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Úvod
 Táto prednáška sa zaoberá dvoma dôležitými schémami bezpečnosti bezdrôtových sietí.
 Najprv sa pozrieme na štandard IEEE 802.11i pre bezpečnosť bezdrôtových sietí LAN
(Local Area Networks). Tento štandard je súčasťou IEEE 802.11, tiež nazývaný ako Wi-Fi
štandard. Začneme prehľadom štandardu IEEE 802.11 a potom sa pozrieme na niektoré
detaily štandardu IEEE 802.11i.
 Zostávajúca časť tejto kapitoly je venovaná bezpečnostným štandardom pre prístup na
web z mobilných bezdrôtových zariadení, ako sú napríklad mobilné telefóny. Túto časť
začneme s prehľadom o bezdrôtovom aplikačnom protokole WAP (Wireless Application
Protocol), čo je sada štandardov pre komunikáciu medzi mobilnými zariadeniami
pripojenými k celulárnej sieti a webovým serverom. Potom sa pozrieme na bezpečný
protokol pre bezdrôtovú transportnú vrstvu WTLS (Wireless Transport Layer Security),
ktorý poskytuje zabezpečenie medzi mobilným zariadením a bránou fungujúcou medzi
celulárnou sieťou a Internetom. Nakoniec sa budeme zaoberať bezpečnostnými službami
medzi koncami komunikácie (end-to-end) a to medzi zariadeniami WAP a webovými
servermi.
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Úvod do bezdrôtových sietí WLAN
 V roku 1990 výbor IEEE 802 (LAN) vytvoril novú pracovnú skupinu IEEE 802.11 s poslaním
rozvíjať protokol a špecifikácie prenosu pre bezdrôtové siete LAN, ktoré označujeme
bezdrôtové siete LAN - WLAN (Wireless LAN). Od tej doby je mimoriadny dopyt po sieťach
WLAN pre rôzne frekvencie a rýchlosti prenosu. Nižšie sú uvedené stručné definície
základných pojmov používaných v štandarde IEEE 802.11.
o Prístupový bod AP (Access Point) – je každá entita, ktorá má funkciu stanice a poskytuje prístup
do distribučného systému cez bezdrôtové médium pre asociované stanice.
o Základná sada služieb BSS (Basic Service Set) - je sada staníc riadených jedinou koordinačnou
funkciou.
o Koordinačná funkcia – je logická funkcia, ktorá určuje, kedy stanici prevádzkovanej v BSS, je
dovolené vysielať a môže prijímať protokolové údajové jednotky PDU (Protocol Data Unit).
o Distribučný systém (Distribution System) – je systém slúžiaci na prepojenie sady BSS
a integrovaných sietí LAN na vytvorenie ESS.
o Rozšírená sada služieb ESS (Extended Service Set) - je sada jednej alebo viacerých prepojených
BSS a integrovaných sietí LAN, ktoré vystupujú ako jedna BSS na vrstve LLC (Logical Link Control)
v ľubovolnej stanici asociovanej s jednou z týchto BSS.
o Protokolová dátová jednotka MAC (MPDU - MAC Protocol Data Unit) - je jednotka dát
vymieňaných medzi dvoma odpovedajúcimi si entitami MAC pomocou služieb fyzickej vrstvy.
o Služobná dátová jednotka MAC (MSDU - MAC Service Data Unit) je informácia, ktorá je
dodávaná ako jednotka medzi používateľmi MAC.
o Stanica – je akékoľvek zariadenie, ktoré obsahuje s IEEE 802.11 konformnú MAC (Medium
Access Control) vrstvu a fyzickú vrstvu.
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Úvod do bezdrôtových sietí WLAN
 Prvý štandard 802.11, ktorý získal širokú akceptáciu v priemysle bol štandard 802.11b.
Hoci výrobky 802.11b vychádzali z rovnakého štandardu, stále existovali obavy či
produkty od rôznych dodávateľov budú korektne spolupracovať. Na vysporiadanie sa s
touto obavou bolo v roku 1999 založené priemyselné konzorcium WECA (Wireless
Ethernet Compatibility Alliance), neskôr premenovaná na aliancia Wi-Fi (Wireless
Fidelity). Táto aliancia vytvorila testovacie sady pre certifikáciu interoperability výrobkov
802.11b. Wi-Fi bolo používané označenie pre certifikované produkty 802.11b. Certifikácia
Wi-Fi bola rozšírená aj na výrobky 802.11g. Aliancia Wi-Fi tiež vyvinula certifikačný proces
nazvaný Wi-Fi5 pre výrobky 802.11a. Aliancia Wi-Fi sa zaoberá segmentom trhu pre
bezdrôtové siete WLAN, vrátane podnikových, domácich a verejne dostupných sietí.
Nedávno aliancia Wi-Fi vyvinula certifikačné procedúry pre bezpečnostné štandardy IEEE
802.11, ktoré sú označované ako WPA (Wi-Fi Protected Access). Najnovšia verzia WPA je
známa ako WPA2 a obsahuje všetky funkcie bezpečnostnej špecifikácie WLAN podľa IEEE
802.11i.
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Architektúra protokolu IEEE 802
 Predtým než budeme pokračovať ďalej, je potrebné uviesť krátky prehľad architektúry
protokolu IEEE 802. Štandardy IEEE 802.11 sú definované v rámci štruktúry vrstvenej sady
protokolov. Táto štruktúra, ktorá sa používa pre všetky štandardy IEEE 802, je znázornená
na obrázku.

 Fyzická vrstva je najnižšia vrstva referenčného modelu IEEE 802. Zahrňuje také funkcie
ako je kódovanie / dekódovanie signálov a vysielanie / prijatie bitov. Okrem toho fyzická
vrstva obsahuje špecifikáciu prenosového média. V prípade štandardu IEEE 802.11 fyzická
vrstva tiež definuje frekvenčné pásma a charakteristiky antény.
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Architektúra protokolu IEEE 802
 Riadenie prístupu k médiu MAC. Všetky siete LAN sa skladajú zo súboru zariadení, ktoré
zdieľajú prenosovú kapacitu siete. Na zabezpečenie riadneho a efektívneho využitia tejto
kapacity sú potrebné nejaké prostriedky na riadenie prístupu k prenosovému médiu.
Práve toto je funkcia vrstvy riadenia prístupu k médiu MAC (Media Access Control). Vrstva
MAC prijíma údaje z protokolu vyššej vrstvy, typicky vrstvy riadenia logického spoja LLC
(Logical Link Control), vo forme bloku údajov známej ako služobná údajová jednotka
MAC (MSDU).
 Vo všeobecnosti vrstva MAC plní nasledujúce funkcie:
o Pri vysielaní zostavuje údaje do rámca známeho ako protokolová údajová jednotka MAC (MPDU)
s adresou a poľom pre detekciu chýb.
o Pri príjme rozoberá rámec a rozpoznáva adresu a detekuje chybu.
o Riadi prístup k prenosovému médiu sieti LAN.

 Presný formát MPDU sa trochu líši pre rôzne používané protokoly MAC. Všeobecne platí,
že všetky MPDU majú formát podobný formátu na obrázku.

6

Architektúra protokolu IEEE 802
 Polia tohto rámca sú tieto:
o Riadenie MAC: Toto pole obsahuje riadiace informácie protokolu, ktoré sú potrebné pre
fungovanie protokolu MAC. Mohla by tu byť napríklad uvedená úroveň priority.
o Cieľová adresa MAC: cieľová fyzická adresa na sieti LAN pre túto MPDU.
o Zdrojová adresa MAC: zdrojová fyzická adresa na sieti LAN pre túto MPDU.
o Služobná údajová jednotka MAC: Dáta z najbližšej vyššej vrstvy.
o CRC: kontrolné pole pre kód cyklickej nadbytočnosti. Je tiež známe ako pole rámcovej kontrolnej
postupnosti FCS (Frame Check Sequence). Ide o kód na detekciu chyby, taký ako sa používa v
iných protokoloch riadenia údajového spoja. Kontrolný kód CRC sa vypočíta zo všetkých bitov
celej MPDU. Odosielateľ vypočíta CRC a pridá ho do rámca. Prijemca to skontroluje.

 Polia predchádzajúce poľu MSDU sú označované ako hlavičky MAC a pole nasledujúce po
poli MSDU sa označuje ako ukončenie MAC. Hlavička a ukončenie obsahujú riadiace
informácie, ktoré sú priložené k údajovému poľu, a ktoré sú používané protokolom MAC.
 Riadenie logického spoja (LLC). Vo väčšine protokolov riadenia údajového spoja je
protokol údajového spoja zodpovedný nielen za detekciu chýb pomocou CRC, ale aj za
zotavenie z týchto chýb prostredníctvom znovuposlatia poškodených rámcov.
V architektúre protokolov LAN sú tieto dve funkcie rozdelené medzi vrstvy MAC a LLC.
Vrstva MAC je zodpovedná za detekciu chýb a zahodenie všetkých chybu obsahujúcich
rámcov. Vrstva LLC prípadne sleduje, ktoré rámce boli úspešne prijaté, a znovuposiela
neúspešné rámce.
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Sieťové komponenty IEEE 802.11 a architektúrny model
 Na nasledujúcom obrázku je znázornený model vytvorený pracovnou skupinou 802.11.
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Sieťové komponenty IEEE 802.11 a architektúrny model
 Najmenším stavebným blokom bezdrôtovej siete LAN je základná sada služieb BSS, ktorá
sa skladá z bezdrôtových staníc vykonávajúcich rovnaký protokol MAC a súperiace o
prístup k rovnakému zdieľanému bezdrôtovému médiu.
o BSS môže byť izolovaná, alebo sa môže pripojiť k chrbticovému distribučnému systému (DS)
prostredníctvom prístupového bodu (AP). AP funguje ako most a odovzdávací bod.
o V BSS klientské stanice nekomunikujú priamo medzi sebou. Lepšie povedané, ak jedna stanica
BSS chce komunikovať s inou stanicou v rovnakej BSS, rámec MAC je najprv odoslaný z
východiskovej stanice do AP a potom z AP do cieľovej stanice.
o Podobne, rámec MAC od stanice v BSS do vzdialenej stanice je odoslaný z lokálnej stanice na
AP a potom na svojej ceste cez DS odovzdaný do AP k cieľovej stanici. Vo všeobecnosti BSS
zodpovedá tomu, čo sa v literatúre nazýva ako bunka. DS môže byť sieťový prepínač, káblovaná
sieť alebo bezdrôtová sieť.

 Keď všetky stanice v BSS sú mobilné stanice, ktoré komunikujú medzi sebou priamo (bez
použitia AP), potom sa taká BSS nazýva nezávislá BSS (IBSS – Independent BSS). IBSS je
zvyčajne ad hoc sieť. V IBSS stanice komunikujú napriamo a AP nie je potrebný.
 V predchádzajúcej konfigurácii každá stanica patrí do jednej BSS. To znamená, že každá stanica je iba
v rámci bezdrôtového dosahu s ostatnými stanicami v rámci rovnakej BSS. Pre dve BSS je tiež možné,
aby sa geograficky prekrývali a tak by jedna stanica mohla byť súčasťou viac než jednej BSS. Navyše
asociácia medzi stanicou a BSS je dynamická. Stanice môžu byť vypnuté, vstúpiť do bezdrôtového
dosahu alebo z dosahu vystúpiť. Rozšírená sada služieb (ESS) sa skladá z dvoch alebo viacerých
základných sád služieb prepojených distribučných systémom. ESS sa javí na úrovni riadenia
logického spoja (LLC) ako jedna logická sieť LAN.
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Služby IEEE 802.11
 Štandard IEEE 802.11 definuje deväť služieb, ktoré musia byť poskytované v bezdrôtovej
sieti LAN, aby sa dosiahla rovnocenná funkčnosť aká je vlastná káblovaným sieťam LAN.
V tabuľke nižšie je zoznam služieb a ukazuje dva spôsoby ich kategorizácie.
 Prvý spôsob kategorizácie, poskytovateľ služby môže byť buď stanica alebo DS. Služby stanice
sú implementované v každej stanici 802.11 vrátane AP. Distribučné služby sú poskytované medzi
BSS. Tieto služby môžu byť implementované v AP alebo v ďalšom špeciálnom zariadení
pripojenom k distribučnému systému.
 Druhý spôsob kategorizácie, tri služby sa používajú na riadenie IEEE 802.11 prístupu do LAN
a na dôvernosť. Šesť služieb sa používa na podporu doručenia MSDU medzi stanicami. Ak
MSDU je príliš veľká na prenos v jednom MPDU, môže byť fragmentovaná a prenesená v sérii
viacerých MPDU.
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Služby IEEE 802.11
 Budeme diskutovať podľa dokumentu IEEE 802.11 ďalšie služby v poradí s cieľom objasniť
fungovanie siete ESS IEEE 802.11. Dodanie MSDU je základná služba a bola už spomenutá.
Služby vzťahujúce sa k bezpečnosti sú uvedené v časti Bezpečnosť bezdrôtovej WLAN
IEEE 802.11i tejto prednášky.
 Distribúcia správ v rámci DS. Na šírení správ v rámci DS sa podieľajú dve služby, a sú to
distribúcia a integrácia.
o Distribúcia je primárna služba používaná stanicami pre výmenu MPDU, v ktorej musí MPDU
prejsť cez DS a musí sa dostať zo stanice v jednej BSS do stanice v druhej BSS. Predpokladajme
napríklad, že rámec má byť odoslaný zo stanice 1 (STA1) do stanice 3 (STA3) podľa
predchádzajúceho obrázku. Rámec je odoslaný zo stanice STA1 prístupovému bodu AP1, čo je
AP pre túto BSS. AP1 dáva rámec do DS, ktorý má za úlohu nasmerovať rámec na AP2
asociovaný so STA3 v cieľovej BSS. AP2 prijme rámec a pošle ho STA3. Ako je správa
prepravovaná cez DS je nad rámec štandardu IEEE 802.11. Ak dve komunikujúce stanice sú
v rámci tej istej BSS, potom distribučná služba logicky prechádza jediným prístupovým bodom
tohto BSS.
o Integračná služba umožňuje prenos dát medzi stanicou na sieti LAN IEEE 802.11 a stanicou na
integrovanej sieti LAN IEEE 802.x. Termín integrovaná odkazuje na káblovanú sieť LAN, ktorá je
fyzicky pripojená k DS a ktorej stanice môžu byť logicky pripojené k sieti LAN IEEE 802.11
prostredníctvom integračnej služby. Integračná služba sa stará o každý preklad adries a
konverznú logiku médií potrebných pre výmenu údajov.
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Služby IEEE 802.11
 Služby súvisiace s asociáciou. Primárny účel vrstvy MAC je prenos MSDU medzi entitami
MAC. Tento účel je splnený pomocou distribučnej služby. Aby fungovala táto služba, sú
potrebné informácie o staniciach v rámci ESS. Tieto informácie zabezpečujú služby
súvisiace s asociáciou. Predtým ako distribučná služba dodá stanici údaje alebo akceptuje
údaje zo stanice, musí byť stanica asociovaná. Predtým než sa pozrieme na koncept
asociácie, musíme opísať koncept mobility. Štandard definuje tri typy prechodov, ktoré
sú založené na mobilite:
o Žiaden prechod: stanica tohto typu je buď v pokoji alebo sa pohybuje len v rámci dosahu
priamej komunikácie komunikujúcich staníc jednej BSS.
o Prechod BSS: tento prechod je definovaný ako pohyb stanice z jednej BSS do druhej BSS v rámci
rovnakej ESS. V tomto prípade si doprava údajov do stanice vyžaduje, aby adresovacie možnosti
boli schopné rozpoznať nové umiestnenie stanice.
o Prechod ESS: tento prechod je definovaný ako pohyb stanice z BSS v jednej ESS do BSS v rámci
inej ESS. Tento prípad je podporovaný len v tom zmysle, že stanica sa môže pohybovať. Udržanie
hornej vrstvy spojenia podporovaného 802.11 sa nedá zaručiť. V skutočnosti je
pravdepodobný výskyt prerušenie služby.
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Služby IEEE 802.11
 Na doručenie správy v rámci DS potrebuje distribučná služba vedieť, kde sa nachádza
cieľová stanica. Konkrétne, DS potrebuje poznať identitu AP, na ktorý by mala byť správa
doručená tak, aby správu dosiahla cieľovú stanicu. Na splnenie tejto požiadavky musí
stanica udržiavať asociáciu s AP v rámci svojej existujúcej BSS. K tejto požiadavke sa
vzťahujú tri služby:
o Asociácia: zriaďuje iniciálnu asociáciu medzi stanicou a AP. Predtým než stanica môže vysielať a
prijímať rámce na bezdrôtovej sieti LAN musí byť známa jej identita a adresa. Z tohto dôvodu
musí stanica vytvoriť asociáciu s AP v určitej BSS. Potom môže AP túto informáciu komunikovať
do iných prístupových bodov AP v rámci ESS na zabezpečenie smerovania a dodania
adresovaných rámcov.
o Reasociácia: umožňuje zriadenú asociáciu preniesť z jednéhe AP na druhý AP, čo umožňuje
mobilnej stanice pohyb z jednej BSS do druhej.
o Disasociácia: oznámenie buď zo stanice alebo z AP, že existujúca asociácia je ukončená. Stanica
by mala dať toto oznámenie pred opustením ESS alebo vypnutím. Prostriedky manažmentu
MAC sa však chránia pred stanicami, ktoré sa stratia bez predchádzajúceho upozornenia.
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Bezpečnosť bezdrôtovej WLAN IEEE 802.11i
 Existujú dve charakteristiky káblovanej siete LAN, ktoré nie sú vlastné bezdrôtovej sieti
LAN.
o Po prvé, aby bolo možné prenášať cez káblovanú sieť LAN, stanica musí byť fyzicky pripojená
k sieti LAN. Na druhej strane v bezdrôtovej sieti LAN môže každá stanica prenášať, ktorá je v
rádiovom dosahu z iných zariadení na sieti LAN. V istom zmysle v káblovanej sieti LAN existuje
forma autentizácia prostredníctvom toho, že sa vyžaduje určitá pozitívna a pravdepodobne
pozorovateľná akcia pripojenia stanice ku káblovanej sieti LAN.
o Po druhé, aby sme prijali správu zo stanice, ktorá je súčasťou káblovanej siete LAN, prijímajúca
stanica musí byť podobne tiež pripojená ku káblovanej sieti LAN. Na druhej strane v
bezdrôtovej sieti LAN môže prijímať každá stanica v rádiovom dosahu. Takže káblovaná sieť LAN
poskytuje určitú mieru súkromia, ktoré obmedzuje príjem údajov na stanice pripojené do sieti
LAN.

 Tieto rozdiely medzi káblovanými a bezdrôtovými sieťami LAN predpokladajú pre
bezdrôtové siete LAN zvýšenú potrebu robustných bezpečnostných služieb a
mechanizmov. Pôvodná špecifikácia 802.11 obsahuje sadu bezpečnostných funkcií pre
privátnosť a autentizáciu, ktoré boli pomerne slabé. Pre privátnosť 802.11 definoval
algoritmus privátnosti ekvivalentnej privátnosti káblovanej sieti WEP (Wired Equivalent
Privacy). Časť privátnosti štandardu 802.11 obsahovala veľké slabiny.
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Bezpečnosť bezdrôtovej WLAN IEEE 802.11i
 V nadväznosti na vývoj WEP pracovná skupina 802.11i vyvinula sadu možností pre riešenie
bezpečnostných záležitostí WLAN. V záujme urýchleného zavedenia silnej bezpečnosti do
siete WLAN vyhlásila aliancia Wi-Fi štandard nazvaný Wi-Fi chránený prístup WPA (Wi-Fi
Protected Access).
o WPA je sada bezpečnostných mechanizmov, ktoré eliminuje väčšinu bezpečnostných
problémov 802.11, a táto sada vychádzala z existujúceho stavu štandardu 802.11i.
o Konečná verzia štandardu 802.11i je nazývaná sieť s robustnou bezpečnosťou RSN (Robust
Security Network) a označuje sa 802.11i RSN.
o Aliancia Wi-Fi certifikuje dodávateľa v súlade s plnou špecifikácia 802.11i v rámci programu
WPA2.
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Služby IEEE 802.11i
 Bezpečnostné špecifikácie 802.11i RSN definujú tieto služby:
o Autentizácia: protokol sa používa na definovanie výmeny medzi používateľom a autentizačným
serverom AS (Authentication Server), ktorý poskytuje vzájomnú autentizáciu a generuje
dočasné kľúče použité medzi klientom a AP cez bezdrôtový spoj.
o Riadenie prístupu: Táto funkcia vynúti použitie autentizačnej funkcie, správne smeruje správy a
podporuje výmenu kľúčov. Môže pracovať s rôznymi autentizačnými protokolmi.
o Privátnosť s integritou správy: údaje na úrovni MAC (napr. PDU LLC) sú šifrované spolu s kódom
integrity správy. Kód zabezpečí zistenie či údaje správy neboli zmenené.

 Obrázok nižšie ukazuje bezpečnostné protokoly používané na podporu týchto služieb.
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Služby IEEE 802.11i
 Obrázok nižšie ukazuje kryptografické algoritmy používané pre tieto služby.
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Fázy prevádzky IEEE 802.11i
 Prevádzka IEEE 802.11i RSN môže byť rozdelená do piatich rôznych fáz prevádzky. Presná
povaha fáz bude závisieť od konfigurácie a koncových bodov komunikácie. Možnosti
zahŕňajú (pozri obrázok na slajde č.8):
1. Dve bezdrôtové stanice v rovnakej BSS komunikujúce prostredníctvom prístupového bodu (AP)
pre danú BSS.
2. Dve bezdrôtové stanice (STA) v rovnakej ad hoc IBSS komunikujúce priamo medzi sebou.
3. Dve bezdrôtové stanice v rôznych BSS komunikujúce prostredníctvom svojich AP cez distribučný
systém.
4. Bezdrôtová stanica komunikujúca s koncovou stanicou v káblovanej sieti cez svoj AP
a distribučný systém.

 Bezpečnosť IEEE 802.11i sa zaoberá iba bezpečnou komunikáciou medzi STA a jeho AP.
V prípade 1 v predchádzajúcom zozname je bezpečná komunikácie zaistená, ak každá STA
zriadi bezpečnú komunikáciu s AP. Prípad 2 je podobný, s funkciou AP umiestnenej v STA.
Pre prípad 3, bezpečnosť na úrovni IEEE 802.11 nie je zaistená naprieč distribučným
systémom, ale iba v rámci každej BSS. Bezpečnosť end-to-end (ak sa požaduje) musí byť
zaistená vo vyššej vrstve. Podobne v prípade 4, bezpečnosť je zaistená iba medzi STA a ich
AP.
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Fázy prevádzky IEEE 802.11i
 Berúc na zreteľ tieto úvahy je na obrázku nižšie znázornených päť fáz prevádzky pre RSN a
mapuje ich do uvedených sieťových komponentov. Jedným z nových komponentov je
autentizačný server AS. Obdĺžniky označujú výmenu postupností MPDU.
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Fázy prevádzky IEEE 802.11i
 Päť fáz je definovaných týmto spôsobom.
o Zistenie (Discovery): Na inzerovanie svojej bezpečnostnej politiky IEEE 802.11i používa AP
správy nazývané majáky (beacons) a zisťovacie odpovede (probe responses). Tieto správy STA
používa na identifikáciu AP vo WLAN, s ktorou chce STA komunikovať. STA vytvára asociáciu s
AP, ktorú používa na výber šifrovacej sady a autentizačného mechanizmu. Výber šifrovacej
sady a autentizačného mechanizmu predstaví AP vo svojich správach majákov a zisťovacích
odpovediach.
o Autentizácia: Počas tejto fázy si STA a AS navzájom potvrdia svoju identitu. AP blokuje
neautentizačnú premávku medzi STA a AS dovtedy, pokiaľ nie je autentizačná transakcia
úspešne ukončená. Okrem odovzdávania premávky medzi STA a AS sa AP nijako inak
nezúčastňuje autentizačnej transakcie.
o Generovanie kľúčov a distribúcia: AP a STA vykonávajú niekoľko operácií, ktoré spôsobujú
generovanie šifrovacích kľúčov a ich uloženie na AP a STA. Rámce sa vymieňajú iba medzi AP a
STA.
o Chránený prenos dát: Rámce sú vymieňané medzi STA a koncovou stanicou cez AP. Ako je
označené tieňovaním, bezpečný prenos dát prebieha iba medzi STA a AP. Bezpečnosť prenosu
nie je zaistená medzi STA a koncovou stanicou (bezpečnosť nie je end-to-end).
o Ukončenie spojenia: AP a STA si vymenia rámce. Počas tejto fázy je bezpečné spojenie ukončené
a spojenie sa obnoví do pôvodného stavu.
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Fázy prevádzky IEEE 802.11i – fáza zistenia
 Začneme fázou zisťovania, ktorá je znázornená v hornej časti obrázku na nasledujúcom
slajde. Účelom tejto fáze je pre STA a AP rozpoznať sa navzájom, dohodnúť na sade
bezpečnostných funkcií a zriadiť asociáciu pre budúcu komunikáciu pomocou týchto
bezpečnostných funkcií.
 Bezpečnostné funkcie. V tejto fáze sa STA a AP rozhodnú o konkrétnych technikách
použitých v nasledujúcich oblastiach:
o Protokoly dôvernosti a integrity MPDU na ochranu premávky unicast (premávka len medzi
týmito STA a AP)
o Autentizačná metóda
o Prístup k manažmentu šifrovacích kľúčov

 Protokoly dôvernosti a integrity na ochranu premávky multicast/broadcast sú dané AP,
pretože všetky STA v skupine multicast musia používať rovnaké protokoly a šifrovanie.
Špecifikácii protokolu spolu so zvolenou dĺžkou kľúča (ak je premenná) sa hovorí šifrovacia
suita. Šifrovaciu suitu pre zaistenie dôvernosti a integrity možno vybrať z týchto možností:
o WEP, buď so 40 bitovým alebo 104 bitovým kľúčom, ktorý umožňuje spätnú kompatibilitu so
staršími implementáciami IEEE 802.11
o TKIP
o CCMP
o špecifické metódy dodávateľa.
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Fázy prevádzky IEEE 802.11i – fáza zistenia
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Fázy prevádzky IEEE 802.11i – fáza zistenia
 Ďalšou dohadovanou suitou medzi STA a AP je suita na autentizáciu a manažment kľúčov
AKM (Authentication and Key Management), ktorá definuje prostriedky na vykonanie
vzájomnej autentizácie AP a STA a prostriedky pre odvodenie koreňového kľúča, z
ktorého môžu byť generované ďalšie kľúče. Možné sady AKM sú:
o IEEE 802.1X
o Prednastavený zdieľaný kľúč (pre-shared key) (nevykonáva sa žiadna explicitná autentizácia,
vzájomná autentizácia je implicitná, ak STA a AP zdieľajú jedinečný tajný kľúč)
o špecifická metóda dodávateľa.

 Výmena MPDU. Fáza zistenia sa skladá z troch výmen.
o Zistenie sieťových a bezpečnostných možností: Počas tejto výmeny STA zisťuje existenciu siete
pre komunikáciu. AP buď pravidelne vysiela svoje bezpečnostné možnosti (nie je zobrazené na
obrázku) indikovaním RSN IE (Robust Security Network Information Element) v určitom kanáli
prostredníctvom správy maják alebo AP odpovedá na zisťovacie žiadosti stanice
prostredníctvom rámca zisťovacia odpoveď. Bezdrôtová stanica môže zistiť dostupné
prístupové body a odpovedajúce bezpečnostné možnosti buď pasívne sledovaním rámcov
maják alebo aktívnym zisťovaním na každom kanáli.
o Autentizácia v otvorenom systéme: Účelom tejto postupnosti rámcov, ktorá neposkytuje
žiadnu bezpečnosť, je proste udržanie spätnej kompatibility so stavovým strojom IEEE 802.11
tak, ako bol implementovaný v existujúcom hardvéri IEEE 802.11. V podstate si dve zariadenia
(STA a AP) jednoducho vymenia identifikátory.
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Fázy prevádzky IEEE 802.11i – fáza zistenia
 Výmena MPDU. Fáza zistenia sa skladá z troch výmen.
o Asociácia: Účelom tejto výmeny je odsúhlasenie následne používanej sady bezpečnostných
funkcií. STA potom odošle AP rámec so žiadosťou o asociáciu. V tomto rámci STA špecifikuje
jednu sadu vyhovujúcich možností (jednu suitu na autentizáciu a manažment kľúčov, jednu
suitu páru šifier a jednu suitu šifry skupinového kľúča) z tých možností, ktoré inzeruje AP. Ak si
STA nevyberie žiadnu možnosť z inzerovaných možností AP, potom AP odmietne žiadosť STA o
asociáciu. STA blokuje asociáciu tiež v prípade, ža sa asociovala s falošným AP alebo niekto
nedovolene vkladá rámce do jej kanála. Ako je ukázané na obrázku na slajde 22, riadené porty
IEEE 802.1X sú blokované a premávka žiadneho používateľa neprechádza za AP. Koncepcia
blokovaných portov je vysvetlená následne.
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Fázy prevádzky IEEE 802.11i – autentizačná fáza
 Ako už bolo spomenuté, autentizačná fáza umožňuje vzájomnú autentizáciu medzi STA a
autentizačným serverom (AS), ktorý sa nachádza v DS. Autentizácia je navrhnutá tak, aby povolila iba
oprávneným staniciam využívať sieť a poskytovala STA istotou, že komunikuje s oprávnenou sieťou.
 Spôsob riadenia prístupu podľa IEEE 802.1X. IEEE 802.11i používa iný štandard ako ten, čo bol
navrhnutý na poskytovnie funkcií riadenia prístupu pre LAN. Tento iný štandard je štandard IEEE
802.1X, riadenie prístupu do siete na základe portov (Port-Based Network Access Control). Použitý
autentizačný protokol je rozšíriteľný autentizačný protokol EAP (Extensible Authentication Protocol),
ktorý je definovaný v štandarde IEEE 802.1X. IEEE 802.1X používa pojmy žiadateľ (supplicant),
autentizátor (authenticator) a autentizačný server (Authentication Server). V súvislosti s WLAN
802.11 prvé dva pojmy odpovedajú bezdrôtovej stanici a AP. AS je zvyčajne samostatné zariadenie
na káblovanej strane siete (t.j. dostupné cez DS), ale môže byť tiež umiestnené priamo na
autentizátorovi.
 Predtým ako je žiadateľ autentizovaný AS pomocou autentizačného protokolu, autentizátor iba
prenesie riadiacie alebo autentizačné správy medzi žiadateľom a AS, riadiaci kanál 802.1X nie je
blokovaný, ale údajový kanál 802.11 je blokovaný. Akonáhle je žiadateľ autentizovaný a kľúče sú
zriadené, môže autentizátor postúpiť dáta od žiadateľa do siete, samozrejme v súlade s vopred
stanovenými obmedzeniami riadenia prístupu pre žiadateľa. Za týchto okolností je údajový kanál
odblokovaný.
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Fázy prevádzky IEEE 802.11i – autentizačná fáza
 Ako je uvedené na obrázku nižšie, 802.1X používa koncept riadených a neriadených portov.
o Porty sú logické entity definované v rámci autentizátora a odpovedajú fyzickým pripojeniam k
sieti. Pre sieť WLAN môže mať autentizátor (AP) iba dva fyzické porty: jeden pripojený k DS a
jeden pre bezdrôtovú komunikáciu v rámci svojho BSS.
o Každý logický port je mapovaný na jeden z týchto dvoch fyzických portov.
o Neriadený port umožňuje výmenu PDU medzi žiadateľom a AS bez ohľadu na stav
autentizácie žiadateľa.
o Riadený port umožňuje výmenu PDU medzi žiadateľom a ostatnými systémami na sieti iba
vtedy, ak aktuálny stav žiadateľa oprávňuje takúto výmenu.
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Fázy prevádzky IEEE 802.11i – autentizačná fáza
 Sústava 802.1X s autentizačným protokolom vo vyššej vrstve dobre zapadá do architektúry BSS, ktorá
obsahuje viacero bezdrôtových staníc a AP. IBSS samozrejme neobsahuje žiadny AP. Pre IBSS
poskytuje 802.11i komplexnejšie riešenie, ktoré v podstate obsahuje párovú autentizáciu medzi
stanicami na IBSS.
 Výmeny MPDU. Spodná časť obrázku na slajde 22 ukazuje výmenu MPDU podľa IEEE 802.11 pre fázu
autentizácie. Autentizačnú fázu si môžeme predstaviť ako fázu pozostávajúcu z troch častí.
o Pripojenie k AS: STA odošle žiadosť na svoj AP (na AP s ktorým je STA asociovaná) na pripojenie
k AS. AP potvrdí túto žiadosť a pošle žiadosť o prístup na AS.
o Výmena EAP: Táto výmena autentizuje STA a AS voči sebe navzájom. Sú možné rôzne
alternatívne výmeny, ako je vysvetlené neskôr.
o Bezpečné dodanie kľúča: Po úspešnej autentizácii generuje AS hlavný relačný kľúč MSK
(Master Session Key), tiež známy ako autentizačný, autorizačný a účtovací AAA (Authentication,
Authorization and Accounting) kľúč a pošle ho do STA. Ako je vysvetlené neskôr, všetky
šifrovacie kľúče potrebné pre STA na bezpečnú komunikáciu s jej AP sú generované z tohto
MSK. IEEE 802.11i nepredpisuje metódu pre bezpečné doručenie MSK, v tomto sa ale
spoliehajú na EAP. Bez ohľadu na to aká metóda je použitá, metóda zahrňuje prenos MPDU,
ktorá obsahuje zašifrovaný MSK z AS, dopravený cez AP na STA.
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Fázy prevádzky IEEE 802.11i – autentizačná fáza
 Výmena EAP. Ako už bolo spomenuté, existuje viacero možných výmen EAP, ktoré môžu byť použité v
priebehu autentizačnej fázy. Tok správ medzi STA a AP typicky využíva protokol EAP cez LAN (EAPOL)
a tok správ medzi AP a AS využíva protokol RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service), aj
keď sú k dispozícii ďalšie možnosti pre obe výmeny STA-AP a AP-AS. Je možné uviesť nasledujúci
prehľad autentizačných výmen pomocou EAPOL a RADIUS.
1. Výmena EAP začína AP zadaním rámca žiadosť/identita EAP (EAP-Request/Identity) do STA.
2. STA odpovie s rámcom odpoveď/identita EAP (EAP-Response/Identity), ktoré AP dostáva cez
neriadený port. Paket je potom zapúzdrený do protokolu RADIUS cez EAP (RADIUS over EAP)
a je odovzdaný serveru RADIUS ako paket žiadosť o prístup RADIUS (RADIUS Access-Request).
3. AAA Server odpovedá paketom výzva na prístup RADIUS (RADIUS Access-Challenge), ktorý je
odovzdaný do STA ako žiadosť EAP (EAP-Request). Táto žiadosť je vhodný typ autentizácie a
obsahuje relevantné informácie výzvy.
4. STA formuluje správu odpoveď EAP (EAP-Response) a odošle ju do AS. Odpoveď je AP preložená
do žiadosti o prístup RADIUS (RADIUS-Access-Request) s odpoveďou na výzvu v údajovom poli.
Kroky 3 a 4 môže byť opakované niekoľkokrát, v závislosti na spôsobe použitia metódy EAP. Pre
metódy tunelovania TLS je bežné na autentizáciu požadovať od 10 do 20 opakovaní.
5. Server AAA udeľuje prístup paketom akceptovanie prístupu RADIUS (RADIUS-Access-Accept). AP
vydá rámec úspech EAP (EAP-Success). (Niektoré protokoly vyžadujú potvrdenie úspechu EAP
vnútri TLS tunela pre validáciu autentizácie.) Riadený port je autorizovaný a používateľ môže
začať prístup do sieti.
 Poznámka k obrázku na slajde 22. Riadený port AP je stále blokovaný pre premávku bežných
používateľov. Aj keď je autentizácia úspešná, zostanú porty zablokované, pokiaľ nie sú nainštalované
28
dočasné kľúče v STA a AP, ktoré boli vytvorené počas 4-cestného dohadovania.

Fázy prevádzky IEEE 802.11i – fáza manažmentu kľúčov
 Počas fázy manažmentu kľúčov sú generované a distribuované do STA rôzne šifrovacie
kľúče. Sú dva typy kľúčov:
o párové kľúče používané na komunikáciu medzi STA a AP
o skupinové kľúče používané na komunikáciu multicast.

 Na obrázku nižšie je hierarchia párových kľúčov IEEE 802.11i.
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Fázy prevádzky IEEE 802.11i – fáza manažmentu kľúčov

V Tabuľke sú kľúče pre protokoly dôvernosti a integrity údajov IEEE 802.11i – časť 1.
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Fázy prevádzky IEEE 802.11i – fáza manažmentu kľúčov

V Tabuľke sú kľúče pre protokoly dôvernosti a integrity údajov IEEE 802.11i – časť 2.
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Fázy prevádzky IEEE 802.11i – fáza manažmentu kľúčov
 Párové kľúče. Párové kľúče sa používajú na komunikáciu medzi dvojicou zariadení,
typicky medzi STA a AP. Tieto kľúče tvoria hierarchiu začínajúcu hlavným kľúčom, z
ktorého sú dynamicky odvodené ostatné kľúče a používané po obmedzenú dobu.
 Na najvyššej úrovni hierarchie sú dve možnosti.
o Prednastavený zdieľaný kľúč PSK (Pre-Shared Key) je tajný kľúč zdieľaný AP a STA a nejakým
spôsobom inštalovaný (štandardne ručne administrátorom zariadenia) mimo rámec IEEE
802.11i.
o Druhá alternatíva je hlavný relačný kľúč MSK (Master Secret Key), tiež známy ako AAAK, ktorý je
generovaný pomocou protokolu IEEE 802.1X vo fáze autentizácie, ako bolo opísané skorej.
Skutočná metóda generovanie kľúča závisí na detailoch použitého autentizačného protokolu.

 V oboch prípadoch (PSK alebo MSK) existuje jedinečný kľúč zdieľaný AP s každým STA, s
ktorými AP komunikuje. Všetky ďalšie kľúče odvodené z tohto hlavného kľúča sú medzi AP
a STA tiež jedinečné. Takže každá STA má vždy jednu sadu kľúčov, ako je znázornené v
hierarchii na predchádzajúcom obrázku, zatiaľ čo AP má jednu sadu takýchto kľúčov pre
každú zo svojich staníc STA.
 Párový hlavný kľúč PMK (Pairwise Master Key) je odvodený z hlavného kľúča. Ak sa
používa PSK, potom sa PSK používa ako PMK. Ak sa používa MSK, potom PMK je odvodený
z MSK skrátením (ak je to nevyhnutné). Na konci autentizačnej fázy, označenej podľa
802.1X správou EAP-Success (obrázok na slajde 22), majú oba AP ako aj STA kópiu ich
zdieľaného PMK.
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 Kľúč PMK slúži na generovanie párového prechodného kľúča PTK (Pairwise Transient Key),
ktorý v podstate pozostáva z troch kľúčov, ktoré budú použité na komunikáciu medzi STA
a AP potom, ako boli navzájom autentizovaní. Na odvodenie PTK je na PMK aplikovaná
hešovacia funkcia HMAC-SHA-1. Ďalej sa na generovanie použijú adresy MAC STA a AP
a v prípade potreby náhodne generované číslo. Použitie adries STA a AP na generovanie
PTK poskytuje ochranu pred unesením relácie a impersonifikáciou. Použitie náhodných
čísel poskytuje ďalší náhodný kľúčovací materiál.
 Tri súčasti PTK sú tieto.
o EAP cez LAN (EAPOL) Kľúč potvrdenia kľúča (Key Confirmation Key) (EAPOL-KCK): Podporuje
integritu a autenticitu pôvodu údajov riadacich rámcov zo STA na AP počas nastavenie
prevádzky na RSN. Kľúč tiež vykonáva funkciu riadenia prístupu: dôkaz vlastníctva PMK. Entita
vlastniaca PMK je oprávnená použiť spoj.
o EAPOL Kľúč šifrovania kľúča (Key Encryption Key) (EAPOL-KEK): Chráni dôvernosť kľúčov a
ďalších údajov pri niektorých asociačných procedúrach RSN.
o Dočasný kľúč TK (Temporal Key): Zabezpečuje skutočnú ochranu používateľovej premávky.
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 Na obrázku nižšie je hierarchia skupinových kľúčov IEEE 802.11i.

 Skupinové kľúče. Skupinové kľúče sa používajú pre komunikáciu multicast, v ktorej jedna
STA posiela MPDU niekoľkým STA.
o Na najvyššej úrovni skupinovej kľúčovej hierarchie je skupinový hlavný kľúč GMK (Group
Master Key). Kľúč GMK je kľúč na generovanie kľúčov používaný s ďalšími vstupmi na
odvodenie skupinového dočasného kľúča GTK (Group Temporal Key).
o Na rozdiel od kľúča PTK, ktorý je generovaný pomocou materiálu z oboch uzlov AP aj STA, kľúč
GTK je generovaný AP a prenesený do k nemu asociovaných STA. Ako je kľúč GTK generovaný
nie je presne definované. Štandard IEEE 802.11i ale vyžaduje, aby jeho hodnota bola výpočtovo
nerozpoznateľná od náhodnej hodnoty. Kľúč GTK je bezpečne distribuovaný pomocou už
34
zriadených párových kľúčov. Kľúč GTK sa zmení zakaždým, keď zariadenie opustí sieť.

Fázy prevádzky IEEE 802.11i – fáza manažmentu kľúčov
 Distribúcia párových kľúčov. Horná časť obrázku ukazuje výmenu MPDU pre distribúciu párových
kľúčov.
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 Táto výmena je známa ako 4-cestné dohadovanie. STA a AP používajú toto dohadovanie
na potvrdenie existencie kľúča PMK, na overenie výberu šifrovacej suity a na odvodenie
nového kľúča PTK pre nasledujúcu údajovú reláciu. Štyri časti výmeny sú tieto.
o AP→STA: Správa obsahuje adresu MAC prístupového bodu AP a náhodné číslo A (A nonce)
o STA→AP: STA vytvára svoje vlastné náhodné číslo S (S nonce) a používa obe náhodné čísla a
obe adresy MAC a PMK na generovanie kľúča PTK. STA potom odošle správu obsahujúcu jej
adresu MAC a náhodné číslo S, čo umožňuje AP generovať rovnaký kľúč PTK. Táto správa
obsahuje kód integrity správy MIC (Message Integrity Code) vypočítaný pomocou HMAC-MD5
alebo HMAC-SHA-1-128. Kľúč použitý v MIC je KCK.
o AP→STA: AP je teraz schopný generovať kľúč PTK. AP potom odošle správu do STA, ktorá
obsahuje rovnaké informácie ako v prvej správe, ale tentoraz vrátane MIC.
o STA→AP: Toto je iba potvrdzujúca správa. Správa je opäť chránená MIC.

 Distribúcia skupinového kľúča. Pre distribúciu skupinového kľúča AP generuje kľúč GTK a
distribuuje ho na každú STA v skupine multicast. Výmena dvoch správ s každou STA sa
skladá z nasledujúcich krokov:
o AP→STA: Táto správa obsahuje kľúč GTK šifrovaný kľúčom KEK buď algoritmom RC4 alebo
algoritmom AES. Hodnota MIC sa pripojí k správe.
o STA→AP: STA potvrdzuje prijatie kľúča GTK. Táto správa obsahuje hodnotu MIC.

36

Fázy prevádzky IEEE 802.11i – fáza chráneného prenosu údajov
 Štandard IEEE 802.11i definuje dve schémy ochrany údajov prenášaných v MPDU 802.11 a to
protokol integrity s dočasným kľúčom TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) a protokol
počítadlového režimu CBC-MAC CCMP (Counter Mode-CBC MAC Protocol).
 Protokol TKIP je navrhnutý tak, aby požadoval iba softvérové zmeny v zariadeniach, ktoré sú
implementované so starším prístupom k bezpečnosti bezdrôtovej siete LAN nazývaným WEP (Wired
Equivalent Privacy). Protokol TKIP poskytuje dve služby:
o Integrita správ: TKIP pridáva do rámca MAC 802.11 za poľom údajov kód integrity správy MIC
(Message Integrity Code). Hodnota MIC je generovaná algoritmom nazývaným Michael, ktorá
vypočíta 64-bitové hodnotu z týchto vstupov: zdrojová a cieľová adresa MAC, pole údajov
a kľúčový materiál.
o Dôvernosť údajov: Ochrana dôvernosti údajov je zabezpečená šifrovaním MPDU a hodnoty MIC
pomocou algoritmu RC4.
 256-bitový kľúč TK (obrázok na slajde 29) je využitý takto. Dva 64-bitové kľúče sú použité pri
hešovaní správy algoritmom Michael na vytvorenie kódu integrity správy. Jeden kľúč sa používa na
ochranu správ z uzla STA na uzol AP a ďalší kľúč sa používa na ochranu správ z uzla AP na uzol STA.
Zostávajúcich 128-bitov je skrátených na generovanie kľúča pre šifrovací algoritmus RC4, ktorý sa
používa na šifrovanie prenášaných údajov.
 Pre dodatočnú ochranu je každému rámcu priradené monotónne rastúce počítadlo sekvencie TKIP
označované ako TSC (TKIP Sequence Counter). TSC slúži na dva účely. Po prvé, TSC je súčasťou každej
MPDU a je chránený MIC z dôvodov ochrany proti útokom znovuprehratia (replay). Po druhé,
hodnota TSC je kombinovaná s relačným kľúčom TK na vytvorenie dynamického šifrovacieho kľúča,
ktorý sa mení s každou prenesenou MPDU. Dynamický šifrovací kľúč komplikuje kryptoanalýzu MPDU.
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Fázy prevádzky IEEE 802.11i – fáza chráneného prenosu údajov
 CCMP. CCMP je určený pre novšie zariadenia IEEE 802.11, ktoré sú vybavené hardvérom
na podporu tejto schémy. Rovnako ako TKIP aj CCMP poskytuje dve služby:
o integrita správy: CCMP používa autentizačný kód správy pomocou zreťazenia šifrovacích blokov
CBC-MAC (Cipher-Block-Cchaining Message Authentication Code).
o dôvernosť údajov: CCMP používa režim prevádzky blokovej šifry CTR so šifrovacím algoritmom
AES.
 Ten istý 128-bitový kľúč pre algoritmus AES sa používa pre integritu ako aj pre dôvernosť. Schéma
používa 48-bitové číslo paketu na zostavenie náhodného čísla, ktoré chráni pre útokom
znovuprehratia.
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Prehľad bezdrôtového aplikačného protokolu WAP
 Bezdrôtový aplikačný protokol WAP (Wireless Application Protocol) je univerzálny,
otvorený štandard vyvinutý fórom WAP, ktorý poskytuje mobilným používateľom
bezdrôtových telefónov a iných bezdrôtových terminálov ako sú pagery a osobní digitálni
asistenti PDA (Personal Digital Assistent) prístup k telefónnym a informačným službám
vrátane Internetu a webu.
o WAP je navrhnutý pre prácu so všetkými technológiami bezdrôtovej siete (napr. GSM, CDMA a
TDMA).
o WAP vychádza čo možno v najväčšej miere z existujúcich internetových štandardov, ako je IP,
XML, HTML a HTTP.
o Tiež obsahuje bezpečnostné prostriedky.

 Významné obmedzenia zariadení a sietí, ktoré ich spájajú, silne ovplyvňujú používanie
mobilných telefónov a terminálov pre údajové služby.
o Zariadenia majú obmedzené procesory, pamäť a životnosť batérie. Používateľské rozhranie je
tiež obmedzené a displeje sú malé.
o Bezdrôtové siete sú charakterizované relatívne nízkou šírkou pásma, vysokou latenciou a
nepredvídateľnou dostupnosťou a stabilitou v porovnaní s káblovanými spojeniami. Všetky
tieto charakteristiky sa naviac veľmi líšia v závislosti od koncového zariadenia a v závislosti od
siete.
o Nakoniec mobilní, bezdrôtoví používatelia majú iné očakávania a potreby ako iní používatelia
informačných systémov. Mobilné terminály musia napríklad byť veľmi jednoduché - oveľa
jednoduchšie ako pracovné stanice a osobné počítače.
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Prehľad bezdrôtového aplikačného protokolu WAP
 Protokol WAP je navrhnutý tak, aby splnil tieto požiadavky. Špecifikácia protokolu WAP
obsahuje:
o
o
o
o
o

programovací model založený na programovacom modele WWW
značkovací jazyk WML (Wireless Markup Language) pridržiavaci sa XML
špecifikácia malého prehliadača vhodného pre mobilné, bezdrôtové terminály
odľahčený komunikačný protokolový zásobník
rámec pre bezdrôtové telefónne aplikácie WTA (Wireless Telephony Application).
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Prevádzkový prehľad
 Programovací model WAP je založený na troch prvkoch: klient, brána a originálny server
(obrázok nižšie). HTTP sa používa na prenesenie obsahu medzi bránou a originálnym
serverom. Brána funguje ako proxy server pre bezdrôtovú doménu. Jeho procesor/y
poskytuje služby, ktoré zbavujú záťaže obmedzených schopností ručných, mobilných a
bezdrôtových terminálov. Brána napríklad poskytuje služby DNS, prevádza medzi
protokolom zásobníka WAP a zásobníka WWW (HTTP a TCP / IP), kóduje informácie z
webu do kompaktnejšej formy, ktorá minimalizuje bezdrôtovú komunikáciu, a v opačnom
smere dekóduje kompaktnú formu do štandardných webových komunikačných zvyklostí.
Brána tiež ukladá do pamäti cache často požadované informácie.
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Prevádzkový prehľad
 Obrázok nižšie ukazuje kľúčové komponenty v prostredí WAP. Pomocou WAP môže
mobilný používateľ prehliadať webový obsah na obyčajnom webovom serveri.
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Prevádzkový prehľad
 Webový server poskytuje obsah v podobe kódovanej stránky HTML, ktoré sú prenášané
pomocou štandardného webového protokolového zásobníka (HTTP/TCP/IP). Obsah
HTML musí prejsť filtrom HTML, ktorý môže byť umiestnený buď na proxy WAP alebo v
samostatnom fyzickom module. Filter prekladá obsah vo formáte HTML do obsahu vo
formáte WML. Ak je filter oddelený od proxy, na dodanie WML na proxy sa používajú
protokoly HTTP/TCP/IP.
 Proxy prevádza WML do kompaktnejšej formy známej ako binárny WML a doručí ho
mobilnému používateľovi cez bezdrôtovú sieť pomocou protokolového zásobníka WAP.
Ak webový server je schopný priamo generovať obsah WML, potom WML je dodaný proxy
pomocou HTTP / TCP / IP. Proxy potom prevádza WML do binárneho WML a dodáva ho
do mobilného uzla pomocou protokolov WAP.
 Architektúra WAP je navrhnutá tak, aby sa vyrovnala s dvoma hlavnými obmedzeniami
bezdrôtového prístupu na web: obmedzenie mobilného uzla (malý rozmer displeja,
obmedzený možnosti vstupu) a nízke rýchlosť prenosu po bezdrôtových digitálnych
sieťach. Dokonca aj zavedením bezdrôtových sietí 3G, ktoré poskytujú prenosové rýchlosti
širokopásmového prenosu, naďalej majú malé ručné mobilné uzly obmedzené vstupné a
zobrazovacie schopnosti. Preto protokoly WAP alebo podobné protokoly budú stále
potrebné.
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Bezdrôtový značkovací jazyk
 Jazyk WML bol navrhnutý tak, aby opísal obsah a formát na prezentáciu údajov v
zariadeniach s obmedzenou šírkou pásma, s obmedzenou veľkosťou displeja a
obmedzenou schopnosťou pre vstup používateľa. Je navrhnutý pre prácu s telefónnymi
klávesnicami, dotykovými vstupmi a ďalšími vstupnými zariadeniami, ktoré sú bežné pre
mobilnú bezdrôtovú komunikáciu. WML umožňuje škálovanie displejov, ich použitie pre
dva riadky obrazovky, podobne ako sa nachádzajú v niektorých malých zariadeniach,
rovnako ako väčšie obrazovky nachádzajúce sa na smartfónoch.
 Webový prehliadač na obyčajnom PC poskytuje obsah v podobe webových stránok
kódovaných v jazyku HTML (Hypertext Markup Language). Pri preklade webových stránok
kódovaných v HTML do jazyka WML s obsahom a formátom vhodnom pre bezdrôtové
zariadenia musí byť odstránených veľa informácií, najmä grafika a animácie. WML
predstavuje predovšetkým textovo-orientované informácie, ktoré sa pokúšajú zachytiť
podstatu webovej stránky a ktoré sú organizované na ľahký prístup pre používateľov
mobilných zariadení.
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Bezdrôtový značkovací jazyk
 Dôležité vlastnosti WML zahrňujú:
o Podpora textu a obrazu: Príkazy formátovania a rozloženia sú k dispozícii pre text
a v obmedzenej miere pre obraz.
o Organizačná metafora balíček/karta (deck/card): WML dokumenty sú rozdelené do malých,
dobre definovaných jednotiek pre interakciu s používateľom, ktoré sa nazývajú karty.
Používatelia navigujú pohybom vpred a vzad medzi kartami. Karta špecifikuje jednu alebo
viacero jednotiek interakcií (menu, obrazovku s textom alebo pole vstupu textu). Balíček WML
je podobný stránke HTML v tom, že je identifikovaný webovou adresu (URL) a predstavuje
jednotku prenosu obsahu.
o Podpora pre navigáciu medzi kartami a balíčkami: WML obsahuje prostriedky pre narábanie s
udalosťami, ktoré sa používajú pre navigáciu a vykonanie skriptov.

 Vo webovom prehliadači na báze HTML používateľ naviguje prostredníctvom kliknutia na
odkazy. Na mobilnom zariadení s možnosťami WML používateľ pracuje s kartami,
pohybujúc sa vpred a vzad cez balíček.
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Architektúra WAP
 Obrázok nižšie a ilustruje celkovú architektúru zásobníka, ktorá je implementovaná v
klientovi WAP.
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Architektúra WAP
 V podstate ide o päť vrstvový model. Každá vrstva poskytuje sadu funkcií a/alebo služieb
ďalším službám a aplikáciám prostredníctvom dobre definovaných rozhraní. Každá z
vrstiev architektúry je prístupná z vyšších vrstiev, takisto ako aj ďalšími službami a
aplikáciami. Mnoho služieb v zásobníku môže byť realizovaných viac ako jedným
protokolom. Napríklad alebo protokol HTTP alebo protokol WSP môžu realizovať službu
prenosu hypermédií.
 Spoločné všetkým piatim vrstvám sú sady služieb, ktoré sú dostupné viacerými vrstvami.
Tieto spoločné služby spadajú do dvoch kategórií: bezpečnostné služby a služba
zisťovania.
 Bezpečnostné služby. Špecifikácia WAP obsahuje mechanizmy zabezpečujúce dôvernosť,
integritu, autentizáciu a neodmietnutie. Bezpečnostné služby zahrňujú nasledovné.
o Kryptografické knižnice: Knižnica rámca aplikačnej úrovne poskytuje služby na podpisovanie
údajov pre účely integrity a neodmietnutia.
o Autentizácia: WAP poskytuje rôzne mechanizmy pre autentizáciu klienta a servera. Na vrstve
relačných služieb môže byť na autentizáciu klienta voči proxy a voči aplikačnému serveru použitá
autentizácia klienta podľa protokolu HTTP (RFC2617). Na vrstve transportných služieb môže byť
na autentizáciu klientov a serverov použité WTLS alebo TLS dohadovanie.
o Identita: Modul identity WAP, označovaný WIM (WAP Identity Module), poskytuje funkcie, ktoré
ukladajú a spracovávajú informácie potrebné na identifikáciu a autentizáciu používateľa.
o PKI: Sada bezpečnostných služieb, ktoré umožňujú využívanie a spravovanie kryptografie
verejných kľúčov a certifikátov.
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Architektúra WAP
o Bezpečný transport: Protokoly úrovni trasportných služieb sú definované pre bezpečný
transport prostredníctvom datagramov a spojení. Protokol WTLS je definovaný pre bezpečný
prenos prostredníctvom datagramov a protokol TLS je definovaný pre bezpečný prenos
prostredníctvom spojení (t.j. TCP).
o Bezpečný prenášateľ: Niektoré prenášajúce siete poskytujú bezpečnosť na úrovni prenášateľa.
Napríklad IP siete (najmä v súvislosti s IPv6) poskytujú bezpečnosť na úrovni prenášateľa
prostredníctvom protokolu IPsec.

 Služba zisťovania. Existuje zbierka služieb na služby zisťovania, ktoré umožňujú klientovi
WAP a webovému serveru zistiť funkcie a služby. Príklady služieb služba zisťovania
zahrňujú tieto služby.
o EFI: interfejs externej funkcionality EFI (External Functionality Interface) umožňuje aplikáciám
zistiť, ktoré externé funkcie/služby sú na zariadení dostupné.
o Zabezpečenie (Provisioning): Táto služba umožňuje zariadeniu, aby bolo vybavené parametrami
potrebnými na prístup k sieťovým službám.
o Navigačné zisťovanie: Táto služba umožňuje zariadeniu zistiť nové sieťové služby (napr.
bezpečné pull proxy) v priebehu navigácie takej ako je sťahovanie zdrojov z hypermédiálneho
servera. Špecifikácia bezpečnej premávky end-to-end na transportnej úrovni WAP, opísanej
v nasledujúcej časti, definuje jeden protokol navigačného zisťovania.
o Vyhľadávanie služby: Táto služba poskytuje zistenie parametrov služby prostredníctvom
vyhľadávania v adresári podľa mena. Jeden takýto príklad je systém doménových mien DNS
(Domain Name System).
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Prostredie bezdrôtových aplikácií
 Prostredie bezdrôtových aplikácií WAE (Wireless Application Environment) určuje
aplikačný rámec pre bezdrôtové zariadenia ako sú mobilné telefóny, pagery a PDA. V
podstate sa WAE skladá z nástrojov a formátov, ktoré sú určené na úlohy vývoja aplikácií a
zariadení podporovaných WAP. Hlavné prvky modelu WAE (obrázok na slajde 46) sú:
o Používateľskí agenti WAE: Softvér, ktorý sa vykonáva v bezdrôtovom zariadení používateľa a
ktorý poskytuje koncovému používateľovi špecifické funkcie (napríklad obsah displeja).
o Bezdrôtové telefonické aplikácií WTA (Wireless Telephony Applications): sada telefonne
špecifických rozšírenie pre mechanizmy volania a riadiace funkcie, ktoré poskytujú autorom
pokročilé služby mobilnej siete. Pomocou WTA môžu vývojári aplikácií používať mikroprehliadač
na zriadenie telefónnych hovorov a reagovať na udalosti z telefónnej siete.
o Štandardné kódovanie obsahu: definovaný tak, aby umožnil používateľskému agentovi WAE
(napríklad prehliadaču) pohodlne navigovať webový obsah. Na strane servera sú generátory
obsahu. Ide o aplikácie (alebo služby) na originálnych serveroch (napríklad CGI skripty), ktoré
produkujú štandardné formáty obsahu ako odpovede na požiadavky od používateľských agentov
v mobilnom termináli. WAE nešpecifikuje žiadne generátory štandardného obsahu ale očakáva,
že bude k dispozícii rad generátorov bežiacich na typických originálnych serveroch HTTP, ktoré sa
dnes vo WWW bežne používajú.
o Push: služba na príjem push prenosov zo servera, teda prenosov, ktoré nie sú odpoveďou na
žiadosť webového klienta, ale sú odosielané z iniciatívy servera. Táto služba je podporovaná
relačnou službou Push-OTA (Over The Air push ).
o Multimediálne správy: Zabezpečuje prenos a spracovanie multimediálnych správ na
zariadeniach WAP (správy e-mailu a bezprostredného posielania - instant messagging).
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Architektúra protokolu WAP
 Architektúra WAP je znázornené na obrázku na slajde 46 a určuje súbor služieb na každej
úrovni a poskytuje špecifikácie rozhrania na hranici medzi každou dvojicou vrstiev.
Vzhľadom k tomu, že niekoľko služieb v zásobníku WAP môžu byť poskytovaných
pomocou rôznych protokolov v závislosti na okolnostiach, existuje viac než jedna možná
konfigurácie zásobníka. Obrázok nižšie ukazuje bežnú konfiguráciu protokolového
zásobníka, v ktorom sa zariadenie klienta WAP pripojí k webovému serveru
prostredníctvom brány WAP. Táto konfigurácia je bežná pre zariadenia, ktoré
implementujú špecifikáciu WAP verzie 1, ale je tiež používaná pre zariadenia vo verzii 2
(WAP2) v prípade, že sieť prenositeľa nepodporuje TCP/IP.
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Architektúra protokolu WAP
 Vo zvyšnej časti tohto podáme prehľad protokolov WAP, s výnimkou WTLS, s ktorým sa
zaoberáme v nasledujúcej časti.
 Bezdrôtový relačný protokol WSP (Wireless Session Protocol). WSP poskytuje aplikáciam
s rozhraním dve relačné služby. Relácie so spojením pracujú nad WTP a relácie bez
spojenia pracujú nad nespoľahlivým transportným prorokolom WDP. Protokol WSP je v
podstate založený na protokole HTTP s niektorými dodatkami a úpravami pre
optimalizáciu jeho použitia v bezdrôtových kanáloch. Hlavné obmedzenie spočívajú v
nízkej rýchlosti prenosu údajov a v náchylnosti na stratu spojenia z dôvodu zlého
pokrytia alebo preťaženia buniek.
 WSP je transakčne orientovaný protokol založený na koncepte žiadosti a odpovede. Každá
protokolová údajová jednotka PDU (Protocol Data Unit) protokolu WSP sa skladá z tela,
ktoré môže obsahovať WML, WMLScript alebo obrázky, a záhlavia obsahujúceho
informácie o údajoch v tele a o transakcii. WSP tiež definuje operáciu push servera, v
ktorom server posiela nevyžiadaný obsah do zariadenia klienta. Môže to byť použité pre
správy broadcast alebo pre služby ako sú titulky správ alebo ceny akcií, ktoré môžu byť
prispôsobené každému klientskemu zariadeniu.
 Bezdrôtový transakčný protokol WTP (Wireless Transaction Protocol). WTP spravuje
transakcie prepravovaním požiadaviek a odpovedí na ne medzi používateľským agentom
(takým ako je prehliadač WAP) a aplikačným serverom pre také činnosti ako je prezeranie
a transakcie elektronického obchodu.
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Architektúra protokolu WAP
 WTP poskytuje spoľahlivé transportné služby, ale zaobíde sa v mnohom z réžie protokolu
TCP, čoho výsledkom je odľahčený protokol, ktorý je vhodný na implementáciu
"tenkých" klientov (napr. v mobilných uzloch) a vhodný na použitie v bezdrôtových
spojoch s nízku šírkou pásma. WTP obsahuje nasledujúce funkcie.
o
o
o
o
o

Tri triedy transakčných služieb.
Voliteľnú spoľahlivosť user-to-user: používateľ WTP spustí potvrdenie o každej prijatej správe.
Voliteľné out-of-band údaje po potvrdeniach.
Zreťazenie PDU a oneskorené potvrdenie s cieľom znížiť počet odoslaných správ.
Asynchrónne transakcie.

 Protokol WTP je skorej orientovaný transakčne než protokol so spojením. V rámci
protokolu WTP neexistuje explicitne spojenie zriadené alebo zrušené, ale je to spoľahlivá
služba bez spojenia.
 WTP poskytuje tri transakčné triedy, ktoré môžu byť vyvolané protokolom WSP alebo
ďalším protokolom vyššej úrovni:
o Trieda 0: Nespoľahlivé vyvolanie správy bez správy o výsledku
o Trieda 1: Spoľahlivý vyvolanie správy bez správy o výsledku
o Trieda 2: Nespoľahlivé vyvolanie správy s jednou spoľahlivou správou o výsledku.
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Architektúra protokolu WAP
 Trieda 0 poskytuje nespoľahlivú datagramovú službu, ktorá môžu byť použitá na
nespoľahlivú operáciu push. Údaje od používateľa WTP sú zapúzdrené protokolom WTP
(iniciátor, alebo klient) do vyvolávajúcej PDU a poslané do cieľového WTP (odpovedač,
alebo server) bez potvrdenia. Odpovedač WTP dodá údaje cieľovému používateľovi WTP.
 Trieda 1 poskytuje spoľahlivú datagramovú službu, ktorá môže byť použitá na spoľahlivú
operáciu push. Údaje z iniciátora sú zapúzdrené do vyvolávajúcej PDU a poslané
odpovedaču. Odpovedač dodá údaje cieľovému používateľovi WTP a potvrdí príjem
údajov spätným zaslaním PDU typu ACK do entity WTP na strane iniciátora, čím potvrdí
transakciu zdrojovému používateľovi WTP. Odpovedač WTP udržuje stavové informácie
po určitú dobu po odoslaní ACK, aby mohol zvládnuť prípadné opakované odoslanie ACK
v prípade, že sa ACK stratí a/alebo iniciátor znovu vyšle vyvolávajúcu PDU.
 Trieda 2 poskytuje transakčné služby typu požiadavka/odpoveď a podporuje vykonanie
viacerých transakcií počas jednej relácie WSP. Údaje z iniciátora sú zapúzdrené do
vyvolávajúcej PDU a prenesené na odpovedač, ktorý dodá údaje cieľovému
používateľovi WTP. Cieľový používateľ WTP pripraví údaje odpovede, ktoré sú posunuté
do lokálnej entity WTP. Entita odpovedača WTP pošle tieto údaje naspäť vo výsledkovej
PDU. Ak je pri generovaní údajov odpovede oneskorenie presahujúce prah časovača, môže
odpovedač poslať PDU typu ACK pred odoslaním výsledkovej PDU. Týmto sa zabraňuje
tomu, aby iniciátor zbytočne znovu poslal vyvolávajúcu správu.
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Architektúra protokolu WAP
 Bezdrôtový datagramový protokol WDP (Wireless Datagram Protocol) sa používa na
prispôsobenie vyššej vrstvy protokolu WAP do komunikačného mechanizmu (nazývaný
prenositeľ), ktorý sa používa medzi mobilným uzlom a bránou WAP. Prispôsobenie môže
zahrňovať delenie údajov do segmentov vhodnej veľkosti pre prenositeľa a prepojenie
sa do siete prenositeľa. Protokol WDP skrýva detaily rôznych sietí prenositeľov od
ostatných vrstiev WAP. V niektorých prípadoch je WAP implementovaný nad IP.
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Bezpečnosť bezdrôtovej transportnej vrstvy
 WTLS poskytuje bezpečnostné služby medzi mobilným zariadením (klientom) a bránou
WAP. WTLS je založený na priemyselnom štandarde protokolu TLS (Transport Layer
Security), ktorý je zdokonalením protokolu SSL (Secure Sockets Layer). Protokol TLS je
štandardný bezpečnostný protokol používaný medzi webovými prehliadačmi a webovými
servermi. Protokol WTLS je oveľa efektívnejší než protokol TLS, požaduje menej výmen
správ. Na zaistenie bezpečnosti medzi koncovými uzlami (end-to-end) sa WTLS používa
medzi klientom a bránou a TLS sa používa medzi bránou a cieľovým serverom (obrázok
na slajde 50). V rámci brány WAP systémy WAP prekladajú medzi protokolmi WTLS a
TLS. To znamená, že brána je bod zraniteľnosti a musí mať vysokú stupeň zabezpečenia
pred vonkajšími útokmi.
 Protokol WTLS poskytuje tieto funkcie.
o Integrita údajov: Používa autentizáciu správ na zaistenie, že údaje posielané medzi klientom a
bránou nie sú modifikované.
o Privátnosť: Používa šifrovanie na zaistenie, že údaje nemôžu byť prečítané treťou stranou.
o Autentizácia: používa digitálne certifikáty na autentizáciu oboch strán.
o Ochrana pre odmietnutím služby DoS (Denial of Service): Detekuje a odmieta správy, ktoré sú
znuvuposlané alebo neúspešne verifikované.
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Bezpečnosť enf-to-end protokolu WAP
 Základný model prenosu WAP obsahujúci klienta WAP, bránu WAP a webový server má
bezpečnostnú medzeru ako je znázornené na obrázku nižšie. Tento obrázok korešponduje
architektúre protokolov znázornenej na obrázku na slajde 50. Mobilné zariadenie vytvára
bezpečnú reláciu WTLS s bránou WAP. Brána WAP ďalej vytvára bezpečnú reláciu SSL
alebo TLS s webovým serverom. V procese prekladu protokolov v bráne nie sú údaje
šifrované. Brána teda predstavuje miesto v komunikácii, v ktorom môžu byť údaje
kompromitované.
 Existuje celá rada prístupov na zaistenie bezpečnosti end-to-end medzi mobilným
klientom a webovým serverom. V dokumente architektúry protokolu WAP verzia 2 (známy
ako WAP2), forum WAP definuje niekoľko usporiadaní protokolov, ktoré umožňujú
bezpečnosť end-to-end.
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Bezpečnosť enf-to-end protokolu WAP
 Verzia 1 protokolu WAP predpokladá zjednodušený sadu protokolov cez bezdrôtovú sieť.
Ďalej predpokladá, že bezdrôtová sieť nepodporuje protokol IP. Protokol WAP2 poskytuje
možnosť pre mobilné zariadenia implementovať všetky protokoly na báze TCP/IP
a fungovanie nad bezdrôtovou sieťou s funkcionalitou IP. Obrázok nižšie a na
nasledujúcom slajde ukazuje dva spôsoby, v ktorých môže byť táto funkcionalita IP
využitá na zaistenie bezpečnosti end-to-end. V obidvoch prístupoch mobilný klient
implementuje protokoly TCP/ IP a HTTP. Prvý prístup (obrázok nižšie) predstavuje prípad,
v ktorom sa medzi klientom a serverom využíva protokol TLS. Zabezpečená relácia TLS sa
nastaví medzi koncovými bodmi. WAP brána funguje ako brána na úrovni TCP a spája
dohromady dve spojenia TCP prenášajúce premávku medzi koncovými bodmi.
Používateľské údajové pole TCP (TLS záznamy) však zostávajú pri prechode bránou
šifrované, takže je zachovaná bezpečnosť end-to-end.
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Bezpečnosť enf-to-end protokolu WAP
 Ďalší možný prístup je ukázaný na obrázku nižšie. Predpokladáme, že brána WAP funguje
ako jednoduchý internetový smerovač. V tomto prípade môže byť bezpečnosť end-to-end
zaistená na úrovni IP pomocou protokolu IPsec.

 Ďalší, trochu zložitejší prístup bol definovaný vo špecifickejších výrazoch fóra WAP v
špecifikácii s názvom „Bezpečnosť end-to-end na transportnej vrstve WAP“ (WAP
Transport Layer End-to-End Security). Tento prístup je ilustrovaný na obrázku na
nasledujúcom slajde.
1. V tomto prípade sa klient WAP pripojí ku svojej obvyklej predvolenej bráne WAP a pokúša sa
cez bránu odoslať žiadosť do bezpečnej domény podnikovej sieti.
2. Server s bezpečným obsahom stanovuje potrebu bezpečnosti, ktorá vyžaduje, aby sa mobilný
klient skôr pripojil k jeho lokálnej bráne WAP než k svojej predvolenej bráne WAP. Webový
server odpovedá na počiatočnú klientovu požiadavku HTTP správou presmerovania, ktorá 58
presmeruje klienta na bránu WAP, ktorá je súčasťou podnikovej siete.

Bezpečnosť enf-to-end protokolu WAP
1. Táto správa sa odovzdá naspäť cez predvolenú bránu, ktorá potvrdí presmerovanie a prepošle
správu klientovi.
2. Klient si uchová informácie o presmerovaní a vytvorí bezpečnú reláciu s podnikovou bránou
WAP pomocou WTLS.
3. Po ukončení spojenia sa znovu vyberie predvolená brána a je použitá na následnú
komunikáciu s ďalšími webovými servermi. Treba si všimnúť, že tento prístup vyžaduje, aby
podnik prevádzkoval na bezdrôtovej sieti bránu WAP, ktorú klient môže použiť.
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