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zabezpečení žádné sítě dostačující, jsou v práci navrženy podpůrná bezpečnostní 
opatření minimalizující riziko úspěšného útoku. 
Jedním z cílů práce bylo experimentálně ověřit, že protokol WEP má s bezpečností 
skutečně málo společného a neměl by být vůbec používán ani v domácích sítích. 
V souvislosti s tím proběhl průzkum míry zabezpečení bezdrátových sítí na území 
Prahy, který prokázal alarmující skutečnost: většina bezdrátových sítí je stále 
zabezpečena pouze protokolem WEP nebo není zabezpečena vůbec. 
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1 Úvod 
 

Žádná počítačová síť není 100% bezpečná a u bezdrátových sítí to platí 
dvojnásob. Otázkou tedy není, zda je síť bezpečná, ale zda je bezpečná dostatečně. 
V tomto ohledu je situace u bezdrátových sítí poněkud složitější. Zatímco v 
metalických sítích je signál přenášen pomocí kabelů, v bezdrátových je přenosovým 
médiem vzduch, signál se šíří skrz zdi budov do přilehlého okolí a tedy jej lze 
snadněji odposlouchávat. Navíc díky postupnému vývoji bezpečnostních 
mechanismů nabízejí starší bezdrátová zařízení jen velmi omezené nebo dokonce 
žádné možnosti zabezpečení, které je pak nutné řešit na vyšší síťové vrstvě (např. 
virtuální privátní síť). 

Na druhou stranu mají bezdrátové sítě oproti metalickým nesporné výhody: nižší 
pořizovací náklady, snazší instalaci a hlavně flexibilitu, která uživateli umožňuje 
pohyb s notebookem z místa na místo bez ztráty konektivity, zařízení v ad hoc sítích 
se mohou bezdrátově připojit k jiným zařízením za účelem synchronizace dat, 
technologie Bluetooth také eliminuje potřebu kabeláže pro periferní zařízení. 

Popularita  bezdrátových sítí v posledních letech velmi vzrostla a roste stále dál. 
Že by se prodávaly přenosné počítače bez WiFi síťové karty si už dnes stěží někdo 
dokáže představit. Rostoucí populace uživatelů má ovšem i svou odvrácenou tvář - 
díky ní se zvětšuje i populace potenciálních útočníků. Tato bakalářská práce se snaží 
poukázat na důležitost zabezpečení bezdrátových sítí, zmapovat možnosti ochrany a 
analyzovat jejich účinnost a odolnost vůči různým útokům. A nejedná se pouze o 
útoky na firemní sítě s úmyslem znemožnit její fungování či získat citlivé informace. 
Nezabezpečené nebo špatně zabezpečené připojení k internetu jakéhokoli uživatele 
může být také zneužito k páchání trestné činnosti. 

Kapitola 1 zavádí pojmy stanice a přístupového bodu, popisuje základní typy 
architektury sítí standardu 802.11 a definuje bezpečnostní cíle bezdrátových sítí. 

V kapitole 2 jsou detailně popsány bezpečnostní protokoly bezdrátových sítí 
WEP, WPA WPA2 a analyzovány jejich slabiny i výhody.  

Kapitola 3 uvádí ostatní metody zabezpečení bezdrátových sítí, a to jak metody 
vhodné k vytvoření další bezpečnostní vrstvy nad rámec protokolů, tak metody 
neúčinné či dokonce nevhodné. 

Kapitola 4 popisuje konkrétní útoky určené k prolomení bezpečnostních protokolů 
diskutovaných v kapitole 2. 

V kapitole 5 jsou analyzovány výsledky provedeného průzkumu míry zabezpečení 
bezdrátových sítí na území města Prahy a popisuje úspěšný útok na bezdrátovou síť 
zabezpečenou protokolem WEP. 

Kapitola 6 shrnuje poznatky uvedené v prácí a jejich závěry. 
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1.1 Komponenty a architektura sítí IEEE 802.11 
 

IEEE 802.11 je skupina standardů pro komunikaci v bezdrátových lokálních sítích 
vyvinutá Institutem pro elektrotechnické a elektronické inženýrství (Institute of 
Electrical and Electronics Engineers, IEEE). 

Standard IEEE 802.11 definuje dvě základní komponenty bezdrátových sítí [8]: 

• stanice (STA) - koncové zařízení, např. notebook, PDA nebo mobilní telefon, 
• přístupový bod (AP) - zařízení propojující stanice s distribučním systémem 

tvořeným metalickou infrastrukturou, či propojující stanice vzájemně mezi 
sebou. 

Dále standard dělí bezdrátové sítě na dva základní typy [8]: 

• Infrastrukturní sít ě - stanice se připojují k centrálnímu přístupovému bodu 
(AP) a veškerá komunikace, i přímá mezi jednotlivými stanicemi, probíhá přes 
tento přístupový bod. Stanice připojené k jednomu AP tvoří spolu s daným AP 
Basic Service Set (BSS), dvě nebo více BSS propojené nějakým distribučním 
systémem (např. Ethernetem) tvoří Extended Service Set (ESS). 
V infrastrukturním režimu AP funguje jako most (nebo router) mezi 
metalickou a bezdrátovou částí sítě. Použítí více přístupových bodů 
připojených k jednomu distribučnímu systému umožňuje vytvoření různě 
rozsáhlých bezdrátových sítí a jednotlivé stanice se mohou pohybovat mezi 
těmito AP bez ztráty konektivity.  

Obrázek 1.1 Infrastrukturní síť [8] 
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• Ad hoc sítě - stanice navzájem komunikují přímo bez využití jakékoli pevné 
síťové infrastruktury (centrálního přístupového bodu), sestavení sítě probíhá 
rychle, bez nutnosti předchozího plánování. Stanice vzájemně komunikující 
způsobem ad hoc (nebo také peer-to-peer) tvoří Independent Basic Service Set 
(IBSS). Základní vlastností IBSS je, že neumožňuje směrování, každé 
komunikující zařízení tedy musí být v dosahu vysílání všech ostatních zařízení 
(obr. 1.2, kruh znázorňuje oblast pokrytou vysíláním stanic zapojených do 
sítě). Ad hoc sítě typicky nepodporují přístup k metalickým sítím a vytvářejí 
se ke krátkodobému účelu (např. vojenská komunikace v terénu, záchranné 
operace, ale taky propojení počítačů v konferenční místnosti, propojení 
zařízení za účelem synchronizace dat, apod.).  

 
 

1.2 Bezpečnostní cíle 
 
Ať už se jedná o metalické či bezdrátové sítě, jejich bezpečnostní cíle jsou stejné. 

Bezpečnostní mechanismy diskutované v této práci mají za úkol zajistit následující 
vlastnosti [8]: 

• utajení - zajistit, že komunikace nemůže být čtena třetí neautorizovanou 
stranou, 

• integrita  - detekovat jakékoli záměrné či náhodné změny dat během přenosu, 

Obrázek 1.1: Infrastrukturní sí ť 

Obrázek 1.2: Ad hoc síť [8] 
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• dostupnost - zajistit, aby zařízení a uživatelé měli přístup k síti a síťovým 
zdrojům, kdykoli potřebují, 

• kontrola přístupu - vyhradit práva zařízení a uživatelů k přístupu do sítě 
nebo k síťovým zdrojům. 
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2 Bezpečnostní standardy a protokoly 
 
Nejdůležitějším prvkem bezpečnosti bezdrátových sítí jsou bezpečnostní 

protokoly. Prvním standardizovaným pokusem o zajištění nezbytných vlastností 
(kap.1.2)  bezdrátových sítí byl protokol WEP jako součást standardu 802.11. Záhy 
se ale ukázalo, že trpí závažnými nedostatky a je třeba jej nahradit protokolem jiným. 
Byla stanovena skupina pracující na bezpečnostním dodatku 802.11i, jeho příprava 
ovšem byla časově náročná, a tak se dočasným řešením stalo WPA, které využilo již 
hotové části 802.11i a přidalo je nad protokol WEP jako novou bezpečnostní vrstvu. 
Dokončený standard 802.11i začal být označován také jako WPA2.  

 
 

2.1 Bezpečnost podle standardu 802.11 

 

Bezpečnostní architekturou a protokolem standardu 802.11 je Wired Equivalent 
Privacy (WEP), který zodpovídá za autentizaci, utajení a integritu dat. Standard 
802.11 byl navržen jako „bezdrátový Ethernet“ a  cílem protokolu WEP tedy bylo 
zajistit stupeň bezpečnosti srovnatelný s metalickými sítěmi. Ethernetový standard 
sice nedefinuje žádné softwarové ani hardwarové bezpečnostní mechanismy, tyto sítě 
jsou však „chráněny“ už tím, že přístupu k přenosovému médiu lze fyzicky zamezit. 
Otázkou bylo, jestli WEP poskytuje odpovídající úroveň bezpečnosti, a ukázalo se, 
že taková ochrana sítě je zcela nedostatečná. 

 

2.1.1 Autentizace 

Přístupové body (AP) vysílají v pravidelných intervalech signální rámce 
(beacons), které informují o existenci sítě. Každý signální rámec obsahuje SSID 
(Service Set Identifier), které identifikuje bezdrátovou síť. Stanice má při 
vyhledávání sítě dvě možnosti: pasivní a aktivní skenování. Při pasivním skenování 
prohledává kanály s cílem zachytit signální rámce vysílané přístupovými body 
v dosahu. Při aktivním skenování odesílá stanice požadavky na všechny kanály 
s SSID nastaveným buď na konkrétní hodnotu, pokud hledá určitou síť, nebo na 0 při 
hledání jakékoliv dostupné sítě. Všechny AP, které přijaly požadavek na autentizaci 
a jsou ochotné přijmout danou stanici do své sítě, odpoví. Autentizační proces začíná 
ve chvíli, kdy si stanice vybere, do které ze sítí se chce připojit. 
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Standard 802.11 umožňuje dva autentizační mechanismy [1]:  

• Otevřený systém (Open System Authetication) - stanice, která se chce 
připojit do sítě, odešle autentizační požadavek příslušnému AP. Požadavek ve 
svém těle obsahuje kód autentizačního algoritmu (0 v případě autentizace 
otevřeným systémem). AP, pokud podporuje autentizaci otevřeným systémem, 
vrátí odpověď povolující stanici přístup do sítě. Otevřený systém tedy 
znamená „žádná autentizace“ a je vhodný pro veřejné sítě například 
v kavárnách, knihovnách apod. 

• Sdílený klíč (Shared Key Authentication) - pro úspěšnou autentizaci musí být 
splněny dva nutné předpoklady, a sice že stanice i AP mohou používat 
protokol WEP a že znají předsdílený autentizační klíč. Stanice odešle AP 
autentizační požadavek se specifikací autentizačního algoritmu (1 pro SKA) a 
AP v odpovědi odešle 128 bitů dlouhé náhodné číslo (výzvu) vygenerované 
z inicializačního vektoru (IV) a předsdíleného klíče. Stanice příchozí náhodné 
číslo zašifruje algoritmem WEP (kap. 2.1.2) a vrátí jej spolu s inicializačním 
vektorem použitým k zašifrování zpět AP. AP zprávu dešifruje svým 
předsdíleným klíčem a přijatým IV a porovná dešifrovaný text s výzvou. 
Pokud jsou shodné, AP stanici povolí přístup do sítě. 

 

2.1.2 WEP 

Protokol WEP (Wired Equivalent Privacy) je standardizován ve dvou verzích 
WEP-40 a WEP-104, číslo značí délku  použitého tajného klíče (40, respektive 104 
bitů), ale v praxi se lze setkat i s implementacemi s delším klíčem. Šifrování dat 
protokolem WEP je prováděno v 5 krocích (obr. 2.1) [1]: 

 

Obrázek 2.1: Šifrování WEP [1] 
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1. Z nešifrovaného textu (plaintextu) se vypočítá algoritmem CRC-32 cyklický 
redundantní součet ICV (Integrity Check Value), který při dešifrování slouží 
k ověření integrity dat. Tento 32bitový kontrolní součet se připojí za plaintext. 

2. Ze čtyřech možných předsdílených výchozích tajných klíčů se zvolí hlavní 
klíč. Ve skutečnosti standard umožňuje vytvoření unikátního klíče pro každé 
spojení odesílatel-příjemce, v praxi se toho ovšem využívá jen zřídka, často se 
používá pouze jediný klíč pro celou síť. 

3. Zvolí se 24bitový inicializační vektor (IV), za nějž se připojí hlavní klíč. 
4. Kombinace IV a hlavního klíče se předá generátoru pseudonáhodných čísel 

RC4 a mezi výstupním řetězcem a plaintextem + ICV je provedena operace 
XOR. Výsledkem je šifrovaný text. 

5. Před šifrovaný text se připojí použitý IV a identifikátor hlavního klíče (obr. 
2.2). Pole Key ID je nastaveno na hodnotu identifikátoru výchozího klíče a 
pole Pad je vynulováno. Pokud je použit unikátní hlavní klíč, jeho 
identifikátor je uveden v poli Pad a obsah pole Key ID je ignorován.  

 
 
Takto vytvořený paket je opatřen hlavičkou MAC a je připraven k přenosu. 

Příjemce podle nešifrovaného identifikátoru klíče zjistí hodnotu klíče, který použije 
k dešifrování zprávy. Z přijaté zprávy vypočítá opět kontrolní součet (CRC-32) a 
výsledek porovná s přijatým kontrolním součtem (ICV). V případě, že se hodnoty 
obou součtů rovnají, příjemce má za to, že zpráva nebyla během přenosu 
modifikována, a integrita zprávy je tím ověřena [1]. 

 

2.1.3 Analýza 

Již brzy po uvedení protokolu WEP v roce 1999 se ukázalo, že trpí tak závažnými 
nedostatky, že dnes by již neměl být vůbec používán.  

Prvním jeho problémem je správa klíčů. Standard počítá s předsdílenými klíči a 
vůbec nedefinuje protokol jejich vytváření, ani neřeší distribuci těchto klíčů. 
Distribuce se řeší manuální konfigurací na každé stanici a AP, což je postup 
náchylný k chybám. U většiny uživatelů lze očekávat volbu snadno 

Obrázek 2.2: WEP paket [1] 
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zapamatovatelného hesla, namísto hesla bezpečného, a taková lze velmi snadno 
uhodnout. 

Dalším slabým místem protokolu je použití synchronní proudové šifry RC4.  
Synchronní proudové šifry totiž vyžadují synchronizaci vysílače a přijímače - musí 
mít stejné klíče, musí být v synchronismu a ve stejné fázi, aby mohlo probíhat 
správné dešifrování. Ztráta jediného bitu během přenosu pak způsobí ztrátu všech dat 
následujících po tomto bitu. A jelikož je ztráta dat v bezdrátovém prostředí velmi 
rozšířená, je pro něj použití takové šifry zcela nevhodné [1]. 

Nevhodnosti použití RC4 si tvůrci WEPu byli vědomi a problém se synchronizací 
vyřešili tak, že odesílaný paket je šifrován unikátním klíčem. Tak mohou být 
dešifrovány jednotlivé pakety bez ohledu na ztrátu předchozího. Tím se ovšem 
odkryl další problém, a sice s inicializačním vektorem. Vstupním klíčem generátoru 
unikátního klíče pro zašifrování odesílaného paketu je pouhé zřetězení IV s hlavním 
klíčem, použitý IV je navíc odeslán v nešifrované podobě spolu s paketem, čímž 
získá odposlouchávající útočník první 3 byty unikátního klíče (viz 4.2.1 FMS útok).  

Unikátní klíče pro jednotlivé pakety mají i další nevýhodu - velmi rychle dojde 
k vyčerpání prostoru klíčů. Jak již bylo uvedeno výše, používání jediného 40bitového 
tajného klíče pro celou síť je více než časté, proměnlivou část vstupního klíče pro 
RC4 tedy tvoří pouze IV. Prostor klíčů se tím zužuje z 264 na 224. Vytížená stanice 
odesílající pakety o velikosti 1500B rychlostí 11Mbps vyčerpá všechny klíče 
přibližně za 5 hodin ((1500*8*224)/(11*106) = 18 302 sekund). Pro srovnání protokol 
SSL, který také využívá šifrování RC4, používá jeden klíč pro celou session a i 
pokud má aplikace 10 000 session denně, vyčerpal by se prostor klíčů až za tři roky. 
Standard 802.11 navíc nedefinuje, jak má být generování inicializačního vektoru 
implementováno, což může způsobovat častou kolizi (opětovné použití) klíčů. 
Analýza WEPu také ukázala, že je 50% pravděpodobnost opakování klíče po 4823 
paketech a 99% pravděpodobnost kolize klíčů po 12 430 paketech [1].  

Cyklický redundantní kód sloužící k ověření integrity dat také není spolehlivou 
metodou. Změna v plaintextu, nad kterým je vypočítán kontrolní součet, nezabrání 
přijetí paketu příjemcem, pokud se učiní změna příslušných bitů v kontrolním součtu, 
což umožňuje linearita CRC-32 a fakt, že kontrolní součet není kryptografickým 
výpočtem (viz kapitola 4) [1]. 

Ani autentizační mechanismus sdíleným klíčem standardu 802.11 nelze označit za 
bezpečný. Vzhledem k tomu, že využívá protokolu WEP, trpí také jeho nedostatky. 
Dalším problémem autentizace je její jednosměrnost. Mechanismus umožňuje AP 
autentizovat stanici, nenabízí ovšem žádné prostředky, jak by stanice mohla 
autentizovat AP. Může se tedy stát, že stanice bude komunikovat s útočníkem 
nastrčeným AP, aniž by měla šanci to zjistit, a toto falešné AP tak lehce získá přístup 
ke všem informacím, které mu stanice posílá. 
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2.2 WPA 
 

Když se ukázalo, jaké má WEP nedostatky, IEEE vytvořilo skupinu, která měla 
pracovat na novém bezpečnostním standardu 802.11i. Navrhované bezpečnostní 
prostředky (šifrovací algoritmus AES) by ovšem vyžadovaly výměnu hardwaru 
dosud pracujícího na protokolu WEP za výkonější, proto Wi-Fi Alliance přišla 
s kompromisním řešením, které dočasně řešilo problém interoperability hardwaru. 
WPA (Wi-Fi Protected Access) je v podstatě podmnožina standardu 802.11i, z něhož 
přejala správu klíčů a autentizační mechanismus (802.1X), a místo šifrováním AES 
zajišťuje utajení a integritu dat protokoly TKIP a MICHAEL. 

Pracovní skupina 802.11i rozdělila sítě podle prostředí, v jakém jsou používány, 
na domácí a podnikové. Tyto sítě totiž mají rozdílné požadavky na bezpečnost i 
rozdílnou infrastrukturu bezpečnost zajišťující, a tak byly specifikovány dvě 
bezpečnostní architektury [3]:  

• 802.1X pro správu klíčů a autentizaci v podnikových sítích,  
• režim předsdíleného klíče s manuální konfigurací (jako u WEPu) v prostředí 

domácích sítí a malých firem. 

 

2.2.1 TKIP 

Úkolem protokolu TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) bylo vyrovnat se 
s hardwarovým omezením „starých“ WEPových zařízení. Softwarové šifrování 
WEPem je totiž velmi pomalé, proto bylo implementováno přímo v hardwaru, se 
kterým si TKIP musel vystačit. TKIP je tedy založen na šifrování WEP a veškeré 
modifikace pro zvýšení bezpečnosti jsou implementovány softwarově. 

Hlavním nedostatkem protokolu WEP je způsob vytváření unikátního paketového 
klíče, který je relativně snadno napadnutelný. WPA rozšiřuje dvouvrstvou hierarchii 
klíčů protokolu WEP na třívrstvou, čímž znesnadňuje odhalení hlavního šifrovacího 
klíče. Hlavní klíč označován jako PMK (Pair-wise Master Key) je 256 bitů dlouhý a 
jelikož takový klíč je pro uživatele těžko zapamatovatelný, umožňuje WPA pro 
prostředí s předsdílenými klíči uživatelům zvolit si kratší heslo (passphrase), ze 
kterého je poté vygenerován 32bytový klíč PMK [5]: 

 
PMK = PBKDF2(passphrase, ssid, ssidLength, 4096, 256). 
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PBKDF2 (Password-Based Key Derivation Function) je funkce pro odvozování klíčů 
využívající pseudonáhodný generátor. Řetězec passphrase || ssid || ssidLenght (|| 
označuje operaci zřetězení) je hešováním, které proběhne 4096krát, převeden na 
256bitový PMK. 

Klíč PMK je využit k odvození čtveřice session klíčů PTK (Pair-wise Transient 
Keys) [1]:  

• šifrovací klíč pro zprávy EAPoL (Extensible Authentication Protocol over 
LAN),  

• klíč k ověření integrity zpráv EAPoL,  
• datový šifrovací klíč a   

• datový klíč k ověření integrity,  

každý 128 bitů dlouhý. Session zde znamená asociaci mezi stanicí a AP a klíče PTK 
jsou vytvořeny po každé asociaci, proto jsou také nazývány dočasné klíče. K 
odvození klíčů PTK je použita pseudonáhodná funkce PRF (Pseudorandom Fuction) 
založená na algoritmu HMAC-SHA-1 (viz Příloha A) [6]: 
 

 
PTK = PRF-512(PMK, “Pair-wise key expansion“,  

AP_MAC || STA_MAC || ANonce || SNonce) 
 
H-SHA-1(PMK, A, B, X) ← HMAC-SHA-1(PMK, A || Y || B || X) 
PRF-512(PMK, A, B) = PRF(PMK, A, B, 512) 
 
PRF(PMK, A, B, Len) 
 for  i ← 0 to (Len + 159)/160 do 
  R ← R || H-SHA-1(PMK, A, B, i) 
 return  L(R, 0, Len)   // z řetězce R vrátí Len bitů 
 
Z předchozího vyplývá, že k výpočtu klíčů PTK je potřeba kromě hlavního klíče 

PMK další čtyři hodnoty: MAC adresy AP a stanice, které zajišťují, že vygenerované 
klíče se budou vztahovat k dané session, a dvě čísla nonce, ta zajistí, že pro každou 
session se stejným klíčem PMK se klíče PTK změní. Nonce je zkratka pro Number-
Once, tj. číslo použité pouze jednou. Čísla nonce jsou generována náhodně (jedno 
stanicí, jedno AP) následovně [6]: 
 

ANonce = PRF-256(Random Number, “Init Counter“, AP_MAC || Time) 
SNonce = PRF-256(Random Number, “Init Counter“, STA_MAC || Time). 
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Následný tzv. 4-way handshake (obr. 2.4) mezi stanicí a AP umožní výměnu 
vygenerovaných nonce a konečné odvození dočasných klíčů PTK. 
 

 

 
Jakmile stanice obdrží nonce vygenerovaný AP, může odvodit klíče PTK a 

odeslat svůj nonce spolu s kontrolním součtem MIC (Message Integrity Check, viz 
2.2.2) přístupovému bodu, který ověří integritu přijatého rámce a vypočítá klíče 
PTK. V odpovědi klientovi odešle pořadové číslo, které je použito jako inicializační 
vektor při prvním šifrování [1]. 

 
 
Dalším krokem je odvození unikátních paketových klíčů z PTK. Na rozdíl od 

WEPu, který využíval pouze zřetězení IV s hlavním klíčem, TKIP provádí tzv. 

Obrázek 2.5: Šifrování TKIP [1] 

Obrázek 2.4: TKIP - odvození dočasných klíčů PTK (4-way handshake) [1] 
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míchání klíčů (obr. 2.5) probíhající ve dvou fázích (jako IV slouží 64bitový 
sekvenční čítač paketů vždy inkrementovaný o 1): 

• 1. fáze (obr. 2.6) - vstupem je 128bitový datový šifrovací klíč (DEK), 
48bitová MAC adresa a horních 32 bitů inicializačního vektoru, přičemž vše 
je uloženo do polí po 8bitových hodnotách. V algoritmu je použita funkce 
MK16, která generuje 16bitovou hodnotu ze dvou 8bitových podle vzorce 
MK16(X, Y) = (256 * X) + Y. V prvním kroku algoritmu se inicializuje 
výstupní 80bitový mezilehlý klíč a ve druhém kroku je pomocí S-boxu 
výstupní klíč zamíchán [1].  

Obrázek 2.6: TKIP - 1. fáze míchání klíčů [10] 

 

• 2. fáze (obr. 2.7) - vstupem je výstup 1. fáze (mezilehlý klíč), dolních 16 bitů 
IV a datový šifrovací klíč. Výstupem je 128bitový seed připravený pro 
následné šifrování WEP, přičemž prvních 24 bitů bude odesláno příjemci jako 
WEPový IV, v němž bude přeneseno dolních 16 bitů IV (pořadového čísla 
paketu). Algoritmus využívá kromě MK16 další 3 funkce: Lo8 získá dolních 8 
bitů ze 16bitové vstupní hodnoty, Hi8 získá horních 8 bitů ze 16bitové vstupní 
hodnoty a RotR1 rotuje 16bitový argument o jeden bit doprava [1]. 
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Takto získaným unikátním paketovým klíčem se algoritmem RC-4 zašifrují data, 
64bitový MIC a adresa odesílatele. Vzniklý šifrovaný text je připraven k odeslání. 

 

2.2.2 Integrita dat 

Cyklický redundantní kód CRC-32 používaný protokolem WEP jako prostředek 
pro ochranu integrity dat není kryptograficky bezpečný, jeho výhodou ovšem je 
výpočetní nenáročnost. Úkolem tvůrců protokolu TKIP bylo specifikovat 
kryptograficky bezpečný protokol při zachování výpočetní nenáročnosti, aby mohl 
být využíván málo výkonným hardwarem určeným pro protokol WEP. Problémem 
je, že většina protokolů užívaných pro výpočet MIC (Message Integrity Check) stojí 

Obrázek 2.7: TKIP - 2. fáze míchání klíčů [10] 
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na výpočetně náročných operacích násobení, pro TKIP se stal řešením nový protokol 
MICHAEL založený pouze na operacích bitového posunu a součtu. 

K výpočtu kontrolního součtu používá MICHAEL 128bitový datový klíč pro 
ověření integrity (PTK). Ten je rozdělen na dva 64bitové MIC klíče, každý pro jeden 
směr komunikace. Klíč je rozdělen na dvě klíčová slova K0 a K1 o délce 32 bitů, 
zpráva se skládá z bytů M0, ...,Mn-1, kde n je délka zprávy v bytech, a IV je 
zakódován do prvních několika bytů zprávy (jak má být IV zakódován není 
specifikováno). Zpráva je nejprve na konci zarovnána jedním bytem s 
hexadecimální hodnotou 0x5A a pak příslušným počtem nulových bytů tak, aby 
celková délka zprávy byla násobkem 4 bytů. Poté je zpráva převedena na 

posloupnost 32bitových slov M0, ...,MN-1, kde N = (n + 5) / 4. 
Postup výpočtu MIC je znázorněn na obr. 2.8, <<< označuje operaci rotace vlevo, 

>>> rotaci vpravo a funkce XSWAP vymění pozice dvou nejméně význačných bytů 
se dvěma nejvýznačnějšími byty ve slově [10].  

Zpráva spolu s MIC je poté postoupena algoritmu WEP, je tedy nad nimi jako 
celkem ještě spočítán WEPový kontrolní součet CRC-32. 

 

 
 
 

2.2.3 Autentizace 802.1X 

Standard 802.1X byl původně vyvinut pro autentizaci na portech síťové vrstvy 
v metalických sítích, ale lze jej použít i pro výrazné zlepšení bezpečnosti 
v bezdrátových sítích. Standard představuje pouze rámec pro autentizaci uživatelů, 
skutečný autentizační mechanismus poskytuje protokol EAP (Extensible 
Authentication Protocol, viz 2.2.3), na jehož základě je implementováno několik 
desítek konkrétních autentizačních metod. 802.1X specifikuje tři základní 
komponenty (obr. 2.9) [3]: 

Obrázek 2.8: Algoritmus MICHAEL [10] 
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• žadatel (suplikant) - stanice požadující přístup k síti, 

• autentizátor - switch nebo AP povolující nebo blokující přístup do sítě, 
• autentizační server (AS) - systém udržující autentizační informace (WPA 

požaduje server RADIUS). 

 
Úkolem autentizátoru je nepropustit žádný provoz, dokud neproběhla úspěšná 

autentizace. Toho se dosahuje zavedením dvou virtuálních portů - řízeného a 
neřízeného. Neřízený port slouží pouze ke komunikaci s AS a řízený port zůstává až 
do úspěšné autentizace v neautorizovaném stavu, kdy je veškerý provoz blokován. 
Žadatel o přístup do sítě nikdy nekomunikuje s AS přímo, ale vždy prostřednictvím 
autentizátoru. Autentizační konverzace mezi autentizátorem a žadatelem probíhá 
prostřednictvím protokolu EAPoL (EAP over LAN), zatímco komunikace 
autentizátoru s AS probíhá protokolem RADIUS (viz 2.2.5).  

Autentizační konverzaci znázorňuje obrázek 2.10. Žadatel začíná odesláním 
rámce EAPoL Start, autentizátor se tak dozví, že má někdo zájem o přístup do sítě, 
rámcem EAP Request/Identity požádá klienta o identifikaci (uživatelské jméno) a 
odpověď předá AS. AS si rámcem RADIUS Access-Challenge vyžádá potřebnou 
autentizační informaci (např. heslo), autentizátor předá požadavek stanici a následně 
pošle autentizačnímu serveru odpověď stanice. Poté, co autentizátor obdrží zprávu 
RADIUS Access-Accept, předá AS autentizátoru klíč PMK, autentizátor a žadatel si 
vymění informace nutné k odvození dočasných klíčů protokolu TKIP (viz 2.2.5) a 
teprve poté autentizátor přepne řízený port do autorizovaného stavu a povolí tak 
síťovou komunikaci. 

 

Obrázek 2.9: Model 802.1X [1] 
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2.2.4 EAP 

Jak již bylo řečeno, 802.1X spolu s EAP představují pouze základnu umožňující 
zabezpečené autentizační výměny. Protokol EAP podporuje rozličné autentizační 
metody založené na heslech, certifikátech, smart kartách nebo tokenech. Jednotlivé 
EAP metody se liší mírou zabezpečení, kterou jsou schopny poskytnout, a složitostí 
jejich implementace. Volba konkrétní metody autentizace záleží na správci síťě, 
podmínkou ovšem je, aby všechny komponenty (žadatel, autentizátor a autentizační 
server) zvolenou metodu podporovaly. 

 
Metoda MD5 se nejsnáze implementuje, představuje ovšem nejnižší úroveň 

zabezpečení. Je založena na protokolu CHAP (Challenge-Handshake Authetication 
Protocol) a její hlavní výhodou je, že hesla nejsou nikdy posílána jako čistý text. AS 
pošle klientské stanici výzvu, stanice text výzvy za použití svého hesla zašifruje 
algoritmem MD5 a kód odešle zpět AS, který si stejným postupem správnost hesla 
ověří. Tato metoda je ovšem napadnutelná slovníkovým útokem, pokud není heslo 
dlouhé alespoň 20 znaků (což typicky není), a útokem „man-in-the-middle“, jelikož 
je provedená autentizace pouze jednostranná - AS si ověří totožnost stanice, ale 
stanice nemá možnost ověřit si totožnost AS (respektive AP, se kterým ve 
skutečnosti komunikuje). Navíc je metoda MD5 určena pouze pro prostředí 
s předsdíleným klíčem, jelikož nepodporuje dynamické generování WEP/TKIP klíčů. 

                 Obrázek 2.10: Autentizační konverzace protokolu 802.1X [1] 
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K použití ve firemním prostředí je tedy tato metoda naprosto nedostačující a neměla 
by být používána [1]. 

 
Nejpoužívanější autentizační metoda EAP-TLS (Transport Layer Security) je 

považována za nejbezpečnější ze všech EAP metod, její nasazení je ale zároveň 
nejobtížnější. EAP-TLS umožňuje vzájemnou autentizaci i dynamickou obnovu 
klíčů. AS i každý klient musí vlastnit svůj unikátní certifikát, což vyžaduje, aby měla 
organizace vybudovánu infrastrukturu veřejného klíče PKI (Public Key 
Infrastructure). Protokol TLS pak prostřednictvím PKI vytváří šifrovaný tunel, jímž 
probíhá výměna autentizačních údajů. V ideálním případě by měl být certifikát 
uložen na smart kartě nebo USB disku, který lze snadno odpojit od pracovní stanice, 
může ale také být uložen na pevném disku počítače. Použití certifikátu vyžaduje po 
uživateli zadání PIN nebo hesla, krádež počítače nebo karty s certifikátem tedy 
neumožní jeho neoprávněné použití. Autentizační proces zahrnuje více kroků než u 
jiných metod, což jej zpomaluje. To může být problém v prostředí vysoce mobilních 
uživatelů, kteří jsou nuceni často podstupovat reautentizaci [1].  

Vygenerování PMK klíče je součástí autentizačního handshake mezi stanicí a 
serverem. Stanice vygeneruje mezilehlý klíč (pre-master secret), zašifruje jej 
veřejným klíčem serveru a odešle serveru. Mezilehlý klíč tvoří spolu se serverem a 
stanicí náhodně vygenerovanými hodnotami vstup pseudonáhodné funkce, která 
vygeneruje hlavní klíč (master secret). 

 
Metoda EAP-TTLS (Tunneled Transport Layer Security) zajišťuje téměř stejné 

zabezpečení jako EAP-TLS, ale jeho implementace je mnohem jednodušší, certifikát 
totiž vyžaduje pouze na straně serveru a klienti se autentizují prostřednictvím hesel. 
TLS handshake umožní stanici ověření AS, čímž je zároveň vytvořen šifrovaný 
tunel, který je použit k přenosu přihlašovacích údajů klienta. TLS tunel chrání před 
několika typy útoků, včetně útoku opakováním zpráv či slovníkového útoku. 
Neposkytuje ovšem vždy dostatečnou ochranu proti útoku „man-in-the-middle“, 
problém totiž spočívá v bezpečném doručení serverového certifikátu klientům. 
Možným řešením jsou nástroje operačního systému pro distribuci certifikátů, 
případně mohou být certifikáty ukládány na jednotlivé stanice administrátorem 
během jejich konfigurace [1]. 

 
Metoda PEAP (Protected EAP) je velmi podobná metodě EAP-TTLS. PEAP 

stejně jako EAP-TTLS vyžaduje certifikát pouze na straně serveru, kterým server 
prokazuje svou totožnost stanici a k autentizaci stanice vůči serveru vytvoří 
zabezpečený komunikační kanál. Povinným bezpečnostním požadavkem je instalace 
serverového certifikátu na všechny stanice [1]. 
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2.2.5 RADIUS 

RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) je protokol umožňující 
centralizovanou autentizaci, autorizaci a správu uživatelských účtů. Protokol funguje 
na principu modelu klient - server: klient (AP) předává informace od uživatele 
příslušnému RADIUS serveru a zpět, server přijímá požadavky na připojení, 
zodpovídá za autentizaci uživatele a předává klientovi potřebné informace k tomu, 
aby mohl poskytnout požadovanou službu. Veškeré transakce mezi klientem a 
serverem jsou autentizovány za použití sdíleného tajemství, které není nikdy posíláno 
po síti, navíc jsou uživatelská hesla mezi klientem a serverem vždy posílána 
šifrovaně. 

Autentizační proces se odehrává mezi stanicí a autentizačním serverem, to 
znamená, že klíč PMK, jehož vygenerování je výsledkem autentizačního procesu 
(např. TLS), je také ustaven mezi stanicí a serverem, ale bezpečnostní mechanismy 
pro utajení a integritu dat jsou implementovány mezi stanicí a AP. Proto, aby mohly 
být odvozeny dočasné klíče PTK protokolu TKIP, musí nejdříve server bezpečně 
předat klíč PMK access pointu, což umožňuje protokol RADIUS. 

Poté, co AP obdrží od stanice rámec EAP-Response (obr. 2.10) obsahující 
přístupové údaje (typicky uživatelské jméno a heslo), AP vytvoří paket RADIUS 
Acces-Request (obr. 2.11) [11]: 

• AP vygeneruje identifikační číslo paketu. Způsob generování identifikačního 
čísla protokol RADIUS nespecifikuje, ve většině případů je implementováno 
jako čítač, který se inkrementuje při každém požadavku. 

• Dále AP vypočítá kontrolní součet zprávy (Authenticator), který slouží 
k ověření její integrity: 
 
Message-Authenticator = HMAC-MD5(Type, Identifier, Length,  

Request Authenticator, Attributes), 

kde Request Authenticator je náhodné 16 B dlouhé číslo a Attributes jsou 
atributy rámce EAP-Response. Jako klíč hešovacího algoritmu HMAC-MD5 
je použito sdílené tajemství AS a AP. 

• Algoritmem MD5 je pomocí sdíleného tajemství zašifrováno uživatelské 
heslo, spolu s ostatními atributy vloženo do paketu RADIUS Access-Request 
a odesláno autentizačnímu serveru AS. 

Pole Code paketu RADIUS označuje typ zprávy (Access-Request, Access-
Challenge, Access-Accept, Access-Reject), Identifier je identifikační číslo paketu a 
Attributes obsahuje seznam atributů zprávy ve formátu: kód atributu, délka atributu, 
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hodnota atributu. Jako atributy jsou označovány např. uživateské jméno, heslo, 
požadovaný typ služby, port, přes který se žadatel autentizuje, apod. 

 
AS nejprve spočítá kontrolní součet Message-Authenticator. Pokud nesouhlasí 

s doručeným součtem, paket zahodí, v opačném případě vyhledá v databázi 
uživatelské jméno přijaté v požadavku a ověří správnost hesla. Je-li uživatel 
nenalezen, nebo nesouhlasí heslo, AS odpoví paketem RADIUS Access-Reject, jinak 
vrátí paket RADIUS Access-Accept [11]. 

Po úspěšné autentizaci uživatele vygeneruje server klíč MK (Master Key), který 
odešle žádající stanici. Stanice a server poté vygenerují klíč PMK (Pair-wise Master 
Key) a server tento PMK předá autentizátoru. Autentizátor a stanice z něj pak odvodí 
klíče PTK (viz 2.2.1). 

 

2.2.6 Analýza 

Protokol WPA představuje výraznou změnu nabízené úrovně bezpečnosti oproti 
původnímu protokolu WEP při zachování kompatibility s WEPovými zařízeními.  

Jako IV slouží 48bitové sekvenční číslo paketu, které zajistí, že každý paketový 
klíč je skutečně unikátní, a zabrání tak útokům opakovaným odesíláním paketů. 
Výpočetně náročná první fáze pracující s horními 32 bity sekvenčního čísla paketu 
(IV) je prováděna pouze jednou za 65 536 paketů. Funkce míchání klíčů stěžuje 
útočníkovi odposlouchávajícímu komunikaci korelaci IV a paketového klíče 
použitého k zašifrování paketu. 

Kontrolní součet MIC protokolu MICHAEL představuje ochranu proti několika 
typům útoků, jako je modifikace adresy příjemce v „bit flippnig“ a fragmentačních 
útocích, iterativní hádání klíče nebo modifikace adresy odesílatele v „impersonation“ 
útocích, kdy se útočník vydává za autentizovaného uživatele. 

WPA ovšem neodolá útokům DoS. Pokud AP přijme v průběhu 60 vteřin 2 
pakety, které neobstojí v testu ověřování MIC, AP to vyhodnotí jako útok a proces 
protiopatření zahrnující deasociaci všech stanic. To sice zabrání útočníkovi ve 

Obrázek 2.10: Paket protokolu RADIUS [11] 
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shromažďování informací o šifrovacím klíči a upozorní administrátora, ale zároveň 
způsobí ztrátu konektivity na dobu 60 vteřin.  

V některých specifických případech může být WPA dokonce méně bezpečný než 
WEP (viz 4.2.2 ).  

Protokol WPA měl představovat pouze dočasné řešení problému se zabezpečením 
bezdrátových sítí, v praxi se ale prokázala vhodnost jeho nasazení v domácích a 
malých firemních sítích, kde je považován za dostačující. 

 
 

2.3 WPA2 (802.11i) 
Jelikož je WPA podmnožinou standardu 802.11i, který je též nazýván WPA2, 

mají spolu mnoho společného. Oba standardy používají tentýž autentizační protokol 
802.1X (viz 2.2.3) a systém správy a ustavení klíčů je také téměř shodný s jediným 
rozdílem, a sice, že pro utajení a ochranu integrity dat WPA2 používá pouze jeden 
klíč. 

 

2.3.1 CCMP 

 
CCMP (Counter Mode with Cipher Block Chaining MAC Protocol) je protokol 

zajišťující ve WPA2 jak utajení, tak integritu dat, a stejně jako TKIP byl vyvinut 
s úmyslem nahradit protokol WEP ovšem s tou výhodou, že není omezován použitím 
hardwaru WEPu. Utajení protokolem CCMP je založeno na blokovém šifrovacím 
algoritmu AES v režimu CCM, který  kombinuje použití čítačového režimu (CTR) 
sloužícího k utajení a režimu CBC-MAC (Cipher Block Chaining Message 
Authentication Code) k autentizaci a oveření integrity dat. Protokol využívá dvě 
stavové proměnné [3]: 

• 128 bitů dlouhý session klíč TK (Temporal Key) k šifrování i ke spočtení 
kontrolního součtu MIC a  

• 48bitové sekvenční číslo paketu PN (packet number) k sestavení čítače CTR 
režimu a inicializačního vektoru (nonce) režimu CBC-MAC. 

Čítač CTR i IV jsou vytvořeny zřetězením MAC adresy odesílatele, pořadového čísla 
paketu, 16 nulových bitů paketového čítače bloků a 16 dalších bitů odlišujících čítač 
CTR od inicializačního vektoru CBC-MAC.  
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Šifrování AES-CCM probíhá v pěti krocích [3] [6]: 

1. Nejprve inkrementováno sekvenční číslo paketu PN a následuje sestavení 
čítače pro CTR režim a inicializačního vektoru CBC-MAC ze sekvenčního 
čísla paketu. 

2. Z adresy odesílatele, prioritních bitů, délky dat a dat samotných se vypočte za 
pomoci IV a šifrovacího klíče kontrolní součet MIC, výsledná hodnota se 
ořízne na 64 bitů a přidá se za data k šifrování. 

3. Data s kontrolním součtem se zašifrují za použití šifrovacího klíče a čítače 
CTR. Při šifrování se spočítají bloky Si následovně: 

)( iki CTReS = , 

kde CTRi = (CTR1 + i - 1) mod 2n (1 ≤ i ≥ b), CTRi = hodnota čítače v i-té 
iteraci, ek = šifrování AES klíčem k, n = počet bitů v bloku, b = počet bloků.  

 Šifrovaná data C jsou pak spočtena jako: 

  )||...||( 1 bSSPC ⊕=  

4. Ze sekvenčního čísla paketu a ID klíče je sestavena hlavička CCMP. 
5. K hlavičce MAC se připojí hlavička CCMP a zašifrovaná data. Takto 

sestavený paket je připraven k odeslání. 

 
Proces dešifrování je analogický. Nejdříve je ze CCMP hlavičky extrahováno 

sekvenční číslo paketu. Pokud příjemce pro daný šifrovací klíč TK už jednou přijal 
paket s tímto číslem, je paket považován za opakovaný a zahozen. Jinak následuje 
sestavení čítače CTR a IV ze sekvenčního čísla paketu, dešifrování dat s využitím 
klíče AES a čítače CTR a vypočtení kontrolního součtu, který je porovnán s přijatým 

Obrázek 2.11: Šifrování CCMP [3] 
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MIC. V případě, že se liší, je paket zahozen jako podvržený, v opačném případě je 
považován za autentický. 

 

 

2.3.2 Analýza 

WPA2 představuje řešení slabin prvního bezpečnostního protokolu WEP. Nabízí 
mnohem kvalitnější šifrování, ovšem za cenu vyšších hardwarových nároků. 
Proudová šifra RC4 je nahrazena v současnosti nejbezpečnější blokovou šifrou AES 
v čítačovém režimu. Čítačový režim pracuje s blokovou šifrou jako s proudovou, 
čímž kombinuje bezpečnost blokové se snadným použitím proudové šifry. Složitost 
protokolu dále minimalizuje jediný šifrovací klíč používaný k zajištění jak utajení, 
tak integrity dat a hlavičky MAC. 
 Výhodou také je malá redundance dat způsobená bezpečnostními 
opatřeními.Šifrováním AES-CCM naroste velikost paketu pouze o 16 bytů - 8 bytů  
hlavičky CCMP a 8 bytů kontrolního součtu MIC. 

Důležitou vlastností protokolu, chránící proti různým typům útokům je, že 
hodnota čítače ani inicializačního vektoru není nikdy dvakrát použita v kombinaci se 
stejným klíčem. Kontrolní součet znemožňuje podvržení a sekvenční číslo paketu 
zabraňuje opakovanému přijetí paketu, pokud útočník nevytvoří podvrh. MIC chrání 
adresy odesílatele i příjemce před modifikací.  

Ale ani CCMP není dokonalé. Způsob, jakým je generován inicializační vektor, 
umožňuje útočníkovi rekonstruovat čítač CTR a ten tak získá základ pro útok TMTO 
(Time-Memory Trade-Off), viz 4.4. 

 
 
 
 
 
 

Obrázek 2.12: Paket CCMP [6] 
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3 Ostatní metody zabezpečení 
 
Sebemocnější bezpečnostní protokol nezabrání napadení bezdrátové sítě, pokud 

nebudou dodrženy základní zásady. Samozřejmě žádná metoda zabezpečení není 
dokonalá a neprostupná, ale kombinací několika pravidel aplikovaných nad rámec 
užitého protokolu lze riziko úspěšného útoku minimalizovat. Nutné zásady, pokud to 
správce s bezpečností své sítě myslí alepoň trochu vážně, jsou velmi prosté: 

• změna SSID - SSID slouží k identifikaci sítě mimo jiné také uživatelům, kteří 
se k ní chtějí připojit. Pokud je jako název sítě ponecháno výchozí nastavení 
výrobce přístupového bodu (např. default, any, WLAN) a takových sítí bude 
v dosahu signálu více, uživatel nebude vědět, ke které se vlastně chce připojit. 
Druhý aspekt názvu sítě (SSID) je čistě bezpečnostní: jakmile útočník spatří 
síť s „defaultním“ SSID, domyslí si (a nejspíš správně), že pokud se správce 
neobtěžoval změnit název, pravděpodobně nezměnil ani továrně nastavené 
heslo a útočník tak má doslova otevřené dveře k překonfigurování 
přístupového bodu. Správce sítě je potom nucen restartovat AP do výchozího 
nastavení a nakonfigurovat síť znovu. 

• změna hesla úzce souvisí se změnou SSID, jak již  bylo uvedeno výše. Je 
důležité mít na paměti změnit obojí, protože výrobce přístupového bodu lze 
lehce zjistit z jeho MAC adresy (umí to většina programů určených 
k odposlouchávání provozu na síti), originální SSID tedy nemusí útočníka 
zadržet ve vyzkoušení výchozích hesel daného výrobce AP, která jsou 
obzvlášť mezi hackery dobře známá (někteří výrobci je dokonce zveřejňují na 
svých internetových stránkách). 

• umístění přístupových bodů - AP by měly být umístěny pokud možno co 
nejvíce do středu budovy nebo prostoru, který má být pokrytý bezdrátovým 
signálem, v každém případě co nejdále od oken, aby se signál šířil do 
nežádoucího okolí co nejméně. 

• přiřazení statických IP adres (vypnutí DHCP serveru) zařízením a stanicím 
zabrání útočníkovi ve snadném získání IP adresy v síti. Pro sítě používající 
protokol WEP ale vypnutí DHCP serveru nemá velký význam, neboť jakmile 
útočník získá šifrovací klíč, odhadne rozsah IP adres sítě z IP adres 
komunikujících stran a snadno si může některou adresu z tohoto rozsahu 
přidělit sám. 

• bezpečnostní politika pro uživatele - pro každou počítačovou síť platí, že 
zabezpečení je pouze tak silné, jako zabezpečení nejslabšího článku (prvku) 
sítě. Uživatelům musí být zakázáno používání vlastních přístupových bodů, 
které nejspíš nebudou splňovat úroveň zabezpečení celé sítě a mohou se tak 
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stát bránou otevřenou k útoku. Dále by měli být uživatelé nuceni používat 
silná hesla. 

 

3.1.1 SSID 

 
SSID (Service Set IDentifier) je 32znakový identifikátor (jméno) bezdrátové sítě, 

bez jehož znalosti se stanice nemůže do sítě připojit. AP v pravidelných 
několikavteřinových intervalech vysílá informační rámce (beacons) s SSID o 
existenci sítě, SSID je v těchto rámcích posíláno jako plaintext a může být kýmkoliv 
odposlechnuto. 

Jako řešení se nabízí potlačení vysílání jména sítě přístupovým bodem do éteru, 
což by mělo znamenat, že o existenci sítě ví pouze oprávněný uživatel. SSID ale 
nebylo navrženo k tomu, aby se ukrývalo, jeho skrývání před okolním světem nijak 
nezvýší zabezpečení bezdrátové sítě. Pokud útočník zachytí asociační rámec klienta 
připojujícího se k síti, zjistí také SSID, jelikož je opět posíláno v nešifrované formě.  

Mnohými prameny stále ještě doporučované skrývání SSID jako první stupeň 
zabezpečení bezdrátové sítě žádné zabezpečení neposkytuje, ba co víc, takové 
chování AP dokonce porušuje pravidla standardu 802.11. 

Více než vhodné ovšem je změnit výchozí nastavení SSID přiřazené výrobcem 
AP. Přejmenování zabrání překrývání s jinými bezdrátovými sítěmi v okolí, které by 
mohly používat tovární nastavení, a usnadní oprávněným uživatelům identifikaci 
sítě. Z bezpečnostního hlediska je lepší zvolit takový název sítě, který nebude 
útočníka provokovat, což platí především pro podnikové sítě pojmenované názvem 
firmy. Útočník, který z SSID ihned rozpozná, o jakou síť se jedná, tak spíše získá 
motivaci se do takové sítě „nabourat“ a pokusit se získat citlivá data.  

 
 

3.1.2 Filtrování MAC adres 

 
Dalším přeceňovaným ochranným prvkem je filtrování MAC adres. Přístupové 

body a směrovače umožňují sestavení seznamu MAC adres zařízení, které mají 
povolen přístup do sítě. Pokud se tedy pokusí do sítě připojit neautorizovaný klient, 
AP mu přístup odmítne, pokud jeho MAC adresu ve svém seznamu nenajde. Kámen 
úrazu spočívá v tom, že pro útočníka není žádný problém vydávat se za 
autorizovaného uživatele. Jak MAC adresa odesílatele, tak příjemnce v hlavičce 
každého paketu je posílana samozřejmě nešifrovaně, útočníkovi tedy stačí pouze 
odposlechnout komunikaci na síti a „vypůjčit“ si MAC adresu jednoho z účastníků. 
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Většina výrobců síťových karet totiž z ne zcela pochopitelných důvodů umožňuje 
jednoduše změnit tovární nastavení MAC adresy. 

Filtrováním MAC adres lze zabránit jedině neúmyslnému využívání AP k přístupu 
do sítě (např. při špatné konfiguraci může klient k přístupu do internetu používat AP 
souseda místo svého, aniž by o tom věděl), ale s bezpečností jako takovou nemá nic 
společného. 
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4 Útoky na bezdrátovou síť 
 
„Volně dostupný“ signál bezdrátových sítí šířící se vzduchem je nejvýznamnějším 

zdrojem bezpečnostních rizik, představuje pro síť totiž podobné nebezpečí jako 
ethernetová zásuvka umístěná na parkovišti před firemní budovou. Většina útoků, 
kterými je bezdrátová síť ohrožena spočívá právě v tom, že útočník získá přístup 
k rádiovému spoji mezi komunikujícími stanicemi nebo mezi stanicí a AP. Největším 
problémem s ochranou bezdrátové sítě je relativní jednoduchost vmísení se do síťové 
komunikace, jelikož útočník na rozdíl od metalických sítí nepotřebuje mít k síti 
fyzický přístup, ale stačí, když bude v dosahu vysílání. Navíc může útočník využívat 
výkonné směrové antény, které dokáží výrazně rozšířit efektivní dosah síťového 
vysílání. 

Bezpečnostní mechanismy bezdrátových sítí musí čelit především následujícím 
typům útoků [3]: 

• DoS (Denial of service) - útočník znemožní normální užívání nebo správu sítě 
nebo síťových prostředků, 

• odposlouchávání - útočník pasivně monitoruje síťovou komunikaci, včetně 
autentizace (přihlašovacích údajů), 

• man-in-the-middle - útočník aktivně přeruší komunikační kanál mezi 
autorizovanými stranami za účelem získání autentizačních údajů  a dat. Útoku 
lze dosáhnout prostřednictvím falešného (podvrženého) AP, který se 
legitimním uživatelům a zařízením jeví jako autorizovaný. 

• maskování - útočník budí zdání autorizovaného uživatele a snaží se 
neoprávněně získat určitá privilegia , 

• modifikace zpráv - útočník upravuje legitimní zprávy mazáním, přidáváním, 
změnou nebo přeuspořádáním paketů, 

• opakování zpráv - útočník pasivně monitoruje přenosy a znovu vysílá zprávy 
tak, jakoby pocházely od legitimního uživatele, 

• analýza provozu - útočník pasivně monitoruje přenosy za účelem 
identifikovat komunikační vzory a účastníky. 

 

4.1 Útoky na WEP 
 
Protokol WEP ani zdaleka nesplnil očekávání týkající se úrovně zabezpečení 

bezdrátových sítí a záhy po jeho zveřejnění se objevily mnohé útoky na jeho slabiny. 
V následujících kapitolách jsou zmíněny 3 nejznámější druhy útoků. 
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4.1.1 FMS útok 

 
FMS (Fluhrer-Mantin-Shamir) útok poukazuje na slabinu samotného šifrovacího 

algoritmu RC4. Není tedy doménou pouze bezdrátových sítí, ale způsob, jakým jsou 
generovány unikátní klíče pro jednotlivé pakety v protokolu WEP, z něj činí 
skutečnou hrozbu. Fakt, že WEP pouze zřetězí IV s tajným klíčem k inicializaci 
generátoru RC4, a to, že samotný IV se posílá příjemci v nešifrované podobě, činí 
šifru RC4 velmi náchylnou k FMS útoku. Pouhá konkatenace 24bitového IV 
s tajným klíčem vede k vytváření třídy slabých RC4 klíčů a unikátní šifrovací klíče 
pro každý paket způsobují, že pravděpodobnost použití slabého klíče je velmi 
vysoká. Přibližně 9 000 z 16 milionů možných IV (resp. klíčů) lze považovat za 
slabé a pokud útočník získá dostatečné množství slabých IV, může odhalit šifrovací 
klíč s minimálním úsilím. 

Útok probíhá následovně [12]: Útočník zná prvních A bytů (K[3], ..., K[A + 2], na 
začátku je A = 0) tajného klíče K (přičemž za K[0], K[1], K[2] položí 3 byty 
inicializačního vektoru) a chce zjistit následující byte K[A + 3]. Bude zkoumat IV ve 
tvaru (A + 3, 255, X) pro přibližně 60 různých hodnot X. Nejdříve provede první 3 
iterace key scheduling algoritmu (viz. Příloha A - RC4): 

 

Obrázek 4.1: Inicializace key scheduling algoritmu 

Obrázek 4.2: 1. krok key scheduling algoritmu 

Obrázek 4.3: 2. krok key scheduling algoritmu 
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Ve třetím kroku (i = 2) je j = A + 3 + X + 2, každý IV tedy přiřadí indexu j jinou 
hodnotu. V následujícím kroku už útočník odvodí možnou hodnotu K[A + 3]. Při 
opakování uvedeného postupu s ostatními IV se nejpravděpodobnější hodnota 
daného bytu klíče objeví nejčastěji. Pravděpodobnost, že útočník odvodil správně 
daný byte klíče je už při 60 zkoumaných IV větší než 50%. 

 

4.1.2 Útok při opakování RC4 klíče 

 
Základním pravidlem při šifrování algoritmem RC4 je to, že pro šifrování dvou 

paketů nesmí být použit stejný klíč. Pokud je toto porušeno, platí následující: 
 

 
a tedy 
 

Ze znalosti C1 a C2 lze získat plaintexty P1 a P2 metodou frekvenčí analýzy. 
Důležitější dopad má ovšem to, že ze znalosti páru <P1,C1> získá útočník operací 
XOR šifrovací klíč, který použije k dešifrování jakéhokoli plaintextu šifrovaného 
stejným šifrovacím klíčem [1]. 

Změna inicializačního vektoru pro každý paket je ve standardu 802.11 nepovinná, 
což ještě zvyšuje pravděpodobnost opakování klíče. 
 

4.1.3 Útok na integritu dat 
 

WEP využívá k ověření integrity dat cyklický redundantní kód CRC-32 a 
předpokládá, že pokud útočník modifikuje data během přenosu, nebude schopen 
správně modifikovat i kontrolní součet a příjemce takový paket zahodí. 

Pro CRC-32 platí 
)()()( YCRCXCRCYXCRC ⊕=⊕ . 

X reprezentuje data, nad kterými je spočítán kontrolní součet CRC(X) a ten je 
připojen k paketu. Pokud chce útočník změnit X na Z, potřebuje spočítat ZXY ⊕= . 
Zachytí tedy paket, provede operaci XOR X s Y a CRC(X) s CRC(Y) a tím změní 
obsah paketu z {X, CRC(X)} na )}.()(,{ YCRCXCRCYX ⊕⊕  Takto upravený 
paket útočník odešle příjemci a z pohledu příjemce zůstala integrita dat zachována, 
neboť současně se změnou v plaintextu útočník změnil i příslušné bity v kontrolním 
součtu. 

Přestože je kontrolní součet spolu s daty odesílán v šifrované podobě, k jeho 
výpočtu nebyl použit žádný šifrovací klíč. Pouhé zašifrování kontrolního součtu tedy 

)(41 klíčRCPCI ⊕=
)(422 klíčRCPC ⊕=

2121 PPCC ⊕=⊕
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nezabrání uvedenému útoku, změna bitu šifrovaného textu se přenese po dešifrování 
do plaintextu, jelikož platí 

 
a tudíž 

 
kde ⊕  označuje operaci XOR [1] [10]. 

Problém se zabezpečením integrity dat ovšem nespočívá pouze v použití 
algoritmu CRC-32, ale také v tom, že kontrolní součet nechrání všechny informace, 
které je potřeba před modifikací chránit, a sice hlavičku. To může vést k útokům 
přesměrováním paketů: útočník odposlouchávající komunikaci bezdrátové stanice A 
a stanice B v metalické síti, zachytí paket odeslaný stanicí A, změní adresu příjemce 
v hlavičce paketu na adresu útočníkem ovládané stanice a paket pošle AP. Jelikož 
spojení stanice A s AP je chráněno protokolem WEP a metalické spojení mezi AP a 
stanicí příjemce nikoli, AP dešifruje paket a přepošle na zadanou adresu. Tak se 
útočník dostane k datům, aniž by je byl nucen dešifrovat. 

Další hrozbu pro zajištění integrity dat představuje útok opakovaným odesíláním 
paketů. Útočník zachycuje pakety a opakovaně je po nějaké době znovu posílá 
příjemci, aniž by příjemce rozpoznal, že jde o pakety již jednou přijaté. 

 
 

4.2 Útoky na WPA 
 
Zatímco k „nabourání“ sítí zabezpečených protokolem WEP slouží nejeden typ 

útoku založený na odchytávání inicializačních vektorů, což umožňuje používání 
statických klíčů, sítě chráněné protokolem WPA nejsou tak snadným terčem, jelikož 
se klíče mění po několika minutách či dokonce vteřinách (podle nastavení). Útok 
hrubou silou v případě WPA prakticky nepřichází v úvahu, pokud administrátor 
nenastavil jednoduché a krátké heslo. Tabulka 4.1 znázorňuje rychlost útoku hrubou 
silou na jediném počítači na heslo sestávající z náhodné sekvence pouze malých a 
velkých písmen a číslic při rychlosti 500 000 testovaných hesel za vteřinu. Je zřejmé, 
že heslo o délce 8 znaků je za těchto podmínek k útoku hrubou silou zcela nevhodné. 
Použití interpunkčních znamének mnohonásobně zvýší maximální dobu počítání za 
stejných podmínek u 6znakového hesla na 4 dny, při využití znaků z celé ASCII 
tabulky může výpočet trvat až 19 dní [7]. 

 
délka hesla 1 - 4 5 6 7 8 9 
max. doba po čítání 1 min 31 min 32 hod 82 dní 15 let 871 let 

 
Tabulka 4.1: Rychlost útoku hrubou silou [7] 

YXkRCYXkRC ⊕=⊕ ),(4),(4

)),((4)(,(4))(,(4 YCRCRCXCRCkRCYXCRCkRC ⊕=⊕
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Obecně je za dostatečně bezpečné považováno heslo o délce alespoň 20 znaků, 
které je schopné odolat i slovníkovému útoku, to už je ale na druhou stranu neúnosné 
pro většinu uživatelů i administrátorů. 

 

4.2.1 Útok „zevnitř“ sítě 

Běžná praxe vypadá tak, že celá síť (celý ESS) operuje s jediným předsdíleným 
klíčem PSK. K vygenerování dočasného párového klíče PTK je potřeba znát MAC 
adresy komunikujících stran a jejich čísla nonce. Všechny tyto informace jsou k 
dispozici na začátku výměny 4-way handshake (viz kap. 2.2.1, obr. 2.4), kterou může 
odposlechnout jakákoliv stanice, případně může deasociovat stanici, jejíž PTK chce 
získat, a vynutit tím její opětovnou asociaci vůči AP, pokud asociační rámce útočíčí 
stanice nestihla zachytit. Pro jakoukoliv stanici v rámci jednoho ESS tedy není 
problém získat PTK jiné stanice.  

 

4.2.2 Slovníkový útok 

Slovníkový útok představuje alternativu k útoku hrubou silou a je také založen na 
zkoušení klíče. Popsaný útok se velmi podobá útoku „zevnitř“ sítě (4.2.1).  

Stanice, která nezná klíč PSK založený na uživatelském hesle, může protokol 
WPA napadnout slovníkovým útokem. Tento útok využije výměny 4-way 
handshake, která vede k vygenerování klíčů PTK, a počítá s tím, že uživatelé mají 
tendenci volit si krátká a zapamatovatelná hesla. Téměř každé takové heslo o délce 8 
znaků bude ve slovníku. Jak anglických, tak lokalizovaných, verzí slovníků pro 
hackery je na internetu ke stažení dostatek. 

Z uvedeného je zřejmé, že ve specifických případech (a pravděpodobně jich 
nebude málo) je WPA mnohem méně bezpečné než WEP, k jeho prolomení mohou 
útočníkovi stačit pouhé 4 zachycené pakety. Jedinou obranou je stanovení dostatečně 
dlouhého a hlavně skutečně náhodného hesla. 

 
 

4.3 Útok na WPA2 
 
Jako každé bezpečnostní opatření i WPA2 s protokolem CCMP má své slabiny. 

Problémem CCMP je snadno napadnutelná konstrukce inicializačního vektoru IV, 
což vede k odhalení výchozí hodnoty čítače CTR [6] sloužící k útoku time-memory 
trade-off [4].  
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Výchozí hodnota čítače je zkonstruována z pole flags, velikosti dat (resp. délky 
binární reprezentace velikosti dat) a IV. IV je sestaven ze sekvenčního čísla paketu 
PN, MAC adresy odesílatele (A2) a prioritních bitů (Priority Field) hlavičky MAC: 

 
IV = Priority Field || A2 || PN, 

 
kde || označuje operaci zřetězení. Prvních 8 bitů IV tvoří prioritní bity, které se 
v současné době nastavují na 0 (jsou rezervovány pro budoucí využití), adresa A2 je 
součástí hlavičky MAC, jediná dynamicky měnící se část je sekvenční čítač PN, 
který je po každé nové inicializaci dočasného klíče nastaven na 1. 

Základ útoku spočívá v tom, že hodnotu čítače lze předpovědět. Jelikož hodnotu 
IV lze spočítat, zbývá pouze předpovědět velikost dat. K tomu poslouží fakt, že 
standard 802.11 stanovuje maximální velikost dat odesílaných v jednom paketu na 
2296 B, větší objem dat je fragmentován. Pravděpodobnost fragmentace dat je velmi 
vysoká, neboť data jako svou součást obsahují také hlavičky TCP, IP a SNAP, 
velikost dat prvního fragmentu je tedy téměř vždy 2296 bytů. Z předpovězené 
iniciální hodnoty čítače CTR1 lze následně spočítat hodnoty ostatních čítačů 
vycházejících z CTR1 (viz 2.3.1). 
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5 Monitorování a detekce útoku 
 
Ani při nasazení nejlepšího bezpečnostního protokolu a všemožných dalších 

opatření se nelze spolehnout, že se síť stala nedotknutelnou, proto by mělo být 
monitorování sítě umožňující včasnou detekci útoku nedílnou součástí bezpečnostní 
politiky. 

Pro efektivní monitoring je velmi důležitý už návrh infrastruktury sítě. Na počátku 
je potřeba dobře se seznámit s prostory, kde má být bezdrátová síť zprovozněna. 
Také materiál, ze kterého je budova postavena, má podstatný vliv na šíření signálu 
do okolí za hranice žádaného pokrytí sítě (např. signál z betonové budovy s ocelovou 
kostrou se bude šířit do okolí hůře). Mezi zásady patří umístění přístupového bodu 
pokud možno do středu budovy, co nejdál od oken a vnějších dveří. Šíření signálu 
dále ovlivňují jiné zdroje rádiového signálu, např. mikrovlnné trouby, bezdrátové 
telefony či bezdrátové bezpečnostní kamery, které způsobují interferenci se signálem 
bezdrátové sítě. Ponětí o potenciálních zdrojích problémů s konektivitou může ušetřit 
čas strávený identifikací problému. Dalším faktorem monitoringu je síla signálu. Je 
vhodné pravidelně kontrolovat dosah signálu přístupového bodu, některé AP 
umožňují regulovat sílu signálu, čímž lze minimalizovat dosah externího vysílání. Na 
druhou stranu může mít ale útočník k dispozici výkonnou směrovou anténu, která 
naopak dosah efektivního vysílání zvýší. 

Znalost komunikačních vzorů, používaných přenosových protokolů, míra využití 
přenosového pásma v průběhu dne podstatně urychlí detekci útoku. Odchylka od 
pravidelného režimu síťového provozu pak okamžitě vzbudí podezření 
administrátora na pokus o útok. 

 

5.1 Detekce  útoku DoS 
 
Útok DoS (Denial of Service) spočívá v tom, že útočník svým konáním znemožní 

normální fungování sítě a způsobí ztrátu přístupu uživatelů k síťovým prostředkům. 
Monitorování sítě s cílem odhalit potenciální útok Dos by měl tvořit součást 
bezpečnostního režimu. Správce by se měl zaměřit na pokles síly signálu bezdrátové 
sítě, neautorizovaná AP a neznámé MAC adresy. Existují 3 základní scénáře 
provedení útoku DoS [9]: 

• zaplavení sítě pakety - útočník se připojí do sítě a odesílá obrovské množství 
náhodných dat na některé ze síťových zařízení (často na DNS server nebo 
router) a tím znemožní  protékání skutečných dat, 

• útočník umístí zařízení způsobující interferenci do blízkosti AP, 
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• útočník nakonfiguruje falešné AP stejně jako legitimní AP, ale nepřipojí toto 
falešné AP do sítě. Síťové karty mají tendenci připojovat se ke zdroji 
nejsilnějšího signálu, tudíž pokud bude falešné AP umístěno blíže většímu 
počtu stanic než autorizované AP, připojí se stanice k němu. Identifikace 
zdroje takového útoku může být nesnadná, neboť všechny stanice i AP jsou 
správně nakonfigurované a přesto se některé nepřipojí k síti. Jako opatřením 
pro tento případ pomůže udržování seznamu MAC adres přístupových bodů a 
pravidelné prohledávání sítě s cílem nalézt AP s neznámou MAC adresou. 

 
 

5.2 Systémy detekce a prevence průniku 
 
Jakkoli pečlivý administrátor sítě není schopen jejího řádného monitorování 

pouze za použití vlastních sil. Nepostradatelným pomocníkem jsou mu systémy 
detekce a prevence průniku (SDPP), jejichž činnost spočívá v předpokladu, že je 
činnost útočníka na základě přímých či nepřímých indicií odlišitelná od činnosti 
legitimního uživatele sítě. 

Primární účel SDPP je rozpoznání možných incidentů, udržování záznamů o 
těchto incidentech a upozornění administrátora. Mnohé SDPP jsou také schopny na 
detekované hrozby reagovat buď přímým zastavením útoku nebo změnou v 
bezpečnostním prostředí (překonfigurováním firewallu). Žádný ze systémů opět není 
bez chyb, všem se stává, že vyhodnotí správné chování jako incident, nebo že naopak 
incident nerozpoznají. Z tohoto důvodu systémy nabízejí různé metody identifikace 
incidentů [9]: 

• signature soubory - v souborech jsou uloženy tzv. signatures (vzory), které 
SDPP porovnává s provozem v síti. Pokud je nalezena shoda mezi vzorem a 
zachycenými pakety, ohlásí systém bezpečnostní incident. Nevýhodou detekce 
založené za porovnávání se vzory je, že systém „nerozumí“ složitějším 
komunikacím a tudíž nedokáže odhalit útok sestávající z více různých 
událostí. 

• definice anomálií - systém vytváří z „pozorovaných“ událostí definice aktivit, 
které jsou považovány za normální, a poté je porovnává se současným děním 
v síti. Metoda detekce anomálií může být velmi efektivní při identifikaci 
neznámých hrozeb. 
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6 Průzkum 
 

Poslední průzkum společnosti Ernst&Young z roku 2008 se zaměřil na míru 
zabezpečení bezdrátových sítí na území Prahy 1 a 2. Z jeho výsledků vyplývá, že 73 
% sítí je nějakým způsobem zabezpečeno, z toho 57 % šifrováno WEPem. Což, 
převedeno do negativnější rétoriky, znamená, že 78,6 % není zabezpečeno nijak nebo 
velmi slabě.  

V rámci této bakalářské práce byla provedena ministudie míry zabezpečení 
bezdrátových sítí na území Prahy. Metoda sběru dat byla velmi prostá – přenosný 
počítač bez směrové antény s Wi-Fi síťovou kartou Intel® PRO/Wireless LAN 2100 
3B Mini PCI Adapter a software pro „wardriving“ CommView for WiFi verze 5.2.  

 

6.1 Míra zabezpečení bezdrátových sítí 
 

Měření, během něhož bylo zjištěno 250 různých bezdrátových sítí, bylo 
provedeno na 11 místech v Praze. Lze konstatovat, že 63 % bezdrátových sítí je 
chráněno nějakým zabezpečovacím protokolem. Z toho přibližně 57 %  tvoří 
„zakázaný“ protokol WEP, z toho vyplývá, že je situace mnohem více alarmující, 
než se na první pohled může zdát. Jinak řečeno, bezdrátové sítě s žádným nebo velmi 
slabým zabezpečením se podílí 73 procenty. Shrnutí výsledků je uvedeno v tabulce 
6.1, metody šifrování jsou označeny tak, jak je identifikoval použitý software. 

Už při zběžném nahlédnutí do seznamu nalezených sítí (viz příloha B) na 
potenciálního útočníka doslova „vyskočí" velmi cenné informace. Tou první je 
jméno sítě (SSID). Fakt, že z něj lze prakticky okamžitě odvodit, o jakou firmu či 
organizaci se jedná, ve spojení s protokolem WEP, dělá ze sítě velmi lákavý a 
snadný terč. Takových se našlo 12, mezi nimi např. advokátní kancelář, realitní a 
developerská společnost, marketingová společnost nebo společnost nabízející správu 
nemovitostí. Větším extrémem jsou nezabezpečené sítě, například bezdrátová siť 
německé ambasády na pražských Hradčanech nebo společnosti Fagor. Z hlediska 
počítačové bezpečnosti je takové (ne)zabezpečení totéž jako v noci nezamčené 
vchodové dveře. 

Ani sítě zabezpečené protokolem WPA nemají tak docela vyhráno, pokud správce 
takové sítě nezvolil dostatečně silné heslo, které by odolalo slovníkovému útoku. 
Název sítě lze také označit jako jakousi vizitku administrátora, může napovídat, že 
není právě opatrný a že existuje naděje slabého přístupového hesla, které se útočník 
bude pokoušet odhalit slovníkovým útokem. 
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Tabulka 6.1: Míra zabezpečení bezdrátvých sítí v Praze 
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6.2 Prolomení šifrování WEP 
 
Jedním z cílů této bakalářské práce také bylo dokázat, že je protokol WEP 

skutečně tak snadno a rychle prolomitelný, jak uvádějí dostupné zdroje. Internetové 
vyhledávače nabízí mnoho volně stažitelných programů určených pro tzv. sniffing, tj. 
odposlouchávání bezdrátové komunikace. Doplňky těchto programů sloužící k 
následnému dešifrování a analýze zachycené komunikace jsou už téměř 
samozřejmostí. Stěžejním rozhodovacím kritériem pro volbu programu 
k zamýšlenému účelu byla především dostupná síťová karta Intel® PRO/Wireless 
LAN 2100 3B Mini PCI Adapter, neboť software pro sniffing vyžaduje instalaci 
speciálního ovladače síťové karty. Volba tedy padla na program CommView for WiFi 
verze 5.2. V současné době je aktuální verze 6, ale ta již nepodporuje starší typ 
síťové karty, který byl pro testování k dispozici. 

Práce s CommView je velmi intuitivní: 

• 1. krok: výběr sítě - po stisku tlačítka Start scanning začne program hledat 
bezdrátové sítě v dosahu a během vyhledávání zachycuje pakety. Pro každou 
nalezenou síť zobrazuje počet zachycených paketů, podle nějž lze odhadnout 
vytíženost dané sítě (obr. 6.1).  

• 2. krok: pravidla pro filtrování paketů - ne všechna komunikace v šifrované 
síti probíhá skutečně šifrovaně, stanovením pravidel pro filtrování paketů lze 
program přinutit, aby zahazoval „nezajímavé“ pakety. Pravidlo na obrázku 6.2 
zajistí zachytávání pouze šifrovaných datových paketů odesílaných či 
přijímaných AP s danou MAC adresou. 

• 3. krok: odposlouchávání komunikace ve vybrané síti - zachycené pakety jsou 
automaticky ukládány do log souborů. 
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Obrázek 6.1: CommView for WiFI - seznam nalezených sítí v dosahu 

Obrázek 6.2: CommView for WiFi - pravidla pro ukládání paketů 

Obrázek 6.3: CommView for WiFi - modul WEP key recovery 
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;Pro testování byla zvolena vytížená bezdrátová síť, která umožňovala zachycení 
průměrně  288 šifrovaných paketů za vteřinu při rychlosti přenosu 2Mbps a 
průměrné velikosti paketu 1010B. Dešifrovací modul WEP key recovery požaduje ve 
svém výchozím nastavení 400 000 paketů pro spuštění výpočtu  klíče v komunikaci 
šifrované 64bitovým klíčem, pro delší klíče samozřejmě množství potřebných paketů 
vzrůstá (obr. 6.3). Nevýhodou tohoto modulu je, že nezobrazuje délku výpočtu, čímž 
se pro účely testování rychlosti prolomení protokolu WEP stal nevhodným, nicméně 
alespoň posloužil k vytvoření přibližné představy, kolik paketů je nutné shromáždit. 

Problém s měřením času vyřešil program Aircrack-ng, jehož dokumentace 
zmiňuje, že k úspěšnému prolomení 64bitového WEPu by mohlo stačit jen 250 000 
paketů. Nezbývalo tedy, než pravdivost tvrzení otestovat. V programu Aircrack-ng je 
implementován algoritmus hackera jménem KoreK, který vymyslel novou metodu 
statistické kryptanalýzy, v kombinaci útokem FMS a útokem hrubou silou. Na datech 
je spuštěna série statistických testů, během nichž se „sbírají hlasy“ pro jednotlivé 
byty tajného WEP klíče. Čím více hlasů daný byte klíče získá, tím je jeho správnost 
pravděpodobnější. Na nejpravděpodobnější hodnoty jednotlivých bytů klíče je 
posléze použit útok hrubou silou, čímž je zajištěna 100 % pravděpodobnost 
správnosti nalezeného klíče [11]. Program také umožňuje zvolit počet bytů klíče (od 
konce), na které se nepoužijí statistické metody, ale výhradně hrubá síla. Jako 
výchozí hodnotu Aircrack nabízí 1 (poslední) byte. 

Programu byly postupně podány dávky o velikosti 400 tisíc, 350 tisíc, 300 tisíc, 
250 tisíc a 230 tisíc paketů, z nich jsou při načítání vybrány pouze ty s unikátním 
incializačním vektorem. Pro porovnání rychlosti výpočtu bylo pro každou dávku 
nejdříve ponecháno výchozí nastavení testování posledního bytu klíče hrubou silou, 
poté byla pouze hrubá síla zakázána a na všechny byty klíče se nejprve uplatnily 
statistické metody. Výsledné doby výpočtu pro obě nastavení zachycují tabulky 6.4, 
6.5 a graf 6.6. Z dávky 230 tisíc paketů program již nedokázal šifrovací klíč určit. 
Naměřené údaje jednoznačně svědčí pro metodu hrubé síly uplatněnou na poslední 
byte tajného klíče, přestože je počet otestovaných klíčů více než stonásobně vyšší. 

 

 
 

Počet paket ů Počet testovaných klí čů Doba výpo čtu
400 000 11658 0:00:16
350 000 13706 0:00:16
300 000 23434 0:00:09
250 000 9610 0:00:05

Tabulka 6.4: Doba výpočtu tajného klíče WEP - poslední byte klíče 
hrubou silou 
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Z výsledků výpočtů vyplývá, že z hlediska rychlosti dešifrování není výhodné 
nashromáždit co největší počet paketů. Čím více paketů v dávce je programu podáno, 
tím více času zabere jejich statistická analýza. Nejvýhodnější je počet paketů na 
hranici dešifrovatelnosti, tedy přibližně 250 000. 

Na obrázcích 6.7 a 6.8 je výstup programu Aircrack při vstupní dávce 250 tisíc 
paketů. Sloupec KB (Key Byte) označuje byte v klíči, Depth značí míru užité hrubé 
síly na daný byte (kolik hodnot bytu klíče bylo testováno hrubou silou) a ve sloupci 
Byte jsou po řadě vypsány nejpravděpodobnější hodnoty daného bytu klíče s počtem 
hlasů v závorce. 

 
 
 
 
 

Poče t pake t ů Poče t testovaných klí čů Doba  výpo čtu
400 000 77 0:00:34
350 000 100 0:00:35
300 000 168 0:00:37
250 000 38 0:00:14

 
Tabulka 6.5: Doba výpočtu tajného klíče WEP - všechny byty tajného 

klíče statistickými metodami 
 

Závislost doby dešifrování klí če (40b) na po čtu testovaných paket ů 

0:00:00
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Graf 6.6: Závislost doby dešifrování na velikosti dávky 
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Z naměřených dob dešifrování klíče je zřejmé, že na útoku na WEP je časově 
nejnáročnější odposlouchávání komunikace (shromáždění 250 000 paketů trvalo 20 
minut), samotný proces dešifrování je zanedbatelný, i přesto, že měření proběhlo na 
v dnešní době zastaralém počítači (1,5GHz, 512MB RAM).  

Odposlouchávání komunikace lze výrazně urychlit například získáním 
potenciálního ARP paketu a následným přeposíláním zpět do sítě. Stanice je tím 
donucena vysílat obrovské množství odpovědí, každou zašifrovanou jiným IV. 

Z předchozího vyplývá zcela jednoznačná odpověď na otázku položenou na 
začátku kapitoly: ANO, WEP je skutečně velmi snadné prolomit a není k tomu 
potřeba ani žádné zvláštní vybavení, či znalosti. Ani zařízení staršího data výroby 
nemusí být překážkou. 

Obrázek 6.7: Výstup programu Aircrack při dávce 250000 paketů - hrubá síla na poslední 
byte klíče 

Obrázek 6.8: Výstup programu Aircrack při dávce 250000 paketů - statistické metody na 
všechny byty klíče 
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7 Závěr 
 

Cílem bakalářské práce bylo seznámení s protokoly WEP, WPA a WPA2 
zabezpečujícími komunikaci v bezdrátových sítích tak, jak byly postupně vydávány 
jako standardy IEEE skupiny 802,  analýza těchto protokolů a navržení podpůrných 
možností zabezpečení bezdrátových sítí. 

Úkolem bezpečnostních mechanismů je zajistit utajení komunikace, integritu dat, 
dostupnost síťových prostředků a kontrolu přístupu do sítě. O vůbec prvním 
standardizovaném bezpečnostím protokolu WEP, který měl tyto vlastnosti zaručit, se 
brzy po jeho uvedení prokázalo, že nesplňuje žádný z uvedených požadavků. 
Integritu dat má garantovat kontrolní součet spočítaný nad plaintextem algoritmem 
CRC-32. Linearita cyklického redundantního součtu CRC-32 a absence 
kryptografického výpočtu v algoritmu umožňuje útočníkovi při změně v datech 
změnit zároveň odpovídající bity kontrolního součtu. Pro účely utajení komunikace 
používá WEP pseudonáhodný generátor RC4, klíčem je 24bitový inicializační vektor 
a 40- nebo 104bitový předsdílený tajný klíč. Šifrovaný text pak vznikne operací 
XOR mezi výstupem RC4 a plaintextem zřetězeným s kontrolním součtem. Protokol 
využívá pro každý paket unikátní klíč, resp. unikátní inicializační vektor, což 
vzhledem k jeho délce vede k rychlému vyčerpání prostoru klíčů  a klíče se začnou 
opakovat. Navíc není nijak předepsán způsob generování inicializačních vektorů, a  
závisí tedy na konkrétní implementaci. Dále je známo, že existuje množina 
inicializačních vektorů vytvářející tzv. slabé klíče, jejichž použití způsobí 
zranitelnost šifry RC4 a tedy celého protokolu WEP. WEP nabízí 2 autentizační 
mechanismy pro kontrolu přístupu: autentizaci otevřeným systémem, která znamená, 
že přístup do sítě je povolen každému, kdo si o něj zažádá, a autentizaci sdíleným 
klíčem, která trpí stejnými nedostatky jako celý protokol WEP. Autentizační 
mechanismus je navíc pouze jednosměrný, nenabízí žádné prostředky, jak by stanice 
mohla autentizovat přístupový bod, se kterým komunikuje. 

Nedostatky protokolu WEP vedou k jednoznačnému závěru: úroveň zabezpečení, 
jakou bezdrátovým sítím nabízí, je téměř nulová a neměl by být vůbec používán. 
Důkazem jsou mnohé útoky vedoucí k úspěšnému prolomení šifrování, např. FMS 
útok využívající slabiny samotného algoritmu RC4. 

 
Mezistupeň mezi standardem 802.11i, který začal být později nazýván WPA2, a 

protokolem WEP tvoří WPA. WPA2 totiž vyžaduje výkonnější hardware než WEP, 
což by znamenalo jeho výměnu, pokud by majitel či správce sítě chtěl mít zaručenu 
vyšší úroveň zabezpečení. Kompromisním řešením se tedy stal protokol WPA, který 
si vystačí se starým hardwarem WEPu a veškerá zlepšení implementuje softwarově. 
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WPA zajišťuje utajení a integritu dat protokoly TKIP a MICHAEL, protokol 802.1X 
pro správu klíčů a autentizaci přejalo od v té době se stále vyvíjejícího WPA2. Pro 
prostředí domácích sítí a malých firemních sítí je určen režim předsdíleného klíče s 
manuální konfigurací. 

WPA rozšiřuje oproti WEP hierarchii klíčů. Z 256 bitů dlouhého hlavního klíče 
PMK (Pair-wise Master Key), který je v režimu předsdíleného klíče generován z 
kratšího uživatelského hesla a SSID sítě, se odvodí čtveřice dočasných klíčů PTK, 
unikátních pro každou session navázanou mezi stanicí a AP: jedna dvojice klíčů 
slouží k šifrování dat a ověření integrity, druhá dvojice k šifrování a ověření integrity 
zpráv EAP (Extensible Authentication Protocol). Odvození dočasných klíčů je 
součástí autentizační komunikace a děje se během tzv. 4-way handshake, kdy si 
stanice s AP vzájemně vymění svá čísla nonce náhodně generovaná z MAC adresy a 
časového razítka pro každou novou session. Teprve z PTK se mícháním klíčů 
probíhajícím ve dvou fázích odvozuje unikátní paketový klíč (jako inicializační 
vektor míchání klíčů slouží sekvenční číslo paketu), který se použije pro "WEPové" 
šifrování algoritmem RC4. 

Nedostatky algoritmu CRC-32 sloužícího v protokolu WEP pro ověření integrity 
řeší ve WPA protokol MICHAEL. Používá dočasný integritní datový klíč PTK a 
pouze výpočetně nenáročné operace bitového posunu a součtu, aby dodržel zadání 
hardwarové nenáročnosti. Nad zprávou spolu s kontrolním součtem je pak spočítán 
ještě kontrolní součet CRC-32. 

Standard 802.1X představuje pouze rámec pro autentizaci uživatelů, skutečný 
autentizační mechanismus poskytuje protokol EAP, na jehož základě je 
implementováno několik desítek různých autentizačních metod, např. 
nejpoužívanější a nejbezpečnější EAP-TLS (Transport Layer Security), EAP-TTLS 
(Tunneled TLS), nebo nejsnáze implementovatelná, ale také nejsnáze napadnutelná 
metoda MD5. Autentizační architektura 802.1X definuje 3 základní komponenty, a 
sice: 

• žadatel - stanice požadující přístup k síti, 

• autentizátor - AP povolující nebo blokující přístup do sítě, 
• autentizační server - systém udržující autentizační informace (nejčastěji server 

RADIUS). 

Žadatelská stanice nikdy nekomunikuje přímo s autentizačním serverem, ale vždy 
přes autentizátor. Pro účely autentizačního procesu jsou zavedeny dva virtuální porty 
- řízený a neřízený. Neřízený port slouží k autentizační komunikaci žadatele 
s autentizátorem a řízený port je pro uživatele odblokován až po úspěšné autentizaci. 
Komunikace mezi autentizátorem a žadatelem je zabezpečena protokolem EAP, 
kdežto spoj mezi autentizátorem a autentizačním serverem je chráněn protokolem 
RADIUS. 
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Protokol WPA je výrazným krokem vpřed oproti protokolu WEP. Je schopný 
zajistit ochranu proti nejrůznějším typům útoků, funkce míchání klíčů ztěžuje 
dešifrování odposlouchávané komunikace. Jeho výraznou slabostí ale je, že 
v prostředí s předsdíleným klíčem mohou k nalezení tajného klíče stačit pouhé 4 
pakety výměny 4-way handshake, což protokol WPA činí méně bezpečným než 
WEP. 

V současné době nejbezpečnějším protokolem je WPA2. Tvůrci protokolu už se 
nemuseli ohlížet na hardwarová omezení, a tak využili zatím neprolomené blokové 
šifry AES v čítačovém režimu, která je využita jak pro utajení komunikace, tak pro 
zajištění zachování integrity dat. Celý proces šifrování je zjednodušen použitím 
jediného klíče, unikátního pro každou novou session. Sekvenční číslo paketu slouží 
k sestavení čítače a inicializačního vektoru, tím je zajištěna důležitá vlastnost 
protokolu WPA2 - hodnota čítače ani inicializačního vektoru není dvakrát použita 
v kombinaci se stejným klíčem. Tato vlastnost zaručuje vysokou míru odolnosti proti 
různým typům útoků, jako je podvržení paketu, opětovné přijetí paketu nebo 
modifikace adres. Protokol je ovšem napadnutelný útokem time-memory trade-off, 
který využívá slabiny procesu vytváření inicializačního vektoru, díky němuž lze 
předpovědět výchozí hodnotu blokového čítače. 

 
Pouhé nasazení bezpečnostního protokolu nestačí pro dosažení slušné úrovně 

zabezpečení. Měla by být minimálně dodržována určitá základní pravidla, aby bylo 
riziko úspěšného útoku minimalizováno. K těmto zásadám patří především změna 
výchozího nastavení hodnoty SSID sítě (nejlépe na hodnotu, která neumožní 
okamžitou identifikaci vlastníka sítě) a přístupového hesla, volba vhodného umístění 
AP tak, aby dosah jeho vysílání do míst, kde už signál není žádoucí, byl minimální, 
přidělení statických IP adres všem zařízením v síti a stanovení bezpečnostní politiky. 
Nedílnou součástí bezpečnostních mechanismů by mělo být monitorování sítě. 
Nasazení systému pro detekci a prevenci průniku umožní včasnou identifikaci 
opkusu o útok a jeho znemožnění. 

 
Průzkum míry zabezpečení bezdrátových sítí v Praze provedený v rámci této 

bakalářské práce ukázal, že bezpečnost zřejmě není považována za hodnu velké 
pozornosti. Většina nalezených sítí totiž ještě stále ke svému zabezpečení používá 
„zakázaný“ protokol WEP nebo není zabezpečena vůbec. Z identifikovaných SSID 
vyplývá, že se nejedná pouze o domácí sítě, ale i o různé firmy pracující s velmi 
citlivými daty, např. advokátní kančelář.  

 
V závěru práce byl proveden úspěšný pokus o prolomení bezpečnostního 

protokolu WEP. Programem CommView for WiFi bylo zachyceno 400 000 paketů 
z provozu ve vytížené síti během 24 minut. K dešifrování komunikace byl využit 
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program Aircrack-ng, který nalezl pomocí kombinace statistických metod a hrubé 
síly 40bitový tajný klíč za dobu 16 vteřin. Při vstupní dávce 250 000 paketů na 
hranici dešifrovatelnosti výpočet trval pouhých 5 vteřin. 

Provedené ověření zranitelnosti protokolu WEP potvrzuje nevhodnost jeho 
používání pro účely zabezpečení bezdrátových sítí. 
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Příloha A 

RC4 
 
Šifra RC4 generuje pseudonáhodný řetězec bitů (keystream), který je operací 

XOR kombinován s plaintextem. K vygenerování keystreamu využívá permutační 
pole S o délce 256, které je inicializováno vstupním klíčem K (délka klíče je základní 
verzi WEP 64 bitů) pomocí key-scheduling algoritmu (KSA) [10]. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Takto inicializované permutační pole se předá samotnému generátoru 
pseudonáhodných čísel (PRGA). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. A.2: Generátor pseudonáhodných čísel [10] 

 
 
 
 
 
 

 

Obr. A.1: Key-scheduling algoritmus [10] 
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HMAC-SHA-1 
 
HMAC (keyed-Hash Message Authentication Code) je typ autentizačního kódu 

zprávy (Message Authentication Code, MAC) vypočítaný pomocí iterativní hašovací 
funkce (např. SHA-1, MD5) v kombinaci s tajným klíčem. Kód pak může být využit 
k ověření jak integrity dat, tak autenticity zprávy. Kryptografická síla algoritmu 
závisí na použité hašovací funkci a délce jejího výstupu a na velikosti a kvalitě 
tajného klíče. 

SHA-1 (Secure Hash Algorithm) je iterativní hašovací funkce, která ze vstupních 
dat maximální délky 264 - 1 bitů vygeneruje výstup (otisk) pevné délky 160 bitů. Její 
hlavní vlastností je, že malá změna na vstupu způsobí velkou změnu ve výstupu, a 
tedy k vytvoření výrazně odlišného otisku.  

SHA-1 rozdělí zprávu do bloků pevné délky (blocksize = 512), na kterých 
postupně počítá výstup. Velikost výstupu HMAC kódu je stejná jako velikost 
výstupu hašovací funkce (tedy 160 bitů). Výstup je možno v případě potřeby zkrátit, 
to ovšem snižuje bezpečnost kódu, který je napadnutelný narozeninovým útokem 
(birthday attack) [10]. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. A.3: Algoritmus HMAC-SHA-1 [10] 
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Obr. A.4: Algoritmus hašovací funkce SHA-1 [10] 
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Příloha B - Seznam nalezených sítí 
 

Praha 13 - Prusíkova 
MAC Address SSID Encryption 
WistronNew:4F:26:06 praha-13.net.005   
WistronNew:4F:25:C2 praha-13.net.009   
00:1F:C6:3C:2C:3A klingon WPA-TKIP 
EdimaxTech:9B:46:D5 fantasie bar   
00:1E:8C:CE:F9:25 AMD_WL500W WPA 
00:1B:FC:B1:9A:74 borec WEP 
02:0B:6B:4F:26:06 praha-13.net.006   
Cc&CTechno:5F:D3:77 intralink   
PlanetTech:4C:BA:47    
AsustekCom:24:F7:D2 mkvm WPA-TKIP 
00:17:9A:25:81:DC kohout WEP 
EdimaxTech:43:60:57 monsieurduf WPA-TKIP 
00:1A:92:7E:27:53  WPA-TKIP 
Micro-Star:7F:59:D7 HENHOUM WEP 
ZygateComm:4B:02:53 O2   
PlanetTech:3F:DE:64 pavlicek WEP 
00:19:5B:DF:4D:42 Racochejl WPA-TKIP 
00:1B:FC:D2:14:BB Monino WPA-TKIP 
00:18:39:36:1E:0C JG WEP 
00:1B:11:8D:27:3C dlink WEP 
00:1B:11:9B:B1:3A Troy WPA-TKIP 
00:22:15:7F:A1:04 Wasilewski WPA-TKIP 
00:1B:11:FD:9C:5A UFO WPA-CCMP,WPA-TKIP 
SmcNetwork:65:5D:28 SMC   
00:19:E0:F8:C6:24 default_2 WPA-TKIP 
00:1E:E5:96:58:B8 linksys WEP 
D-Link:9E:CB:CA Enjoy WEP 
00:1D:60:43:A3:FD OhradaML WPA-TKIP 
SmcNetwork:9B:5A:2A SBNOVS WEP 
ZygateComm:D0:86:97 VOIP WEP 
ZygateComm:D0:86:96 horyna WPA-TKIP 
Cc&CTechno:56:FE:6E Jake_NET WPA-TKIP 
EdimaxTech:48:E1:36 Bak WEP 
Cisco-Link:D2:DF:0A Lawrin-Net WEP 
00:1F:1F:16:6D:E5 kadlinccina sitovka   
Cisco-Link:6B:1B:6A havrani WEP 
00:4F:67:02:93:A1 MAF WEP 
Cc&CTechno:6F:57:4B Chralie39 WPA-TKIP 
Cisco-Link:C1:FF:B0 typlt-net WEP 
EdimaxTech:DF:69:14 ldap WEP 
EdimaxTech:7B:61:F9 BARA   
00:1D:7E:1F:A4:1D albert WPA-CCMP 
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Praha 5 - And ěl 
MAC Address SSID Encryption 
Cisco-Link:4D:3F:84   WPA-TKIP 
00:21:63:0D:87:8A 346b04c WEP 
00:21:63:0D:87:8B VOIP WEP 
00:18:F3:3B:67:69 WLAN_L_ANDEL WEP 
Routerboar:2B:40:41 PRAHA5.NET-R2-0   
00:19:5B:1D:7D:B4 KFC   
Routerboar:2B:40:0F PRAHA5.NET-R2-1   
EdimaxTech:F3:08:40 KAHOBUSTROUP   
00:15:FA:2C:C6:F0 tmobile   
00:21:63:2A:BD:8E Internet WPA-TKIP 
00:17:9A:D7:3D:7C 4.patro WPA-TKIP 
00:21:63:2A:BD:8F VOIP WEP 
ZygateComm:9B:97:2A DolicekNet WEP 
ZygateComm:9B:97:2B VOIP WEP 
Z-Com:2A:59:F8 PRAHA5.NET-R26-2   
Routerboar:2B:40:0D PRAHA5.NET-R2-2   
Cc&CTechno:57:C1:9B AP Kukrle WPA-TKIP 
00:4F:6A:00:13:69 M41WP WEP 
00:1A:92:20:9F:1D potadeia WPA-CCMP,WPA-TKIP 
D-Link:18:1D:23 brano   

 

Praha 13 - Rotavská 
MAC Address SSID Encryption 
00:1F:C6:61:8D:A9 Pilatkovo WPA-CCMP,WPA-TKIP 
00:18:F3:32:8A:BF ARANGO WEP 
00:22:15:6F:B4:60 Dvacetctyripsi WPA-TKIP 
WistronNew:D8:FB:E9 1Aerial.com JF10   
00:15:E9:5F:70:84 VSTUP.net WEP 
Cisco-Link:3C:3D:AA krakonosova_zahradka WEP 
0A:59:42:08:94:36 CentraAP WEP 
00:15:F2:3D:71:03 MaisonWIFI_Asus WPA 
02:0B:6B:D8:FB:E9 Internet od 300Kè 777208814   

 

Praha 1 - Malostranské nám ěstí 
MAC Address SSID Encryption 
3comEurope:CC:61:46 tiger   
Compex:37:91:A1  WPA 
00:1C:10:36:55:3B K1 WEP 
00:18:74:FB:CF:B0 eduroam WPA-TKIP 
00:1E:2A:15:A5:53 Starbucks   
Z-Com:2A:46:FD CZFree.Net.Augustin   
00:1B:11:E7:60:41 KavarnaTriIntelektualu WEP 
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Praha 8 - Florenc 
MAC Address SSID Encryption 
Xirrus:03:83:81 bezdrat2 WPA-CCMP,WPA-TKIP 
00:1B:9E:90:BD:0A orcoph WEP 
00:1B:9E:90:BD:0B VOIP WEP 
00:16:B6:5B:E6:04 QBIZM-PRAHA WPA-TKIP 
HwServer:42:3F:88 GiPlink2 WEP 
ZygateComm:A5:2F:E5 VOIP WEP 
Cisco-Link:70:E2:B5 APNCHG WPA-TKIP 
Cisco:9B:B1:41 tmobile   
ZygateComm:4B:34:A9 ZyXEL1 WEP 
EdimaxTech:F6:68:E0 Default   
00:1E:2A:52:B5:C6 EUROCAS-PHA WPA-CCMP,WPA-TKIP 
Cisco-Link:CC:80:E8 Fagor   
GemtekTech:ED:74:3D yjb   
Xirrus:03:83:B1 bezdrat2 WPA-CCMP,WPA-TKIP 
HwServer:42:38:02 GiPlink1 WEP 

 

Praha 1 - Františkánská zahrada 
MAC Address SSID Encryption 
00:15:AF:4B:FA:F9 THA   
3comEurope:B4:57:BD SGF WPA-TKIP 
00:15:F2:6A:E3:14 BBRSHOP WEP 
Cc&CTechno:6C:9F:EC salon WPA-TKIP 
00:4F:62:0C:9F:0A salon2 WPA-TKIP 
Cc&CTechno:6C:9F:EE salon WPA-TKIP 
Compex:36:78:4B wia-astr-2   
Agere:52:91:7C    
Compex:3A:2B:4B wia   
00:18:F3:EF:E0:FE M2 WPA-TKIP 
EdimaxTech:6E:C6:FC office WEP 
00:1A:C1:37:EF:42 HackedByBone   
00:1D:7E:F0:C3:8D LaPrague WEP 
00:1B:9E:92:23:DF VOIP WEP 
00:1B:9E:92:23:DE Internet advokati WEP 

 

Praha 1 - Pražský hrad 
MAC Address SSID Encryption 
SparklanCo:7B:2B:5C polska.blanicka25.net   
00:1B:FC:D2:0F:32 hlavacci WEP 
Agere:3E:FF:A4  WEP 
Compex:3B:A3:D9 wia-napl   
WistronNew:D8:FA:EC 2950ac   
Compex:3E:C3:DB compex-wp54g1a1b   
Compex:36:67:2D wia-akro-2   
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AironetWir:33:B0:CE    
WistronNew:81:36:A0 www.smichovnet.cz_215   
Routerboar:18:CD:FD kupa-jz.cznet.cz   
Routerboar:18:7A:38 8fe2ff   
Cc&CTechno:6F:A1:A5 wi-fi@a4u.biz WEP 
Cisco-Link:9B:3B:9D www.widenet.cz   
PlanetTech:37:BE:FB netteam WEP 
Routerboar:1F:A2:70 Public.blanicka25.net   
Z-Com:6B:AA:4C babka00008s   
WistronNew:56:F8:F1 www.podoli.org c4   
Z-Com:65:C5:B0 PRAHA5.NET-R17-0   
00:4F:62:01:DF:13 ko21cx   
00:4F:62:12:B4:CF Bull1 WPA 
WistronNew:D9:99:A6 wia-vrat   
GemtekTech:CA:33:6E upc-zp2   
Trend:C5:C3:1D MELNICKA WEP 
SenaoInter:41:1E:99 vlkova.cznet.cz   
AC:DE:45:92:86:24 All Time Vodafone   
ShenzhenTp:7D:68:C5 anne-marie02.airwaynet.cz   
Agere:52:91:B1    
00:1F:1F:11:0A:46 SISNET WEP 
ShenzhenTp:7D:69:30 anne-marie01.airwaynet.cz   
Private:92:86:71 All Time Vodafone   
Z-Com:2A:59:F1 PRAHA5.NET-R25-1   
D-Link:E9:6B:1C dAmbasadaSNR   
D-Link:E9:6D:D4 dAmbasadaSNR   
00:4F:62:01:D0:AD KOBnet_X2   
00:15:E9:CD:8D:16 nabrezi secured WPA-TKIP 
00:4F:62:11:4E:71 dumuvelkeboty.cz 2 WEP 
00:19:5B:21:1C:AE DANA WPA-TKIP 
HwServer:42:30:BC abtera.cz_AP3 WEP 
WistronNew:D8:FB:16    
00:4F:62:04:05:8C WS006   
00:18:F8:CC:B0:AD Kampagroup Hotspot   
Agere:31:CA:88  WEP 
Z-Com:65:65:1A babka00004a   
Cisco:A7:3B:15 CZO2   
00:4F:62:00:77:30 AP3-4BACK_V   
LucentTech:F7:29:03    
Agere:6E:CA:16 www.vasesit.cz-25332   
Compex:3B:9D:31 wia-lege-1   
PlanetTech:1C:2F:DB KAHOBUSOKOL22 WEP 
EdimaxTech:BA:78:C4 AlderaNET13 WEP 
Micro-Star:7F:99:57 MSI   
EdimaxTech:4B:3A:DE Zahrada WEP 
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Praha 2 - Tylovo nám ěstí 
MAC Address SSID Encryption 
ZygateComm:A4:93:37 VOIP WEP 
00:1B:9E:90:77:60 P+V_wireless net WEP 
00:1B:9E:90:77:61 VOIP_P+V WEP 
ZygateComm:A4:93:36  WEP 
00:1B:9E:90:77:62 HG520i-3 WEP 
D-Link:18:16:2F beranhotel2-2   
LinksysGro:55:88:C7 1001MEDICcomp WEP 
Abocom:6F:F8:80 DUBA   
Cisco:F9:56:B0 tmobile   
ZygateComm:A5:A3:84  WPA-TKIP 
00:4F:6A:01:BC:45 nemo WPA-TKIP 
ZygateComm:A5:A3:85 VOIP WEP 
ZygateComm:55:15:3A  WEP 
00:15:F2:22:58:D5 OVBNET WPA-TKIP 
ZygateComm:7F:20:35 lanostav   
00:19:5B:1E:CD:70 Jarda WIFI WEP 
00:15:E9:27:C6:42 G664T_WIRELESS WEP 
ZygateComm:74:DB:E9 POKOJ   
ZygateComm:53:0A:CD Privat   
Agere:05:28:70  WEP 
D-Link:18:0A:51 beranhotel   
ParadigmTe:41:E0:39 vojta WPA-TKIP 
12:1F:C6:58:AB:03 R21 WEP 
Belkin:0E:D2:FD belkin54g WPA-TKIP 
12:1D:60:B3:E4:48 Pavucina WPA-CCMP,WPA-TKIP 
00:21:63:0D:C5:1E F1 WEP 

 

Praha 1 - Nám ěstí republiky 
MAC Address SSID Encryption 
00:21:63:2A:C7:0C   WEP 
00:21:63:2A:C7:0D VOIP WEP 
00:4F:62:1C:F0:34 FANN WPA-TKIP 
00:23:04:59:C9:B0 AP1-KOTVA-PUNTANELA WPA-TKIP 
00:1C:F0:88:29:F6 KAMBANA WEP 
FiWin:03:B1:B1  WPA-TKIP 
GlobalSunT:2E:49:9D koracell WPA-TKIP 
ZygateComm:A6:3C:76 kzf WEP 
ZygateComm:A6:3C:77 VOIP WEP 
00:1C:10:88:6A:0E amsa2002 WEP 
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Praha 13 - Nové Butovice (Office park) 
MAC Address SSID Encryption 
Cisco-Link:B1:AE:3F Homenet WPA-TKIP 
Belkin:93:68:9E DJKPRG WEP 
00:1D:60:B6:56:97 WL520 WPA-TKIP 
00:15:F2:6A:DB:BA Mourek WEP 
00:21:63:0E:4B:61 klarka   
00:1C:F0:71:2B:96  WPA-CCMP 
EdimaxTech:CF:16:91 MYNETWORK02 WEP 
00:4F:62:05:C7:E9 PRO PRIPOJENI VOLEJTE 777881339 WEP 
Amit:55:BC:24 SAGEM WPA-TKIP 
Cisco-Link:32:AA:58 FRANKY HOME WPA-TKIP 
Cisco-Link:06:C1:96 @HOME WPA-CCMP,WPA-TKIP 
00:1B:11:F6:48:A0 Miras WEP 
00:1D:0F:E4:2D:74 RG60SE WPA-CCMP,WPA-TKIP 
00:18:F8:A7:68:43 linksys WEP 
00:19:5B:B3:27:C9 Koroffki WEP 
ZyxelCommu:6C:DC:1B mazak WPA-TKIP 
Abocom:34:33:44 Syndrn WEP 
00:19:DB:01:BC:F0 acht WEP 
MicronetCo:02:59:50 tel:777090425 WEP 
00:19:5B:65:BD:E1 www802cz9507openDHCP   
Belkin:D6:B8:B6 Zumpa WPA-TKIP 
00:19:7E:35:6E:28 doma   
00:1B:9E:91:4B:36 Krakonosovo WPA-TKIP 
00:1B:9E:91:4B:37 VOIP WEP 
00:4F:62:03:A9:43 6070809   
EdimaxTech:9A:46:C0 doma WPA 
00:1F:1F:04:B9:F9 WIFI internet WEP 
WistronNew:4D:94:E3 Blizzy2.CZFree.net   
WistronNew:4F:26:0A praha-13.net.010   
00:22:15:24:24:6D WL520GC_4x9R WPA-TKIP 
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Praha 1 - Václavské nám ěstí (Muzeum) 
MAC Address SSID Encryption 
00:22:2D:03:BD:22 shoebox WPA-TKIP 
D-Link:AD:D5:B2 www802cz2414openDHCP   
00:1F:C6:82:13:77 CASIN0BAR   
SmcNetwork:E4:F3:6B ChronosRecepce WEP 
00:22:2D:03:BC:5C shoebox WPA-TKIP 
ZygateComm:52:FC:0C meran WEP 
00:1D:60:9F:20:8E NEIT WEP 
GemtekTech:39:D3:8C Kali WEP 
Compex:3D:DB:67 wia-astr-1   
00:19:5B:52:A9:A0 briggsco   
00:19:7D:58:C9:A3 hpsetup   
Cisco:EE:2E:10 rfenowire   
ZyxelCommu:60:AC:81 ZyXEL WEP 
00:19:5B:B8:37:63 chronos WEP 
Abocom:9B:EB:88 klobasy WEP 
EdimaxTech:FA:C1:19 PFK WPA-TKIP 
00:1A:92:62:38:BA  WPA-TKIP 
ZygateComm:4B:38:CD BAI WEP 
00:17:0E:86:24:10 tmobile   
3comEurope:F9:5B:C7 NIKI OFFICE WPA-TKIP 
Cisco:BB:6F:28 rfenowire   
Airespace:8A:7E:3F PRAHA   
00:17:0E:86:25:30 tmobile   
00:1F:F3:C1:01:86 doma WPA-TKIP 
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Příloha C - Seznam zkratek 
 
AP Acces Point 
AS Autentizační Server 
BSS Basic Service Set 
CCMP Counter Mode with Cipher Block Caining MAC Protocol 
DEK Dešifrovací Klíč 
DoS Denial of Service 
EAP Extensible Authentication Protocol 
EAPoL Extensible Authentication Protocol over LAN 
ESS Extended Service Set 
FMS Fluhrer-Mantin-Shamir 
HMAC keyed-Hash Message Authentication Code 
CHAP Challenge-Handshake Authentication Protocol 
IBSS Independent Basic Service Set 
ICV Integrity Check Value 
IV Inicializační Vektor 
KSA Key-scheduling Algorithm 
MAC Message Authentication Code 
MIC Message Integrity Check 
NAS Network Access Server 
OSA Open Systém Authentication  
PEAP Protected EAP 
PKI Public Key Infrastructure 
PMK Pair-wise Master Key 
PRF Pseudorandom Function 
PRGA Generátor pseudoháhodných čísel 
PTK Pait-wise Transient Key 
RADIUS Remote Authentication Dial-In User Service 
SDPP Systémy detekce a prevence průniku 
SHA Secure Hash Algorithm 
SKA Shared Key Authentication 
SSID Service Set Identifier 
STA Stanice 
TKIP Temporal Key Integrity Protokol 
TLS Transport Layer Security 
TTLS Tunneled Transport Layer Security 
WEP Wired Equivalent Privacy 
WLAN Wireless Local Area Network 
WPA Wi-fi Protected Access 
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