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Obiective 

 

 

• Recapitulare: Securitatea în rețele 

• Protocolul 802.1X 

• RADIUS 

• Exemplu de funcționare 802.1X 

• MACsec 

• Configurare 802.1X 
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Cursul 12 

Recapitulare 

• Riscuri de securitate 

• Calitățile securității 

• AAA 



Riscuri de securitate 

• Un firewall dedicat protejează rețeaua de atacuri din exterior 

• Dacă un atacator obține acces fizic la rețea, ce atacuri poate 
efectua? La ce nivel sunt situate aceste atacuri? 

Internet 

Atacator 

4 



• 802.1x încearcă să protejeze rețeaua de atacurile de la toate 
nivelele superioare prin securizarea nivelului Acces la mediu 

Nivele de atac 
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Recapitulare: Concepte de securitate 
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• Autentificare 
– Sursa și destinația sunt cine spun că sunt 

 

 

• Confidențialitate 
– Doar sursa și destinația pot vizualiza 

informația 

 

 

• Integritate 
– Mesajul ajuns la destinație nu a fost 

modificat pe parcurs 



• Un sistem de securitate trebuie să ofere suport pentru trei 
operații de bază: 

AAA 
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Authentication 
• Clientul este cine spune că este și poate accesa sistemul 
• Exemplu: Utilizatorul student cu parola student poate 

accesa un anumit sistem Linux 

Authorization 

• Clientul are dreptul să facă operația pe care o încearcă 
• Exemplu: Utilizatorul student poate crea fișiere în 

/home/student/ dar autorizarea va eșua dacă încearcă să 
creeze în /root/ 

Accounting 
• Acțiunile clientului sunt contabilizate 
• Exemplu: Log-uri de acces 
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802.1X 

• Istorie 

• Componente 

• EAP 

• EAP-Methods 

• EAPOL 



Istorie 
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1980 1990 2000 

1983 - IEEE 802.3 
• Este publicat standardul Ethernet 10BASE5 

1998 - EAP (Extensible Authentication Protocol) 

802.1X-2001 
• Variantă de EAP ce poate funcționa 

peste rețele cu fir 802 
• Poartă numele de EAPOL (EAP over LAN) 

802.1X-2004 
• Introduce 802.11i (EAP over 802.11) 

802.1X-2010 
• Corectează vulnerabilități din 

802.1x-2004 
• Introduce MACSEC 



802.1X 

• Permite doar clienților autentificați să acceseze rețeaua 

• Autentificarea are loc la nivelul 2 din stiva OSI 

• Dacă autentificarea clientului eșuează, acesta nu poate 
trimite sau primi trafic din rețeaua fizică 
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Atacator Autentificarea eșuează și 
atacatorul nu poate 

accesa rețeaua pentru a 
efectua atacuri 



• 802.1X funcționează peste rețele 802.3 și 802.11 

• În ce tipuri de rețele poate fi configurat 802.1X? 

Recapitulare: 802.3 și 802.11 
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Ethernet 

FastEthernet 

GigabitEthernet 

802.11a 

802.11b 

802.11g 

802.11n 

802.11 802.3 



802.1x – Funcții suplimentare 

• 802.1X permite și alte funcții pe lângă blocarea accesului 
stațiilor neautentificate: 
– Poate urmări locația utilizatorilor (de exemplu AP-ul sau switch-ul de 

unde s-au conectat) 

– Poate contabiliza  și taxa activitatea clientului autentificat (pentru 
servicii de ISP)  

– Poate permite doar accesul la anumite părți din rețeaua fizică în 
funcție de nivelul de acces al clientului 
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Componente 802.1X 

• Solicitator (supplicant) 
– Dispozitiv client care trebuie să se autentifice înainte de a putea 

accesa rețeaua 

– Dispozitivul trebuie să aibă implementate: 

• 802.1X 

• O Metodă EAP (EAP-Method) suportată de server 
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Solicitator Autentificator 
Server de 

autentificare 



Componente 802.1X 

• Autentificator (authenticator) 
– Dispozitiv de nivel 2 (de obicei switch sau access point) 

– Porturile configurate cu 802.1X stau închise până când un solicitator 
este autentificat 

– Translatează și schimbă mesajele între solicitator și serverul de 
autentificare 
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Solicitator Autentificator 
Server de 

autentificare 



Componente 802.1X 

• Server de autentificare (Authentication server) 
– De obicei un server RADIUS 

– Fiecare autentificator are asociat unul sau mai multe servere de 
autentificare 

– În procesul de intrare în rețea, autentificatorul va valida datele de 
acces ale solicitatorului interogând serverul de autentificare 
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Solicitator Autentificator 
Server de 

autentificare 



Trafic 802.1X 

• Procesul de autentificare 802.1X include mai multe tipuri de 
trafic 

• Între solicitator și autentificator: EAPOL 
– Funcționează direct peste nivelul 2 (suportate sunt 802.3 și 802.11) 

• Între autentificator și serverul de autentificare: RADIUS 
– Protocol de nivel aplicație ce funcționează peste UDP 

16 

Solicitator Autentificator 
Server de 

autentificare 

RADIUS EAPOL RADIUS 



Dialogul solicitant - autentificator 

• Singura comunicație descrisă în standardul 802.1X 

• Celelalte comunicații sunt necesare pentru 802.1X dar nu 
sunt definite în standardul propriu-zis 

• EAP a fost proiectat ca un protocol point-to-point 
– A fost adaptat pentru funcționarea peste Ethernet prin EAPOL 
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Solicitator Autentificator 

EAPOL 



• EAP este un format de mesaje care poate încapsula diferite 
protocoale de autentificare 

• Nu e folosit doar pentru 802.1X 
– 802.11n folosește EAP în WPA și WPA2 

• EAP nu poate fi folosit direct pentru transmiterea cadrelor 
– Este necesar un alt protocol care să transmită informația EAP 

• Antetul EAP specifică doar metoda ce va fi folosită pentru 
autentificare 

EAP 
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Date EAP-Method 

EAP-Method 

EAP 



• Informația utilă protocolului de autentificare este situată în 
EAP-Method 

• Există 4 mesaje EAP: 
– Request: un nod cere informații de autentificare altui nod 

– Response: un nod oferă informații de autentificare altui nod 

– Success: anunță că autentificarea s-a făcut cu succes 

– Failure: anunță că autentificarea a eșuat 

EAP 

19 

Date EAP-Method 

EAP-Method 

EAP 



• EAPOL este folosit pentru transportul mesajelor EAP 

EAP – Exemplu de comunicație 
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EAPOL: EAP-Response 

EAPOL: EAP-Request 

EAPOL: EAP-Success 

EAPOL: EAP-Failure 

sau 



• În interiorul mesajului EAP sunt incluse datele metodei de 
autentificare 

• EAP suportă un număr mare de metode: 

Exemple EAP-Method 
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EAP-MD5 EAP-TLS 

EAP-OTP 

EAP-GTC 

EAP-IKEv2 

EAP-SIM 

EAP-AKA 
EAP-AKA’ 

EAP-LEAP 

EAP-TTLS 

EAP-PSK 
EAP-FAST 



EAP-MD5 

• Dintre metodele EAP, trei sunt definite de RFC-ul EAP 

• Pentru fiecare dintre acestea, solicitantul poate refuza 
metoda și sugera autentificatorului alte metode 

• Mesajul de EAP-Request conține un Challenge 
• Autentificatorul așteaptă un EAP-Response cu challenge-ul 

hash-uit cu HMAC-MD5 (cheia pentru HMAC e parola 
utilizatorului) 

Exemple EAP-Method 
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EAP-OTP 

EAP-GTC 

• One Time Password 

• Generic Token Card 



EAPOL 

• EAPOL este încapsularea folosită peste informația EAP 
pentru a putea funcționa peste rețele 802.3 și 802.11 
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EAP 

EAPOL 

802.3/802.11 

Tip Lungime Versiune 

? 



EAPOL 
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Tip Lungime Versiune 

• Versiunea protocolului EAPOL (mereu 2) 

• Tipul mesajului EAP: 
• 0 = EAP-Packet 
• 1 = EAPOL-Start 
• 2 = EAPOL-Logoff 
• 3 = EAPOL-Key 
• 4 = EAPOL-Encapsulated-ASF-Alert 

• Lungime payload EAPOL 
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RADIUS 

• Descriere 

• Tipuri de mesaje 

• Autentificare cu RADIUS 



• Remote Access Dial-In User Service 

• Protocol folosit pentru a oferi servicii de AAA 

• RADIUS nu face diferența între autentificare și autorizare, 
spre deosebire de alte protocoale (TACACS+) 

• Folosește UDP port 1812 pentru autentificare și UDP port 
1813 pentru contabilizare 

• RADIUS nu este o aplicație, ci un protocol 
– Aplicațiile poartă numele de Servere RADIUS 

RADIUS 
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Mesaje RADIUS 

Access-Request 

• Client → Server 
• Cerere trimisă pentru realizarea autentificării/autorizării 
• Poate conține detalii de autentificare (de exemplu numele de 

utilizator sau parola) 

Access-Challenge 

• Server → Client 
• Folosit de server pentru a cere detalii suplimentare de 

autentificare 
• Poate fi folosit pentru a trimite un token în vederea 

autentificării fără a fi transmisă parola pe legătură 

Access-Accept 
• Server → Client 
• Semnalează clientului că autentificarea s-a făcut cu succes 

Access-Reject 
• Server → Client 
• Semnalează clientului că autentificarea a eșuat 
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• Serverele RADIUS pot fi folosite pentru a oferi AAA în 
multiple situații: 

Arhitectură RADIUS 

Autentificarea și 
contabilizarea accesului 

la echipamente Stabilire conexiuni 
PPP 

Autentificare VPN 

Autentificare NAS 
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Exemplu de conectare 

• Conectare 802.1X prin EAP-MD5 

• Terminarea unei conexiuni 

• Vulnerabilități 802.1X-2004 



Conectarea unui client – EAP-MD5 

• În starea inițială, legătura de pe autentificator este 
down 

• La conectarea unui dispozitiv, legătura trece în starea 
up 

• Când legătura trece în starea up, autentificatorul va 
trimite un EAPOL-Start către solicitator 

• Dacă legătura era deja up și solicitatorul dorește să se 
autentifice, poate trimite el mesajul EAPOL-Start inițial 
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Solicitator Autentificator 
EAPOL-Start 

EAPOL-Start 

Server de 
autentificare 

Inițiere 



Conectarea unui client – EAP-MD5 

• Autentificatorul cere un challenge string serverului de 
autentificare 

• Mesajul este un mesaj RADIUS Access-Request 
transmis peste UDP 
– Pe acest segment nu se mai folosesc formatele EAPOL/EAP 

 

 

31 

Solicitator Autentificator 

Access-Request 

Server de 
autentificare 

Inițiere 

Cerere challenge 



Conectarea unui client – EAP-MD5 

• Serverul RADIUS returnează challenge string-ul      
printr-un mesaj RADIUS tip Access-Challenge 
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Solicitator Autentificator 
Server de 

autentificare 

Access-Challenge 

Inițiere 

Cerere challenge 

Primit challenge 



Conectarea unui client – EAP-MD5 

• Autentificatorul trimite mai departe challenge-ul MD5 
către solicitator printr-un EAP-Request 

• Autentificatorul retrimite  EAP-Request-ul dacă nu a 
primit niciun răspuns până la expirarea unui timeout 

• Dacă nu primește un răspuns după un număr de 
încercări, abandonează autentificarea 
– Solicitatorul rămâne blocat în afara rețelei 
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Solicitator Autentificator 

EAP-Request 

Server de 
autentificare 

Inițiere 

Cerere challenge 

Primit challenge 

Trimis challenge 



Conectarea unui client – EAP-MD5 

• Solicitatorul preia challenge-ul și calculează un hash pe 
baza lui și pe baza cheii de acces 
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Solicitator Autentificator 
Server de 

autentificare 

EAP-Response 

Cheie 

MD5 

Challenge 

Response 

Inițiere 

Cerere challenge 

Primit challenge 

Trimis challenge 

Primit hash 



Conectarea unui client – EAP-MD5 

• Autentificatorul: 
– Primește mesajul EAP-Response 

– Extrage datele EAP-Method (care conțin și hash-ul solicitatorului) 

– Trimite datele (hash, username) mai departe serverului de 
autentificare printr-un mesaj RADIUS Access-Request 
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Solicitator Autentificator 

Access-Request 

Server de 
autentificare 

Inițiere 

Cerere challenge 

Primit challenge 

Trimis challenge 

Primit hash 

Trimis hash 



Conectarea unui client – EAP-MD5 

• Serverul de autentificare: 
– Folosește cheia din baza de date corespunzătoare solicitatorului 

și calculează pe baza ei un hash al challenge-ului trimis anterior 

– Compară hash-ul din mesajul Access-Request primit anterior cu 
cel calculat 

– Dacă sunt egale trimite un RADIUS Access-Accept către 
autentificator 

– Dacă nu sunt egale trimite un RADIUS Access-Reject către 
autentificator 
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Solicitator Autentificator 
Server de 

autentificare 

Access-Accept 

Inițiere 

Cerere challenge 

Primit challenge 

Trimis challenge 

Primit hash 

Trimis hash 

Primit răspuns 



Conectarea unui client – EAP-MD5 

• Dacă autentificatorul a primit un Access-Accept de la 
server: 
– Trimite un EAP-Success către solicitator 

– Solicitatorul poate accesa rețeaua 

• Dacă autentificatorul a primit un Access-Reject de la 
server: 
– Trimite un EAP-Failure către solicitator 

– Solicitatorul nu poate accesa rețeaua 

– În cazuri speciale, poate configurat doar un acces parțial al 
solicitatorului (de exemplu doar un VLAN neprivilegiat) 

37 

Solicitator Autentificator 
Server de 

autentificare 

EAP-Success 

Trimis răspuns 

Inițiere 

Cerere challenge 

Primit challenge 

Trimis challenge 

Primit hash 

Trimis hash 

Primit răspuns 



Terminare sesiune client 

• Când solicitatorul dorește să părăsească rețeaua, acesta 
poate anunța autentificatorului să închidă sesiunea de 
autentificare 

• Pentru a închide sesiunea solicitatorul trimite un mesaj 
EAPOL-Logoff 
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Solicitator Autentificator 
Server de 

autentificare 

EAPOL-Logoff 

Inițiere 

Cerere challenge 

Primit challenge 

Trimis challenge 

Primit hash 

Trimis hash 

Primit răspuns 

Trimis răspuns 

Terminare 



• EAP-MD5 nu este o soluție sigură deoarece MD5 este 
vulnerabil la atacuri brute force 
– Vulnerabilitatea matematică a MD5 poate fi exploatată prin rainbow 

tables 

• Pentru 802.1X se recomandă folosirea altor protocoale în loc 
de EAP-MD5 

Conectarea unui client – EAP-MD5 
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• 802.1X-2004 nu are măsuri proprii de confidențialitate sau 
integritate 

• Ce se întâmplă în situația de mai jos? 
– R: Atacatorul este capabil să efectueze un atac MITM 

– Motivul pentru care acest atac este posibil este că solicitatorul nu 
autentifică autentificatorul  

– Atacatorul va juca rolul autentificatorului pentru a obține hash-ul de 
autentificare al solicitatorului 

– Atacatorul poate ulterior folosi hash-ul pentru a accesa rețeaua 

Vulnerabilități 802.1X-2004 
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Solicitator Autentificator 
Server de 

autentificare 
Atacator 
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MACsec 

• Funcții 

• Structura cadrului 



• IEEE 802.1AE – publicat în 2006 

• Folosit în 802.1X-2010 

• Protocol de nivel 2 fără conexiune ce oferă: 
– Confidențialitate 

– Integritate 

– Autentificare 

 

• Protocolul stabilește asocieri de securitate (Security 
Association) unidirecționale la nivel 2 ce sunt grupate în 
canale sigure (Secure Channel) 

• Conexiunile LAN neautorizate sunt identificate și izolate de 
restul rețelei 

 
 

MACsec 
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• Similar cu cadrul Ethernet, însă include și: 
– Security Tag, compus din: 

• Numărul asocierii 

• Numărul pachetului (folosit ca vector de inițializare pentru criptare și 
împotriva replay attack) 

• Identificator de canal sigur 

– MAC (Message authentication code) 

• Similar cu MAC-ul folosit în tunelele SSH 

• Folosit pentru realizarea autentificării 

 

 

MACsec 
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Configurare 802.1X 

• Autentificator: Ruter Cisco 

• Server de autentificare: freeradius 

• Solicitator: Linux cu wpasupplicant 

 



• Primul pas în configurarea 802.1X este activarea AAA: 

 

• Pentru a adăuga un server RADIUS cunoscut: 

 

Configurare autentificator 
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R1(config)# aaa new-model 

R1(config)# radius-server host 192.168.0.1 auth 1812 acct 1813 

IP-ul serverului 
RADIUS 

Port UDP pentru 
autentificare 

Port UDP pentru 
contabilizare 

R1 
192.168.0.1 

192.168.0.2 Fa0/1 



• Ruterul se va autentifica la serverul RADIUS prin intermediul 
unei chei comune (PSK – pre-shared key) 

 

 

• Ruterul trebuie configurat să folosească pentru 802.1X 
serverele RADIUS adăugate anterior : 

 

Configurare autentificator 
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R1(config)# radius-server key RL 

R1(config)# aaa authentication dot1x default group radius 

R1 
192.168.0.1 

192.168.0.2 Fa0/1 



• Ruterul trebuie configurat să folosească 802.1X: 

 

• Acum 802.1X poate fi activat individual pe fiecare interfață: 

 

Configurare autentificator 
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R1(config)# dot1x system-auth-control 

R1(config)# interface Fa0/1 

R1(config-if)# dot1x port-control auto 

[…]Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down 

Interfața trece în down pentru a 
bloca traficul clienților 

neautentificați prin 802.1X 

R1 
192.168.0.1 

192.168.0.2 Fa0/1 



• Pe Linux se poate folosi utilitarul freeradius 

 

 

• /etc/freeradius/clients.conf conține autentificatorii (în cazul 
acesta ruterul): 

Configurare server de autentificare 
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Clients.conf: 

  Client 192.168.0.2 { 

    secret = RL # trebuie să fie același ca PSK-ul pus pe ruter 

    shortname = R1 

  } 

linux# apt-get install freeradius 

R1 
192.168.0.1 

192.168.0.2 Fa0/1 



• Pe Linux se poate folosi utilitarul freeradius 

• /etc/freeradius/users.conf conține solicitatorii (în cazul 
acesta PC-ul client): 

 

 

• Serverul trebuie repornit după realizarea modificărilor 

Configurare server de autentificare 
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users.conf: 

  Student Cleartext-Password := “student” 

  DEFAULT Auth-Type := Reject 

linux# /etc/init.d/freeradius restart 

R1 
192.168.0.1 

192.168.0.2 Fa0/1 



• Trebuie instalat și configurat clientul de 802.1X 

• Pe Linux se poate folosi wpasupplicant 

 

• Configurarea se face în /etc/wpa_supplicant_md5.conf 

• Metoda folosită este EAP-MD5 

Configurare solicitator 
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linux# apt-get install wpasupplicant 

wpa_supplicant_md5.conf: 

  ctrl-interface=/var/run/wpa_supplicant 

  network={ 

    key_mgmt=IEEE8021 

    eap=md5 

    identity=“student” 

    password=“student” 

  } 

R1 
192.168.0.1 

192.168.0.2 Fa0/1 



Accounting 

Authentication 

Authorization 

Access-Reject 

Access-Request 
Access-Accept 

Access-Challenge 

Solicitator 
Server de 

autentificare 

EAP-MD5 

EAP 

Autentificator 

EAPOL 

Cuvinte cheie 
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RADIUS 

AAA 

802.1X 

MACSEC 



Echipa de RL vă urează 
Vacanță plăcută! 
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