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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá autentikací a autorizací pomocí protokolu Radius 

s podporou databáze MySQL. Hlavním cílem této práce je vytvoření návrhu bezpečného 

přihlašování s následným ověřením v laboratorních podmínkách a vytvořením dokumentace pro 

praktická cvičení předmětu PKSII. Hlavní myšlenkou této práce je vytvoření takových 

materiálů, které budou více než dostačující pro pochopení dané problematiky v oblasti 

autentikací a autorizací pomocí protokolu Radius a mohly by se stát také námětem 

k semestrálním projektům řešených v rámci praktických cvičení předmětu PKSII. Proto 

i výsledná dokumentace bude zpracována formou grafického uživatelského rozhraní, pro 

rychlou orientaci v nich a zaujetí čtenáře.  

 

Klíčová slova 

Radius; MySQL; autentikace; autorizace; účtování; klient; server  

 

 

  



 

 

Abstract 

This thesis deals with the Authentication and Authorization Based on Radius with 

MySQL Support. The aim of the thesis is to create a suggestion of safe login with following 

verification in laboratory condition and  to create a documentation for practical exercices of 

PKSII subject. The main idea of this thesis is creating such materials that would be sufficient for 

understanding certain issues in the area of Authentication and Authorization on Radius and 

could become a topic of semester’s project solving within practical exercise of PKSII subject. 

Therefore the final documentation will be process in a graphic form of user interface for quick 

orientation and attracting readers. 
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Úvod 

Tato diplomová práce se zabývá tématem autentikace a autorizace pomocí protokolu 

Radius s podporou databáze MySQL. Cílem této práce je navrhnout a ověřit AAA bezpečné 

řešení, založené na protokolu Radius a s podporou databáze MySQL, která by měla zahrnovat 

popis autentikačních, autorizačních a účtovacích protokolů, návrh řešení bezpečného 

přihlašování, ověření navrženého řešení v laboratorních podmínkách a vytvoření dokumentace 

pro praktická cvičení předmětu PKSII.  

Prvním bodem této diplomové práce je teoretická část, která popisuje autentikační, 

autorizační a účtovací protokoly, ve kterém bude vysvětleno, k čemu tyto protokoly slouží. 

Dalším bodem této teoretické části bude popis samotné služby Radius, který bude obsahovat 

základní vysvětlení, na jakém principu daná služba pracuje a popis jednotlivých zpráv a paketů 

využívaných v této službě. Dalším z hlavních bodů této části bude popis databáze MySQL, její 

historie a také její dnešní využití. 

V dalším bodě je uvedený popis postupů prováděných při řešení této diplomové práce 

a to od zahájení, až po samotný konec. Kromě tohoto popisu je také uvedeno, jak bylo 

k jednotlivým částem této práce docíleno. 

Dalším bodem této diplomové práce je návrh řešení bezpečného přihlašování, ve kterém 

je uvedeno základní schéma a jeho následná konfigurace. Tato konfigurace je rozdělena celkem 

do tří částí, kde každá z těchto částí je nezbytnou součástí pro dosažení správných výsledků při 

řešení této práce. Tyto konfigurace jsou podrobně rozepsány a obsahují také popisy, proč se 

jednotlivé konfigurační úkony provádějí. Na konci této kapitoly je následně provedena analýza 

síťového provozu protokolu Radius pro názornou ukázku a lepší pochopení problematiky. 

Další kapitola se zabývá vytvářením skriptů, pro jednotlivé konfigurace z předešlé 

kapitoly. V této kapitole je vysvětleno, proč jednotlivé skripty vznikly a jak jednotlivé skripty 

fungují. Opět se jedná o tři skripty, kde každý z těchto skriptů nahrazuje jednu z ručních 

konfigurací popsaných v předešlé kapitole 

Poslední kapitolou je kapitola popisující poslední bod zadání a tedy vytváření 

dokumentace pro praktická cvičení předmětu Praktikum komunikačních sítí II, ve které je 

uvedeno, jak daná dokumentace vznikla, jakým způsobem byla realizována a popis, co celková 

dokumentace obsahuje. 
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1 Teoretický rozbor 

1.1 Autentikace, autorizace a účtování 

Anglicky authentication, authorization and accounting, neboli AAA je protokol 

v oblasti počítačové bezpečnosti pro autentikaci, autorizaci a účtování. 

1.1.1 Autentikace 

Autentikace je proces identifikace uživatele, zařízení nebo objektu vstupující do 

systému. Jde tedy o ověření, zda autentifikovaný objekt je opravdu ten, za který se vydává. 

Identifikaci může být prováděna následujícími metodami: 

• podle toho, co uživatel zná (zná správnou kombinaci uživatelského označení 

a hesla nebo PIN) 

• podle toho, co uživatel má (nějaký technický prostředek, který uživatel vlastní – 

hardwarový klíč, smart card, privátní klíč apod.) 

• podle toho, čím uživatel je (uživatel má biometrické vlastnosti, které lze 

prověřit – otisk prstu, snímek oční duhovky či sítnice apod.) 

• podle toho, co uživatel umí (umí správně odpovědět na náhodně vygenerovaný 

kontrolní dotaz) [4] 

1.1.2 Autorizace 

Autorizace je proces následující ihned po autentifikaci, udělující specifický typ služby 

uživateli. Podstatou autorizace je ověření, zda daný uživatel má oprávnění provést příslušnou 

akci, například vložení nového záznamu do databáze. 

1.1.3 Účtování 

Účtování je proces sledování využívání síťových služeb uživateli. Tyto informace 

mohou být použity pro správu, plánování, účtování, nebo další účely. 

 

1.2 Radius protokol 

Radius je síťový protokol na aplikační vrstvě modelu ISO/OSI, který slouží k ověření, 

autentizaci a účtování účastníků, kteří se chtějí připojovat a využívat síťové služby. Název 

Radius je složen z počátečních písmen Remote Authentication Dial In User Service, což 

v překladu znamená uživatelsky vytýčená služba pro vzdálenou autentizaci. Jedná se tedy 

o protokol AAA (authentication, authorization and accounting), v překladu jíž výše zmiňované 

autentizace, autorizace a účtování. Největší výhodou tohoto protokolu a také jeho nejdůležitější 

vlastností je jeho velká síťová bezpečnost. 

Radius je v dnešní době zveřejněn jako RFC 2865 a RFC 2866, ale také jej můžeme 

najít ve starších RFC 2058 a RFC 2059. Radius má oficiálně přidělené čísla UDP portů pro 



Teoretický rozbor 

- 3 - 

 

autentizaci 1812 a pro účtování 1813. Radius je jako autentizační protokol běžně používán 

v IEEE 802.1x bezpečnostním standardu (často používán v bezdrátových sítích). I když nebyl 

Radius původně vytvořen pro autentizační metody v bezdrátových sítích, vylepšuje WEP 

zabezpečení ve spojení s ostatními bezpečnostními metodami jako EAP-PEAP.[7] 

 

1.2.1 Postup autentizace služby Radius 

Započetí autentizace pomoci protokolu Radius začíná v bodě, kdy klient vytvoří žádost, 

která obsahuje atributy jako jméno uživatele, heslo uživatele, identifikátor a port ID. Pokud je 

přítomno heslo, je skryto za použití metody založené na RSA Message Digest Algorithm MD5. 

To vše je zabaleno do paketu Access-Request, který je následně předložen Radius serveru 

prostřednictvím sítě. 

Není-li vrácena žádná odpověď v určité době (timeoutu), je žádost několikrát 

opakována. (zpravidla 3x – 5x)  

Jakmile Radius server obdrží požadavek, posoudí v prvé řadě sdílený tajný klíč klienta. 

Pokud tento klíč Radius server nezná, je požadavek tiše zahozen. V případě, že klient je ale 

platný, Radius server nahlídne do databáze uživatelů a vyhledá jméno, které odpovídá 

požadavku. Následně porovná jeho heslo. 

Není-li některá podmínka splněna, Radius server odešle odpověď Access-Reject. Ten 

naznačuje, že tento požadavek uživatele je neplatný.  

V opačném případě, jestliže jsou všechny podmínky splněny, Radius server odesílá 

zprávu Access-Accept, kde v datové oblasti paketu jsou uloženy všechny potřebné konfigurační 

informace (IP adresa, maska sítě, login uživatele a vše, co je potřeba předat požadované službě). 

 

  

Obrázek 1.1:  Autentizace služby Radius 
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1.2.2 Formát Radius Paketu 

Radius pakety jsou zabaleny v poli User Datagram Protocol (UDP) s cílovým portem 

1812. Následně při generování odpovědi na požadavek dojde k přehození cílového a zdrojového 

portu a jednotlivá pole jsou předány zleva doprava. Strukturu takového paketu můžeme vidět na 

obrázku 1.2. 

 

  

Obrázek 1.2:  Formát Radius paketu 

 

Kód (8 bitů) – kód pole identifikuje typ Radius paketu. Je-li paket přijat s neplatným 

kód polem, je celý paket zahozen. Pole Kód obsahuje tyto hodnoty: 

 

• 1 Access-Request – musí obsahovat atribut User-Name. Také by měla obsahovat buď 

atribut NAS-IP adresa, nebo NAS-Identifier atribut (nebo obojí, i když to není 

doporučeno).  Také je třeba obsahovat buď atribut User-Password, nebo CHAP-

Password atribut a NAS-Port nebo NAS-Port-Type. 

• 2 Access-Accept – pakety jsou odesílány prostřednictvím serveru Radius, a poskytují 

informace nezbytné ke konfiguraci pro zahájení poskytování služeb pro uživatele.   

• 3 Access-Reject – nastává ve chvíli, kdy některá hodnota přijatých atributů není 

přijatelná  

• 11 Access-Challenge – Radius server zasílá tuto zprávu, pokud žádá o další 

informace od klienta  

• 4 Accounting-Request 

• 5 Accounting-Response 

• 12 Status-Server (experimental) 

• 13 Status-Client (experimental) 

• 255 Reserved 

 

Identifikátor (8 bitů) – Identifikátor pole pomáhá při správném párování 

odpovídajících požadavků a odpovědí. 

 



Teoretický rozbor 

- 5 - 

 

Délka (16 bitů) – Délka udává délku paketu včetně kódu, identifikátoru, délky, 

authenticatorem a atributem pole. Pokud je paket kratší, než délka pole udává, mělo by dojít 

k zahození tohoto paketu. Minimální délka je 20 bajtů a maximální délka je 4096 bajtů. 

 

Authenticator – Authenticator hodnota je použita pro samotný autentizační proces 

a k ověření odpovědi z Radius serveru. 

 

• Request Authenticator – je 128 bitové náhodné číslo obsažené ve zprávě 

Access-Request. Toto číslo by mělo být nepředvídatelné a jedinečné, po 

dobu životnosti sdíleného hesla mezi Radius klientem a Radius serverem, 

především proti realtime aktivním odposlechům. Sdílené tajemství se 

v Request Authenticator vloží přes jednosměrnou MD5 hash funkci 

k vytvoření 128 bitové číselné hodnoty, která je XORována s heslem 

zadaným uživatelem, a XORovaný výsledek se umístí do User-Password 

atributu v Access-Request paketu. 

• Response Authenticator – použit v Access-Accept, Access-Reject, Access-

Challenge paketech a obsahuje výsledek jednocestné funkce MD5, která je 

počítána z Radius paketu.      ResponseAuth = MD5 (Kód + Identifikátor + 

Délka + RequestAuth + Atributy + tajemství), kde + označuje zřetězení. 

 

Atributy – Atributy nesou specifické autentizační, autorizační, informační 

a konfigurační detaily pro žádosti a odpovědi. Také známé jako Attribute Value Pair. Atributy 

se skládají z níže uvedených částí a formát takového atributu můžeme vidět na obrázku 1.3. 

 

  

Obrázek 1.3:  Formát Atributu Radius paketu 

 

Typ (8 bitů) – Typy, které atribut může obsahovat. Pokud je v atributu obsažen 

neznámý typ, může klient i server tento atribut ignorovat. 

Délka (8 bitů) – Určuje velikost celého atributu (Typ, Délka, Hodnota). 

Hodnota – Hodnoty popisující jednotlivé typy atributů, které nesou jejich hlavní obsah. 

Může obsahovat adresu (32 bitů), textový řetězec kódovaný ve standardu UTF-8  (254 B), celé 

číslo (32 bitů), nebo čas v sekundách od 1. ledna 1970 (32 bitů).  
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Pod tímto odstavcem jsou uvedeny 4 typy atributů, se kterými se budeme nejčastěji 

setkávat. Ty ostatní jsou uvedeny za sebou, odděleny čárkami. 

 1 User-Name – Tento atribut označuje jméno uživatele, který má být ověřen. Používá se 

pouze v Access-Request paketů. 

 User-Password – Tento atribut označuje heslo uživatele, pro jeho ověření, nebo vstup 

uživatele po Access-Challenge. Používá se pouze v Access-Request paketů. Při přenosu 

je toto heslo skryto hashovací funkcí MD5. 

 NAS-IP-Address – Tento atribut uvádí identifikační IP adresu NAS, která požaduje 

autentizaci uživatele. Používá se pouze v Access-Request paketu. 

 NAS-Port – Tento atribut udává číslo fyzického portu NAS, který slouží k ověřování 

uživatele. Používá se pouze v Access-Request paketu. 

 3 CHAP-Password, 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, 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-Network, 39 Framed-AppleTalk-Zone, 40-59   (reserved for 

accounting), 60 CHAP-Challenge, 61 NAS-Port-Type, 62 Port-Limit, 63 Login-LAT-

Port [11] 

 

1.3 MySQL databáze 

MySQL je open source relační databázový program vyvinutý společnosti MySQL AB 

s představením v roce 1995. V dnešní době, se statusem stále vyvíjen, je vlastněn společností 

Oracle Comporation, která je dle příjmu hned po Microsoftu druhou největší společností pro 

vývoj počítačového softwaru. MySQL je pojmenován po jeho hlavním autorovi 

a spoluzakladateli společnosti MySQL Ab Michael Widenius s přidáním názvu Structured 

Query Language, což znamená strukturovaný dotazový jazyk. 

MySQL patří mezi systémy RDBMS, Relational database management systém, neboli 

systémy s relační správou databázi a je podporován mnoha operačními systémy. Těmi jsou např. 

Windows, Linux, Solaris nebo OS X. Rozvoj MySQL učinil jeho zdrojový kód, který je za 

podmínek GNU volně dostupný, ovšem je také dostupný jako verze komerční.  

V dnešní době má MySQL velmi vysoké zastoupení v používaných databázích. Asi 

nejoblíbenější a také často nasazována je technologie LAMP, která je kombinací Linux, 

Apache, MySQL, PHP/Perl/Python a to jako základní software webového serveru. Proto 

můžeme říct, že velmi oblíbená je především u webových vývojářů. A to díky své rychlosti, 

jednoduchosti, bohatým možnostem a podpory mnoha programovacích a skriptovacích jazyků. 
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1.4 Ubuntu  

Ubuntu je operační systém založený na monolitickém linuxovém jádře, určený pro 

stolní počítače, notebooky a servery. Ubuntu je založena na Debian GNU/Linux, která je jedna 

z nejrozšířenějších linuxových distribucí na světě. Tato distribuce je vyvíjena velkým 

množstvím dobrovolníků z celého světa, nikoliv však komerčním subjektem. 

Projekt Ubuntu vznikl v roce 2004 spolu s firmu Canonical Ltd, milionářem Markem 

Shuttleworthem, který se již dlouho předtím zabýval vývojem OpenSource softwaru. Firma 

Canonical Ltd se dodnes podílí především na vývoji linuxové distribuce Ubuntu a také je stálým 

sponzorem tohoto projektu. Projekt Ubuntu nese jihoafrický pojem, který v přibližném překladu 

znamená „lidskost k ostatním“. Vývojáři tohoto softwaru zveřejňují nové verze každých 

6 měsíců, jejíž podpora trvá 9 měsíců, v případě verze LTS pak je to 5 let. Veškeré tyto verze 

jsou poskytované zcela zdarma, čímž se plní filozofie celého tohoto projektu. Projekt Ubuntu je 

také svobodný software, který uživatelům nabízí svobodu používat program za jakýmkoliv 

účelem, svobodu studovat, jak program pracuje a možnost přizpůsobit ho svým potřebám, 

svobodu redistribuovat kopie programu a svobodu vylepšovat program a zveřejňovat zlepšení, 

aby z nich mohla mít prospěch celá komunita. 

Celý tento operační systém je možno stáhnout z oficiálních stránek Ubuntu, kde jsou 

k dispozici jak 32 bitové, tak i 64 bitové kopie tohoto systému pro desktopové a notebookové 

zařízení a také pro servery. Tyto kopie jsou distribuovány jako soubor ISO, určený k vypálení 

na DVD nebo nahrání na flash disk. Na těchto stránkách také můžete najít návod, jak správně 

takový ISO soubor vypálit na disk.  

Systémové požadavky jsou: 1 GB RAM, 5 GB místa na disku, 1 GHz CPU (Intel 

Pentium 4 nebo novější) pro desktopovou a notebookovou verzi pro osobní počítače, pro 

servery pak nižší, přibližně 192 MiB RAM, 1 GB místa na disku, 300 MiB CPU. [9] 

 



Postup práce 

- 8 - 

 

2 Postup práce 

Prvním krokem při zahájení mé práce, bylo zapotřebí seznámit se s přesným popisem 

a požadavky této diplomové práce a především se službou Radius, u které bylo nutné rozšířit 

své dosavadní vědomosti získané absolvováním předmětu Praktikum komunikačních sítí II. 

Po seznámení se se zadáním bylo nutné v prvé řadě vyřešit otázku, jak na diplomové 

práci pracovat v domácím prostředí. Tuto otázku jsem vyřešil využitím virtualizačního nástroje, 

který by mi umožnil plnou instalaci operačního systému, bez nutnosti zavádět do svého počítače 

druhý operační systém, nebo plně nahrazovat svůj stávající. Na základě doporučení a recenzí na 

internetu jsem zvolil program VM VirtualBox, ve kterém jsem mohl začít svůj projekt 

realizovat. Program VM VirtualBox jsem stáhl z oficiálních stránek tohoto programu ve verzi 

4.3.12, určený pro operační systém Windows, dostupný na www.virtualbox.org/wiki/Downloas.  

Dalším krokem k zahájení mé práce bylo zvolení vhodného operačního systému, na 

kterém by byl celý projekt realizován. Jelikož byl jeden z hlavních úkolů ověření řešení 

v laboratorních podmínkách, byl výběr systému velmi jednoduchý. Jelikož na laboratorních 

počítačích běží systém Ubuntu, použil jsem i já tento systém a to v poslední dostupné verzi, 

Ubuntu 14.04. Tento systém je volně stažitelný na oficiálních stránkách tohoto operačního 

systému, a to na www.ubuntu.cz/ziskejte/stahnout, ve formátu ISO. 

Nyní mohla započít samotná instalace operačního systému ve virtuálním prostředí. Po 

její instalaci bylo možné započít samotnou praktickou část této diplomové práce. První bodem 

byla konfigurace jednoduchého Radius serveru a to na IPv4 síti. Po otestování správné 

funkčnosti tohoto serveru bylo na řadě začlenit do tohoto serveru databázi MySQL. Konfigurace 

této služby byla mnohonásobně složitější, než instalace samotného Radius serveru, nicméně vše 

se vydařilo a databáze MySQL byla úspěšně začleněna do Radius serveru. Nyní nezbývalo nic 

jiného, než se se službou MySQL naučit pracovat a zopakovat si základní SQL příkazy.  

V tomto bodě byl vytvořen Radius server s podporou databáze MySQL a to pro IPv4 

síť. Jelikož ale škola využívá IPv6 sítí, bylo nutné i tento Radius server přizpůsobit takovéto síti. 

Proto byl mým vedoucím diplomové práce vytvořen ve školní síti virtuální server, ke kterému 

jsem dostal jeho IPv6 adresu a přihlašovací údaje k účtu. Jelikož se stále jednalo o práci 

z domova, bylo nutné provést ještě několik kroků, aby na daném virtuálním serveru bylo možné 

začít pracovat. Prvním krokem byla instalace VPN klienta na mém počítači. Tato instalace byla 

nezbytnou součástí této práce a to proto, že komunikace mezi mým zařízením a školní síti je 

propojena skrze veřejnou počítačovou síť a proto obě tyto strany navzájem nemohou 

komunikovat. K tomu slouží právě již zmíněný VPN klient, který vytvoří přímé spojení do 

školní sítě a propojení se chová, jako by bylo připojené skrze privátní počítačovou síť. Tento 

VPN klient byl stažen ze školních stránek, kde krom stažení spustitelného souboru je uveden 

také kompletní návod, jak danou službu nainstalovat. Jako VPN klient byl zvolen VPN klient 

Shrew. Tyto stránky nalezneme na http://idoc.vsb.cz/cs/okruhy/cit/tuonet/sluzby/vpn/windows_

shrew/. 
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Druhým krokem bylo stažení klienta PuTTY s podporou různých protokolů jako jsou 

např. SSH , nebo Telnet. Tento klient nám umožnil připojení k virtuálnímu serveru pomoci jeho 

IP adresy tak, že po připojení se spustil terminál, ve kterém jsme mohli pracovat, jako bychom 

pracovali přímo na virtuálním serveru. Výhodou tohoto klienta je, že jeho licence je freeware 

a taky jej není nutné instalovat. 

V tomto bodě, kdy jsme se byli schopni připojit se na vzdálený virtuální server, bylo 

možné začít instalovat a konfigurovat opět službu Radius, teď již ale pro IPv6 síť. Prvním 

krokem byla tudíž instalace této služby a následná konfigurace pro IPv6 u které bylo nutné 

provést několik úprav tak, aby vše na této síti fungovalo. Dalším krokem bylo opět připojení 

databáze MySQL u které ale nebylo nutné nic pro IPv6 konfigurovat a nijak tuto službu 

přizpůsobovat. Proto proběhla pouze její instalace a konfigurace, tak jako tomu bylo u IPv4 sítě. 

Nyní byl vytvořen Radius server s podporou databáze MySQL pro IPv6 sítě. Tento 

virtuální server se následně stal po zbytek řešení mé diplomové práce hlavním zařízením, na 

kterém byla testována většina konfigurací. 

Jedním z hlavních bodů této práce bylo také testování v laboratorních podmínkách. 

Nyní tedy nastala chvíle, pro práci v laboratoři na laboratorních počítačích. I když se může zdát, 

že veškeré konfigurace již byly připraveny, problémy vyřešeny a nezbývalo nic jiného než 

službu opět nainstalovat, nebylo tomu tak. Při instalaci na laboratorních počítačích nastala 

zásadní komplikace a její řešení trvalo dlouhé hodiny. Tato komplikace tvoří jeden samostatný 

krok popsaný v konfigurací kapitoly 3.1. V kapitole 3.1 se jedná o krok č. 5.  

Nyní tedy na laboratorním počítači běžela služba Radius, tak jako běžela i na virtuálním 

serveru. Doposud se ovšem jednotlivé tyto služby autentizovaly na localhost rozhraní, tudíž 

samy u sebe. Proč tedy tyto dvě zařízení navzájem nepropojit a nevyzkoušet autentizaci jednoho 

zařízení na druhým. Proto jsem zjistil IP adresu laboratorního počítače, kterou jsem přidal do 

klientského souboru služby Radius na virtuálním serveru. Následně jsem službu Radius 

restartoval a z laboratorního počítače napsal požadavek na radtest s adresou vzdáleného serveru. 

Odpověď vzdáleného virtuálního serveru zněla Access-Accept a tímto byl vytvořen model 

klient-server se kterým jsem pracoval po celou dobu této diplomové práce. 

Hlavní problém při testování v laboratorních podmínkách nastal v době, kdy jsem 

počítač chtěl vypnout. Jelikož je operační systém v laboratoři načítán z paměti RAM, veškeré 

konfigurace provedené během zapnutého počítače se po vypnutí vymažou. Jak tedy ušetřit čas 

a práci a každým novým dnem nemuset provádět znova celkové konfigurace. Řešení bylo 

vytvoření skriptů, které by tuto práci usnadnily. Proto jsem se do této práce pustil a začal 

jednotlivé skripty vytvářet. Mým cílem bylo vytvoření co nejjednodušších skriptů s jakýmsi 

grafickým výpisem na obrazovku. Na konec se vše povedlo a byly vytvořeny tři hlavní skripty, 

které slouží k automatické konfiguraci celého tohoto projektu. 

Závěrem této diplomové práce bylo vytvoření dokumentace do předmětu Praktikum 

komunikačních sítí II. Pro splnění tohoto bodu jsem se vydal cestou tvorby HTML stránek, 

které mi přišly jako nejlepší řešení pro co nejpřehlednější manuály a postupy konfigurací. 
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Z vlastní zkušenosti mohu totiž říci, že během řešení této práce jsem se setkal se spoustou 

manuálů, které byly pro uživatele, kteří se s těmito službami nesetkávají v každodenním životě, 

zcela nesrozumitelné, čemuž jsem se snažil zcela vyhnout. 

Tyto HTML stránky byly následně zpřístupněny na vzdáleném virtuálním serveru, na 

kterém běží služba apache. K tomu, aby byly tyto stránky na tento server překopírovat, bylo 

nutné využít dalšího programu, programu WinSCP, pro bezpečný přenos souborů mezi lokálním 

a vzdáleným počítačem. Je to tedy jakýsi průzkumník, kterým se můžeme připojit na vzdálený 

server a následně realizovat přenos dat. 
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3 Konfigurace 

Tato kapitola se zabývá hlavním návrhem řešení bezpečného přihlašování, ve které bude 

uvedený základní popis navrženého řešení a následná celková konfigurace tohoto navrženého 

řešení. Celkový popis a konfigurace je orientována ke snaze vytvoření co nejpřehlednějších 

a nejjednodušších manuálů s popisem a řešením jednotlivých chyb, které se při konfiguraci 

mohou vyskytnout.  

Samotným řešením této práce je vytvoření modelu klient – server, který je vyobrazený 

na obrázku 3.1. Tento model se skládá z: 

 Vzdálený server – samostatný Radius server, který je v modelu klient – server v roli 

klienta 

 Radius server – samostatný Radius server s podporou databáze MySQL, který je 

v modelu klient – server v roli serveru 

  

Obrázek 3.1:  Model klient – server 

 

Konfigurace je prováděná postupným konfigurováním jednotlivých strojů, kde v závěru 

bude mezi těmito jednotlivými stroji navázáno spojení. Konfigurace se skládá z celkem tří částí: 

 

• Konfigurace vzdáleného serveru 

• Konfigurace Radius serveru 

• Konfigurace klient – server modelu 

 

Veškeré konfigurace prováděné v této práci jsou zaměřené především na IPv6 na 

kterých byly prováděny veškeré testovací úkony. 

Na konci této kapitoly při dodržení jednotlivých postupů bude vytvořen funkční model 

klient-server.  

Konfigurace prováděna a testována na ubuntu 14.04. 
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3.1 Konfigurace vzdáleného serveru 

 

Tato konfigurace je prováděna studentem na laboratorním počítači v dané učebně. Tento 

počítač se bude v tomto případě chovat jako Radius server a požadavky na autorizaci bude 

posílat sám na sebe, na tzv. localhost adresu. Jedná se o adresu ::1 v případě IPv6 a 127.0.0.1 

v případě IPv4, kterou není potřeba nijak konfigurovat, a obě tyto adresy jsou automaticky 

vytvářeny při prvotní softwarové konfiguraci počítače, jakožto zvláštní virtuální síťové 

rozhraní. Jinými slovy se jedná o zpětnou smyčku, která odkazuje zpět na daný počítač, ze 

kterého byl vyslán daný požadavek. Tato zpětná smyčka se v počítačové terminologii nazývá 

loopback. Takovéto virtuální rozhraní můžeme najít ve výpisu příkazu ifconfig, které je 

uváděno jako rozhraní lo. 

 

 

Obrázek 3.2:  Schéma vzdáleného serveru 

 

Krok č. 1 – Instalace služby Radius – V prvém bodě je zapotřebí na daný počítač 

nainstalovat potřebné služby, které jsou nezbytnou součástí pro vytvoření Radius serveru. 

Veškeré potřebné balíčky nám nabízí sám Ubuntu ze svého repozitáře. Tyto balíčky jsou do 

systému instalovány pomocí příkazu apt-get install. 

  

 sudo apt-get install freeradius  

sudo apt-get install freeradius-utils 

 

Z důvodu, že veškeré konfigurace jsou prováděné pro sítě IPv6, je nutné používat 

službu freeradius ve verzi 2.0.0 a vyšší. Taková to verze je již v repozitáři k dispozici, ale pro 

případnou kontrolu nainstalované verze můžeme použít příkaz freeradius – v. 
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Krok č. 2 – Registrace uživatele - Po instalaci všech potřebných balíčků z předchozího 

kroku se budeme následovně zabývat samotnou konfigurací Radius serveru tak, aby v závěrném 

testování pracovalo vše jak má. Prvotní úpravou, kterou budeme provádět, je úprava souboru 

users, který se nachází v adresáři /etc/freeradius. Tento soubor obsahuje zabezpečení 

a konfigurace autentizace jednotlivých uživatelů. Proto budeme přidávat uživatelské údaje, 

kterými se uživatel bude ověřovat na serveru Radius. 

 Po spuštění tohoto souboru v textovém editoru nebude potřeba provádět žádné změny 

v konfiguraci, ale pouze přidat uživatelské údaje na samotný začátek tohoto souboru. Tyto 

přihlašovací údaje se zapisují ve tvaru [UserName] Cleartext-Password := [UserPassword], kde 

UserName uvádí jméno uživatele a UserPassword uživatelovo heslo. 

  

 
 

sudo nano /etc/freeradius/users  

 

 
 

Student Cleartext-Password := Student  

 

 V tomto bodě jsme nyní schopni služeb radiusu naplno využívat, pokud bychom 

se ovšem spokojili s využitím internetového protokolu verze 4. V takovém případě je vše řádně 

připraveno k použití. Nicméně nástup nových technologií nás tlačí kupředu a pomalu nás nutí 

využití internetového protokolu verze 6. Proto není všem konfiguracím konec a bude nutné ještě 

provést několik úprav. 

 

Krok č. 3 – Konfigurace IPv6 v souboru radiusd.conf – Nyní budeme pokračovat 

úpravou souboru radiusd.conf, který je hlavním konfiguračním souborem služby Radius 

a nachází se v adresáři /etc/freeradius. V tomto konfiguračním souboru budeme povolovat 

funkčnost protokolu pro IPv6 síť a to z toho důvodu, že doposud je služba povolena pouze pro 

IPv4 sítě. Tyto úpravy budeme provádět v sekci listen, kde budeme zakomentovávat ipaddr 

(adresy IPv4) a odkomentovávat ipv6addr (IPv6 adresy). 

Pozn. každý řádek začínající hash ("#"), je považován za komentář a ignorován. 

  

 sudo nano /etc/freeradius/radiusd.conf 

 

 #       ipaddr = * 

        ipv6addr = ::   # any.  ::1 == localhost 

 

#       ipaddr = * 

        ipv6addr = :: 

 

Krok č. 4 – Konfigurace IPv6 v souboru clients.conf – Následujícím souborem, který 

bude nutné konfigurovat je soubor clients.conf. Tento soubor se nachází v adresáři 

/etc/freeradius a je druhým nejdůležitějším souborem služby Radius. Obsahuje informace 

o klientských stojích, které se mohou vůči Radius serveru autorizovat. Po otevření tohoto 



Konfigurace 

- 14 - 

 

konfiguračního souboru v textovém editoru si můžeme všimnout aktivního, odkomentovaného, 

klienta s názvem localhost, který naslouchá na adrese 127.0.0.1. To je již dříve zmíněna adresa 

localhost a při průchodu dokumentem nalezneme defaultně nastavený tajný klíč, secret, na 

testing123. Tento klíč budeme dále využívat v bodě testování a nyní je pro nás bezpředmětný. 

Taktéž jsou momentálně bezpředmětné jednotlivé atributy klientů v klientském konfiguračním 

souboru a postupy přidávání nových klientských strojů. 

Nicméně u klienta localhost nadále zůstaneme. Tak jako v případě konfigurace souboru 

radiusd.conf bude potřeba zakomentovávat IPv4 adresu a odkomentovávat IPv6 adresu. 

Nicméně krom samotného komentování řádků provedeme také změnu adresy z :: na ::1. 

 

 sudo nano /etc/freeradius/clients.conf 

 

 #       ipaddr = 127.0.0.1 

        ipv6addr = ::1  # any.  ::1 == localhost 

 

Krok č. 5 – Mapování hostitele – Poslední soubor, který bude nutný konfigurovat 

nemá se službou Radius téměř nic společného. Jedná se o soubor pro mapování názvů hostitelů 

na IP adresy. Jedná se o soubor s názvem hosts v adresáři /etc. Tento soubor obsahuje řádky s IP 

adresou a k ni přiřazený název hostitele. V souboru jsou již nakonfigurovány IP adresy a k nim 

přiřazené názvy hostitelů pro localhost. A to jak pro IPv4 i IPv6. Dále je také uvedena 

localhostová IPv4 adresa pro hostitelský počítač, tj. adresa 127.0.0.1 [Nazev_Hostitele], kde 

Nazev_Hostitele uvádí v tomto případě název počítače. Naší nutností bude tento řádek 

zduplikovat s tím, že adresu 127.0.0.1 přepíšeme na adresu ::1.  

Pokud bychom takto soubor hosts neupravili, nevyvarovali bychom se chybě při 

parsování IPv6 adresy. Následná chyba vy padala takto: „failed to parse IPv6address string 

“[Název_Hostitele]“ : ip_hton : temporary failure in name resolution“. 

  

 sudo nano /etc/hosts 

 

 127.0.0.1       localhost 

127.0.0.1       [Nazev_Hostitele] 

::1             [Nazev_Hostitele] 

 

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts 

::1     ip6-localhost ip6-loopback 

 

Krok č. 6 – Restart služby - Nyní jsou veškeré konfigurační úpravy hotovy a Radius 

server je připraven na spolupráci s IPv6 síti.  Před samotným testováním bude však nutné ještě 

danou službu restartovat. To provedeme následujícími příkazy. Přednost je daná prvému 

příkazu, ale samozřejmě můžeme využít i příkazu druhého. 

  

 service freeradius restart 
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Nebo také. 

  

 etc/init.d/freeradius restart 

 

 

Následujícím příkazem spustíme Radius server v režimu ladění, neboli v tzv. debug 

modu. Pokud nastaly nějaké problémy při konfiguraci, debug mód je ukáže. 

  

 freeradius -X 

 

Krok č. 7 – Testování – V tomto bodě je vše připraveno, můžeme testovat. K testování 

budeme využívat jednoduchého nástroje zvaného Radtest. Ten je nástrojem, odesílající pakety 

na daný Radius server a spouští se příkazem radtest -6 [UserName] [UserPassword] 

[HostName] 1812 [Secret], kde UserName uvádí jméno uživatele a UserPassword uživatelovo 

heslo, které jsme přidávali do souboru users, HosName udává adresu počítače, na kterém služba 

Radius běží, v našem případě je to laboratorní počítač, na kterém právě pracujeme, tudíž 

localhost. Jako HostName můžeme použít slovo localhost, nebo použít adresu ::1. 1812 je číslo 

portu, na kterém služba Radius naslouchá. Secret označuje tajný klíč, kterým se identifikuje 

vzdálená autentizovaná stanice. Tímto klíčem pro localhost je testing123, který byl již defaultně 

nastaven v konfiguračním souboru clients.conf. V poslední řadě je parametr -6, který udává 

verzi internetového protokolu, čímž značí verzi protokolu číslo šest. 

  

 radtest -6 Student Student localhost 1812 testing123 

 

Po spuštění tohoto příkazu se okamžitě začnou odesílat pakety na Radius server 

s požadavkem Access-Request. Pokud proběhne autentizace úspěšně, Radius server odesílá 

zprávu Access-Accept. Takto odeslaný dotaz můžeme spatřit na obrázku 3.3. 

Pokud by byla odpověď Access-Reject doporučuji znovu restartovat službu Radius 

a pokud ani to nepomůže, zkontrolovat postupně úkony z jednotlivých kroků, jestli nenastala 

někde chyba při samotné konfiguraci. 

 

 

Obrázek 3.3:   Odeslaný požadavek na autorizaci 
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3.2 Konfigurace Radius serveru 

V této podkapitole budeme konfigurovat server Radius s podporou databáze MySQL. 

Jedná se o server, který je konfigurován na zvláštně vytvořeném virtuálním serveru ve školní 

síti. Tak jako v předchozím případě konfigurace, kde byla prováděna konfigurace vzdáleného 

serveru, se i tento server Radius chová jako samostatný server a po vytvoření takovéhoto 

serveru nám vzniknou dva samostatné servery, které jsou schopny autorizovat se pouze sami 

vůči sobě pomocí localhostového rozhraní. 

 

 

Obrázek 3.4:  Schéma Radius serveru 

 

Krok č. 1 – Konfigurace Radius serveru – Konfigurace kroku č. 1 se skládá celkem 

z pěti částí. Tyto části jsou Kroky 1 – 5 z konfigurace vzdáleného serveru v kapitole 3.1. Jedná 

se o identickou konfiguraci těchto pěti kroků s tím, že později budou využity také kroky 6 a 7 

z konfigurace vzdáleného serveru.   

 

Krok č. 2 – Instalace MySQL – Před samotným zahájením práce s databázi MySQL, 

nesmíme zapomenout nainstalovat speciální balíčky z repositáře, potřebné k používání těchto 

služeb. Při instalaci budeme požádání o zadání hesla pro přístup k databázi MySQL uživatele 

root. Proto toto heslo řádně zadáme. V jiných případech jde toto heslo také nastavit, nebo 

změnit, po samotné instalaci. 

  

 sudo apt-get install freeradius-mysql 

sudo apt-get install mysql-server 

 

Krok č. 3 – Vytvoření databáze – V tomto kroku budeme pracovat již se samotnou 

databázi MySQL, ke které budeme přistupovat pomocí konzole a tu spustíme příkazem mysql –

u [user] –p. Po takto potvrzeném příkazu nás systém sám vyzve k zadání hesla pro přístup 

k MySQL. Méně bezpečný způsob je jiný případ téhož příkazu mysql –u [user] –p [password], 
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kde při zadávání hesla za parametr –p není heslo nijak šifrováno ani chráněno a tudíž je na 

zadávající obrazovce viditelné. 

Pokud jsme řádně přihlášení, spustí se konzole, do které můžeme začít zadávat 

jednotlivé příkazy. Tyto jednotlivé příkazy je nutné zakončovat středníkem. Pro ukončení této 

konzole použijeme příkaz exit. 

Pokud bychom chtěli vynechat práci s konzolí, můžeme také použít příkaz mysql –u 

[user] –p [password] –e “ [Příkaz1] ; [Příkaz2] ; [Příkaz3] ”, kde oproti předchozímu příkazu 

používáme parameter –e, za který se v uvozovkách zapisují jednotlivé příkazy odděleny 

středníky, které chceme provést. Nicméně, v této práci budeme pro lepší přehlednost používat 

pouze konzole. 

Poté, co jsme nainstalovali na serveru Radiusu balíčky pro práci s SQL databázemi, je 

nutné prvně takovou to databázi vytvořit.  Pro vytvoření nové databáze slouží příkaz CREATE 

database, který nám vytvoří prázdnou databázi, se kterou následně můžeme dále pracovat. 

V tomto bodu je popsáno jak takovouto databázi vytvořit a jak se na takovouto databázi podívat. 

   

 mysql –u [user] –p [password] 

mysql-> CREATE database [db_name]; 

 

Abychom se podívali na všechny existující databáze, můžeme použít příkaz show 

databases. Tento příkaz vypíše na obrazovku seznam všech existujících databází zobrazené 

v tabulce pod sebou. 

  

 mysql-> show databases; 

 

Pokud máme nově vytvořenou databázi, bude ještě potřeba ji udělit práva.  

  

 mysql-> grant all on [db_name].* to [login]@localhost identified by 

"[password]"; 

 

Konkrétní příklad: 

  

 mysql –u root –p UserPassword   

mysql-> show databases; 

mysql-> CREATE database radius; 

mysql-> show databases; 

mysql-> grant all on [db_name].* to radius@localhost identified by 

"radpass"; 
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Krok č. 4 – Vytvoření tabulek – V předchozím bodu byla vytvořená prázdná databáze, 

která neobsahuje prozatím žádné tabulky. V tomto bodě se proto budeme věnovat vytváření 

takovýchto tabulek v dané databázi. K tomu slouží příkazy, které se téměř neliší od dřívějšího 

bodu. Jedná se o příkaz CREATE table, kde je potřeba provést navíc jeden krok, a to definovat, 

v jakéže to databázi budeme dané tabulky vytvářet. Proto se v prvé řadě do takovéto databáze 

musíme přepnout a to příkazem zadaným v konzoli. Tímto příkazem je use [db_name]. 

Nicméně v této práci nebude nutné tyto příkazy používat, z toho důvodu, že vývojáři 

nám zanechali schéma potřebných tabulek, již s předem nadefinovanými typy. Proto bude jen 

potřeba tyto jednotlivé tabulky pouze zkopírovat do naší prázdné databáze. 

Jednotlivé schémata se nacházejí v adresáři /etc/freeradius/sql/mysql, kde nás bude 

především zajímat schémata schéma.sql a nas.sql do, kterých můžeme nahlédnout jakýmkoli 

textovým editorem. 

V tomto kroku již nebudeme potřebovat služby konzole, proto ji příkazem exit zrušíme 

a následně zadáme následující příkaz, který provádí právě překopírování schématu do databáze. 

  

 mysql –u [user] –p [password] [db_name] < 

/etc/freeradius/sql/mysql/schema.sql  

 

mysql –u [user] –p [password] [db_name] < 

/etc/freeradius/sql/mysql/nas.sql 

 

Nyní máme v naší databázi vytvořeny jednotlivé potřebné tabulky. Pokud bychom se 

chtěli na tyto jednotlivé tabulky podívat, přihlásíme se opět do konzole a do dané databáze se na 

jednotlivé tabulky podíváme. 

   

 mysql –u [user] –p [password] 

mysql-> use [db_name];  

mysql-> show tables; 

 

Jak již bylo dříve zmíněno, díky danému schématu jsme nemuseli v jednotlivých 

tabulkách definovat jednotlivé atributy ani jejich datové typy. Pokud bychom se proto chtěli 

podívat do jakékoli tabulky na jednotlivé atributy a jejich datové typy může použít níže 

uvedeného příkazu. 

  

 mysql-> Describe [tb _name]; 

 

Konkrétní příklad:  

  

 mysql-> exit  

mysql –u root –p UserPassword radius < /etc/freeradius/sql/mysql/ 

schema.sql  

mysql –u root –p UserPassword  
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mysql-> use radius; 

mysql-> show tables;   

mysql-> Describe radcheck; 

 

Krok č. 5 – Vytváření uživatelských účtů – V tomto bodě si ukážeme, jak přidat do 

MySQL databáze uživatele, kteří se budou ověřovat na Radius serveru. Tito jednotliví uživatelé 

jsou uloženi v tabulce radcheck, kterou jsme mohli najít ve výpisu tabulek u předchozího bodu. 

Z předchozího bodu už také umíme nahlédnout do určité tabulky a zjistit, jaké atributy a datové 

typy daná tabulka obsahuje. Proto nebrání nic tomu, přidat nového uživatele do databáze. 

  

 mysql-> INSERT INTO radcheck (UserName, Attribute, Value, Op) 

        VALUES ('[User]','Cleartext-Password','[Password]',':='); 

 

Pokud bychom se chtěli podívat do dané tabulky a prohlédnout si jednotlivé vytvořené 

uživatele, můžeme použít výběrového dotazu, který na obrazovku vypíše to, co přesně budeme 

vyžadovat definováním v onem zmiňovaném dotazu. 

V níže uvedeném výběrovém dotazu vyžadujeme vykreslení všech sloupců z tabulky 

radcheck. 

  

 mysql-> SELECT * FROM radcheck; 

 

Konkrétní příklad: 

 

 mysql-> INSERT INTO radcheck (UserName, Attribute, Value, Op) 

        VALUES ('Student', 'Cleartext-Password', 'Student', ':='); 

mysql-> SELECT * FROM radcheck;  

 

Krok č. 6 – Úprava souboru sql.conf – Soubor sql.conf se nacházející 

v /etc/freeradius/ 

  

 nano /etc/freeradius/sql.conf 

 

Pokud jsme v kroku č. 4 této kapitoly nastavili práva dle konkrétního příkladu, tzn. 

login = radius a password = radpass, budeme potřebovat pouze odkomentovat řádek readclients 

= yes. Pokud jsme ale nastavili jiné jméno a heslo, budeme jej muset na řádku login a password 

přepsat. 

 

 database = mysql 

login = radius 

password = radpass           

 

readclients = yes           # odkomentovat 
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Krok č. 7 – Úprava souboru default – Soubor default se nachází 

v /etc/freeradius/sites-enabled/. V tomto konfiguračním souboru bude nutné nastavit hledání 

uživatelů z MySQL databáze. Vše co budeme k tomuto potřebovat, je již v souboru 

nakonfigurováno. Naší povinností bude pouze tyto jednotlivé části oživit. To provedeme 

následujícími zásahy v dokumentu. 

  

 nano /etc/freeradius/sites-enabled/default 

 

 odkomentovat řádek #sql v sekci authorize{}  

odkomentovat řádek #sql v sekci accounting{} 

odkomentovat řádek #sql v sekci session{} 

odkomentovat řádek #sql v sekci post-auth{} 

 

Krok č. 8 – Úprava souboru radiusd.conf – Soubor radiusd.conf se nachází 

v etc/freeradius/ . Toto je poslední konfigurační soubor, který budeme muset upravit. Zde bude 

opět potřeba oživit jednu část kódu, kterou importujeme dříve upravený konfigurační soubor. 

   

 nano /etc/freeradius/radiusd.conf 

 

 odkomentovat řádek #$INCLUDE sql.conf 

 

Krok č. 9 – Restartování služby – Jestliže bylo vše řádně provedeno krok po kroku, 

nezbývá nic jiného, než službu Radius restartovat. Jelikož se jedná o stejné příkazy jako v kroku 

č. 6 kapitoly 3.1, bude pouze zopakován příkaz. 

  

 service freeradius restart 

 

V této části, restartování, mohou nastat komplikace při zadání příkazu pro restart, při 

kterém je na obrazovku vypsaná zpráva: 

 

stop: Unknown instance: 

freeradius start/running, process **** 

 

Tato chyba se zobrazí poté, co je do zařízení nainstalován balíček freradius-mysql. Tato 

zpráva informuje o neznámé instanci stop, ale i přesto ukazuje, že služba je ve stavu 

start/running, neboli že je běžící. Není tomu ovšem tak. Po vypsání statusu dané služby zjistíme, 

že služba se při restartu znovu nespustila a je ve stavu stop/waiting, neboli ve stavu 

zastavena/čekající. Tento status vypíšeme příkazem. 

  

 service freeradius status 
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Následná chyba se projeví zprávou freeradius stop/waiting, process **** 

Pro řešení tohoto problému je nutné použít níže uvedený příkaz a po jeho provedení 

můžeme opět zopakovat restartování služby. 

  

 killall freeradius 

 

Krok č. 10 – Testování – Tak jako krok č. 9 v této kapitole, tak i tento krok jsou 

opakující se kroky z kapitoly 3.1, konkrétně krok č. 7, proto i zde nebude vysvětleno, jak službu 

testovat, ale pouze bude zopakován příkaz.  

   

 radtest -6 Student Student localhost 1812 testing123 

 

 

Obrázek 3.5:  Odeslaný požadavek na autorizaci 

 

3.3 Konfigurace modelu klient-server 

V této konfiguraci bude vytvořen samotný model Klient-Server. K tomu ovšem 

potřebujeme obě konfigurace z kapitoly 3.1 a 3.2, kde klient bude v tomto případě vzdálený 

server z kapitoly 3.1 a server Radius server z kapitoly 3.2. 

Následné schéma můžeme spatřit na obrázku 3.6, který popisuje právě zmiňovaný 

model. Můžeme si všimnout, že vzdálený server jakožto klient bude zasílat požadavky Access-

Request a Radius server jakožto server odpovídá buďto Access-Accept, nebo Access-Reject.  

 

  

Obrázek 3.6:  Schéma modelu klient - server 
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Pro funkčnost výše uvedeného schématu, bude potřeba na Radius serveru provést určité 

úpravy, kterými Radius serveru přidáme potřebné informace o vzdáleném serveru, na jejíž 

základě, bude probíhat následná autorizace. 

 

Krok č.1 – Definování vzdáleného serveru – V tomto kroku budeme upravovat soubor 

clients.conf umístěny na straně Radius serveru a to tak, že na konec tohoto souboru budeme 

definovat klienty, kteří se budou vůči Radius serveru ověřovat. Na rozdíl od kapitol 3.1 a 3.2, 

kde jsme si vystačili již s předdefinovanými localhosty, budeme zde vytvářet nové clienty. 

K tomu budeme potřebovat IP adresu vzdáleného serveru získanou příkazem ifconfig a tajný 

klíč, používaný pro komunikaci. Takováto definice vypadá následovně: 

 

client [kratky_nazev] { 

ipv6addr = [IP_vzdaleny_server] 

secret = [Tajny_Klic] 

} 

 

ipv6addr značí IP adresu klienta a secret je Radius sdílený tajný klíč použit pro 

komunikaci mezi klientem a server Radius. 

 

 client PCx { 

 

    ipv6addr = [IP_vzdaleny_server] 

    secret = test 

} 

 

Krok č. 2 – Restartování služby – Jakmile máme upravený soubor clients.conf, 

nezbývá nic jiného než službu Radius na Radius serveru restartovat. Toto bude poslední krok, 

který bude na Radius serveru prováděn a veškeré další kroky budou již prováděny na straně 

klienta, tudíž na vzdáleném serveru. 

  

 service freeradius restart 

 

Krok č. 3 – Testování dostupnosti Radius serveru – Na vzdáleném serveru 

otestujeme dostupnost Radius serveru zasláním IP datagramu příkazem ping s adresou Radius 

serveru. Parametr –c udává count, neboli počet zaslaných IP datagramu. V tomto případě se 

jedná o hodnotu 3. 

  

 ping -c3 [IP_radius_server] 
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Krok č. 4 – Testování – Pokud se ukázalo, že Radius server po provedení kroku 

č. 3 této kapitoly je dostupný, můžeme provést samotné testování za použití nástroje radtest. 

Oproti předchozímu testování, nebudeme uvádět localhostovou adresu, ale adresu Radius 

serveru s tajným klíčem, který jsme zadali v kroku č. 1 této kapitoly. Jelikož již máme 

v databázi Radius serveru vytvořeného uživatele Student z konfigurace kapitoly 3.2, použijeme 

opět tohoto uživatele pro následnou autorizaci. 

  

 radtest Student Student [IP_Radius_server] 1812 test 

 

Tak jako v ostatních kapitolách očekáváme výsledek Access-Accept. Pokud tento 

výsledek dostaneme, byl test úspěšný a Radius serveru se podařilo ověřit uživatele. 

 

 

Obrázek 3.7:  Odeslaný požadavek na autorizaci 

 

3.4 Analýza výměny zpráv protokolu Radius 

Abychom měli lepší představu o tom, jak funguje výměna zpráv v protokolu Radius, 

můžeme použít protokolový analyzér a paketový sniffer, mezi jehož hlavní funkce patří analýza 

síťového provozu. Jedná se o program Wireshark, ale samozřejmě můžeme využít i jiné 

paketové sniffery. 

Wireshark do počítače nainstalujeme přímo z repositáře Ubuntu a to příkazem apt-get 

install. 

   

 apt-get install wireshark 

 

Jakmile je instalace Wiresharku dokončena, nezbývá nic jiného, než wireshark spustit. 

To provedeme např. obyčejným příkazem wireshark. 

   

 wireshark 
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Upozornění: Jelikož je Wireshark obohacen grafickým rozhraním, proto bude 

Wireshark fungovat pouze na desktopové verzi operačního systému Ubuntu, nikoliv však na 

Ubuntu server. Pro Ubuntu server bych doporučil např. program tcpdump.  

Po spuštění Wiresharku nás bude zajímat část s názvem capture, ve které je nejprve 

důležité zvolit ethernetové rozhraní, na kterém provoz budeme zachytávat. Pokud toto rozhraní 

zvolíme, stiskneme tlačítko start v podobě zelené žraločí ploutve.  

V tuto chvíli se nám začne zaznamenávat veškerý síťový provoz, který na daném 

rozhraní proběhne. Zatím ovšem nejsme schopni zaznamenat ten provoz, který k naším účelům 

vyžadujeme. Abychom jej mohli zachytit, budeme potřebovat vyslat požadavek na autorizaci. 

Ten můžeme realizovat nástrojem radtest.  

  

 radtest Student Student localhost 1812 testing123 

 

Po zadání tohoto příkazu, se nám zaznamenal v programu Wireshark síťový provoz, na 

který se můžeme podívat. Abychom námi vyžadovaný provoz mohli rychle najít, můžeme 

využít služeb filtru v horní části obrazovky, kde napíšeme hledaný provoz, v našem případě se 

jedná o protokol Radius a potvrdíme tlačítkem Enter.  

Následně budeme pozorovat poslední dva provozy protokolu Radius, aby byly 

odpovídající našemu poslednímu požadavku. Jak na obrázku 3.8 můžeme vidět, v základním 

popisu je uváděna zdrojová a cílová adresa, čas, pořadové číslo, protokol, nebo informace 

o provozu. V našem případě jsou uvedeny dva případy, kdy první z nich je požadavek 

o autorizaci se zprávou Access-Request a druhý odpověď na tento dotaz Access-Accept.  

 

 

Obrázek 3.8:  Síťový provoz protokolu Radius zachycen programem Wireshark 

 

Každý takový provoz lze dále podrobněji prozkoumat a najít podrobnější informace 

o takovémto provozu. My pro takovéto podrobnější informace rozklikneme dále položku 

s názvem Radius Protocol a v případě zprávy Access-Request dále také položku Attribute Value 

Pairs vyobrazené na obrázku 3.9. 
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Obrázek 3.9:  Podrobné informace o zprávě Access-Request 

 

Na obrázku 3.9 můžeme vidět podrobné informace o zprávě Access-Request, kde si 

můžeme všimnout informací, které se s tímto požadavkem odesílají. Jedná se např. o jméno 

uživatele uvedeného v User-Name, heslo uživatele v User-Password u kterého si můžeme 

všimnout, že toto heslo je šifrované a to můžeme vidět i o řádek níže. Následuje IP adresa 

destinace a také Message-Authenticator. Všechny tyto informace jsou v čísti Attributy, ale také 

si můžeme všimnout i ostatních části Radius paketu, jak je popsáno v kapitole 1.2.2. Jedná se 

o kód, identifikátor, délka, autentikátor. Modrý text na obrázku odkazuje na pořadové číslo 

síťového provozu, tedy na zprávu Access-Accept. 

 

 

Obrázek 3.10:  Podrobné informace o zprávě Access-Accept 

 

Na obrázku 3.10 můžeme nalézt podrobné informace o zprávě Access-Accept, podobně 

jako u zprávy Access-Request. Nicméně, opět modrý text odkazuje na pořadové číslo síťového 

provozu, v tomto případě na zprávu Aceess-Request. 
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4 Skripty 

Jedním z hlavních bodů této práce, bylo ověření navrženého řešení v laboratorních 

podmínkách. Problém byl ovšem v tom, že laboratorní počítače načítají operační systém Ubuntu 

14.04 z paměti RAM. Spouštění systému z RAM paměti má takovou vlastnost, že základní 

systém je prvně načten z pevného disku HDD do operační paměti RAM a následně je ze 

samotné RAM paměti načtený celý systém. Následek tohoto řešení ve spolupráci s typickými 

vlastnostmi paměti RAM, kterými jsou především, že operační paměť uchovává data jen po 

dobu připojení k síti elektrické energie je takový, že veškeré zásahy, konfigurace a nastavení 

v systému od jeho zapnutí, budou po vypnutí počítače vymazány a při opětovném spuštění 

počítače bude načten opět původní čistý systém. 

Z tohoto důvodu bylo zapotřebí vytvořit několik skriptů, které při spuštění provedou 

veškeré instalace a konfigurace, čímž se ušetří spousta práce i času při opakované konfiguraci 

služeb při každém zapnutí počítače.  

Tyto jednotlivé skripty jsou napsaný v „programovacím jazyce“ Bash, z angličtiny 

Bourne again shell, jehož hlavní vlastnosti je interpretace příkazového řádku. To znamená, že 

veškeré příkazy postupně vpisované uživatelem do příkazového řádků, můžeme najednou zapsat 

do jednoho souboru zvaného skript a při jeho spuštění se postupně jednotlivé úkony provedou. 

Tyto skripty mimo jiné umějí spolupracovat i s příkazy jako jsou například podmínky if, cykly 

for, přepínače switch a jiné. Proto jsme schopni vytvořit plnohodnotný skript, který umí 

mnohem více, než samotný příkazový řádek. 

Veškeré vytvořené skripty jsou umístěny na HTTP serveru, a ze školní sítě volně 

stažitelné skrze webového prohlížeče. Tento HTTP server bude popsán v kapitole 5. 

Podmínkou pro správnou funkčnost skriptů je, aby uživatel spouštějící tyty jednotlivé 

skripty byl přihlášen jako uživatel root a to pomocí příkazu su –.  

  

 su - 

 

Další podmínkou, kterou je nutné splnit je spouštění samotných skriptů. Tyto skripty je 

nutné spouštět příkazem bash, nikoliv pomocí příkazů sh nebo 

 

 bash [nazev_skriptu] 

 

Pozn. Pokud jsou skripty staženy z internetu, jsou obvykle ukládány do adresáře 

/home/student/Downloads 
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4.1 Skript konfigurace vzdáleného serveru 

Tento skript plně nahrazuje ruční konfiguraci vzdáleného serveru z kapitoly 3.1 a to od 

instalace až po konečné testování. 

Funkce Menu - Při spuštění tohoto skriptu se uživateli zobrazí hlavní menu 

skládajícího se z hlavní nabídky, očekávané vstupní hodnoty a funkce přepínače switch, který je 

řízený dle číselných vstupů zadaných uživatelem. Prvním bodem z hlavní nabídky je expresní 

instalace, která je doporučenou instalací. Tato doporučená instalace postupně provádí celkovou 

konfiguraci vzdáleného serveru krok po kroku a na samotném konci celkové konfigurace 

provede i výsledné testování samotné služby.  

 

expresní instalace 

Funkce Instalace – Prvotním bodem při této expresní instalaci je instalace potřebných 

služeb a balíčků z repositáře linuxu. Uživatel je při této instalaci informován o počtu 

prováděných instalací v poměru k počtu již instalací provedených. Po dokončení všech instalací 

se provede ověření, že během procesů nenastala nějaká závažná chyba. Všechny tyto instalace 

jsou prováděny téměř bez jakýchkoli výpisů na obrazovku, ale uživatel je pouze informován 

o stavu prováděné instalace formou zprávy OK / FAIL.  

Jednotlivé instalace jsou prováděny příkazem ap-get install, kde oproti návodu ke 

konfiguraci byl použit parametr –y, který se dá také zapsat jako --yes, nebo --asume-yes, 

a slouží pro automatické potvrzování odpovědi yes při dotazu systému při instalaci, jestli danou 

službu nainstalovat chceme, nebo ne. 

Tyto výpisy jsou prováděny příkazem echo, který slouží pro právě takové výpisy na 

obrazovku. Tento příkaz je používaný v kombinaci s parametrem –e, díky kterému můžeme 

používat v tomto příkazu znak zpětného lomítka, které sloužilo především pro odřádkování 

výpisu. To bylo realizováno znakem \n, kde vše za tímto znakem se zobrazí na novém řádku. 

Krom tohoto znaku pro nový řádek byl použit také parametr pro barevné zpracování textu, který 

slouží pro přehlednější výpis na obrazovku. 

Příkaz echo je používán opakovaně ve všech vytvořených skriptech, proto bude zde 

popsán, aby již v budoucnu nemusel být dále rozebírán. Dalším parametrem, který byl 

v kombinaci s tímto příkazem použit, byl parametr –n, který vypisoval na obrazovku v jednom 

řádku. Tento příkaz byl především používán v kombinací s příkazem read, který načítá vstup 

z klávesnice a pro lepší přehlednost bylo nutné vše použít na jednom řádku. 

 

Funkce Konfigurace_IPv6 - Druhým bodem, který tento skript provádí, je konfigurace 

služby Radius pro IPv6 adresy ve všech nutných konfiguračních souborech, dle návodu 

v kapitole, do niž je tento skript spadající. Tyto jednotlivé konfigurační úpravy byly prováděny 

příkazem sed, což je zkratka ze stream editor sloužícího pro základní textové transformace. 
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Tento příkaz byl použit s parametrem –i, který slouží pro transformaci textu v dokumentu, ve 

kterém sed aktuálně pracuje.  

 

Funkce Registrace_uzivatele - Dalším bodem tohoto skriptu je registrace uživatele, 

tudíž úprava souboru users přidáním na začátek souboru uživatelovo jméno a heslo. To je 

realizováno vybídnutím uživatele o zadání svého uživatelského jména. To je následně ověřeno, 

jestli se již v daném souboru nenachází a předejde se takto duplicitě uživatelských jmen a to 

pomocí příkazu grep. Tento příkaz vypíše řádky, ve kterých se nachází hledaný výraz a to nám 

stačí k tomu, abychom ověřili duplicitu následnou podmínkou if, která hledá prázdný řetězec, 

který je kladným výsledkem při hledání duplicitních záznamu. V takovém případě skript 

pokračuje dále, nebo naopak v případě druhém, je uživatel informován o duplicitě uživatelova 

jména a uživatel je vybídnut o zadání nového uživatelského jména opakovaně, do doby takové, 

než bude vše v pořádku. 

V takovém případě je uživatel vybídnut o zadání hesla a to celkově dvakrát. Podmínkou 

je aby obě tyto hesla byla naprosto totožná, jelikož se uživateli na obrazovce vykreslují pouze 

hvězdičky.Pokud tomu tak nebude, potom stejně jako u zadávání uživatelského jména bude 

uživatel opakovaně vybízen, aby tyto hesla zadal správně. V případě, že bude vše řádně 

vyplněno, dojde příkazem sed k vložení těchto informací na první řádek souboru users. 

 

Funkce Restart - Po všech konfiguračních úkonech je nutné samotnou službu 

restartovat. O to se stará další část skriptu, která mimo jiné kontroluje, jestli nenastal restart 

služby s výsledkem FAIL. 

 

Funkce Radtest - Na konec této expresní instalace provádí skript testování pomocí 

nástroje radtest s uživatelským jménem a heslem, které uživatel zadal v části registrace 

uživatele, s očekáváným výsledkem Access-Accept. 

 

Pokročilá instalace 

Veškeré tyto výše popsané části jsou zařazeny do samostatných funkcí, aby jej bylo 

možné kdykoliv volat i samostatně. Nicméně, skript se neskládá pouze z těchto funkcí, které již 

byly zde popsány, ale i z jiných, které se ale oproti těm popsaným funkcím moc neliší. Druhým 

bodem hlavního menu je totiž instalace pokročilá, která má hlavní funkci ladění. To především 

znamená, že pokud v nějakém bodě expresní instalace nastala jakákoliv chyba, může ji uživatel 

vyladit pomocí pokročilé instalace tak, že na obrazovku se vypisují i jednotlivé logy. Pokud by 

takováto situace nastala, bude uživatel v příkazovém řádku informován o dalším postupu, jak 

může daný problém vyřešit. 
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Upozornění pro uživatele, kteří se rozhodnout instalovat službu Radius touto cestou je 

takové, aby prováděli konfiguraci v pořadí takovém, v jakém je uspořádáno samotné menu.  

 

Funkce Menu2 - Při výběru pokročilé instalace, se uživateli zobrazí nové menu, které 

nabízí celkem 6 položek, z čehož jedna je pro navrácení se zpět do prvního menu a tak je 

umožněno přepínání mezi těmito jednotlivými menu. Menu 2 obsahuje instalaci, konfiguraci 

pro IPv6, registraci uživatele, restart služby a radtest. Nicméně, dvě z těchto funkcí nebylo třeba 

pro toto ladění nijak optimalizovat a proto bylo využito stávajících funkcí a to konkrétně funkce 

Funkce Konfigurace_IPv6 a Funkce Registrace_uzivatele. Pro ostatní konfigurace byly 

vytvořený nové funkce. 

Jak již bylo dříve zmíněno, nově vytvořené funkce pro jednotlivé kroky konfigurace se 

oproti předchozím velice nemění a ve většině případů jsou mnohem jednodušší. 

 

Funkce Instalace2 – Tato funkce provádí veškeré instalace balíčků a služeb stejně jako 

tomu bylo u předchozí funkce s rozdílem, že veškerý log z instalace se uživateli vypíše na 

obrazovku. 

 

Funkce Restart2 – Tak jako funkce Instalace2, nepřináší ani tato funkce oproti své 

původní podobě příliš rozdílné změny. Jedná se opět o kompletní výpis logu restartu na 

uživatelovu obrazovku 

 

Funkce Radtest2 -  V této funkci proběhly asi největší změny oproti své původní 

podoby. Jedná se o to, že uživatele je vybízen o zadání svého uživatelského jména a hesla. Na 

základě toho je následně proveden radtest s očekávaným výsledkem Access-Accept.  

Toto zadávání uživatelského jména je nezbytné, z důvodu možného nedodržení pořadí 

konfigurace, které by uživatel měl dodržovat, ale především proto, aby bylo možné opakovaně 

přidávat uživatelské účty a následně je i opakovaně testovat.  
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4.2 Skript konfigurace Radius serveru 

Tento skript plně nahrazuje ruční konfiguraci Radius serveru z kapitoly 3.2 a to od 

instalace až po konečné testování. 

 

Funkce Menu – Tak jako u předchozího skriptu se po spuštění uživateli zobrazí 

základní menu, pomocí kterého uživatel může zvolit typ instalace.  

 

Expresní instalace 

Tato instalace se oproti předchozího skriptu 4.1 nijak nemění, proto nebude dále nijak 

popisována a vysvětlována. Totéž platí i u ostatních funkcí. Budou popsány pouze rozdíly, mezi 

jednotlivými skripty, nové funkce a příkazy a ty opakující se budou pouze zmíněny.  

 

Funkce Instalace – Tak jako u ruční konfigurace je potřeba navíc do zařízení 

nainstalovat krom balíčků pro službu Radius také balíčky pro databázi MySQL. Při instalaci 

služby MySQL-server je vyžadováno heslo pro přístup do databáze, a aby během konfigurace 

nevyskakovaly jednotlivé žádosti, o vstupní hodnoty, bylo předem definováno, jaké heslo se má 

automaticky zadat, pokud bude vyžadováno. Toto heslo je definováno na samotném začátku 

tohoto skriptu v proměnné Radius_server_mysql_user_passwd. Tímto heslem je heslo student. 

Pokud by uživatel toto heslo chtěl změnit, stačí pouze definovat nové heslo v samotné 

proměnné, například pomocí nástroje nano, vi nebo gedit. 

 

Funkce Konfigurace – Oproti konfiguraci pro IPv6 sítě je nutné také provést 

konfiguraci pro MySQL databáze. Tyto konfigurace spolu s konfigurací pro IPv6 jsou obsažené 

právě v této funkci. 

 

Funkce Vytvareni_databaze – Tato funkce má na starosti vytváření databáze 

a překopírování jednotlivých tabulek. Při provádění této funkce je napřed ověřováno, zda 

databáze není v systému obsažena. Pokud tomu takto není, proběhne přidání nové databáze do 

systému. V opačném případě je tato funkce přeskočena. Při ověřování duplicity této databáze při 

prvním spuštění, je vypsána na obrazovce zpráva o nenalezení hledané databáze. Tato zpráva se 

může jevit jako chybová, ale ve skutečnosti se o žádnou chybu nejedná 

 

Funkce Registrace_uzivatele – Tato funkce se od funkce Registrace_uzivatele 

z předchozího skriptu liší pouze v tom, že jednotliví uživatelé nejsou čteni a zapisování do 

souboru /etc/freeradius/users, ale přímo do databáze MySQL.  



Skripty 

- 31 - 

 

S touto databázi se pracuje pomoci již dříve zmiňovaného příkazu mysql -u [user] -p 

[password] -D [database] -e “ [Příkaz1] ; [Příkaz2] ; [Příkaz3]  ” 

 

Funkce Restart – Tato funkce má za úkol restartování samotné služby Radius. Jelikož 

jsme prováděli instalaci služby freeradius-mysql, je nutné v této funkci použít také příkaz killall 

freeradius. 

 

Funkce Radtest – Tato funkce se nijak neliší od funkce radtest popsané ve skriptu 4.1. 

  

Pokročilá instalace 

Výběrem tohoto typu konfigurace se uživatel dostane do nového menu, které slouží 

k výběru jednotlivých funkcí, které uživatel může postupně volat. To slouží především k ladění, 

kde jednotlivé funkce v této konfiguraci jsou oproti expresní instalaci vypisovány na obrazovku, 

tudíž logovány. 

Opět je nezbytné přidat upozornění pro uživatele, kteří se rozhodnout instalovat službu 

Radius touto cestou, aby prováděli konfiguraci v pořadí takovém, v jakém je uspořádáno 

samotné menu. 

 

Funkce Menu2 – Toto menu obsahuje jednotlivé kroky konfigurace, které uživatel 

může postupně provádět dle vlastního výběru. 

Funkce Instalace 2, Funkce Restart2 – Tyto funkce mají společné to, že oproti svých 

jmenovců popsaných v instalaci expresní se nijak neliší, až na to, že výpisy logů jsou 

vypisovány na obrazovku uživatele. 

Funkce Radtest2 – Tato funkce obsahuje vyžádání o uživatelské přihlašovací údaje, na 

základě kterých proběhne autentizace. 
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Obrázek 4.1:  Ukázka zdrojového kódu 

 

Na obrázku 4.1 můžeme vidět malou ukázku zdrojového kódu Funkce Radtest a na obrázku 4.2 

ukázku, jak vypadá spuštění skriptu s expresní instalací. 
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Obrázek 4.2:  Ukázka spuštění skriptu s expresní instalací 
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4.3 Skript konfigurace modelu klient-server 

Tento skript plně nahrazuje konfiguraci vytváření samotného modelu klient server. 

Propojuje Vzdálený server s Radius serverem pomocí níže uvedených funkcí. Tato konfigurace 

je prováděna na straně Vzdáleného serveru, neboli na straně klienta. 

Po spuštění tohoto skriptu proběhne v prvé řadě otestování, zdali je daný Radius server 

dostupný. To je prováděno pomocí příkazu ping na adresu, která je uvedena v proměnné 

Radius_server_addr na samotném začátku tohoto skriptu. Pokud by uživatel chtěl změnit adresu 

tohoto Radius serveru, může daný skript upravit pomocí jakéhokoliv textového editoru. 

Spolu s touto adresou Radius serveru je v horní části tohoto skriptu také inicializováno 

heslo uživatele root na Radius serveru v proměnné Radius_server_root_passwd a heslo pro 

přístup do databáze MySQL na Radius serveru v proměnné Radius_server_mysql_user_passwd. 

Toto heslo je totožné jako heslo při konfiguraci ve skriptu 4.2.  

Pokud je daný Radius server dostupný, proběhne ověření, zda je Radius server 

s podporou databáze MySQL opravdu Radius serverem s podporou databáze MySQL a jsou na 

něm instalovány veškeré potřebné balíčky. Taktéž proběhne ověření i Vzdáleného serveru. 

 

Funkce Menu – Stejně jako u ostatních skriptů tato funkce nabízí prvotní základní 

menu, dle kterého se uživatel rozhoduje, jakou cestu zvolí při samotné konfiguraci. 

 

Expresní instalace 

Funkce Instalace – V této funkci se provádí instalace služby sshpass z repozitáře 

ubuntu, která slouží pro navázání ssh spojení s Radius serverem. 

 

Funkce Registrace_vzdaleneho_serveru – Tato funkce je nejdůležitější funkcí tohoto 

skriptu. Jedná se o funkci, která zasílá IP adresy zařízení, na kterých je skript spouštěn Radius 

serveru, na kterém je následně ukládá do souboru /etc/freeradius/clients.conf.  

V prvé řadě proběhne zjištění adres Vzdáleného serveru pomocí příkazu ifconfig 

v kombinací s příkazy grep a cut a následné uložení do speciálního textového souboru. V tomto 

textovém souboru jsou mimo jiné obsaženy také adresy např. localhostu nebo také prázdné 

řádky. Tyto řádky k naším účelům nepotřebujeme, respektive, mohly by nám později vadit, 

proto tento textový soubor ještě upravíme. To má na starost příkaz sed, který tyto nevhodné 

řádky z dokumentu odstraní. 

V dalším kroku proběhne naplnění několika proměnných, které především slouží 

k tomu, abychom mohli později oddělit jednotlivé stroje, evidovány v Radius serveru, 

respektive budeme vytvářet kratky_nazev se kterým jsme se mohli setkat v kapitole 3.3. Jedná 

se o proměnnou PCinfo, do které se ukládá název počítače získány příkazem uname 
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s parametrem –a a proměnnou EpochTime, do které se ukládá tzv. epoch time, nebo také známý 

jako POSIX time, který udává počet sekund od 1.1.1970. To je potřebné jako jedinečné číslo, 

jelikož se nepočítá s tím, že by alespoň dvě zařízení ve stejnou sekundu prováděli registraci 

u Radius serveru. Toto jedinečné číslo je zde důležité z toho důvodu, že laboratorní počítače 

nesou všechny stejný název zařízení, proto by je nebylo možné rozlišit. 

V následujícím bodu je uživatel vyzván o zadání hesla pro komunikaci s Radius 

serverem, tzv. Secret. Toto heslo musí uživatel zadat celkem dvakrát, aby nedošlo k omylu při 

zadávání, jelikož uživatel vidí opět pouze hvězdičkový výstup na obrazovce. Pokud jsou obě 

zadaná hesla správná, proběhne výměna veškerých důležitých informací a proměnných s Radius 

serverem pomocí protokolu SSH. Pokud Radius server veškeré tyto informace má, může je začít 

zpracovávat. 

V prvé řadě zpracovávání jsou postupně na vstup přiváděny IP adresy vzdáleného 

serveru, kde každá taková adresa je prvně testována, jestli se již v klientském souboru 

nenachází. Pokud se nachází, je tato adresa z tohoto souboru kompletně odstraněna z toho 

důvodu, že stejný laboratorní počítač může využívat více studentů a Radius server může být 

vytvořen pouze jeden. V tomto případě by se další uživatelé nemohli na Radius serveru 

autentizovat, protože by neznali tajné heslo prvého studenta.  

Nyní nezbývá nic jiného, než v souboru /etc/freeradius/clients.conf registrovat Vzdálený 

server s krátkým názvem PCinfo+EpochTime, IP adresou daného zařízení a tajným heslem pro 

komunikaci s Radius serverem. 

 

Funkce Registrace_vzdaleneho_uzivatele – Úkolem této funkce je registrování 

vzdáleného uživatele na Radius serveru. Oproti funkcím Registrace uživatele z předchozích 

skriptů se tato funkce moc neliší, jediný rozdíl je však v tom, že uživatelské údaje jsou pomocí 

protokolu SSH zasílány na Radius server, na kterém jsou následně tyto údaje uloženy do 

databáze MySQL. 

 

Funkce Restart – Tato funkce má za úkol restartování služby Radius a to na Radius 

serveru. Jelikož je tato funkce prováděna ze Vzdáleného serveru, je nutné opět provést spojení 

pomocí protokolu SSH na Radius server a následně nám již z dřívějška známými příkazy pro 

restartování služby Radius, službu Radius restartovat. 

 

Funkce Radtest – Tato funkce je oproti předchozím funkcím Radtest trochu rozdílná 

a to v tom, že zde se již neautorizuje na adrese localhostu s tajným heslem testing123, ale na 

adrese Radius serveru s tajným heslem, které uživatel zadal ve funkci 

Registrace_vzdaleneho_serveru. 
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Pokročilá instalace 

Funkce Menu2 – Opět tato funkce obsahuje základní menu pokročilé instalace, které 

obsahuje samostatně spustitelné jednotlivé funkce této konfigurace. 

 

Funkce Restart2 – Funkce Restart2 se oproti funkci Restart nijak nemění, pouze výpis 

logu je vypisován na obrazovku uživatele. 

 

Funkce Radtest2 – Tato funkce na rozdíl od funkce Radtest vyžaduje zadání 

uživatelem jeho registrační údaje a také tajné heslo. Veškeré tyto informace jsou nezbytnou 

součástí pro správné testování. 
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5 Dokumentace 

Posledním bodem této diplomové práce bylo vytvoření dokumentace pro praktická 

cvičení předmětu PKSII. Tato dokumentace byla vytvořena formou HTML stránek. Tyto 

stránky byly vytvářeny s myšlenkou o vytvoření co nejpřehlednějších a nejjednodušších 

manuálů s grafickým rozhraním. 

Tyto HTML stránky se skládají z několika stránek s jednou hlavní stránkou. Tato hlavní 

stránka je nazvána jako domovská stránka, která je spouštěna jako první a od ní vedou následně 

další navigační tlačítka, kterými se uživatel může dostat na další stránky HTML stránky. 

Rozpoložení HTML stránek je téměř totožné u každé ze stránek. V pravém horním rohu 

se nachází navigační lišta s tlačítky odkazující na další jednotlivé stránky. Pod těmito tlačítky se 

následně nachází hlavní nadpis dané stránky, na které se uživatel aktuálně nachází. Pod tímto 

nadpisem je krátký úvod k dané stránce a popis co na dané stránce může uživatel nalézt. V další 

části dané stránky následuje samotný obsah stránky. 

Jednotlivé stránky reprezentují hlavní kapitoly diplomové práce a obsahují téměř vše, 

co je popsáno v diplomové práci. Jinak řečeno, téměř celá diplomová práce byla graficky 

zpracována do HTML stránek. 

První hlavní stránkou je domovská stránka, která obsahuje hlavní úvod a popis co 

celkové stránky obsahují a čím se zabývají.  

Druhou stránkou je stránka s názvem Radius, která obsahuje teoretickou část, popis 

služby Radius a popis protokolů AAA. 

Další stránkou je stránka Manuály. Tato stránka obsahuje kompletní návody a postupy 

konfigurací. Tyto manuály a konfigurace jsou k náhledu v HTML, ale také jsou k dispozici ke 

stažení ve formátu pdf.  

Předposlední stránkou je stránka Skripty, která opět obsahuje jakýsi popis, proč tyto 

skripty byly vytvořeny a také jednotlivé skripty, jak v náhledu v HTML, tak i ve formátu sh 

a txt, které je možné stáhnout. U každého skriptu jsou také uvedeny jednotlivé funkce, které 

daný skript obsahuje a jejich popis. 

Poslední stránkou jsou Zdroje. Na této stránce jsou uvedeny veškeré literární prameny, 

ze kterých bylo čerpáno a také odkazy na jednotlivé programy, které můžou být při řešení dané 

problematiky potřebné.   

Tyto HTML stránky byly vytvořeny z volně stažitelné šablony na http://templated.co, 

které byly následně kompletně přeorganizovány a přizpůsobeny potřebám této diplomové práce, 

přičemž z původní šablony zůstalo pouze základní rozpoložení a barevná paleta. 

Ukázku z těchto stránek můžeme vidět na obrázku 5.1 a 5.2 



Dokumentace 

- 38 - 

 

 

Obrázek 5.1:  Domovská stránka HTML stránek 

 

Obrázek 5.2:  Ukázka z HTML stránky Manuály 

 

Tyto webové stránky byly na virtuální server umístěny pomocí softwarového webového 

serveru Apache, který bylo nutné prvně na daný virtuální server instalovat z balíčků repozitáře 

Ubuntu. 

  

 sudo apt-get install apache2 

 

Apache server očekává soubor index.html s úplnou cestou var/www/html/index.html. 

Následným zadáním IP adresy zařízení, na kterém je webový server nainstalován do 

internetového prohlížeče.  
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Závěr 

Tato diplomová práce s názvem autentikace a autorizace pomocí protokolu Radius 

s podporou databáze MySQL se skládá celkem z 5-ti kapitol, kde téměř každá kapitola této 

práce reprezentuje každý z hlavních bodů pro zásad pro vypracování. 

První kapitola, pokud opomeneme úvodní kapitolu s názvem Úvod, je kapitola 

Teoretický rozbor. V této kapitole byl splněn první bod zadání a to popis autentikačních, 

autorizačních a účtovacích protokolů. Mimo jiné byl zde také uveden popis samotného 

protokolu Radius, postup jak autentizace probíhá a formát paketů, které se v této službě zasílají. 

Jelikož bylo hlavním úkolem využití služeb databáze MySQL, nechybí tedy ani popis této 

služby. 

Další kapitola, která nemá s body zadání nic společného, je kapitola Postup práce. Jak 

již název napovídá, jedná se o kapitolu, která udává postupy a techniky, jaké byly při řešení této 

práce zvoleny od samotného zahájení této práce, až po její dokončení. 

Jednou z nejhlavnějších kapitol, je kapitola Konfigurace. Tato kapitola, dá se říci, 

obsahuje rovnou dva body zadání. Těmi body jsou návrh řešení bezpečného přihlašování 

a ověření navrženého řešení v laboratorních podmínkách. V této kapitole je uvedeno základní 

schéma pro autentizaci a následně celá konfigurace, která je rozdělena do celkem tří části. 

Veškeré tyto konfigurace jsi přizpůsobeny pro IPv6, na kterých byly testovány ve školní 

laboratoři. 

Další kapitola je kapitola Skripty. Tato kapitola popisuje vytvořené skripty dle 

konfigurací uvedených v kapitole Konfigurace. Vytvořeny byly celkem tři skripty, kde každý 

z těchto skriptů reprezentuje jednu z části konfigurace a plnohodnotně nahrazuje ruční 

konfigurace těchto jednotlivých částí. 

Poslední kapitolou je poslední bod zadání a to vytvoření dokumentace pro praktická 

cvičení předmětu PKSII. V této kapitole je popsáno, jak byla tato dokumentace vytvořena a také 

je uvedena malá ukázka formou obrázků. 

Pokud zhodnotím tuto diplomovou práci jako celek, můžu říct, že veškeré body zadání 

byly v plném rozsahu splněny. V první části bylo seznámení se s jednotlivými službami, se 

kterými se v této práci pracovalo, vysvětlení jak dané služby pracují a k čemu vlastně slouží. 

Práce pokračovala návrhem řešení, a jeho postupný konfigurovány v domácím prostředí na IPv4 

síti. Jakmile byly veškeré konfigurace plně funkční, nastalo období konfigurací v laboratorních 

podmínkách. Tyto konfigurace byly prováděny na IPv6 síti, u které nastalo hned několik 

problémů, ale nakonec bylo vše vyřešeno a dotaženo do funkčního konce. Následně započalo 

vytváření jednotlivých skriptů, které by měly plně nahradit ruční konfigurace. U vytváření 

těchto skriptů nastalo hned spoustou obtížných problémů, přičemž i ty byly nakonec vyřešeny. 

V závěru tedy byly vytvořeny 3 funkční skripty, které plně nahrazují ruční konfigurace. 

V závěru této práce byla ze všech těchto bodů vytvořena dokumentace v podobě HTML stránek. 
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Celou tuto diplomovou práci jsem se snažil tvořit s myšlenkou o vytvoření co 

nejpřehlednějších a co nejobsáhlejších manuálů, které by mohly čtenáře zaujmout a dopomoci 

jim při řešení různých problému při konfiguraci této služby. Především šlo ale o to naučit 

čtenáře něčemu novému. Proto byla celková dokumentace vytvořena pomocí přehledných 

HTML stránek v moderním stylu, aby čtenáře neodradily hned poté, co webové stránky 

navštíví. 

Během této práce jsem získal rozšířenější znalosti služby Radius, než které jsem před 

zahájením této práce měl a také znalosti v oblasti databází, konkrétně MySQL. Taky jsem měl 

možnost dobře se seznámit s operačním systémem Ubuntu, programovacím jazykem bash a také 

tvoření HTML kódu.  

Tato práce učí, jak služba Radius pracuje a také jak s tou službou pracovat. Proto je tato 

práce vhodná pro další vývoj v oblasti autorizace a autentizace pomoci protokolu Radius. 
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Seznam příloh 

Součástí diplomové práce je CD. 

 

Adresářová struktura přiloženého CD: 

CD 

 
  

HTML stránky 

 

  

 

      

documents – obsahuje soubory určené ke stahování z HTML stránek 

 

    
 

 

      

images – obsahuje obrázky zobrazované v HTML stránkách 

 

    
 

 

      

fonts – obsahuje fonty použité v HTML stránkách 

 

    
 

 

      

default.css 

 

    
 

 

      

index.html 

 

    
 

 

      

… 

 

  
 

 

 

  

Manuály 

 

  

 

      

Konfigurace_modelu_klient-server.pdf 

 

    
 

 

      

Konfigurace_Radius_serveru.pdf 

 

    
 

 

      

Konfigurace_vzdaleneho_serveru.pdf 

 

  
 

 

 

  

Skripty 

 

  

 

      

Konfigurace_modelu_klient-server.sh 

 

    
 

 

      

Konfigurace_Radius_serveru.sh 

 

    
 

 

      

Konfigurace_vzdaleneho_serveru.sh 
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