložíme soubory na SD kartu zařízení a pokračujeme v instalaci certifikátů 

obdobně, jako tomu bylo v kapitole 7.4.2. 

Nastavení VPN profilu nalezneme v Nástroje > VPN> Přidat síť VPN. Ukázka 

nastavení VPN profilu pro připojení k VPN serveru pomocí XAuth RSA je na obrázku 7.15 

i s následným připojením. Při nastavování IPsec XAuth PSK profilu pouze zvolíme patřičný typ 

VPN a místo zadání certifikátů vyplníme sdílený klíč. Kromě informací uvedených na obrázku 

7.3.2 je také v rozšířených možnostech přidat do položky přesměrování tras síť 10.1.0.0/24. 

V případě XAuth PSK by byl přeskočen krok s instalací certifikátu a privátního klíče 

klienta a vytvořen profil pro daný typ autentizace. 
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Obrázek 7.15:  Nastavení VPN profilu v OS Android pro autentizaci metodou XAuth 

RSA a úspěšné připojení k VPN serveru 

7.6.3 Konfigurace klienta v prostředí iOS 

Instalace certifikátu CA, certifikátu a privátního klíče klienta musí být opět provedena 

odděleně. U OS iOS je podporována instalace z formátu .pem, takže certifikát CA není potřeba 

převádět. Pro instalaci certifikátu a klíče klienta použijeme soubor clientCert.p12 vytvořený 

v kapitole 7.6.2. Instalaci provedeme zasláním souboru caCert.pem a clientCert.p12 na e-mail 

a následným stažením a instalací. 

Konfiguraci VPN profilu provedeme v Nastavení > Obecné > Síť > VPN. Zde 

vytvoříme nový profil s libovolným názvem a vyplníme údaje dle obrázku 7.16. Pro vytvoření 

profilu pro autentizaci XAuth PSK stačí zrušit volbu „Použít certifikát“ a vyplnit sdílený klíč. 

 

Obrázek 7.16:  Nastavení VPN profilu v OS iOS pro autentizaci metodou XAuth RSA a 

úspěšné připojení k VPN serveru 
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7.6.4 Popis průběhu navázání spojení a ověření sestavení VPN tunelu 

Výpisy, které jsou zde uvedeny, jsou získány při připojení zařízení s OS iOS (Pro OS 

Android se výpisy liší pouze v detailech). Z logu syslog je tentokrát patrné, že je použit protokol 

IKEv1a to v hlavním módu. Další novou informací je úspěšné provedení autentizace pomocí 

XAuth. 

192.168.1.4 is initiating a Main Mode IKE_SA 

XAuth authentication of 'alice' successful 

Dále bychom pak v logu syslog nalezli informaci o autentizaci certifikáty v případě 

IPsec XAuth RSA, která je použita v tomto návrhu, případně informace o autentizaci sdíleným 

klíčem. V neposlední řadě také přidělenou virtuální IP adresu pro klienta a zprávu o sestavení 

CHILD_SA (strongSwan nazývá IPsec SA u IKEv1 také jako CHILD_SA). 

 Jestliže programem Wireshark zachytíme síťový provoz mezi zařízením, které se 

připojuje k VPN serveru a VPN serverem během navazování spojení, uvidíme průběh jako na 

obrázku 6.14. Z obrázku 6.17 je patrné, že se opět používá protokolový rámec ISAKMP. Pak 

lze také rozlišit zprávy IKEv1 fáze 1 (hlavní mód) a také zprávy IKEv1 fáze 2 (rychlý mód). 

Mezi fáze 1 a 2 je vložen konfigurační režim, ve kterém si klient vyžádá IP adresu [22]. Pro OS 

Android je průběh totožný. 

 

 

Obrázek 7.17:  Zachycení síťového provozu při připojování zařízení s OS iOS kVPN 

serveru  

Výpis ipsec statusall je rovněž velice podobný těm v předchozích kapitolách. 

Rozdíl je hlavně v informaci o použité autentizaci. Z výpisu je tedy zřejmé, že pro autentizaci 

serveru byl použit certifikát serveru a autentizace klienta byla ověřena dvouúrovňově 

certifikátem a XAuth autentizací. Celý výpis ipsec statusall pro OS iOS je přiložen jako 

příloha K. 

XAuth_RSA:   local:  [192.168.0.108] uses public key 

authentication 

XAuth_RSA:    cert:  "C=CZ, O=strongSwan, CN=192.168.0.108" 

XAuth_RSA:   remote: uses public key authentication 
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XAuth_RSA:   remote: uses XAuth authentication: any  

Jako příloha L je pro ukázku přiložen výpis ipsec statusall v případě, kdy by 

byl VPN server nakonfigurován na použití XAuth PSK. Podstatný rozdíl ve výpisu opět nastává 

pouze u informace o způsobu autentizace. 
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8 Směrování síťového provozu ve VPN 

V kapitolách 6 a 7 byla navržená různá VPN řešení pro OS Android, Windows Phone 

a iOS s využitím open source nástrojů OpenVPN a strongSwan. Pomocí těchto řešení získali 

klienti zabezpečený přístup do lokální sítě 10.1.0.0/24, ale jejich ostatní síťový provoz, který 

nesměřoval do této sítě, zůstal nezabezpečen. Cílem této kapitoly je popsat způsoby, jak rozšířit 

navržená řešení v kapitolách 6 a 7 o to, aby byla zabezpečena veškerá síťová komunikace 

klienta. Dále jsou také zmíněny důvody, které mohou vést k tomuto kroku. Pro laboratorní 

testování v této kapitole je použita topologie popsaná v kapitole 5.1. 

8.1 Důvody směrování síťového provozu přes VPN server 

Kromě situací, kdy se VPN využívá k zabezpečenému propojení více geograficky 

oddělených firemních sítí, nebo jak tomu bylo u řešení navržených v kapitolách 6 a 7, k získání 

zabezpečeného přístupu mobilních zařízení do lokální sítě 10.1.0.0/24 (přístup k firemním 

zdrojům) lze využít VPN i k dalším účelům. 

Jednou z dalších možností je využití VPN k zabezpečení síťového provozu v případech, 

kdy se například připojujeme k nedůvěryhodným Wi-Fi sítím. Typicky se může jednat 

o připojení v různých obchodních centrech či hotelech. VPN umožňuje vybudovat šifrované 

spojení mezi klientem a VPN serverem a tím i šifrovat veškerý síťový provoz a zabezpečit jej 

proti případným odposlechům, jelikož útočník, který by takovouto síťovou komunikaci zachytil, 

nebude schopen data přečíst. 

Dalším důvodem pak může být také obcházení různých regionálních omezení. Jedná se 

o praktiku, při níž se obchází omezená dostupnost webových stránek nebo stahování aplikací na 

základě geografického umístění (podle IP adresy). Díky VPN lze skrýt vlastní síťový provoz za 

cizí IP adresu. 

8.2 Směrování síťového provozu u OpenVPN 

V navržených řešeních VPN v kapitole 6 není zabezpečen veškerý síťový provoz 

klienta. Nastane-li však situace, že bude zapotřebí šifrovat i síťový provoz (například 

z některého důvodu uvedeného v 8.1), který nesměřuje do lokální sítě 10.1.0.0/24, umožňuje 

OpenVPN toto provést.  

Prvním krokem je povolení IPv4 předávání paketů v jádru OS Ubuntu, na němž je 

OpenVPN server nakonfigurován. V souboru /etc/sysctl.conf je zapotřebí zkontrolovat, 

jestli je zde uveden následující řádek: 

net.ipv4.ip_forward=1 

Další velice důležitým nastavením je tzv. maškaráda. Maškaráda umožňuje zařízením 

s privátní IP adresou používat pro přístup do Internetu veřejnou IP adresu, která je přidělena 

zařízení, které maškarádu provádí. Princip spočívá v tom, že zařízení, které maškarádu provádí, 
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přepisuje lokální zdrojovou IP adresu na veřejnou IP adresu a u příchozích paketů přepisuje 

cílovou IP adresu zpět na původní lokální IP adresu.  

Kdyby nebyla maškaráda použita a klientské zařízení, které má přidělenou virtuální IP 

adresu z VPN serveru, by pod touto IP adresou zaslalo dotaz na webový server naslouchajícímu 

na IP adrese 200.0.0.1, nemohl by klient od tohoto webového serveru obdržet odpověď. To je 

zapříčiněno tím, že virtuální IP adresa klienta není veřejně přístupná. 

V testovací topologii a při použití VPN to znamená, že zařízení, která mají přidělenou 

virtuální IP adresu z OpenVPN serveru, se nebudou k webovému serveru naslouchajícímu na IP 

adrese 200.0.0.1 připojovat pod svou virtuální IP adresou, ale pod adresou 192.168.0.108 (IP 

adresa VPN serveru).  

 Níže je uvedené iptables pravidlo, které zaručí, že u paketů směřujících ze sítě 

10.20.0.0/24 (rozsah IP adres přidělovaných OpenVPN serverem) bude přepsána zdrojová IP 

adresa a nahrazena IP adresou 192.168.0.108 nakonfigurované na rozhranní eth0. 

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.20.0.0/24 -o eth0 -j 

MASQUERADE 

Po těchto nastaveních samotného OS Ubuntu už stačí pouze patřičně nastavit 

i konfigurační soubor server.conf.  

V konfiguračním souboru server.conf z kapitoly 6.2.1 nebo 6.3.1 stačí přidat 

následující řádky, kterými klientům řekne, že všechen síťový provoz má být zasílán na 

OpenVPN server a také jim předáme informace o adrese DNS serveru. 

push "redirect-gateway def1" 

push "dhcp-option DNS 8.8.8.8" 

Na straně klientů není zapotřebí provádět žádnou dodatečnou konfiguraci. 

Na obrázku 8.1 je zachycena síťová komunikace, kdy se klient připojoval k webovému 

serveru s IP adresou 200.0.0.1 bez výše uvedeného rozšíření. Jak je z obrázku patrné, tak 

komunikace není zabezpečena protokolem OpenVPN.  

 

Obrázek 8.1:  Zachycení nezabezpečení síťové komunikace programem Wireshark 

Oproti tomu, na obrázku 8.2 je zachycen síťový provoz v případě rozšíření šifrování na 

veškerý síťový provoz klienta dle výše uvedeného nastavení. Je zřejmé, že v případě, že by 

případný útočník tuto komunikaci zachytil, nebude schopen určit skutečný obsah přenášených 

dat. K zabezpečení je použit protokol OpenVPN a používá se typ zprávy P_DATA_V1, který 
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obsahuje zašifrovanou komunikaci. Za povšimnutí stojí také to, že IP adresa webového serveru 

200.0.0.1 není viditelná, jelikož je síťový provoz směrován přes VPN server. 

 

Obrázek 8.2:  Zachycení zabezpečené síťové komunikace pomocí OpenVPN 

programem Wireshark 

8.3 Směrování síťového provozu u strongSwan 

Také strongSwan poskytuje možnost určit, jestli bude šifrován všechen síťový provoz 

klientů nebo pouze jeho část. Dochází však k odlišnostem mezi nastavením v prostředí 

jednotlivých mobilních OS. 

Tak jako u OpenVPN je nejprve nutné na OS Ubuntu povolit předávání paketů 

v souboru /etc/syctl.conf a použít maškarádu. Pro maškarádu lze použít stejné iptables 

pravidlo jako u OpenVPN, protože v konfiguraci strongSwan je nastaveno přidělování 

virtuálních IP adres ze stejného rozsahu jako u OpenVPN. 

Úprava konfiguračních souborů ipsec.conf tak, aby byl všechen síťový provoz 

klienta směrován přes VPN server, pak spočívá ve změně parametru leftsubnet. Doposud 

byl parametr leftsubnet používán k tomu, že umožňoval klientovi přístup do sítě 

10.1.0.0/24. Tím, že místo této sítě použijeme adresu 0.0.0.0/0, určíme, že má klient směrovat 

síťový provoz na VPN server (parametr leftsubnet klientovi oznamuje, na jaké sítě má 

přistupovat přes VPN server). 

Pak je také potřeba v souboru strongswan.conf do sekce charon přidat informaci 

o DNS serveru, který bude předáván klientům. 

Dns1=8.8.8.8 

Na rozdíl od OpenVPN je potřeba provést i přenastavení VPN profilů u některých 

klientů. Potřebné změny v nastavení jednotlivých klientů OS jsou uvedeny níže. Platí, že zbytek 

nastavení lze ponechat tak, jak je popsáno u konkrétního nastavení VPN profilu pro dané 

navržené řešení VPN a uvedeny jsou pouze změny potřebné k tomu, aby byl všechen síťový 

provoz směrován přes VPN server. 

 OS Android při použití protokolu IKEv2 – v tomto případě není potřeba 

provádět žádné změny. 

 OS Windows Phone při použití protokolu IKEv2 – v nastavení VPN profilu je 

nutné povolit volbu „Odesílat všechny přenosy“. To se týká všech 

autentizačních metod, u kterých je použit protokol IKEv2. 
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 OS iOS při použití protokolu IKEv2 – není potřeba provádět žádnou změnu 

v nastavení. 

  OS Android při použití protokolu IKEv1 – v nastavení VPN profilu 

u autentizačních metod, kdy je použit protokol IKEv1, je nutné smazat rozsah 

IP adres, které mají být přesměrovávány. 

 OS Windows Phone při použití protokolu IKEv1 – situace je stejná 

jako u autentizačních metod, kdy byl použit protokol IKEv2. 

 OS iOS při použití protokolu IKEv1 – není potřeba provádět žádné změny. 

Po takto provedených úpravách je zajištěno, že veškerý síťový provoz klienta bude 

zašifrován a tím zabezpečen proti odposlechu. V případě, že by se klient připojil k webovému 

serveru naslouchajícímu na IP adrese 200.0.0.1 bez použití výše uvedených nastavení, tedy bez 

šifrování, byla by zachycená síťová komunikace obdobná jako na obrázku 8.1. Na obrázku 8.3 

je zachycena síťová komunikace programem Wireshark, při připojení klienta k webovému 

serveru naslouchajícímu na IP adrese 200.0.0.1 poté, co byla veškerá síťová komunikace 

zabezpečena. 

 

Obrázek 8.3:  Zachycení zabezpečené síťové komunikace pomocí strongSwan 

programem Wireshark 
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9 Rozšíření vybraných VPN řešení o RADIUS 

V rozsáhlých počítačových sítích se často k zajištění centrální autentizace klientů, kteří 

přistupují k různým službám, využívá protokol RADIUS. V této kapitole jsou některá VPN 

řešení, která byla navržena nástrojem OpenVPN nebo strongSwan,rozšířena o použití 

autentizace přes RADIUS server. K realizaci je použit open source nástroj FreeRADIUS. Cílem 

této kapitoly není podrobně popsat funkci protokolu RADIUS nebo nástroje FreeRADIUS, ale 

názorně ukázat, jakým způsobem je možné nástroje OpenVPN a strongSwan propojit 

s RADIUS serverem, konkrétně s nástrojem FreeRADIUS. 

9.1 Úvod do nástroje FreeRADIUS 

FreeRADIUS patří mezi velice oblíbenou open source implementaci protokolu 

RADIUS. Protokol RADIUS funguje na principu klient/server, kde server je zařízení, na němž 

je v tomto případě nainstalován nástroj FreeRADIUS a zprostředkovává autentizaci. V roli 

RADIUS klienta je VPN server. V případě, kdy se klient bude chtít připojit k VPN serveru, pak 

VPN server vytvoří požadavek na přístup (Access Request), který je odeslán na RADIUS 

server. RADIUS server pak odpovídá buďto zamítnutím přístupu (Access Reject) nebo 

potvrzením (Access-Accept) nebo si vyžádá další informace zprávou Access-Challenge. 

V dalších částech této práce je klientem myšleno zařízení s OS Android, Windows 

Phone nebo iOS, které se připojuje k VPN serveru, tak jako tomu bylo v předchozích 

kapitolách. RADIUS klientem je pak vždy VPN server. 

Za zmínku pak strojí také to, že FreeRADIUS je jedinou open source implementací 

protokolu RADIUS, která podporuje autentizační metody z protokolového rámce EAP. Další 

informace o nástroji FreeRADIUS jsou dostupné v technické dokumentaci [23]. 

9.2 Použití RADIUS serveru u OpenVPN a autentizací pomocí 

certifikátů společně s uživatelským jménem a heslem 

U nástroje OpenVPN je pro rozšíření o autentizaci přes RADIUS server vybráno řešení 

založené na autentizaci certifikáty společně s uživatelským jménem a heslem. Přes RADIUS 

server bude ověřováno uživatelské jméno a heslo a certifikáty budou ověřeny lokálně na VPN 

serveru. 

9.2.1 Konfigurace RADIUS serveru 

V první řadě je nutné provést instalaci nástroje FreeRADIUS a jeho následnou 

konfiguraci. RADIUS server bude dle schématu testovací topologie na obrázku 5.1 vystupovat 

pod IP adresou 192.168.0.102.  

Instalace FreeRADIUS v OS Ubuntu je možné provést standardně z repozitářů 

následujícím příkazem. 

apt-get install freeradius 
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Po instalaci jsou v adresáři /etc/freeradius/ vytvořeny konfigurační soubory, ve 

kterých je nutné postupně nakonfigurovat RADIUS klienty a vytvořit uživatele, jejichž identita 

bude ověřována.  

Konfigurace RADIUS klienta, kterým je v tomto případě VPN server, se odehrává 

v konfiguračním souboru clietns.conf. V tomto souboru je zapotřebí pomocí níže uvedené 

konfigurace vytvořit RADIUS klienta. Tento RADIUS klient se dle uvedené konfigurace bude 

moci k RADIUS serveru připojovat z IP adresy 192.168.0.108 a bude se ověřovat heslem 

123456. 

client vpnserver { 

  ipaddr = 192.168.0.108 

  secret    = 123456 

} 

V konfiguračním souboru users, se pak vytvoří již známý uživatel „alice“.  

Dostačující je uvést v tomto konfiguračním souboru níže uvedený řádek: 

alice  Cleartext-Password := "123456" 

Tak jako u nástrojů OpenVPN a strongSwan jsou nové konfigurace aktivní až po 

restartování. Restartování RADIUS serveru lze provést například takto: 

service freeradius restart 

Po restartování RADIUS server naslouchá na všech nakonfigurovaných síťových 

rozhraních. Upravit IP adresy, na kterých RADIUS server naslouchá, je možné v konfiguračním 

souboru radiusd.conf. 

9.2.2 Konfigurace VPN serveru 

U OpenVPN je k zajištění podpory autentizace přes RADIUS server k dispozici plugin, 

který musí být dodatečně nainstalován.  

apt-get isntall openvpn-auth-radius 

Po instalaci je vhodné přemístit soubory radiusplugin.so a radiusplugin.cnf do adresáře 

k ostatním konfiguračním souborům pro OpenVPN (/etc/openvpn/). První ze zmíněných 

souborů se po instalaci v OS Ubuntu nachází v adresáři /usr/lib/openvpn/ a druhý pak 

v adresáři /usr/share/doc/openvpn-auth-radius/examples/. 

Soubor radiusplugin.cnf obsahuje předefinované nastavení (například používané porty), 

ve kterém postačí nastavit IP adresu RADIUS serveru a stejné heslo jako v konfiguraci 

RADIUS klienta v clietns.conf. 

name=192.168.0.102 

sharedsecret=123456 
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Poslední úprava spočívá v konfiguračním souboru server.conf, kde je zapotřebí 

specifikovat použití pluginu pro RADIUS autentizaci. 

plugin /usr/lib/openvpn/radiusplugin.so 

/etc/openvpn/radiusplugin.cnf 

9.2.3 Popis průběhu autentizace při použití RADIUS serveru 

Pro klienty, kteří se budou připojovat k VPN serveru, se při rozšíření řešení 

o autentizaci pomocí RADIUS serveru nic nemění. Mezi klientem s OS Android či iOS a VPN 

serverem nebudou s protokolem RADIUS vyměněny žádné zprávy. Změna nastává pouze ve 

způsobu, jak OpenVPN autentizuje klienta pomocí uživatelského jména a hesla.  

Při spouštění OpenVPN příkazem openvpn server.conf je v úvodní inicializační 

sekvenci nová informace o použitém konfiguračním souboru pro RADIUS plugin. Další zprávy 

u inicializační sekvence byly popsány v průběhu kapitol 6.2.5 a 6.3.5.  

Tue Apr  7 06:19:14 2015 RADIUS-PLUGIN: Configfile name: 

/etc/openvpn/radiusplugin.cnf. 

Jestliže se nyní k VPN serveru pokusí připojit klient, proběhne nejprve standardně 

autentizace pomocí certifikátu, jako tomu bylo v kapitole 6.2.5 a 6.3.5, ale poté je k autentizaci 

uživatelského jména a hesla využit RADIUS server. 

Průběh výměn zpráv mezi VPN serverem a RADIUS serverem je jasně patrný při 

zachycení síťové komunikace programem Wireshark na VPN serveru. Na obrázku 9.1 jsou 

zachyceny zprávy Access-Request, které odesílá VPN server na RADUS server a pak zpráva 

Access-Accept, kterou odesílá RADIUS server na VPN server. Další 2zprávy Accounting-

Request a Accountig-Response slouží pro účtování. 

 

Obrázek 9.1:  Zachycení komunikace mezi RADIUS serverem a VPN serverem při 

ověřování uživatelského jména a hesla u OpenVPN 
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Na obrázku 9.2 je znázorněn obsah zprávy Access-Request. Uživatelské jméno je 

zasláno nešifrované a uživatelské heslo je chráněno šifrováním. 

 

Obrázek 9.2:  Detail zprávy Access-Request 

Jestliže tedy proběhla úspěšná autentizace certifikáty a zároveň VPN server obdržel 

zprávu Access-Accept je klient úspěšně autentizován a připojen k danému VPN serveru. 

9.3 Použití RADIUS serveru u nástroje strongSwan a autentizací 

pomocí IKEv2 s EAP-TLS 

Obdobně jako OpenVPN, tak i strongSwan zajišťuje podporu autentizace přes RADIUS 

server, k čemuž využívá plugin eap-radius. Jako další autentizační metoda pro rozšíření 

o autentizaci přes RADIUS server byla zvolena autentizace založená na IKEv2 s EAP-TLS a to 

hlavně z toho důvodu, že se jedná autentizaci s vysokou úrovní zabezpečení a zároveň je to 

jedna z autentizačních metod, kterou je možné využít na všech testovaných mobilních OS. 

9.3.1 Konfigurace RADIUS serveru 

Konfigurační soubor client.conf může být ponechán stejný jako v kapitole 9.2.1, 

ale oproti zmíněné kapitole je nutné upravit navíc konfigurační soubor eap.conf.  

Ještě před úpravou konfiguračního souboru eap.conf je vhodné vytvořit certifikát 

a privátní klíč pro RADIUS server. K vytvoření certifikátu a klíče lze použít postup uvedené 

v příloze D a následně nově vytvořený certifikát a privátní klíč pro RADIUS server společně 

s certifikátem CA (stejný jako je použit na VPN serveru) přesunout do adresáře 

/etc/freeradius/certs/.  

Poté je již možné přistoupit k úpravě konfiguračního souboru eap.conf. V tomto 

souboru je vytvořena ukázková konfigurace, proto budou dále popsány jen změny, které je 

nutné provést.  

První změnou je nastavení TLS jako výchozí EAP metody. 

default_eap_type = tls 
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Poté už stačí pouze nastavit cesty k certifikátu a privátnímu klíči pro RADIUS server a 

k certifikátu CA.  

private_key_file = ${certdir}/serverKey.pem 

certificate_file = ${certdir}/serverCert.pem 

CA_file = ${cadir}/caCert.pem 

9.3.2 Konfigurace VPN serveru 

Plugin eap-radius není po instalaci strongSwan ze zdrojových kódů dostupný, musí 

proto být nejprve nainstalován. Instalaci lze provést, tak jako u pluginu instalovaných u nástroje 

strongSwan v předchozích kapitolách, zadáním následujících příkazů v adresáři se zdrojovými 

kódy strongSwan. 

./configure --prefix=/usr --sysconfdir=/etc –enable-eap-radius 

make  

make install 

Další úpravy je nutné na straně VPN serveru provést v konfiguračním souboru 

strongswan.conf. V tomto souboru je potřeba určit IP adresu RADIUS serveru a heslo tím, 

že se do sekce charon vloží následující konfigurace: 

plugins { 

    eap-radius { 

secret = 123456  

    server = 192.168.0.102 

    } 

Pro konfigurační soubor ipsec.conf  lze použít řešení navržené v kapitole 7.5.1, 

které je kompatibilní se všemi testovanými mobilními OS. Jediná změna, která určí, že 

autentizace klienta bude probíhat pomocí RADIUS serveru, spočívá ve změně parametru 

rightauth.  

rightauth=eap-radius 

VPN server musí mít také k dispozici svůj certifikát a privátní klíč. 

9.3.3 Popis průběhu autentizace při použití RADIUS serveru 

U zpráv zaznamenaných v logovacím souboru syslog při připojování klienta se nově 

objevují tři zprávy, ze kterých je patrné, že se používá autentizace přes RADIUS server. Tyto 

zprávy jsou uvedeny v příloze M a informují o odeslání zprávy Acces-Request z VPN serveru, 

přičemž si RADIUS server několikrát pomocí zprávy Access-Challenge vyžádá dodatečné 

informace, než odpoví zprávou Access-Accept. 
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Průběh výměn zpráv mezi VPN serverem a RADIUS serverem je lépe patrný při 

zachycení této síťové komunikace programem Wireshark (obrázek 9.3). VPN server zasílá 

zprávu Access-Request, na niž RADIUS server odpovídá Access-Challenge. Tento průběh se 

několikrát opakuje, než RADIUS server odpoví zprávou Access-Accept. V případě VPN 

serveru konfigurovaného nástrojem strongSwan nejsou zaslány zprávy Accounting-Request 

a Accounting-Response, jelikož je u strongSwan účtování v základním nastavení vypnuté. 

 

Obrázek 9.3:  Zachycení komunikace mezi RADIUS serverem a VPN serverem při 

ověřování certifikátů 

Ve výpisech ipsec status a ipsec statusall nejsou uvedeny žádné 

informace o použití RADIUS serveru. 

9.4 Použití RADIUS serveru u nástroje strongSwan a autentizací 

pomocí XAuth RSA 

Plugin eap-radius zahrnuje od verze strongSwan 5.1.0 i schopnost ověřit přes RADIUS 

server uživatelské jméno a heslo také u autentizační metody XAuth RSA, která byla navržena 

v kapitole 7.6. 

9.4.1 Konfigurace RADIUS serveru 

Jelikož bude přes RADIUS server ověřováno pouze uživatelské jméno a heslo, tak jako 

tomu bylo v kapitole 9.2, není potřeba na straně RADIUS serveru provádět žádné dodatečné 

změny oproti konfiguraci popsané v 9.2.1. 

Je tedy potřeba pouze to, aby na RADIUS serveru byl vytvořen RADIUS klient 

v konfiguračním souboru client.conf a v konfiguračním souboru users bylo vytvořeno 

uživatelské jméno a heslo. 

9.4.2 Konfigurace VPN serveru 

Potřebné úpravy na straně VPN serveru, které se týkají instalace pluginu eap-radius 

a úpravy konfiguračního souboru strongswan.conf, byly popsány v kapitole 9.3.2.  

Další změna musí být provedena v konfiguračním souboru ipsec.conf, kde je nutné 

určit, že autentizace XAuth nebude probíhat lokálně, ale přes RADIUS server. V konfiguračním 
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souboru ipsec.conf navrženém v kapitole 7.6.1 stačí zaměnit pouze parametr 

rightauth2=xauth za níže uvedený. 

rightauth2=xauth-radius 

Tímto parametrem řekneme VPN serveru, aby uživatelské jméno a heslo ověřoval přes 

RADIUS server. 

9.4.3 Popis průběhu autentizace při použití RADIUS serveru 

V logovacím souboru syslog na VPN serveru jsou opět zaznamenány zprávy informující 

o odeslání Access-Request na RADIUS server a také přijetí zprávy Access-Accept. Tentokrát 

nejsou zasílány žádné zprávy typu Access-Chalenge. 

Při zachycení síťové komunikace programem Wireshark (obrázek 9.4) je situace 

obdobná jako v kapitole 9.2.3, ale bez zasílání zpráv určených pro účtování (účtování je 

u strongSwan ve výchozím nastavení vypnuté).  

 

Obrázek 9.4:  Zachycení komunikace mezi RADIUS serverem a VPN serverem při 

ověřování uživatelského jména a hesla u strongSwan 
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10   Srovnání navržených VPN řešení 

V poslední kapitole diplomové práce jsou mezi sebou srovnána VPN řešení navržená 

nástrojem OpenVPN a strongSwan a také jednotlivá VPN řešení mezi sebou. Pak jsou v této 

kapitole shrnuta úskalí, která se během tvorby diplomové práce objevila.  

10.1 Srovnání nástrojů OpenVPN a strongSwan a navržených VPN 

řešení 

Samotné nástroje OpenVPN a strongSwan, které byly pro návrh řešení VPN v této 

diplomové práci použity, se od sebe podstatně liší už v technologii, na které jsou založeny. 

Zatímco OpenVPN se řadí do skupiny SSL VPN, tak strongSwan oproti tomu spadá pod IPsec 

VPN. Už z tohoto důvodu mezi těmito nástroji vzniká celá řada rozdílů a je zřejmé, že jsou tyto 

nástroje vzájemně nekompatibilní.  

Širší podpora u OS Android, Windows Phone a iOS je v současné době zajištěna 

u strongSwan, což je zapříčiněno tím, že je založen na otevřeném a rozšířeném standardu IPsec, 

díky čemuž existuje široká podpora IPsec VPN na zmíněných OS. Zatímco OpenVPN vyžaduje 

použití speciální aplikace (OpenVPN Connect) k tomu, aby byla zajištěna podpora OpenVPN 

na daném OS, tak strongSwan si vystačí s běžnými VPN klienty na bázi IPsec, kteří jsou 

v uvedených OS již běžně dostupní. Není tedy zapotřebí instalovat speciální aplikace, které by 

zajistily podporu strongSwan. Pouze u OS Android je pro zajištění podpory IKEv2 nutné použít 

klientskou aplikaci strongSwan. 

To, že je IPsec VPN takto široce podporována na testovaných OS, je způsobeno mimo 

jiné tím, že se jedná o velice rozšířenou technologii budování VPN sítí podporovanou nejen na 

stolních či serverových OS (strongSwan, Openswan), ale také ze strany předních výrobců 

síťových prvků jako jsou Cisco nebo Huawei. Jako jednu z dalších výhod u strongSwan lze 

uvést také dřívější podporu u testovaných OS, viz kapitola 4. 

Jak OpenVPN, tak i strongSwan umožňují vytvořit kvalitní a bezpečnou VPN síť pro 

testované mobilní OS, pouze OpenVPN zatím nepodporuje žádnou verzi Windows Phone. Oba 

nástroje rovněž poskytují schopnost, jak zabezpečit pouze určitou část síťového provozu nebo 

jak zabezpečit všechen síťový provoz klienta. Stejně tak jsou nástroje OpenVPN i strongSwan 

uzpůsobené k tomu, aby byly schopné udržet VPN spojení i při měnící se IP adrese klienta. Oba 

nástroje pak také poskytují mechanismy umožňující autentizovat klienta přes RADIUS server.  

 StrongSwan je však dle  mého názoru a zkušeností získaných během tvorby této práce 

složitější, co se týče konfigurace VPN serveru. Zatímco u OpenVPN je postačující na serveru 

vytvořit jeden konfigurační soubor server.conf a dále případně certifikáty nebo vytvořit 

uživatele, tak u strongSwan je potřeba editovat kromě souboru ipsec.conf také další 

soubory (ipsec.secrets, strongswan.conf). Další komplikace při konfiguraci 

strongSwan serveru pak nastávají i v případě, kdy se k VPN serveru připojují klienti s odlišným 

OS. Například v kapitolách 7.3, 7.4 a 7.5 bylo zapotřebí upravit VPN server tak, aby si 
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dodatečně vyžádal od klientů s OS Windows Phone nebo iOS EAP identitu. Dále pak například 

v případě, kdy byl použit protokol IKEv1 (kapitola 7.6 a příloha C), bylo zapotřebí kvůli OS 

iOS instalovat plugin cisco unity. K těmto odlišnostem u jednotlivých OS dochází z důvodu 

různých implementací IPsec klientů. 

Tuto složitější konfiguraci však vynahrazuje výborně zpracovaná dokumentace 

a webové Wiki stránky nástroje strongSwan [26]. Na těchto webových stránkách je po registraci 

možné komunikovat přímo s vývojáři nástroje strongSwan. Takto byla konzultována i chyba 

objevená u ověřování identit při použití metody EAP-TLS u OS Android, kdy v případě, že měl 

certifikát CA a certifikát serveru stejné DN, tak klient použil pro ověření identity špatný 

certifikát, čímž došlo k selhání autentizace. V nově vydané verzi strongSwan 5.3.0, která byla 

zveřejněna v březnu roku 2015, je již tato chyba opravena. 

Řešení navržená nástrojem OpenVPN nabízí možnosti autentizace uživatelským 

jménem a heslem, certifikáty nebo jejich kombinací (tedy všechny možnosti autentizace 

u aplikace OpenVPN Connect), čímž z mého pohledu poskytuje OpenVPN dostatečné množství 

autentizačních metod pro zařízení s OS Android nebo iOS. Z pohledu konfigurace klienta s OS 

Android či iOS, které jsou v současné době podporovány, je zapotřebí instalovat dodatečné 

aplikace a také vytvářet klientský konfigurační soubor, což u VPN řešení navržených nástrojem 

strongSwan není vždy zapotřebí (pouze OS Android pro podporu IKEv2 vyžaduje instalaci 

klientské aplikace strongSwan). 

Výhody a nevýhody řešení VPN s použitím nástroje strongSwan jsou patrné z výše 

uvedeného srovnání nástrojů OpenVPN a strongSwan. Mimo uvedené výhody lze ještě uvést 

například to, že pro klienta není nutné vytvářet žádné konfigurační soubory a ten si vystačí 

pouze se znalostí několika základních údajů (například IP adresa VPN serveru, přihlašovací 

údaje). Řešení, která byla navržena pomocí nástroje strongSwan, poskytují možnosti autentizace 

založené na certifikátech, uživatelském jméně a heslu, nebo jejich kombinaci, čímž opět podle 

mého názoru poskytují dostatečné množství způsobů, jak může být klient s OS Android, 

Windows Phone či iOS autentizován. Navíc je pak při použití metody IKEv2 EAP-TLS možné 

provést autentizaci klienta přes RADIUS server pomocí certifikátů. Zároveň je pak díky řešení 

s autentizací IKEv2 EAP-TLS možné autentizovat klienty s OS Android, Windows Phone a iOS 

pomocí jediné autentizační metody a tím usnadnit konfiguraci VPN serveru. Na druhou stranu, 

vzhledem ke složitější konfiguraci autentizací založených na protokolu IKEv2 v podporovaných 

verzích OS iOS může být vhodnější využít schopnost nástroje strongSwan mít v jednom 

konfiguračním souboru ipsec.conf vytvořených více autentizačních metod. Například pro 

autentizaci klientů s OS Android a Windows Phone by mohla být použita metoda IKEv2 

EAP-TLS a pro klienty s iOS metoda IKEv1 XAuth RSA. 
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Závěr 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo navrhnout různá řešení VPN určená pro 

operační systémy Android, Windows Phone a iOS pomocí open source nástrojů OpenVPN 

a strongSwan. Navržená řešení následně ověřit v laboratorních podmínkách a srovnat použité 

open source nástroje OpenVPN a strongSwan a navržená řešení. Stanovené cíle byly postupně 

v jednotlivých kapitolách splněny. Úvodní teoretické kapitoly si kladly za cíl dostatečně 

objasnit význam VPN sítí a požadavky, které jsou na VPN sítě kladeny. Dále byly v teoretické 

části popsány technologie SSL VPN a IPsec VPN, na kterých jsou založeny nástroje OpenVPN 

a strongSwan, které byly v rámci praktické části využity. V neposlední řadě byl také 

v teoretické části této diplomové práce popsán současný stav podpory OpenVPN a strongSwan 

ze strany operačních systémů Android, Windows Phone a iOS. 

Stěžejní částí této diplomové byla praktická část, ve které bylo navrženo několik řešení 

VPN, která umožňují spolupracovat s operačními systémy Android, Windows Phone a iOS. Už 

v průběhu teoretické části vyšlo najevo, že použitý nástroj OpenVPN není podporován na 

operačním systému Windows Phone. Pomocí nástroje OpenVPN byla navržena řešení, kdy je 

klient autentizován na základě certifikátů, uživatelského jména a hesla nebo jejich kombinací. 

Dále byla nástrojem strongSwan navržena VPN řešení, založená na autentizaci klientů na 

základě stejných údajů jako u OpenVPN, ale s podporou všech testovaných operačních systémů. 

Navržená řešení jsou koncipována tak, že umožňují zabezpečit jednak pouze část síťového 

provozu klientů a poskytují zabezpečený přístup ke vzdáleným zdrojům, nebo také všechen 

síťový provoz a chránit tak klienta proti odposlechům. U obou nástrojů byl také v případě 

některých navržených řešení využit pro autentizaci klientů RADIUS server. 

Jak OpenVPN, tak i strongSwan poskytují mechanismy pro vytvoření bezpečné VPN 

sítě, ale ze strany operačních systémů Android, Windows Phone a iOS je lépe podporován 

strongSwan, což plyne z použité technologie IPsec, na které je založen. Důvodem lepší podpory 

ze strany těchto operačních systému je to, že si strongSwan vystačí s výchozími VPN klienty na 

bázi IPsec, kteří se ve zmíněných operačních systémech nachází. Oproti tomu OpenVPN 

vyžaduje použití aplikace OpenVPN Connect. Použití této aplikace u OpenVPN na druhou 

stranu zajišťuje kompatibilitu řešení pro všechny klienty, kteří danou aplikaci používají bez 

úpravy konfigurace VPN serveru. U strongSwan naopak dochází k tomu, že je nutné 

konfiguraci VPN serveru přizpůsobovat v závislosti na operačním systému klienta. Jednotlivá 

navržená řešení se pak od sebe liší převážně použitou autentizační metodou. 

Výsledkem této práce jsou navržená řešení VPN, která nabízí zařízením s OS Android, 

Windows Phone či iOS možnost, jak zabezpečeně přistupovat ke vzdáleným zdrojům, nebo jak 

zabezpečit všechen síťový provoz klientů. Jako přínos této diplomové práce lze zmínit například 

objevenou chybu u nástroje strongSwan při autentizaci metodou EAP-TLS u OS Android, která 

byla konzultována s jedním z vývojářů strongSwan a ve verzi strongSwan 5.3.0 je již tato chyba 

opravena. Mezi možnosti dalšího rozšíření této diplomové práce by mohlo být zavedení 

databáze při použití autentizace přes RADIUS server. 
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Příloha A:   Generování certifikátů pomocí nástroje easy-rsa 

Pro generování certifikátů lze použít nástroj easy-rsa, který lze standardně nainstalovat 

z repozitářů (dříve byl nainstalován současně OpenVPN, v OS Ubuntu 14.04 je nutné jej 

instalovat samostatně). 

apt-get install easy-rsa 

Tento nástroj obsahuje předpřipravený skript, který vygeneruje certifikáty se všemi 

potřebnými náležitostmi. 

Pro základní testování je postačující, jestliže v souboru/usr/share/easy-

rsa/vars upravíme následující údaje, ale není to podmínkou pro správnoufunkci certifikátů. 

Jedná se o parametry, které slouží k identifikaci certifikátu. 

export KEY_COUNTRY="CZ" 

export KEY_PROVINCE="CZ" 

export KEY_CITY="Ostrava" 

export KEY_ORG="vsb" 

Dalším krokem je již samotné vygenerování certifikátů, které provedeme následující 

sadou příkazů v adresáři /usr/share/easy-rsa/: 

source vars 

./clean-all 

./build-dh 

./pkitool --initca 

./pkitool --server server 

cd keys 

openvpn --genkey --secret ta.key 

Zadáním těchto příkazů došlo k vytvoření certifikátu CA, certifikátu a klíče pro server, 

DH klíč a klíč ta.key. Tyto soubory se nachází v adresáři /usr/share/easy-rsa/keys/. 

Dalším krokem je vygenerování certifikátu pro klienta. 

cd /etc/openvpn/easy-rsa/ 

source vars 

./pkitool client1 
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Příloha B:   Kompletní výpisy inicializační sekvence při spouštění OpenVPN a při 

připojování klienta 

Zprávy inicializační sekvence při spouštění OpenVPN: 

Tue Apr  7 06:33:16 2015 OpenVPN 2.3.2 x86_64-pc-linux-gnu [SSL 

(OpenSSL)] [LZO] [EPOLL] [PKCS11] [eurephia] [MH] [IPv6] built 

on Feb  4 2014 

Tue Apr  7 06:33:16 2015 NOTE: your local LAN uses the extremely 

common subnet address 192.168.0.x or 192.168.1.x.  Be aware that 

this might create routing conflicts if you connect to the VPN 

server from public locations such as internet cafes that use the 

same subnet. 

Tue Apr  7 06:33:16 2015 Diffie-Hellman initialized with 2048 

bit key 

Tue Apr  7 06:33:16 2015 Control Channel Authentication: using 

'ta.key' as a OpenVPN static key file 

Tue Apr  7 06:33:16 2015 Outgoing Control Channel 

Authentication: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC 

authentication 

Tue Apr  7 06:33:16 2015 Incoming Control Channel 

Authentication: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC 

authentication 

Tue Apr  7 06:33:16 2015 Socket Buffers: R=[212992->131072] 

S=[212992->131072] 

Tue Apr  7 06:33:16 2015 TUN/TAP device tun0 opened 

Tue Apr  7 06:33:16 2015 TUN/TAP TX queue length set to 100 

Tue Apr  7 06:33:16 2015 do_ifconfig, tt->ipv6=0, tt-

>did_ifconfig_ipv6_setup=0 

Tue Apr  7 06:33:16 2015 /sbin/ip link set dev tun0 up mtu 1500 

Tue Apr  7 06:33:16 2015 /sbin/ip addr add dev tun0 10.20.0.1/24 

broadcast 10.20.0.255 

Tue Apr  7 06:33:17 2015 GID set to nogroup 

Tue Apr  7 06:33:17 2015 UID set to nobody 

Tue Apr  7 06:33:17 2015 UDPv4 link local (bound): 

[AF_INET]192.168.0.108:1194 

Tue Apr  7 06:33:17 2015 UDPv4 link remote: [undef] 
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Tue Apr  7 06:33:17 2015 MULTI: multi_init called, r=256 v=256 

Tue Apr  7 06:33:17 2015 IFCONFIG POOL: base=10.20.0.2 size=252, 

ipv6=0 

Tue Apr  7 06:33:17 2015 Initialization Sequence Completed 

 

Výpis zpráv informujících o průběhu připojování klienta: 

Tue Apr  7 06:33:19 2015 192.168.1.4:39132 TLS: Initial packet 

from [AF_INET]192.168.1.4:39132, sid=c4d8ec19 700a8580 

Tue Apr  7 06:33:20 2015 192.168.1.4:39132 VERIFY OK: depth=1, 

C=CZ, ST=CZ, L=Ostrava, O=vsb, OU=MyOrganizationalUnit, CN=vsb 

CA, name=EasyRSA, emailAddress=me@myhost.mydomain 

Tue Apr  7 06:33:20 2015 192.168.1.4:39132 VERIFY OK: depth=0, 

C=CZ, ST=CZ, L=Ostrava, O=vsb, OU=MyOrganizationalUnit, 

CN=client1, name=EasyRSA, emailAddress=me@myhost.mydomain 

Tue Apr  7 06:33:20 2015 192.168.1.4:39132 Data Channel Encrypt: 

Cipher 'BF-CBC' initialized with 128 bit key 

Tue Apr  7 06:33:20 2015 192.168.1.4:39132 Data Channel Encrypt: 

Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication 

Tue Apr  7 06:33:20 2015 192.168.1.4:39132 Data Channel Decrypt: 

Cipher 'BF-CBC' initialized with 128 bit key 

Tue Apr  7 06:33:20 2015 192.168.1.4:39132 Data Channel Decrypt: 

Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication 

Tue Apr  7 06:33:20 2015 192.168.1.4:39132 Control Channel: 

TLSv1, cipher TLSv1/SSLv3 DHE-RSA-AES256-SHA, 2048 bit RSA 

Tue Apr  7 06:33:20 2015 192.168.1.4:39132 [client1] Peer 

Connection Initiated with [AF_INET]192.168.1.4:39132 

Tue Apr  7 06:33:20 2015 client1/192.168.1.4:39132 MULTI_sva: 

pool returned IPv4=10.20.0.2, IPv6=(Not enabled) 

Tue Apr  7 06:33:20 2015 client1/192.168.1.4:39132 MULTI: Learn: 

10.20.0.2 -> client1/192.168.1.4:39132 

Tue Apr  7 06:33:20 2015 client1/192.168.1.4:39132 MULTI: 

primary virtual IP for client1/192.168.1.4:39132: 10.20.0.2 

Tue Apr  7 06:33:20 2015 client1/192.168.1.4:39132 PUSH: 

Received control message: 'PUSH_REQUEST' 

Tue Apr  7 06:33:20 2015 client1/192.168.1.4:39132 

send_push_reply(): safe_cap=940 
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Tue Apr  7 06:33:20 2015 client1/192.168.1.4:39132 SENT CONTROL 

[client1]: 'PUSH_REPLY,route 10.1.0.0 255.255.255.0,route-

gateway 10.20.0.1,topology subnet,ping 15,ping-restart 

300,ifconfig 10.20.0.2 255.255.255.0' (status=1) 
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Příloha C:   VPN typu L2TP/IPsec a autentizace se sdíleným klíčem a uživatelským jménem 

a heslem 

Na starších verzích OS Android (od verze 1.6) a také na OS Windows Phone a iOS je 

k dispozici VPN typu L2TP/IPsec. Jedná se v podstatě o VPN založenou na protokolu L2TP 

a zabezpečenou technologií IPsec, jelikož tunel vytvořený samotným L2TP protokolem není 

zabezpečen. Zároveň se jedná o typ VPN, který je podporován ze strany všech tří požadovaných 

OS.  

Pro vytvoření L2TP/IPsec VPN bude v tomto návrhu využit démon xl2tpd. Xl2tpd je 

open source implementace L2TP protokolu. Protokol L2TP souvisí s protokolem PPP 

(point-to-point protocol), proto xl2tpd používá také démon pppd a konfigurace se taktéž 

provádí, jak v konfiguračním souboru xl2tpd, tak i v pppd.  

Konfigurace L2TP/IPsec serveru se sdíleným klíčem a uživatelským jménem a heslem 

V prvním kroku se nejprve provede instalace xl2tpd. Démon pppd není potřeba 

instalovat, jelikož je v OS Ubuntu standardně přítomen.  

apt-get install xl2tpd 

 Konfigurace se provádí v konfiguračním souboru xl2tpd.conf, který se 

nachází v adresáři /etc/xl2tpd/. Tento konfigurační soubor obsahuje informace pro 

spouštění démona xl2tpd. Konfigurační soubor je rozdělen do tří sekcí: 

Globální sekce – obsahuje základní nastavení  

Lns sekce (L2TP Network server) –  obsahuje základní nastavení L2TP serveru 

Lac sekce (L2TP Access Concentrator) – obsahuje základní nastavení L2TP 

klienta 

Jestliže byl xl2tpd úspěšně nainstalován, vytvořil se v adresáři /rtc/xl2tpd/  

konfigurační soubor xl2tpd.conf. Obsah toho souboru nahradíme níže uvedenou 

konfigurací. 

[global] 

port = 1701 

listen-addr = 192.168.0.108 

 

[lns default] 

ip range = 10.20.0.2-10.20.0.254 

local ip = 10.20.0.1 

require chap = yes 

refuse pap = yes 
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require authentication = yes 

name = L2TP/IPsec 

pppoptfile = /etc/ppp/options.xl2tpd 

V sekci global je pouze pro ukázku nastaven port 1701, který použije xl2tpd. I bez jeho 

zadání bude použit tento port, jelikož je brán jako výchozí. Bez uvedení konkrétní IP adresy, 

jako v ukázce výše, bude démon naslouchat na všech nakonfigurovaných rozhraních.  

V sekci lns je nastaven rozsah IP adres, které budou přidělovány klientům (lac). První 

adresa z rozsahu 10.20.0.0/24 je přidělena L2TP/IPsec serveru. Dále je zapnuto vyžadování 

autentizace klientů a nastavena cesta k souboru, který obsahuje konfiguraci pppd. Autentizace 

typu PAP, používaná k autentizaci v protokolu PPP, je zakázána a nahrazena autentizací typu 

CHAP, která je následovníkem PAP. 

V dalším kroku se provede nastavení konfiguračního souboru pro pppd. V adresáři 

/etc/ppp/ vytvoříme soubor s názvem options.xl2tpd a vložíme do něj následující 

konfiguraci: 

auth 

ms-dns 8.8.8.8 

lcp-echo-interval 10 

lcp-echo-failure 15 

nomppe 

Pro autentizaci IPsec sousedu bude použit PSK (nastaveno v konfiguračním souboru 

ipsec.conf), ale navíc je na prvním místě v konfiguračním souboru zapnutí i autentizace 

uživatelským jménem a heslem. Z hlediska bezpečnosti je jistě lepší přidat i zabezpečení 

v podobě znalosti uživatelského jména a hesla, než se spoléhat pouze na sdílený klíč. 

Klientům je přidělována IP adresa veřejného Google DNS serveru 8.8.8.8. Dva 

parametry lcp-echo-interval a lcp-echo-failure společně zajišťují ukončení spojení, jestliže 

klient po určenou dobu neodpoví na určitý počet LCP (Link Control Protocol) echo-request. 

Prvním z této dvojice parametrů se nastavuje interval odesílání LCP echo-request v sekundách. 

Druhým se pak nastavuje, po jakém počtu nepřijatých odpovědí dojde k ukončení spojení 

s klientem. Poslední parametr v konfiguraci vypne MPPE  (Microsoft Point to Point 

Encryption), ta rovněž není nutná (šifrování zajistí IPsec). 

Dále by mohly být nastaveny i parametry Maximum Transmission Unit (MTU) 

a Maximum Receive Unit (MRU), jelikož IPsec přidává další režii k IP paketu a může docházet 

ke zbytečné fragmentaci. 

V předposledním kroku je zapotřebí vytvořit uživatele, kteří se budou moci připojovat 

k VPN serveru. K tomuto účelu je v adresáři /etc/ppp/ soubor chap-secret, ve kterém 
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přidáme potřebné informace. Příklad obsahu tohoto souboru, kdy by se autentizoval uživatel se 

jménem „alice“ a heslem „123456“, vypadá následovně: 

login  server heslo  IP adresa 

alice  *  123456  * 

Na prvním místě je uvedeno uživatelské jméno. Další položka udává, pro který 

konkrétní L2TP/IPsec VPN server toto uživatelské jméno platí. Údaj je nahrazen hvězdičkou, 

díky čemuž je platný pro všechny běžící L2TP/IPsec VPN servery na daném stroji, ale mohl by 

být nahrazen názvem zadaným v konfiguračním souboru /etc/xl2tpd/xl2tpd.conf 

(L2TP/IPsec). Předpolední položka je heslo pro přihlašování a jako poslední IP adresa, ze které 

se bude uživatel přihlašovat. Údaj o IP adrese je samozřejmě nahrazen hvězdičkou, protože lze 

předpokládat, že IP adresa se bude měnit. 

Výše uvedenými kroky bylo nastaveno vše potřebné pro L2TP část této konfigurace. 

V posledním kroku je potřeba nakonfigurovat strongSwan tak, aby IPsec zapouzdřoval pakety 

L2TP. Navržený konfigurační soubor ipsec.conf vypadá následovně: 

config setup 

conn %default 

 ikelifetime=60m 

 keylife=20m 

 keyexchange=ikev1 

conn L2TP/IPsec 

authby=secret 

left=%defaultroute 

leftid=192.168.0.108 

right=%any 

auto=add 

Jak je patrné, tak konfigurace se nijak zásadně neliší od těch, které jsou popsány 

v kapitolách 7.3.1, 7.4.1, 7.5.1 a 7.6.1. Podstatnou změnou je hlavně použití IKEv1, jelikož 

IKEv2 není u L2TP/IPsec podporován. A dále pak nastavení na autentizaci typu 

authby=secret, tedy sdílený tajný klíč. To, že mají být zapouzdřovány pakety L2TP 

protokolu, není nutné nijak výslovně definovat, strongSwan toto učiní sám. 

Jelikož je použit IKEv1, lze si zvolit, jestli bude v IKE fázi 1 použit agresivní nebo 

hlavní mód. Bez výslovného uvedení aggressive=yes je nastaven mód na hlavní.  
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Takto máme nastaveny všechny potřebné konfigurační soubory, které uložíme a po 

provedení restartu  IPsec a xl2tpd je již L2TP/IPsec VPN server připraven na příjem příchozích 

spojení. 

Za zmínku stojí také to, jak výše uvedenou konfiguraci L2TP/IPsec PSK upravit tak, 

aby byl klient autentizován na základě certifikátů (L2TP/IPsec RSA). Návrh řešení pro VPN 

typu L2TP/IPsec PSK byl zvolen z toho důvodu, že autentizace certifikáty není u L2TP/IPsec 

podporována na zařízeních s iOS a Windows Phone, proto byl upřednostněn návrh, který je 

funkční jak pro OS Android, tak i pro Windows Phone a iOS. Popis úpravy konfigurace pro 

L2TP/IPsec RSA je popsán níže. 

V konfiguračním souboru ipsec.conf nahradíme parametry v sekci conn 

L2TP/IPsec následujícími: 

authby=pubkey 

left=%defaultroute 

leftid=192.168.0.108 

right=%any 

auto=add 

A v souboru options.xl2tpd změníme parametr auth na noauth. Dále není potřeba nic 

měnit. 

Následně zbývá umístit certifikáty na VPN serveru do patřičných adresářů, což je 

popsáno v kapitole 7.3.1,  a nainstalovat certifikát CA a certifikát klienta s jeho tajným klíčem 

do zařízení s OS Android, což je popsáno v kapitole 7.6.2. Vytvoření VPN profilu na 

klientském zařízení je popsáno v další části této přílohy, pouze se jako typ VPN vybere 

L2TP/IPsec RSA a v nastavení se zvolí patřičné certifikáty. 

Další část této přílohy se opět vztahuje k metodě L2TP/IPsec PSK. 

Nastavení zařízení s OS Android, Windows Phone a iOS  

 Nastavení profilů pro připojení k L2TP/IPsec VPN se sdíleným klíčem 

a uživatelským jménem a heslem zde nebude rozepsán pro každý OS zvlášť, jelikož je nastavení 

pro všechny OS podobné.  

 U všech zařízení je tento typ VPN přítomen bez dodatečné instalace další 

aplikace, proto stačí ve VPN konfiguraci daného OS, vytvořit nový VPN profil, ve kterém se 

vyplní název VPN profilu, IP adresa VPN serveru a sdílený klíč. U Windows Phone a iOS se 

navíc vyplní uživatelské jméno a heslo pro přihlášení k VPN serveru. U OS Android jsme 

o vyplnění uživatelského jména a hesla požádáni až při pokusu o připojení. 

Jestliže v konfiguračním souboru ipsec.conf zapneme split-tunneling, je 

u Windows Phone zapotřebí při vytváření konfigurace vypnout volbu odesílání všech přenosů 
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na VPN server a do chráněných IP rozsahů přidat patřičný rozsah. Například, když přidáme IP 

adresy z rozsahu 10.1.0.0/24 mezi chráněné, pak budou zabezpečeny pouze data klienta 

směrované do této sítě nebo data směrované z této sítě ke klientovi. Ostatní zůstanou 

nešifrované.  

U zařízení iOS stačí pouze zrušit volbu „Odesílat vše“ a IPsec bude zabezpečovat 

provoz stejně jako Windows Phone. 

U zařízení s OS Android 4.0 a vyššími verzemi stačí při vytváření profilu zadat IP 

rozsah do kolonky „Přesměrování tras“ a opět bude situace stejná jako u Windows Phone nebo 

iOS. Problém nastává u testovaného zařízení s OS Android 2.3.3, které při nastavování profilu 

nenabízí možnost zadání chráněného rozsahu. Aby navržené řešení bylo použitelné i pro 

Android 2.3.3, je zapotřebí nastavit níže uvedené iptables pravidlo: 

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.20.0.0/24 -o eth0 -j 

MASQUERADE 

Poté bude konfigurace funkční i pro Android 2.3.3 s tím, že šifrován bude veškerý 

síťový provoz. Více informací o použitém iptables pravidlu nebo o směrování provozu je 

v kapitole 8.   

 Zachycení navázaní spojení programem Wireshark a ověření navázaní spojení 

V programu Wireshark při zachycení síťové komunikace při připojování klienta 

uvidíme pouze vyjednávání IKEv1, kdy můžeme odlišit zprávy fáze 1 (hlavní mód) a zprávy 

fáze 2 (rychlý mód) a poté již následuje řada zpráv, které jsou zapouzdřeny protokolem ESP, ve 

kterých jsou přenášeny pakety protokolu L2TP, viz níže uvedený obrázek. 

 

Níže je uveden výpis ipsec statusall při připojení zařízení s OS Windows Phone. Pro 

ostatní OS by byl výpis obdobný, proto zde nejsou uvedeny zvlášť a lišily by se například ve 

vyjednaných šifrovacích algoritmech. 

root@honza-U36JC:/# ipsec statusall 

Status of IKE charon daemon (strongSwan 5.1.2, Linux 3.13.0-32-

generic, x86_64): 
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  uptime: 66 seconds, since Mar 17 16:47:39 2015 

  malloc: sbrk 2568192, mmap 0, used 376016, free 2192176 

  worker threads: 11 of 16 idle, 5/0/0/0 working, job queue: 

0/0/0/0, scheduled: 0 

  loaded plugins: charon test-vectors aes rc2 sha1 sha2 md4 md5 

random nonce x509 revocation constraints pkcs1 pkcs7 pkcs8 

pkcs12 pem openssl xcbc cmac hmac ctr ccm gcm attr kernel-

netlink resolve socket-default stroke updown eap-identity eap-

mschapv2 eap-tls addrblock 

Listening IP addresses: 

  192.168.0.108 

Connections: 

   vpnserver:  %any...%any  IKEv1, dpddelay=300s 

   vpnserver:   local:  [192.168.0.108] uses pre-shared key 

authentication 

   vpnserver:   remote: uses pre-shared key authentication 

   vpnserver:   child:  dynamic === dynamic TUNNEL, 

dpdaction=clear 

Security Associations (1 up, 0 connecting): 

   vpnserver[2]: ESTABLISHED 36 seconds ago, 

192.168.0.108[192.168.0.108]...192.168.1.4[192.168.1.4] 

   vpnserver[2]: IKEv1 SPIs: 8ef7dbee9c0b00a6_i 

ef24bc56458d5cbf_r*, public key reauthentication in 47 minutes 

   vpnserver[2]: IKE proposal: 

AES_CBC_256/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/ECP_384 

   vpnserver{2}:  INSTALLED, TRANSPORT, ESP SPIs: c07de1a9_i 

aab437fa_o 

   vpnserver{2}:  AES_CBC_128/HMAC_SHA1_96, 2863 bytes_i (39 

pkts, 7s ago), 952 bytes_o (26 pkts, 12s ago), rekeying in 25 

minutes 

   vpnserver{2}:   192.168.0.108/32[udp/l2f] === 

192.168.1.4/32[udp/l2f] 
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Příloha D:   Generování certifikátu pomocí nástroje ipsec pki 

Vytvoření certifikátu CA a certifikátu pro VPN server: 

Pro generování certifikátů využijeme nástroj ipsec pki, což je sada příkazů umožňující 

vytvářet certifikáty X. 509.  

Jako první si vytvoříme jednoduchou certifikační autoritu a následně certifikát serveru.  

Nejprve je potřeba vytvořit privátní klíč CA, který použijeme k podepsání CA 

certifikátu.  

ipsec pki --gen --outform pem > caKey.pem 

Přepínač --gen určuje, že budeme generovat nový privátní klíč. Přepínač --

outform je volitelný a určuje, že výsledný klíč bude ve formátu .pem. Bez dalších 

dodatečných nastavení je vygenerován pomocí RSA klíč o délce 2048 bytů. RSA není jediným 

algoritmem, další možností je použití ECDSA, což učiníme přepínačem --type, tedy --type 

ecdsa. Délku klíče nastavujeme přepínačem --size <velikost>. Pro podrobnější popis 

bych odkázal na dokumentaci nástroje PKI, kde jsou popsány další funkce [25]. Pro účely 

tohoto návrhu postačí funkce, které již byly zmíněny nebo budou postupně popsány v dalších 

částech.  

Vytvořený privátní klíč použijeme v následujícím příkazu pro vytvoření certifikátu 

certifikační autority tzv. self-signed certifikát CA.  

ipsec pki --self --in caKey.pem --dn "C=CZ, O=strongSwan, 

CN=strongSwan CA" --ca --outformpem> caCert.pem 

Po vytvoření CA můžeme přejít k vytvoření certifikátu pro VPN server. Opět si 

vygenerujeme nový privátní klíč a následně vytvoříme certifikát serverCert.pem.  

ipsec pki --gen --outform pem > serverKey.pem 

 

ipsec pki --pub --in serverKey.pem | ipsec pki --issue --cacert 

caCert.pem --cakey caKey.pem --san 192.168.0.108 --dn "C=CZ, 

O=strongSwan, CN=192.168.0.108" --flag serverAuth --outform pem 

> serverCert.pem 

Oproti předchozímu příkladu generování certifikátu CA jsou pro vygenerování 

certifikátu serveru potřeba navíc další parametry. Velice důležité je také to, že adresa, kterou 

klient používá pro připojení k VPN serveru (IP adresa, doménové jméno), musí být u klientů 

s Windows Phone zapsána v Distinguished Name (dn) v položce CN nebo v Subject Alternative 

Name a nebo případně i v obou. 

Pro klienty s OS Android je zase povinné, aby byla v certifikátu IP adresa (nebo 

doménové jméno) uvedena v položce subject Alternative Name (přepínač –-san), proto je pro 

vzájemnou kompatibilitu těchto dvou OS vhodné zapsat adresu VPN serveru do obou položek. 
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V případě neuvedení IP adresy či doménového jména v těchto parametrech dojde k selhání 

spojení mezi VPN serverem a klientem. 

Pak je také v certifikátu přidán Extended Key Usage (rozšířené použití klíče) 

parametrem --flag. Jedná se o rozšíření, které má několik příznaků, kterými můžeme určit, k 

jakým účelům bude certifikát použit. V případě certifikátu serveru generovaného výše 

uvedeným příkazem se jedná o –flag serverAuth, čímž explicitně určíme, že certifikát 

bude použit pro účely ověřování serveru.  

Vytvořené certifikáty a klíče je potřeba umístit do správných adresářů, aby mohly být 

při restartování strongSwan načteny. Bez dodatečných úprav konfiguračních souborů (změny 

cest k certifikátům) se vytvořené certifikáty umístí do následujících adresářů: 

 Certifikát certifikační autority (caCert.pem) do adresáře: 

/etc/init.d/cacert/ 

 Certifikát serveru (serverCert.pem) do: /etc/init.d/cert/ 

 Privátní klíč serveru (serverKey.pem) do: /etc/private/ 

Privátní klíč CA by měl být bezpečně uschován tak, aby se zamezilo jeho odcizení nebo 

jinému zneužití.  

Vytvoření certifikátu pro klienta: 

K vytvoření použijeme níže uvedené příkazy. 

ipsec pki --gen --outform pem > clientKey.pem 

ipsec pki --pub --in clientKey.pem | ipsec pki --issue --cacert 

caCert.pem --cakey caKey.pem --san client --dn "C=CH, 

O=strongSwan, CN=client" --outform pem > clientCert.pem 

Za CN ani SubjectAltName nemusíme v případě klientského certifikátu mít dosazenou 

IP adresu VPN serveru, ale můžeme použít identifikátor klienta, jako je například v certifikátu 

výše identifikátor „client“ nebo e-mailovou adresu klienta či jeho jméno.  
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Příloha E:   Uživatelský konfigurační soubor pro vytvoření VPN profilu na OS iOS 8 pro 

autentizační metodu založenou na IKEv2 EAP-MSCHAPv2 

Tak jako u OS Android a Windows Phone, musí být na OS iOS nainstalován certifikát 

CA. Instalace není oproti vytvoření VPN profilu složitá, a lze ji jednoduše provést zasláním 

certifikátu caCert.crt vytvořeného v kapitole 7.3.2 na e-mail a následně jej v zařízení s OS iOS 

stáhnout a nainstalovat.  

Nyní již zbývá vytvořit VPN profil bez použití uživatelského rozhraní. Konfigurační 

soubor vychází z Wiki stránek projektu strongSwan [26] a je upraven pro použití řešení 

navrženého v kapitole 7.3. Konfigurační soubor je doprovázen komentáři, které popisují 

nastavené parametry. Níže uvedenou konfiguraci je potřeba uložit do souboru s koncovkou 

.mobileconfig a nainstalovat na zařízení obdobně jako certifikát CA. 

<plist version="1.0"> 

<dict> 

<!-- Zde se nastavuje název, který se zobrazuje v seznamu VPN 

profilů na zařízení --> 

<key>PayloadDisplayName</key> 

<string>eap-mschapv2</string> 

<!-- Identifikátor používaný k detekci duplicitních profilů --> 

<key>PayloadIdentifier</key> 

<string>org.example.vpn1</string> 

<!-- Globálně jedinečný identifikátor. Na OS Linux je možné 

použít uuidgen pro jeho vytvoření --> 

<key>PayloadUUID</key> 

<string>7f55aba9-3020-4f04-92e6-bdb7280d608e</string> 

<key>PayloadType</key> 

<string>Configuration</string> 

<key>PayloadVersion</key> 

<integer>1</integer> 

<key>PayloadContent</key> 

<array> 

<!-- --> 

<dict> 

<!-- Rozšíření výše uvedeného identifikátoru --> 
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<key>PayloadIdentifier</key> 

<string>org.example.vpn1.conf1</string> 

<!-- Globálně jedinečný identifikátor pro rozšíření --> 

<key>PayloadUUID</key> 

<string>bb4b3ee2-69d1-4b46-9e03-d6341a8642ae</string> 

<key>PayloadType</key> 

<string>com.apple.vpn.managed</string> 

<key>PayloadVersion</key> 

<integer>1</integer> 

<!-- Zde je uveden název --> 

<key>UserDefinedName</key> 

<string>eap-mschapv2</string> 

<key>VPNType</key> 

<string>IKEv2</string> 

<key>IKEv2</key> 

<dict> 

<!-- IP adresa VPN serveru --> 

<key>RemoteAddress</key> 

<string>192.168.0.108</string> 

<!-- Identita VPN serveru. Položka DN z certifikátu. Musí být 

vyplněna --> 

<key>RemoteIdentifier</key> 

<string>192.168.0.108</string> 

<!-- Lokální identita. Pokud je ponechána prázdná, použije se IP 

adresa --> 

<key>LocalIdentifier</key> 

<string></string> 

<!-- Nazev uvedeny v certifikátu CA v položce CN --> 

<key>ServerCertificateIssuerCommonName</key> 

<string>strongSwan root CA</string> 

<!-- Zde je uveden subjectAltNames z certifikátu serveru --> 
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<key>ServerCertificateCommonName</key> 

<string>192.168.0.108</string> 

<!-- Nastaveni, že server bude autentizován pomocí certifikátu -

-> 

<key>AuthenticationMethod</key> 

<string>Certificate</string> 

<!-- Klient bude používat EAP autentizační metody --> 

<key>ExtendedAuthEnabled</key> 

<integer>1</integer> 

<!-- Uživatelské jméno pro EAP autentizaci musí být nastaveno v 

tomto koniguračním souboru. Neni možné ho měnit proto musi mít i 

každý uživatel na zařízení svuj VPN profil --> 

<key>AuthName</key> 

<string>alice</string> 

<!-- Nastaveni hesla neni povinne. V případě jeho neuvedení je 

klient vyzván během instalace proilu 

<key>AuthPassword</key> 

<string></string> 

                --> 

</dict> 

</dict> 

</array> 

</dict> 

</plist> 
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Příloha F:   Kompletní výpis ipsec statusall při připojení klienta s OS Android k VPN 

serveru a použití autentizační metody IKEv2 EAP-MSCHAPv2 

root@ubuntu:/# ipsec statusall 

Status of IKE charon daemon (strongSwan 5.1.2, Linux 3.13.0-32-

generic, x86_64): 

  uptime: 24 seconds, since Mar 26 04:25:09 2015 

  malloc: sbrk 1486848, mmap 0, used 381040, free 1105808 

  worker threads: 11 of 16 idle, 5/0/0/0 working, job queue: 

0/0/0/0, scheduled: 4 

  loaded plugins: charon test-vectors aes rc2 sha1 sha2 md4 md5 

random nonce x509 revocation constraints pkcs1 pkcs7 pkcs8 

pkcs12 pem openssl xcbc cmac hmac ctr ccm gcm attr kernel-

netlink resolve socket-default stroke updown eap-identity eap-

mschapv2 eap-radius eap-tls xauth-generic xauth-eap addrblock 

Virtual IP pools (size/online/offline): 

  10.20.0.0/24: 254/1/0 

Listening IP addresses: 

  192.168.0.108 

Connections: 

    userPass:  %any...%any  IKEv2, dpddelay=300s 

    userPass:   local:  [192.168.0.108] uses public key 

authentication 

    userPass:    cert:  "C=CZ, O=strongSwan, CN=192.168.0.108" 

    userPass:   remote: uses EAP_MSCHAPV2 authentication with 

EAP identity '%any' 

    userPass:   child:  10.1.0.0/24 === dynamic TUNNEL, 

dpdaction=clear 

Security Associations (1 up, 0 connecting): 

    userPass[1]: ESTABLISHED 22 seconds ago, 

192.168.0.108[192.168.0.108]...192.168.1.4[alice] 

    userPass[1]: IKEv2 SPIs: 3c0909866e911e8d_i 

45e9a953b0b04655_r*, public key reauthentication in 48 minutes 

    userPass[1]: IKE proposal: 

AES_CBC_128/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_2048 
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    userPass{1}:  INSTALLED, TUNNEL, ESP in UDP SPIs: c10cdbe6_i 

6a640bd3_o 

    userPass{1}:  AES_CBC_128/HMAC_SHA1_96, 0 bytes_i, 0 

bytes_o, rekeying in 2 minutes 

    userPass{1}:   10.1.0.0/24 === 10.20.0.1/32 
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Příloha G:   Uživatelský konfigurační soubor pro vytvoření VPN profilu na OS iOS 8 pro 

autentizační metodu založenou na IKEv2 s certifikáty 

Uvedený konfigurační soubor, který slouží k nastavení auntetizační metody založené na 

IKEv2 s certifikáty v OS iOS 8, je rozšířenou verzí konfiguračního souboru uvedeného v příloze 

E. Rovněž vychází z Wiki stránek strongSwan [26]. 

Instalace na zařízení s OS iOS 8 je stejnájako v příloze E. Změny provedené 

v konfiguračním souboru jsou uvedeny v komentářích níže uvedeného konfiguračního souboru. 

Důležité je také to, že certifikát CA nelze instalovat z jednoho souboru .p12 společně 

s certifikátem a privátním klíčem klienta (lze použít postup instalace certifikátu CA z přílohy 

E). 

Uživatelský konfigurační soubor: 

<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" 

"http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd"> 

<plist version="1.0"> 

<dict> 

<!-- Zde se nastavuje název, který se zobrazuje v seznamu VPN 

profilů na zařízení --> 

<key>PayloadDisplayName</key> 

<string>ikev2 cert</string> 

<!-- Identifikátor používaný k detekci duplicitních profilů --> 

<key>PayloadIdentifier</key> 

<string>org.example.vpn1</string> 

<!-- Globálně jedinečný identiikátor. Na OS Linux je možné 

použít uuidgen pro jeho vytvoření --> 

<key>PayloadUUID</key> 

<string>81dd4b02-5935-45be-a35d-1e8b09df1188</string> 

<key>PayloadType</key> 

<string>Configuration</string> 

<key>PayloadVersion</key> 

<integer>1</integer> 

<key>PayloadContent</key> 

<array> 
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<!-- --> 

<dict> 

<!-- Rozšíření výše uvedeného identifikátoru --> 

<key>PayloadIdentifier</key> 

<string>org.example.vpn1.conf1</string> 

<!-- Globálně jedinečný identifikátor pro rozšíření --> 

<key>PayloadUUID</key> 

<string>6e313465-2064-4802-ac8b-4e4e9eef035d</string> 

<key>PayloadType</key> 

<string>com.apple.vpn.managed</string> 

<key>PayloadVersion</key> 

<integer>1</integer> 

<!-- Zde je uveden název --> 

<key>UserDefinedName</key> 

<string>ikev2 cert</string> 

<key>VPNType</key> 

<string>IKEv2</string> 

<key>IKEv2</key> 

<dict> 

<!-- IP adresa VPN serveru --> 

<key>RemoteAddress</key> 

<string>192.168.0.108</string> 

<!-- Identita VPN serveru. Položka DN z certifikátu. Musí být 

vyplněna --> 

<key>RemoteIdentifier</key> 

<string>192.168.0.108</string> 

<!-- Lokální identita. Pokud je ponechána prázdná, použije se IP 

adresa --> 

<key>LocalIdentifier</key> 

<string>client</string> 

<!-- Nazev uvedeny v certifikátu CA v položce CN --> 
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<key>ServerCertificateIssuerCommonName</key> 

<string>strongSwan root CA</string> 

<!-- Zde je uveden subjectAltNames z certifikátu serveru --> 

<key>ServerCertificateCommonName</key> 

<string>192.168.0.108</string> 

<!-- Nastavení, že server bude autentizován pomocí certifikátu -

-> 

<key>AuthenticationMethod</key> 

<string>Certificate</string> 

<!-- Nenastavuje se  

<key>ExtendedAuthEnabled</key> 

<integer>1</integer> 

                --> 

<!--  --> 

<key>PayloadCertificateUUID</key> 

<string>2ce215d3-7593-43ba-a52f-781a6a8cea3a</string> 

</dict> 

</dict> 

<dict> 

<key>PayloadIdentifier</key> 

<string>org.example.vpn1.client</string> 

<key>PayloadUUID</key> 

<string>2ce215d3-7593-43ba-a52f-781a6a8cea3a</string> 

<key>PayloadType</key> 

<string>com.apple.security.pkcs12</string> 

<key>PayloadVersion</key> 

<integer>1</integer> 

<!-- Heslo k PKCS#12 archívu. Pokud neni zadane, je klient 

vyzván k zadání při instalaci nebo případně vytvořit PKCS#12, 

který není chráněn heslem. 

<key>Password</key> 
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<string>...</string> 

            --> 

<!-- Misto, kde se vloží PKCS#12 archív kódovaný v Base64, který 

obsahuje certifikát a klíč klienta. Certifikát CA je nutné 

instalovat zvláť. Instalace certiikátu CA 

            byla popsána v kapitole 6.  

            --> 

<key>PayloadContent</key> 

<data> 

            ----- CERTIFIKÁT ----- 

</data> 

</dict> 

</array> 

</dict> 

</plist> 

  



 

 

 

 

XXII 

 

Příloha H:   Kompletní výpis a ipsec statusall při připojení klienta s OS Android k VPN 

serveru a použití autentizační metody IKEv2 s certifikáty 

root@ubuntu:/# ipsec statusall 

Status of IKE charon daemon (strongSwan 5.1.2, Linux 3.13.0-32-

generic, x86_64): 

  uptime: 2 minutes, since Mar 26 14:40:11 2015 

  malloc: sbrk 1486848, mmap 0, used 387456, free 1099392 

  worker threads: 11 of 16 idle, 5/0/0/0 working, job queue: 

0/0/0/0, scheduled: 3 

  loaded plugins: charon test-vectors aes rc2 sha1 sha2 md4 md5 

random nonce x509 revocation constraints pkcs1 pkcs7 pkcs8 

pkcs12 pem openssl xcbc cmac hmac ctr ccm gcm attr kernel-

netlink resolve socket-default stroke updown eap-identity eap-

mschapv2 eap-radius eap-tls xauth-generic xauth-eap addrblock 

Virtual IP pools (size/online/offline): 

  10.20.0.0/24: 254/1/0 

Listening IP addresses: 

  192.168.0.108 

Connections: 

  IKEv2_cert:  %any...%any  IKEv2, dpddelay=300s 

  IKEv2_cert:   local:  [192.168.0.108] uses public key 

authentication 

  IKEv2_cert:    cert:  "C=CZ, O=strongSwan, CN=192.168.0.108" 

  IKEv2_cert:   remote: uses public key authentication 

  IKEv2_cert:   child:  10.1.0.0/24 === dynamic TUNNEL, 

dpdaction=clear 

Security Associations (1 up, 0 connecting): 

  IKEv2_cert[1]: ESTABLISHED 118 seconds ago, 

192.168.0.108[192.168.0.108]...192.168.1.4[C=CZ, O=strongSwan, 

CN=client] 

  IKEv2_cert[1]: IKEv2 SPIs: 456e3fd152a3e0d3_i 

25965edd2a6e5b7a_r*, public key reauthentication in 45 minutes 

  IKEv2_cert[1]: IKE proposal: 

AES_CBC_128/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_2048 
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  IKEv2_cert{1}:  INSTALLED, TUNNEL, ESP in UDP SPIs: cb36cb06_i 

11aefd0b_o 

  IKEv2_cert{1}:  AES_CBC_128/HMAC_SHA1_96, 0 bytes_i, 0 

bytes_o, rekeying in 5 minutes 

  IKEv2_cert{1}:   10.1.0.0/24 === 10.20.0.1/32  
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Příloha I:   Uživatelský konfigurační soubor pro vytvoření VPN profilu na OS iOS 8 pro 

autentizační metodu založenou na IKEv2 s certifikáty 

Jelikož se tentokrát uživatelský konfigurační soubor od toho předchozího v příloze G 

liší jen nepatrně a vzhledem k obsáhlosti těchto konfiguračních souborů jsou tentokrát uvedeny 

pouze změny, které je nutné provést k tomu, aby byla použita autentizační metoda EAP-TLS. 

Instalace uživatelského konfiguračního souboru je pak stejná jako v přiloze E. 

Úpravy provedené v uživatelském konfiguračním souboru: 

Kromě názvu VPN profilu, který však není pro správnou funkci podstatný, je nutné 

vygenerovat globálně jednoznačné identifikátory a povolit autentizační metody EAP (tato 

možnost je v příloze E okomentována). 

<!-- Klient bude používat EAP autentizační metody --> 

<key>ExtendedAuthEnabled</key> 

<integer>1</integer> 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

XXV 

 

Příloha J:   Komletní výpis ipsec statusall při použití autentizační metody IKEv2 EAP-TLS 

root@ubuntu:/# ipsec statusall 

Status of IKE charon daemon (strongSwan 5.1.2, Linux 3.13.0-32-

generic, x86_64): 

  uptime: 3 minutes, since Mar 26 16:35:57 2015 

  malloc: sbrk 1486848, mmap 0, used 394528, free 1092320 

  worker threads: 11 of 16 idle, 5/0/0/0 working, job queue: 

0/0/0/0, scheduled: 19 

  loaded plugins: charon test-vectors aes rc2 sha1 sha2 md4 md5 

random nonce x509 revocation constraints pkcs1 pkcs7 pkcs8 

pkcs12 pem openssl xcbc cmac hmac ctr ccm gcm attr kernel-

netlink resolve socket-default stroke updown eap-identity eap-

mschapv2 eap-radius eap-tls xauth-generic xauth-eap addrblock 

Virtual IP pools (size/online/offline): 

  10.20.0.0/24: 254/1/1 

Listening IP addresses: 

  192.168.0.108 

Connections: 

     eap-tls:  %any...%any  IKEv2, dpddelay=300s 

     eap-tls:   local:  [192.168.0.108] uses public key 

authentication 

     eap-tls:    cert:  "C=CZ, O=strongSwan, CN=192.168.0.108" 

     eap-tls:   remote: uses EAP_TLS authentication with EAP 

identity '%any' 

     eap-tls:   child:  10.1.0.0/24 === dynamic TUNNEL, 

dpdaction=clear 

Security Associations (1 up, 0 connecting): 

     eap-tls[1]: ESTABLISHED 3 minutes ago, 

192.168.0.108[192.168.0.108]...192.168.1.4[C=CZ, O=strongSwan, 

CN=client] 

     eap-tls[1]: IKEv2 SPIs: 0fee22a6a5a903af_i 

89129e30ff3acd3c_r*, public key reauthentication in 47 minutes 

     eap-tls[1]: IKE proposal: 

AES_CBC_128/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_2048 
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     eap-tls{1}:  INSTALLED, TUNNEL, ESP in UDP SPIs: c0ea4232_i 

46f3c73e_o 

     eap-tls{1}:  AES_CBC_128/HMAC_SHA1_96, 0 bytes_i, 0 

bytes_o, rekeying in 2 minutes 

     eap-tls{1}:   10.1.0.0/24 === 10.20.0.1/32 
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Příloha K:   Kompletní výpis  ipsec statusall při použití autentizace IPsec XAuth RSA 

root@ubuntu:/# ipsec statusall 

Status of IKE charon daemon (strongSwan 5.1.2, Linux 3.13.0-32-

generic, x86_64): 

  uptime: 14 seconds, since Mar 24 06:39:30 2015 

  malloc: sbrk 1486848, mmap 0, used 382816, free 1104032 

  worker threads: 11 of 16 idle, 5/0/0/0 working, job queue: 

0/0/0/0, scheduled: 4 

  loaded plugins: charon test-vectors aes rc2 sha1 sha2 md4 md5 

random nonce x509 revocation constraints pkcs1 pkcs7 pkcs8 

pkcs12 pem openssl xcbc cmac hmac ctr ccm gcm attr kernel-

netlink resolve socket-default stroke updown eap-identity eap-

radius eap-tls xauth-generic xauth-eap addrblock 

Virtual IP pools (size/online/offline): 

  10.20.0.0/24: 254/1/0 

Listening IP addresses: 

  192.168.0.108 

Connections: 

XAuth_RSA:  %any...%any  IKEv1, dpddelay=300s 

XAuth_RSA:   local:  [192.168.0.108] uses public key 

authentication 

XAuth_RSA:    cert:  "C=CZ, O=strongSwan, CN=192.168.0.108" 

XAuth_RSA:   remote: uses public key authentication 

XAuth_RSA:   remote: uses XAuth authentication: any 

XAuth_RSA:   child:  10.1.0.0/24 === dynamic TUNNEL, 

dpdaction=clear 

Security Associations (1 up, 0 connecting): 

XAuth_RSA[1]: ESTABLISHED 9 seconds ago, 

192.168.0.108[192.168.0.108]...192.168.1.4[C=CZ, O=strongSwan, 

CN=client] 

XAuth_RSA[1]: Remote XAuth identity: alice 

XAuth_RSA[1]: IKEv1 SPIs: 1f1c28b57b0e1ab2_i 

9136aab4fc4f1956_r*, public key reauthentication in 48 minutes 
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XAuth_RSA[1]: IKE proposal: 

AES_CBC_256/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_1536 

XAuth_RSA{1}:  INSTALLED, TUNNEL, ESP SPIs: c9eaefe0_i 

086c359a_o 

XAuth_RSA{1}:  AES_CBC_128/HMAC_SHA1_96, 0 bytes_i, 0 bytes_o, 

rekeying in 8 minutes 

XAuth_RSA{1}:   10.1.0.0/24 === 10.20.0.1/32 
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Příloha L:   Výpis ipsec statusall při připojení zařízení s OS iOS k IPsec XAuth PSK VPN 

serveru 

root@honza-U36JC:/# ipsec statusall 

Status of IKE charon daemon (strongSwan 5.2.2, Linux 3.13.0-32-

generic, x86_64): 

  uptime: 15 seconds, since Apr 24 19:40:18 2015 

  malloc: sbrk 2564096, mmap 0, used 395552, free 2168544 

  worker threads: 11 of 16 idle, 5/0/0/0 working, job queue: 

0/0/0/0, scheduled: 6 

  loaded plugins: charon aes eap-identity eap-mschapv2 eap-

radius eap-tls md4 unity des rc2 sha1 sha2 md5 random nonce x509 

revocation constraints pubkey pkcs1 pkcs7 pkcs8 pkcs12 pgp 

dnskey sshkey pem openssl fips-prf gmp xcbc cmac hmac ctr ccm 

gcm attr kernel-netlink resolve socket-default stroke updown 

xauth-generic addrblock 

Virtual IP pools (size/online/offline): 

  10.20.0.0/24: 254/1/0 

Listening IP addresses: 

  192.168.0.108 

Connections: 

XAuth_PSK:  %any...%any  IKEv1, dpddelay=300s 

XAuth_PSK:   local:  [192.168.0.108] uses pre-shared key 

authentication 

XAuth_PSK:    cert:  "C=CH, O=strongSwan, CN=192.168.0.108" 

XAuth_PSK:   remote: uses pre-shared key authentication 

XAuth_PSK:   remote: uses XAuth authentication: any 

XAuth_PSK:   child:  0.0.0.0/0 === dynamic TUNNEL, 

dpdaction=clear 

Security Associations (1 up, 0 connecting): 

XAuth_PSK[1]: ESTABLISHED 4 seconds ago, 

192.168.0.108[192.168.0.108]...192.168.1.4[192.168.0.100] 

XAuth_PSK[1]: Remote XAuth identity: alice 
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XAuth_PSK[1]: IKEv1 SPIs: a2cc85ddac60e3f5_i 

241c2a09ff7cc23d_r*, pre-shared key reauthentication in 42 

minutes 

XAuth_PSK[1]: IKE proposal: 

AES_CBC_256/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_1024 

XAuth_PSK{1}:  INSTALLED, TUNNEL, ESP SPIs: ca19e539_i 

04e303b6_o 

XAuth_PSK{1}:  AES_CBC_128/HMAC_SHA1_96, 392 bytes_i (6 pkts, 2s 

ago), 0 bytes_o, rekeying in 42 minutes 

XAuth_PSK{1}:   10.1.0.0/24 === 10.20.0.1/32 

  



 

 

 

 

XXXI 

 

Příloha M:   Zprávy zaznamenané v logu syslog při autentizaci klienta přes RADIUS server 

při použití autentizační metody IKEv2 EAP-TLS 

V logovacím souboru syslog je v případě, že použitá autentizace založená na IKEv2 

EAP-TLS přes RADIUS server, zachycen také průběh komunikace mezi VPN serverem a 

RADIUS serverem. Jak je patrné, tak RADIUS server si několikrát vyžádal dodatečné 

informace. Poslední zpráva v tomto výpisu informuje, že autentizace přes RADIUS server byla 

úspěšná. 

Mar 24 07:34:38 ubuntu charon: 02[CFG] sending RADIUS Access-

Request to server '192.168.0.102' 

Mar 24 07:34:38 ubuntu charon: 02[CFG] received RADIUS Access-

Challenge from server '192.168.0.102' 

Mar 24 07:34:38 ubuntu charon: 09[CFG] sending RADIUS Access-

Request to server '192.168.0.102' 

Mar 24 07:34:38 ubuntu charon: 09[CFG] received RADIUS Access-

Challenge from server '192.168.0.102' 

Mar 24 07:34:38 ubuntu charon: 16[CFG] sending RADIUS Access-

Request to server '192.168.0.102' 

Mar 24 07:34:38 ubuntu charon: 16[CFG] received RADIUS Access-

Challenge from server '192.168.0.102' 

Mar 24 07:34:38 ubuntu charon: 15[CFG] sending RADIUS Access-

Request to server '192.168.0.102' 

Mar 24 07:34:38 ubuntu charon: 15[CFG] received RADIUS Access-

Challenge from server '192.168.0.102' 

Mar 24 07:34:38 ubuntu charon: 14[CFG] sending RADIUS Access-

Request to server '192.168.0.102' 

Mar 24 07:34:38 ubuntu charon: 14[CFG] received RADIUS Access-

Challenge from server '192.168.0.102' 

Mar 24 07:34:38 ubuntu charon: 12[CFG] sending RADIUS Access-

Request to server '192.168.0.102' 

Mar 24 07:34:38 ubuntu charon: 12[CFG] received RADIUS Access-

Accept from server '192.168.0.102' 

Mar 24 07:34:38 ubuntu charon: 12[IKE] RADIUS authentication of 

'client' successful 


