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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦ
ΦΗ ΥΠΗΡΕΣ
ΣΙΑΣ- WIF I
Στόχχος της υπηρ
ρεσίας είναιι παροχή ασ
σύρματης πρ
ρόσβασης στα
σ σχολεία του ΠΣΔ γιια χρήση
από φ
φορητό υπο
ολογιστή (Laptop) ή έξυυπνο κινητό
ό τηλέφωνο
ο. Η επίτευξηη αυτού του
υ στόχου
απαιττεί υλική υποδομή
υ
κα
αι υλοποίηση
η μηχανισμ
μών πρόσβα
ασης. Για τηην αποτύπω
ωση των
απαρ
ραίτητων συ
υστατικών του
τ
υλικού και του λογισμικού θα
θ παρουσιιαστούν τα σενάρια
χρήσ
σης. Η ανάλ
λυση αυτών των απαιτή
ήσεων θα κα
αθορίσει τα χαρακτηρισστικά της υποδομής
από ττα οποία θα
α προκύψουνν και οι απα
αιτήσεις υλικ
κού και λογιισμικού.

ΙΤΥΕ
Ε
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2. ΣΕΝΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
Στηνν συνέχεια θα
θ παρουσιαστούν μερ
ρικά σενάρια
α τα οποία
α θα χρησιμμοποιηθούνν για την
παρα
αγωγή τεχνικ
κών προδιαγγραφών.

2.1 ΑΣΥΡΜΑΤ
ΑΤΗ

ΠΡΟΣ
ΣΒΑΣΗ Σ Ε ΑΝΟΙΚ
ΚΤΟΥΣ ΔΗ
ΗΜΟΣΙΟΥΣ
Σ ΧΩΡΟΥ
ΥΣ ΤΟΥ

ΣΧΟΛΕΙΟ
ΟΥ
Σε αυυτό το σενάριο χρήσης οι μαθητές (οι οποίοι έχουν
έ
προηγ
γούμενα κατταχωρηθεί και
κ έχουν
προμ
μηθευτεί ένα
α συνδυασμό
ό κωδικού/σ
συνθηματικο
ού) μπορούν
ν να αποκτήήσουν πρόσβ
βαση:


σε ένα ανοικτό
α
δίκττυο (open SSSID) χωρίς κλειδί με περαιτέρω
ω πιστοποίησ
ση μέσω
ενός “κλεειστού” περιβάλλοντος (captive po
ortal) με χρή
ήση του broowser. (ΑΠ_
_ΔΜ1)



σε ένα κλ
λειστό δίκτυ
υο (SSID με δυναμικό κωδικό
κ
ή κλεειδί) με περααιτέρω πισττοποίηση
με χρήση
η συνθηματιικών. (ΑΠ__ΔΜ2)

ρήστης του δικτύου έχεει πρόσβαση
η στο διαδίκ
κτυο με του
υς περιορισμμούς της υπ
πηρεσίας
Ο χρ
πρόσ
σβασης περ
ριεχόμενου. Δεν επιτρ
ρέπεται η πρόσβαση στο δίκτυυο του μα
αθητικού
εργασ
στηρίου ή στην
σ
υποδομ
μή του σχολεείου.

2.1.1

Aσύρμα
ατη πρόσβαση δικττύου σε ανοικτούς
ς δημόσιο
ους χώρου
υς από
καθηγη
ητές

Σε αυυτό το σενά
άριο χρήσης οι καθηγη
ητές (οι οπο
οίοι έχουν προηγούμεν
π
να καταχωρ
ρηθεί και
έχουνν ένα συνδυ
υασμό κωδικ
κού/συνθημα
ατικού) μπο
ορούν να αποκτήσουν π
πρόσβαση:


σε ένα ανοικτό
α
δίκττυο (open SSSID) χωρίς κλειδί με περαιτέρω
ω πιστοποίησ
ση μέσω
ενός “κλειστού” περιβάλλοντοςς (captive po
ortal) με χρή
ήση του broowser. Προτείνεται η
χρήση htttps και χρή
ήση Single Siign On (SSO
O). (ΑΣΔΚ1))



σε ένα κλειστό
κ
δίκ
κτυο (SSID με κρυπτο
ογράφηση) με περαιτέρρω πιστοπο
οίηση με
χρήση συ
υνθηματικώ
ών. (ΑΣΔΚ2)

Ο χρ
ρήστης του
υ δικτύου προορίζεται
π
ι μόνο για πρόσβαση
η στο διαδίίκτυο ΧΩΡ
ΡΙΣ τους
περιο
ορισμούς τη
ης υπηρεσία
ας πρόσβασ
σης περιεχο
ομένου. Δεν
ν επιτρέπετααι η πρόσβαση στο
δίκτυυο του μαθητικού εργασ
στηρίου ή σττην υποδομή
ή του σχολεείου.

ΙΤΥΕ
Ε
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2.1.22

Ασύρμα
ατη πρόσβ
βαση δικτύ
ύου σε χώρ
ρους μαθη
ητικού εργγαστηρίου
υ

Σε αυυτό το σενά
άριο χρήσηςς οι μαθητέές ή και οι καθηγητές (οι οποίοι έχουν προη
ηγούμενα
κατα
αχωρηθεί κα
αι έχουν ένα συνδυασμ
μό κωδικού
ύ/συνθηματιικού) μποροούν να απο
οκτήσουν
πρόσ
σβαση:



α
δίκττυο (open SSSID) με WP
PA/WPA2-P
PSK με περααιτέρω πισττοποίηση
σε ένα ανοικτό
μέσω ενό
ός “κλειστού
ύ” περιβάλλλοντος με χρ
ρήση του bro
owser. (ΑΣΔ
ΔΜ)



σε ένα κλειστό
κ
δίκ
κτυο (SSID με κρυπτο
ογράφηση) με περαιτέρρω πιστοπο
οίηση με
χρήση συ
υνθηματικώ
ών. (ΑΣΔΜ2))

αυτό το σεννάριο χρήσης οι μαθη
ητές/καθηγη
ητές αποκτούν πρόσβααση στο χώ
ώρο του
Σε α
μαθη
ητικού εργα
αστηρίου. Η βασική δδιαφορά απ
πό το προηγούμενο σεενάριο χρήσ
σης των
μαθη
ητών είναι η χρήση διαφορετικήςς πολιτικήςς πρόσβαση
ης με στόχχο την απρόσκοπτη
πρόσ
σβαση στα αγαθά
α
του σχ
χολικού εργγαστηρίου.

2.2 ΧΡΗΣΗ UAM
U
(UNIVERSAL
N
ACCESS METHOD) / CAPTIVVE PORTALL ΣΤΗΝ
ΑΣΥΡΜΑΤ
ΤΗ ΠΡΟΣΒ
ΒΑΣΗ
Σε α
αρκετές περ
ριπτώσεις των παραπά
άνω σεναρίω
ων χρήσης προτείνετααι η χρήση Captive
portaal. Με τον όρο
ό αυτό ενννοούμε μια
α περιφραγμ
μένη ιστοσελ
λίδα (εκ τουυ οποίου κα
αι ο όρος
captiive portal) από
α
την οπ
ποία δεν μποορεί να φύγγει και να πλοηγηθεί
π
σστο διαδίκτυ
υο χωρίς
επιτυυχημένη τα
αυτοποίηση. Η χρήση captive po
ortal ή αλλ
λιώς UAM (Universall Access
Meth
hod) με χρ
ρήση διαπρο
οσωπίας W
Web είναι εξαιρετικά διαδεδομένη
δ
η (π.χ. αερο
οδρόμια,
δημο
οτικά ασύρμ
ματα δίκτυα
α κλπ) στη
ην πρόσβασ
ση ασύρματων τερματιικών σταθμ
μών (π.χ.
παλα
αιών κινητώνν τηλεφώνω
ων ή H/Y μεε λειτουργικό
ό σύστημα παλιότερο
π
ττου XP SP3)..
Η τυπική διαδικασία ελέγχο
ου πρόσβασ
σης γίνεται μια
μ φορά για
α κάθε νέο εεισερχόμενο
ο χρήστη
π εμφανίζζεται σαν νέ ος σταθμός στο ΑΡ. Η διαδικασία έχει ως εξής:
από ττην στιγμή που
1.

ΙΤΥΕ
Ε

Ο χρήστης προσπαθ
θεί να επισκεεφθεί με χρή
ήση του bro
owser ένα ισστότοπο.
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2.

ριφραγμένη ιστοσελίδαα (εξού και ο όρος
Ο χρήσττης ανακαττευθύνεται σ
σε μια περ

captiive portal) από
α την οποία δεν μπορ
ρεί να ξεφύγει παρά μόν
νο εάν ταυτοοποιηθεί επιιτυχώς.
3.

Η περιφ
φραγμένη ιστοσελίδα απ
αποδέχεται το
τ συνδυασμό κωδικούύ/συνθηματικού του

κάθεε χρήστη
4.

Τα διαπ
πιστευτήρια κωδικοποιιούνται με κάποια
κ
μυσττική λέξη κκαι προωθούνται με

ση διαφόρω
ων μεθόδωνν π.χ. Radiius [Radiuss] κλπ στην υποδομή ταυτοποίη
ησης για
χρήσ
περα
αιτέρω επιβεεβαίωση.
5.

Με βάση
η την απάντηση (δλδ. α
απόρριψη ή αποδοχή) ο χρήστης είίτε ανακατευθύνεται

στην αρχική σελ
σκεφθεί είττε του παρο
λίδα που ήθ
θελε να επισ
ουσιάζεται δδιαγνωστικό
ό μήνυμα
ους ταυτοπο
οίησης και επ
πιστρέφει γιια νέα δοκιμ
μή ταυτοποίησης.
λάθο
Η χρ
ρήση του UAM
U
μπορεεί να ενσω
ωματωθεί είττε σε κάθεε Access Pooint -AP μέσω του
Firm
mware είτε να
α υλοποιηθεεί για ομάδεες AP σε ξεχ
χωριστή μον
νάδα/serverr που ονομά
άζεται με
τον γγενικό όρο wireless
w
Con
ntroller.

2.2.11

Ταυτοπ
ποίηση με χρήση
χ
κενντρικού ca
aptive portal

Η υλ
λοποίηση εννός κεντρικο
ού captive p
portal για όλα
ό τα σχολ
λεία αποτελλεί μια πρόκ
κληση με
σημα
αντικό βαθμ
μό δυσκολία
ας. Η δυσκολλία από τηνν μια αφορά
ά το φορτίο της κίνησηςς που θα
πρέπ
πει να φιλτρ
ράρει αυτό το portal κ
και απο τηνν άλλη την
ν δυσκολία να συγκενττρωθεί η
κίνησ
ση απο όλα τα ασύρματτα δίκτυα κα
αι μόνο αυτά
ά, και να οδη
ηγηθεί στο pportal.
Παρό
όλαυτά, θεω
ωρούμε ότι είναι τεχνιικά εφικτό να γίνει κά
άτι τέτοιο κκαι μάλιστα
α με την
υπάρ
ρχουσα δικττυακή υποδομή του Π ΣΔ και ότι η λύση αυ
υτή έχει ποολλά και ση
ημαντικά
πλεο
ονεκτήματα που δεν περ
ρνάνε εύκολλα απαρατήρ
ρητα.
Το πρώτο στάδιο
ο για την υλ
λοποίηση εννός κεντρικο
ού portal είν
ναι η συγκένντρωση της κίνησης
όλωνν των ασυρμ
μάτων δικτύων και η δρ
ρομολόγηση αυτής της κίνησης
κ
προος το captiv
ve portal.
Σε α
αυτό το στά
άδιο θα χρειαστούν ση μαντικές αλ
λλαγές στο δίκτυο διαανομής του ΠΣΔ. Η
κατά
άσταση διευκολύνεται απο
α
το γεγοονός ότι το
ο μεγάλο πλ
λήθος των δρομολογητών των
σχολ
λείων συγκενντρώνεται στους
σ
LNS. Ο
Οι βασικές αρχές
α
της μεεθόδου είνααι οι εξης:

ΙΤΥΕ
Ε
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Επιλογή της κίνηση
ης των ασύύρματων δικ
κτύων κονττά στο σημμείο παραγω
ωγής της
(access δίκτυο).
της κίνησηης με κάποια DSCP
δ
Αυττό μπορεί ν α γίνει με μαρκάρισμα
μ
τιμή, στον σχολικό
ό δρομολογη
ητή, είτε στον
σ
LNS στον
σ
οποιο συνδέεται ο ADSL
ογητής. Εναλ
λλακτικά μπ
πορούμε σε κάποιο κεν
ντρικό σημεείο του δικτύ
ύου, από
δρομολο
όπου περ
ρνάει όλη η κίνηση τωνν σχολείων,, να γίνεται η επιλογή μμέσω μιας ip
i access
list, εφό
όσον τα ασύ
ύρματα δίκττυα έχουν ανατεθεί απ
πο εννιαία address blo
ocks και
μπορεί να δημιουργη
ηθεί μια acccess list λογιικού μεγέθου
υς.



Η επιλεγγμένη αυτή κίνηση μέσ
σω policy ro
outing μπορεί να δρομμολογηθεί προς
π
ένα
διαφορεττικό next ho
op, στο οποίίο βρίσκεται το portal.

σον η κίνησ
ση οδηγηθείί στο captivve portal, μπορούν
μ
όλεες οι κλήσεεις προς το
ο web να
Εφόσ
ανακ
κατευθυνθού
ύν προς τον web serverr του portal, στο οποίο θα ταυτοποοιούνται οι χρήστες.
χ
Η τεχχνολογία αυ
υτή είναι γεννικά γνωστή
ή και δεν θα επεκταθούμ
με παραπάνω
ω.
Στο δ
δεύτερο στά
άδιο θα πρέέπει οι ταυττοποιημένοι χρήστες να
ν βγαίνουνν ελεύθερα (με τους
όρουυς του ΠΣΔ
Δ) στο intternet. Αυττό σημαίνειι ότι πρέπεει πλέον ννα επιλέξου
υμε τους
ταυτο
οποιημένους χρήστες (δηλαδή τη
ην ΙP του κά
άθε χρήστη
η) και να τοους επιτρέψ
ψουμε να
βγουν στο internet. Δεδομέένου ότι γίννεται ένας σχεδιασμός
σ
για
γ χιλιάδεςς χρήστες, δεν
δ είναι
λογικ
κό η κίνηση
η τους να περνάει
π
μέσα
α απο το portal.
p
Συνεπ
πώς προτείν
ίνεται μια λύση
λ
που
θεωρ
ρούμε ότι μπ
πορεί να ανττεπεξέλθει σ
στο φορτίο της κίνησης
ς και στην λλογική της διαρκούς
δ
εισόδ
δου/εξόδου χρηστών σττο ασύρματτο δίκτυο. Οι
Ο βασικές αρχές
α
της λλύσης αυτήςς είναι οι
εξης::


Ενας sofftware BGP daemon (sserver) διαφ
φημίζει σε ένα δρομολλογητή, όλο
ους τους
χρήστες που έχουν ταυτοποιηθε
τ
εί επιτυχημέένα (/32 rou
utes με τις IP
Ps των χρησ
στών). Ο
BGP daeemon συνεεργάζεται μ
με το captive portal για να μααθαίνει τις IP των
ταυτοποιημένων χρηστών. Θα μπορούσε ο BGP daemon αυτόςς να τρέχει στο ίδιο
μα με το cap
ptive portal.. Η διαφήμιιση μέσω BG
GP, χιλιάδω
ων routes, είναι κάτι
μηχάνημ
συνηθισμ
μένο και δενν δημιουργείί πρόβλημα στο δρομολ
λογητή.



Ο δρομο
ολογητής πο
ου λαμβάνεει αυτά τα /32
/ routes των
τ
ταυτοπ
ποιημένων χρηστών,
χ
έχει στο interface εισόδου
ε
τηςς κίνησης, ενεργοποιημένο ένα χχαρακτηρισττικό που
στην cissco λέγεται QPPB (Q
QoS Policy Propagation
n via BGP)). Με το QPPB,
Q
ο
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ογητής μπορ
ρεί να ελέγγxει την sou
urce IP διεύ
ύθυνση του κάθε πακέέτου που
δρομολο
μπαίνει στο
σ interface και εφόσοον αυτή είνα
αι μέσα στα /32 routes, μαρκάρει το
ο πακέτο
με μια IP
P Preceden
nce τιμή. Σττον επόμενο
ο στάδιο, σττο ίδιο inteerface, μπορ
ρεί μέσω
policy ro
outing, να αλλάξει
α
το n
nexthop του πακέτου έττσι ώστε να δρομολογηθεί προς
το intern
net χωρίς να
α περάσει απ
πο το portall.
μ
για
α χιλιάδες χρήστες
χ
να οδηγούμε
ο
ταα IP πακέτα των μην
Με ττον παραπάννω τρόπο, μπορούμε
οποιημένωνν χρηστών, προς
π
το porttal, ενω τωνν ταυτοποιημένων χρησστών να μην περνάνε
ταυτο
μέσα
α απο το porrtal.

2.2.22 Συγκρισ
ση λύσεων
ν captive p
portal στη
ην ασύρμα
ατη συσκευ
υή και κεν
ντρικού
captive
e portal
Η υλ
λοποίηση εννός κεντρικο
ού captive p
portal σε σ΄χεση με την
ν λειτουργίαα του captiv
ve portal
πάνω
ω στην ασύεερματη συσ
σκευή, διαφέέρει πολύ και
κ ως προς
ς την υλοποοίηση, αλλά
ά και ως
προςς το user exxperience. Τα
Τ βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματ
μ
ατα της κάθ
θε λύσης
φαίνο
ονται παρακ
κάτω:


Το κεντρ
ρικό portal, παρέχει μια
α εννιαία εμ
μπειρία σε όλ
λους τους χχρήστες του ΠΣΔ. Η
χρήση captive porttal πάνω σττο AP, ενδέέχεται να διαφοροποιε
δ
εί την εμπεειρία του
φέρουν οι συ
υσκευές, αλ
λλά και να π
παρέχουν λιγότερες
λ
χρήστη, επειδή μπορεί να διαφ
ητες.
δυνατότη



Το κεντρικό captiv
ve portal, έέχει πλήρειςς δυνατότηττες και καλ
αλύτερο έλεεγχο των
υ ότι θα τρέέχει πάνω σε
σ κάποιο πλ
λήρες λειτου
ουργικό σύσττημα, θα
χρηστώνν. Δεδομένου
μπορεί να
ν ενσωματωθεί σε αυττό, οποιαδή
ήποτε τεχνο
ολογία προκκύψει τώρα και στο
μέλλον (SSO
(
κ.α.).



Στην υλ
λοποίηση το
ου κεντρικοού captive portal, ενδ
δέχεται να είναι δύσκ
κολο να
περιορισ
στεί η επικοιινωνία των μ
οιημένων χρηστών, μετααξύ τους κα
αι μεταξύ
μη-ταυτοπο
διαφορεττικών σχολεείων. Δηλαδδή, ένας μη--ταυτοποιημ
μένος χρήσττης του σχο
ολείου Α,
θα μπορεεί να επικοιννωνήσει με έναν άλλο χρήστη
χ
στο ΠΣΔ, εκτόςς και αν περ
ριοριστεί
η πρόσβ
βαση με AC
CL για όλουυς του χρήσ
στες (ταυτοποιημένουςς και μη). Αυτό
Α
δεν
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σ
δεεν επιτρέπεει τέτοια
ισχύει για captive portal πάννω στο AP,, όπου η σχεδίαση
ωνία.
επικοινω


Το captivve portal πά
άνω στο AP,, είναι μια λύση
λ
που εφόσον πληρεεί τις προδια
αγραφές,
υλοποιείίται πιο εύκο
ολα και δενν χρειάζεταιι μεγάλες αλλαγές στο δίκτυο κορ
ρμού του
ΠΣΔ. Πα
αρόλαυτά, η λύση αυτή εξαρτάται από
α το μονττέλο του AP
P και την προ
οσέγγιση
του κατασκευαστή του AP, σ
στο θέμα portal.
p
Για να είναι επ
πιτυχής μια
α μαζική
ρέπει να βασ
σίζεται σε ένναν το πολύ δύο κατασκκευαστές.
εγκατάστταση, θα πρ



Η υλοπο
οίηση ενός κεντρικού
κ
caaptive portaal, μπορεί να
α σημαίνει σσημαντικές αλλαγές
στην λειιτουργία του
υ δικτύου κ
κορμού. Η αύξηση
α
της πολυπλοκόότητας του δικτύου
κορμού, μπορεί να
α σημαίνει με την σειιρά της, δυ
υσκολότερη υλοποίηση
η άλλων
χαρακτηριστικών κα
αι υπηρεσιώ
ών στο δίκτυο
ο του ΠΣΔ (πχ
( ipv6).

2.2.33

Ταυτοπ
ποίηση με χρήση τεχ
χνικών WE
EB-XML σε
σ captive p
portal

Μια εναλλακτικ
κή μέθοδος για την πισ
στοποίηση χρήση
χ
σε πεεριβάλλον U
UAM/captiv
ve portal
ολλου ταυττοποίησης SAML1 [SA
AML] σε
είναι η χρήση σε γλώσσα XML τοου πρωτόκο
βάλλον www
w. Το εν λόγω πρωτόόκολλο υλοπ
ποιείται από
ό το λογισμμικό shibbo
oleth του
περιβ
Interrnet2. Το ση
ημαντικό χα
αρακτηριστιικό του shib
bboleth είνα
αι οτι επιτρέέπει Single Sign On
(SSO
O) την ανάθ
θεση του συ
υστήματος ταυτοποίησ
σης ενός web server ((εν προκειμ
μένω του
UAM
M) το οποίο στην ορολο
ογία του SAM
ML/Shibboleth ονομάζζεται Servicee Provider),, σε έναν
άλλο
ο web serveer το οποίο
ο δρά ως ένα μοναδιικό σημείο ταυτοποίησσης (IDP- IDentity
Proviider).
Με δ
δεδομένο οτι στο ΠΣΔ λειτουργεί
λ
η υπηρεσία SSO
S
τίθεται το ερώτημαα κατά πόσο μπορεί
να χρ
ρησιμοποιηθ
θεί σε συσττήματα capttive portal. Εν γένη δεεν υπάρχουνν πολλά συστήματα
που ννα υλοποιού
ύν shibboletth identity ffederation. Τα
Τ γνωστά σε
σ μας είναι::


1

CoovaCh
hilli

http
p://en.wikipe
edia.org/wik
ki/Security_A
_Assertion_M
Markup_Language
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Kanet, [ αναφορά ]



NoCatAu
uth



PepperSp
pot , με patcch, [ αναφορ
ρά]



Ucopia, [αναφορά]

Kanet μπορ
ρεί να ρυθ
θμιστεί να λειτουργείί με χρήση
η CAS/Shibbboleth/Rad
dius. To
Tο K
Pepp
perSpot μπο
ορεί να ρυθ
θμιστεί να παρέχει κα
αι IPv6 διευθύνσεις εκκτός από IPv4.
I
To
CoovvaChilli και το noCatAu
uth μπορούύν να παραμ
μετροποιηθο
ούν με τις κκατάλληλες αλλαγές
όπωςς αναφέρετα
αι στην σελίδα του shib boleth.

2.2.4
4 Χρήση της
τ τεχνολογίας Ra
adius για ταυτοποίησ
τ
ση σε capttive portal
Η ττεχνολογία Radius [R
Radius] μποορεί να χρησιμοποιη
χ
θεί ως βαασικός μηχ
χανισμός
ταυτο
οποίησης των χρηστώ
ών δεδομένοου ότι υποσ
στηρίζεται πλήρως
π
απόό την υποδ
δομή του
ΠΣΔ. Εν τούτο
οις χρειάζετται προσοχή
ή στη ρύθμιιση του συν
νθηματικού του radius (secret)
αι αρκετοί σ
στο πλήθος και διαμοιρ
ρασμένοι ενν δυνάμει σεε όλα τα
αφούύ οι radius client είνα
σχολ
λεία, γεγονόςς που καθισ
στά την υποδδομή ΑΑΑ οιονεί
ο
ευάλω
ωτη. Αυτό τοο θέμα ξεφεεύγει από
τα όρ
ρια της παρο
ούσης μελέττης και αποττελεί αντικεείμενο της μελέτης
μ
ΑΑΑ
Α.

ΙΤΥΕ
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3. ΧΡΗΣΗ ΤΟ
ΟΥ 802.1X2 ΓΙΑ ΤΑΥΤ
ΤΟΠΟΙΗΣΗ
Η ΣΤΟ ΑΣΥΡ
ΡΜΑΤΟ ΔΙ ΚΤΥΟ
Όπω
ως φάνηκε σε
σ προηγούμενη ενότηττα η ταυτοπ
ποίηση χρηστών σε έννα ασύρματο δίκτυο
προϋϋποθέτει απ
πό τον χρήσ
στη εργαλείω
ων όπως ο browser. Η ΙΕΕΕ με ττην σύστασ
ση 802.1x
[80211X] πρότεινεε ένα νέο μη
ηχανισμό ο οποίος θα ενσωματώνε
ε
εται στην ασσύρματη τεχ
χνολογία
πρόσ
σβασης. Το πρωτόκολλ
λο 802.1x ανή
ήκει στην σουίτα
σ
των πρωτοκόλλω
π
ων 802 της ΙΕΕΕ και
προδ
διαγράφει τη
ην δυνατότη
ητα ταυτοπ
ποιημένης χρ
ρήσης ενός τοπικού διικτύου ανεξαρτήτων
του φυσικού μέσου
μ
(ενσύ
ύρματου ή ασύρματου
υ). Ως εκ τούτου στηην περίπτω
ωση των
ρματων δικττύων 802.1 b/g/n
b
η χρήσ
ση του πρωττοκόλλου 802.1x
8
εφαρμμόζεται χωρ
ρίς καμιά
ασύρ
τροπ
ποποίηση.
Το π
πρωτόκολλο
ο ταυτοποίησης 802.1x περιλαμβά
άνει τρείς συ
υντελεστές:: τον τελικό
ό χρήστη
της ττερματικής συσκευής ή λογισμικο
ού ο οποίος στην ορολογία του πρροτύπου ονο
ομάζεται
supp
plicant

(επ
πειδή

τρο
οφοδοτεί

ραίτητα
απαρ

τα

διαπιστευτήρ
δ
ρια

π.χ.

ζεύγος

κωδικ
κού/συνθημ
ματικού, ψηφιακό πιστοοποιητικό), τον ταυτοπ
ποιητή (auth
henticator) ο οποίος
είναι στην γενική
ή περίπτωση
η ένας ασύρ
ρματος ή ενσύρματος μεταγωγέας
μ
πρόσβασηςς, και τον
ηρετητή ταυ
υτοποίησης (authenticaation serverr), οποίος σττην δική μαας περίπτωσ
ση είναι η
εξυπη
υποδ
δομής ΑΑΑ του
τ ΠΣΔ η οποία
ο
βασίζ εται στην τεεχνολογία Radius.
R

2

http
p://en.wikipe
edia.org/wik
ki/802.1X
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Σχήμα
α 1 Σχηματική
ή παράστασης ταυτοποίησ
σης σε ασύρμα
ατο δίκτυο

Ο τα
αυτοποιητής λειτουργεί σαν φύλακα
ας και δεν επιτρέπει
ε
την πρόσβασηη στο δίκτυο
ο για τον
τελικ
κό χρήστη εάν
ε
δεν λάβει μήνυμα
α από το σύ
ύστημα ταυτοποίησης οτι ο χρήσ
στης έχει
παρέέχει τα σωσττά διαπιστευ
υτήρια.
Το π
πρωτόκολλο
ο 802.1x χρησιμοποιε
χ
ί την τεχννολογία EA
AP (Extensibble Authen
ntication
Proto
ocol) [EAP] η οποία επιτρέπει μετα
αξύ άλλων: α) την ειδο
οποίηση τουυ τελικού χρήστη για
την ανάγκη ταυ
υτοποίησης
οποίησης
ταυτο

και

γ)

β) την μ
μεταφορά των διαπιστευτηρίων σσε ένα εξυπ
πηρετητή

την
τ

επιλογγή

της

μεεθόδου

τα
αυτοποίησηςς

ως

ανττικείμενο

διαπρ
ραγμάτευση
ης μεταξύ συ
υσκευής/λοογισμικού χρ
ρήστη και του εξυπηρετ
ετητή ταυτοπ
ποίησης.
Ότανν η επικοιννωνία γίνετται μεταξύ τελικού χρήστη
χ
καιι ταυτοποιηητή η πληροφορία
ενθυλ
λακώνεται σε ειδικού τύπου πακ
κέτα Ethern
net (EAPoL - EAP oveer LAN), εννώ στην
περίπ
πτωση προώ
ώθησης τωνν διαπιστευττηρίων στονν τελικό εξυπ
πηρετητή η επικοινωνία
α γίνεται
μέσω
ω ειδικού τύπ
που πακέτα Radius.
Το συυνολικό σεννάριο εξελίσ
σσεται ως εξξής:
1.

Αρχικά ο χρήστης επιλέγει μέέσω της τεερματικής συσκευής
σ
τοου (supplica
ant) την

α ασύρματο δίκτυο.
συσχχέτιση με ένα
2.

Ο ταυτοποιητής τονν ειδοποιεί οτι χρειάζετται να παρέέχει διαπισττευτήρια (μέέσω ενός

ειδικού πακέτου EAP).

ΙΤΥΕ
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3.

ός χρήστηςς ενθυλακώ
ώνει τα διαπ
πιστευτήρια και τα σττέλνει στον φύλακα
O τελικό

ταυτο
οποίησης μεε πακέτα EA
APoL.
4.

Ο φύλακ
κας τα παρ
ραλαμβάνει,, τα ενθυλ
λακώνει σε πακέτα ειδδικού τύπου
υ πακέτα

us και τα πρ
ροωθεί στηνν υποδομή Α
ΑΑΑ για έλεγγχο.
Radiu
5.

Ο ταυτοπ
ποιητής παρ
ραλαμβάνειι την απάντη
ηση και ανα
αλόγως επιτρρέπει ή αρνείται την

πρόσ
σβαση.

ΙΤΥΕ
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4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ
Τ
ΜΕΘΟ
ΟΔΟΥ ΤΑΥΤ
ΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΗΣ ΓΙΑ 802
2.1X
Η χρ
ρήση του EA
AP στην επιλ
λογή ταυτοπ
ποίησης επιττρέπει στον σχεδιαστή ττης υπηρεσ
σίας WiFi
να εεπικεντρώσεει στις δυννατότητες ττου λογισμικού των τερματικών
τ
σταθμών αφού ο
ταυτο
οποιητής δεν εμπλέκεεται στην εεπιλογή τηςς μεθόδου ταυτοποίση
τ
ης παρά μό
όνο στην
υλοπ
ποίησης

τη
ης

ασφάλεειας

επικοοινωνίας

(π
π.χ.

κρυπττογράφηση))

της

ασ
σύρματης

επικο
οινωνίας. Με
Μ δεδομέννο οτι η υπ
ποδομή AA
AA του ΠΣ
ΣΔ υποστηρρίζει τις πα
αρακάτω
μεθόδους


D5: χρησιμοπ
ποιεί τον αλλγόριθμο MD
D-5 για κρυπ
πτογράφηση
ση του συνθη
ηματικού
EAP-MD
(passworrd). Αυτή η μέθοδος δεεν προτείνεται εξαιτίας
ς προβλημάάτων ασφάλ
λειας του
αλγορίθμ
μου MD5



EAP-TLS
S (Transpo
ort Layer Security) δημιουργεί ένα προσστατευμένο κανάλι
επικοινω
ωνίας με χρή
ήση της τεχννολογίας TL
LS με ταυτοπ
ποίηση με ccertificates τόσο
τ
από
τον servver όσο κα
αι από τονν client. Αυ
υτό σημαίν
νει οτι πρέέπει να απ
ποδοθούν
πιστοποιιητικά σε κά
άθε χρήστη γεγονός πο
ου μπορεί να εισάγει μμεγάλο διαχεειριστικό
φορτίο.



AP (Protected EAP) δη
ημιουργεί επίσης
ε
ένα κανάλι
κ
ασφ
φαλούς επικοινωνίας
EAP-PEA
τεχνολογγίας TLS για
γ την μετταφορά τωνν μηνυμάτω
ων ΕAP. Η ταυτοποίη
ηση του
καναλιού
ύ απαιτεί μό
όνο την ταυ τοποίηση το
ου server (όπως συμβαίίνει με την επίσκεψη
ε
ενός bro
owser σε we
eb site με μέέθοδο httpss). Η μέθοδος EAP-PEA
AP χρησιμο
οποιεί ως
μέθοδος μεταφορά
άς κρυπτογρ
ράφησης τω
ων διαπιστευτηρίων ((Password) το MSρησιμοποιείίται κατά βά
άση από Directory serveers της Micrrosoft. Η
CHAPv2 το οποίο χρ
μέθοδος αυτή είναι προεγκατεεστημένη σττους χρήστεες με λειτουυργικό σύσττημα XP
πλέον βάση
η της χρήσης MS-CHA
APv2 παρέχχεται η δυννατότητα
SP3 και πάνω. Επιπ
χ
γήρα
ανσης στα ήδη
ή χρησιμο
οποιούμενα ppassword.
άσκησηςς πολιτικής χρόνου



EAP-TTL
LS (Tunnelled TLS) π
παρέχει τα ίδια χαρακ
κτηριστικά ασφαλείαςς με τις
προηγού
ύμενες δύο μεθόδους.
μ
Τ
Το πλεονέκττημα αυτής της μεθόδοου είναι οτιι παρέχει
ελευθερίία στην μέθο
οδος ταυτοπ
ποίησης ανά
άλογα με τα
α μηνύματα rradius. Με αυτό
α
τον
τρόπο υπ
πάρχει δυνα
ατότητα χρήσ
σης passwords αποθηκευμένα με P
PAP.
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Μέθ
θοδος

Πρό
όβλημα

EAP
P-

υν τα Δενν υπάρχει
Δενν υπάρχει επαρκής μπορεί να διαφύγου

MD
D5

ασφ
φάλεια

EAP
P-TLS

Απα
αιτείται

Ε
Επιπτώσεις

p
passwords

τους

διαχειριστικό Οι χρήστες αποκτούν

παροχή Μ
Μεγάλο

πισττοποιητικώνν
όλο
ους

Πιθθανό όφελοςς

σε φ
P
φορτίο στηνν υπηρεσία PKI

και certificate για άλλες
υπηηρεσίες

τελικούς

χρήστες

EAP
P-

Χρεειάζεται απο
οθήκευση Δ
Δεν υπάρχεει, δεδομένο
ου οτι Δενν

χρειάζεται
χ

PEA
AP

τωνν

λογισμικό
λ

passworrds

μορ
ρφή ΝΤLM

σε ττα

passw
words πρόόσθετο

α
αποθηκεύοννται

σε

μορφές

υπη
ηρεσία με λλειτουργικό
ό σύστημα

στην
σ

δύο στοους τελικούςς χρήστες

κ
καταλόγου.

MSS.

EAP
P-

Δενν

TTL
LS

υπο
οστήριξη

υργικό
σε υυπολογιστέςς με λειτου

περιβάλλον

σύστημα απ
πό Window
ws XP
MS σ

υπάρχει

win
ndows

εγγενής Χ
Χρήση ξεχω
ωριστού clie
ent σε Χρήήση roaming

SSP3 και πάννω.

Στηνν επιλογή τη
ης μεθόδου ταυτοποίησ
σης χρήσιμα
α είναι και τα
τ δεδομέναα που αφορ
ρούν την
ωριμ
μότητα των λύσεων
λ
και τα προβλήμ
ματα τους καθώς
κ
θα επ
πηρεάσουν ααφενός την ευκολία
εφαρ
ρμογής της λύσης και αφετέρουυ την φορττίο που θα δεχθεί το Helpdesk για την
αντιμ
μετώπιση τω
ων προβλημάτων. Ενδεεικτικά:


Τα Wind
dows XP, Windows
W
V
Vista, Wind
dows 7 υποσ
στηρίζουν 8802.1X για όλες τις
συνδέσειις δικτύου εξορισμού.. Τα Wind
dows 2000 έχουν υπ
ποστήριξη από
α
την

ΙΤΥΕ
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ervice pack (SP4) ενώ τα
τ Window
ws Mobile 2 003 και πάννω έχουν
τελευταία έκδοση se
ποστήριξη 802.1X.
8
εγγενή υπ


Υπάρχει ένα open source
s
projeect με όνομα Open1X το
τ οποίο έχχει δημιουργγήσει μια
ση πελάτη με
μ το όνομα
α Xsupplican
nt ο οποίος είναι διαθέέσιμος για Windows
W
υλοποίησ
Linux.



ριξη από τηνν έκδοση 10
0.3. Τα iPhoone και iPod Touch
Mac OS X έχει ενγεενή υποστήρ
υποστηρ
ρίζουν 802.1X
X από την έκ
κδοση iOS 2.0.
2

Α
Αναφορικά με την ωρ
ριμότητα τω
ων λύσεωνν ενδεικτικά
ά αναφέροννται τα πα
αρακάτω
π
προβλήματα
α και οι λύσεεις που έχουυν προταθεί..

4.1 ΠΡΟΒΛΗ
ΗΜΑΤΑ
WINDOW
WS
4.1.1

ΥΛ
ΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΗΣ

802.1X
X

ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Δ
Σ ΕΚΔΟΣΕΙΙΣ ΤΩΝ

Window
ws

Οι γεενικές ρυθμίίσεις των Windows
W
έχοουν καταχωρ
ρήσει την τιιμή των 20 λλεπτών για κάθε
κ
νέα
δοκιμ
μή μετά από
ό μια αποτυχημένη δοκ
κιμή. Αυτό επιφέρει
ε
σημ
μαντικές δυσσκολίες στο
ον τρόπο
λειτο
ουργίας της υπηρεσίας. Ευτυχώς αυυτός ο χρόννος μπορεί να
ν ρυθμιστείί με αλλάζοντας την
τιμή της μεταβλ
λητής BlockT
Time στην rregistry. Χρεειάζεται όμω
ως hotfix γιαα να αλλάξεει αυτή η
ρή σε προγρα
αμματιζόμεννη στα Win
ndows XP SP
P3 και Wind
dows Vista SP2
S 3.
τιμή από σταθερ
ονται πιστο
οποιητικά seerver τύπου Wildcard
d server απ
πό το υποσύστημα
Δεν υποστηρίζο
Host που υλοποιεί
υ
το
ο ΕΑΡ στο λειτουργικ
κό σύστημα
α, ως αποτέέλεσμα χρεειάζονται
EAPH
εξατο
ομικευμένα πιστοποιητικά για κάθεε server.

4.1.22

Window
ws XP

Τα W
Windows XP
P μερικές φορές
φ
παρουυσιάζουν πρ
ροβλήματα όταν χρειάάζεται να συ
υνδεθούν
(winllogon) σε DC
D μετά την αλλαγή διευυθύνσεων ΙΡ
Ρ κατά την οποία αλλάάζει και το VLAN
V
και
άρα ττο subnet. Αυτό
Α
το πρό
όβλημα εντοοπίζεται στο
ους χρήστες με roamingg profiles κα
αι μπορεί

3

http
p://support..microsoft.ccom/kb/9577931
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να διιορθωθεί μεε hotfix. Ένα συμπληρω
ωματικό πρ
ρόβλημα ενττοπίζεται σεε χρήστες με
μ χρήση
του P
PEAP και PE
EAP-MSCHA
APv2 όταν έέχουν mand
datory user profiles καιι συνδέοντα
αι σε NPS
(netw
work policy server είναι το προϊόν Radius) τη
ης Microsoftt. Παρόμοιαα έχει εκδοθ
θεί hotfix
για τη
ην επίλυση αυτού του προβλήματο
π
ος.

4.1.33

Window
ws Vista & 7

H/Y με λειτουρ
ργικά Windo
ows Vista οοι οποίοι συνδέονται μέσω
μ
ενσύρρματων μετα
αγωγέων
802.11Χ σε ένα δίίκτυο μπορεεί να μην κα
αταφέρουν να
ν επανασυ
υνδεθούν μεττά από hyb
bernate ή
sleep
p. Υπάρχει hotfix
h
για αυτό το πρόβλλημα4.

4

http
p://support..microsoft.ccom/kb/976
6373
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5. ΤΟ 802.1X

ΓΙΑ ΤΟ ΠΣΔ
Π ΜΕ SSSID EDUSCH

Η χχρήση της τεχνολογία
τ
802.1x στο ΠΣΔ σε συνδυασμό
σ
με
μ την ταυττοποίηση με
μ χρήση
Radiu
us επιτρέπει δυνητικά την
τ πρόσβα
αση κάθε μα
αθητή σε οπ
ποιοδήποτε αασύρματο δίκτυο
δ
με
την ττεχνολογία 802.1x και WPA/WPA
A2 Enterprisse σε οποιο
οδήποτε σχοολείο στην Ελλάδα.
Αυτό
ό είναι πολύ
ύ σημαντικό
ό επειδή δενν περιορίζει την πρόσβ
βαση τοπικάά για τους μαθητές
αλλά
ά εντάσει σττο μαθητή την
τ έννοια μιας ομάδα
ας χρηστών σε ολόκλη ρη την γεω
ωγραφική
επικρ
ράτεια. Ειδικ
κότερα στα πλαίσια τουυ ΠΣΔ προττείνουμε την
ν χρήση ενόός SSID π.χ. edusch
το οπ
ποίο θα είνα
αι ενιαίο σε όλα
ό τα σχολλεία. Αυτό το
τ SSID θα έχει
έ ενιαία π
πολιτική χρή
ήσης π.χ.
θα επ
πιτρέπει τηνν χρήση αρκετών αλλά
ά όχι όλων των πρωτοκόλλων (π.χχ. IMAPS(tcp_995),
POPSS(tcp_993), HTTP(tcp_
_80), HTTPSS(tcp_443), SMTPS, ssh
h(tcp:22), sft
ftp κλπ)
Καθώ
ώς η χρήση του ασύρμα
ατου δικτύοου εκτιμάται να είναι μα
αζική θα απ
παιτηθεί κατταγραφή
του δ
διευθύνσεωνν των χρησ
στών. Εφόσοον οι διευθύ
ύνσεις δεν είναι
ε
εξατομμικευμένες για
γ κάθε
χρήσ
στη (όπως είναι π.χ. για την πεερίπτωση των
τ
δρομολ
λογητών τω
ων σχολείων) αλλά
χρησ
σιμοποιείται κάποια λίσ
στα διευθύνσ
σεων, θα χρ
ρειαστεί να υπάρχει εγγγραφή για κάθε
κ
νέα
δέσμ
μευση και απ
πόλυση διεύ
ύθυνσης. Η δέσμευση και η απόλ
λυση των διιευθύνσεων για τους
ασύρ
ρματους στα
αθμούς δεν γίνεται
γ
όμω
ως μέσω του
υ πρωτοκόλ
λλου radius (όπως είναι π.χ. για
την π
περίπτωση των δρομο
ολογητών τω
ων σχολείω
ων) αλλά μέσω του πρρωτοκόλλου
υ DHCP
(Dyn
namic Host Configuratiion Protocoll)). Στην περίπτωση τω
ων ασύρματω
ων σημείων o radius
clien
nt είναι το ΑΡ
Α το οποίο δεν συμμ
μετέχει στη
ην διαδικασία απόδοσηης διευθύνσ
σεων στα
τερμα
ατικά σημείία (supplica
ants), επειδή
ή δρά ως συσκευή
σ
επιπ
πέδου 2. Οιι δρομολογη
ητές των
σχολ
λείων χρησιμ
μοποιούντα
αι ως DHCP
P (Dynamic Host Conffiguration P
Protocol) se
ervers με
πελά
άτες τα ασύρ
ρματα τερμα
ατικά σημεία
α.
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Δρομολογητήςς
Router

Supp
plicant

802
.1

Radiu
us
Accountting
DHCP Server

x

ST
TART/STOP για
(LLease/Release)

Σταθερ
ρή
Σταθερ
ρή
Σύνδεσ
ση
Σύνδεσ
ση

IP addresss
Lease/Releease

Access Point
P
Χώρος
Σχολείου

Data Centerr
ΠΣΔ

Radius
Authe
entication

Radius Serve
er

ACCEPT/REJECT

Σχήμα
α 2 Καταγραφ
φή Διευθύνσε
εων από DHCP
P μέσω Radiu
us

Για κ
κάθε απόδοσ
ση και απόλ
λυση διεύθυυνσης οι δρο
ομολογητές θα πρέπει ννα ενημερώννουν την
κεντρ
ρική υποδομ
μή AAA/ΠΕ
ΕΚ. Απαιτείτται ως εκ το
ούτου να ρυ
υθμιστούν οιι δρομολογη
ητές των
σχολ
λείων (Cisco
o) με εντολές που θα επ
πιτρέπουν τη
ην καταγραφ
φή. Ενδεικττικά για λειττουργικό
IOS 112.2(15)T κα
αι νεώτερα:
Rout
ter(config
g)# config
gure termi
inal
Rout
ter(config
g)# aaa ne
ew-model
Rout
ter(config
g)#radius-server ho
ost <ip_ad
ddress> ac
cct-port 1
1646 key lab
l
Rout
ter(config
g)#radius-server ke
ey lab
!
Rout
ter(config
g)#aaa acc
counting n
network de
efault sta
art-stop g
group radi
ius
Rout
ter(config
g)#aaa acc
counting u
update per
riodic 1
Rout
ter(config
g)#interfa
ace ethern
net 1/0/1
Rout
ter(int et
thernet1/0
0/1)#accou
unting dhc
cp source-ip aaa li
ist defaul
lt
end

ή
aaa new-model
l
aaa group ser
rver radiu
us RGROUP-1

ΙΤΥΕ
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ser
rver <ip_a
address> auth-port
a
1645 acct
t-port 164
46
exi
it
aaa accountin
ng network
k RADIUS-G
GROUP1 sta
art-stop group
g
RGRO
OUP-1
aaa session-i
id common
ip r
radius sou
urce-inter
rface Ethe
ernet0
radi
ius-server
r host 10.1.1.1 aut
th-port 16
645 acct-p
port 1646
radi
ius-server
r retransm
mit 3
exit
t
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6. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΣΗ ΜΕ ΤΟ EDUROAM
M ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Λ
ΚΑΙΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤ
ΤΕΡΙΚΟ
Η χρ
ρήση της τεεχνολογίας 802.1x, και radius επιττρέπει την διασύνδεση
δ
οργανισμώνν σε ένα
χαλα
αρό συσχετιισμό τύπου συνομοσποονδίας (con
nfederation)) κάνοντας χρήση περ
ριαγωγής
των σ
στοιχείων τα
αυτοποίησης κατά τον οοποίο οποιο
οδήποτε μέλ
λος της συνοομοσπονδία
ας μπορεί
να απ
ποκτά πρόσ
σβαση σε ασ
σύρματο δίκττυο υπό τηνν προϋπόθεσ
ση ότι ο οργγανισμός πο
ου ανήκει
δέχετται όρους και
κ πολιτική
ή καλής χρή
ήσης του διικτύου και επιπλέον
ε
ποολιτικές προ
οώθησης
στοιχχείων

ταυττοποίησης (π.χ.

userrname)

σεε περίπτωσ
ση

κακόβοουλης

χρή
ήσης.

Η

συνομοσπονδία έχει αποδεειχθεί εξαιρρετικά δημο
οφιλής σε ολόκληρη
ο
ττην Ευρώπη
η και σε
ου κόσμου. Η ύπαρξη δδυνατότηταςς roaming στους
σ
χρήσττες Wifi εμφ
φανίζεται
μεγάλο μέρος το
ην ύπαρξη εννός ασύρμα
ατου δικτύουυ με SSID: eduroam.
με τη
Στηνν προηγούμεενη ενότητα
α δόθηκαν ττα στοιχεία που χρειάζζονται για ττην καταγρα
αφή των
ύνσεων μέέσω του πρω
ωτοκόλλου DHCP από
ό την υποδοομή AAA μέσω
μ
του
ιδιωττικών διευθύ
πρωττοκόλλου Radius.
R
Το ζητούμενο στην υλοπ
ποίηση του eduroam (το οποίο άπτεται
πολιττικής έγκρισ
σης) είναι οι δυσκολίες εφαρμογήςς του επικεντρώνονται σστην αναζήττηση της
αντισ
στοίχησης από
α
ιδιωτικ
κές σε δημ
μόσιες διευθύνσεις της
ς τεχνολογγίας NAT/P
PAT που
χρησ
σιμοποιούντα
αι στους σχ
χολικούς δδρομολογητέές. Σε αυτή
ή την περίπ
πτωση απαιτείται η
κατα
αγραφή της αντιστοίχισ
σης. Αυτό π ροτείνεται να
ν γίνει μέσ
σω υποδομήής syslog. To
T syslog
είναι μια πληρο
οφοριακού τύπου υπηρ
ρεσία η οπ
ποία μπορείί να ρυθμισστεί να κατταγράφει
αυθα
αίρετο τύπο και είδος συμβάντων
σ
σ
σε κάθε συσ
σκευή που το
τ υποστηρρίζει. Εν προ
οκειμένω
υποσ
στηρίζεται σττο λειτουργγικό IOS απόό την έκδοση 12.4(2)
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NAT/PAT
N
trranslation

Δρομολογητήςς
Router

Supp
plicant

802
.1

Radiu
us
Accountting

Syslog

DHCP Server
x

Access Point
P
Χώρος
Σχολείου

Syslog Server

ST
TART/STOP για
(LLease/Release)

Σταθερ
ρή
Σταθερ
ρή
Σύνδεσ
ση
Σύνδεσ
ση

IP addresss
Lease/Releease

Data Centerr
ΠΣΔ

Radius
Authe
entication

Radius Serve
er

ACCEPT/REJECT

Σχήμα
α 3 Καταγραφ
φή αντιστοίχ
χηση ιδιωτική
ής σε δημόσια διεύθυνση μέσω υποδομ
μής Syslog για το ssid
eduro
oam

Στο π
παραπάνω σχήμα
σ
φαίνεται σε επα
αλληλία οι καταγραφές
κ
αντιστοίχηησης με κόκ
κκινα και
πράσ
σινα στοιχείία. Για την ακριβή ταυυτοποίηση της
τ χρήσης μιας δημόόσιας διεύθυ
υνσης IP
χρειά
άζεται:




(προαιρεετικά )την καταγραφή
κ
ττων στοιχείω
ων χρήσης του
τ transparrent proxy
την κατταγραφή τωνν στοιχείων χρήσης μεττάφρασης ΝΑΤ/PAT
Ν
την κατα
αγραφή τωνν στοιχείων α
απόδοσης/α
απόλυσης διευθύνσεων μέσω DHCP

Για ττην ενεργοπ
ποίηση της μετάφρασης
μ
ς χρειάζετα
αι η τροποπ
ποίηση του configuratio
on όπως
φαίνεεται στην συ
υνέχεια.
Rout
ter(config
g)# loggin
ng on
Rout
ter(config
g)#

servi
ice

# ενεργοποί
ίηση loggi
ing
times
stamps

lo
og

localt
time

msec
c

year

#φορμάτ
#

μηνυ
υμάτων log
gging
Rout
ter(config
g)# no lo
ogging co
onsole # απενεργοπ
ποίηση το
ου loggin
ng στην
κονσ
σόλα
Rout
ter(config
g)# loggin
ng <sys_lo
og_server_
_IP_addres
ss> #ρύθμι
ιση του se
erver
Rout
ter(Config
g)#

ip

nat
n

log

translati
ions

sysl
log

#

εν
νεργοποίησ
ση

αποσ
στολής μην
νυμάτων τύ
ύπου NAT
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της

12:1
17:12.503:
10.1
17.3.32:10
024
12:1
18:47.751:

%IPNA
AT-6-NAT_C
CREATED:

Created

tcp

192.168.0
0.1:80
%IPNA
AT-6-NAT_D
DELETED:

Deleted

10.0.0.1:43800
10.17.3.2:80

tcp

10.0.0.1:43800

10.1
17.3.32:10
024 192.16
68.0.1:80 10.17.3.2
2:80

ηθεί το φορ
ρτίο που θα
α επιφέρειι αυτή η αλ
λλαγή στονν δρομολογ
γητή και
Δεν έέχει εκτιμη
την γ
γραμμή πρόσβασης το
ου κάθε σχ
χολείου.

ο κάθε φο
ορά που βλέέπουν ένα ασύρματο
α
Για ττους χρήστεες του σχολιικού δικτύουυ σημαίνει οτι
δίκτυυο στην Ελλ
λάδα ή στο εξωτερικό
ε
μ
με όνομα eduroam θα μπορούν
μ
με χρήση του κωδικού
<userr>@sch.gr και
κ του συνθ
θηματικού ττους να αποκ
κτούν πρόσβ
βαση στο τοοπικό δίκτυο
ο.
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7. ΥΠΟΔΟΜΗ
Η
7.1 ΚΟΜΒΟΙΙ ΠΡΟΣΒΑΣ
ΣΗΣ – ACC
CESS POIN
NTS
7.1.1

Χαρακττηριστικά Access Po
oints

Για ττην ασύρμα
ατη πρόσβα
αση των ασ
σύρματων τεερματικών σταθμών ααπαιτείται η ύπαρξη
κόμβ
βων πρόσβα
ασης (Accesss Points - A
AP) τα οποία
α υλοποιούν
ν την λειτουυργικότητα δικτύου
IEEE 802.11. Στη
ην παρούσα
α μελέτη εννδιαφερόμαστε κατά βάση
β
για υπ
ποστήριξη του
τ IEEE
πιο σύγχρονα
α g/n και λιγότερο
λ
στοο παλαιότερ
ρο b το
802.111 b/g/n μεε προτεραιόττητα στα π
οποίο
ο δεν κάνειι καλή χρήσ
ση της διαθθέσιμης χωρ
ρητικότητας
ς. Είναι υποοχρεωτικό τα
τ ΑΡ να
υλοπ
ποιούν την λειτουργικό
λ
ότητα των π
πολλαπλών SSID ή virrtual AP γιαα διαφοροπ
ποιημένη
πρόσ
σβαση με βά
άση κριτήρια
α πολιτικήςς (π.χ. ανάλο
ογα με την ομάδα
ο
που ανήκουν οι χρήστες
δλδ. καθηγητές//μαθητές) ή για λόγουςς τεχνικής διαφοροποίη
δ
ησης των μμεθόδων πρό
όσβασης
α
ση με ειδικ
κούς clientss) ή για λό
όγους ασφάάλειας. Τέλ
λος στην
(π.χ. Web σε αντιπαράθεσ
ούσα φάση κρίνεται
κ
απα
αραίτητη η υποστήριξη
η ασφάλισης
ς της ασύρμματης πρόσβ
βασης με
παρο
βάση
η το πρότυπ
πο WPA2 En
nterprise κα
αι λιγότερο με
μ το WPA για
γ την χρήσση εξατομικ
κευμένου
κωδικ
κού χρήσηςς. Η προαιρεετική αποδοοχή του WPA
A μπορεί να
α δείχνει ανοούσια δεδομ
μένου της
υποχχρεωτικής WPA2
W
αλλά
ά γίνεται για
α να μπορού
ύν να λειτο
ουργούν τερρματικοί στα
αθμοί με
παλιο
ού τύπου λο
ογισμικό.
Συνο
οπτικά τα πα
αραπάνω χα
αρακτηριστικ
κά φαίνοντα
αι στον ακόλ
λουθο πίνακκα.

ΙΤΥΕ
Ε
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Υπο
οστήριξη ΙΕΕ
ΕΕ 802.11g/n
n

Υποχρεωτιικό

Υπο
οστήριξη ΙΕΕ
ΕΕ 802.11b

Προαιρετικ
κό

Υπο
οστήριξη IEE
EΕ WMM

Προαιρετικ
κό

Υπο
οστήριξη WP
PA-PSK witth TKIP/AE S, WPA2-PS
SK με AES

Υποχρεωττικό

Υπο
οστήριξη WP
PA Enterpriise/WPA2 E
Enterprise

Υποχρεωτιικό

Υπο
οστήριξη 8022.1x

Υποχρεωττικό

Πολ
λλαπλά SSID
D ή virtual AP,
A τουλάχι στον 4

Υποχρεωτιικό

Υπο
οστήριξη ξεχχωριστής πρ
ροφίλ ασφαλλείας σε κάθ
θε SSID.

Υποχρεωτιικό

Υπο
οστήριξη δυννατότητας συσχέτισης
σ
SSSID με VLA
AN

Υποχρεωτιικό

Υπο
οστήριξη EA
AP στο 802
2.1x και δια
αφανή προώ
ώθηση του EAP στο

Υποχρεωττικό

δηλ
λωμένο RAD
DIUS server

Υπο
οστήριξη Raadius (clientt). Δυνατότη
ητα δήλωση
ης περισσόττερων απο

Υποχρεωττικό

ένανν radius servvers.

Δυννατότητα ορ
ρισμού προφίλ ασφάλλειας σε ένα
α SSID ενό
ός απο τα Υποχρεωτιικό
ακό
όλουθα:

W
WPA-PSK/T
TKIP/AES,

WPA2-PSK

/AES
S,

WPA

Enteerprise,WPA
A2 Enteprise,no securitty

Υπο
οστήριξη VL
LANs. Τουλά
άχιστον 4.

ΙΤΥΕ
Ε
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Υπο
οστήριξη 80
02.1q trunking για σύνδδεση του AP
A σε μια πόρτα
π
του Υποχρεωτιικό
σχολικού δρομο
ολογητή

Υπο
οστήριξη Radius
R
acco
ounting για
α όλες τιις περιπτώ
ώσεις που Υποχρεωτιικό
χρησιμοποιείτα
αι ο Radius

Διαχχείριση μέσω
ω telnet ή/κ
και ssh

Υποχρεωτιικό

Απο
οθήκευση κα
αι ανάκληση
η ρυθμίσεωνν μέσω εξωττερικού πρω
ωτοκόλλου Υποχρεωτιικό
(π.χχ. ftp, tftp, http
h
κλπ)

capttive portal (εφόσον
(
απο
οφασιστεί όότι δεν θα γίννει κεντρικό
ό portal)

Υποχρεωτιικό

Χρή
ήση Radius για
γ την ταυττοποίηση χρ
ρηστών στο captive porttal

Υποχρεωτιικό

WD
DS ή άλλο Mesh
M
protoco
ol

Προεραιτικ
κό

Πίνακ
κας 1 Χαρακτη
ηριστικά AP

7.2 ΔΙΕΥΘΥΝ
ΝΣΙΟΔΟΤΗ
ΗΣΗ ΑΣΥΡΜ
ΜΑΤΩΝ ΔΙΚ
ΚΤΥΩΝ ΠΣ
ΣΔ
Το κ
κάθε σχολικ
κό εργαστήρ
ριο στο ΠΣ
ΣΔ, αυτή τη
ην στιγμή χρησιμοποιε
χ
εί ένα μοναδικό /24
ιδιωττικό δίκτυο, για το LAN
N του. Το δίκ
κτυο αυτό χρ
ρησιμοποιείται για όλουυς τους υπολογιστές
και ττον/τους serrver του σχο
ολικού εργα
αστηρίου. Το
ο δίκτυο αυττό γίνεται ττοπικά ΝΑΤ απο τον
δρομ
μολογητή το
ου σχολείου
υ, όταν βγαίίνει προς το
ο internet. Το
Τ NAT γίίνεται με τη
ην χρήση
ενός μπλοκ τεσσ
σάρων μονα
αδικών πραγγματικών διιευθύνσεων (/30), το οπ
ποίο ανατίθ
θεται στο
σχολ
λείο και ρυθμ
μίζεται στο δρομολογηττή.
Δεδο
ομένου ότι είναι δύσκολ
λο να χωρισ
στεί το ιδιωττικό δίκτυο του
τ σχολείοου σε δύο μιικρότερα
/25, π
προτείνεταιι να γίνει απ
πόδοση ενόςς νέου ιδιωττικού δίκτυο
ου /24 απο τον hostma
aster του
ΠΣΔ, για την κά
άθε ασύρμα
ατη υπηρεσία
α που δίνει ένα AP, δη
ηλαδή ένα γγια κάθε SSIID. Είναι

ΙΤΥΕ
Ε
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σημα
αντικό τα δίκτυα που θα
θ αποδοθοούν απο τονν hostmaste
er να προέρρχονται απο
ο εννιαία
addreess blocks, έτσι ώστε να
ν είναι εύκ
κολο με μια
α λίστα ασφ
φαλείας να επιλέξεις τα
α δίκτυα
αυτά
ά. Τα ασύρμ
ματα δίκτυα αναμένετα ι να διαφορ
ροποιούνται σε σχέση μμε τα ενσύρ
ρματα σε
διάφορους τομεείς, όπως είίναι ο web proxy του ΠΣΔ, το το
οίχος προστ
στασίας (fire
ewall), η
μολόγηση, το
τ logging, οπότε καιι η απόδοσ
ση απο ενν
νιαία addresss blocks ιδιαίτερα
ι
δρομ
σημα
αντική.
Το κ
κάθε δίκτυο που θα ανατίθεται σεε σχολείο θα
α πρέπει να
α ενημερώνεεται στην βάση
β
του
ΠΣΔ καθώς και στον LDAP του ΠΣΔ, γγια να μπορεεί να λειτουρ
ργεί χωρίς π
πρόβλημα.

7.3 ΛΟΓΙΣΜΙΙΚΟ ΔΙΑΧΕΕΙΡΙΣΗΣ
Η ύπ
παρξη τόσου
υ μεγάλου αριθμού
α
AP δημιουργεί ανάγκες για
α την μαζικήή διαχείριση
η. ‘Έχουν
εμφα
ανιστεί συσττήματα λογγισμικού ποου ονομάζοννται ελεγκτές (controlller) για τηνν μαζική
διαχεείριση των ασύρματων
α
σταθμών
σ
πρ
ρόσβασης. Οι
Ο απαιτήσεις διαχείριση
σης είναι :


αναπαρά
άσταση σε χάρτη



αναπαρά
άσταση καττάστασης λλειτουργίας με ενδεικτικά χρώμαατα (π.χ. πράσινο,
π
κόκκινο κλπ)



7.3.1

βάθμιση, τροποποίηση κλπ
Λειτουργγίες συγκρόττησης (π.χ. μαζική αναβ

Απόδοσ
ση κωδικώ
ών χρήσηςς ασύρματο
ου δικτύου
υ

Σε αυυτή την ενό
ότητα θα σχ
χεδιαστεί ο μηχανισμός (λογικό διάγραμμα)
δ
απόδοσης κωδικών
χρήσ
σης στους μα
αθητές:


αίτηση με
μ συμπλήρω
ωση φόρμαςς



δημιουργγία κωδικού
ύ χρήσης κα ι μοναδικού
ύ αναγνωρισ
στικού (UUID
D)



έγκριση από
α τρίτο πρόσωπο

Επέκ
κταση εφαρμ
μογής διαχεείρισης χρησ
στών (ΠΔΧ)) για τους χρήστες/ληξ
χ
ξίαρχους ασ
σύρματης
υποδ
δομής

ΙΤΥΕ
Ε
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7.3.22

Πρόσθεετες Απαιτ
τήσεις παρ
ρακολούθη
ησης διαχείρισης

Οι πρόσθετες απαιτήσεις
α
προκύπτουν
π
ν από απαιττήσεις παρα
ακολούθηση ς από μια κεντρική
κ
ρεσία εποπτεείας. Ενδεικ
κτικά:
υπηρ


διαχείρισ
ση μέσω SN
NMP (v2c),



απομακρ
ρυσμένη ανα
αβάθμιση



απομακρ
ρυσμένη ανά
άκτηση και α
αποθήκευση
η αρχείου συ
υγκρότησηςς,



περιορισ
σμός χρηστώ
ών (αριθμητιικά ή με βάσ
ση δ/νσεις MAC)
M

7.3.33

Λογισμικό ελέγχο
ου Πρόσβ ασης (ΑΑΑ
Α)

Στο Π
ΠΣΔ το λογγισμικό ελέέγχου πρόσβ
βασης, εξου
υσιοδότησης
ς καταγραφ
φής (Authen
ntication
Auth
horization Accounting)
A
θα είναι το ανοικτό λο
ογισμικό FreeRadius v2. 1.2 [FR]. Το εν λόγω
λογισ
σμικό καλύπτει εν γέννει τις ανάγγκες για τον έλεγχο πρόσβασης.
π
ωση που
Σε περίπτω
χρεια
αστεί να χρησιμοποιηθεί λογισμ ικό FreeRaadius έκδοσ
σης 3.xx υπ
πάρχει δυννατότητα
κατα
ασκευής

π
πακέτων

από

http:://wiki.freerradius.org/B
Build

το

πηγαίο

κώδικα

αναλύεται

στο

σύνδεσμο
σ

Απόό τα περιιεχόμενα τη
ης σελίδαςς φαίνεται ότι τα

λειτο
ουργικά συσ
στήματα deb
bian και redh
hat φαίνετα
αι ότι έχουν καλύτερη ααυτοματοπο
οίηση της
διαδιικασίας.
Εν πρ
ροκειμένω για
γ debian/U
Ubuntu ακοολουθείται η παρακάτω διαδικασία::

User
r%ubuntu>s
sudo apt-g
get instal
ll dpkg-de
ev
User
r%ubuntu>s
sudo apt-g
get build-dep freer
radius

Στηνν συνέχεια μεεταφέρεται ο πηγαίος κ
κώδικας από
ό το αποθετήριο git:

git clone git
t://git.fr
reeradius.
.org/freer
radius-ser
rver.git

και α
ακολούθως μεταφράζετ
μ
ται και γίνοννται πακέτα…
…

User
r%ubuntu>c
cd freerad
dius-serve
er
free
eradius-se
erver> fak
keroot dpk
kg-buildpa
ackage -b -uc

ΙΤΥΕ
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free
eradius-se
erver>sudo
o dpkg -i ../*freer
radius*.de
eb

7.4 ΛΟΓΙΣΜΙΙΚΟ ΧΡΗΣ
ΣΤΩΝ
Όπω
ως έχει αναφ
φερθεί και στα
σ προηγοούμενα μέρη
η αυτής της
ς μελέτης τοο λογισμικό
ό χρήσης
των περισσότερων λειτουργικών συσ
στημάτων αναφορικά
α
με
μ την χρήσση της τεχννολογίας
άζει δυσκολ
λίες στην ρύύθμιση του ασύρματου
υ. Σκοπός ααυτής της ενότητας
ε
802.11x παρουσιά
είναι να συνοψίίσει όλες τιις αλλαγές που χρειάζζονται σε έν
να συνολικκό πακέτο χωρίς
χ
να
άζονται περίπλοκοι οδη
ηγοί χρήσηςς. Το εν λόγγω λογισμικ
κό κατασκευυάστηκε με βάση το
χρειά
SU1X
X από το παννεπιστήμιο του
τ Swanseaa. Το λογισ
σμικό επιτρέέπει την ρύθθμιση των Windows
W
XP [SSP3/vista/7//8] με τα SSID και τις α
απαραίτητεςς ιδιότητες τους
τ
για τηνν χρήση στο σχολικό
δίκτυυο.
O π
πηγαίος κώδ
δικας βρίσ
σκεται στο https://github.com/GarethAyres//SU1X . Οι βασικές
αλλα
αγές που έγιιναν είναι: α)
α στα εικοννίδια που εμ
μφανίζονταιι στον χρήστ
στη, β) στο ψηφιακό
ψ
πιστο
οποιητικό και
κ στα διαθ
θέσιμα SSID
D που χρειά
άζεται να ειισαχθούν σττο τυχαίο Η/Υ
Η
του
μαθη
ητή.
Με ττην υπόθεσ
ση ότι ο διαχειριστής
δ
ς έχει ένα laptop στο
ο οποίο έχεει καταχωρ
ρήσει τα
απαρ
ραίτητα ssid
d και το ψη
ηφιακό πιστ
στοποιητικό της αρχής πιστοποίησσης ένα εκττελέσιμο
αρχείο χρήστηςς ρυθμίζει α)τα
α
ασύρμ
ματα δίκτυα
α για κάθε μαθητή σττο περιβάλ
λλον του
ρματου δικτύ
ύου του σχο
ολείου του, εεπιτρέπει τη
ην χρήση ro
oaming με χχρήση TTLS και PAP
ασύρ
χωρίςς να χρειασ
στεί ο μαθη
ητής να ακοολουθήσει μια
μ δύσκολη
η διαδικασίαα διαμόρφω
ωσης και
εγκαττάστασης λογισμικού.
λ

ΙΤΥΕ
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8. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Η ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΡ Ε
ΕΝΤΟΣ ΣΧΟ
ΟΛΕΙΩΝ
8.1 ΥΦΙΣΤΑΜ
ΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Δ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΗΣ ΤΟΥ ΠΣ
ΣΔ ΕΝΤΟΣΣ ΤΩΝ ΣΧΟ
ΟΛΕΙΩΝ
Στηνν σημερινή κατάσταση
κ
του ΠΣΔ η έννοια δια
αχείρισης της υποδομήής πρόσβα
ασης του
λείου σχετίζεεται μόνο με
μ την αρωγγή της συγκρότησης (co
onfiguration
n), της κατα
αγραφής
σχολ
(registration) κω
ωδικών πρό
όσβασης σττην υποδομή
ή καταλόγο
ου χωρίς τη
την παρακολ
λούθηση
nitoring) της κατάστασ
σης λειτουργγίας του δικ
κτύου του σχ
χολείου. Αυυτό γίνεται επειδή
ε
το
(mon
ΠΣΔ δεν έχει ανττίληψη της κατάσταση λειτουργίαςς των λειτου
υργικών υποοδομών ΙΤ εντός
ε
του
λείου. Η μό
όνη εικόνα που υπάρχχει για την λειτουργία του σχολεείου είναι μέσω
μ
της
σχολ
υποδ
δομής ΑΑΑ//ΠΕΚ όπου καταγράφοονται τα στοιχεία
σ
ταυ
υτοποίησηςς/καταγραφή
ής μέσω
των εεξυπηρετητώ
ών Radius. Απολογιστιικά πλέον μπορεί
μ
να γίίνει έλεγχοςς καλής λειττουργίας
της υποδομής μέσω της συχνότηταςς καταγραφ
φής. Η έλλ
λειψη καταγ
αγραφών μπ
πορεί να
οδηγγήσει

σε

ό
προληπτικό

έλεγχο,

αλλά

στη
ην

πλειονό
ότητα

τωνν

περιπτώσεων

η

παρα
ακολούθηση
η λειτουργία
ας γίνεται κα
ατόπιν ανακοίνωσης βλάβης.
Η πα
αραπάνω κα
ατάσταση θέτει τους π
περιορισμούςς στην παρα
ακολούθησηη της υποδομής ΑΡ
στο ΠΣΔ με τον
τ
επιπλέο
ον περιορισ
σμό ότι τα ΑΡ δεν καταγράφον
κ
νται στην υποδομή
υ
αλόγου για χρήση
χ
ταυτο
οποίησης.
κατα

8.2 ΠΟΛΙΤΙΚ
ΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡ
ΡΙΣΗΣ ΕΞΟ
ΟΠΛΙΣΜΟΥ
Υ ΑΡ
Είναιι σαφές όττι είναι εκττός δικαιοδ οσίας

τωνν συγγραφέέων της πααρούσας μεελέτης ο

καθο
ορισμός τηςς πολιτικής διαχείρισηςς των ΑΡ παρόλα αυτά
ά θα γίνουνν μερικές πρ
ροτάσεις
που μπορεί να
α επιφέρουνν αλλαγές: α) στις λειτουργικές
λ
ς απαιτήσεεις του εξο
οπλισμού
σβασης και β)
β στην κενττρική υποδοομή παρακολούθησης της υπηρεσίαας.
πρόσ
ΠΡΟ
ΟΤΑΣΗ 1: Κα
αμιά παρακολούθηση λλειτουργίας ΑΡ.




ΙΤΥΕ
Ε

Πλεονεκ
κτήματα: Ελ
λάχιστο κόσ
στος συγκρότησης στο
ους δρομολλογητές πρό
όσβασης,
Μηδενικ
κό κόστος
ανάπτυξη
ης, καμιά επιπλέον απαίτηση σστις προδιαγραφές
λειτουργγίας των ΑΡ..
Μειονεκττήματα: Έλλειψη εικόννας λειτουργγίας της υποδομής. Ταα στατιστικά
ά χρήσης
είναι συννεπαγόμενα από τα στα
ατιστικά χρή
ήσης των διιευθύνσεων ΙΡ μέσω το
ου DHCP
όπως ανα
αφέρθηκε παραπάνω
π
υπ
πό την προϋ
ϋπόθεση ότιι μπορεί να εεφαρμοστείί μαζικά.
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ΠΡΟ
ΟΤΑΣΗ 2: Ελ
λάχιστη παρ
ρακολούθησ
ση μέσω snm
mp/http και dyn-dns κααι script. Θεωρούμε
ότι η πρόταση 2,, είναι η πιο κατάλληλη
η για το σχήμ
μα λειτουργ
γίας του ΠΣΔ
Δ.





Πλεονεκ
κτήματα: Ελ
λάχιστο κόσ
στος συγκρότησης στο
ους δρομολλογητές πρό
όσβασης,
Μικρό κόστος
κ
ανά
άπτυξης, επιιπλέον απαίίτηση στις προδιαγραφ
π
φές λειτουργγίας των
ΑΡ για http.
h
Βελτίω
ωση εικόναςς λειτουργίίας της υπο
οδομής. Μέσσω της λειττουργίας
http-dnss προκύπτει κατάσταση λειτουργίας σε περιβάλ
λλον λειτουυργίας π.χ. nagios
n
Μειονεκττήματα: Επιπλέον απα
αιτήσεις προ
οδιαγραφών
ν ΑΡ. Απολο
λογιστική λεειτουργία
διαχείρισ
σης χωρίς συ
υνολική εικόόνα λειτουρ
ργίας

ΟΤΑΣΗ 3: Παρακολούθ
Π
θηση μέσω ssnmp/http και dyn-dns και scriptt και αποτύπωση σε
ΠΡΟ
χάρτη




κτήματα: Ελ
λάχιστο κόσ
στος συγκρότησης στο
ους δρομολλογητές πρό
όσβασης,
Πλεονεκ
Μικρό κόστος
κ
ανά
άπτυξης, επιιπλέον απαίίτηση στις προδιαγραφ
π
φές λειτουργγίας των
ΑΡ για
α http. Βελτίωση εικόνας λειτουργίας
ς της υυποδομής. Κόστος
παραμεττροποίησης λογισμικούύ συντήρηση
ης εικόνας δικτύου
Μειονεκττήματα: Επιιπλέον απαιιτήσεις προδιαγραφών ΑΡ. Πιθανήή εσφαλμένη εικόνα
από αυθα
αίρετη λειτο
ουργία περιβ
βάλλοντος σχολείου.
σ

8.3 ΔΙΑΔΙΚΑ
ΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟ
ΟΥΡΓΙΑΣ Α
ΑΣΥΡΜΑΤΟ
ΟΥ ΔΙΚΤΥΟ
ΟΥ ΣΤΟ ΠΣ
ΣΔ
ΑΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟ
ΟΥ ΣΕ ΣΧΟ
ΟΛΕΙΟ
8.4 ΔΙΑΔΙΚΑ
Στηνν ενότητα αυτή
α
γίνετα
αι αναφορά
ά διαδικασίες που σχ
χετίζονται μμε την υπο
οστήριξη
ασύρ
ρματου δικτύ
ύου σε ένα σχολείο.
σ
Αρχικ
κά, θα πρέπ
πει να γίνει ένα
έ αίτημα σ
στο helpdesk του ΠΣΔ απο
α το σχολλείο που επιιθυμεί να
αποκ
κτήσει ασύρ
ρματο δίκτυ
υο. Στο αίττημα αυτό θα πρέπει να περιλααμβάνονται τα εξης
στοιχχεία:






σ σχολείο
Ονομα υπευθύνου στο
ογητής στονν οποίο θα συνδεθεί ο εξοπλισμός
ς (εφόσον ττο σχολείο διαθέτει
Δρομολο
περισσόττερους απο ένα δρομολλογητές)
Μοντέλο
ο δρομολογη
ητή
Μοντέλο
ο access poin
nt, εφόσον έέχει γίνει πρ
ρομήθεια απ
πο το σχολείίο
Ασύρματτες υπηρεσίεες που θα εννεργοποιηθο
ούν στο σχολείο

1.

ΙΤΥΕ
Ε
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Το H
Helpdesk το
ου ΠΣΔ ωςς απάντηση του αιτήμα
ατος θα πρ
ρέπει άμεσαα να αποστέλει στο
σχολ
λείο τα εξής::





Tις σχετιικές οδηγίεςς που αφοροούν τις προδ
διαγραφές του εξοπλισμμού
την τοπο
ολογία σύνδεεσης του acccess point στο
σ δρομολο
ογητή
τις ρυθμίίσεις που πρ
ρέπει να έχε ι το access point
p
την πολιττική καλής χρήσης (AU
UP).

Στηνν συνέχεια θα
θ πρέπει να
α ανοίγονταιι στο σχετικ
κό δελτίο οι ακόλουθες ενέργειες προς τους
φορεείς διαχείρισ
σης του ΠΣΔ
Δ:




Ενέργεια
α προς τον Hostmaster
H
ττου ΠΣΔ, μεε αίτημα την
ν ανάθεση ττων ιδιωτικώ
ών /24 IP
δικτύων που απαιτού
ύνται απο τ ις υπηρεσίεςς του ασύρμ
ματου δίκτυοου.
Ενέργεια
α προς την ΔΟ-Database
Δ
e του ΠΣΔ, με αίτημα την
τ ανανέωσση του νέων δικτύων
στην βάσ
ση του ΠΣΔ, καθώς καιι τα λοιπά σττοιχεία που αφορούν τοο ασύρματο δίκτυο.
Ενέργεια
α προς το Helpdesk
H
τουυ ΠΣΔ, για την εισαγωγ
γή των καττάλληλων εγγγραφών
στον LDA
AP που θα επιτρέψουν
ε
κτυο να δρομολογηθεί. Η εγγραφή αυτή θα
στο νέο δίκ
είναι τηςς μορφής:

2.
3.

C
Cisco-AVPair
:= "ip:rout
te= Χ.Υ.Ζ.0 255.255.255
5.0 Α.Β.Γ.Δ"
"

4. Όπου
Ό
το Α.Β
Β.Γ.Δ είναι η loopback του
τ δρομολο
ογητή του σσχολείου κα
αι Χ.Υ.Ζ.0
ε
είναι
το νέο private δίκ
κτυο που θα
α αναθέσει ο hostmastter για το ασύρματο
δ
δίκτυο
του σχολείου.
σ


Ενέργεια
α προς τo Helpdesk
H
τοου ΠΣΔ, που
υ θα αιτείτα
αι την κατάάλληλη ρύθμιση του
δρομολο
ογητή για να
ν λειτουργγήσει το ασ
σύρματο δίκ
κτυο. Το ερργαλείο παραγωγής
ρυθμίσεω
ων για τουςς δρομολογγητές, θα πρέπει να μπ
πορεί να πααράγει τις σχετικές
ρυθμίσειις για το συ
υγκεκριμένο σχολείο. Αν
Α ο δρομολ
λογητής είνααι της σειράς Cisco
87x, οι ρυ
υθμίσεις που πρέπει να
α γίνουν μια ασύρματη υπηρεσία
υ
μεε captive porrtal είναι
ενδεικτικ
κά οι ακόλου
υθες:
5.
6.

ip access-list extended wlan-in

7.

www
permit tcp any any eq w

8.

443
permit tcp any any eq 4

9.

4.63.239.164
4 eq domain
permit udp any host 194

10.

4.63.237.4 eq
e domain
permit udp any host 194

11.

4.63.238.4 eq
e domain
permit udp any host 194

12.

bootps
permit udp any any eq b

13.

bootpc
permit udp any any eq b

14.

deny

ip any any

15.
16. interface FastEthernet2

ΙΤΥΕ
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17.

switchport access vlan 10

18.

no shut

19.
20. interface Vlan10
21.

Χ
255 .255.255.0
ip address Χ.Υ.Ζ.1

22.

ip access-group wlan-in
n in

23.

no shut

24.
s Χ.Υ.Ζ.0 Χ.Υ.Ζ.10
25. ip dhcp excluded-address
26.
27. ip dhcp pool wlan
28.

255.255.0
network Χ.Υ.Ζ.0 255.2

29.

gr
domain-name att.sch.g

30.

default-router Χ.Υ.Ζ .1

31.

node
netbios-node-type b-n

32.

9.164 194.63
3.237.4 194.
.63.238.4
dns-server 194.63.239

33.

lease 0 3

e
34. end
35.

36.


Ενέργεια
α προς το σχ
χολείο, που θα ζητά ενη
ημέρωση για
α τον τύπο//μάρκα/μονττέλο του
εξοπλισμ
μού που έχ
χει αγορασ
σθεί και τη
ην πρόοδο των ενεργγειών της φυσικής
διασύνδεεσης και τωνν ρυθμίσεωνν του εξοπλιισμού.

Μ
Με την ολο
οκλήρωση των
τ
παραπ
πάνω ενεργεειών το ασ
σύρματο δίκκτυο θα μπ
πορεί να
λ
λειτουργήσει, εφόσον κα
αι το σχολείίο έχει προχ
χωρήσει στις
ς σχετικές φ
φυσικές συνδ
δέσεις.

8.5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΙΣΗ ΑΣΥΡΜ
ΜΑΤΩΝ ΔΙΚ
ΚΤΥΩΝ ΜΕ
Ε ΤΑ ΕΡΓΑΛ
ΛΕΙΑ ΤΟΥ Π
ΠΣΔ
Στο ττρέχων πλα
αίσιο διαχείρ
ρισης του δδικτύου του ΠΣΔ, υπάρ
ρχει μια σειρρά απο εργαλεία τα
οποία
α συμβάλλο
ουν στην δια
αχείριση τουυ δικτύου πρ
ρόσβασης το
ου ΠΣΔ. Αυττά τα εργαλ
λεία είναι
ο rad
dius, η βά
άση του ΠΣ
ΣΔ, ο LDA
AP, το εργα
αλείο παραγ
γωγής conffiguration για
γ τους
δρομ
μολογητές του
τ
δικτύου πρόσβαση
ης και άλλα
α. Οι λειτου
υργία των αασύρματων δικτύων
επιβά
άλει την προ
οσαρμογή των εργαλείω
ων αυτών, για
γ να μπορέέσουν να κααλύψουν τις ανάγκες
των α
ασύρματων δικτύων.
Οσονν αφορά το
ο radius κα
αι LDAP, δεεν χρειάζοντται αλλαγές
ς στον τρόπ
πο λειτουργγίας των
υπηρ
ρεσιών, αλλ
λά απλές προσθήκες
π
εγγραφών που περιγρ
ράφονται σεε άλλο σημ
μείο της
μελέττης.
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Αντίσ
στοιχα στηνν βάση του ΠΣΔ, θα πρ
ημιουργηθού
ύν τα κατάλλληλα πεδία
α που θα
ρέπει να δη
φιλοξενούν τις πληροφορ
ρίες των α
ασύρματων δικτύων. Πιο
Π
συγκεκκριμένα πρ
ρέπει να
υπάρ
ρχουν οι ακό
όλουθες πλη
ηροφορίες:


Κωδικός υπηρεσίας -> SSID



Κωδικός υπηρεσίας -> Ιδωτικό IIP δίκτυο



Κωδικός σχολείου ->
> IP διαχείρρισης access point



Κωδικός σχολείου ->
> τύπος/μονντέλο accesss point

Οσονν αφορά το δίκτυο παραγωγής ρυθθμίσεων για τους δρομο
ολογητές πρρόσβασης, θα πρέπει
να γίννουν εκτετα
αμένες αλλα
αγές. Οι αλλλαγές αυτές περιγράφον
νται πιο κάττω:


Παραγωγγή ρυθμίσεω
ων όχι μόνοο με βάση τον τύπο του
τ δρομολοογητή, αλλά
ά και με
βάση τονν συνδυασμ
μό «τυπος δρ
ρομολογητή
ή» και «τύπο
ος access pooint». Θα πρέπει
π
το
εργαλείο
ο να διαβάζεει τι υπηρεσ
σίες είναι ενεεργοποιημέν
νες στο σχοολείο και να
α παράγει
ρυθμίσειις ειδικά για αυτό.



Το εργαλ
λείο θα πρέέπει να παρά
άγει τις ρυθ
θμίσεις που αντιστοιχούύν στο access point,
κάτι που δεν έχει τηνν δυνατότηττα να κάνει αυτή τη στιγ
γμή.

8.6 ΣΥΣΤΗΜ
ΜΑΤΑ ΔΙΑΧ
ΧΕΙΡΙΣΗΣ Α ΣΥΡΜΑΤΗ
ΗΣ ΥΠΟΔΟ
ΟΜΗΣ
8.6.11

Οφέλη
η-κόστος

Η ύπ
παρξη μεγάλ
λου αριθμού
ύ ΑΡ θέτει εμμέσως πλ
λην σαφώς το θέμα τηης διαχείρισ
σης τους.
Μια τέτοια από
όφαση στο υψηλότεροο επίπεδο είναι
ε
πολιτικ
κή και σε χαμηλότερο
ο βαθμό
κά και αρνη
ητικά στοιχεεία και αναμ
μφίβολο κόστος. Η ύπ
παρξη διαχειιριστικής
τεχνιική με θετικ
εφαρ
ρμογής

ΑΡ
Ρ επιφέρει τα πλεονεεκτήματα οικονομίας
ο
λειτουργικώ
ών πόρων (OPEX-

operaation expen
nditures) σττον έλεγχο και παρακ
κολούθηση της
τ λειτουρργίας των ΑΡ
Α αλλά
επιφέέρει κόστοςς στο αρχικ
κό ποσό κτή
ήσης (Capittal expenditure). Η έλλλειψη μιαςς τέτοιας
υποδ
δομής δεν σημαίνει
σ
την παύση λειττουργίας τωνν ΑΡ αλλά δεν
δ επιτρέπεει:


ΙΤΥΕ
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την παρα
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λ
αναβάθμιση
ης και συγκρότησης
μαζικές λειτουργίες

Τα π
προϊόντα μαζικής
μ
δια
αχείρισης A
AP αναφέρο
ονται ως wireless
w
con
ntrollers εννώ στην
κοινό
ότητα των δημόσιων
δ
ασ
σύρματων δ ικτύων (com
mmunity ne
etworks) ταα ονόματα ποικίλουν
π
αλλά
ά κατά βάσ
ση τα συστή
ήματα αποττελούνται από
α
ένα υπο
οσύστημα π
παρακολούθ
θησης με
ονομ
μασία nodew
watcher και από ένα απεεικονιστικό υποσύστημα σε χάρτη..

8.6.22 Χρήση Wireless
W
Controller
C
rs στο ΠΣΔ
Δ
Στο εεμπόριο υπάρχουν προ
οϊόντα που παρέχονταιι από εταιρίίες (π.χ. Cissco κλπ) κα
αι λύσεις
ανοικ
κτού λογισμ
μικού π.χ. Co
oovachili για
α την διαχείίριση μεγάλο
ου αριθμού A
AP. Στον πα
αρακάτω
πίνακ
κα παρουσιιάζονται μερ
ρικά εμποριικά προϊόνττα μαζί με τους
τ
περιορρισμούς του
υς και το
κόσττος υλοποίησ
σης.
Μ
Μοντέλο

Cisco 5508
5

Aruba 6000

Me
eru Networkks
MC5000

Zone
eDirector
5000
5

200
0

200

200

200

7,00
00

16,000

10,000

20
0,000

Πολλαπ
πλές
μονάδεες &

Πολλαπλές
μοονάδες & άδ
δειες
χρήσης

Πολλαπλές
Π
μον
νάδες & άδε ιες
χρήσης

-

500
0

512/2000***

300/1500**

1000
1

Τιμή
ή για (200
0
APss)

$65.0
000

$75.000

$55.000

$4
45.000

Τιμή
ή για (1000
0
APss)

$302.0
000

$140.000

$150.000

$12
20.000

Αριθ
θμός AP
Αριθ
θμός
Clieents
Για υποστήριξη
η
1.00
00 APs

άδειες χρ
ρήσης
Maxximum
αριθ
θμός APs

Πίνακ
κας 2 Εμπορικ
κά προϊόντα wireless
w
conttrollers
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Η μεγγάλη εξάπλ
λωση της ασ
σύρματης τεχχνολογίας WiFi
W εξαιτία
ας του χαμηλλού κόστουςς και της
έλλειιψης άδεις χρήσης οδή
ήγησε κοινόότητες χρησ
στών να κτίσουν ασύρμματα μητροπολιτικά
δίκτυυα. Τα ασύρ
ρματα μητροπολιτικά δδίκτυα είναι κατά βάση point-to-pooint αλλά έχουν και
AP. Π
Πολύ σύντομα φάνηκε η απαίτηση
η διαχείριση
ης τους με όρους που έχχουν αναφερ
ρθεί στα
προη
ηγούμενα ( καταγραφή
ή, συγκρότη
ηση, παρακο
ολούθηση). Σε ορισμέννες περιπτώ
ώσεις οι
ανοικ
κτές λύσειςς λογισμικο
ού ήταν τόσ
σο καλές που
π
οδήγησ
σαν στην ααυτονόμηση (και το
κλείσ
σιμο των προϊόντων
π
διαχείρισης)
δ
μαζί με την διαχείριση τους π.χχ. για τα προϊόντα
π
meraaki, Fonera, open-mesh
h. Σε αυτά ττα προϊόντα
α το λογισμικ
κό διαχείρισσης παρέχετται μέσω
τεχνο
ολογίας σύνννεφου (clou
ud).
8.6.2.1

Ανοικτά λογισμικά διαχείριση
ης

Coovvachili (http
p://coova.org/CoovaChiilli)
CoovvaChilli είνα
αι ένα ανοιχττό λογισμικόό ελεγκτή το
ο οποίο βασ
σίζεται στο C
ChilliSpot project το
οποίο
ο πλέον από
α
ένα συμμετέχονντα στο ChilliSpot.
C
Το CoovaaChilli έχειι πολλά
χαρα
ακτηριστικά όπως capttive portal / walled-g
garden το οποίο
ο
χρησιιμοποιεί RA
ADIUS ή
HTTP πρωτόκολ
λλο για ενεργοποίηση π
πρόσβασης και χρέωση
η. CoovaCh
hilli είναι ένα
α ενεργό
μέρος του CoovaaAP ενός firrmware που βασίζεται στο
σ OpenW
WRT ειδικό γγια hotspotss.
Το μειοννέκτημα αυττής της λύσ
σης είναι χρειάζεται
χ
επαναπρογρ
ε
ραμματισμός (flash)
ΑΡ.
των Α
Pack
ketfense (htttp://www.pa
acketfence.o
org/)
Pack
ketFence είνναι ένας μη
ηχανισμός εελέγχου δικ
κτύου netw
work access control (N
NAC) με
captiive-portal για
γ καταχώρ
ρηση επισκεεπτών και χρηστών μεε υποστήριξξη, 802.1X. Η λύση
αυτή λειτουργεί μόνο για συ
υσκευές πουυ υποστηρίζο
ουν ενδογενώς 802.1x
Nodeeshot (httpss://github.co
om/ninuxorrg/nodeshott)
Nodeeshot

είνα
αι ένα εργαλείο ιστού για ασύρμα
ατα δίκτυα. Επιτρέπει στους χρή
ήστες να

προσ
σθέσουν κόμβους και να διαχειρ
ριστούν πλη
ηροφορίες συγκρότησηης (ip διευ
υθύνσεις,
ασύρ
ρματους παρ
ραμέτρους).
WNM
Map (http:///wnmap.sou
urceforge.neet): Wirelesss network map
m displayy

ΙΤΥΕ
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WN
NMap είναι ένα
έ χάρτης απεικόνιση ς κόμβων βασισμένος
β
σε Google και Yahoo! χάρτες.
Ο χρ
ρήστης μπορεί να προσ
σθέτει κόμβ
βους στην Βάση
Β
δεδομένων της εφ
φαρμογής οι
ο οποίοι
εμφα
ανίζονται σττους επισκέέπτες. Συνοοπτικά η ενν λόγω εφα
αρμογή παρρέχει μια συνολική
σ
εικόννα του δικτύ
ύου.
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9. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
ΚΟ SETUP ACCESS
A
PO
OINT ΣΤΟ ΠΣΔ
Π
Εχει δημιουργηθ
θεί ένα setup ασύρματοου δικτύου σε
σ σχολείο, με βάση τηην παρούσα
α μελέτη.
Δεδο
ομένου ότι η μελέτη αυττή παρουσιά
άζει μια πληθώρα επιλο
ογών που μπ
πορούν να γίίνουν για
την α
ασύρματη πρόσβαση σττο ΠΣΔ, έχοουν γίνει συγγκεκριμένες επιλογές γιια να την υλ
λοποίηση
αυτού του setup.
AP στο οποίίο βασίζεται το setup εείναι της ετταιρείας Mik
krotik, μονττέλο 751U-2
2Hnd, το
Το A
οποίο
ο τρέχει το
ο λειτουργικ
κό της Mikkrotik, RoutterOS, με liicense levell 4. Το κόσ
στος της
συσκ
κευής αυτήςς είναι περ
ρίπου 50ευρ
ρώ χωρίς ΦΠΑ.
Φ
Άλλεες συσκευέςς μπορεί να
ν έχουν
λιγόττερο ή και περισσότερο
π
ο ανάλογα μ
με τις δυνατό
ότητες τους. Θεωρούμεε ότι ένα κόστος της
υπηρεσιώνν σε ένα
τάξηςς των 50ευ
υρώ είναι ικανοποιητικ
ι
ικό για τηνν παροχή ασύρματων
α
σχολ
λείο.
Η συυσκευή διαθ
θέτει 2 rou
uted πόρτεςς Ethernet RJ45 και έν
να Etherneet switch τεεσσάρων
πορττών. Διαθέτεει ακόμα ασύ
ύρματη κάρ
ρτα δικτύου συμβατή μεε το 802.11b//g/n.
Εχουυν υλοποιηθεεί τρία ασύρ
ρματα δίκτυ α για τρείς διαφορετικέ
δ
ές χρήσεις:


schoolca
afe

Η υπηρεσία αυτή παρέχ
χει ένα ανοιχχτό ασύρματτο δίκτυο, χωρίς κρυπτοογράφηση, το οποίο
έέχει στόχο να εξυπηρ
ρετήσει τουυς μαθητέςς/καθηγητές
ς που θέλλουν να συ
υνδεθούν
α
ασύρματα σττο internet για λόγουςς αναψυχής και όχι στα
α πλαίσια μιιας εργασία
ας ή ενός
εεργαστηρίου
υ. Μόλις οι
ο χρήστεςς συνδέοντται στο αν
νοιχτό ασύύρματο δίκτυο και
π
προσπαθήοσ
συν να επισκ
κεφτούν μια
α web σελίδ
δα, γίνονταιι redirect σεε ένα captiv
ve portal
π
που έχει υλοποιηθεί
υ
εσωτερικά στο ίδιο το AP. Εκει
Ε
πρέπεει να δώσο
ουν ένα
u
username/paassword για
α να τους επ ιτρέψει το captive
c
porta
al να βγουν στο interne
et.
Ο
Οι κωδικοί (username//pass) των χρηστών μπορούν
μ
να οριστούν σστο AP, αλ
λλά είναι
εεφικτό να χρησιμοποιη
χ
ηθεί και RA
ADIUS για την είσοδο
ο των χρησστών, που ταιριάζει
τ
π
περισσότερο
ο στο ΠΣΔ. Είναι όμωςς χρήσιμο, να
ν μπορούν κάποιοι χρρήστες να ειισέλθουν
σ
στο ασύρματτο δίκτυο με
μ τα local user/pass, όταν δεν δουλεύει ο R
RADIUS για
α κάποιο
ττεχνικό λόγο
ο.
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schoolab

Η υπηρεσία
α αυτή υλοπ
ποιεί ένα α
ανοιχτό ασύ
ύρματο δίκττυο, στο οπ
ποίο η ταυττοποίηση
β
βασίζεται σττο 802.1x μεε WPA2-En
nterprise. Η ταυτοποίησ
ση του clien
nt γίνεται σε
σ layer2
(ο
οπως περιγράφεται σε άλλο σημε ίο στο κείμεενο) πάνω απο
α ένα καννάλι TLS κα
αι γίνεται
α
αποκλειστική
ή χρήση RA
ADIUS για τοους κωδικού
ύς.
Α
Αυτή η υπη
ηρεσία εξυπ
πηρετεί, τουυς μαθητές καθηγητές, που παίρννουν μέροςς σε ένα
σ
σχολικό εργαστήριο κα
αι χρειάζοντ αι πρόσβασ
ση σε κάποιιος τοπικούςς πόρους, αλλά
α
και
π
πρόσβαση στο
σ
internett. Το φιλτρ
ράρισμα της πρόσβασης υλοποιεείται απο μια λίστα
εελέγχου που είναι πάνω στο δρομολλογητή του σχολείου.
σ
Ο
Οι χρήστες της
τ υπηρεσ
σίας, απολαμ
μβάνουν υψ
ψηλότερης ποιότητας
π
υπ
πηρεσία, και
κ έχουν
ξξεχωριστό κρ
ρυπτογραφιικό κλειδί ο καθένας. Εττσι, η ασφά
άλεια του σχχολικού εργα
αστηρίου
γγίνεται καλύτερη και ο κίνδυνος
κ
υποοκλοπής usser/pass ελα
αχιστοποιείτται.



bathtub
b

Η υπηρεσία αυτή, αντίσ
στοιχα με τοο schoolcafee, εξυπηρετεεί τους μαθηητές/καθηγη
ητές που
θ
θέλουν να σεερφάρουν στο
σ δίκτυο, μ
μέσω ενός captive porta
al, το οποίο όμως δεν βρίσκεται
β
ττοπικά στο AP,
A αλλά σε ένα κεντρικ
κό σημείο σττο δίκτυο το
ου ΠΣΔ.
Η εμπειρία του
τ χρήστη,, είναι γενικ
κά αντίστοιχ
χη με το sch
hoolab, δηλλαδή η ταυττοποίηση
γγίνεται μέσα
α απο το captive porrtal, αλλά εδώ μπορο
ούμε να έχχουμε περισ
σσότερες
δ
δυνατότητεςς, όπως τηνν λειτουργία
α SSO, όπο
ου μετά την
ν είσοδο σττο captive portal,
p
ο
χχρήστης μπ
πορεί να πρ
ροσπελάσει άλλους πόρους εκτό
ός σχολείουυ χωρις πεεραιτέρω
τταυτοποίηση
η. Επίσης είνναι ευκολόττερο να διαφ
φοροποιηθεεί η υπηρεσίία που δίνετται στους
μ
μαθητές απο
ο τους καθηγγητές.
Οι υπ
πηρεσίες αυ
υτές, υλοποιουνται στο Mikrotik, μέσω
μ
πολλα
απλών SSID
D και την λεειτουργία
Virtu
ualAP του RouterOS.
R
Το
Τ κάθε SSSID έχει το δικό του security-pro
s
ofile. Το κά
άθε SSID
αντισ
στοιχεί σε έννα VLAN πο
ου έχει δημιιουργηθεί γιια αυτό το σκοπό
σ
στο M
Mikrotik. Η σύνδεση
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του Mikrotik με
μ το σχολικό δρομοολογητή γίίνεται σε μια
μ
συγκεκκριμένη πόρτα του
δρομ
μολογητή, η οποία ορίζεται
ο
σα
αν trunk port με encapsulatioon 802.1q. Ετσι ο
δρομ
μολογητής τερματίζει
τ
τα
α VLANs αυυτά και μπο
ορεί να δώσει layer2 υπ
πηρεσίες, όπ
πως είναι
το D
DHCP, gateeway κτλ. Ειδικά το SSID schoo
olcafe, δεν συνδέεται σε layer-2 με τον
δρομ
μολογητή, αλ
λλά δρομολ
λογείται (layyer3) απο το
ο AP προς το router.
To m
managemen
nt interface του Mikro
otik, είναι σε
σ διαφορεττικό VLAN//υποδίκτυο, από τα
αντίσ
στοιχα VLAN
N/υποδίκτυ
υα των υπηρ
ρεσιών. Ετσι διασφαλίζζεται η ασφάάλεια της συσκευής
σ
από κ
κακόβουλεςς ενέργειες και
κ γίνεται εευκολότερη η διαχείριση
η της.
Η λεειτουργία ho
otspot που διαθέτει
δ
το Mikrotik, είναι
ε
αρκετά
ά ευέλικτη ώ
ώστε να μπ
πορείς να
δημιο
ουργήσεις τη
ην δικιά σου
υ σελίδα loggin, χωρίς να
α στερείται σημαντικά σσε δυνατότη
ητες.
Οσονν αφορά τη
ην διαχείρισ
ση του Mikkrotik στο πλαίσιο
π
της διαχείρισηης χιλιάδων τέτοιων
συσκ
κευών, η συσκευή διαθέέτει αρκετέςς ευκολίες. Οι ρυθμίσεεις της μπορρούν να εξα
αχθούν ή
εισαχχθούν σε έννα text αρχ
χείο, που μ
μάλιστα είνναι εύκολο να διαβασττεί από ένα
α script.
Διαθέτει SNMP για την εξα
αγωγή στατ ιστικών καιι άλλων πλη
ηροφοριών για την κα
ατάσταση
και είναι διαχ
αχειρίσιμη απ
πό comman
nd line.
της κ

ΙΤΥΕ
Ε

43

Π3.6 – v1.1@30/7/22012

10. ΑΝΑΦΟΡΕΣΣ
[Radius] RFC 28
865 Remote Authenticat
A
tion Dial In
n User Servic
ce (RADIUSS)
[SAM
ML] http://saml.xml.org
g/
[80211X] 802.1X-22004 - Port Based
B
Netw
work Access Control
[EAP
P] Extensiblee Authentication Proto
ocol , RFC 52247
[FR] Free Radiuss http://free
eradius.org
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