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Abstrakt

V této bakalářské práci jsem řešil problém výběru a částečné implementace
vhodného open-source systému pro pokročilou správu uživatelů pro fakultní síť
FIT ČVUT v Praze. Literární rešerše práce se zabývá porovnáním dostupných
řešení, popisem jejich jednotlivých funkcionalit a technologií. Praktická část
práce se zabývá implementací vybraného řešení v omezené testovací síti a poté
případnou implementací v produkční fakultní síti. Vybrané řešení usnadňuje
splňování nestandartních požadavků na přístup uživatelů k síti (přístup ná-
vštěv, návstěvníků konferencí...). Přínosem této práce je nalezení řešení, které
správci sítě zjednoduší postup při zajištění připojení uživatelů do sítě.

Klíčová slova porovnání open-source NAC, nástroj pro správu připojení
k síti, implementace, síť FIT ČVUT

Abstract

In this Bachelor thesis I have chosen and partially implemented an appropri-
ate open-source tool for advanced user management for the CTU FIT faculty
network. The theoretical part is introducing the compared tools, their functi-
onalities and specific underlying technologies. The practical part is about the

ix



partial implementation of the selected tool in a testing environment. The se-
lected tool aims to make fulfilling non-standard requirements (acces to the
Internet for visits or conference visitors...) much easier. The main goal of this
thesis is to make the faculty network administrators work easier.

Keywords open-source NAC comparison, network connection management
tool, implementation, FIT CTU network
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Úvod

V současnosti fakulta Informačních technologií ČVUT v Praze hostuje nemalé
množství různých konferencí a setkání.

Při těchto akcích vzniká potřeba připojení k síti Internet. Technické zajiš-
tění připojení řídí lokální správce sítě.

Smyslem mé práce je najít a popsat způsoby řešení, které technické zajiš-
tění připojení zjednoduší.

Téma jsem si zvolil po dohodě s protože Ing. Bílým, který se v danou
chvíli uvedeným problémem zabýval. Problematika počítačových sítí je mi
velmi blízká, je to oblast, které bych se chtěl věnovat i při svém dalším studiu.

Práce má za úkol vytvořit porovnání současně dostupných open-source
systémů, vybrat ten nejvhodnější pro prostředí FIT ČVUT a následně jej
porovnat s placenou variantou systému. Práce obsahuje porovnání systémů
a také konfiguraci zvoleného řešení.

Cíl práce
Cílem rešeršní práce je porovnání stávajících open-source nástrojů pro pokro-
čilou správu připojení k síti a zvolení nejvhodnější varianty pro FIT ČVUT.

Cílem praktické práce je implementace vybraného řešení – nejdříve pro
menší, testovací síť, poté případná následná implementace na produkční síť.

Struktura práce
První kapitola se zabývá analýzou vybraných rešení, uvedením porovnávaných
vlastností a jejich podrobným popisem. Druhá kapitola popisuje implementaci
řešení na fakultní síti. Třetí kapitola pojednává o způsobu testování aplikace.
V příloze jsou uvedené obrázky z vybraného řešení.
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Kapitola 1
Analýza

Tato kapitola pojednává o vlastním porovnávání jednotlivých řešení.

1.1 Úvod

Vlastní porovnání jsem prováděl zkoumáním dokumentace jednotlivých řešení
a vypisováním jejich klíčových a zajímavých vlastností. V pozdějších kapito-
lách bude uvedena tabulka, která toto porovnání dokumentuje – v případě,
že v dokumentaci daného řešení popisovaná vlastnost nebyla uvedena, byla
považována za chybějící. V porovnávaných produktech se objevují tři druhy
software : captive portál, firewall, NAC software.

1.1.1 Captive portál

Captive portál je druh opatření, které nalezneme například v hotelech, kde je
využíván k zamezení přístupu k nezaheslované veřejné Wi-Fi sítě. Po přihlá-
šení je uživatel přesměrován na webovou stránku, která vyžaduje zadání jména
a hesla, nebo rovnou zaplacení poplatku za připojení. Tato řešení nemusí být
však absolutně bezpečná. V případě, že je tento systém nedostatečně imple-
mentován, má případný útočník schopnost pouhým odposloucháváním síťo-
vého provozu zjistit IP adresu a MAC adresu klienta, který za službu zaplatil
a vydávat se za něj.

1.1.2 Firewall

Firewall je zařízení (hardware nebo software), které monitoruje a kontroluje
příchozí a odchozí síťový provoz na základě předdefinovaných bezpečnostních
pravidel. Většinou se firewall používá na rozhraní mezi bezpečnou sítí a jejím
okolím – které bezpečné být nemusí. Firewall prošel od svého vzniku velikým
vývojem. Rozlišujeme tři generace:
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1. Analýza

První generace - paketový filtr Firewall první generace byl primitivní.
Podle adres a portů v paketu se rozhodoval, zdali paket zahodit, nebo pus-
tit dále do sítě. Takovýto firewall pracoval hlavně na prvních třech vrstvách
ISO/OSI modelu.

Druhá generace - stavový filtr Firewall druhé generace je velmi podobný
generaci první. Rozdíl ve fungování je pouze v tom, že je schopný pracovat i na
čtvrté, transportní, vrstvě ISO/OSI modelu. Toho je dosaženo zadržováním
paketů, do té doby, než má firewall dostatek informací o jejich stavu. Díky
tomuto principu je možné kromě původních, statických, pravidel přidat i pra-
vidla, která se týkají stavu paketu – to znemaná, zdali začíná nové spojení,
nebo je již částí spojení stávajícího. Tato schopnost je ale ovšem dosažena za
cenu zpomalení tohoto řešení, neboť si pakety zadržuje delší dobu.

Firewall s tímto druhem rozhodování je ale náchylnější na určité druhy
denial-of-service útoků, pří kterých útočník posílá velké množství paketů, které
mají inicializovat spojení (SYN flood). Na tyto pakety v případě útoku ale
útočník zpět neodpoví, čímž na určitou chvíli zaplní paměť daného zařízení,
a znemožní ostatním s tímto zařízením komunikovat.

Třetí generace - aplikační filtr Aplikační filtr je nejnovějším druhem sys-
tému firewall, který přidává schopnost rozumět konkrétním aplikačním proto-
kolům (FTP,DNS,HTTP...). Je tedy schopen povolit/zakázat přístup do apli-
kace nebo služby. Rozhoduje se na základě pravidel, které jsou nastavena pro
každou důležitou aplikaci/službu zvlášť.

1.1.3 NAC software

Zkratka NAC znamená network access control. Je to souhrnný termín pro
nástroje, které se starají o přístup k síti. Tyto nástroje používají širokou škálu
protokolů, kterými popisují, jak by měly být zabezpečeny jednotlivé přístupové
body a přístroje, které se k síti připojují. Nejvyužívanější standard pro NAC
je 802.1X, který nabízí autentizační mechanismy pro připojující se zařízení.

1.1.4 Přehled porovnávaných vlastností

Porovnávané vlastnosti se dají rozdělit do několika skupin:
Zabezpečení

• Povolení/zakázání přístupu podle verzí aplikací/záplat operačních sys-
témů

• Podpora EAP/TLS

• Integrace vlastního/externího firewallu

• Podpora použití privátního klíče
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1.1. Úvod

• Dvoufázová autentizace

• Různé způsoby přiřazování VLAN

Integrace jiných služeb

• DNS

• Load-balancing

• NAT

• NTP

• VPN

• DHCP v celé síti

• Microsoft Active Directory

Uživatelský komfort

• Automatická registrace

• BYOD (Bring Your Own Device)

• Captive portál

• Flexibilní autentizace

Usnadnění nasazování a provozování řešení

• Automatická konfigurace síťových prvků

• Postupné nasazování

• Podpora HW od více výrobců

• Redundance

• Podpora drátových i bezdrátových sítí

Správa uživatelů a zařízení

• Sledování množství přenesených dat

• Správa jednotlivých zařízení (vlastní/externí program)

• Registrace hostů

• Sledování packetů

• Vizualizace provozu
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1. Analýza

1.2 Porovnávané vlastnosti

1.2.1 Zabezpečení

1.2.1.1 Povolení/zakázání přístupu podle verzí aplikací/záplat
operačních systémů

Některá řešení dokáží podmínit vstup do sítě přítomností nebo absencí speci-
fických záplat, které jsou definovaných pro konkrétní operační systémy a apli-
kace. Také umožňují doinstalovat některý konkrétní third-party software pro
kontrolu, přesun do karantény a následnou opravu záplat a připojení zpět do
sítě.

1.2.1.2 Podpora EAP/TLS

Extensible authentication protocol (EAP) je autentizační framework, který se
používá především u bezdrátových sítí a point-to-point spojení. EAP podpo-
ruje více autentizačních metod (Transport layer security, Protected one-time
password, MD5, Pre-shared key a další).

EAP-TLS, který je původním standardním autentizačním protokolem pro
WLAN, je dodnes považován za jeden z nejbezpečnějších autentizačních pro-
tokolů. Je ale velmi málo nasazován z důvodu potřeby privátního klíče u hostů
dané WLAN sítě. Právě díky nutnosti privátního klíče je případně odcizené
heslo nedostatečné pro přístup do sítě – a tudíž je tento systém mnohem bez-
pečnější než pouhé použití hesla. [1][2][3]

1.2.1.3 Integrace vlastního/externího systému firewall

Některá řešení využívají integrovaného systému firewall, jiná jsou schopna
využívat řešení třetích stran. Mezi ty nejběžnější patří firewall od společnosti
CheckPoint [4] .

1.2.1.4 Podpora použití privátního klíče

Kryptografie se dělí na symetrickou a asymetrickou. Symetrická kryptografie
používá stejné, ale v opačném pořadí provedené kroky pro šifrování a dešif-
rování – tudíž postačuje pouze jeden klíč. Nejznámější šifry jsou AES, 3DES,
Blowfish a RC4.

Asymetrická kryptografie používá klíče dva – veřejný a privátní. Ve struč-
nosti se veřejný klíč využívá v případě, pokud je potřeba zaslat data uživateli,
jehož veřejný klíč je známý. Odesílaná data jsou tímto klíčem zašifrována,
címž je zajištěno jejich bezpečné dodání adresátovi. Jedině adresát je schopen
je rozšifrovat. V momentě, kdy si chce adresát zprávu rozšifrovat, použije svůj
privátní klíč.

Podpora použití privátního klíče (asymetrické kryptografie) je pro NAC
software velmi důležitá z důvodu vyšší bezpečnosti. Některá řešení podporují
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1.2. Porovnávané vlastnosti

přímo autentizaci privátním klíčem, zatímco jiná volí způsob nepřímo využí-
vající privátního klíče – například EAP-TLS.

1.2.1.5 Dvoufázová autentizace

Dvoufázová autentizace je způsob, který řeší přidání další ochranné vrstvu
pro přístup k různým prostředkům. Například při bankovních transakcích je
v současnosti možné a také velmi doporučované nastavení funkce, kdy banka
vždy odesílá SMS zprávou dočasný kód pro potvrzení transakce.

Dvoufázová autentizace je velmi starý koncept, který se v IT již využívá
velmi dlouhou dobu. S postupem času je ale přikládán stále větší význam
i například účtům na sociálních sítích, proto i v této oblasti je využíváno
dvoufázové autentizace. Možností ověření totožnosti je mnoho – druhé heslo,
otisk prstu, hlasu, kód dostupný pouze z jiného zdroje (aplikace na chytrém
telefonu, klíčenka, e-mail, USB flashdisk) a tak dále.

1.2.1.6 Různé způsoby přiřazování VLAN

Přiřazování VLAN je využíváno jako bezpečnostní opatření a je to zároveň
způsob, jakým lze zamezit neoprávněným osobám přístup do sítě. Ve zkratce:
nově připojená uživatel je izolován jak od ostatních zařízení v síti, tak od
Internetu, a před využitím je donucen se autentizovat.

V současnosti se používá několik různých metod, které jsou mezi sebou
kompatibilní, ale nikoliv v rámci jednoho portu na přepínači. Tato vlast-
nost umožňuje větší flexibilitu, například v heterogenním prostředí, kde jsou
kromě nových přepínačů i přepínače staré, které nepodporují novější techolo-
gie. V tomto případě je NAC server ten, kdo zařízení rozděluje mezi jednotlivé
VLAN.

Pomocí 802.1X Protokol 802.1X nabízi port-based autentizaci, kde pro-
bíhá komunikace mezi zájemcem, autentizátorem a autentizačním serverem.
Zájemce je zařízení, které žádá o autentizaci, autentizátor je přepínač nebo
bezdrátový AP a autentizační server je většinou RADIUS databáze. Zájemci
neni dovoleno komunikovat skrz autentizátor do sítě, dokud není jeho identita
potvrzena. Při port-based autentizaci musí zájemce poskytnout přihlašovací
údaje nebo certifikát autentizátoru, který je předá autentizačnímu serveru
k ověření.

V případě, že dané zařízení nepodporuje 802.1X je využito techniky MAC
authentication bypass (MAB), při které se autentizáto,r po dané časové pro-
dlevě přestane snažit o 802.1X autentizaci, a místo uživatelského jména pošle
MAC adresu zájemce. Tohoto principu se využívá například u síťových tiská-
ren a IP telefonů, které by jinak nedostali adekvátní VLAN a tudíž ani přístup
do sítě. [5]
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Pomocí SNMP SNMP je protokol, který slouží ke sběru a organizování in-
formací o spravovaných zařízeních a jejich ovládání. Jeho hlavní komponenty
jsou vlastní spravovaná zařízení, software, který je nainstalovaný na spravova-
ném zařízení, a software, který je nainstalovaný na správcovských počítačích.

SNMP je při přidělování VLAN využito tak, že všechny porty u přepínače
(místo, kde by mělo být rozdělování do VLAN prováděno) jsou nastaveny tak,
aby zasílaly SNMP trap (jednosměrné oznámení od spravovaného zařízení pro
spravující zařízení) do NAC serveru, který následně nastaví adekvátní VLAN
na portu přepínače. [5]

1.2.2 Integrace jiných služeb

1.2.2.1 DNS

DNS (Domain name service) je protokol, který slouží pro překlad jmenných
adres na IP adresy.

Historie Před nástupem DNS bylo mapování jmen hostů na IP adresy spra-
vováno organizací Network Information Center a bylo uloženo v jediném tex-
tovém souboru HOSTS.TXT, který byl přes FTP přenášen mezi všemi hosty.
Toto řešení ale bylo velmi náročné na čas a prostředky a hlavně dlouhodobě
neudržitelné. V roce 1984 studenti Kalifornské univerzity v Berkeley vytvořili
první implementaci Unixového jmenného serveru, který pojmenovali Berkeley
Internet Name Domain – BIND. BIND je dodnes nejvíce využívaným druhem
DNS serveru na Internetu.

Popis Doménový jmenný prostor se skládá ze stromové datové struktury.
Každý uzel nebo list ve stromu má v sobě uloženou informaci o doméně, která
je mu přidělena, a odkazy na podřízené domény. Kořenem stromu je koře-
nová doména, která se zapisuje jako tečka. Pod ní se nacházejí domény nej-
vyšší úrovně (cz,sk,com). Nejvyšší domény se píší doprava – například webová
stránka www.example.com náleží nejvyšší doméně com. Doménová hierarchie
postupuje zprava doleva – každý název vlevo od nejvyšší domény je subdo-
ména. [6]

Způsob fungování Doménová struktura umožňuje snadné prohledávání.
V případě, že se PC zeptá DNS serveru na překlad jmenné adresy www.edux.fit.cvut.cz,
DNS server prohledává své záznamy. V případě, že nenajde daný záznam, ze-
ptá se o úroveň výše. Pokud ani vyšší servery záznam nenaleznou, je dotaz
odeslán se až do kořenové domény. Kořenová doména následně odkáže dotaz
na cz doménu, která předá dotaz na cvut domému. Takto se dostane dotaz až
na příslušný server, který dotazovanou IP adresu zná a tazateli odpoví. [6]
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1.2.2.2 Load-balancing

Load-balancing je v IT technika, která ve zkratce cílí na rozložení zátěže.
Toto má v praxi za následek lepší využití zdrojů – hardwarových i síťových –
minimalizaci doby odpovědi. Zárověň se snaží zabránit přetížení a tím pádem
i možným poruchám jednoho konkrétního zařízení. Hlavní využití je u serverů
velikých domén – například při otevírání vyhledávače Google můžeme narazit
na více IP adres než jednu.

1.2.2.3 NAT

NAT (Network adress translation) je metoda přemapování IP adres mezi ad-
resními prostory, čehož dosahuje úpravou informace o zdrojové nebo cílové IP
adrese v IP paketu. Používá se více druhů NAT. [7]

Maškaráda – NAT 1:N Nejpoužívanější druh NAT – přemapovává více
adres z jedné sítě na jednu adresu z druhé sítě. Toto je v současnosti nej-
více používáno v domácnostech, kde z důvodu šetření IP adres mají zařízení
přiděleny IP adresy ze soukromého rozsahu (tj. IP adresa, která se nesmí po-
užít v Internetu), ale navenek komunikují z jedné veřejné IP adresy, nebo jiné
soukromé adresy poskytovatele. Tyto změny probíhají většinou ve směrovači,
který odděluje domácí síť. Z důvodu rozpoznání cílového zařízení v domácí
síti je změněn i TCP/UDP port IP paketu a všechny převody jsou zapsány
v NAT tabulce. [8]

Carrier grade NAT – CGN Carrier grade-nat je způsob designu IPv4 sítě,
využívaného menšími poskytovateli Internetu, ve kterém domácí routery ne-
překládají vnitřní privátní adresy na veřejnou adresu, ale na další privátní ad-
resu. Pro toto využití vyhradila IANA adresový prostor 100.64.0.0/10. Tento
způsob řešení bylo potřeba zavést z důvodu nefunkčnosti NAT v případě, kdy
byl použit stejný adresový prostor na obou stranách NATu. [9]

NAT 1:1 Používá se pro přemapování jedné adresy na druhou – například
pro veřejné adresy z Carrier grade NATu.

Source NAT V IP paketu se změní zdrojová IP adresa a případně i TCP/UDP
port. Toto řešení může být využíváno jako bezpečnostní prvek – dokáže totiž
zamaskovat skutečný původ paketů.

Destination NAT Opak SNAT, DNAT mění cílovou IP adresu a případně
cílový port. Používá se například pro zpřístupnění služby, která je provozovaná
v soukromé síti, na veřejné IP adrese. V případě, že je použita na celý server
nebo více zařízení, se používá termín demilitarizovaná zóna (DMZ).
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1.2.2.4 NTP

NTP (Network time protocol) je protokol pro synchronizaci hodin v počítači
po síti s proměnným zpožděním.

Historie První implementace protokolu synchonizujícího čas v počítačích se
objevila kolem roku 1980 s přesností na stovky milisekund. První specifikace
byla uvedena v RFC 778 [10] a byla pojmenována Internet Clock Service.
V tu dobu byl potřebný protokol na synchronizaci času kvůli HELLO paketům
routovacích protokolů. NTP jako takový byl představen v RFC 958 [11], který
popisoval především podobu paketů a také základní kalkulace – v této verzi
nebyla žádná kompenzace prodlev z důvodu transportu po síti. Postupně byla
přídána možnost autentizace symetrickým klíčem, režim symetrické operace,
režim klient-server, kompenzace prodlev, vylepšené algoritmy a další. [12]

Popis fungování Pro fungování NTP je důležitý pojem stratum. Nejpřes-
nější zdroje času (např. atomové hodiny) jsou označovány jako stratum 0.
Jako stratum 1 se označují nejlepší NTP servery, které mají v sobě přímo
integrovány atomové hodiny, stratum 2 jsou servery, které se synchronizují se
stratum 1 servery, atd.

Synchronizace NTP serverů se skládá z několika výměn paketů. Při odesí-
lání požadavku uloží klient svůj vlastní čas do paketu. Jakmile je tento paket
doručen, server do něj uloží svůj vlastní čas a po přidání tzv. transportní ča-
sové značky paket odešle. Po přijetí klient zjistí znovu svůj čas a z dostupných
údajů odhaduje dobu, po kterou byl paket přenášen. Doba přenosu se počítá
jako celkové zpoždění bez doby vzdáleného zpracování – za předpokladu syme-
trického zpoždění. Čas synchronizovaného serveru není považován za přesný,
dokud není provedeno více takových výměn. [13][14]

1.2.2.5 VPN

VPN (Virtual private network) je způsob, kterým privátní sít (firemní, domácí)
může být rozšířena přes síť veřejnou (většinou Internet) a tudíž je možné
posílat data a komunikovat jako v privátní síti. Aby bylo emulováno point-to-
point spojení, je k datům přiřazena hlavička se směrovacími informacemi. Data
jsou zašifrována a není možné je přečíst bez šifrovacích klíčů. Část spojení, kde
jsou data obalena hlavičkou se nazývá tunel, část kde jsou data zašifrována se
nazývá VPN spojení. VPN je možno používat více způsoby.

• Vzdálený přístup přes Internet

• Propojení sítí přes Internet

• Propojování počítačů přes Internet
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Příkladem VPN je i například Virtual local area network (VLAN), kde se
používá k oddělení sítí, aby mezi sebou nemohly volně komunikovat – napří-
klad VLAN pro hosty, ze které mohou přistoupit pouze na internet a nebo
VLAN pro různá oddělení firmy. [15]

1.2.2.6 DHCP pro celou síť

DHCP (Dynamic host configuration protocol) je síťový protokol, který slouží
k automatickému nastavení parametrů připojení k síti (IP adresa, maska pod-
sítě, defaultní brána) pro libovolné zařízení připojené k síti, které si o to po-
žádá. Protokol DHCP vychází z Bootstrap protokolu (BOOTP) a využívá
podobného formátu zpráv.

DHCP podporuje tři mechanismy přidělování IP adres – manuální, auto-
matickou a dynamickou. U manuálního přidělování vybírá administrátor sítě
adresu ručně a využívá DHCP pouze pro oznámí informace cílovému klien-
tovi. V případě automatické alokace přiřazuje DHCP klientovi permanentní
IP adresu. Dynamický mechanismus přiděluje IP adresy klientům na omezené
množství času, nebo dokud se klient přidělené adresy nevzdá.

Manuální přidělování adres se vyvinulo z důvodu, že manuální nastavování
IP adres na hostovských počítačích ve větší síti je velmi náchylné na chyby.
Není to sice tak autonomní, jako ostatní druhy přidělování adres, ale kromě
toho, že tento způsob centralizuje přidělování IP adres se dá i nyní využít
v sítích, kde jsou připojena stále stejná zařízení.

Dynamická alokace je jediný z těchto tří mechanismů, který dovoluje auto-
matické znovupřiřazení již dříve přiřazené a není již nevyužívané adresy. Tento
mechanismus, který pro svoje fungování spotřebuje nejmenší množství IP ad-
res a který dokáže bez zásahů do nastavení při adekvátním nadimenzování
fungovat bez pravidelných zásahů správce sítě, je nejrozšířenějším způsobem
využití DHCP – jak ve velkých (školních, podnikových...), tak v malých do-
macích sítích.

DHCP funguje na principu server-klient – v následujícím textu budeme
předpokládat, že server je host 1, který nabízí inicializační parametry přes
DHCP a klient je host, který si o dané inicializační parametry žádá server.
V domácích sítích roli DHCP sereru zastává většinou router – jako DHCP
server ale může být nastaveno i hostovské zařízení se statickou IP adresou.
DHCP využívá pro svojí komunikaci 8 druhů zpráv.

Druhy DHCP paketů

DHCPACK Finální potvrzující zpráva od serveru pro klienta s para-
metry pro připojení k síti.

1Počítač, nebo jiné zařízení, připojené k počítačové síti.
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DHCPDECLINE Zpráva od klienta pro server, že daná adresa je již
využívána.

DHCPDISCOVER Klient vysílá broadcast zprávu za účelem lokali-
zování dostupných DHCP serverů a pro oznámení úmyslu od nich převzít
konfigurační údaje.

DHCPINFORM Zpráva od klienta pro server, že klient má již externě
nakonfigurovanou IP adresu a žádá pouze lokální konfigurační parametry.

DHCPNAK Zpráva od serveru pro klienta, že údaje, o které si žádá
jsou nesprávné (např. se klient ocitl v jiné podsíti), nebo že výpůjční doba
vypršela.

DHCPOFFER Všechny DHCP servery, které dostaly předchozí DHCP-
DISCOVER zprávu odpovídají klientovi s nabídkou konfiguračních parametrů.

DHCPRELEASE Zpráva od klienta pro server, že se klient vzdává
přidělených parametrů a ruší zbytek doby zapůjčení těchto parametrů.

DHCPREQUEST Klient odesílá zprávu serveru, ve které buď ozna-
muje jednomu serveru zájem o jím nabízené parametry, nebo potvrzuje již
předtím přidělené údaje (např. po restartu) nebo prodlužuje lease dřív přija-
tých parametrů.

Jelikož protokol DHCP pomáhá s připojováním cizích zařízení do sítě, je
možno na něj provádět útoky, ať s cílem vyřazení z provozu, odposlouchávání
komunikace nebo znemožnění komunikace.

DHCP útoky

DHCP starvation Útok DHCP starvation je relativně jednoduché pod-
niknout. K tomuto útoku stačí vyslat veliké množství DHCPREQUEST zpráv
– server se bude snažit na všechny odpovědět zprávou DHCPOFFER, do každé
zprávy vloží jednu ze svých dostupných IP adres. Útočník poté chvíli počká
(DHCPOFFER zprávy mají nastavený timeout) a pokud těchto zpráv poslal
dost, vyčerpal DHCP server všechny přiřazené IP adresy a nemůže již vydávat
žadné validním hostům.

Rogue DHCP Rogue DHCP server je server, který je nasazen na cílové
síti útočníkem a není pod kontrolou správce sítě. Tento server odposlouchává
provoz na síti a v případě, že zaznamená DHCPREQUEST zprávu, na ní od-
poví. V případě, že je blíž nebo rychlejší než původní DHCP server, může
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danému hostovi podvrhnout špatné údaje. Může mu nastavit defaultní ga-
teway na jedno ze svých rozhraní a využívat tohoto k odposlouchávání jeho
komunikace a nebo mu je schopen v komunikaci zabránit. [16][17][18]

1.2.2.7 Microsoft Active Directory

Microsoft Active Directory je implementací služby LDAP (Lighweight Di-
rectory Access Protocol) v prostředí Microsoft Windows. Jakožto adresářová
služba se Active Directory skládá z databáze a spustitelného kódu, který je
odpovědný za obsluhování požadavků a údržbu databáze.

Logická struktura Active Directory se skládá z lesa, stromů, domén a or-
ganizačních jednotek (organizational unit – OU). Tyto komponenty jsou po-
skládány do struktury, která má na vrchu les. Les obsahuje jeden nebo více
stromů, každý strom se může skládat z jedné nebo více domén, která obsahuje
jednu nebo více organizačních jednotek a v těchto jednotkách jsou jednotlivé
objekty. Takovéto seskupení slouží k lepší orientaci mezi objekty.

Objekty Objekty jsou skupiny atributů, které reprezentují prostředek (re-
source). Některé objekty mohou v sobě obsahovat i jiné objekty.

Organizační jednotka Objekty v jedné doméně mohou být seskupovány
do organizačních jednotek. Organizační jednotky mohou sloužit jako hierarchie
v doméně a napodobit její organizační strukturu (podle lokace nebo manage-
mentu).

Doménový řadič Doménový řadič je server, který má na starost žádosti
o autentizaci, ve Windows doméně. Mezi doménovými řadiči probíhá tzv.
multi-master replication, díky které je databáze Active Directory na více řa-
dičích synchronizována pro případ výpadku. V případ. Tohoto principu na
nějakém řadiči je provedena změna, ostatní řadiče si změnu stáhnou k sobě
a upraví adekvátně databázi. [19]

1.2.3 Uživatelský komfort

1.2.3.1 Automatická registrace

V rozlehlých sítích s velkým množstvím nově se připojujících zařízení je po-
třeba mít formu automatické registrace zařízení. Mezi nejrozšířenější způsoby
patří tyto :

• Automatická registrace síťovým prvkem (přepínač, access point, bezdrá-
tový controller)
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• Registrace pomocí DHCP otisků (specifický tvar DHCP paketů při po-
čáteční komunikaci v síti) – využíváno tiskárnami nebo VoIP telefony

• Pomocí MAC adres

1.2.3.2 BYOD (Bring Your Own Device)

BYOD znamená, že zaměstnanci společnosti využívají vlastních zařízení (lap-
topů, chytrých telefonů, tabletů) pro soukromé i pracovní účely. V současnosti
je BYOD vzrůstajícím trendem. Přináší to větší komfort zaměstnanců, méně
zařízení pro zaměstnance a zmenšení nákladů pro firmy. Tento trend má ale
bohužel i negativní vliv. Znesnadňuje to totiž práci lidí zodpovědných za infor-
mační bezpečnost – například firemní laptopy i telefony by měly být bezpečně
a správně nakonfigurovány a zašifrovány, takže i případná ztráta zařízení ne-
musí znamenat ztrátu citlivých firemních dat.

1.2.3.3 Flexibilní autentizace,

Stávající síť, na kterou je NAC software nasazován může být nastavena na
ruzné způsoby autentizace,. Proto by jich vhodný NAC software měl podpo-
rovat co nejvíce. Nejčastější způsoby autentizace jsou pomocí LDAP, RADIUS
nebo vlastní databáze. Modern. Tohoto principu podporují i přihlašování přes
účty na službách Facebook, Google, Github a další.

1.2.4 Usnadnění nasazování a provozování řešení

1.2.4.1 Automatická konfigurace síťových prvků

Takzvané "plovoucí síťové zařízení"může být přepínač nebo access point, který
může být přenášen a zapojován na různá místa v síti. V případě, že je pro
tuto vlastnost dané zařízení nakonfigurováno, tak po jeho zapojení do portu
s jedinou VLAN (access port) je daný port automaticky překonfigurován pro
práci s více VLAN a více MAC adresami.

1.2.4.2 Postupné nasazování

Náročnost nasazování nového řešení roste společně s velikostí sítě, do které
je řešení nasazováno. Z tohoto důvodu bývají řešení vybavena mechanismem
postupného nasazování. Toto postupné nasazování může být různě rychlé –
lokace po lokaci, patro po patře, přepínač po přepínači nebo port po portu.
Podobný princip se využívá také při zavádění izolačních mechanismů (viz.
1.2.1.6). Například je možné ze začátku pouze zaznamenávat porušení na-
stavených pravidel po nějakou dobu, postupně konfiguraci upravovat a při
správném nastavení spustit izolování v ostrém provozu.
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1.2.4.3 Podpora HW od více výrobců

Řešení od velkých výrobců mohou být vázané na hardware od daných firem –
např. řešení Cisco ISE je vázané na síťové prvky od společnosti Cisco Systems.
Z tohoto důvodu není při přechodu se stávající nehomogenní infrastrukturou
není možné zvolit řešení, které je závislé na hardware od jednoho výrobce. Na-
opak v případě homogenní sítě mohou řešení od výrobce daného HW využívat
i proprietárních vlastností, která u jiných řešení nejsou přítomna.

1.2.4.4 Redundance

V případě výpadku serveru je dobré mít i server záložní – některá řešení proto
podporují redundantní propojení serverů nebo tvorbu clusterů.

1.2.4.5 Podpora drátových i bezdrátových sítí

Ze zadání hledáme řešení, které je schopné provozu na obou druzích připo-
jení. V současnosti převažuje bezdrátové připojení k síti, které ale nemůže z
technických důvodů být ve všech zařízeních – tato vlastnost je již nutností.

1.2.5 Správa uživatelů a zařízení

1.2.5.1 Sledování množství přenesených dat

Vybraná řešení dokáží sledovat množství dat přenesených jednotlivými za-
řízeními připojenými k síti. Toto může sloužit k přibližnému monitorování
přenesených dat nebo omezení v daných časových úsecích.

1.2.5.2 Správa jednotlivých zařízení (vlastní/externí program)

Správa jednotlivých zařízení je velmi důležitá pro místa s vysokými požadavky
na bezpečnost. Toto znamená, že dané řešení při registraci vyžaduje instalaci
agenta, který posléze zkontroluje zařízení a případně instaluje požadované
programy nebo bezpečnostní záplaty. Některá řešení obsahují vlastní software
na správu koncových zařízení, jiná dovolují integraci s již existujícím software.

1.2.5.3 Registrace hostů

V dnešní době potřebují velké firmy poskytovat přístup k Internetu pro své
návštěvy nebo konzultanty. Řešení podporující změnu VLAN na hostovských
zařízeních jsou schopna přiřadit VLAN pouze pro hosty, která je schopna ko-
munikace pouze do Internetu – a nikoliv do lokální sítě. Také je možnost
zařízení připojená na tuto VLAN automaticky přesměrovávat na registrační
stránku nebo captive portál – z důvodu informování hostů o způsobu regis-
trace a připojení. Registraci je možné provádět manuálně, použitím hesla pro
konkrétní den, seberegistrací hostů, přihlášením účtem z jiné služby atp.
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1.2.5.4 Sledování paketů

Sledování paketů je velmi dobrým nástrojem ke sledování chování v síti, může
být použito k odhalování síťových útoků.

1.2.5.5 Vizualizace provozu

Pro lepší přehlednost nabízejí některá řešení možnost sledování hodnot v gra-
fech – např. pro lepší porovnání s minulostí, pro sledování trendů atp.

1.3 Porovnávané produkty
Vlastní porování bylo prováděno převážně nad open-source produkty, s výjim-
kou software Cisco ISE, Aruba Policy Manager a Pulse Policy Secure. První
zmíněný produkt byl přidán na žádost Ing. Bílého, jakožto zástupce velmi
kvalitního a známého placeného řešení, z důvodu možnosti porování s nejlep-
ším vybraným open-source řešením. Zbylá dvě placená řešení byla vybrána
z důvodu rozmanitosti porovnávaných řešení.

Ve své práci jsem porovnál tento software:

• CoovaChilli (Captive portál)[20].

• Zeroshell (Firewall)[21]

• OPNsense (Firewall)[22]

• PacketFence (NAC)[23]

• Cisco ISE (NAC)[24]

• Aruba Policy Manager (NAC)[25]

• Pulse Policy Secure (NAC)[26]

1.4 Vyhodnocení porovnání
V této kapitole je uvedena tabulka porovnání vlastností a vyhodnocení nej-
vhodnějšího řešení pro fakultní síť.

1.4.1 Firewall a Captive portál

Nejprve byly porovnávány firewally a captive portál. Tato řešení nejsou vhodná
ze zadání pro zamýšlené využití na FIT ČVUT, ale pro úplnost přehledu sem
byly také zařazeny. Captive portál Coova má pouze 4 ze všech uváděných vlast-
ností (viz. 1.1), tudíž z porovnávaných řešení vyšel jednoznačně nejhůře. Fi-
rewally nabízí víceméně stejné vlastnosti, např. služby jako NAT,NTP a DNS.
Nejhůře z firewallů dopadl pfSense, který nepodporuje Microsoft Active Di-
rectory, ani hardware od více výrobců.
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1.4.2 NAC software

V kategorii NAC software byl kandidátem na vítězství PacketFence – jakožto
jeden z mála opensource řešení – společně s Cisco ISE, které bylo přidáno do
porovnání jako hlavní zástupce placeného NAC software.

Navzdory předpokladům dopadlo Cisco ISE v tomto porovnání jako jedno
ze dvou nejhorších – záleží na tom, zdali budeme brát restrikce na firewall,
load balancing a podporu více výrobců jako splněnou nebo nesplněnou vlast-
nost. Cisco ISE totiž sice podporuje externí firewall a load balancing, ale pouze
od konkrétních výrobců – Check Point Software Technologies a F5 Networks.
Dle očekávání porovnání vyhrál PacketFence s 20 podporovanými vlastnostmi
a za ním se umístil v těsném závěsu placený Aruba Policy Manager. Packet-
Fence sice oproti Aruba Policy manager neobsahuje nástroj na sledování pa-
ketů a vizualizace provozu, ale zato usnadňuje správu automatickou registrací
uživatelů, nebo postupným nasazováním.
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Tabulka 1.1: Porovnání vlastností firewallů a Captive portálu

pfSense Zeroshell OPNsense Coova
Druh Firewall Firewall Firewall Captive

portál
Opensource 3 3 3 3

Automatická registrace 7 7 7 7

Zaznamenávání spotřeby 7 7 7 7

BYOD 7 7 7 7

Vstup podle patchů 7 7 7 7

Captive portál 3 3 3 3

Správa zařízení 7 7 7 7

DNS 3 3 3 7

Podpora EAP-TLS 7 7 7 7

Externí správa zařízení 7 7 7 7

Externí firewall 7 7 7 7

Integrace firewallu 3 3 3 7

Flexibilní autentizace 7 3 3 7

Postupné nasazování 7 7 7 7

Load balancing 3 3 3 7

Manuální registrace hostů 7 7 7 7

Microsoft Active Directory 7 3 3 7

Podpora HW více výrobců 7 3 3 3

DHCP pro celou síť 3 3 3 3

NAT 3 3 3 7

NTP 3 3 3 7

Sledování paketů 3 3 7 7

Podpora privátního klíče 7 7 7 7

Redundance 3 3 3 7

Vizualizace provozu 3 7 3 7

Dvoufázová autentizace 7 7 3 7

VLAN nastavení – 802.1X 7 7 7 7

VLAN nastavení – SNMP trap 7 7 7 7

VPN 3 7 3 7

Drátové i bezdrátové sítě 3 3 3 3

Celkem 13 14 16 5
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Tabulka 1.2: Porovnání vlastností NAC software

PacketFence Cisco ISE Aruba Policy
Manager

Pulse Policy
Secure

Druh NAC NAC NAC NAC
Opensource 3 7 7 7

Automatická registrace 3 7 7 7

Zaznamenávání spotřeby 3 3 7 3

BYOD 3 3 3 3

Vstup podle patchů 7 7 7 3

Captive portál 3 3 3 3

Správa zařízení 3 3 3 7

DNS 7 7 7 7

Podpora EAP-TLS 3 3 3 7

Externí správa zařízení 3 3 7 3

Externí firewall 3 CheckPoint 3 7

Integrace firewallu 3 7 3 3

Flexibilní autentizace 3 3 3 3

Postupné nasazování 3 7 7 7

Load balancing 3 F5 3 7

Manuální registrace hostů 3 7 3 3

Microsoft Active Directory 3 3 3 3

Podpora HW více výrobců 3 7 7 7

DHCP pro celou síť 7 7 7 7

NAT 7 7 7 7

NTP 7 7 7 7

Sledování paketů 7 3 3 3

Podpora privátního klíče 3 3 3 3

Redundance 3 3 3 7

Vizualizace provozu 7 7 3 3

Dvoufázová autentizace 7 7 3 7

VLAN nastavení – 802.1X 3 3 3 7

VLAN nastavení – SNMP 3 7 3 7

VPN 7 7 3 7

Drátové i bezdrátové sítě 3 3 3 3

Celkem 20 13 (+2) 19 13
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Kapitola 2
Nasazení

Tato kapitola popisuje implementaci software PacketFence.

2.1 Hardware

Pro implementaci byl poskytnut virtuální stroj v serverovém clusteru FIT
ČVUT sw3. Konkrétně se jednalo o virtualizovaný CentOS 7. Bylo mu při-
řazeno 4GB RAM, 30GB HDD a 2 jádra procesoru. K serveru byl připojen
Cisco přepínač 3750. Pro přístup k serveru byl využit protokol SSH, případně
VMWare konzole – například v případě chyby v síťové konfiguraci a následné
nepřístupnosti přes prokol SSH. K nastavování PacketFence bylo využíváno
webového rozhraní, fungující nad webovým serverem Apache 2.

2.2 Síť

V serveru jsou nastavena dvě síťová rozhraní – ens32 s připojením do Internetu
a vnější sítě a ens34, na které je připojen zmiňovaný přepínač (viz. obrázek
2.1). Na rozhraní ens34 je nastavený trunk port, ve kterém jsou VLAN 40-
44 pro PacketFence a 69 pro přístup Ing. Bílého. Na přepínač je napojeno
6 síťových zásuvek v respiriu ve 13. patře budovy TH:A pro účely testování
nastavení PacketFence.

Obrázek 2.1: Diagram zapojení sítě
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2. Nasazení

2.3 Instalace

2.3.1 Počáteční instalace a konfigurace

Balík PacketFence byl instalován přes balíčkovací systém operačního systému
CentOS yum, přičemž nejdřívě musel být přidán repozitář PacketFence.

sudo rpm −Uvh https : // packet f ence . org /downloads/PacketFence/
RHEL7/x86_64/RPMS/packet fence−r e l e a s e −1.2−5.1. noarch . rpm

Poté již bylo možné nainstalovat PacketFence pohodlně přímo z oficiálního
repozitáře.

yum i n s t a l l −−enab lerepo=packet f ence packet f ence

Úvodní konfigurace byla prováděna přes PacketFence instalátor na portu
1443 nově nainstalovaného webového serveru. PacketFence nabízí tři způsoby
správy sítě, in-band, out-of-band a hybridní.

Out-of-band Out-of-band správa je jedním z nejpoužívanějších způsobů
správy, vyžaduje ale spravovatelné síťové prvky.

In-band In-band správa je způsob, kterým je možno spravovat i starší zaří-
zení, se kterými PacketFence není schopen přímo komunikovat. Jelikož nemůže
PacketFence server ovlivňovat rozdělení hostů do VLAN na starších přepína-
čích, je nutné všechnu komunikaci do další sítě odesílat na PacketFence server,
který ji následně přeposílá dále přes NAT.

Hybridní Hybridní způsob správy probíhá podobně jako in-band, ale záro-
veň nabízí podporu pro RADIUS – což umožňuje použití 802.1X a/nebo MAC
autentizaci.

Při první konfiguraci byl zvolen in-band druh správy. V konfigurátoru byla
vytvořena Inline VLAN (VLAN, ze které bude provoz pomocí PacketFence ser-
veru za využití služby NAT odesílán do venkovní sítě) a Management VLAN.
Ke konci konfigurace bylo nabídnuto propojení s databází Fingerbank 2 [27],
kterého bylo využito. Po dokončení konfigurace byly zapnuty na přepínači pří-
slušné porty a do nově vytvořené sítě byl připojen laptop pro testovací účely.
Po připojení laptopu byla ihned po otevření webového prohlížeče zobrazena
stránka captive portálu s možností se přihlásit nebo registrovat. Pro účely po-
čátečního testování byl vytvořen na PacketFence serveru účet. Po přihlášení
účtem se ihned objevila DHCP adresa laptopu s identifikací výrobce.

Nefungovala ale změna VLAN na portu přepínače. Po opětovném prozkou-
mání dokumentace bylo zjištěno, že při první konfiguraci byl vybrán špatný

2databáze DHCP otisků
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způsob správy. Inband se totiž používá u starších či levnějších přepínačů. Přes-
tože při počáteční konfiguraci byl inzerován způsob změny druhu správy, ne-
bylo možné tuto možnost v rozhraní dohledat. Musel tedy být smazán Packet-
Fence server, webserver i databáze a vše znovu nainstalováno a správně na-
konfigurováno.

Toto mazání však muselo být prováděno několikrat - nedůkladné smazání
jakékoliv ze tří hlavních komponent (PacketFence, webový server HTTPD, da-
tabázový server MariaDB) způsobilo potíže při konfiguraci či používání. Také
se občas vyskytly potíže s konfigurací síťových rozhraní - původní počáteční
konfigurace byla prováděna přes grafický správce síťových rozhraní v systému
CentOS nmtui. Jakmile ale byl nainstalován PacketFence a začal měnit síťo-
vou konfiguraci ve svém interním konfigurátoru, změny se přestaly propisovat
zpět do nmtui a informace z něj vycházející byly nepravdivé a občas i nesmy-
slné - výstup příkazu ifconfig byl ale vždy validní.

Po důkladném smazání a opětovné instalaci bylo potřeba nakonfigurovat
přepínač pro komunikaci s PacketFence serverem. Jelikož již nyní byl vybrán
správný – out-of-band – druh konfigurace, bylo potřeba se přes SSH při-
pojit na přepínač a začít jej konfigurovat. Následující příkazy byly převzaty
z PacketFence Network Devices Configuration Guide [28] pro Cisco přepínač
3750.

2.3.2 Konfigurace přepínače Cisco 3750

dot1x system−auth−c on t r o l
aaa new−model
aaa group s e r v e r rad iu s packet f ence
s e r v e r name pfnac

aaa authen t i c a t i on l o g i n d e f au l t l o c a l
aaa au then t i c a t i on dot1x d e f au l t group packet f ence
aaa au tho r i z a t i on network d e f au l t group packet f ence

Nejdříve bylo nastaveno globální zapnutí přihlašování přes 802.1X, akti-
vována kontrola přístupu přes AAA, vytvořena skupinu serverů, do které byl
přidán PacketFence server, nastaveno, odkud má přepínač ověřovat přihlašo-
vací údaje a namapována kontrola přihlašování na PacketFence server.

r ad iu s s e r v e r pfnac
address ipv4 143 . 32 . 232 . 117 auth−port 1812 acct−port 1813
automate−t e s t e r username dummy ignore−acct−port i d l e−time 3
key 0 useS t ronge rSec r e t

radius−s e r v e r vsa send authen t i c a t i on

Zde byla nastavena IP adresa management rozhraní PacketFence serveru,
porty pro službu RADIUS a frekvence automatického testování.
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aaa s e r v e r rad iu s dynamic−author
c l i e n t 1 9 2 . 1 6 8 . 1 . 5 se rver−key useSt ronge rSec r e t

port 3799

Dále byl specifikován RADIUS klient, zdroj, odkud bude přepínač přijímat
CoA 3, žádosti o odpojení a RADIUS klíč, který bude sdílen mezi přepínačem
a klienty RADIUS. Na konci byl nastaven port, na kterém zařízení sleduje
RADIUS žádosti od klientů.

snmp−s e r v e r community pub l i c RO

Také byl zapnut na přepínači SNMP verze 1.

sw i tchport mode ac c e s s
au then t i c a t i on order dot1x mab
authen t i c a t i on p r i o r i t y dot1x mab
authen t i c a t i on port−c on t r o l auto
au then t i c a t i on p e r i o d i c
au then t i c a t i on t imer r e s t a r t 10800
au then t i c a t i on t imer r e au then t i c a t e 7200
au then t i c a t i on v i o l a t i o n r ep l a c e
mab
no snmp trap l ink−s t a tu s
dot1x pae au then t i c a to r
dot1x timeout quiet−per iod 2
dot1x timeout tx−per iod 3

Tyto příkazy byly zadávány přímo v nastavení portu, konkrétně Gigabi-
tEthernet 1/0/1 – případně by byly zadány na všech portech určených pro
propojení s PacketFence serverem. Nejdříve bylo nastaveno pořadí a poté pri-
orita autentizace – nejdříve 802.1X a poté Mac Authentication Bypass. Příkaz

port−c on t r o l auto

povoluje 802.1X na portu a specifikuje, aby byl port standartně v neautori-
zovaném stavu a tudíž přijímal pouze autorizační EAPOL rámce. Poté byla
nastavena periodická reautentizace pro případ neúspěšné autentizace a doba
jejího opakování.

snmp−s e r v e r community pub l i c RO
snmp−s e r v e r community p r i va t e RW
snmp−s e r v e r enable t raps port−s e c u r i t y
snmp−s e r v e r enable t raps port−s e c u r i t y trap−r a t e 1
snmp−s e r v e r host IP_PF ve r s i on 2c pub l i c port−s e c u r i t y

3Change of Authorization – způsob změny parametrů portu přepínače po úspěšné au-
tentizaci připojeného zařízení
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swi tchport a c c e s s vlan 40
swi tchport port−s e c u r i t y
swi tchport port−s e c u r i t y maximum 1 vlan ac c e s s
swi tchport port−s e c u r i t y v i o l a t i o n r e s t r i c t
swi tchport port−s e c u r i t y mac−address 0200 .0001 .0101

Na konci byla nastavena VLAN a také povolena port-security pro daný
port. Následně ale vznikl další problém. Příkaz

show aaa s e r v e r s

odhalil, že přepínač není schopen komunikovat s PacketFence serverem na
nastavených RADIUS portech 1812 a 1813 a tudíž ho považuje za nefunkční.
2.3.3 Konfigurace RADIUS serveru

Při hledání přičiny výše popsaného problému vše nasvědčovalo tomu, že chyba
se nachází ve firewallu. Operační systém CentOS od verze 7 již nepoužívá
klasický Linuxový firewall iptables, ale využívá firewalld. Přestože Packet-
Fence měl být na tuto možnost připraven, nebylo v dané chvíli známo, jaká
část PacketFence firewall spravuje. Firewalld na virtuálním stroji nebyl totiž
aktivní a iptables sice aktivní byl, nebyl ale vůbec nakonfigurovaný. Přes-
tože v konfiguračních souborech PacketFence byla uložena správná konfigu-
race iptables, která by inkriminované porty otevřela. Nebylo tedy známo,
čím a jak je firewall spravován. Ani po prohledání Internetu nebyly získány
informace o tomto problému, tudíž jako nejlepší řešení byla zvolena reinstalace
serveru na operační systém CentOS 6, který v základu podporuje iptables.

Po smazání a reinstalaci serveru na operační systém CentOS 6.8 minimal
povolil Ing. Bílý ve VMWare funkci snapshot 4 – což by případně usnadilo
návrat k předchozí verzi operačního systému, pokud by se při konfiguraci stala
chyba. Po aktualizování všech balíčků bylo potřeba znovu zabezpečit server
proti neoprávněnému přístupu, čehož bylo dosaženo zakázáním přímého SSH
připojování na uživatele root a následným zakázáním přihlašováním přes heslo
– povoleno zůstalo pouze přihlašování přes SSH klíče. K tomuto kroku bylo
přistoupeno z důvodu velmi častých neúspěšných příhlášení na uživatele root
při předchozí konfiguraci, kde bylo možné se přihlašovat jak přes SSH klíče,
tak přímo přes heslo.

Po opětovné instalaci a konfiguraci software PacketFence bylo důležité vy-
řešit firewall. Po analýze služeb souvisejících s PacketFence (DHCP, iptables,
httpd, RADIUS a další) bylo zjištěno, že tyto služby, ikdyž nainstalované na
server, nejsou spravovány operačním systémem, ale přímo službou Packet-
Fence. Tudíž příkaz

s e r v i c e i p t a b l e s s t a tu s

sice vypíše pravidla služby iptables, ale pokud byl zadán příkaz
4Inkrementální záloha
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s e r v i c e i p t a b l e s s t a r t

tak všechna pravidla zmizela a objevila se pouze základní přednastavená pravi-
dla. Toto bylo způsobeno načtením konfigurace služby iptables z /etc/syscon-
fig/iptables a nikoliv z konfiguračního souboru v /usr/local/pf/conf/iptables.conf,
což je konfigurace upravená pro potřeby PacketFence. Tedy pro manipulaci se
službami provozovanými software PacketFence – v následující ukázce restart
služby iptables – je nutné zadat tento příkaz

/ usr / local / pf / bin /pfcmd s e r v i c e i p t a b l e s r e s t a r t

Všechny služby spuštěné a spravované přes PacketFence je možné najít ve
webovém rozhraní služby, nebo zadáním příkazu

s e r v i c e packet f ence s t a tu s

Přestože bylo již známo, jak je možno ovládat služby spravované Packet-
Fence, bylo potřeba zařídit, aby se RADIUS pakety byly schopny dostat do
PacketFence serveru ke zpracování, k čemuž nedocházelo. Nejprve byla zkou-
mána konektivita přepínače s management rozhraním serveru s IP adresou
147.32.232.117 pomocí nástroje ping. Tyto testy základní konektivitu potvr-
dily. Dále byl sledován log soubor služby RADIUS pomocí příkazu

t a i l −f / usr / local / pf / l o g s / rad iu s . l og

který díky přepínači -f zobrazuje konec sledovaného souboru včetně řádek
přidávých v reálném čase – je tedy pro takovéto sledování ideální. Při sledování
tohoto souboru byl zkoušen přenos RADIUS paketů připojením laptopu do
portu s adekvátním nastavením – konkrétně GigabitEthernet 1/0/1. Příkaz
tail neukazoval nové řádky, problém tedy byl před serverem.

Zkoumáním konfiguračního souboru iptables.conf pro PacketFence bylo
zjištěno, že komunikace přes porty 1812 a 1813 (RADIUS porty) byla povo-
lena pouze přes management rozhraní. Toto byl při současném zapojení pro-
blém – jako management rozhraní bylo nastaveno rozhraní připojené do Inter-
netu, za účelem nastavování přes webové rozhraní. Bylo tedy zapotřebí povolit
vstup RADIUS paketů přes rozhraní připojené do vnitřní sítě. Nejpřijatelněj-
ším řešením byla úprava konfiguračního souboru iptables pro PacketFence.
Tato úprava spočívala v přidání následujících pravidel do řetězce INPUT:

−A INPUT −p udp −s 1 7 2 . 1 6 . 4 0 . 1 −−dport 1812 − i eth1 −j ACCEPT
−A INPUT −p udp −s 1 7 2 . 1 6 . 4 0 . 1 −−dport 1813 − i eth1 −j ACCEPT
−A INPUT −p tcp −s 1 7 2 . 1 6 . 4 0 . 1 −−dport 1812 − i eth1 −j ACCEPT
−A INPUT −p tcp −s 1 7 2 . 1 6 . 4 0 . 1 −−dport 1813 − i eth1 −j ACCEPT

Po této úpravě již do souboru radius.log přibývaly záznamy, ale všechny
hlásily "incorrect shared secret". RADIUS protokol využívá pro své fun-
gování heslo sdílené mezi RADIUS serverem (v tomto případě PacketFence
server) a RADIUS klientem (v tomto případě přepínač). Toto heslo bylo zvo-
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leno původně "useStrongerSecret" podle návodu 5 jak na přepínači, tak ve
webovém rozhraní PacketFence v konfiguraci přepínače. Přestože bylo heslo
zvoleno na obou stranách stejně, záznamy stále hlásily rozdílná hesla. Po vy-
pnutí RADIUS služby spravované PacketFence bylo možno zapnout instanci
novou, spravovanou operačním systémem, ale za využití konfiguračních direk-
tiv od PacketFence příkazem

rad iusd −X −d / usr / local / pf /raddb −n auth

Takovýto způsob spuštění RADIUS serveru zobrazil detailní výpis jeho
nastavení a způsobu fungování. Toto bylo velmi důležité, protože z důvodu
nastavení autentizace oproti lokální databázi PacketFence jsou všechny po-
žadavky přesměrovány do MySQL databáze serveru PacketFence. Studiem
tohoto ladícího výpisu bylo zjištěno, že PacketFence kontroluje příchozí RA-
DIUS secret oproti tabulce radius-nas. Zkoumání této tabulky ukázalo, že
kromě již nastaveného přepínače se v této tabulce nachází na prvním místě
samotný server PacketFence s IP adresou jeho management rozhraní. Tohoto
bylo následně využito při testování RADIUS serveru v případě, že nebyl možný
fyzický přístup k portům v respiriu ve 13. patře budovy TH:A. Testování bylo
nejprve prováděno příkazem na odesílání testovacích požadavků na RADIUS
server příkazem

rad t e s t −x t e s t o v a c i t e s t o v a c i 147 . 32 . 232 . 117 : 1812 12 x

kde přepínač -x zapíná ladící výstup, další dva parametry jsou jméno a heslo,
které se mají autentizovat oproti RADIUS databázi, IP adresa je adresa RA-
DIUS serveru (v tomto případě adresa rozhraní eth0), následující port je RA-
DIUS port, číslo 12 je hodnota NAS-port, která může být víceméně libovolná
a posledním parametrem je sdílené RADIUS heslo. Vzhledem k tomu, že poža-
davky byly odesílány z PacketFence serveru, byla autentizace prováděna podle
prvního záznamu tabulky radius-nas, jelikož požadavky přicházely z IP ad-
resy management rozhraní. Všechny tyto požadavky ale končily zamítnutím
autentizace, neboť nejsou nastaveny žádné účty pro požadavky z IP adresy
serveru PacketFence. Zjištěné poznatky dokázaly, že chyba nebyla na straně
RADIUS serveru.

Následně bylo zkoumání prováděno přes laptop připojený do přepínače.
Tyto požadavky ale všechny opět končily výpisem o špatném sdíleném heslu.
Zkoumání konfigurace přepínače ukázalo, že dříve zadávané heslo useStron-
gerSecret, které bylo při konfiguraci zadáno na dvou místech, mělo při zobra-
zení konfigurace Cisco přepínače různý hash. Převedení hashe zpět na heslo
potvrdilo shodu. V tuto chvíli připadala v úvahu možnost heslo změnit na
jednodušší. Hesla byla na obou místech v konfiguraci přepínače i ve webovém
rozhraní serveru změněna na znak x. Po této změně odpovídaly hashe v kon-
figuraci přepínače. Další testování z laptopu ukázalo, že sdílená hesla jsou již
stejná a výpisy hlásily pouze zamítnutí požadavku na autentizaci.

5V ostrém provozu je důležité použít heslo jiné
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V tuto chvíli bylo nutné nastavit na serveru PacketFence způsoby autenti-
zace. Bylo potřeba nastavit role, zdroje a portal profil podle Administrační
příručky k PacketFence [29]. Po korektním nastavení těcho hodnot bylo opět
prováděno testování – záznamy ukázaly úspěšnou autentizaci a vrácení regis-
trační VLAN. Toto chování nebylo očekáváno, jelikož v portal profilu byla
nastavena autoregistrace pomocí RADIUS údajů. Po manuální registraci za-
řízení k testovacímu účtu hlásil PacketFence již správnou, produkční, VLAN.
Přepínač ovšem nereagoval na tuto změnu a hlásil stále VLAN nastavenou při
konfiguraci.

Pokyny ke změně VLAN probíhají přes CoA (Change of Authorization)
zprávy. Nám dostupný přepínač Cisco 3750 dovoluje zobrazení ladících výpisů,
jak pro CoA, tak pro RADIUS i ostatní části AAA. Výpisy pro ladění CoA
byly aktivovány příkazem

debug coa

a výpis těchto příkazů naznačoval, že je problém s port-security. Při průzkumu
bylo zjištěno, že by něměl být nastavován VLAN enforcement přes RADIUS
server (PacketFence server) a zároveň port-security. Toto řešení je špatně z dů-
vodu, že i po úspěšné autentizaci přes RADIUS protokol přepínač kontroluje
port-security pravidla, která splněna nejsou – což vede ve finále v zamítnutí
autentizačního požadavku. Bylo tedy potřeba zrušit všechny podpříkazy pří-
kazů snmp-server a port-security.

Po zrušení těchto příkazů byly VLAN přidělovány korektně – v případě, že
připojené zařízení nebylo registrované, byla mu přiřazena registrační VLAN
(42) a v případě, že se v PacketFence GUI zařízení manuálně registrovalo, byla
mu přiřazena správná, produkční, VLAN.

2.3.4 Finální konfigurace

Po zprovoznění VLAN přiřazování se objevila další chyba. Podle ladících vý-
pisů, jak na straně serveru, tak po výpisu příkazu

show vlan

bylo zřejmé, že přiřazení VLAN fungovalo korektně. Došlo k situaci, kdy bylo
sice možné se utilitou ping dokomunikovat z laptopu na přepínač a z přepínače
na PacketFence server, ale nebylo možné se dokomunikovat přímo z laptopu
na podrozhraní eth1.43, které přísluší na serveru VLAN 43. Neboť ani po
delším ladění nebyla chyba zřejmá, byli o pomoc požádáni Ing. Černý a dr.
Ing. Moucha. Díky jejich asistenci byl odhalen možný zdroj chyb – problém
s komunikací na druhé vrstvě ISO/OSI modelu. Dle ladících výpisů při použití
nástroje ping z laptopu na server byla viděna ARP žádost, ale nepřicházela
ARP odpověď. Jev mohl být způsoben buď špatnou konfigurací přepínače,
nebo problémem v jiném místě na síti. O zjištěních byl informován i Ing. Bílý,
který zmiňoval jistá L2 opatření, která mohla toto nestandardní chování způ-
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Obrázek 2.2: Diagram zapojení sítě 2

sobovat. Tudíž tento problém nemusel být nutně zaviněn špatnou konfigurací
dostupných síťových prvků, ale právě těmito opatřeními.

Po konzultaci s Ing. Bílým bylo zjištěno, že mezi Cisco 3750 přepínačem a
PacketFence serverem je zapojena další síťová infrastruktura, konkrétně pře-
pínač v místnosti 1128, Cisco 6500 fakultní přepínač a přepínač, do kterého je
připojen VMWare (viz. obrázek 2.2).

Průzkum konektivity mezi jednotlivými síťovými prvky nejdříve ukázal, že
konektivita ve VLAN 43 je funkční pouze mezi laptopem, přepínačem k němu
připojeným a přepínačem v místnosti 1128. Inspekce nastavení jednotlivých
síťových rozhraní ukázala, že nebyly ve VMWare povoleny VLAN 41-43, ale
pouze 40, což zamezovalo průchodu dat. I po této změně ale nebylo možné pro-
vádět komunikaci z laptopu do PacketFence serveru ve VLAN 43, nýbrž pouze
ve VLAN 40. Z důvodu ladění byla přiřazena adresa přepínači pro VMWare
Hypervisor ve VLAN 43, na kterou bylo možné provést ping. Problém se tedy
nacházel mezi VMWare serverem a zmiňovaným VMWare přepínačem. Bylo
zjištěno, že síťové rozhraní serveru eth1, které je připojeno do vnitřní sítě, má
povolenou pouze komunikaci ve VLAN 40. Tudíž ani vytvoření podrozhraní,
např. eth1.41, nemohlo být funkční. Za pomoci Ing. Bílého byla do serveru při-
pojena další rozhraní, která měla povolenou komunikaci do potřebných VLAN
(41 – isolační, 42 – registrační, 43 – produkční).

Ani po této změně nebyla komunikace možná, přestože tento způsob řešení
byl jistě správný. Jediným vysvětlením pro neprůchodnost komunikace bylo,
že daná síťová rozhraní nebyla serverem načtena v pořadí přidání. Toto bylo
otestováno příkazem

e th t oo l eth2

pro všechna nově přidaná rozhraní po jejich odpojení od VMWare přepínače.
Bylo zjištěno, že se rozhraní načetla v opačném pořadí, tedy že rozhraní eth4
bylo zapojeno ve VLAN 41, rozhraní eth3 bylo ve VLAN 42 a rozhraní eth2 ve
VLAN 43. Po tomto zjištění byly opraveny IP adresy v rozhraní PacketFence.
Jelikož nebylo jisté, zda se tato nově přidaná rozhraní budou načítat vždy
v tomto pořadí, byly opsány i MAC adresy jednotlivých rozhraní. Parametry
síťových rozhraní jsou zapsány v tabulce 2.1. Všechna síťová rozhraní kromě
eth0 jsou zapojena do vnitřní sítě.

Komunikace ve VLAN 43 již fungovala. Úpravy byly uloženy a služba byla
restartována PacketFence včetně všech jejích podslužeb. Výpisy ale hlásily
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Tabulka 2.1: Přehled informací o síťových rozhraních

MAC adresa VLAN IP adresa Maska podsítě
eth0 00:50:56:A2:98:FD - 147.32.232.117 255.255.255.252
eth1 00:50:56:A2:2E:B4 40 172.16.40.2 255.255.255.0
eth2 00:50:56:A2:F2:C3 43 172.16.43.1 255.255.255.0
eth3 00:50:56:A2:99:ED 42 172.16.42.1 255.255.255.0
eth4 00:50:56:A2:29:E7 41 172.16.41.1 255.255.255.0

chybu na rozhraní eth4 a následně i chybu při startu služby httpd.portal
– tudíž nefungoval registrační a přihlašovací captive portál. Tato chyba byla
rychle odhalena a opravena – byla způsobena nepřipojením rozhraní eth4 po
jeho odpojení během testu.

Po opravě byl PacketFence včetně VLAN Enforcement již funkční. Z dů-
vodu velmi specifického zapojení testovacího prostředí nebyla ovšem možná
komunikace z VLAN 43 do Internetu. Ve standartním zapojení by totiž Packet-
Fence server byl pouze zapojen do vnitřní sítě a o komunikaci s vnější sítí by
se staral jiný směrovač.

Tímto byla základní konfigurace 802.1X s využitím služby RADIUS pova-
žována za dokončenou. Úkolem PacketFence serveru ve standardním zapojení
je zajištění přístupu ke konektivitě, nikoliv konektivity samotné.
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Kapitola 3
Testování

Tato kapitola popisuje testování software PacketFence.
Testování bylo prováděno průběžně, jelikož nastavování funkčnosti VLAN

Enforcement je bez předchozích zkušeností relativně složité. Testování a ladění
bylo prováděno z laptopu Apple MacBook Air 13, který byl přes EDIMAX
USB 2.0 Fast Ethernet Adapter připojen do síťové zásuvky 16 v respiriu ve 13.
patře budovy TH:A, které k tomuto účelu byly připraveny Ing. Bílým. Laptop
přímo byl využit až při ladění RADIUS přihlašování a při ladění funkčnosti
ostatních VLAN kromě VLAN 40 – jinak totiž k němu vůbec nebyla zavedena
síťová konektivita, nebo nebyl schopen zobrazit požadované informace.

V této práci nebyla testována bezpečnost zvoleného řešení, neboť se jedná
o jeden z nejbezpečnějších způsobů – připojené zařízení je izolováno přepí-
načem na nejnižší možné úrovni. Přepínače totiž v neautentizovaném stavu
přijímají na nastavených portech pouze autentizační EAPOL rámce – jiná
síťová komunikace skrz ně není propouštěna.
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Závěr

Cílem práce bylo vybrat a posléze implementovat nejlepší open-source řešení
pro pokročilou správu připojení k síti.

Cíl jsem splnil nejprve porováním dostupných řešení, výběrem nejvhodněj-
šího řešení a jeho částečnou implementací na fakultní síti.

Nástroj PacketFence je profesionální a velmi komplexní řešení, předsta-
vující to nejlepší, co lze v současnosti mezi open-source NAC řešeními najít.
PacketFence podporuje velmi širokou škálu síťových zařízení – od profesio-
nálních Cisco zařízení, až po ta menší, levnější. Využití plného potenciálu
PacketFence je relativně složité, ale dovoluje nastavit velmi přesný systém
správy jak firemních, tak návštěvnických zařízení do firemní sítě, resp. pouze
do Internetu.

V budoucnosti by bylo možné v případě potřeby takového nástroje Packet-
Fence implementovat i do produkční, fakultní sítě. Výhoda implementace to-
hoto řešení je v široké flexibilitě a možnosti nasazení na různá místa na síti.
Další výhodou je modularita řešení – je možné pro autentizaci využívat externí
RADIUS databáze, Microsoft Acive Directory atd. V neposlední řadě je také
fakt, že většinu služeb je možné spravovat manuálně či ponechat spravované
přes PacketFence.
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Příloha A
Uživatelské rozhraní

PacketFence

V této kapitole jsou vloženy obrázky z rozhraní software PacketFence.

Obrázek A.1: Možnosti registrace
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A. Uživatelské rozhraní PacketFence

Obrázek A.2: Nastavování síťových rozhraní

Obrázek A.3: Logy o stavu databáze a RADIUS požadavcích
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Obrázek A.4: Logy o vytížení serveru a CPU wait

Obrázek A.5: Možnosti nastavení portal profilu
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A. Uživatelské rozhraní PacketFence

Obrázek A.6: Captive portál - možnost přihlášení nebo registrace

Obrázek A.7: Záznam o registrovaném zařízení k účtu
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Příloha B
Seznam použitých zkratek

NTP Network time protocol

VPN Virtual private network

DNS Domain name service

DHCP Dynamic host configuration protocol

SNMP Simple network management protocol

NAT Network adress translation

EAP Extensible authentication protocol

TLS Tlansport layer security

VLAN Virtual local area network

FTP File transfer protocol

VoIP Voice over IP

LDAP Lightweight directory access protocol
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Příloha C
Obsah přiloženého CD

readme.txt...................................stručný popis obsahu CD
src

thesis.tex..................zdrojová forma práce ve formátu LATEX
text ....................................................... text práce

thesis.pdf..................................práce ve formátu PDF
extra..............................................dodatečné soubory

config.txt........................konfigurace přepínače Cisco 3750
radius.txt............................ladící výpis RADIUS serveru
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