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Abstrakt 

Práce se zabývá zabezpečením bezdrátových sítí dle standardu IEEE 802.11n. Jedná se o sítě, které se 
svou propustností mohou blížit klasickým drátovým sítím LAN nebo je v určitých případech mohou i 
překonat. Taktéž instalace a zprovoznění bezdrátové sítě může být fyzicky snadnější než instalace a 
zprovoznění sítě s pevným přenosovým médiem. Určitá mobilita uživatelů a celkové pohodlí přístupu 
a správy bezdrátové sítě je však vykoupena zvýšenými nároky na její zabezpečení, neboť stále hrozí 
nebezpečí, že do sítě získá přístup některý neoprávněný uživatel nebo útočník, pokud se nachází v 
dosahu rádiového signálu dané bezdrátové sítě. Práce se zabývá řešením zabezpečené autentizace, a to 
jak do malých domácích sítí, tak i do větších sítí podniků a institucí pomocí autentizačního rámce 
EAP. Dále práce vysvětluje jednotlivé používané šifrovací mechanismy pro zajištění utajení 
přenášených dat a jejich datové integrity. Práce se taktéž zabývá tím, zda má použitý typ zabezpečení 
vliv na rychlost přenosu dat při vyšších rychlostech přenosu charakteristických pro sítě IEEE 802.11n. 
Bezpečnostní poznatky z hlediska zabezpečení bezdrátových sítí jsou pak ilustrovány v přiložených 
interaktivních animacích vytvořených technologií Adobe Flash. 
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Abstract 

The work deals with the security of wireless networks according to IEEE 802.11n standard. 
Throughput of these networks can approach traditional wired LAN or in some cases may even 
overcome. Also, installation and commissioning of wireless networks may be physically easier than 
installing and configuring network with fixed transmission medium. Users mobility and the overall 
convenience of access and managing of the wireless network is not compensated by increased demand 
for its security, it is still a risk that any unauthorized user or an attacker can gain access gains access to 
the network, if he is within range of radio signals sent by the wireless network. The work deals with 
the solution of secure authentication, both in small home networks, and networks in larger enterprises 
and institutions environments, through the EAP authentication framework. The next chapter of this 
work explains the mechanisms, which are used for encryption to ensure confidentiality of transmitted 
data and data integrity. The paper also looks at whether the type of security affect the speed of data 
transmission at higher speeds of transmission for the IEEE 802.11n network. Safety findings in terms 
of security of wireless networks are illustrated in the accompanying interactive animations created in 
Adobe Flash. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 
  
AAA server (Authentication, Authorization and Accounting Server) – Server zajišťující 

autentizaci, autorizaci a účtování. Tuto funkci může plnit například RADIUS server. 
AES (Advanced Encryption Standard) – Šifrovací standard vyvinutý v roce 2000.  
AP (Acces Point) – V kontextu této práce vnímán jako bezdrátový přístupový bod. 
ASCII (American Standard Code for Information Interchange) – Kódová tabulka která 

definuje znaky anglické abecedy, a jiné znaky používané v informačních 
technologiích. 

CCMP (Counter-Mode/Cipher Block Chaining Message Auth Code Protocol) – Protokol 
pro šifrování dat. 

CRC-32 (Cyclic Redundancy Check) – Polynomický kontrolní součet o délce 32 bitů. 
DH (Diffie-Hellman) – Kryptografický protokol, který umožňuje přes nezabezpečený 

kanál vytvořit mezi komunikujícími stranami šifrované spojení, bez předchozího 
dohodnutí šifrovacího klíče. 

DoS (Denial of Service) – Útok vedoucí k odmítnutí služby. Zamezení oprávněnému 
uživateli využívat síťových služeb. 

EAP (Extensible Authentication Protocol) – Autentizační rámec podporující různé 
autentizační mechanismy. Využívá jej standard IEEE 802.1x. 

GI (Guard Interval) – Ochranný interval.  
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) – Institut pro elektrotechnické a 

elektronické inženýrství.  
ICV (Integrity Check Value) – Hodnota používaná pro ověření integrity dat. 
IV (Initialization Vector) – Inicializační vektor. 
LAN (Local Area Network) – Síť lokálního nebo místního charakteru. 
MAC adresa (Media Access Control) – Jedinečný identifikátor síťového zařízení, který používají 

různé protokoly druhé (spojové) vrstvy OSI. 
MIC (Message Integrity Check) – Hodnota používaná pro ověření integrity dat. 
PAE (Port Access Entity) – Jednotka přístupu k portu. 
PEAP (Protected EAP) – Autentizační metoda založená ba EAP. 
PMK (Pairwise Master Key) – Šifrovací klíč, dle něhož se odvozují další klíče nižší 

úrovně. 
PRNG (Pseudorandom Number Generator) – Pseudonáhodný generátor generující sekvenci 

bitů o délce dat a ICV. 
PSK (Pre-Shared Key) – Předsdílený klíč mezi AP a žadatelem o připojení. 
RC4 (Ron’s Code No. 4) – Symetrická proudová šifra vyvinutá roku 1987 Ronaldem 

Riverstem. 
SSID (Service Set IDentifier) – Jmenný identifikátor bezdrátové sítě. 
TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) – Protokol pro šifrování dynamickým klíčem. 
VPN (Virtual Private Network) – Virtuální privátní síť. 
WEP (Wired Equivalent Privacy) – Zabezpečení bezdrátových sítí dle původního 

standardu IEEE 802.11 kladoucí si za cíl srovnatelnou bezpečnost s drátovými 
sítěmi. 

WPA (Wi-Fi Protected Access) – Obchodní označení určitého druhu zabezpečení 
bezdrátových sítí. 
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1 Úvod 
Technologie bezdrátového přenosu dat se v posledních letech dynamicky rozvíjejí, protože přinášejí 
mimo jiné značnou míru uživatelského pohodlí a mobility. Stejně tak budování bezdrátové sítě může 
být ekonomicky výhodnější, přičemž přenosové rychlosti se v závislosti na použitých zařízeních 
mohou blížit sítím LAN nebo je za určitých okolností i překonat. Tyto sítě se taktéž nasazují i jako 
technologie poslední míle, hlavně díky své dostupnosti, ačkoli nebyly pro tento účel původně 
koncipovány. 

Jelikož však bezdrátové sítě šíří svá data pomocí rádiových signálů, je zde na rozdíl od drátových 
technologií, jako je např. Ethernet, složitější řízení a kontrola přístupu.  Zatímco s drátovou síti je 
nutno mít fyzický přístup k síťovému portu, tak při použití bezdrátových řešení tato podmínka zaniká 
a nabízí se tedy možnost připojení k síti z jakéhokoli místa, do kterého zasahuje rádiový signál. Rozdíl 
mezi bezdrátovou a drátovou sítí je porovnán níže: 

• Prostředí bezdrátových sítí lze považovat za veřejné. Každý uživatel s kompatibilními 
nástroji se může pokusit připojit. Je zde tedy nutno zajistit co nejvyšší míru ochrany proti 
přístupu neautorizovaných uživatelů, stejně tak jako utajení přenášených dat uvnitř sítě. 

• Prostředí drátových sítí lze považovat za soukromé. Předpokládá se, že neautorizovaný 
uživatel se nemůže fyzicky připojit k síťovému portu, a tak není potřeba se starat, kdo se 
připojuje. Data jsou přenášená síťovým kabelovým systémem, tím pádem jsou utajená proti 
odposlechu neautorizovaným uživatelem za stejných okolností a podmínek, na rozdíl od řešení 
datových přenosů bezdrátovým způsobem. 

Zabezpečení datové komunikace v bezdrátových sítích se tak stává jedním z klíčových elementů této 
formy přenosu informací. Hlavní aspekty bezpečnosti bezdrátových sítí se skládají z těchto prvků: 

• Autentizace – Dříve než je žadateli o připojení umožněno přenášet sítí užitečná a uživatelsky 
relevantní data, je nutno samotného uživatele, resp. žadatele o připojení, věrohodně 
identifikovat, k čemuž se používají různé metody autentizace, jejichž popis je součástí 
následujících kapitol. 

• Šifrování – Dříve, než se odešle do sítě datový paket, musí být jeho obsah zašifrován pro 
zajištění dostatečného utajení přenášených dat, aby nemohlo dojít k odposlechu útočníkem 
nebo jiným neautorizovaným uživatelem. 

• Integrita dat – Integritou přenášených dat je myšleno zajištění neměnnosti datového paketu 
od momentu jeho odeslání až do doby jeho doručení. Dříve, než se vyšle datový paket do 
bezdrátové sítě, musí být k němu přiložena informace, podle které může přijímač rozeznat 
neměnnost a úplnost paketu.  

V současné době mají bezdrátové sítě pevné místo v domácnostech i ve firmách. Zabezpečení 
domácích sítí je však často na nevalné úrovni, snad díky instalaci uživateli s minimálními znalostmi 
této problematiky. Nezřídka kdy se stává, že zařízení jsou ponechána ve výchozím nastavení, které 
bývá většinou bez jakéhokoli zabezpečení. U firem, pokud má správce dobrý přehled o zásadách 
zabezpečení bezdrátových sítí, je situace často lepší. Nicméně, dobrá znalost těchto zásad je jednou 
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z nejdůležitějších deviz, jak při zabezpečení sítě podniku, tak i jako součást bezpečnostní politiky 
podniku celkově. 

Práce poukazuje na několik metod zabezpečení a ty ukazuje prakticky i s popisem konfigurace. 
Zaměření této práce na sítě dle standardu IEEE 802.11n je opodstatněno jejich širokou rozšířeností, 
taktéž i tím, že mají na rozdíl od jiných bezdrátových technologií, jako je kupříkladu Bluetooth, 
výrazně vyšší dosah, útočník nepotřebuje drahý hardware pro připojení, odposlech dat nebo narušení 
požadované funkcionality zavedené síťové topologie. 

Pokud není uvedeno v následujícím textu jinak, při použití softwarových AP bylo využito pro jejich 
konfiguraci operačního systému Linux, konkrétně distribuce Debian ve verzi 6.0.1 („squeeze“). 
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2 Problematika bezpečných bezdrátových přenosů 
Tato práce klade důraz na způsoby zabezpečení bezdrátových sítí standardu IEEE 802.11n. Právě 
řešení bezpečnosti těchto sítí je velice důležité, a to ať už z hlediska masivního nasazení v 
domácnostech, ale i z toho hlediska, že tyto sítě jsou stále více nasazovány ve firmách a podnicích a 
generovaný provoz může obsahovat obzvláště citlivá data. Odposlech nebo únik privátních dat poté 
může znamenat nemalou újmu nejen finančního charakteru. 

2.1 Zabezpečení datových přenosů v sítích IEEE 802.11 
Ačkoli původní standard IEEE 802.11 definoval autentizaci, šifrování a integritu přenášených dat, 
později se ukázalo, že původní návrh zabezpečení bezdrátové sítě založené na tomto standardu byl 
velice slabý, těžkopádný, a proto velice neefektivní pro nasazení ve složitějších síťových 
infrastrukturách. Na vině byla mimo jiné snaha o dosažení co nejoptimálnější datové propustnosti 
navzdory nutnosti co nejúčinněji šifrovat data přenášená sítí. Jednalo se tedy o určitý kompromis mezi 
rychlostí tehdejších bezdrátových čipů a dostatečnosti utajení přenášených dat. Proto byl časem tento 
standard rozšířen, aby splňoval zvýšené požadavky na bezpečnost a aby byl i efektivnější z hlediska 
časové složitosti konfigurace. 

2.1.1 Autentizace 
Standard IEEE 802.11 rozlišuje dva typy autentizace: 

• Otevřená autentizace 

• Autentizace na základě sdíleného klíče 

2.1.1.1 Otevřená autentizace 

Otevřená autentizace není založena na prověřování identifikačních údajů klienta, pouze identifikuje 
MAC adresu zařízení snažícího se připojit do sítě. Tento typ autentizace se používá v případech, kdy 
není žádná autentizace ve skutečnosti vyžadována. Proces otevřené autentizace je zobrazen níže (obr. 
1):  

 
Obr. 1: Průběh otevřené autentizace 

1. Bezdrátový klient (žadatel), který se pokouší autentizovat vůči bezdrátové síti, vyšle 
auentizační rámec 802.11, který obsahuje jeho identifikační údaje, těmi jsou zdrojová MAC 
adresa a zdrojová IP adresa vyslaného rámce 802.11. 

2. Příjemce, typicky bezdrátový přístupový bod (AP), poskytne odpověď se zprávou úspěchu 
nebo neúspěchu, zda se podařilo bezdrátového klienta autentizovat. 
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2.1.1.2 Autentizace na základě sdíleného klíče 

Při autentizaci sdíleným klíčem si AP ověřuje vůči žadateli o autentizaci (bezdrátovému klientovi) 
znalost sdíleného klíče, který je statický a stejný pro všechny klienty dané sítě. Jednou ze slabin této 
autentizační metody je, že se neověřuje věrohodnost uživatele, ale jen totožnost síťové karty. Proces 
sdílené autentizační metody je popsán níže (obr. 2): 

 
Obr. 2: Průběh autentizace sdíleným klíčem 

1. Bezdrátový klient vyšle rámec 802.11 obsahující své identifikační údaje a požadavek pro 
sdílenou autentizaci. 

2. Příjemce (typicky AP) odpoví vysláním rámce obsahující výzvu. 
3. Bezdrátový klient zašifruje výzvu pomocí WEP a klíče, který je odvozen ze sdíleného 

autentizačního klíče. Tu pak pošle, jakožto odpověď zpět k příjemci. 
4. Příjemce dekóduje odpověď pomocí  WEP a sdíleného klíče. Pak ji porovná s původně 

vyslanou výzvou z bodu 2, a pokud se shodují, vyšle rámec obsahující informaci o úspěšné 
autentizaci k síti. V opačném případě pošle rámec obsahující informaci o neúspěšném pokusu 
autentizace.  

Dalším závažným problémem autentizace sdíleným klíčem se stává samotný, jednoduchý způsob 
takovéto autentizace. Při autentizaci se přenáší nešifrovaný text (výzva) s následně tím samým textem, 
ale zašifrovaným (odpověď). Útočník tak může odchytit zprávu o úspěšné autentizaci sdíleným klíčem 
a zjistit z ní sdílený autentizací klíč, který je ten samý, jako WEP šifrovací klíč a tím získat přístup do 
sítě. Pochopitelně, používání autentizace na základě sdíleného klíče nelze doporučit ani pro malé 
kanceláře nebo domácnosti.  

2.1.1.3 Správa autentizačních klíčů 

Standard 802.11 nedefinuje žádná pravidla správy a distribuce klíčů. Uživatel tak musí manuálně 
nastavovat klíče. Skutečnost, že je klíč sdílený, umožňuje ostatním uživatelům v síti odposlouchávat 
data přenášená jinými uživateli. 

Z důvodu, že sdílený klíč musí být manuálně vložen do všech zařízení komunikujících v dané sítí, 
navíc, sdílený klíč je pro všechny zařízení stejný, stává se toto řešení zcela neergonomickým pro 
rozsáhlejší firemní infrastruktury. Kupříkladu, pokud je odcizen firemní notebook, tak aby útočník 
z něj neměl přístup do sítě firmy, musí být změněn sdílený WEP klíč na všech ostatních stanicích a 
přístupových bodech. 

2.1.1.4 Konfigurace 

Klíč je možno zadávat jako řetězec ASCII znaků, nebo jako jejich hexadecimální obdobu. Klíč o délce 
64 bitů se zadává za pomoci 5 ASCII znaků nebo 10 hexadecimálních číslic (40 bitů pro klíč a 24 bitů 
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pro inicializační vektor IV). Další varianta počítající se 128 bitovým klíčem obsahuje 13 ASCII znaků 
(26 hexadecimálních číslic) a 24 zbývajících bitů náleží inicializačnímu vektoru IV. Některá AP 
poskytují podporu i pro 152 bitový klíč. Jedná se však o nadstandardní doplněk. 

Konkrétní příklad nastavení klíče v Linuxu: 

• Nastavení klíče (128bit) pomocí ASCII znaků na síťovém rozhraní wlan0: 
iwconfig wlan0 key s:wephesloksiti 
 

• Nastavení klíče (128bit) pomocí hexadecimálních číslic na síťovém rozhraní wlan0: 
iwconfig wlan0 key 7765706865736c6f6b73697469 

 

• Následné zapnutí sdílené autentizace na síťovém rozhraní wlan0: 
iwconfig wlan0 enc restricted 

 

2.1.2 Šifrování a zajištění integrity datových přenosů 
Hlavička rámce 802.11 obsahuje bit, tzv. Protected Frame, jehož nastavení indikuje použití WEP 
šifrování datového přenosu. WEP používá dva druhy sdílených klíčů: 

• Skupinový/globální klíč – Tento klíč slouží na ochranu skupinového provozu od AP ke všem 
připojeným bezdrátovým klientům. 

• Klíč pro relaci – Tento klíč slouží na ochranu jedinečně adresovaného provozu (unicast) mezi 
klientem a AP a současně na ochranu provozu skupinového a všeobecného (multicast a 
broadcast) od klienta směrem k AP. 

Šifrování WEP využívá symetrickou proudovou šifru RC4 [1] se 40 resp. 104 bitovými šifrovacími 
klíči. Ačkoli 104 bitové klíče nejsou přímo specifikovány ve standardu 802.11, většina bezdrátových 
AP je přesto podporuje. 

Některé implementace o sobě prohlašují, že podporují i 128 bitové WEP šifrování. Často se však jedná 
o klasický 104 bitový klíč v součtu s 24 bitovým IV (inicializační vektor). Inicializační vektor (IV) je 
sekvence 24 bitů v hlavičce každého rámce 802.11, a používá se při zašifrování i dešifrování 
přenášených dat, jak je ukázáno v následujících odstavcích. Problémem však zůstává to, že slabiny 
WEP se s delším klíčem nijak výrazně nemění [2]. 
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2.1.2.1 Proces šifrování WEP 

Šifrování rámce 802.11 prostřednictvím WEP (obr. 3 a následný popis):  

 
Obr. 3: Proces WEP šifrování 

1. Z dat, která budou odeslána v rámci 802.11, je vypočítána 32 bitová hodnota ICV (Integrity 
Check Value) pro kontrolu integrity dat v odeslaném datovém rámci po jeho následném přijetí 
protistranou. 

2. Hodnota ICV je připojená k datové části odesílaného rámce. 
3. K WEP šifrovacímu klíči je připojena hodnota 24 bitového IV. 
4. Výsledná kombinace (IV a WEP šifrovacího klíče) je využita pro vygenerování bitové 

sekvence pomocí pseudonáhodného generátoru (PRNG – Pseudorandom Number Generator), 
která je stejně dlouhá jako původní kombinace IV a WEP šifrovacího klíče. 

5. Na výsledné šifře – PRNG sekvenci bitů, známé taktéž jako Key stream se provede funkce 
XOR s hodnotou vstupních dat spolu s ICV. 

6. IV se předřadí před zašifrovaná data a ICV a rámec se zapouzdří, když se přidá záhlaví rámce 
802.11. 
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2.1.2.2 Proces dešifrování WEP 

Dešifrování rámce prostřednictvím WEP (obr. 4 a následný popis): 

 
Obr. 4: Proces dešifrování WEP 

1. IV je získán z nešifrované části příchozího rámce 802.11. 
2. K IV je připojen WEP šifrovací klíč. 
3. Tato kombinace (IV a WEP šifrovacího klíče) je použita pro vstup do stejného PRNG  

k vygenerování sekvence bitů o délce dat a ICV. V tomto kroku se vygenerují stejná data, jako 
při původním šifrování. 

4. Je provedena funkce XOR mezi vzniklou sekvencí bitů PRNG (Key stream), zašifrovanými 
daty a ICV. 

5. Nyní se vypočítá znovu hodnota ICV a pokud se nová hodnota ICV shoduje s příchozí a 
dešifrovanou ICV hodnotou, lze data považovat za integritně korektní (což znamená, že 
v průběhu přenosu dat od klienta nebyla tato data modifikována ani jinak poškozena). Pokud 
ICV nesouhlasí, rámec je zahozen. 

Zatímco WEP klíč zůstává stejný, IV se dynamicky mění. Není však standardizováno, jak často se má 
IV měnit. Ideální stav nastává tehdy, pokud se mění v každém vyslaném rámci. Stejně tak  
při opětovné inicializaci síťové karty by IV neměl začínat nulou a dál se s každým paketem 
nezvyšovat o jedno [3].  

2.1.2.3 Zajištění integrity v datových rámcích 802.11 

Jak bylo ukázáno v podnadpisech 2.1.2.1 (Proces šifrování WEP) a 2.1.2.2 (Proces dešifrování WEP), 
WEP nabízí kromě šifrování i zajištění integrity přenášených dat. Kontrolní součet datové části rámce 
je v tomto případě zajištěn konkrétně pomocí algoritmu cyklického kontrolního součtu CRC-32 [4], 
jehož výsledkem je ICV (Integrity Check Value). Ten se připojuje k rámci za jeho datovou část. ICV 
má velikost, jak už název tohoto algoritmu napovídá, 32 bitů. Z následně přijatého rámce se znovu 
sestaví kontrolní součet CRC-32, a pokud souhlasí se součtem doručeným v posledním rámci, data 
jsou neporušená. 
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2.1.3 Doplňky zabezpečení sítí 802.11 
Jako určité diskutabilní doplňky z hlediska zajištění lepšího zabezpečení datového přenosu při 
současném použití šifrování WEP založeném na standardu 802.11 bývají používány tyto techniky: 

• Skrytí SSID 

• Filtrace MAC adres 

2.1.3.1 Skrytí SSID 

Většina bezdrátových AP může být konfigurována tak aby nevysílala své SSID (Service Set 
Identifier), což je označení pro textový identifikátor bezdrátové sítě. V takovém případě jsou tyto sítě 
známé jako skryté. Cílem této funkce je zamezení detekce bezdrátové sítě neautorizovanými uživateli. 
Přesto však, takto skrytou síť mohou útočníci za jistých okolností rozpoznat, což popíšu dále.  

2.1.3.1.1 Konfigurace 

Na softwarovém AP v linuxovém prostředí je možno vypnout vysílání SSID dle zvoleného zařízení a 
příslušného ovladače.  Například, pokud je používán ovladač MadWi-Fi spolu s některým 
z podporovaných Atheros čipsetů, je možno vypnout vysílání SSID příkazem, zde na síťovém rozhraní 
wlan0: 

 iwpriv wlan0 hide_ssid 1 

Při použití ovladače HostAP pak příkazem: 

 iwpriv wlan0 enh_sec 1 

2.1.3.1.2 Slabiny a možnosti útoků 

Klienti sítě, kdy je vypnuto vysílání SSID, musí dané SSID znát. Nicméně, když se klient připojuje 
k AP, musí SSID vyslat v nezašifrované podobě v asociačním rámci. Pro útočníka tak platí, že si může 
SSID odposlechnout právě tehdy, když se některý z klientů snaží připojit k AP. Další skutečnost 
oslabující smysl skrytí SSID z hlediska síťové bezpečnosti tkví v tom, že útočníkoví stačí 
odposlouchávat rámce vysíláne nikoli klientem, ale samotným AP. Klient před připojením totiž vysílá 
tzv. Probe rámce, kterými vyhledává daný přístupový bod pomocí SSID, které je v Probe rámci 
uloženo. AP následně klientovi odpovídá, opět se svým SSID, a právě zde se vyskytuje příležitost, jak 
zachytit SSID ze strany AP.  

Vhodnou programovou implementaci v linuxovém prostředí pro útočníka je program Kismet, který je 
schopen zjistit SSID ze zachycených rámců.  

Po spuštění zobrazí Kismet SSID přístupových bodů v okolí, které jsou veřejné resp. těch, které 
vysílají Beacon rámce obsahující SSID. U skrytých sítí se nejprve ve sloupci Name zobrazuje hodnota 
<no ssid>, dokud Kismet nepřijme asociační rámec dané stanice. Ve výpisu se nakonec objeví 
zpráva: 

Found SSID "PrivateNet" for cloaked network BSSID 

00:AA:BB:CC:DD:EE 

Nově zjištěné SSID, v tomto případě PrivateNet se tak zobrazí ve sloupci se jménem sítě místo 

původního <no ssid>. 
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2.1.3.2 Filtrace MAC adres 

Většina bezdrátových AP umožňuje funkci filtrace MAC adres. Jelikož je, nebo lépe řečeno, měla by 
být MAC adresa jedinečná pro každou síťovou kartu, je možné vytvořit seznam MAC adres, které 
mají povolený přístup do sítě. Klient s neregistrovanou MAC adresou se pak nemůže připojit. 
Principiálně by se tak mohlo jednat o účinnou možnost řízení přístupu do sítě. Musela by však být za 
všech okolností zajištěna unikátnost jednotlivé MAC adresy, stejně jako její neměnitelnost na daném 
síťovém zařízení. Tyto podmínky však MAC adresování daných síťových prvků nesplňuje. 

2.1.3.2.1 Konfigurace 

V Linuxu je možnost sestavit seznam povolených MAC adres příkazem iwpriv pro dané síťové 
rozhraní. Nejprve je však třeba nastavit samotnou funkci filtrace MAC adres, zde znovu na rozhraní 
wlan0: 

 iwpriv wlan0 maccmd 1  

Nyní již můžeme nastavit konkrétní požadovanou MAC adresu, kterou tímto registrujeme, jako 
povolenou pro přístup do sítě: 

 iwpriv wlan0 addmac 00:1D:0F:D3:5E:70 

2.1.3.2.2 Slabiny a možnosti útoků 

MAC adresu síťové karty je velice snadné změnit. Aby síťová karta mohla fungovat jako síťové 
přemostění, tzv. bridge, musí umět odesílat pakety s libovolnou MAC adresou. Pokud tedy zjistíme, 
jakou MAC adresu máme nastavit, která je už v síti registrovaná, můžeme tím získat přístup do sítě 
samotné.  

K tomuto jsem použil tcpdump, který k následně potřebným úkonům stačí. Nejprve je potřeba nastavit 
síťovou kartu do módu monitor, aby zachytávala všechny pakety: 

 iwconfig wlan0 mode monitor 

Dále pak je potřeba nastavit kanál, na kterém bezdrátové AP vysílá, v tomto případě to byl kanál 6: 

 iwconfig wlan0 channel 6 

Nyní pomocí programu tcpdump můžeme odchytit provoz v síti: 

 tcpdump -nei wlan0 ip 

Pro nás, důležitá část výpisu vypadá takto: 

DA:00:1D:0F:D3:5E:70 BSSID: 00:AA:BB:CC:DD:EE 

 SA:00:AA:BB:CC:DD:EE ethertype Ipv4 (0x0800): 213.235.157.34.80 

> 192.168.1.100: TCP 

Ve výpisu je možné si všimnout, že SA (zdrojová adresa) je shodná s BSSID (MAC adresa 
přístupového bodu). Z toho vyplývá, že paket byl vyslán z AP. V tomto momentě stačí vzít cílovou IP 
adresu (192.168.1.100) a MAC (00:1D:0F:D3:5E:70) adresu. Následně si změnit si tyto 
hodnoty u naší síťové karty k obrazu svému. V Linuxu lze změnit MAC adresa příkazem: 
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 ifconfig wlan0 hw ether 00:1D:0F:D3:5E:70 

Tento typ zabezpečení je velice slabý, ačkoli pro uživatele – klienta, velice komfortní, pokud 
nepřistupuje do sítě s novým zařízením s rozdílnou MAC adresou.  Ta se totiž musí znovu nastavit ve 
filtru MAC adres pro dané AP. Každopádně filtraci MAC adres lze doporučit z hlediska bezpečnosti 
maximálně jako doplněk k sofistikovanějším metodám zabezpečení. 

2.1.4 Shrnutí bezpečnostních rizik standardu IEEE 802.11 
Hlavním neduhem v zabezpečení pomocí WEP je skutečnost, že odvození a distribuce WEP 
šifrovacích klíčů není nijak standardizována. Klíče WEP musí být distribuovány jinou cestou, než 
pomocí protokolu 802.11. Prakticky to znamená, že WEP klíč je manuálně nakonfigurován jak na 
straně klienta, tak i na straně bezdrátového AP.  Tímto způsobem však distribuované klíče nelze 
považovat za bezpečné a ani vhodné pro firemní sektor. 

Navíc, není specifikovaný mechanismus povinné změny WEP šifrovacího klíče. Všechna bezdrátová 
AP a klienti v dané sítí používají obvykle jeden WEP klíč po dlouhou dobu. V síti s více připojenými 
klienty, a tím i s větším očekávaným datovým tokem, je pro útočníka velice snadné rozluštit WEP klíč 
pomocí kryptoanalytických metod a získat tak přístup do sítě. 

Hlavními bezpečnostními riziky standardu 802.11 jsou tedy tato: 

• Nemožnost detekce falešných bezdrátových AP. 

• Autentizace probíhá na úrovni jednotlivého zařízení, nikoli na úrovni uživatelů, resp. 
uživatelských účtů. 

• Neexistuje zde žádný centralizovaný mechanismus pro autentizaci, autorizaci a účtování 
(AAA). 

• Neexistuje zde podpora pro rozšířenou autentizaci, například pomocí jednorázového hesla, 
čipové karty nebo certifikátu. 

• Chybí podpora managementu klíčů, například změna klíčů v pevně stanovených intervalech 
nebo při opětovné autentizaci. 

Tyto problémy původního standardu 802.11 však řeší standard 802.1x. 

2.2 Autentizace pomocí standardu 802.1x 
Standard IEEE 802.1x definuje řízení přístupu k síti na základě otevřených portů pro zabezpečení sítí 
LAN. Tento standard má za cíl blokovat přístup neoprávněných uživatelů k segmentu lokální sítě. 
Autentizace je vzájemná a probíhá mezi uživatelem a autentizacím serverem (RADIUS). Využívá se 
zde dynamického generování klíčů pro uživatele a pro relaci. Dynamické klíče jsou známy pouze dané 
stanici, mají omezenou životnost a používají se k šifrování rámců na daném portu, dokud se stanice 
neodhlásí nebo neodpojí. Standard 802.1x je založený na protokolu EAP (Extensible Authentication 
Protocol), který podporuje více autentizačních mechanismů. Ačkoli se jedná o standard původně 
vytvořený pro sítě LAN, byl přizpůsoben i pro použití v bezdrátových sítích založených na standardu 
802.11. 
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2.2.1 Prvky 802.1x 
Autentizace pomocí 802.1x se účastní následující subjekty: 

• Autentizační server 
• Žadatel 

• Autentizátor 

• PAE (Port Access Entity) – jednotka přístupu k portu 

Schéma (obr. 5) zobrazuje tyto komponenty v bezdrátové síti: 

  
Obr. 5: Složky autentizace 802.1x 

• Autentizační server (nejčastěji RADIUS) – Autentizační server udržuje databázi 
oprávněných uživatelů dané bezdrátové sítě a při pokusu o přihlášení žadatele do sítě provádí 
jeho ověření.  

• Žadatel – Klient, který se snaží připojit do sítě a poskytuje své identifikační údaje pro ověření 
autentizačním serverem. 

• Autentizátor – V bezdrátové síti se jedná o přístupový bod (AP) umožňující samotnou 
autentizaci žadatele. Úlohou AP je přeposílání komunikace mezi žadatelem a autentizačním 
serverem pro ověření přístupu do sítě. 

• PAE (Port Access Entity) – Jedná se o protokolovou jednotkou přičleněnou k portu, logickou 
jednotku podporující standard 802.1x. Může na sebe vzít roli autentizátora, žadatele nebo 
obou. 

2.2.2 Autentizační rámec EAP 
EAP (Extensible Authentication Protocol) je rámcem pro autentizaci v 802.1x. Konkrétní autentizační 
metoda pak je na tomto rámci založena a tento rámec využívá. Komunikace probíhá prostřednictvím 
zpráv, které jsou baleny přímo do linkových rámců, ne do IP paketů. EAP podporuje přes 30 
autentizačních metod. Ne všechny jsou však kompatibilní se všemi klienty ve smyslu žadatelů o 
připojení v síti a s autentizačním serverem zároveň. Je tedy potřeba vybrat takové autentizační metody, 
kdy je pravděpodobnost nekonfliktnosti z hlediska kompatibility co nejvyšší. 

Aby útočník nemohl vytvořit falešný přístupový bod, čímž by sice nezískal přímý přístup do sítě, ale 
mohl by odposlouchávat komunikaci klientů, je potřeba využít autentizace vzájemné, to znamená, že 
žadatel se musí autentizovat vůči autentizačnímu serveru, ale i samotný autentizační server se musí 
jednoznačně autentizovat vůči žadateli. Autentizace má tak tedy obvykle dvě fáze. Nejprve klient 
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zkontroluje certifikát serveru a vytvoří šifrovaný tunel pomocí protokolu TLS. Poté, v druhé fázi, 
proběhne samotná autentizace klienta vůči serveru. Na tomto principu fungují metody EAP-PEAP a 
EAP-TTLS. 

2.2.3 Řešené problémy původního standardu 802.11 pomocí standardu 802.1x 
Standard 802.1x naštěstí řeší spoustu bezpečnostních rizik původního 802.11. Jsou to tyto (původní 
neduhy IEEE 802.11 jsou nadepsány tučně): 

• Nemožnost detekce falešných bezdrátových AP 
Nejlepším řešením na ochranu proti falešným bezdrátovým AP je podpora a implementace 
vzájemného autentizačního protokolu, jakými jsou EAP-TLS nebo PEAP-MS-CHAP v2. 
Pomocí těchto protokolů si žadatel dokáže ověřit dané AP, na které se připojuje, a to na 
základě prověření certifikátu autentizačního RADIUS serveru. 

• Autentizace probíhá na úrovni jednotlivého zařízení, nikoli na úrovni uživatelů, resp. 
uživatelských účtů. 
IEEE 802.1x řeší tento problém, neboť dle EAP se k přístupu do sítě ověřuje samotný 
uživatel, resp. uživatelský účet na základě autentizačního rámce EAP, nikoli pouze zařízení, 
které může být odcizeno, využito jiným neoprávněným uživatelem a podobně. 

• Neexistuje zde žádný centralizovaný mechanismus pro autentizaci, autorizaci a účtování 
(AAA). 
Použitím RADIUS serveru ve spojení s IEEE 802.1x odpadá tato nepraktická složka 
původního standardu IEEE 802.11. RADIUS se tak může stát komplexním nástrojem pro 
autentizaci, autorizaci a účtování. 

• Neexistuje zde podpora pro rozšířenou autentizaci, například pomocí jednorázového 
hesla, čipové karty nebo certifikátu. 
IEEE 802.1x používáním rámce pro autentizaci EAP řeší tento problém, neboť EAP je obecně 
navržen pro jakoukoli autentizační metodu. 

• Chybí podpora managementu klíčů, například změna klíčů v pevně stanovených 
intervalech nebo při opětovné autentizaci. 
Použitím standardu IEEE802.1x a jedné z autentizačních metod, EAP-TLS nebo PEAP-MS-
CHAP v2, jsou dynamicky generovány klíče pro každou relaci – klíče se mění po pevně 
stanovených intervalech a při každé opětovné autentizaci. 

I přesto, že IEEE 802.1x řeší spoustu bezpečnostních slabin původního standardu IEEE 802.11, stále 
neřeší kryptografické slabiny samotného WEP: 

• IV je příliš krátký 
WEP používá IV spolu s WEP šifrovacím klíčem jako vstup do RC4 PRNG, který produkuje 
proudovou šifru pro zašifrování obsahu rámce standardu 802.11. S pouhým 24 bitovým IV je 
pro útočníka snadné zachytit dostatečný počet  WEP rámců se stejnou hodnotou IV, což činí 
rozšifrování snadnějším. 

• Slabé zajištění integrity dat 
Integritu dat ve WEP zajišťuje kontrolní součet CRC-32, který je vypočítán na základě 
posílaných dat v daném rámci a následně do něj připojen. Je poměrně jednoduché zaměnit 
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hodnotu CRC-32 v souladu s pozměněnou hodnotou dat v rámci, aniž by příjemce byl 
schopen toto rozpoznat. 

• Použití hlavního klíče místo odvozeného 
WEP klíč, ať už manuálně nakonfigurován nebo odvozen pomocí autentizace 802.1x lze 
označit za hlavní klíč, je používán k šifrování dat, což je méně bezpečné než použití klíče 
odvozeného od hlavního klíče pro tyto účely. 

• Žádná obnova klíčů 
WEP nenabízí žádnou funkci pro obnovu šifrovacích klíčů. 

• Neexistuje obrana proti útokům typu replay 
WEP neposkytuje žádnou ochranu před útoky typu replay. Tento útok spočívá v 
odposlouchávání části komunikace mezi dvěma vzájemně se autentizujícími stranami a  
v následném použití odchycených dat k autentizaci útočníka. 

Odstranit tyto neduhy se snaží postupně WPA a pak doplněk 802.11i, který je popsán v kapitole 2.4. 

2.3 WPA jako přechodový můstek k 802.11i 
Bezpečnostní mechanismus WPA (Wi-Fi Protected Access) odstraňuje všechny známé chyby svého 
předchůdce WEP. WPA používá mechanismy, které v době jeho uvedení (konec roku 2002) byly ve 
vývoji pro nadcházející bezpečnostní doplňek 802.11i. Jednalo se tedy o dočasné řešení vzniklé 
situace, kdy se WEP prokázal být nedostatečným bezpečnostním mechanismem pro ochranu 
bezdrátových přenosů v IEEE 802.11. Do WPA byly implementovány však jen ta vylepšení, které 
nevyžadovaly fyzický upgrade přístupových bodů do bezdrátové sítě. U většiny AP tak stačilo 
nainstalovat nový firmware, pokud pro dané zařízení existoval a zároveň pokud měl v sobě již 
naimplementovanou podporu pro WPA. WPA je tedy podmnožinou prvků 802.11i. 

WPA zahrnuje vylepšení následujících aspektů bezpečné bezdrátové komunikace: 

• Autentizace 

• Šifrování přenášených dat 

• Datová integrita 

2.3.1 Autentizace 
Zatímco v původním standardu 802.11 je autentizace pomocí 802.1x volitelná. S WPA je tato 
autentizace podmíněná. Autentizace s WPA je kombinací systému otevřené autentizace a autentizace 
pomocí 802.1x. 

Řešením pro malé nebo domácí kanceláře, popřípadě jiné malé sítě, je použití autentizace v režimu 
přednastaveného klíče, tzv. PSK (Pre-Shared Key). K ověření žadatele se používá sdílený klíč, který 
musí znát každé zařízení, které se chce připojit. O výsledku autentizace rozhoduje AP, na základě 
klíče poskytnutého klientem. Pokud klíč poskytnutý klientem souhlasí s klíčem uloženým v AP, je 
klient úspěšně autentizován. 

Pro větší sítě, jako jsou třeba podniková prostředí, předpokládá WPA využití centralizovaného serveru 
zodpovědného za distribuci klíčů (typicky RADIUS). Každý uživatel má jiné přihlašovací údaje. O 
povolení přístupu k sítí pak nerozhoduje AP, ale právě autentizační server. Oproti PSK módu se jedná 
o robustnější zabezpečení. Jako rámec pro autentizace se zde využívá EAP. 
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2.3.2 Šifrování přenášených dat 
WPA podporuje dvě metody šifrování přenášených dat: 

• TKIP 

• AES 

TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) využívá stále šifrovacího algoritmu RC4. Klíč má taktéž 
standardní délku 128 bitů. Avšak hlavním vylepšením oproti WEPu je dynamické generování klíčů a 
delší IV (48 oproti původním 24). TKIP nahrazuje WEP díky novému šifrovacímu algoritmu, který je 
silnější, než WEP. Důležité je, že tento algoritmus lze provádět i na starších zařízeních, původně 
podporujících pouze WEP, po nezbytném upgradu firmware.   

WPA umožňuje použití i AES (Advanced Encryption Standard), jako volitelnou náhradu šifrování 
WEP. U starších zařízení však tuto podporu nelze dodat softwarově pomocí nového firmware. 
Podpora AES je proto nepovinná a záleží na každém výrobci, zda se ji rozhodne implementovat do 
svého zařízení nebo ne. 

2.3.2.1 Proces šifrování WPA 

 WPA potřebuje tyto hodnoty pro zašifrování a datovou integritu datového rámce: 

• IV, který začíná nulou a tato hodnota se inkrementuje každý následující rámec. 

• Datový šifrovací klíč (pro unicastový provoz) nebo skupinový šifrovací klíč (pro multicastový 
provoz). 

• Zdrojovou a cílovou adresu rámce. 

• Prioritní hodnotu, která je rezervována pro použití v budoucnosti. 
• Datový integritní klíč (pro unicastový provoz) nebo skupinový integritní klíč (pro 

multicastový provoz). 
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Níže je vyobrazeno schéma a popis WPA šifrovacího procesu pro unicastový datový rámec (obr. 6): 

 
Obr. 6: Proces šifrování WPA 

1. IV, cílová adresa a datový šifrovací klíč jsou zpracovány WPA funkcí mixování klíče, která 
vypočítá šifrovací klíč pro paket. 

2. Cílová adresa, zdrojová adresa, priorita, data a datový integritní klíč jsou vloženy do algoritmu 
datové integrity Michael a výstupem je MIC (Message Integrity Check). 

3. Je vypočítána hodnota ICV pomocí kontrolního součtu CRC-32. 
4. IV a šifrovací klíč pro paket jsou vloženy jako vstup do RC4 PRNG funkce pro 

vyprodukování proudové šifry o velikosti dat, MIC a ICV dohromady. 
5. Na výsledné šifře – PRNG sekvenci bitů, známé taktéž jako Key Stream se provede funkce 

XOR s hodnotou vstupních dat spolu s MIC a ICV. 
6. IV se přidá do obsahu rámce 802.11 jako IV a Rozšířené IV a nakonec je rámec zapouzdřen 

pomocí záhlaví a zápatí rámce 802.11. 
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2.3.2.2 Proces dešifrování WPA 

Na dalším schématu (obr. 7) je zobrazen proces a dále pak popis WPA dešifrování pro unicastový 
datový rámec: 

Záhlaví rámce 802.11 IV Další Data ICV Zápatí rámce 802.11Rozšířené IV MIC

IV, cílová adresa, Datový šifrovací klíč

PRNG

IV, šifrovací klíč pro paket

Key stream (XOR) Šifrovaná Data+šifrované MIC+šifrovanéICV

Funkce
mixování

klíče

Data ICVMIC

Michael

Cílová adresa+zdrojová adresa+priorita+data, Datový integritní klíč

 
Obr. 7: WPA – proces dešifrování rámce 

1. Hodnota IV je extrahována z polí IV a Rozšířené IV z datového rámce 802.11. Poté jsou IV, 
cílová adresa a datový šifrovací klíč vloženy jako vstup do funkce WPA mixování klíčů. 
Výstupem je šifrovací klíč pro paket. 

2. IV a šifrovací klíč pro paket jsou vloženy jako vstup do RC4 PRNG funkce, jejímž výstupem 
je proudová šifra stejné velikosti jako zašifrovaná data spolu s MIC a ICV. 

3. Je provedena funkce XOR mezi vzniklou proudovou šifrou (Key Stream) a zašifrovanými 
daty, spolu s MIC a ICV. 

4. ICV je vypočítána a porovnána s hodnotou dešifrované hodnoty ICV. Pokud data z ICV 
nejsou stejná, rámec je zahozen. 
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5. Cílová a zdrojová adresa, data a datový integritní klíč slouží jako vstup pro zpracování 
integritního algoritmu Michael. Výstupem je MIC. 

6. Vypočítaná hodnota MIC je porovnána s hodnotou došlou v datovém rámci, následně 
dešifrovanou. Pokud se shodují, mohou být data zpracována vyššími síťovými vrstvami. 

2.3.3 Zajištění integrity v datových rámcích 
Kontrola integrity datového rámce se provádí pomocí MIC (Message Integrity Check), který se 
připojuje ke zprávě a získává se z dat a adres zprávy prostřednictvím funkce přezdívané Michael. 
Kontrolní součet MIC nahrazuje jednoduchý a nebezpečný vektor ICV používaný u WEP. MIC má na 
rozdíl od ICV dvojnásobnou délku a pro jeho vytvoření se používá jednocestná funkce nad některými 
poli záhlaví a daty rámce (viz obr. 6). Je odolný vůči útokům, které byly úspěšné u ICV, jako jsou 
záměny bitů nebo falšování záhlaví. Neodolá ovšem některým útokům typu DoS (Denial of Service). 
Datový rámec však stále obsahuje i hodnotu ICV. 

2.4 802.11i (WPA2) 
Doplněk ke standardu s názvem IEEE 802.11i formálně nahrazuje WEP a další bezpečnostní 
zabezpečení původního standardu IEEE 802.11. 

Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) označuje certifikaci produktu, kterou lze získat prostřednictvím 
sdružení Wi-Fi Alliance. Označení WPA2 potvrzuje, že bezdrátové vybavení je kompatibilní se 
standardem IEEE 802.11i. Produktová certifikace WPA2 formálně nahrazuje označení Wired 
Equivalent Privacy (WEP) a další bezpečnostní prvky původního standardu IEEE 802.11. Cílem 
certifikace WPA2 je podpora dalších povinných funkcí zabezpečení standardu IEEE 802.11i, které 
nebyly zahrnuty do produktů, které podporují standard WPA.  

2.4.1 Autentizace 
Pro WPA2 Enterprise je vyžadována autentizace ve dvou fázích. První je otevřená systémová 
autentizace a druhá využívá 802.1x a autentizačního rámce EAP. Pro síťové infrastruktury bez 
autentizačního serveru, jako jsou malé kanceláře nebo domácnosti, WPA2 Personal podporuje použití 
předsdíleného klíče (PSK). 

2.4.2 Management klíčů 
WPA i WPA2 využívá stejného schématu při správě klíčů. Vytváření klíčů tedy probíhá v 802.11i 
dynamicky. Na vrcholu klíčové hierarchie serverových klíčů je PMK (Pairwise Master Key). Za jeho 
vytvoření zodpovídá autentizační protokol použitý v průběhu autentizační fáze 802.1x. Protokoly 
standardu 802.1x vygenerují dočasný klíč a z něj autentizační server a klientský software žadatele 
vygeneruje pár identických klíčů PMK. Server i stanice mají stejný klíč, nicméně je navíc také nutno 
poskytnout kopii PMK pro AP. Autentizační klíč se zkopíruje z autentizačního serveru 
k autentizátorovi (AP) žadatele. Nyní se pomocí PMK vygenerují dočasné WPA2 klíče, protože 
podobně jako WPA, tak i WPA2 používá několik párových klíčů pro unicastové rámce a zprávy 
EAPOL, k ochraně navazování komunikace. Klíče jsou to pak tyto: 

• Datový šifrovací klíč – Klíč použitý k šifrování unicastových rámců. Velikost tohoto klíče je 
128 bitů. 

• Datový integritní klíč – Klíč použitý pro výpočet hodnoty MIC unicastových rámců. 
Velikost tohoto klíče je 128 bitů. 
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• EAPOL šifrovací klíč – Klíč použitý pro šifrování EAPOL zpráv. Velikost tohoto klíče je 
128 bitů. 

• EAPOL integritní klíč – Klíč sloužící k výpočtu hodnoty MIC v EAPOL zprávách. Velikost 
tohoto klíče je 128 bitů. 

2.4.3 Šifrování a integrita datových přenosů 
CCMP je protokol zaručující silnější šifrování. CCMP používá 128 bitový klíč a na rozdíl od WEP, 
používá dynamické generování klíčů. CCMP zajišťuje jak šifrování, tak i integritu datových rámců, 
ale i například číslování paketů, které zabraňuje útokům typu replay. Pro šifrování přenášených dat se 
používá AES (Advance Encryption Standard), který využívá Counter Mode – Cipher Block Chaining 
(CBC) –Message Authentication Code (MAC) Protocol (CCMP). AES Counter Mode je bloková šifra 
která zašifruje 128 bitové bloky dat pomocí 128 bitového klíče. Algoritmus CBC-MAC produkuje 
MIC, který slouží pro zachování integrity datového rámce. Do WPA2 rámce je taktéž vložena hodnota 
pořadí rámce, jako ochrana proti replay útokům. Šifrování AES vyhovuje i vládním účelům. Díky 
celkovému návrhu AES není potřeba generovat klíče pro každý zaslaný rámec. CCMP proto používá 
relační klíč pro šifrování dat a generování kontrolního součtu.  

Zatímco při použití původního standardu IEEE 802.11 stačilo útočníkovi odposlechnout dostatečný 
objem zpráv, aby mohl zlomit klíč WEP, a jedinou obranou bylo manuálně klíče často měnit, mění 
802.11i klíče automaticky [5]. 

IEEE 802.11i tak nabízí řešení známých nedostatků původního WEP: 

• IV je příliš krátký 
V AES CCMP je IV nahrazen paketovým pořadovým číslem, jehož délka je 48 bitů. 

• Slabé zajištění integrity dat 
Algoritmus CRC-32 je nahrazen algoritmem AES CBC-MAC, který je navržen k zachování 
silné datové integrity. Výstupem algoritmu CBC-MAC je 128 bitová hodnota, přičemž WPA2 
využije výsledných 64 bitů s vyšší váhou jako MIC. WPA2 šifruje MIC pomocí AES Counter 
Mode. 

• Použití hlavního klíče místo odvozeného 
Podobně jako u WPA a u něj využívaného TKIP, AES CCMP používá sadu dočasných klíčů, 
které jsou odvozeny z hlavního klíče a dalších hodnot. Hlavní klíč je odvozen z EAP-TLS 
nebo PEAP autentizačního procesu 802.1x. 

• Žádná obnova klíčů 
AES CCMP obnovuje klíče automaticky pro odvození nových dočasných klíčů. 

• Neexistuje obrana proti útokům typu replay 
AES CCMP používá hodnotu čísla paketu jako ochranu před útoky typu replay. 

2.5 Možnosti zabezpečených bezdrátových přenosů v typických síťových 
topologiích 

V předešlých kapitolách jsou zhodnoceny a na ukázkových konfiguracích nebo principiálně ukázány 
jednotlivé možnosti zabezpečení bezdrátových sítí standardu IEEE 802.11(n). Dále na příkladech 
síťových topologií je ukázáno, jaká konfigurace by mohla být zvolena v jejich jednotlivých případech. 
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2.5.1 Poskytovatel internetu (ISP) 
Hlavním nedostatkem nasazení Wi-Fi sítí pro poskytovatele internetu do oblastí poslední míle je fakt, 
že k tomuto účelu nebyl původně standard IEEE 802.11 a jeho deriváty navržen. Nicméně poměrně 
nízké náklady na zprovoznění takové sítě způsobily její rozmach i v tomto ohledu. Pokud bych 
uvažoval poskytovatele, který bezdrátově připojuje k Internetu klienty v okolí svých přístupových 
bodů, je nutno zajistit a zvážit několik řešení z hlediska bezpečnosti. V ideálním případě je nutno 
zajistit, aby se do sítě nemohl připojit jak někdo cizí, stejně tak jako bývalý zákazník, který již není 
registrován jako uživatel dané sítě. 

Na první pohled se z hlediska bezpečnosti jeví jako dobré řešení zabezpečit síť pomocí WPA2-EAP 
s autentizací PEAP/MSCHAPv2, podobně jak jsou uvedeny příklady konfigurace v kapitole 3. Pro 
poskytovatele Internetu však tento způsob, hlavně z hlediska zabezpečené autentizace a jejího 
komplikovanějšího procesu, znamená poměrně složitou režii. Jako cenově velice schopné řešení se mi 
jeví použit na straně žadatele zařízení, které slouží jako switch, Wi-Fi AP a kvalitní router zároveň. 
Další podmínkou kvůli zabezpečení je, možnost nahrát na něj místo originálního firmware spíše 
Linuxovou distribuci OpenWRT [6] nebo DD-WRT[7]. Tyto distribuce Linuxu poskytují možnost 
mimo jiné i instalaci programu wpa_supplicant a tím i zajištění bezpečného přístupu do bezdrátové 
sítě. Ovšem nutnou podmínkou je mít toto zařízení na straně žadatele vybaveno některým 
z podporovaných chipsetů. Seznam podporovaných chipsetů a konkrétních podporovaných zařízení je 
uveden na domovských stránkách těchto distribucí Linuxu. Z jistého úhlu pohledu se může jednat o 
poměrně nepohodlné způsob, jak zabezpečit síť lokálního poskytovatele internetových služeb, na 
druhou stranu, pokud to myslí poskytovatel s bezpečností vážně, mnoho jiných možností, které by 
splňovaly nárok na bezpečnost, nemá. 

Byl jsem však překvapen, že mnoho poskytovatelů v mém okolí zabezpečuje svou síť stále pomocí 
WEP spolu s filtrací MAC adres. Poskytovatele k tomu mohou vést pravděpodobně starší nebo 
extrémně levná zařízení na straně zákazníků. Výměna hardware na straně zákazníků by byla nejspíše 
dosti nákladná a tak poskytovatel musí zvážit rizika a výhody, která z tohoto nedostatečného 
zabezpečení sítě vyplývají. Výhodou je sice jednoduchost takovou síť spravovat, útočník se však může 
do sítě připojit a snižovat tak využitelnou kapacitu sítě pro ostatní původně oprávněné uživatele této 
sítě. 

2.5.2 Firemní síť 
Bezdrátové sítě hrají v dnešní době velice důležitou roli, hlavně s rozmachem používání notebooků, 
které mají obvykle integrovanou síťovou kartu pro bezdrátový přístup do potřebné sítě založené na 
standardech IEEE 802.11(a/)b/g/n. Dalšími důvody pro nasazení bezdrátového připojení ve firmě jsou 
důvody ekonomické, kdy tahání kabeláží může být dosti náročným finančním úkonem, navíc oproti 
bezdrátovým sítím, pro koncové uživatele (žadatele) i nepohodlným. 

Firemní bezdrátová síť by měla používat zabezpečení WPA2-EAP s autentizací PEAP/MSCHAPv2 
nebo EAP-TLS. Heslo uživatele by mělo být v případě autentizace PEAP/MSCHAPv2 silné, 
neprolomitelné slovníkovým útokem. Stejně tak i heslo mezi RADIUS serverem a AP by mělo mít 
stejné vlastnosti.  
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Pokud firma využívá přístup uživatelů do firemní sítě prostřednictvím VPN [6], je možné umístit 
bezdrátovou síť přes firewall a dovolit z ní přístup jen na VPN server. Bezdrátovou síť pak nemusíme 
zabezpečovat, přístup bude zabezpečovat VPN stejně jako přístup přes Internet. 

Při odcizení síťového zařízení nebo notebooku je nutno co nejrychleji tuto událost nahlásit, aby se 
zabránilo přístupu do sítě neoprávněnému uživateli pomocí případného uložení přístupových 
informací v paměti operačního systému. 

2.5.3 Domácí síť nebo malá firma 
Zabezpečení domácích sítí nebo malých firem, přibližně do deseti zaměstnanců, využívajících 
síťových služeb podniku, není naštěstí tak komplikované, jako zabezpečení větších firem nebo sítí 
poskytovatelů internetu. Je však až s podivem, že v době, kdy i nejlevnější AP/routery nabízejí 
ochranu přenášených dat prostřednictvím WPA2, mnoho neznalých uživatelů používá v tom lepším 
případě stále WEP. V tom horším případě nezabezpečují svou síť vůbec. 

V současnosti je tak nejlepší volbou zapnout šifrování WPA2-PSK, pokud s touto metodou nemá 
problém operační systém uživatele. V dnešní době tak tomu stále může být například u starších typů 
mobilních telefonů. Dále lze pro doplnění bezpečnosti vypnout vysílání SSID a nakonfigurovat na AP 
filtraci MAC adres. Silné heslo schopné odolat slovníkovým útokům by mělo být samozřejmostí. 

2.5.4 Shrnutí možných zabezpečení pro různé síťové topologie 
Následující tabulka (tab. 1) shrnuje, které možnosti zabezpečení jsou vhodné pro daný typ sítě. 

 Poskytovatel Internetu Firemní síť Domácí síť/malá 
firma 

WEP Nevyhovující Nevyhovující Nevyhovující 
WEP+802.1x Použitelné s omezením Použitelné s omezením Zbytečné 
WPA-PSK Nevyhovující Nevyhovující Použitelné s omezením 
WPA-EAP Použitelné s omezením Použitelné s omezením Zbytečné 
WPA2-PSK Nevyhovující Nevyhovující Vhodné 
WPA2-EAP Vhodné Vhodné Zbytečné 

Doplňky síťového zabezpečení 
Filtrace MAC Zbytečné Zbytečné Zbytečné 
Skrytí SSID Nevhodné Zbytečné Vhodné 

Tab. 1: Shrnutí možných zabezpečení pro různé síťové topologie 

Samozřejmě záleží na administrátorovi dané sítě, obzvláště co se týče doplňků zabezpečení, které 
z nabízených možností využije nebo naopak nevyužije. Například u poskytovatele internetu může být 
vhodné vysílat SSID z reklamních důvodů. 

Je také dobré pamatovat na to, že norma IEEE 802.11n definuje nejen nutnou ale zároveň i postačující 
podmínku použití zabezpečovacího mechanismu WPA2+AES v tomto módu přenosu Wi-Fi signálu, 
pokud nepoužijeme otevřenou autentizaci bez hesla. V případě, že chceme využit starší metody 
zabezpečení sítě, jako jsou WPA+TKIP nebo WEP, tak se síť přepne automaticky do módu datového 
přenosu dle standardu IEEE 802.11g, kde klesá maximální teoretická přenosová rychlost na fyzické 
vrstvě na hodnotu 54Mbit/s.   
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Proto také v tabulce č. 1 jsou výrazem „Použitelné s omezením“ myšleny takové režimy zabezpečení 
bezdrátové sítě, kdy nebude možné využít samotný standard pro přenos dat IEEE 802.11n a tím pádem 
nebude možné dosáhnout navýšených přenosových rychlostí, které tento standard prezentují. 
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3 Implementace zabezpečení bezdrátových sítí IEEE 802.11n 
V této ukázkové implementaci zabezpečené bezdrátové sítě s rozšířenou autentizací uživatelů je 
využito serveru pro autentizaci FreeRADIUS ve verzi 1.1.18. Jako operační systém žadatele budeme 
uvažovat Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7 nebo Linux. Konkrétní autentizační metoda 
je zde volena PEAP. Základní schéma takové sítě je vyobrazeno na obrázku č. 8. 

 
Obr. 8: Základní schéma sítě pro rozšířenou autentizaci 

3.1 Kompilace a instalace FreeRADIUS serveru 
Instalace AAA serveru FreeRADIUS je velice variabilní. Zvolil jsem si tedy nainstalovat a 
nakonfigurovat FreeRADIUS server s podporou autentizačních metod PEAP a EAP-TLS a se základní 
databázi uživatelů v souboru users. 

Nainstalovat a zprovoznit FreeRADIUS jsem se rozhodl v linuxové distribuci Debian ve verzi 5.0.1 
(kódové označení „Lenny“). Instalace je sice ve své podstatě jednoduchá (klasicky apt-get 

install freeradius), nicméně na základě licenčních podmínek OpenSSL, které nejsou v 
souladu s licenčními podmínkami linuxové distribuce Debian, resp. dodržováním GPL, je nutno si 
zkompilovat balíčky s podporou EAP-TLS a PEAP.  

Začněme tedy aktualizací dostupných balíčků, vytvořením závislostí vzhledem k programu 
FreeRADIUS a nainstalováním knihovny nezbytné k provozu OpenSSL. Je tedy nutno zadat postupně 
tyto příkazy:  

apt-get update  

apt-get build-dep freeradius  

apt-get install libssl-dev  

 

Dále je potřeba stáhnout zdrojové kódy samotného programu FreeRADIUS, které upravíme pro 
podporu PEAP a EAP-TLS. Jako pracovní adresář jsem si zvolil /usr/src/freeradius a stáhl 
jsem zdrojové kódy:  

mkdir /usr/src/freeradius && cd /usr/src/freeradius  

apt-get source freeradius  

 

Nyní, pokud je FreeRADIUS stažen (cca 3MB dat), můžeme provést pár změn v původních 
nastaveních tak, aby bylo možno použít modulů EAP. K tomu je potřeba nejprve editovat soubor 
control v adresáři freradius-1.1.8/debian/. Zde přidáme k řádku Build-Depends 

podporu SSL pomocí knihovny libssl-dev. Řádek Build-Depends by měl tedy vypadat takto 
nebo podobně:  
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Build-Depends: debhelper (>= 4.2.32), dpatch (>= 2), autotools-

dev, libtool (>= 1.5), libltdl3-dev, libpam0g-dev, 

libmysqlclient15-dev | libmysqlclient14-dev | libmysqlclient-

dev, libgdbm-dev, libldap2-dev, libsasl2-dev, libiodbc2-dev, 

libkrb5-dev, libperl-dev, snmp, libsnmp9-dev | libsnmp5-dev | 

libsnmp4.2-dev, libpq-dev | postgresql-dev, libssl-dev 

 

Dále jsem přidal na konec souboru popis pro nově přidané EAP moduly (EAP-TLS a PEAP): 

Package: freeradius-eaptls  

Architecture: any  

Depends: freeradius (= ${binary:Version}), ${shlibs:Depends}  

Description: eap-tls module for FreeRADIUS server  

Debian will not provide a binary version of the rlm_eap_tls.so    

library. This module is required if you want to use EAP/TLS  

authentication, commonly used for Wi-Fi access points.  

 

Package: freeradius-eappeap  

Architecture: any  

Depends: freeradius (= ${binary:Version}), ${shlibs:Depends}  

Description: eap-peap module for FreeRADIUS server  

Debian will not provide a binary version of the rlm_eap_peap.so  

library. This  module is required if you want to use EAP/PEAP 

authentication, commonly used for Wi-Fi access points. 

 

Dále jsem pak upravil soubor rules v adresáři /usr/src/freeradius/freeradius-

1.1.8/debian/. K řádku modulepackages jsem přidal parametry eap_peap a eap_tls, 

pak jsem pozměnil i řádek buildssl. Finální nastavení parametrů pro modulepackages a 

buildssl vypadá takto:  

modulepackages = krb5 ldap sql_mysql sql_iodbc eap_peap eap_tls  

buildssl= --without-rlm_otp --without-rlm_sql_postgresql --

without-snmp 

 

Nyní bude dobré přidat po-instalační akce pro nově přidanou funkcionalitu s moduly eap-peap a eap-
tls. V adresáři /usr/src/freeradius/freeradius-1.1.8/debian/ jsem tedy vytvořil 

soubor freeradius-eappeap.postinst a vložil do něj tento kód:  

#! /bin/sh  

set -e  

case "$1" in  

 configure)  

       if [ -x "`which invoke-rc.d 2>/dev/null`" ]; then  

         invoke-rc.d freeradius reload  

       else  

         /etc/init.d/freeradius reload  

       fi  

       ;;  

 abort-upgrade)  

       ;;  

 abort-remove)  
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       ;;  

 abort-deconfigure)  

       ;;  

esac  

#DEBHELPER#  

 

Podobně, v tomtéž adresáři jsem vytvořil soubor freeradius-eaptls.postinst a vložil do něj 
následující kód:  

#! /bin/sh  

set -e  

case "$1" in  

 configure)  

       if [ -x "`which invoke-rc.d 2>/dev/null`" ]; then  

         invoke-rc.d freeradius restart  

       else  

         /etc/init.d/freeradius restart  

       fi  

       ;;  

 abort-upgrade)  

       ;;  

 abort-remove)  

       ;;  

 abort-deconfigure)  

       ;;  

esac  

#DEBHELPER# 

 

Nyní, po přesunutí zpět do pracovního adresáře jsem konečně mohl celý balík zkompilovat tímto 
příkazem:  

dpkg-buildpackage  

 

Po zkompilování se objevilo v pracovním adresáři několik instalačních *.deb balíčků. Nainstaloval 
jsem tedy tyto z nich a to následujícími příkazy: 

dpkg -i freeradius_1.1.8-0_i386.deb  

dpkg -i freeradius-eaptls_1.1.8-0_i386.deb  

dpkg -i freeradius-eappeap_1.1.8-0_i386.deb 

 

Zkontroloval jsem instalaci příkazem: 

ps aux | grep freeradius 

 

Instalace i spuštění FreeRADIUS serveru se zdařila – proces autentizačního serveru běží: 

freerad  4374 0.0 0.4 46632 2360 ? Ssl 15:28 0:00 

/usr/sbin/freeradius 

 

V opačném případě je možno spustit FreeRADIUS v debug módu, a tak odhalit problém. Toto se 
provede parametrem -X: 
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freeradius –X 

 

3.2 Konfigurace FreeRADIUS severu 
Nejprve je nutné upravit soubor /etc/freeradius/radiusd.conf a nastavit hodnoty u 

modulu mschap, který podporuje autentizaci MS-CHAP a MS-CHAPv2, které později využijeme. 

Blok mschap v již zmíněném souboru radiusd.conf musí mít nastaveny tyto parametry:  

mschap {  

         authtype = MS-CHAP  

         use_mppe = yes  

         require_encryption = yes  

         require_strong = yes  

} 

 

Následně v bloku authorize toho samého souboru je nutno zkontrolovat, aby byly 

neokomentovány následující položky: preprocess, mschap, suffix, eap, files.  

Blok authenticate stejného souboru musí být nakonfigurován takto: 

authenticate {  

  # MSCHAP authentication.  

  Auth-Type MS-CHAP {  

mschap  

}  

  # Allow EAP authentication.  

         eap  

}  

 

Když je kontrola a případná editace konfigurace radiusd.conf dokončena, můžeme přidat do 

souboru clients.conf, který je umístěn ve stejném adresáři jako radiusd.conf, informaci o 
klientovi, v mém případě se bude jednat o AP s IP adresou 192.168.1.1, které jsem použil k sestavení 
této pokusné sítě. Do souboru clients.conf tedy můžeme přidat řádky:  

client 192.168.1.1 {  

secret = APtestheslo  

shortname = MyAP  

} 

 

Nyní, po zkonfigurování souboru clients.conf je vhodné upravit soubor eap.conf nacházející 

se ve stejném adresáři jako předchozí editované soubory, tedy /etc/freeradius/. Upravení 
tohoto souboru zajistí serverovou podporu pro PEAP. 

Nejprve bude dobré upravit řádek default_eap_type. Je třeba změnit, pokud je FreeRADIUS 

server čistě nainstalován, tuto hodnotu ze základní md5 na peap. Řádek tedy bude vypadat takto: 

default_eap_type = peap 
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Ve stejném souboru (eap.conf), aby server znal cestu k certifikátům, je potřeba odkomentovat blok 

tls a uvnitř odkomentovat také cesty k certifikátům. Uvnitř bloku tls musí být nezakomentované 
tyto položky a celý blok bude vypadat následovně: 

tls {  

 private_key_password = whatever  

 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  

} 

 

Později, po vytvoření certifikátu se upraví i cesty k samotně vzniklým novým certifikátům. 

V bloku peap, který je v základním nastavení celý zakomentovaný, je nutno odkomentovat 
následující parametr: 

default_eap_type = mschapv2 

 

Nyní jsem pro otestování systému přidal uživatele do souboru users v adresáři 

/etc/freeradius/. Přidal jsem tyto řádky se jménem, heslem uživatele a uvítací zprávou: 

"jakub"  Cleartext-Password := "klientTestHeslo"  

  Reply-Message = "Hello World!" 

 

Po následném restartu FreeRADIUS serveru příkazem /etc/init.d/freeradius restart je 
možno otestovat prozatímní úspěšnost konfigurace příkazem v konzoli: 

radtest jakub klientTestHeslo localhost 0 testing123 

 

V následném výpisu by se měly objevit tyto řádky, pokud je server nastaven přesně dle mého příkladu 
konfigurace popisované v předchozích odstavcích:  

Sending Access-Request of id 73 to 127.0.0.1 port 1812  

 User-Name = "jakub"  

 User-Password = "klientTestHeslo"  

 NAS-IP-Address = 255.255.255.255  

 NAS-Port = 0  

rad_recv: Access-Accept packet from host 127.0.0.1:1812, id=73, 

length=34  

 Reply-Message = "Hello World!" 

 

Pokud vše pracuje jak má, tedy, pokud po otestování FreeRADIUS serveru o několik řádků výše 
popsaným postupem server běží, je důležité vytvořit si vlastní certifikační autoritu (CA) a také 
certifikáty pro koncová zařízení, neboť certifikáty uložené v adresářích, na které odkazuje momentální 
nastavení bloku tls v souboru eap.conf, slouží pouze testovacím účelům. V následujících 
odstavcích instalaci a nastavení vhodných nástrojů pro tyto úkony popíšu. 
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3.3 Tvorba certifikátů 
Nejprve je nutno nainstalovat OpenSSL, pokud ještě není nainstalovaný a volitelně i PWGen – 
generátor hesel pro usnadnění práce při vymýšlení komplexních hesel:  

apt-get install openssl pwgen 

 

Po instalaci OpenSSL můžeme využít souboru openssl.cnf v adresáři /etc/ssl/. Soubor je 
příkladem konfiguračního souboru pro požadavky výroby certifikátů, a pro tyto potřeby výborně 
postačuje. Je vhodné si daný soubor nejprve někde zálohovat, než se v něm provedou úpravy. Po 
otevření onoho souboru openssl.cnf je možno změnit parametr umístění, kde chceme vytvořit 
novou certifikační autoritu. Původní hodnotu parametru:  

dir = ./demoCA 

 

jsem změnil na: 

dir = /etc/freeradius/eap/eapCA 

 

Případně lze v tomto souboru změnit i dodatečné údaje, jako stát, kraj, jméno organizace a další. Po 
fyzickém vytvoření adresáře, jehož jméno jsem zvolil eap, dle nastavení v souboru openssl.cnf, 

je vhodná doba pro vytvoření certifikační autority. K tomu je třeba nejprve zkopírovat soubor CA.pl 

z adresáře /usr/lib/ssl/misc/ do nově vytvořeného adresáře /etc/freeradius/eap. 
Následně tento překopírovaný soubor upravit, konkrétně změnit hodnotu parametru:  

CATOP="./demoCA"; 

 

na hodnotu umístění, kde se má vytvořit certifikační autorita, v mém případě: 

CATOP="/etc/freeradius/eap/eapCA"; 

 

Certifikační autorita je srdcem celé vytvořené certifikační infrastruktury, proto je zde namístě použít 
co nejsilnější heslo pro ochranu. Nyní využiji nainstalovaného programu PWGen pro vygenerování 
hesla. Budu chtít tedy vygenerovat jedno heslo o délce 32 znaků. První řádek je mnou vepsaný příkaz 
do konzole a druhý řádek je již vygenerované heslo:  

pwgen 32 1 

xefai6ohgh6ieth0aJaik5aebie5uriK 

 

Konečně je možné spustit skript CA.pl s parametrem newca z adresáře /etc/freeradius/eap, 
který vytvoří certifikační autoritu:  

./CA.pl –newca 

 

Po spuštění skriptu je nutné odpovědět na všechny otázky a při žádosti o vložení hesla je potřeba 
vložit ono nově vygenerované heslo, v mém případě pomocí programu PWGen. Po skončení této 
procedury je nově vzniklá certifikační autorita umístěna v adresáři 
/etc/freeradius/eap/eapCA. Dalším krokem je vytvoření certifikátu pro FreeRADIUS server 
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a jeho podepsání nově vytvořenou certifikační autoritou. Nejprve tedy vytvořím serverový certifikát 
tímto příkazem:  

./CA.pl -newreq –nodes 

 

Nyní, pokud bereme v potaz, že v síti se budou vyskytovat koncoví klienti i s operačním systémem 
Windows, je potřeba ještě přidat rozšíření vyžadující si právě tento operační systém od Microsoftu. 
Soubor s rozšířením je distribuován s balíčkem FreeRADIUS. Stačí ho zkopírovat, soubor se jmenuje 
xpextensions, z adresáře /usr/share/doc/freeradius/examples/xpxtensions do 

adresáře /etc/freeradius/eap.  

Nyní využijme klíče naší certifikační autority k podepsání žádosti o certifikát, vložením výše 
uvedeného vygenerovaného hesla při požádání: 

openssl ca -config /etc/ssl/openssl.cnf -policy policy_anything 

-out /etc/freeradius/eap/newcert.pem -extensions xpserver_ext -

extfile /etc/freeradius/eap/xpextensions -infiles 

/etc/freeradius/eap/newreq.pem 

 

Nyní, když jsou všechny požadované certifikáty vygenerované, je potřeba vygenerovat DH pro 
výměnu klíčů[9] a nastavit řádnou cestu k vytvořeným certifikátům. K vytvoření DH a náhodných 
souborů použijeme příkaz:  

openssl dhparam -check -text -5 512 -out dh  

dd if=/dev/urandom of=random count=2  

 

Pokud znovu otevřeme soubor eap.conf v adresáři /etc/freeradius/, můžeme v bloku tls 
změnit stávající cesty k certifikátům, určené jen pro původní testování, na správné cesty, kde 
používáme námi vytvořené certifikáty. Vnitřek bloku tls bude tedy upraven takto:  

private_key_file = /etc/freeradius/eap/newkey.pem  

certificate_file = /etc/freeradius/eap/newcert.pem  

CA_file = /etc/freeradius/eap/eapCA/cacert.pem  

dh_file = /etc/freeradius/eap/dh  

random_file = /etc/freeradius/eap/random 

 

Dále ve stejném souboru jsem odkomentoval tyto parametry: 

fragment_size = 1024  

include_length = yes 

 

Instalace a konfigurace autentizačního serveru FreeRADIUS je nyní kompletní, stačí jej restartovat a 
certifikáty (/etc/freeradius/eap/eapCA/cacert.pem) zkopírovat ke koncovým klientům. 
Nyní stačí dokonfigurovat AP pro funkci s FreeRADIUS serverem a koncové klienty, což ukážu dále. 

3.4 Nastavení autentizátora 
Co se týče obecného nastavení, tak v tomto příkladu má autentizátor (AP) nastavenou IP adresu 
192.168.1.1 a SSID TESTNET4 a je nastaven, co se týče bezpečnosti bezdrátového datového přenosu, 
tak, že využívá WPA2 a AES pro šifrování dat. Důležité je také nastavit AP tím způsobem, aby 
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komunikovalo s RADIUS serverem na portu 1812 (což je základní port pro autentizační komunikaci 
protokolu RADIUS), který je využit v tomto příkladu. Dále je v AP nutné nastavit IP adresu RADIUS 
serveru (v tomto případě 192.168.1.105) a heslo (shared secret) pro umožnění komunikace mezi 
autentizátorem a RADIUS serverem (shared secret má v tomto případě hodnotu  APtestheslo, tak jak 
je nastaveno v souboru /etc/freeradius/clients.conf).  

3.4.1 Nastavení AP MikroTik 
Jako AP jsem zde využil MikroTik RouterBOARD 532A spolu s Mini PCI kartou CM9, která používá 
chipset Atheros AR5213, a pracuje v módech 802.11a/b/g. Konkrétní postup, jak nastavit toto AP pro 
podporou konekce na FreeRADIUS server pro autentizaci a s podporou zabezpečení WPA2 Enterprise, 
je uveden níže. Při použití karty s podporou módu přenosu dle standardu IEEE 802.11n postupujeme 
stejně s tím, že tento mód přenosu a s tím i související vysílací kanál navolíme. 

Jedná z možností, jak se připojit k MikroTik routeru je pomocí programu WinBox přes ethernetový 
kabel, a to buď pomocí MAC adresy, na druhé vrstvě, nebo pokud má router přidělenou nějakou IP 
adresu k danému rozhraní, přes které se připojujeme, můžeme se připojit pomocí IP adresy na třetí 
vrstvě. Po připojení uvidíme toto okno (obr. 9). 

 
Obr. 9: Okno programu WinBox pro práci v RouterOS routeru MikroTik 
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Nyní bude vhodné, když přemostíme bezdrátové a ethernetové rozhraní. Vybereme tedy z nabídky 
levého menu tlačítko Bridge a klikneme na červené tlačítko '+' pro přidání nového (obr. 10). 

 
Obr. 10: Výběr z menu pro vložení nového přemostění 

Nyní můžeme nastavit parametry přemostění tak, jak je ukázáno níže (obrázek č. 11). Zde si stačí 
oproti základním hodnotám pouze navolit jméno nově vytvořeného přemostění (položka Name). 

 
Obr. 11: Nastavení nového přemostění 

Po potvrzení změn, stisknutím tlačítka OK, můžeme vidět v seznamu všech přemostění právě ono 
nové, námi přidané (obr. 12). 

 
Obr. 12: Nově vytvořené přemostění nazvané bridge1 
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Nyní bude vhodné přiřadit do přemostění ta rozhraní, která využijeme v jedné podsíti, čili v tomto 
případě to je bezdrátové rozhraní wlan1 a ethernetové rozhraní ether2. Klikneme tedy na záložku 

Ports v okně Bridge a znovu na tlačítko označené červeným znakem +. Jako položku 

Interface vybereme ether2, potvrdíme stisknutím tlačítka OK a celý proces opakujeme pro 

rozhraní wlan1. Položku pro přemostění – Bridge – vždy samozřejmě volíme námi vytvořené 

přemostění, čili v tomto případě se jedná o přemostění s názvem bridge1. Okno s nabídkou 
nastavení je zobrazeno na obrázku č. 13. 

 
Obr. 13: Okno pro přiřazení zvoleného síťového rozhraní pro přemostění 

Pokud postupujeme podle tohoto návodu, pak v menu Ports v okně Bridge vidíme námi zvolená 
přemostění, viz obr. 14. 

 
Obr. 14: Navolená rozhraní pro dané přemostění 
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Nyní potřebujeme nastavit IP adresu pro námi vytvořené přemostění. Toto se provede z levého menu 
IP > Addresses, viz obr. 15. 

 
Obr. 15: Okno pro správu IP adres na daných rozhraních 

V okně Address List stiskneme znovu tlačítko pro přidání nové IP adresy, červené + a z nabídky 

vybereme požadované parametry. V tomto případě přiřadíme přemostění IP adresu 192.168.1.1 s 

maskou 255.255.255.0, čili /24. Síť je tedy 192.168.1.0 a adresa pro Broadcast je 

typická 192.168.1.255. Toto vše přiřadíme k Interface: bridge1. Nabídka New 

Address je zobrazena na obr. 16. 

 
Obr. 16. Přiřazení IP adresy pro přemostění bridge1 

Po potvrzení změn stisknutím tlačítka OK vidíme danou adresu přiřazenou k rozhraní bridge1 v 

okně Address List, viz obr. 17. 

 
Obr. 17: Seznam s nakonfigurovanou IP adresou pro přemostění bridge1  
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Přemostění je nakonfigurováno, zbývá tedy nakonfigurovat roli a chování bezdrátového síťového 
rozhraní wlan1. V levém menu tedy vybereme Interfaces a v záložce Interface klikneme 

 na bezdrátové síťové rozhraní wlan1, viz obr. 18: 

 
Obr. 18: Okno Interface List se seznamem dostupných síťových rozhraní 

Nyní je důležité v záložce Wireless nastavit zvolené rozhraní wlan1 jako přístupový bod, resp. 

Mode: ap bridge. Dále v tomto menu si můžeme zvolit mimo typ módu 802.11a/b/g/n, pokud 

jsou podporovány, kanál (Frequency) a musíme vložit jméno jako identifikátor bezdrátové sítě 

(SSID), v tomto případe se naše testovací síť jmenuje TESTNET4. Další podrobnosti, jako volbu 

bezpečnostního profilu (zde ponecháno default) a volby antény pro vysílání a příjem (Antenna 

Mode), můžeme vidět na obrázku č. 19. 

 
Obr. 19: Nastavení vlastností bezdrátového rozhraní wlan1 
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Další části bude nastavení bezpečnostního profilu pro bezdrátový přenos. Jako bezdrátové zabezpečení 
je zde voleno WPA2 Enterprise spolu s šifrováním AES-CCMP. Více na obrázcích č. 20 a 21. Z 

levého menu tedy vybereme položku Wireless a v otevřeném okně Wireless Tables, v 

záložce Security Profiles stiskneme tlačítko s červeným znakem + pro přidání nového 
bezpečnostního profilu. 

 
Obr. 20: Okno Wireless Tables, záložka Security Profiles 

Jméno bezpečnostního profilu zvolme default, protože, toto jméno už máme předdefinované ve 

vlastnostech rozhraní wlan1. Jako mód pro výměnu klíčů, zvolme dynamic keys, typ autentizace 

WPA2 EAP a šifrování aes ccm. Supplicant Identity pak je dobré dát stejné, jaké máme 

definované v souboru clients.conf  nakonfigurovaného FreeRADIUS serveru – čili MyAP v 
tomto případě. 

 
Obr. 21: Nastavení bezpečnostního profilu default 

Po potvrzení kliknutím na tlačítko OK vidíme v okně Wireless Tables v záložce Security 

Profiles již nakonfigurovaný bezpečnostní profil bezdrátové sítě, jako na obr. 22. 
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Obr. 22:  Nakonfigurovaný bezpečnostní profil bezdrátové sítě 

Posledním krokem bude nastavení přístupového bodu pro ověřování koncových žadatelů pomocí 
autentizačního serveru FreeRADIUS. Z levého menu tedy vyberme položku FreeRADIUS. Otevře se 
okno s dosud prázdným seznamem RADIUS serverů. Klikněme tedy, na tlačítko označené červeným 
znakem +, viz obr. 23. 

 
Obr. 23: Okno seznamu pro nakonfigurovaná spojení s RADIUS serverem 

Nyní v okně Radius Server nastavme tyto hodnoty. Jako službu (Service) zvolíme login a 

wireless, adresu FreeRADIUS serveru (Address) 192.168.1.105 a sdílené tajemství, tak jak 

je nakonfigurováno na FreeRADIUS serveru v konfiguračním souboru clients.conf, čili v tomto 

případě APtestheslo. Porty pro autentizaci a účtování ponecháme na základních hodnotách 1812 

resp. 1813. Kompletní nastaveni je vyobrazeno na obr. č. 24. 
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Obr. 24: Nastavení spojení na RADIUS server 

Po kliknutí na tlačítko OK je MikroTik konečně nastaven jako přístupový bod pro bezdrátovou síť. V 

seznamu v okně Radius tedy můžeme vidět nakonfigurované spojení pro autentizaci, viz obr. 25. 

 
Obr. 25: Nakonfigurované spojení pro komunikaci mezi autentizátorem (AP) a RADIUS 

(FreeRADIUS) serverem 



44 

 

3.5 Nastavení koncového žadatele 
Pokud uvažujeme žadatele o připojení, že používá operační systém Windows, konkrétně Windows XP 
SP3 a novější, využijeme vyrobeného certifikátu z podkapitoly 3.3. Ve zdejším případě se jedná o 
soubor cacert.pem, jehož příponu můžeme přejmenovat na crt, a tak se certifikát automaticky 

asociuje s Crypto Shell Extensions a konfigurace žadatele se provede takto: 

1. Otevřeme soubor cacert.crt a v úvodním okně Certificate se zobrazí informace o 
tomto certifikátu. 

2. Po kliknutí na tlačítko Install Certificate se spustí průvodce. 

3. V okně průvodce s názvem Certificate Import Wizard je třeba zaškrtnout volbu 

Place all certificates in the following store a jako Certificate 

Store: – úložiště certifikátu, vybrat Trusted Root Certification 

Authorities.  

4. Po následném kliknutí na tlačítko Next se zobrazí okno se správou o úspěšně nainstalovaném 
certifikátu.  

Nyní můžeme nakonfigurovat bezdrátovou síť žadatele tak, aby bylo možné se konečně do ni připojit: 

1. Ve vlastnostech bezdrátové síťové karty v záložce Wireless Networks je potřeba 

poklepat na tlačítko Add....  

2. V nově otevřeném okně Wireless network properties v první záložce s názvem 

Association je třeba zadat název sítě (SSID), v mém případě jsem zadal TESTNET4 a v 

panelu Wireless network key vybrat ze seznamu z nastavení Network 

Authentication volbu WPA2 (Enterprise) a jako šifrování (Data encryption) 

vybrat AES. 

3. V záložce nastavující autentizaci: Authentication je třeba vybrat jako volbu typu rámce 

EAP (EAP type) ze seznamu Protected EAP (PEAP). 

4. V této samé záložce po kliknutí na Properties je dále nutno ze seznamu nainstalovaných 
certifikátů zvolit náš, před chvílí nainstalovaný certifikát a vybrat pro něj autentizační metodu, 
v mém případě se jednalo o výchozí Secured password (EAP-MSCHAP-v2). 

5. Jelikož se můj nakonfigurovaný login a heslo pro 802.1x v lokální databázi FreeRADIUS 
sevreru (soubor /etc/freeradius/users) liší od jména uživatelského profilu a hesla ve 

Windows, bylo ještě nutné kliknout na tlačítko Configure ve stejném okně a nechat 
nezaškrtnutou volbu automatického použití přihlašovacího jména a hesla systému Windows 
(Automatically use my Windows logon name and password (and 

domain if any).). 
6. Konfigurace žadatele je kompletní a při prvním pokusu o připojení stačí zadat přihlašovací 

jméno a heslo uložené v souboru users FreeRADIUS serveru v adresáři 

/etc/freeradius. 

Pokud uvažujeme žadatele o připojení, že používá Linux, tak zde je možno využít pro připojení 
koncového žadatele např. programu wpa_supplicant, který podporuje většinu dnešních bezdrátových 
síťových karet, kdy samotný konfigurační soubor programu se jménem wpa_supplicant.conf je 
nutno upravit takto: 
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network={ 

ssid="TESTNET4" 

proto=RSN 

key_mgmt=WPA-EAP 

eap=PEAP 

pairwise=CCMP 

group=CCMP 

identity="jakub" 

password="password123" 

ca_cert="/etc/cert/cacert.pem" 

phase2="auth=MSCHAPV2" 

} 

 

Zde je znovu potřeba nakopírovat certifikát (soubor cacert.pem) FreeRADIUS serveru do složky 
žadatele pro připojení shodné s cestou uvedenou v konfiguračním souboru 
wpa_supplicant.conf. V tomto případě je zvolena cesta /etc/cert/.  

3.6 Analýza síťového provozu 
Ze strany žadatele bylo při autentizaci uživatele do sítě zajímavé sledovat rámce EAP, kdežto ze 
strany autentizačního serveru FreeRADIUS to byly rámce protokolu RADIUS. Podrobnosti jsou 
zobrazeny ve výpisech programu Wireshark na obrázcích níže, kdy se uživatel úspěšně autentizoval 
vůči dané síti: 

 
Obr. 26: Síťový provoz z hlediska protokolu EAP při autentizační metodě PEAP na straně žadatele 



46 

 

 
Obr. 27: Síťový provoz z hlediska protokolu RADIUS při autentizační metodě PEAP na straně 

RADIUS serveru 

Stejně tak, pokud spustíme FreeRADIUS v debug módu (freeradius -x), můžeme sledovat 
průběh autentizace žadatele. Část logující požadavek o autentizaci a jeho schválení je vypsána na 
následujících řádcích. 

rad_recv: Access-Request packet from host 192.168.1.1:1060, id=8, length=219  

 Message-Authenticator = 0x18af4a626ef041055ce8df5135701f4b  

 Service-Type = Framed-User  

 User-Name = "jakub"  

 Framed-MTU = 1488  

 State = 0xb6250a8f841c0b46dcda40de394f5e30  

 Called-Station-Id = "00-0B-6B-DA-92-DF:TESTNET4"  

 Calling-Station-Id = "00-1F-3C-3D-89-2A"  

 NAS-Port-Type = MikroTik  

 Connect-Info = "CONNECT 54Mbps 802.11g"  

 EAP-Message = 

0x020800261900170301001b964f1614f6d5a057cec627889b706bf84e43c7fad1e86f095954fd  

 NAS-IP-Address = 192.168.1.105  

 NAS-Port = 1  

 NAS-Port-Id = "STA port # 1"  

  Processing the authorize section of radiusd.conf  

modcall: entering group authorize for request 8  

  modcall[authorize]: module "preprocess" returns ok for request 8  

  modcall[authorize]: module "chap" returns noop for request 8  

  modcall[authorize]: module "mschap" returns noop for request 8  

    rlm_realm: No '@' in User-Name = "jakub", looking up realm NULL  

    rlm_realm: No such realm "NULL"  

  modcall[authorize]: module "suffix" returns noop for request 8  

  rlm_eap: EAP packet type response id 8 length 38  

  rlm_eap: No EAP Start, assuming it's an on-going EAP conversation  

  modcall[authorize]: module "eap" returns updated for request 8  

    users: Matched entry jakub at line 94  
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  modcall[authorize]: module "files" returns ok for request 8  

rlm_pap: Found existing Auth-Type, not changing it.  

  modcall[authorize]: module "pap" returns noop for request 8  

modcall: leaving group authorize (returns updated) for request 8  

  rad_check_password:  Found Auth-Type EAP  

auth: type "EAP"  

  Processing the authenticate section of radiusd.conf  

modcall: entering group authenticate for request 8  

  rlm_eap: Request found, released from the list  

  rlm_eap: EAP/peap  

  rlm_eap: processing type peap  

  rlm_eap_peap: Authenticate  

  rlm_eap_tls: processing TLS  

  eaptls_verify returned 7  

  rlm_eap_tls: Done initial handshake  

  eaptls_process returned 7  

  rlm_eap_peap: EAPTLS_OK  

  rlm_eap_peap: Session established.  Decoding tunneled attributes.  

  rlm_eap_peap: Received EAP-TLV response.  

  rlm_eap_peap: Tunneled data is valid.  

  rlm_eap_peap: Success  

  rlm_eap: Freeing handler  

  modcall[authenticate]: module "eap" returns ok for request 8  

modcall: leaving group authenticate (returns ok) for request 8  

radius_xlat:  'Hello World!'  

Sending Access-Accept of id 8 to 192.168.1.1 port 1060  

 Reply-Message = "Hello World!"  

 MS-MPPE-Recv-Key = 

0x20b10106c7fda851ec57f00614757684c85ffb608037c37fc6426cce642b8f98  

 MS-MPPE-Send-Key = 

0xe191d14c0c8554b0b16e94d7907ba9e074e6f44c45a18259a2a549f8475af141  

 EAP-Message = 0x03080004  

 Message-Authenticator = 0x00000000000000000000000000000000  

 User-Name = "jakub"  

Finished request 8  

Going to the next request  

Waking up in 5 seconds...  

--- Walking the entire request list ---  

Cleaning up request 0 ID 0 with timestamp 4cd0d1f2  

Cleaning up request 1 ID 1 with timestamp 4cd0d1f2  

Cleaning up request 2 ID 2 with timestamp 4cd0d1f2  

Cleaning up request 3 ID 3 with timestamp 4cd0d1f2  

Waking up in 1 seconds...  

--- Walking the entire request list ---  

Cleaning up request 4 ID 4 with timestamp 4cd0d1f3  

Cleaning up request 5 ID 5 with timestamp 4cd0d1f3  

Cleaning up request 6 ID 6 with timestamp 4cd0d1f3  

Cleaning up request 7 ID 7 with timestamp 4cd0d1f3  

Cleaning up request 8 ID 8 with timestamp 4cd0d1f3  

Nothing to do.  Sleeping until we see a request. 

 

Z výše uvedeného debug logu autentizačního serveru, i z obr. 26 lze vidět, že námi zvolená 
autentizační metoda EAP-PEAP vytváří relaci TLS (obr. 26, výpisové řádky (No.) 37 až 48) a tím 
pádem bezpečný tunel, jehož prostřednictvím se uživatel WLAN může autentizovat s použitím 
primitivnějších metod autentizace rámce EAP (např EAP-MD5). TLS se používá k autentizaci 
autentizačního serveru vůči koncovému žadateli a klíč TLS chrání kanál mezi žadatelem a 
autentizacím serverem. Ačkoli EAP-PEAP nelze považovat za administrativně složitou metodu, přesto 
je nutné si uvědomit, že autentizační server musí mít svůj certifikát, stanice musí mít také tento 
serverový certifikát nakonfigurovaný ve svém úložišti certifikátů a musí být schopna ověřit jeho 
platnost či neplatnost a to pomocí seznamu CRL (Certificate Revocation List)[10] nebo pomocí 
protokolu OCSP (Online Certificate Status Protocol)[11].  
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4 Grafické zpracování závislosti použitého algoritmu zabezpečení na 
zpoždění a rychlost datové komunikace v sítích IEEE 802.11n 

Jednotlivé druhy zabezpečení bezdrátových sítí představují také zvýšené nároky na režii průtoku dat, a 
to jak skrz přístupový bod, tak i při zpracování v klientské stanici žadatele. Tato kapitola se tedy 
zabývá právě vlivem zvoleného typu zabezpečení bezdrátové sítě na výslednou rychlost a případně 
zvýšenou latenci datového přenosu mezi přístupovým bodem a stanicí žadatele o připojení. 

4.1 Síť pro testování propustnosti datového toku 
Pro zjištění reálné propustnosti, resp. vlivu zvoleného zabezpečení datového toku na propustnost byla 
sestavena síť skládající se ze dvou klientských stanic MikroTik (Mikrotik RouterBOARD 411 spolu s 
MiniPCI kartou MikroTik R52n využívající chipset Atheros AR9220), kdy každá z nich byla 
připojena k počítači koncového žadatele o připojení přes gigabitová Ethernetová rozhraní. Na straně 
přístupového bodu bylo použito zařízení Cisco Aironet AP1252AG-E-K9 s operačním systémem 
Cisco IOS ve verzi 12.4. Celá síť byla umístěna do jedné podsítě. Stanice bezdrátového klienta v roli 
žadatele o připojení je při následných testech propustnosti od stanice bezdrátového přístupového bodu 
vzdálená 1m. 

Obrázky č. 28 až 30 zobrazují jednotlivá použitá síťová zařízení i celkové schéma sítě. 

 
Obr. 28: Zařízení použito jako přístupový bod Cisco Aironet AP1252 
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Obr. 29: Zařízení použito jako koncový bod bezdrátového spojení – MikroTik RouterBOARD 411 
(vlevo) a bezdrátová síťová MiniPCI karta MikroTik RouterBOARD R52n (vpravo) 

IPerf Server

IPerf – klient 1

IPerf – klient 2

GigaBit Ethernet

Cisco AP1252 -

přístupový bod

MikroTik – klient 1

MikroTik – klient 2

GigaBit Ethernet

GigaBit Ethernet

 
Obr. 30: Schéma sítě pro měření datové propustnosti IEEE 802.11n 

Jako software pro testování byl zvolen program IPerf. Jedná se o multiplatformní diagnostický open-
source nástroj pro měření propustnosti datové sítě založené na IP protokolu. Program pracuje 
v příkazové řádce. Existuje však i grafická nadstavba zvaná JPerf. Měření probíhá tím způsobem, že 
IPerf je na jedné straně spuštěn jako server a na druhé straně jako klient. 

Diagnostický program IPerf v módu serveru se spouští s parametrem –s, v módu klienta pak 

s parametrem –c <adresa IPerf serveru>. IPerf zvládá měřit propustnost TCP i UDP, a to 
jak při stahování nebo odesílání dat nebo i při stahování a odesílání dat zároveň, při námi zvoleném 
paralelním počtu datových toků (streamů). 
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4.2 Grafické zpracování závislosti použitého zabezpečení na propustnost 
přenosu dat v bezdrátové síti 

Závislost použitého zabezpečení bezdrátové sítě na propustnost toku dat byla zjišťována opakovaným 
měřením a to jak v pásmu 5 GHz, tak i v pásmu 2,4GHz. Měření v pásmu 2,4GHz probíhalo na 6. 
kanálu (šířka pásma 20MHz) a v pásmu 5GHz pak na 42. kanálu (5,21GHz), přičemž šířka pásma zde 
byla zvolena 40MHz a také 20MHz. Nejsignifikantnější rozdíly i nejvyšší dosahované rychlosti, které 
byly na výše dané (viz obr. 30) síťové topologii naměřeny v závislosti na zvoleném zabezpečení se 
jevily při měření průtoku TCP datového toku při nastavení celkových 10 paralelních TCP datových 
proudů. Počet paralelních datových toků byl vždy rovnoměrně rozdělen mezi 2 klienty v rolích 
žadatelů. Každé dílčí testování probíhalo 5 krát opakovaně, vždy po dobu 60 sekund a výsledná 
rychlost je průměrem celkového daného počtu opakování (s ignorováním případných vzdálených 
pozorování) každého testu.  

Při testování bylo prioritou zjištění, zda a jaký dopad má v sítích IEEE 802.11n zvolené šifrování na 
rychlost přenášených dat. Bylo voleno šifrování dle WPA2 (AES + CCMP) nebo nebylo voleno 
šifrování žádné při otevřené autentizaci do bezdrátové sítě. Velikost TCP okénka (TCP Window Size) 
byla zvolena 64KB i vzhledem k tomu, že zpoždění bylo ve všech případech, při stabilním datovém 
toku pod 1ms. Proto ke zpoždění není v následujícím grafickém zpracování přikládána žádná váha. 
Měření probíhala s nastavením ochranného intervalu (Guard Interval – GI) na hodnotách 400 a 800ns. 
Jedná se doplňkovou technologii při přenosu dat tolerančního charakteru, díky které se eliminuje 
rušivý vliv opožděných signálů, které přišly delší trasou (odrazem nebo z jiného vysílače). Nastavení 
ochranného intervalu je v přímém vztahu k topologii sítě vysílačů, což znamená, že za ideálních 
podmínek pro přenos dat je vhodné volit GI nižší, což slibuje zvýšení propustnosti dané sítě. A naopak 
při podmínkách, kdy je pravděpodobné, že může docházet k rušení přenášeného signálu nebo jeho 
opakovaného odrazu, je lepší volit hodnotu GI vyšší, čímž se sice sníží maximální teoretická datová 
propustnost bezdrátové sítě, nicméně na druhou stranu, reálná propustnost bude vyšší, něž při použití 
GI na nízkých hodnotách. Vysílání a přijímání bezdrátového signálu taktéž probíhá buďto 
v exkluzivním módu IEEE 802.11n (tzv. Green Field Mode [12]) nebo v módu kompatibility se 
standardy IEEE 802.11a/b/g. 

4.2.1 Datová propustnost v pásmu 5GHz při šířce pásma 40MHz. 
V tomto případě probíhala měření v pásmu 5GHz, kdy šířka přenášeného pásma byla dvojnásobná 
oproti klasickému 20MHz pásmu sítí 802.11. Je tedy pochopitelné, že dosahované rychlosti zde byly 
nejvyšší, zvláště při měření v tzv. Green Field módu, neboli IEEE 802.11n exkluzivním módu, kdy 
zařízení nepodporující standard IEEE 802.11n se do takto nastavené sítě díky své nekompatibilitě 
nemohou připojit. Bylo měřeno zvlášť jak odesílání dat (v grafu a tabulce uvedeno jako „Upload“), tak 
i rychlost přijímaných dat směrem k žadateli (v grafu a tabulce uvedeno jako „Download“). Můžeme 
také sledovat jistý očekávaný rozdíl v rychlosti mezi nastavením GI na 400 resp. 800ns. Výsledky 
datové propustnosti v IEEE 802.11n exkluzivním módu jsou vyobrazeny v tabulce č. 2 a v grafu, který 
je prezentován na obr. 31. 
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Tab. 2: Exkluzivní IEEE 802.11n mód – dosahované hodnoty v Mbit/s TCP datového toku v pásmu 

5GHz, při šířce pásma 40MHz, v závislosti na volbě zabezpečení a době ochranného intervalu (Guard 
Interval) 

 
Obr. 31: Grafické zpracování dosahovaných hodnot v Mbit/s TCP datového toku v pásmu 5GHz, při 

šířce pásma 40MHz, v závislosti na volbě zabezpečení a době ochranného intervalu (GI) 
v exkluzivním IEEE 802.11n módu 

Z grafu na obr. 31 i z tabulky č. 2 je patrné, že v sítích IEEE 802.11n má volba toho, zda síť 
zabezpečíme pomocí WPA2 nebo ne, mírný vliv na propustnost datového toku v síti. Rozdíl činí 
přibližně 10% v neprospěch šifrovaného datového přenosu. Stejných rozdílových procentuálních 
hodnot dosáhneme tehdy, pokud je nastavena hodnota GI na 800 oproti 400ns. Ve zdejší testované 
topologii, kdy bylo zajištěno co nejideálnější prostředí pro přenos signálu, se potvrdil teoretický 
předpoklad vyšší dosahované rychlosti toku dat spolu s nižší hodnotou nastavení GI. Pokud tedy 
porovnáme hodnoty se zapnutou bezpečností WPA2 při GI 400ns proti hodnotám s vypnutým 
zabezpečením sítě při GI rovnající se 800ns, je rozdíl v propustnosti sítě dokonce téměř pětinový. 

Pokud využijeme stejných nastavení, jako při testování datové propustnosti z tabulky a grafu výše, 
avšak měříme v síťové topologii s aktivním módem kompatibility pro sítě IEEE 802.11a/b/g, jsou pak 
výsledky dané datové propustnosti zobrazeny v tabulce č. 3, resp. na obr. 32. 

Zabezpečení sítě Download Upload Download Upload

Síť bez zabezpečení s otevřenou autentizací 110 112 101 102

WPA2-AES 100 104 92 91

Guard Interval = 400ns Guard Interval = 800ns
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Tab. 3: Kompatibilní IEEE 802.11a/b/g mód – dosahované hodnoty v Mbit/s TCP datového toku 

v pásmu 5GHz, při šířce pásma 40MHz, v závislosti na volbě zabezpečení a době ochranného 
intervalu (Guard Interval) 

 
Obr. 32: Grafické zpracování dosahovaných hodnot v Mbit/s TCP datového toku v pásmu 5GHz, při 
šířce pásma 40MHz, v závislosti na volbě zabezpečení a době ochranného intervalu (Guard Interval) 

v módu kompatibility s IEEE 802.11a/b/g 

Porovnáním obr. 31 a obr. 32 můžeme pozorovat, že při přenosu dat bezdrátovou sítí představuje 
aktivní mód kompatibility se sítěmi dle standardu IEEE 802.11a/b/g jisté zpomalení při přenosu dat. 
Rozdíl zde se pohybuje maximálně do 5% v neprospěch kompatibilního přenosového módu. 

Z těchto měření v pásmu 5GHz při šířce pásma 40MHz je tedy jasně patrné, že mnohem vyšší vliv na 
výslednou přenosovou rychlost v bezdrátové síti má spíše volba zabezpečení, než volba exkluzivního 
nebo kompatibilního módu přenosu. Co se týče hodnoty GI a jeho vlivu na výslednou rychlost a tím i 
propustnost sítě, tak musíme zde uvažovat, že ideálních podmínek pro přenos signálu jako v této sérii 
měření reálně dosáhneme málokdy. Proto je paradoxně někdy lepší volit GI rovnající se 800ns, 
přičemž reálná propustnost může být vyšší, než při volbě GI rovnající se 400ns, kdy mají rušivý vliv 
na propustnost sítě opožděné signály ve vyšší míře. 

  

Zabezpečení sítě Download Upload Download Upload

Síť bez zabezpečení s otevřenou autentizací 105 106 98 99

WPA2-AES 97 97 92 92

Guard Interval = 400ns Guard Interval = 800ns
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4.2.2 Datová propustnost v pásmu 5GHz při šířce pásma 20MHz 
Volba šířky přenosového pásma 20MHz znamená reálně přibližně poloviční rychlostní propad. 
V tabulce č. 4 a na obr. 33 můžeme vidět celkovou propustnost takto nastavené sítě v IEEE 802.11n 
exkluzivním módu v závislosti na zvoleném ochranném intervalu – GI a hlavně na zvoleném 
zabezpečení sítě. 

 
Tab. 4: Exkluzivní IEEE 802.11n mód – dosahované hodnoty v Mbit/s TCP datového toku v pásmu 

5GHz, při šířce pásma 20MHz, v závislosti na volbě zabezpečení a době ochranného intervalu (Guard 
Interval) 

 
Obr. 33: Grafické zpracování dosahovaných hodnot v Mbit/s TCP datového toku v pásmu 5GHz, při 
šířce pásma 20MHz, v závislosti na volbě zabezpečení a době ochranného intervalu (Guard Interval) 

v exkluzivním IEEE 802.11n módu 

Z tabulky č. 4 i z obr. 33 je stále zřejmý jistý pokles přenosové rychlosti v závislosti na tom, zda 
zvolíme zabezpečení sítě jako aktivní nebo ne. Pokles je zde však procentuálně vzato maximálně 6%. 
Při přenosu s nastaveným GI na 800ns je dokonce v rozmezí 1 až 2%, což je již velmi zanedbatelné a 
jedná se spíše o hodnotu, kterou můžeme přičíst chybě měření. 

Dále v tabulce č. 5 a na obr. 34 je proveden stejný test bezdrátové sítě a její datové propustnosti 
v IEEE 802.11a/b/g kompatibilním módu přenosu dat. 

  

Zabezpečení sítě Download Upload Download Upload

Síť bez zabezpečení s otevřenou autentizací 66 67 62 62

WPA2-AES 63 63 61 60

Guard Interval = 400ns Guard Interval = 800ns
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Tab. 5: Kompatibilní IEEE 802.11a/b/g mód – dosahované hodnoty v Mbit/s TCP datového toku 

v pásmu 5GHz, při šířce pásma 20MHz, v závislosti na volbě zabezpečení a době ochranného 
intervalu (Guard Interval) 

 
Obr. 34: Grafické zpracování dosahovaných hodnot v Mbit/s TCP datového toku v pásmu 5GHz, při 
šířce pásma 20MHz, v závislosti na volbě zabezpečení a době ochranného intervalu (Guard Interval) 

v módu kompatibility s IEEE 802.11a/b/g 

Z měření v pásmu 5GHz při šířce pásma 20MHz můžeme vyvodit podobné závěry, jako při měření ve 
stejném pásmu s dvojnásobně širším pásmem, s tím rozdílem, že absolutní přenosové rychlosti 
dosahují dle očekávání polovičních nebo mírně vyšších než polovičních hodnot. Na druhou stranu 
však lze vidět, že zde již postupně zaniká rozdíl mezi tím, zda datový přenos šifrujeme nebo ne. Toto 
se dalo čekat a je to zcela pochopitelné vzhledem k nižší vytíženosti interního chipsetu, a to jak 
v jednotlivých  klientských stanicích, tak hlavně i v bezdrátovém přístupovém bodě, který je vytížen 
nejvíce. 

4.2.3 Datová propustnost v pásmu 2,4GHz při šířce pásma 20MHz 
Při testování v pásmu 2,4GHz při šířce pásma 20MHz byly očekávány stejné nebo podobné vysledky, 
jako v pásmu 5GHz při šířce pásma 20MHz. Výsledky při testování v IEEE 802.11n exkluzivním 
módu jsou shrnuty v následující tabulce č. 6 a na obr. 35. 

Zabezpečení sítě Download Upload Download Upload

Síť bez zabezpečení s otevřenou autentizací 63 63 60 60

WPA2-AES 61 61 58 58

Guard Interval = 400ns Guard Interval = 800ns

63 63
60 60

61 61
58 58
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Tab. 6: Exkluzivní IEEE 802.11n mód – dosahované hodnoty v Mbit/s TCP datového toku v pásmu 

2,4GHz, při šířce pásma 20MHz, v závislosti na volbě zabezpečení a době ochranného intervalu 
(Guard Interval) 

 
Obr. 35: Grafické zpracování dosahovaných hodnot v Mbit/s TCP datového toku v pásmu 2,4GHz, při 
šířce pásma 20MHz, v závislosti na volbě zabezpečení a době ochranného intervalu (Guard Interval) 

v exkluzivním IEEE 802.11n módu 

Potvrzuje se, že při přenosu dat sítí při šířce pásma 20MHz již nedochází ke snižování rychlosti 
datového toku v závislosti na zvoleném šifrování. Rozhodující je spíše vhodné nastavení ochranného 
intervalu dle povahy konkrétní sítě a to vzhledem k environmentálním podmínkám, kde se síť nachází. 
Stejně tak, pokud hodláme v síti používat pouze ta zařízení, která podporují a jsou nastavena na přenos 
signálu dle standardu IEEE 802.11n, je vhodné zvolit IEEE 802.11n exkluzivní mód přenosu neboli 
tzv. Green Field Mode, jehož použití neznamená jen o několik málo procent větší datovou 
propustnost, ale jedná se v dnešní době i o praktický bezpečnostní doplněk, neboť takto konfigurovaná 
síť není rozpoznaná zařízeními pracujícími dle starších standardů IEEE 802.11a/b/g, což znamená, že 
ani útočník využívající těchto starších zařízení se nemůže pokusit napadnout takto konfigurovanou síť. 

Pro doplnění je níže uvedena tabulka č. 7 a obr. 36, zobrazující reálné přenosové rychlosti v pásmu 
2,4GHz při šířce pásma 20MHz v IEEE 802.11a/b/g kompatibilním módu.   

Zabezpečení sítě Download Upload Download Upload

Síť bez zabezpečení s otevřenou autentizací 60 58 55 53

WPA2-AES 59 58 55 53

Guard Interval = 400ns Guard Interval = 800ns

60 58
55 53
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55 53
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Tab. 7: Kompatibilní IEEE 802.11a/b/g mód – dosahované hodnoty v Mbit/s TCP datového toku 

v pásmu 5GHz, při šířce pásma 20MHz, v závislosti na volbě zabezpečení a době ochranného 
intervalu (Guard Interval) 

 
Obr. 36: Grafické zpracování dosahovaných hodnot v Mbit/s TCP datového toku v pásmu 2,4GHz, při 
šířce pásma 20MHz, v závislosti na volbě zabezpečení a době ochranného intervalu (Guard Interval) 

v módu kompatibility s IEEE 802.11a/b/g 

4.3 Zhodnocení závislosti použitého algoritmu zabezpečení na zpoždění a 
rychlost datové komunikace v sítích IEEE 802.11n 

Z tabulek č. 2 až 7 a z obr. 31 až 36 lze vypozorovat, že vliv na rychlost datového přenosu sice 
zvolená volba zabezpečení má, nicméně se jedná o rozdíly maximálně okolo 10 procent v neprospěch 
šifrovaného datového přenosu prostřednictvím WPA2+AES. Navíc se snižujícími se rychlostmi 
aktuálního datového toku v síti se tyto rozdíly stírají. Při přenosu se šířkou pásma 20MHz jsou již tyto 
rozdíly spíše nahodilé. Vliv na rychlost datové komunikace má spíše fakt, zda aktivujeme IEEE 
802.11n exkluzivní mód (Green Field Mode). Taktéž citlivé nastavení ochranného intervalu (GI) má 
vliv i na výslednou datovou propustnost, a to do 10%. Poslední dva parametry přenosu (Green Field 
Mode a hodnota GI) jsou fixního charakteru, a tak lze očekávat, že budou mít stále určitý dopad na 
výslednou propustnost bezdrátové sítě, kdežto volba zabezpečení sítě a výsledný dopad na rychlost 
datové komunikace se smazává postupně s navyšováním výkonu čipových sad  
v bezdrátových  přístupových bodech.  

Zabezpečení sítě Download Upload Download Upload

Síť bez zabezpečení s otevřenou autentizací 55 55 51 50

WPA2-AES 54 55 51 49

Guard Interval = 400ns Guard Interval = 800ns
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5 Animace zabezpečení bezdrátových sítí 
Tato kapitola se věnuje popisu přidružených animací, které slouží jako doplněk této diplomové práce. 
Jednotlivé animace se zaměřují na možnosti zabezpečení malých i podnikových sítí. Podstatnou část 
však tvoří interaktivní animace s účastí uživatele, které se zaměřují na rámec EAP používaný  
pro autentizaci v sítích IEEE 802.11a/b/g/n v rámci standardu IEEE802.1x, resp. na jeho některé 
implementace. Uživatel si v těchto animacích může nakonfigurovat některé části postupu 
implementace určité autentizační metody, jako je správa žadatelů, přístupových bodů, adresování v síti 
a podobně. Pokud se jedná o konfiguraci autentizačního RADIUS serveru, je v uvedených animacích 
využita virtuální implementace AAA serveru FreeRADIUS. 

Všechny animace byly vytvořeny v programu Adobe Flash CS4, přičemž skriptovací jazyk byl použit 
ActionScript 2.0. Na obrázku č. 39 je vyobrazeno prostředí pro tvorbu animací Adobe Flash CS4 
Professional. 

 
Obr. 37: Prostředí pro tvorbu animací Adobe Flash CS4 Professional 



58 

 

5.1 Popis jednotlivých spustitelných animací 
Všechny animace jsou fyzicky umístěny v jednom adresáři, přičemž každý animační celek představuje 
jeden .swf soubor. Soubor těchto animací lze tedy spustit souborem index.swf, například 
v internetovém prohlížeči, pokud je do něj doinstalován doplněk Adobe Flash Player. Tento hlavní 
spouštěcí soubor zároveň tvoří hlavní menu celé aplikace všech animací (viz obr. 40). 

 
Obr. 38: Hlavní menu aplikace 

Další menu slouží k výběru dané autentizační metody podle EAP, a je utvořeno v souboru 
EAPauth.swf. Toto menu se spustí po kliknutí na tlačítko v pravém dolním rohu hlavního menu 
(viz obr. 40). Z této nově otevřené nabídky pak lze spouštět jednotlivé animace popisující autentizační 
metody EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-TTLS a EAP-TLS, a to jak s výběrem účasti uživatele pro 
nakonfigurování jednotlivých příkladových síťových topologií, tak i s možností spustit tyto animace 
plně automaticky bez účasti uživatele. 

Další animace tvoří soubory: 

 common.swf - Animace představující klíčové aspekty zabezpečení 
bezdrátových sítí, jako jsou autentizace, šifrování a 
integrita přenášených dat. Animace je přístupná z hlavního 
menu. 

 soho.swf - Animace představující vhodné možnosti pro zabezpečení 
domácích sítí a malých firem na základě předsdíleného 
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klíče (PSK). 

 infrastructure.swf - Animace představující vhodné možnosti pro zabezpečení 
sítí institucí a podniků na základě WPA2 Enterprise. 

 

5.1.1 Animace autentizační metody EAP-MD5 
Autentizační metoda EAP-MD5 je považována v sítích IEEE802.11 za nejslabší, a to z toho důvodu, 
že autentizace klienta je podmíněna zadáním hesla, což představuje nebezpečí slovníkových útoků. 
Ověřuje se zde navíc pouze totožnost žadatele. Klient tak nemůže tušit, zda náhodou nekomunikuje s 
podvrženým AP, čímž hrozí typ útoku Man in the Middle. Na rozdíl od ostatních dále popisovaných 
metod využitých v animacích neumožňuje tato metoda dynamické generování šifrovacích klíčů. 

Přestože je tato metoda jednoduchá a ne příliš bezpečná, rozhodl jsem se ji přesto popsat animací také 
už kvůli tomu, že může být využita ve fázi autentizace žadatele uvnitř vytvořeného tunelovacího 
mechanismu (TLS) další popisované autentizační metody EAP-PEAP. Na obrázku 41 můžeme vidět 
fázi animace autentizační metody EAP-MD5, kdy uživatel přiřazuje IP adresy jednotlivým síťovým 
prvkům. 

 
Obr. 39: Snímek animace autentizační metody EAP-MD5 

Soubory tvořící tuto animaci: 

 eapmd5.swf - Animace autentizační metody EAP-MD5 s účasti uživatele. 

 eapmd5anim.swf - Animace autentizační metody EAP-MD5 bez účasti uživatele. 
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5.1.2 Animace autentizačních metod EAP-PEAP a EAP-TTLS 
EAP-TTLS představuje rozšířenou verzi autentizačního mechanismu EAP-TLS. Je však znatelně 
snadnější na implementaci. Výměna autentizačních údajů zde probíhá v šifrovaném tunelu (TLS). 
Certifikát je zde použit jen ze strany autentizačního serveru pro autentizaci vůči žadateli o připojení. 
Klienti pro svou autentizaci používají hesla. Použitý tunelovací mechanismus (TLS) tak řeší jednu ze 
zásadních slabin samotného EAP-MD5, kdy je zajištěna odolnost proti odposlechu a útoku typu Man 

in the Middle. 

EAP-PEAP je autentizační metoda, velice podobná metodě EAP-TTLS. I v tomto případě dochází 
k vytvoření zabezpečeného tunelu, s jehož pomocí se autentizační server autentizuje vůči příslušnému 
žadateli platným certifikátem autentizačního serveru. Klient se pak může autentizovat v další fázi 
procesu PEAP například prostřednictvím metody EAP-MD5 v již zašifrovaném a odposlechu odolném 
TLS tunelu. 

Na obrázku 42 je vyobrazen snímek animace autentizační metody EAP-TTLS, kdy daný uživatel 
konfiguruje soubor users AAA serveru FreeRADIUS, který udržuje databází uživatelů pro přístup 
do bezdrátové sítě. 

Obr. 40: Snímek animace autentizační metody EAP-TTLS 
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Soubory tvořící tyto animace: 

 eappeap.swf - Animace autentizační metody EAP-PEAP s účasti uživatele. 

 eappeapanim.swf - Animace autentizační metody EAP-PEAP bez účasti uživatele. 

 eapttls.swf - Animace autentizační metody EAP-TTLS s účasti uživatele. 

 eapttlsanim.swf - Animace autentizační metody EAP-TTLS bez účasti uživatele. 

5.1.3 Animace autentizační metody EAP-TLS 
Autentizační metoda EAP-TLS je z pohledu bezpečnosti jedna z nejlepších metod zabezpečeného 
řízeného přístupu do zvolené bezdrátové sítě. Tato metoda umožňuje vzájemnou identifikaci na 
základě digitálních certifikátů podepsaných certifikační autoritou klienta a autentizačního serveru. 
Metoda je založena na infrastruktuře veřejného klíče PKI (Public Key Infrastructure), prostřednictvím 
které se vytváří mezi žadatelem a autentizačním serverem zabezpečený šifrovaný tunel, přes který 
probíhá výměna autentizačních údajů. Takto vysoká úroveň zabezpečení je však vykoupena 
podmínkou mít na straně žadatele i autentizačního serveru nainstalovány digitální certifikáty, čímž 
vzniká vysoká administrativní režie při použití této metody zabezpečení autentizace uživatelů do 
rozsáhlých bezdrátových sítí. 

Na obrázku 43 je vyobrazen snímek animace autentizační metody EAP-TTLS, kdy se žadatel úspěšně 
připojil do bezdrátové sítě prostřednictvím platného digitálního certifikátu. 

 
Obr. 41: Snímek animace autentizační metody EAP-TLS 
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Soubory tvořící tuto animaci: 

 eaptls.swf - Animace autentizační metody EAP-TLS s účasti uživatele. 

 eaptlsanim.swf - Animace autentizační metody EAP-TLS bez účasti uživatele. 
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6 Závěr 
Práce si dala za cíl popsat možnosti pro zabezpečení bezdrátových sítí, které jsou založeny na 
standardu IEEE 802.11n. Tento standard sice neredefinuje síťovou bezpečnost ve smyslu použití 
nových zabezpečovacích metod, využívá však pro zabezpečení datového přenosu snad všechny 
stávající dostupné metody definované od dob prvních návrhů sítí IEEE 802.11 až po moderní 
zabezpečovací metody definované ve standardu IEEE 802.11i. U starších zabezpečovacích metod, 
jako jsou WEP nebo WPA v kombinaci s TKIP je však nutno počítat s jistými omezeními. Práce tak 
poukázala na jednotlivé zabezpečovací metody, stejně jako uvedla konfigurace síťových prvků, které 
se komunikace v bezdrátové síti účastní přímo nebo s touto bezdrátovou komunikaci bezprostředně 
souvisejí.  Jedná se o žadatele pro připojení, který je prakticky představován koncovou klientskou 
stanicí (supplicant), dále pak o autentizátora (AP) a v případě využití možnosti nabízené rozšířené 
autentizace i RADIUS AAA serveru. V příkladech v připojených animacích, kdy tato práce využívala 
RADIUS serveru, jednalo se o konkrétní implementaci AAA serverem FreeRADIUS. Práce se taktéž 
snažila vysvětlit principy šifrování a integrity datových přenosů v bezdrátových sítích IEEE 802.11n.  

Tato práce by měla přinést užitek zejména lidem zajímajícím se o bezdrátové sítě hlouběji, než 
obyčejný uživatel. Mou snahou bylo podívat se na zabezpečení bezdrátové sítě hlavně z pohledu 
administrátora, který má nad celou konfigurací a síťovou infrastrukturou neomezený dohled. Z části se 
zabývala i příkladem útoků na některé typy zabezpečení a na celkové porovnání silných a slabých 
stránek jednotlivých zabezpečovacích metod. Dále jsou v práci vybrány některé, dnes používané 
implementace autentizačního rámce EAP, které poskytují zabezpečený přístup oprávněných uživatelů 
do bezdrátové sítě, jako jsou EAP-TLS, EAP-TTLS a EAP-PEAP. Popis těchto metod je navíc 
doplněn i popisem autentizační metody EAP-MD5, která sama o sobě neposkytuje zabezpečenou 
formu autentizace, ale může být použita jako součást jiných zde uvedených metod autentizace EAP ve 
fázi ověřování žadatele vůči bezdrátové síti. Vysvětlení principů těchto autentizačních metod, jelikož 
se v dnešní době hojně používají ve složitějších síťových infrastrukturách, může přinést užitek čtenáři 
zajímajícímu se o tuto problematiku. V práci je taktéž poukázáno na to, že dnešní hardware používaný 
v moderních prvcích bezdrátových sítí IEEE 802.11n má sice určitý dopad na dosaženou propustnost 
sítě při použití šifrovacích metod v neprospěch těchto metod pro zabezpečení šifrovaného přenosu dat 
v porovnání s módem přenosu, kdy není síťová bezpečnost povolena, nicméně rozdíly nejsou velké, 
pohybují se na nebo pod hladinou 10%. Tento fakt by tedy neměl být omluvou pro lehkovážné 
nezabezpečení bezdrátové sítě IEEE 802.11n.  

Dalším přínosem pro čtenáře jsou animace vytvořené technologií Adobe Flash, které se zaměřují na 
zásady zabezpečení bezdrátových sítí a pak hlavně také na autentizační rámec EAP, resp. na jeho 
jednotlivé implementace, které jsou popsány i jako součást této práce. Animace jsou vytvořeny 
interaktivně s účastí uživatele, který si může nakonfigurovat v případech příkladových síťových 
topologií jednotlivé síťové prvky, které se účastní datové komunikace v dílčím druhu implementace 
podle EAP. 

Téma zabezpečení bezdrátových sítí je však obsáhlejší, než stačila pokrýt tato práce. Nezabývala se 
například porovnáním bezpečnosti mobilních sítí nebo sítí Bluetooth. Taktéž zde nebyl prostor pro 
zabývání se příbuznou technologií bezdrátového přenosu WiMAX (IEEE 802.16), která do jisté míry 
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nahrazuje nestabilní a obzvláště v pásmu 2,4GHz k rušení velice náchylné Wi-Fi v oblasti poslední 
míle. Budoucnost dobrého zabezpečení přenosu bezdrátových signálů z komplexního hlediska vidím 
právě ve formě WiMAX, jako technologie pro poslední míli, ačkoli momentálně se ceny základových 
stanic pohybují na nemalé cenové hladině. Co se týče datového přenosu v menších sítích (WLAN) 
pomocí standardu IEEE 802.11n, tak pokud se využije moderních zabezpečovacích technik  
(IEEE 802.11i), které jsou tomuto standardu vlastní, lze tuto technologii považovat za dostatečně 
bezpečnou.  
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