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Na  začátku  mé  diplomové  práce  bych  chtěl  poděkovat  zástupcům  firmy 

Bodinger  za  vstřícnost  a  ochotu  spolupracovat  při  realizaci.  Dále  Ing.  Robertu 

Frischerovi  za  cenné  rady a  pomoc  při  laboratorním testování.  A samozřejmě  také 

prof. Ing. Zoře Jančíkové, CSc, vedoucí mé diplomové práce.



Anotace

V této diplomové práci se budu zabývat možnostmi zabezpečení bezdrátových 

datových sítí.  Dále  vytvořením a nastavením radius  serveru  ve firmě Bodinger,  pro 

potřebu zabezpečeného ověřování klientů na několika pobočkách firmy při přístupu přes 

bezdrátové připojení Wi-Fi. 

Annotation

In  this  thesis  I  will  deal  with  possibility  to  secure  wireless  data  network. 

Furthermore, by creating and setting the radius server in the company Bodinger, the 

need for secure  authentication clients in several branches of the company for access via 

a wireless Wi-Fi connection.



Obsah:

1. Úvod …....................................................................................................... 11

2. Rozbor současného stavu …..................................................................... 11

3. Cíl …........................................................................................................... 12

4. Obecné dělení bezdrátových sítí .............................................................. 12

5. Bezdrátové sítě Wi-Fi ............................................................................... 14

5.1. Standardy 802.11 …........................................................................... 14

5.1.1. Standard 802.11…................................................................... 14

5.1.2. Standard 802.11a…................................................................. 14

5.1.3. Standard 802.11b..................................................................... 14

5.1.4. Standard 802.11g..................................................................... 14

5.1.5. Standard 802.11n…................................................................. 15

5.1.6. Standard 802.11ac................................................................... 15

5.2. Možnosti připojení ............................................................................ 15

5.3. Možnosti zabezpečení …................................................................... 17

5.3.1.  Skrytí SSID …........................................................................ 17

5.3.2. Filtrace na základě MAC adres …........................................ 17

5.3.3. WEP …..................................................................................... 18

5.3.4. WPA-PSK …............................................................................ 19

5.3.5. WPA-EAP …............................................................................ 19

5.3.5.1. Autentizační metody EAP ….......................................... 20

5.3.6. WPA2 …................................................................................... 22

5.3.6.1. IEEE 802.1x a EAP …..................................................... 24

5.3.6.2. RADIUS Protokol …....................................................... 28

6. Realizace cílů diplomové práce …........................................................... 33

6.1. Prolomení ochrany typu WEP …..................................................... 33

6.2. Konfigurace RADIUS serveru ......................................................... 35

6.2.1. Nastavení přístupového bodu …............................................ 35

6.2.2. Tvorba a instalace certifikátů …........................................... 39

6.2.3. Konfigurace programu freeradius ….................................... 45

7. Závěr …...................................................................................................... 47

8. Seznam použité literatury ….................................................................... 48



Seznam zkratek:

AAA server  -  Authentication,  Authorization,  Accounting  server  –  server  zajišťující 

Autentizaci, Autorizaci a Tarifikaci. 

AP - Access Point(Přístupový bod) – síťové zařízení zajišťující bezdrátové spojení s 

lokální sítí. 

EAP  -  Extensible  Authentication  Protocol  (rozšiřitelný  autentizační  protokol) 

univerzální autentizační struktura, která se nejčastěji používá v bezdrátových 

lokálních sítích a v Point to Point připojeních. Definuje základní principy pro 

používání  různých autentizačních  metod.  V současnosti  jich je  k  dispozici 

přibližně 40. 

HTTP-PAP - HTTP Password Authentication Protocol – protokol založený na principu 

ověření uživatelského jména a hesla. 

MAC adresa - Medium Access Control adresa (adresa pro řízení přístupu k médiu) – 

identifikátor síťového rozhraní sítě ethernet, který má 48 bitů. 

MD5 -  Message  Digest  5  –  hashovací  algoritmus  používaný  pro  kontrolu  integrity 

souborů a hashování hesel. Výstupní řetězec má délku 128 bitů. 

NAS - Network Access Server (Síťový přístupový server) – zařízení (nejčastěji síťová 

brána),  které  má  za  úkol  zpřístupňovat  určité  síťové  zdroje  určitým 

uživatelům/zařízením. 

PSK - Pre-Shared Key (sdílený klíč) – tajný šifrovací klíč sdílený dvěma stranami, mezi 

nimiž má probíhat šifrovaná komunikace. 

RADIUS - Remote Authentication Dial In User Service je AAA protokol využívaný pro 

centrální autentizaci, autorizaci a tarifikaci pomocí autorizačního serveru. 
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SSID  -  Service  Set  Identifier  identifikátor  bezdrátové  sítě  WLAN,  který  je 

v pravidelných  intervalech  vysílán  bezdrátovým  přístupovým  bodem 

v rámcích beacon. 

SSL - Secure Sockets Layer – vrstva vložená mezi transportní a aplikační vrstvu modelu 

OSI. Zajišťuje bezpečnou autentizaci a šifrování dat. 

Wi-Fi –  Wireless  Fidelity  označení  pro několik standardů IEEE 802.11 popisujících 

bezdrátovou komunikaci v počítačových sítích

- 10 -



1. Úvod

Téma  mé  diplomové  práce  je  založeno  na  potřebě  vytvoření  zabezpečených 

bezdrátových  sítí  na  pobočkách  firmy  Bodinger  ke  kterým  se  budou  připojovat 

zaměstnanci firmy např. pomocí notebooků a celý tento proces sjednotit a spravovat 

uživatele  pomocí  RADIUS  serveru  vytvořeném  na  serveru  na  pobočce  „2810“ 

v Ostravě. 

Budu se tedy zabývat problematikou a vytvořením radius serveru tak, aby bylo 

možno  bezpečně  a  efektivně  spravovat  uživatele  připojující  se  k  bezdrátové  síti  na 

kterékoliv pobočce firmy. Cílem mé práce bude dosáhnout toho, aby se zaměstnanec na 

kterékoliv  pobočce  byl  schopen  jednoduše  a  bezpečně  připojit  k  bezdrátové  síti 

a nemusely se vytvářet konfigurace zvlášť pro každou pobočku.

2. Rozbor současného stavu

Současný stav na pobočce v Rychvaldě vypadá následovně. Na ADSL modemu 

je nakonfigurován přístupový bod Wi-Fi s použitým SSID wifirychvald a nastaveným 

zabezpečením  WEP.  Na  pobočce  „Tyršova“  v  Ostravě  je  realizace  bezdrátové  sítě 

provedena také pomocí ADSL modemu kde je konfigurace následující SSID wifibod 

a zabezpečení WPA-PSK, na pobočce „2810“ v Ostravě a na pobočce v Olomouci je 

stav obdobný jako na pobočce „Tyršova“ v Ostravě. Současný stav mimo jiné znamená, 

že je potřeba nakonfigurovat na jednom notebooku tolik bezdrátových připojení kolik je 

poboček. Dále to znamená, že každý zaměstnanec zná přístupové údaje k bezdrátové síti 

a existuje zde riziko, že tyto údaje může poskytnout třetí osobě. Pokud by se tak stalo je 

prakticky nemožné přijít na to od koho tyto údaje unikly.
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3. Cíl

Cílem tedy bude změnit na každé pobočce firmy konfiguraci přístupových bodů 

na  SSID wifi_bod  a  zabezpečení  nastavit  na  WPA2 podnikové s  rozšířením radius, 

pokud  bude  potřeba  tak  nahradit  stávající  ADSL modem  takovým,  aby  odpovídal 

požadavkům  na  chystané  změny.  Na  pobočce  „2810“  v  Ostravě  vytvořit 

a nakonfigurovat  RADIUS  server,  který  bude  autorizovat  a  zajišťovat  přístup 

zaměstnanců k bezdrátové síti na každé pobočce firmy. Při dosažení tohoto cíle to bude 

znamenat jen jednu konfiguraci notebooku a přístup k bezdrátové síti na každé pobočce. 

Zjednodušení to přinese i v případě např. ukončení pracovního poměru s některým se 

zaměstnanců, kdy se tomuto pouze zakáže přístup na již zmíněném RADIUS serveru. 

4. Obecné dělení bezdrátových sítí

Wi-Fi - je označení pro sítě založené na standardu 802.11 využívající frekvenční pásmo

2,4GHz a max. datový tok na fyzické vrstvě 2Mb/s, v dnešní době je již několik 

rozšíření  tohoto  standardu(některá  nejsou  zpětně  nekompatibilní  z důvodu

využití  jiného  frekvenčního  pásma)  nejnovější  802.11ac  se  od  původního

datového toku 2Mb/s dostalo k rychlosti 1000Mb/s viz Tab. 1.[14.]

  Tab.1 Vývoj rychlostí u sdandardu IEEE 802.11

Standard Frekvenční pásmo [GHz] Přenosová rychlost [Mb/s] Rok vydání
IEEE 802.11 2,4 2 1997
IEEE 802.11a 5 54 1999
IEEE 802.11b 2,4 11 1999
IEEE 802.11g 2,4 54 2003
IEEE 802.11n 2,4 nebo 5 600 2009
IEEE 802.11y 3,7 54 2008
IEEE 802.11ac 2,4 a zároveň 5 1000 2011
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WiMax -  je  označení  pro sítě  založené  na  standardu 802.16.  Vznikla  jako doplněk

bezdrátových sítí Wi-Fi, které jsou chápány spíše jako vnitřní sítě, kdežto

WiMax  je  určen  hlavně  k  pokrytí  velkého  prostoru  venku.  Tomu

odpovídá i dosah této technologie jenž se pohybuje v desítkách kilometrů

v přímé viditelnosti.

Bluetooth -  je využívána pro malá přenosná zařízení na krátké vzdálenosti, standard

802.15.1 využívá frekvenční pásmo 2,4 GHz stejně jako Wi-Fi. Využívá

se  pro  propojení  mobilních  telefonů,  připojení  telefonu,  myši,

klávesnice  či  jiného  zařízení  k PC nebo notebooku.  U  této  technologie

je mimo jiné kladen důraz na nízkou energetickou náročnost.

Mobilní sítě - Technologie mobilních sítí se dělí do několika generací: 

1. generace byla analogová a určená jen pro přenos hlasu. 

2. generace je v Evropě založena na standardu GSM. Umožňuje přenos 

nejen hlasu, ale i dat teoretickou rychlostí až 14.4 kbit/s. Rozšíření 

GPRS  zvyšuje  teoretickou  rychlost  přenosu  dat  až  na  115  kbit/s 

a EDGE až na 384 kbit/s. 

3. generace  je  postavena  na  vícero  standardech,  které  se  souhrnně 

označují  zkratkou  UMTS  (Universal  Mobil  Telecommunication 

System). Teoretická přenosová rychlost se pohybuje v řádu megabitů, 

podle konkrétní technologie fyzické vrstvy. 

Zabezpečení  mobilních  sítí  je  řešeno  poměrně  kvalitně.

Autentizace  používá  mechanismus  výzva-odpověď.  Výpočet  odpovědi

provádí  čipová karta  SIM pomocí  uloženého klíče,  který  není  možné

z karty přečíst jinak, než použitím speciálního hardware. 

Slabinou  GSM  je  pouze  délka  šifrovacího  klíče  (64  bitů)

a jednostranná autentizace(autentizuje se uživatel,  nikoli  síť).  Útočník  

tedy  teoreticky  může  postavit  falešnou  základnovou  stanici  (BTS)

a odposlouchávat  hovory nebo přenášená  data.  UMTS tyto  nedostatky

řeší, autentizace je vzájemná a délka klíče je 128 bitů. 
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5. Bezdrátové sítě Wi-Fi

5.1 Standardy 802.11

5.1.1 Standard 802.11

Je  označení  původního  standardu  vydaného  v  roce  1997,  pracujícím  na 

frekvenčním  pásmu  2,4  GHz.  Teoretická  přenosová  rychlost  je  2Mb/s.  Na  tomto 

základu jsou potom dále definované rozšíření. [14.]

5.1.2 Standard 802.11a

Tento standard byl vydán v roce 1999 a pracuje na frekvenčním pásmu 5 GHz. 

Není kompatibilní se standardem 802.11. Teoretická přenosová rychlost je až 54 Mb/s 

(reálná rychlost se  pohybuje kolem 38 Mb /s). Výhodou je oproti 802.11 menší rušení,  

neboť toto pásmo využívá méně různých zařízení. Nevýhodou standardu 802.11a je jeho 

poměrně krátký dosah, který je se pohybuje přibližně okolo 50 - 70 metrů. [14.]

5.1.3 Standard 802.11b

Standard 802.11b byl vydán ve stejnou dobu jako standard 802.11a a pracuje ve 

frekvenčním  pásmu  2,4  Ghz.  Definuje  nové  modulační  techniky,  které  umožňují 

přenášet data i rychlostmi 5,5 a 11Mb/s. Reálná rychlost se však pohybuje v intervalu 

4-6 Mb/s.  Tento  standard  používá  technologii  DSSS.  Nevýhodou je  rušení,  které  je 

způsobeno  množstvím  různých  zařízení,  které  toto  frekvenční  pásmo  využívají. 

Výhodou je dosah 100 až 300 metrů. [14.]

5.1.4 Standard 802.11g

Tento standard byl vydán v roce 2003 a pracuje ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz 

jako 802.11b a je s tímto standardem zpětně kompatibilní. Nevýhodou je stejně jako u 

standardu 802.11b rušení, způsobené množstvím přístrojů které toto pásmo využívají. 

Teoretická přenosová rychlost je 54 Mbit/s, reálná pak přibližně poloviční. [14.]
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5.1.5 Standard 802.11n

Tento standard byl vydán v roce 2009 a pracuje ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz 

nebo 5 GHz.  Ke zvýšení  přenosové rychlosti  využívá technologie MIMO (multiple-

input multiple-output) neboli volně přeloženo vícenásobný vstup vícenásobný výstup. 

Maximální  teoretická  přenosová  rychlost  se  pohybuje  okolo  600  Mbit/s,  reálná 

přenosová rychlost se pohybuje okolo poloviny teoretické přenosové rychlosti. [14.]

5.1.6 Standard 802.11ac

Nový standard  vydán  v  roce  2011  pracující  zároveň  ve  frekvenčním pásmu 

2,4 a 5 GHz. Teoretická přenosová rychlost 1000 Mb/s. Na trhu by jseme se měli dočkat 

zařízení fungujících na tomto standardu během roku 2012. [14.]

5.2 Možnosti připojení
Ad-hoc  -  Wi-Fi  síť,  která  neobsahuje  žádný  přístupový  bod.  V ad-hoc sítích  spolu

komunikují jednotlivé stanice přímo (bez prostředníka) jedná se tedy o peer

to peer sítě. Jednotlivé stanice jsou nakonfigurovány v ad-hoc režimu. Tato

konfigurace  je  vhodná  jen  pro  menší  počet  stanic,  které  navíc  musí  být

navzájem v rádiovém dosahu viz(Obr. 1).
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Infrastructure  -  Wi-Fi  síť,  kde  jednotlivé  stanice  spolu  komunikují  za  použití

přístupového  bodu.  Jednotlivá  zařízení,  která  pracují  v  tomto

režimu,  se  pak  připojují  k  tomuto  centrálnímu přístupovému bodu

i v případě,  kdy by mohla spolu komunikovat přímo jako v režimu

ad-hoc.  Jednotlivá  zařízení  musejí  být  v  radiovém  dosahu

přístupového  bodu,  ale  navzájem  být  v  radiovém  dosahu  nemusí

viz(Obr. 2). [2.]
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5.3 Možnosti zabezpečení

5.3.1 Skrytí SSID 

SSID (Service Set IDentifier) je textový identifikátor bezdrátové sítě. Ve většině 

případů je výchozí nastavení přístupového bodu takové, že pravidelně vysílá své SSID 

v tzv.  Beacon  rámcích  a  ukazuje  tak  svou  existenci.  Pokud  tedy  nechceme  aby  se 

kdokoli na náš přístupový bod připojil zakážeme vysílání SSID. Tím docílíme toho, že 

se k naší síti připojí jen ti uživatelé, kteří SSID znají.

Prolomení  -  když  se  klient  chce  připojit  k  přístupovému  bodu,  posílá  SSID 

v asociačním rámci. Útočník tedy vyčkává, až se připojí nějaký klient k přístupovému 

bodu  a  SSID  odposlechne.  Pokud  je  nějaký  klient  již  připojen,  můžeme  pomocí 

deasociačního rámce vynutit jeho odpojení a tím i nutnost znovu se připojit. Vzhledem 

k tomu, že klient obvykle vyhledává přístupový bod pomocí Probe rámce, ve kterém je 

obsaženo SSID přístupového bodu a přístupový bod mu odpovídá svým SSID, stačí 

útočníkovi  zachytávat  komunikaci  na  přístupovém bodu.  Pro  zjištění  SSID  z  takto 

zachycených dat slouží například program Kismet.

5.3.2 Filtrace na základě MAC adres 

Každé síťové rozhraní má svou MAC adresu, která je jedinečná a žádná dvě 

zařízení nemají stejnou. Toho se dá využít a povolit přístup na přístupový bod pouze 

zařízením jejichž MAC adresa je uvedena v námi definované tabulce. Snaží li se někdo 

k přístupovému bodu připojit, jeho MAC adresa je porovnána s těmi v tabulce a pokud 

tam není uvedena je přístup zamítnut.

Prolomení – Poměrně snadno lze změnit MAC adresu, se kterou se pak síťové 

zařízení hlásí do sítě. Potřebujeme, ale vědět jakou MAC adresu máme pro své síťové 

rozhraní nastavit. To zjistíme opět odposlechem síťové komunikace pomocí programu 

Kismet, Wireshark nebo Airodump-ng.
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5.3.3 WEP

Tento typ zabezpečení funguje tak, že na přístupovém bodu nastavíme šifrovací 

klíč,  pomocí  kterého jsou následně šifrována přenášená  data.  Při  pokusu připojit  se 

k přístupovému  bodu  jsme  vyzváni  k  zadání  tohoto  klíče.  Proces  proběhne  tak,  že 

přístupový bod pošle data, která jsou následně zašifrována pomocí námi zadaného klíče 

a  odeslána zpět.  Přístupový bod zašifruje  tytéž data  pomocí  svého šifrovacího klíče 

a výsledek porovná. Pokud je výsledek shodný povolí přístup k síti.

Šifrování WEP používá šifru RC4. Algoritmus RC4 generuje na základě klíče 

pseudonáhodnou  posloupnost,  která  se  sloučí  s  daty  pomocí  operace  XOR.  Tak  se 

získají zašifrovaná data v délce původních dat. Standard specifikuje délku klíče 64 nebo 

128  bitů.  Existují  však  i  zařízení,  která  nabízejí  256-bitové  klíče,  což  už  ale  není 

standardní rozšíření. Zda je paket šifrován označuje jeden bit v hlavičce. V paketu není 

uvedeno, jak dlouhý klíč byl použit. V klasickém použití se RC4 inicializuje na počátku 

a  pak  se  používá  k  šifrování  souvislého  toku  dat.  Obě  strany  generují  stejnou 

pseudonáhodnou posloupnost a pomocí operace XOR přijatá data dešifrují a odesílána 

data  šifrují.  Stejný postup nelze však použít  pro WEP protože pokud by se některý 

z paketů ztratil, došlo by k desynchronizaci obou stran a komunikace by nemohla dále 

pokračovat,  protože  příjemce  by  data  nedokázal  dešifrovat.  WEP proto  inicializuje 

algoritmus RC4 pro každý odesílaný paket. Část klíče 24 bitů je tzv. inicializační vektor 

(IV) a zbytek klíče je tajný. Inicializační vektor se přenáší v paketu v otevřené podobě. 

Tajná část klíče se tím zkracuje na 40 resp. 104 bitů. [8]

Prolomení – Je o něco složitější než v předchozích případech, ale stále relativně 

snadné.  Pro  tento  účel  můžeme  použít  linuxovou  distribuci  BackTrack,  která  je 

primárně k těmto účelům určena. Obsahuje balík nástrojů Aircrack-ng, kterými lze WEP 

klíč nalézt. BackTrack linux lze spustit z CD média a není nutná žádná instalace. Pro 

názornost popíšu ukázku takového útoku v praktické části této práce.
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5.3.4 WPA PSK

PSK  je  zkratka  Pre  Shared  Key  znamená  to,  že  na  přístupovém  bodu  si 

předdefinujeme  klíč  pomocí  kterého  se  budeme  k  přístupovému  bodu  připojovat. 

Používá TKIP zavedl dynamickou správu šifrovacích klíčů, které jsou pomocí něj mezi 

klientem a přístupovým bodem bezpečně přenášeny nejen na začátku komunikace, ale i 

během ní. Na straně klienta (počítače připojujícího se k bezdrátové síti) je nasazen tzv. 

suplikant, což je univerzální démon běžící v pozadí na hlavním procesoru počítače a 

zajišťující autentizaci klienta a správu šifrovacích klíčů pomocí TKIP. [9.]

Prolomení  –  u  tohoto  typu  zabezpečení  se  při  pokusu  o  prolomení  používá 

většinou tzv. Slovníkového útoku, kdy program zkouší postupně slova či slovní spojení 

na základě nějaké slovníkové databáze.  Použijeme-li  jako klíč  dostatečně dlouhou a 

nejlépe  náhodnou  posloupnost,  máme  velkou  pravděpodobnost,  že  naše  síť  bude 

bezpečná.

5.3.5 WPA EAP 

WPA v módu EAP (Extensible Authentication Protocol) funguje podle standardu 

802.1x, což je bezpečnostní řešení pro sítě LAN. Pro použití WPA je třeba, aby v síti 

fungoval  autentizační  server  (např.  RADIUS),  který  obsahuje  databázi 

zařízení/uživatelů, kterým je povolen přístup k určitým částem sítě. Autentizační server 

se  při  použití  s  WPA  EAP  stará  o  autentizaci  uživatelů  a  distribuci  unikátních 

šifrovacích klíčů pro každého autentizovaného klienta [3]. 

Protokol  EAP  podporuje  řadu  autentizačních  mechanismů,  přičemž  WPA 

využívá 5 z nich: • EAP-TLS, 

• EAP-TTLS/MSCHAPv2, 

• PEAPv0/EAP-MSCHAPv2, 

• PEAPv1/EAP-GTC. 

• EAP-SIM. 

EAP lze použít  také v novějším WPA2. WPA-EAP je vhodné pro rozsáhlejší 

firemní  bezdrátové  sítě.  Využití  autentizačního  serveru  představuje  snadnou  správu 

většího počtu uživatelů a dovoluje využít více autentizačních metod dohromady. 
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5.3.5.1 Autentizační metody EAP 

EAP-TLS 

EAP-TLS (EAP – Transport Layer Security) je definováno v RFC 2716. Metoda 

využívá ověření klientského certifikátu, který musí mít každý uživatel k dispozici pro 

úspěšné přihlášení do sítě. Pokud by chtěl útočník proniknout do sítě, musel by nejdříve 

odcizit soukromý klíč některého z oprávněných uživatelů. Toto potenciální nebezpečí se 

dá minimalizovat využitím tzv. smart karet (smartcards), které obsahují soukromý klíč 

každého uživatele. Smart karty fungují tak, že daný soukromý klíč se nikdy nedostane 

mimo  kartu.  Veškeré  kryptografické  operace  probíhají  uvnitř  karty,  a  proto  nelze 

uživateli odcizit soukromý klíč, aniž by byla odcizena smart karta. Odcizení nebo ztrátu 

smart karty uživatel brzy odhalí a může včas zneplatnit svůj certifikát, a tak zamezit 

jeho zneužití [3]. Třebaže je tato autentizační metoda jen málo užívána, je považována 

za jednu z nejbezpečnějších metod EAP autentizace. Tato metoda je podporována řadou 

výrobců hardware a software. 

EAP-TTLS/MSCHAPv2 

Metoda EAP-TTLS/MSCHAPv2 (EAP -Tunneled TLS /  Microsoft  Challenge 

Authentication  Handshake  Protocol)  využívá  šifrovaného  tunelového  spojení  mezi 

autentizačním serverem a klientem přímo. Výhoda je v tom, že na straně klienta není 

vyžadován certifikát. V první fázi je klientem ověřen certifikát autorizačního serveru a 

volitelně může autentizační server ověřit certifikát klienta. Klient i autentizační server si 

v  této  fázi  určí  způsob  šifrování  a  klíč,  pomocí  kterého  bude  šifrována  další 

komunikace.  Díky  tomu  může  přijít  druhá  fáze  ,  kdy  autentizační  server  vytvoří 

šifrovaný tunel ke klientovi [8]. Vlastní autentizace už probíhá přes šifrovaný tunel, kdy 

se  použije  MSCHAPv2.  Šifrovaný  tunel  mezi  klientem  a  autentizačním  serverem 

představuje ochranu před některými útoky na autentizační mechanismus (např. man-in-

the-middle). 
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PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 

PEAP je  založen  na  velmi  podobném  principu  jako  EAP-TTLS,  opět  není 

vyžadován  certifikát  na  straně  klienta.  Tato  metoda  je  oproti  EAP-TTLS  velmi 

podporována  velkou  škálou  zařízení  a  softwaru  různých  výrobců.  Existují  klientské 

i serverové  implementace  od  Cisco  Systems,  Microsoftu,  MAC  OS  X,  Linuxu 

a opensource. Například podporu v systému Microsoft Windows nalezneme od verze 

WIN 2000 SP4. PEAP verze 0 podporuje pouze autentizační metodu MSCHAPv2. [8.]

PEAPv1/EAP-GTC 

Metoda PEAPv1/EAP-GTC (PEAPv1/EAP-Generic  Token Card) byla později 

vytvořena  Cisco  System  a  měla  za  cíl  podporovat  i  jiné  autentizační  metody  než 

MSCHAPv2. Použití s EAP-GTC funguje tak, že autentizační server zašle klientovi text 

a  očekává  od klienta,  aby na  základě  přijatého textu  vygeneroval  odpověď pomocí 

bezpečnostního tokenu. S podporou PEAPv1 se bohužel nesetkáme u žádného systému 

od Microsoftu. [8.]

EAP-SIM 

Tato metoda se používá v GSM (Global System of Mobile Communications). 

Metoda je založena na principu výzva-odpověď (challenge-response). Na SIM kartách 

funguje algoritmus A3/A8 pro autentizaci  a  derivaci  klíče.  Autentizační  server  zašle 

klientovi  náhodné  128-bitové  číslo  jako  výzvu.  SIM  karta  zvolí  algoritmus 

(specifikovaný operátorem) a použije přijaté náhodné číslo a tajný klíč uložený na SIM 

kartě k výpočtu 32-bitové odpovědi a 64-bitového klíče, který lze použít pro šifrování 

komunikace [4]. 
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5.3.6 WPA2 

Jedná  se  o  plnou  implementaci  standardu  IEEE  802.11i  –  kompletní 

bezpečnostní  mechanismus pro bezdrátové sítě.  Oproti  WEP a WPA používá WPA2 

nový  algoritmus  AES (Advanced  Encryption  Standard).  WPA2 může  také  fungovat 

v režimu  PSK  nebo  stejně  jako  u  WPA lze  u  WPA2  využít  všechny  výhody  EAP 

autentizace. Distribuce šifrovacího klíče probíhá na základě tzv. čtyřcestného handshake 

(The Four-Way Handshake) [3], [11]. Dřívější sdílený klíč PMK (Pairwise Master Key) 

už není  v čtyřcestném handshake použit.  Místo něj  se používá jiný klíč  zvaný PTK 

(Pairwise Transient Key). PTK je vygenerován spojením atributů: PMK, Access Point 

nonce  (Anonce),  Station  nonce  (Snonce),  MAC adresy  AP a  MAC adresy  stanice. 

Z výsledného spojení je následně vytvořen hash. Ve čtyřcestném handshake se používá 

také  GTK (Group Temporal  Key),  který  se  používá  pro  dešifrování  multicastového 

a broadcastového  přenosu.  Výměnu  zpráv  při  čtyřcestném  handshake  znázorňuje 

obrázek (Obr. 3.) [10.]

 

Pro šifrování podle standardu 802.11i je použit protokol CCMP (Counter Mode 

with Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol). Protokol TKIP lze 

ve WPA2 také použít, nicméňe se jeho použití nedoporučuje. WPA2 v kombinaci s EAP 
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Obr.3. Čtyřcestný handshake



v dnešní době představuje nejvyšší  úroveň zabezpečení.  Řešení je vhodné především 

pro středně velké firemní sítě o několika přístupových bodech a desítkách až stovkách 

uživatelů. Autentizační server umožňuje centrální správu uživatelů. Postup šifrování dat 

pomocí CCMP vidíme na obrázku (Obr.4) [8.]

 

Nejprve  se  inkrementuje  PN  (48-bitové  číslo  paketu),  aby  bylo  docíleno 

unikátního  čísla  pro  každou  MPDU  (Medium Access  Control  Protocol  Data  Unit). 

Dočasný klíč (Temporal Key) je pro každé PN jiný. Informace v hlavičce MPDU -MAC 

header  se  použijí  pro  vytvoření  dodatečných  metod  autentizačních  dat  (AAD  – 

Aditional Autentication Data) pro vytvoření pro CCM.  Vytvoří  se blok CCM Nonce 

těchto údajů:PN, A2 (adresa 2 v MPDU) Priority (pole priority v MPDU). Do CCMC 

hlavičky o délce 8 byte  se  umístí  PN a Identifikátor  klíče.  Poskládá se zašifrovaná 

MPDU z původní hlavičky MPDU, z hlavičky CCMP, ze zašifrovaných dat a MIC [11]

Na strukturu CCMP rámce se můžeme podívat na (Obr. 5)
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Obr. 5. Struktura CCMP rámce. 

Obr.4: Blokové schéma šifrování CCMP.



Autentizace podle standardu 802.1x se účastní tři subjekty(Obr. 6): 

1. Supplicant – uživatel, který se chce přihlásit do sítě poskytuje své identifikační údaje 

2. Authenticator – v bezdrátové síti přístupový bod, jen zprostředkovává komunikaci 

mezi uživatelem a RADIUS serverem 

3.  RADIUS  server  –  udržuje  databázi  oprávněných  uživatelů  a  provádí  ověření 

poskytnutých identifikačních údajů 

Obr. 6. Autentizace podle standardu 802.1x

Je-li  autentizace  úspěšná,  může  se  klient  asociovat  s  přístupovým  bodem 

a zároveň dostane šifrovací klíče. K šifrování se stále používá WEP, ale klíče se mění 

dostatečně často (po každých cca 10 000 paketech), aby je nebylo možné dnes známými 

metodami prolomit. Výměna klíčů probíhá mezi klientem a AP, RADIUS server se jí již 

neúčastní.  Nevýhodou  802.1x  je  složitost  implementace,  především  ve  srovnání 

s klasickým WEP.  I  zkušený  správce  podnikové  sítě  bude  muset  věnovat  nastavení 

nemálo času. 

5.3.6.1 IEEE 802.1x a EAP

802.1x (Port-Based Network Access Control) je obecný bezpečnostní rámec pro 

všechny  typy  LAN,  zahrnující  autentizaci  uživatelů,  integritu  zpráv  (šifrování) 

a distribuci  klíčů.  Ověřování  se  u  WLAN  realizuje  na  úrovni  virtuálních  portů 

přístupového bodu WLAN. 802.1x má za cíl blokovat přístup k segmentu lokální sítě 

pro neoprávněné uživatele.
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802.1x je založený na protokolu Extensible Authentication Protocol (EAPOL, 

RFC  2284  -  EAP over  LANs)  byl  původně  vyvinut  pro  PPP LCP (Point-to-Point 

Protocol  Link  Control  Protocol).  Jedná  se  o  mechanizmus  přenosu  EAP  paketů 

prostřednictvím síťové vrstvy LAN (typu 802): zprávy EAP se zapouzdřují do rámců 

802.1x.  Většina  podnikových  sítí  vyžaduje  pro  bezpečný  přístup  zajistit  více  než 

jednoduché jméno a heslo. Tyto podmínky splňuje ověřovací protokol nazývaný EAP.

EAP umožňuje  snadnou  práci  s  hesly,  tokeny  i  PKI  certifikáty.  Nezajišťuje 

ověřování jako takové, ale transportní mechanismus pro ověřovací systémy.

Přednosti 802.1x: 

• schopnost dynamicky přidělit WEP klíč pro jednotlivé uživatele a relace

• uživatelé  musejí  absolvovat  skutečný  autentizační  dialog  ->  důkladnou 

autentizační  metodu  (od  prostých  kombinací  jména  uživatele  a  hesla  až  po 

digitální certifikáty).

802.1x používá k šifrování dat pro každou autentizovanou stanici  dynamické 

šífrování  klíče.  Tyto klíče jsou známy pouze dané stanici,  mají  omezenou životnost 

a využívají  se  k  šifrování  rámců na  danou stanici,  dokud se stanice  neodhlásí  nebo 

neodpojí.

Obecný postup autentizace podle 802.1x:

• přístupový server k síti (Network Access Server), tj. přepínač nebo bezdrátový 

přístupový bod, vyšle uživateli na základě detekce jeho přítomnosti zprávu EAP 

REQUEST-ID

• uživatel odpoví zprávou EAP RESPONSE-ID, která obsahuje identifikační údaje 

uživatele;  přístupový server  zapouzdří  celou  zprávu  EAP RESPONSE-ID do 

paketu RADIUS ACCESS_REQUEST a vyšle ji serveru RADIUS

• zprávy EAP jsou posílány mezi uživatelem a RADIUS serverem prostřednictvím 

přístupového serveru: na straně uživatele zapouzdřeny jako EAPOL a na straně 

serveru jako RADIUS
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• server RADIUS odpoví zprávou obsahující povolení/zákaz přístupu (ACCESS 

ACCEPT/DENY) pro daného uživatele do sítě, která v sobě obsahuje informaci 

EAP SUCCESS/FAILURE, jíž přístupový server přepošle uživateli

• v případě povolení (SUCCESS) je příslušný port  přístupu do sítě (přes který 

autentizační komunikace probíhala) otevřen pro data daného uživatele, který je 

na základě úspěšného výše popsaného procesu považován za autentizovaného

TLS  zajišťuje  komunikacím  v  prostředí  Internetu  soukromí  a  umožňuje 

aplikacím uživatel/server předejít odposlechu, falšování nebo padělání zpráv. Protokol 

TLS je založen na specifikaci protokolu SSL 3.0 publikované firmou Netscape.

EAP-TLS  (Transport  Level  Security)  -  je  nová  modifikace  protokolu  EAP. 

Mechanismus ověřování je založen na použití certifikátů, umožňuje vzájemné ověření 

klienta a sítě. Klíče jsou generovány dynamicky. Tato verze byla zvolena jako základní 

pro implementaci ve Windows (2000 a XP). EAP-TLS je popsán v RFC2716.

TLS  tunel  je  při  navazování  spojení  vytvořen  RADIUS  klientem  mezi 

uživatelem a RADIUS serverem. Mezi uživatelem a RADIUS klientem je prováděno 

WEP šifrování. Tato ověřovací metoda (TLS) vytváří "sdílené tajemství" jako vedlejší 

efekt ověřování. 
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Uživatel se připojí k RADIUS klientu (virtuálnímu portu AP). Tento port je ve stavu 

"zavřeno" a je povolen pouze autentizační protokol EAP. Speciální program (suplikant), 

běžící  na  straně  uživatele,  zahájí  ověření  přes  EAP  protokol.  Suplikant  vyšle  na 

RADIUS klienta (přístupový server s podporou 802.1x a RADIUS) žádost o autentizaci. 

RADIUS  klient  zprostředkuje  ověření  uživatele  vůči  RADIUS  serveru  (pomocí 

protokolu EAP-TLS RADIUS server autentikuje uživatele a dynamicky generuje WEP 

klíče). Pokud toto ověření suplikantu proběhne vpořádku, vytváří RADIUS klient TLS 

tunel  mezi  uživatelem  a  autorizačním  RADIUS  serverem  pro  povolení  připojení 

uživatele  do  sítě.  O  výsledku  (přístup  povolen/zamítnut)  informuje  RADIUS server 

zprávou  ACCESS(Reject/Accept)  RADIUS  klienta  a  ten  v  závislosti  na  odpovědi 

zakáže/povolí provoz na daném portu. (Obr. 7)
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Obr. 7.Autentizace EAP-TLS



5.3.6.2 RADIUS Protokol

Jedná se o protokol typu klient-server. RADIUS server autentizuje a autorizuje 

vzdálené  uživatele  pro  přístup  do  systému.  RADIUS  server  také  rozhoduje 

o zpřístupnění  různých  služeb  (například  připojení  do  sítě).  RADIUS  klient  je 

zodpovědný  za  odesílání  uživatelských  informací  určenému  RADIUS  serveru 

a zpracování  odpovědí,  které  RADIUS  server  vrátí.  Oficiálně  přidělený  port  pro 

RADIUS protokol je 1812

Nejdůležitějším rysem RADIUS protokolu  je  jeho vysoká  síťová  bezpečnost. 

Komunikace mezi  klientem a RADIUS serverem je autentizována pomocí sdíleného 

tajemství, které se nikdy přes síť neposílá. Navíc všechna uživatelská jména jsou přes 

sít  zasílána  v  zašifrované  podobě(šifrování  se  sdíleným  heslem  symetrickým 

algoritmem), a tím je eliminována možnost vysledování nechráněného hesla na síti.

Jako  prostředník  mezi  uživatelem  snažícím  se  připojit  do  sítě  a  RADIUS 

serverem  funguje  RADIUS  klient  (v  případě  bezdrátových  sítí  přístupový  bod). 

RADIUS  server  zpracovává  požadavek  ve  2  krocích  -  ověření  a  autorizace. Při 

ověření zkontroluje identitu uživatele, tedy porovná údaje ve své databázi se zaslanými 

údaji.  Po úspěšném ověření proběhne proces autorizace,  který rozhoduje o tom jaké 

služby budou uživateli zpřístupněny. [8.]

Funkce RADIUS protokolu 

Pokud je přístupový bod nakonfigurován tak, že využívá RADIUS protokolu, 

každý z uživatelů musí klientovi předat své autentizační údaje. To může být provedeno 

například vložením přístupového jména a hesla nebo pomocí přístupových certifikátů.

Klient informace od uživatele obdrží jednou a provede autentizaci na RADIUS 

serveru  pomoci  RADIUS  protokolu.  Probíhá  to  tak,  že  klient  vytvoří Access-

Request (požadavek o přístup), obsahující atributy uživatelské jméno, uživatelské heslo 

a ID portu, přes který je uživatel připojen. [8.]
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Požadavek  Access-Request  je  odeslán  RADIUS  serveru  přes  síť.  Jestliže 

RADIUS server v určeném čase neodpoví, požadavek je  odeslán znovu. Klient také 

může po zaslání několika požadavků na které nepřijde odpověď přeposlat požadavek 

alternativnímu serveru v případě, že primární server je vypnutý nebo nedostupný.

RADIUS  server  po  příjetí  požadavku  ověří  odesílajícího  klienta.  Pokud  je 

totožnost klienta ověřena a správná, RADIUS server vyhledá v databázi uživatelů toho, 

který je v požadavku uveden. Podle údajů v databázi pak povolí přiřazené síťové služby. 

Záznam  v  databázi  může  obsahovat  více  různých  parametrů  (například  IP  adresu 

uživatele, nebo IP adresu RADIUS klienta, přes který se uživatel snaží připojit), které 

musí souhlasit s údaji pro umožnění přístupu uživateli. [8.]

Jestliže některá z podmínek není splněna, RADIUS server odešle Access-Reject 

(přístup odmítnut) a nepovolí uživateli připojit se k síti.(Obr.8)

Obr. 8. Přístup odmítnut

- 29 -

požadavek o autentizaci

zaslání 
autentizačních údajů

žádost o zadání 
autentizačních údajů

access-request

odmítnutí požadavku

ověření
autentizačních údajů

access-reject

Uživatel        Klient Server



Jestliže  jsou  všechny  z  podmínek  splněny,  RADIUS  server  odešle  Access-

Accept (přístup povolen) a v rámci této odpovědi pošle uživateli konfigurační hodnoty 

(např. IP adresu, masku sítě apod.) potřebné k  připojení k síti. (obr.9)

Obr. 9. Přístup povolen

Formát RADIUS paketu

RADIUS paket je zabalen do datové části UDP segmentu,  kde cílový port je 

nastaven na hodnotu 1812. Při generování odpovědi na požadavek dojde k přehození 

cílového  a  zdrojového  portu.  Struktura  RADIUS  paketu  je  zobrazena  na  obrázku 

(Obr 10.)
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Code(Kód) (8  bitů)  identifikuje  typ  RADIUS  paketu.  Pole Kód může  obsahovat 

následující hodnoty:

1. Access-Request – Požadavek o přístup, tento paket je odeslán RADIUS klientem 

na  RADIUS server  a  obsahuje  informace od uživatele,  který  o  přístup  žádá. 

Paket Access-Request musí obsahovat v poli kód 1 a v poli atributy User-Name, 

User-Password.

2. Access-Accept  –  Přístup povolen,  tento paket  je  odesílán  RADIUS serverem 

a poskytuje informace o konfiguraci přidělené danému uživateli, tak aby mohl 

využívat jemu určené služby.

3. Access-Reject  –  Přístup  zamítnut,  při  odmítnutí  požadavku  RADIUS  server 

odesílá Access-Reject. Tento paket může obsahovat zprávou, která je zobrazena 

uživateli o zamítnutí přístupu.

4. Accounting-Request

5. Accounting-Response

6. Access-Challenge

Identifier(Identifikátor) (8  bitů)  pomáhá  při  správném  párování  odpovídajících 

požadavků a odpovědí.

Lenght(Délka) (16  bitů)  určuje  velikost  RADIUS  paketu  obsahujícího  pole  kód, 

identifikátor, délku, authenticator a atributy. Jestliže je paket menší, než je určeno v poli 

lenght(délka), může to znamenat chybu a paket bývá tiše zahozen. Minimální délka je 

20 B, maximální délka je 4096 B.

Authenticator (128 bitů - ve specifikaci 4 řady po 32bitech) jeho hodnota je použita při 

autentizaci odpovědi z RADIUS serveru a dále je použita při šifrování posílaného hesla.

• Request  Authenticator  (128  bitů)-  náhodně  velké  číslo,  obsaženo  v  paketu 

Access-Request. Tato hodnota by měla být nepředvídatelná a jedinečná po dobu 

existence  sdíleného  hesla  mezi  RADIUS  klientem  a  RADIUS  serverem. 

RADIUS klient a RADIUS server mají sdílené tajemství. Na sdílené tajemství 

společné s Request Athenticatorem je aplikována jednocestná hashovací funkce 

MD5, pomocí které je vytvořena 128 bitů velká hodnota, která je pomocí funkce 

XOR spojena s heslem, které zadal uživatel.
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• Response Authenticator – se používá v Access-Accept, Access-Reject, Access-

Challenge  paketech  a  obsahuje  výsledek  jednocestné  funkce  MD5,  která  je 

počítána  z  RADIUS  paketu,  Request  Athenticator  z  Access-Request  paketu, 

z atributů obsažených v odpovědi následované sdíleným tajemstvím.

RADIUS atributy obsahují  autentizační,  autorizační,  informační  a  konfigurační 

informace  pro  požadavky  a  odpovědi.  Konec  seznamu  atributů  je  určen  délkou 

RADIUS paketu. Na následujícím obrázku (Obr. 11) je vidět struktura atributu. Seznam 

atributů je v příloze 1.

Obr. 11. Struktura atributu

Typ (8 bitů)  hodnoty,  které  toto pole může obsahovat  jsou vypsány níže společně s 

názvem  daného  atributu.  RADIUS  server  i  klient  ignoruje  atributy,  které  obsahují 

neznámý typ.

Délka (8 bitů) označuje velikost atributu zahrnující políčka typ, délka a hodnota.

Hodnota má proměnnou velikost a obsahuje informace, které jsou specifické pro tento 

atribut. Políčko hodnota musí obsahovat jeden z následujících typů:

• string 1 - 253 Bytů

• adresa 32 bitů

• integer 32 bitů

• time 32 bitů
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6. Realizace cílů diplomové práce

6.1 Prolomení ochrany typu WEP
Na  notebooku  s  bezdrátovou  síťovou  kartou  jsem  nabootoval  z  CD,  které 

obsahuje BackTrack linux. V terminálovém okně jsem zadal příkaz 

iwconfig wlan0 up

kterým jsem aktivoval bezdrátovou síťovou kartu. Dalším příkazem 

airmon-ng start wlan0

jsem zapnul monitorování na této kartě. Příkazem 

airodump-ng --encrypt WEP mon0

jsem zjistil bezdrátové sítě v okolí které používají  zabezpečení typu WEP. Našel jsem 

přístupový bod Tenda s BSSID C8:3A:35:11:22:20 viz  (Obr. 12), který jsem předem 

sám nakonfiguroval,  pro  testovací  účely,  neboť prolomení  ochrany např.  souseda  je 

nejen neetické, ale také nelegální. 
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Airodump-ng --bssid C8:3A:35:11:22:20 --channel 11--write AP mon0

jsem  zachytával  provoz  do  souboru  AP.cap  na  který  jsem  následně  provedl  útok 

posledním příkazem

Aircrack-ng AP.cap. 

Na obrázku (Obr. 13) vidíme výsledek takového útoku.
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6.2 Vytvoření a nastavení RADIUS serveru

K vytvoření RADIUS serveru ve firmě Bodinger jsem použil programy openssl 

pro vytvoření certifikátů, které slouží k autentizaci klienta a freeradius krerý celý tento 

proces řídí. Nastavení jsem provedl na operačním systému linux.

6.2.1 Nastavení přístupového bodu

K realizaci jsem použil wifi router asus wl-520gc, důvodem byla jednak cenová 

dostupnost tohoto zařízení a samozřejmě podpora zabezpečení wifi pomocí RADIUS 

serveru. Na obrázku (Obr.14) je vidět jak jsem nastavil IP adresu RADIUS serveru, port 

na  kterém  přístupový  bod  s  RADIUS  serverem  komunikuje  a  heslo  kterým  se 

přístupový bod k RADIUS serveru autentizuje.
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Obr. 14. Nastavení AP



Na (Obr. 15) je dále vidět jak jsem nastavil SSID a zabezpečení bezdrátové sítě. 

Toto nastavení přístupového bodu jsem provedl na všech pobočkách firmy.
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Obr. 15. Nastavení AP



Obr. 16. Ilustrace původního nastavení

Na tomto obrázku  (Obr. 16) je vidět původní nastavení přístupových bodů na 

pobočkách firmy Bodinger. Každý obdélník představuje jeden přístupový bod. Při této 

konfiguraci je potřeba každému jednomu zaměstnanci nastavit notebook pro čtyři různá 

nastavení. Navíc při případné ztrátě notebooku je zapotřebí změnit konfigurace na všech 

čtyřech  přístupových bodech.  Tento  systém je  značně neefektivní  z  hlediska  časové 

náročnosti provedení jakýchkoliv změn a samozřejmě také z hlediska zabezpečení.
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Obr. 17. Ilustrace nového nastavení

Na tomto obrázku  (Obr. 17) je vidět jaké změny jsem provedl na jednotlivých 

přístupových bodech(změny jsou vyznačeny červeně) a přibyl zde i vytvořený RADIUS 

server. Při této konfiguraci zabezpečení a přístupu stačí pro každý notebook jen jedno 

nastavení. U této konfigurace zabezpečení je velkou výhodou oproti předchozímu stavu 

hlavně  skutečnost,  že  při  ztrátě  notebooku  se  nemusí  měnit  nastavení  jednotlivých 

přístupových bodů,  ale  pouze se na RADIUS serveru zneplatní  přístupový certifikát 

daného notebooku.
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Pro  instalaci  RADIUS  serveru  jsem zvolil  operační  systém linux.  V oblasti 

serverů je to velmi rozšířený operační systém. Konkrétně jsem zvolil distribuci Ubuntu. 

K instalaci potřebných programů jsem využil internetových zdrojů určených přímo pro 

tento  systém  tzv.  repozitářů.  Příkazem  apt-get  jsem  nainstaloval  nejprve  program 

openssl 

apt-get openssl 

a poté program freeradius 

apt-get freeradius

6.2.2 Tvorba a instalace certifikátů

Program OpenSSL jsem použil k tvorbě certifikátů. V příloze 2 je vidět úprava 

konfiguračního souboru openssl.cnf, kterou jsem provedl před generováním certifikátů. 

Program  freeradius  spolupracuje  s  programem  OpenSSL a  obsahuje  také  pomocné 

skripty pro generování self-signed (sebou-podepsaných) certifikátů. Než jsem vytvořil 

novou Certifikační autoritu a certifikáty tak, že nejdříve příkazem 

rm -f *.pem *.der *.csr *.crt *.key *.p12 serial* index.txt*

odstranil veškeré starší, či testovací certifikáty. A poté jsem příkazem 

make root.pem ;make root.der

vytvořil novou certifikační autoritu a následně příkazem

make server.pem

certifikát serveru. Dalším příkazem jsem vytvořil certifikát klienta.

make client.pem
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Tento  příkaz  jsem použil  tolikrát,  kolik  klientů  jsem tvořil.  V tomto případě 

zatím 6x. Při každém spuštění jsem při tvorbě klienta použil jiné uživatelské jméno a 

heslo. Jako uživatelské jméno jsem použil email zaměstnance.

martin@bodinger.cz

jiri@bodinger.cz

eva.bodingerova@bodinger.cz

marie.bodingerova@bodinger.cz

ruda.maly@bodinger.cz

ucetni@bodinger.cz

V této fázi jsem měl vytvořené veškeré potřebné certifikáty. Ty klientské jsem 

následně nainstaloval do do jednotlivých notebooků. Instalaci jsem prováděl v systému 

Microsoft windows XP SP3. Instalace certifikátu je poměrně snadná. Certifikát jsem 

pomocí  flash  paměti  přenesl  na  notebook,  nad  souborem  certifikátu  zmáčkl  pravé 

tlačítko myši a ze zobrazené nabídky zvolil instalovat. Na obrázcích 18-22 je názorně 

zobrazen postup instalace certifikátu.
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Obr. 18. Instalace certifikátu
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Obr. 19. Instalace certifikátu

Obr. 20. Instalace certifikátu



Obr. 22. Instalace certifikátu
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Obr. 21. Instalace certifikátu



Tímto  postupem  jsem  nejprve  nainstaloval  certifikát  certifikační  autority  a 

posléze  jsem stejným postupem nainstaloval  certifikát  uživatele.  Dále  jsem nastavil 

vlastnosti připojení bezdrátové síťové karty. Postup a vlastnosti úprav jsem opět zachytil 

v posloupnosti obrázků 23 – 25 na kterých je vidět jak jsem u uživatele nastavil SSID 

sítě a dále jak jsem nastavil způsob ověření uživatele v této síti.
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Obr. 24. Konfigurace síťové karty
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Obr. 25. Konfigurace síťové karty



6.2.3 Konfigurace programu freeradius

Nakonec  jsem  provedl  samotné  nastavení  RADIUS  serveru.   To  spočívá  v 

úpravě několika souborů: radiusd.conf, users, clients.conf, eap.conf

V souboru radiusd.conf jsem provedl tuto úpravu

listen { 

       ipaddr = 192.168.1.3

       port = 1812

       type = auth

}

čímž jsem nastavil IP adresu a port na kterém RADIUS server běží a poslouchá 

síťovou komunikaci. V souboru clients.conf jsem nastavil IP adresu RADIUS klienta a 

heslo kterým se klient k serveru připojí. (Toto stejné heslo jsem již dříve nastavil na AP 

viz. (Obr. 14).  Kompletní ukázka konfiguračního souboru je v příloze 3.

client 192.168.1.1/24

{

        secret          = radiusbod

        shortname   = asus_wl520

        nastype       = other

}

Dále jsem nastavil v souboru users uživatele a hesla. Použil jsem stejná jako při 

tvorbě certifikátů, hesla jsem zde však pochopitelně neuvedl.

username martin@bodinger.cz Password := "password"

username jiri@bodinger.cz Password := "password"

username eva.bodingerova@bodinger.cz Password := "password"

username marie.bodingerova@bodinger.cz Password := "password"

username ruda.maly@bodinger.cz Password := "password"

username ucetni@bodinger.cz Password := "password"
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V souboru eap.conf jsem provedl tyto úpravy 

eap {   default_eap_type = tls

Dále jsem v souboru eap.conf upravil následující hodnoty,  ostatní jsem nechal 

původní:

tls {

            private_key_password = secret

            private_key_file = ${raddbdir}/certs/cert-srv.pem

certificate_file = ${raddbdir}/certs/cert-srv.pem

CA_file = ${raddbdir}/certs/demoCA/cacert.pem

dh_file = ${raddbdir}/certs/dh

random_file = ${raddbdir}/certs/random

fragment_size = 1024

include_length = yes

check_crl = yes

check_cert_cn = %{User-Name}

}

a poté již následovalo spuštění serveru 

# /sbin/service radiusd start
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7. Závěr
Podařilo se dosáhnout stanoveného cíle a to zjednodušit a lépe zabezpečit přístup 

zaměstnanců firmy k podnikové síti skrze bezdrátové připojení Wi-Fi. Administrace je 

například mnohem jednodušší v tom, že pokud dojde ke ztrátě, či odcizení notebooku 

některého  ze  zaměstnanců  firmy,  provede  se  jen  drobná  úprava  v konfiguračním 

souboru RADIUS serveru a pomocí tohoto odcizeného či ztraceného notebooku se již 

nebude možno k podnikové síti připojit. A to na žádné z poboček firmy. Oproti tomu by 

se před zavedením RADIUS serveru muselo provést přenastavení všech přístupových 

bodů firmy na všech pobočkách a následně změnit nastavení připojení na noteboocích 

všech zaměstnanců.

Další  výhodu tohoto  řešení  spatřuji  v  tom,  že  i  přidání  dalších  uživatelů  do 

podnikové sítě je poměrně snadnou a rychlou záležitostí. Přidání uživatele do databáze 

RADIUS serveru, vygenerování přístupového certifikátu a nastavení  notebooku.

Naopak  nevýhoda  tohoto  řešení  spočívá  ve  složitosti  implementace.  Prvotní 

instalace  a  konfigurace  je  poměrně  složitá  záležitost  a  vyžaduje  jisté  zkušenosti 

a znalosti v oblasti síťové komunikace a zabezpečení.
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Příloha 1: Atributy RADIUS protokolu

1. User-Name

2. User-Password

3. CHAP-Password

4. NAS-IP-Address

5. NAS-Port

6. Service-Type

7. Framed-Protocol

8. Framed-IP-Address

9. Framed-IP-Netmask

10.Framed-Routing

11.Filter-Id

12.Framed-MTU

13.Framed-Compression

14.Login-IP-Host

15.Login-Service

16.Login-TCP-Port

17.(unassigned)

18.Reply-Message

19.Callback-Number

20.Callback-Id

21.(unassigned)

22.Framed-Route

23.Framed-IPX-Network

24.State

25.Class

26.Vendor-Specific

27.Session-Timeout

28.Idle-Timeout

29.Termination-Action
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30.Called-Station-Id

31.Calling-Station-Id

32.NAS-Identifier

33.Proxy-State

34.Login-LAT-Service

35.Login-LAT-Node

36.Login-LAT-Group

37.Framed-AppleTalk-Link

38.Framed-AppleTalk-Netw.

39.Framed-AppleTalk-Zone

40-59 rozšíření o nové typy atributu pro RADIUS Acounting

40.Acct-Status-Type

41.Acct-Delay-Time

42.Acct-Input-Octets

43.Acct-Output-Octets

44.Acct-Session-Id

45.Acct-Authentic

46.Acct-Session-Time

47.Acct-Input-Packets

48.Acct-Output-Packets

49.Acct-Terminate-Cause

50.Acct-Multi-Session-Id

51-59 Acct-Link-Count

60.CHAP-Challenge

61.NAS-Port-Type

62.Port-Limit

63.Login-LAT-Port
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Příloha 2: Ukázka části upraveného konfiguračního souboru programu openssl.

...

# req_extensions = v3_req # The extensions to add to a certificate request

[ req_distinguished_name ]

countryName                     = Country Name (2 letter code)

# název země (2 znaky)

countryName_default             = CZ

# standartně nastaveno na "CZ"

countryName_min                = 2

countryName_max                = 2

stateOrProvinceName             = State or Province Name (full name)

stateOrProvinceName_default     = CzechRepublic

# okres nebo provincie

localityName                    = Locality Name (eg, city)

localityName_default            = Ostrava

# jméno města (standartně nastaven na "Ostrava")

0.organizationName              = Organization Name (eg, company)

0.organizationName_default      = Bodinger

# jméno organizace nebo firmy (standartně na "Bodinger")

organizationalUnitName          = Organizational Unit Name (eg, section)

#organizationalUnitName_default = Engeneering

commonName                      = Common Name (eg, user name)

# jména pro: (1.root, 2.RADIUS client, 3.RADIUS server)

commonName_max                  = 64

# maximální délka jména

commonName_default              = asus_wl520

# jméno AP
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emailAddress                    = Email Address

emailAddress_max                = 40

# emailová adresa

# SET-ex3                       = SET extension number 3

[ req_attributes ]

challengePassword               = A challenge password

challengePassword_min           = 4

challengePassword_max           = 20

challengePassword_default       = bod00bod

unstructuredName = An optional company name

- 53 -



Příloha 3: Ukázka konfiguračního souboru RADIUS serveru

# clients.conf - client configuration directives

#  Definition of a RADIUS client (usually a NAS).

#  The information given here over rides anything given in the

#  'clients' file, or in the 'naslist' file.  The configuration here

#  contains all of the information from those two files, and allows

#  for more configuration items.

#

#  The "shortname" is be used for logging.  The "nastype", "login" and

#  "password" fields are mainly used for checkrad and are optional.

#  Defines a RADIUS client.  The format is 'client [hostname|ip-address]'

#  '127.0.0.1' is another name for 'localhost'.  It is enabled by default,

#  to allow testing of the server after an initial installation.  If you

#  are not going to be permitting RADIUS queries from localhost, we suggest

#  that you delete, or comment out, this entry.

client 127.0.0.1 {

#  The shared secret use to "encrypt" and "sign" packets between

#  the NAS and FreeRADIUS.  You MUST change this secret from the

#  default, otherwise it's not a secret any more!

#  The secret can be any string, up to 32 characters in length.

#

secret = radiusbod

#

#  The short name is used as an alias for the fully qualified

#  domain name, or the IP address.

#

shortname = localhost

#

# the following three fields are optional, but may be used by

# checkrad.pl for simultaneous use checks

# The nastype tells 'checkrad.pl' which NAS-specific method to

#  use to query the NAS for simultaneous use.
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#  Permitted NAS types are:

# cisco

# computone

# livingston

# max40xx

# multitech

# netserver

# pathras

# patton

# portslave

# tc

# usrhiper

# other # for all other types

nastype     = other # localhost isn't usually a NAS...

#  The following two configurations are for future use.

#  The 'naspasswd' file is currently used to store the NAS

#  login name and password, which is used by checkrad.pl

#  when querying the NAS for simultaneous use.

# login       = !root

# password    = someadminpas

}

# adresa naseho AP(NAS)

client 192.168.1.1/24

{

        secret          = radiusbod

        shortname   = asus_wl520

        nastype       = other

}

# adresa našeho AP(NAS) zařízení

# secret    - pro úspěšné navázání spojení se serverem

# shortname - název našeho AP zařízení (NAS)

# nastype - nastavení "other" – zařízení je jiného než předdefinovaného typu
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