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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η ασφάλεια τηλεπικοινωνιακών

συστηµάτων. Πιο συγκεκριµένα εξετάζονται συστήµατα κινητών επικοινωνιών

και συστήµατα ασύρµατης επικοινωνίας. Στα συστήµατα κινητών επικοινωνιών

περιλαµβάνεται το σύστηµα GSM (Global System for Mobile communications)

δεύτερης γενιάς και το σύστηµα 3GPP (3rd Generation Partnership Project)

τρίτης γενιάς. Στα συστήµατα ασύρµατης επικοινωνίας περιλαµβάνεται το

πρότυπο επικοινωνίας ΙΕΕΕ 802.11 και η τεχνολογία Bluetooth.

Σε κάθε σύστηµα τηλεπικοινωνιών εξετάζεται το σύστηµα ασφάλειας που

ενσωµατώνει. Παρουσιάζονται οι διάφοροι παράµετροί τους και οι αλγόριθµοι

ασφάλειας που χρησιµοποιούν. Εξετάζονται τα πλεονεκτήµατα και τα

µειονεκτήµατά τους και δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στα προβλήµατα που

καθιστούν ανασφαλή τα συγκεκριµένα συστήµατα τηλεπικοινωνιών.

Επίσης προτείνονται διάφορα µέτρα για την επίλυση των προβληµάτων

που παρουσιάζονται σε κάθε σύστηµα και διάφορες προτάσεις για την

βελτίωση των συστηµάτων. Τέλος, παρουσιάζονται επιµέρους συµπεράσµατα

για το κάθε σύστηµα και προτάσεις προς τους µέσους χρήστες για την αύξηση

του επιπέδου ασφάλειας που τους παρέχουν.

Λέξεις Κλειδιά

ασφάλεια, κινητές επικοινωνίες, ασύρµατες επικοινωνίες, ασύρµατα δίκτυα,

GSM, 3GPP, IEEE 802.11, Bluetooth
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ABSTRACT

The security of several telecommunications systems is examined by this

study. In particular, mobile communication systems and wireless

communication systems are examined. As long as the mobile communication

systems are concerned, the Global System for Mobile communication, GSM,

(2nd generation system) and the 3rd Generation Partnership Project, 3GPP, are

included. The communication standard IEEE 802.11 and the communication

technology Bluetooth are the wireless communication systems, which are

examined.

In each telecommunication system its security system is examined.

Several of their variables and the security algorithms, which they use, are

presented. The advantages and disadvantages of each system are examined

and special emphasis is given in the problems that make the particular

telecommunication systems unsafe.

In addition, several countermeasures are proposed in order to solve the

problems in each system and proposals are made for the improvement of the

telecommunication systems, which are examined. Finally, the conclusions for

each system is presented and several proposals are made for the middle

users in order to increase the level of the security that is provided by the

telecommunication systems, which are examined.

Key words

security, mobile communications, wireless communications, wireless

networks, GSM, 3GPP, IEEE 802.11, Bluetooth
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Από την στιγµή που αναπτύχθηκαν η τηλεπικοινωνίες µε την εφεύρεση του
τηλέγραφου πρώτα και του τηλεφώνου στη συνέχεια, η ασφάλεια των
δικτύων αποτελούσε πάντα ένα πρόβληµα. Ωστόσο όσο τα δίκτυα παρέµεναν
ενσύρµατα τα πράγµατα ήταν σχετικά απλά. Για να αποκτήσει κάποιος
πρόσβαση στο δίκτυο έπρεπε να αποκτήσει πρώτα πρόσβαση στα καλώδια
που χρησιµοποιούνται. Για να προφυλάξει κάποιος τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα
έπρεπε απλώς να φυλάξει τα καλώδια που χρησιµοποιούσε (αν και λόγω του
µεγάλου µήκους τους αυτό δεν ήταν πάντα εφικτό).

Με την ανάπτυξη όµως των ασύρµατων τεχνολογιών τα πράγµατα
άλλαξαν. Τα συστήµατα κινητών και ασύρµατων επικοινωνιών είναι πολύ πιο
ευάλωτα από τα ενσύρµατα συστήµατα σε ότι αφορά την ασφάλεια, αφού ως
µέσο µετάδοσης χρησιµοποιούν τον αέρα. Οποιοσδήποτε µπορεί να λάβει
δεδοµένα που µεταδίδονται στον αέρα ακόµα και αν δεν προορίζονται για
αυτόν.

Το πρόβληµα έγινε ακόµα µεγαλύτερο µε την µεγάλη διάδοση των
ασύρµατων τεχνολογιών. Τα συστήµατα κινητών επικοινωνιών έχουν γνωρίσει
πλέον παγκόσµια διάδοση. Η ευκολία πρόσβασης στο τηλεφωνικό δίκτυο και η
κινητικότητα που παρέχουν τα κάνουν ελκυστικά στον µέσο χρήστη. Πλέον
αρκετοί είναι αυτοί που βασίζουν τις δραστηριότητές τους σε κάποιο κινητό
τηλέφωνο.

Τα ασύρµατα δίκτυα από την άλλη πλευρά γίνονται όλο και περισσότερο
γνωστά στο ευρύ κοινό. ∆εν χρειάζεται πλέον να απλώνει κάποιος καλώδια για
να συνδεθεί σε κάποιο δίκτυο. ∆εν χρειάζεται καλώδια ούτε καν για να
συνδέσει τον υπολογιστή του µε τις περιφερειακές συσκευές.

Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε δύο µέρη. Το πρώτο αφορά την
ασφάλεια των συστηµάτων κινητών επικοινωνιών. Στο πρώτο κεφάλαιο
εξετάζεται η ασφάλεια του συστήµατος GSM, οι ελλείψεις που έχει και τα
προβλήµατα που παρουσιάζει. Επίσης, προτείνονται ορισµένα µέτρα που
µπορούν να ληφθούν για να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα αυτά καθώς και
κάποιες προφυλάξεις που µπορεί να λάβει ο µέσος χρήστης ώστε να βελτιώσει
το επίπεδο της ασφάλειας που του παρέχεται από το ίδιο το σύστηµα.

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ασφάλεια του συστήµατος τρίτης
γενιάς 3GPP. Εξετάζεται πως προσπαθεί να διορθώσει τα σφάλµατα που έχουν
παρουσιαστεί στο σύστηµα 3GPP. Επίσης παρουσιάζεται ο τρόπος που
αλληλεπιδρά το σύστηµα αυτό µε το σύστηµα GSM σε ότι αφορά την
ασφάλεια.

Το δεύτερο µέρος αφορά τα συστήµατα ασύρµατων επικοινωνιών. Στο
τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το σύστηµα ασφάλειας που ενσωµατώνεται στο
πρότυπο επικοινωνίας ΙΕΕΕ 802.11. Και εδώ παρουσιάζονται οι ελλείψεις και
τα σφάλµατα που περιέχει και προτείνονται τρόποι για την βελτίωσή του.

Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζεται το σύστηµα ασφάλειας της
τεχνολογίας Bluetooth, παρουσιάζονται τα προβλήµατα που αυτό έχει και
προτείνονται κάποιες λύσεις.
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ΜΕΡΟΣ Α:  Η ασφάλεια των συστηµάτων κινητών
επικοινωνιών

Οι κινητές επικοινωνίες έχουν γνωρίσει µεγάλη άνθηση την τελευταία
δεκαετία. Η κινητικότητα που παρέχουν και η ευκολία πρόσβασης στο
τηλεφωνικό δίκτυο είναι δύο από τους πολλούς λόγους για αυτή την ανάπτυξη
της συγκεκριµένης αγοράς. Η ασφάλεια που παρέχουν είναι λοιπόν ένα αρκετά
σηµαντικό θέµα αφού λόγω της χρήσης τους σε µεγάλη κλίµακα κάνουν
ακόµα µεγαλύτερη την όποια αδυναµία τους.
Στην συνέχεια θα ασχοληθούµε µε δύο συστήµατα κινητών επικοινωνιών,

ένα δεύτερης και ένα τρίτης γενιάς. Αυτό της δεύτερης γενιάς είναι το GSM,
το οποίο είναι το πιο ευρέως διαδεδοµένο σύστηµα κινητών επικοινωνιών µε
πάνω από ένα δισεκατοµµύριο συνδροµητές. Σε ότι αφορά τα συστήµατα
τρίτης γενιάς θα ασχοληθούµε µε το σύστηµα 3GPP, το οποίο θα
αντικαταστήσει το GSM και υπόσχεται ακόµα µεγαλύτερη ανάπτυξη της
αγοράς των κινητών επικοινωνιών αφού θα παρέχει σε πραγµατικό χρόνο
υπηρεσίες όπως πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο και αποστολή και λήψη video.

Κεφάλαιο 1: Το σύστηµα κινητών επικοινωνιών GSM (Global System
for Mobile communications)

Στην αρχή της δεκαετίας του 1980 τα αναλογικά
κυψελωτά συστήµατα γνώρισαν µεγάλη άνθηση
στην Ευρώπη και συγκεκριµένα στην Σκανδιναβία και
στο Ηνωµένο Βασίλειο, αλλά και στις Γερµανία και
Γαλλία. Κάθε χώρα ανέπτυσσε το δικό της σύστηµα, το οποίο στις
περισσότερες περιπτώσεις δεν ήταν συµβατά µε τον εξοπλισµό και τα
συστήµατα των άλλων χωρών. Η συγκεκριµένη κατάσταση ήταν αρκετά
δυσάρεστη όχι µόνο γιατί περιόριζε την χρήση συγκεκριµένων συσκευών
εντός ορισµένων συνόρων αλλά και γιατί έθετε φραγµούς στην ανάπτυξη της
αγοράς των κινητών επικοινωνιών.
Ευτυχώς οι Ευρωπαίοι το αντιλήφθηκαν αυτό αρκετά νωρίς και έτσι το

Συνέδριο Ευρωπαϊκών Ταχυδροµείων και Τηλέγραφων (Conference of
European Posts and Telegraphs, CEPT) δηµιούργησε µια οµάδα εργασίας για
την δηµιουργία ενός πανευρωπαϊκού συστήµατος κινητών επικοινωνιών, η
οποία οδήγησε στην ανάπτυξη του συστήµατος GSM.
Το σύστηµα GSM (Global System for Mobile communications) είναι το πιο

ευρέως διαδεδοµένο κυψελωτό σύστηµα κινητών επικοινωνιών µε πάνω από
ένα δισεκατοµµύριο συνδροµητές σε όλο τον κόσµο. Οι αρχικές προδιαγραφές
για το σύστηµα GSM τέθηκαν από την κοινοπραξία GSM (Groupe Special
Mobile). Η κοινοπραξία αυτή ιδρύθηκε το 1982 και είναι υπεύθυνη για την
λειτουργία του συστήµατος GSM. Από το 1982 έως σήµερα οι προδιαγραφές
αυτές έχουν υποστεί πολλές αναθεωρήσεις καθώς η όλο και µεγαλύτερη
διάδοσή των κινητών επικοινωνιών έθετε νέα δεδοµένα. Η ασφάλεια που θα
πρόσφερε το σύστηµα ήταν από την αρχή ένα πεδίο ανησυχίας, αφού ήταν
γνωστή η αδυναµία των ασύρµατων επικοινωνιών να προσφέρουν υψηλά
επίπεδα ασφάλειας των δεδοµένων.
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1.1 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήµατος GSM

Το σύστηµα GSM σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε εξολοκλήρου στην Ευρώπη
πριν επεκταθεί στον υπόλοιπο κόσµο. Η σχεδίασή του άρχισε το 1982 και
λειτούργησε το 1992 ως το πρώτο ψηφιακό κυψελωτό σύστηµα κινητών
επικοινωνιών. Στηρίζεται στην τεχνική Πολλαπλής Πρόσβασης ∆ιαίρεσης
Χρόνου (Time Division Multiple Access, TDMA), µε 200KHz απόσταση
φερόντων, αλλά συνδυάζει και την τεχνική Πολλαπλής Πρόσβασης ∆ιαίρεσης
Συχνότητας (Frequency Division Multiple Access, FDMA) µε Αµφίδροµη
∆ιαίρεση Συχνότητας (Frequency Division Duplex, FDD). Κάθε φέρον έχει
οκτώ διαύλους µε διάρκεια χρονοσχισµής 0,577msec, ενώ χρησιµοποιεί την
τεχνική ψηφιακής διαµόρφωσης Χειρισµού Ελάχιστης µετατόπισης Gauss
(Gaussian Minimum Shift Keying, GMSK) µε τελικό ρυθµό µετάδοσης
270,8Kbps. Οι συχνότητες λειτουργίας είναι 890 – 915MHz / 935 – 960MHz.
Υποστηρίζει υπηρεσίες φωνής (13Kbps) και δεδοµένων µέχρι 9,6Kbps. Σήµερα
υπάρχουν 500 παροχείς  σε 158 χώρες, καλύπτοντας το 59% της παγκόσµιας
αγορά των ασύρµατων επικοινωνιών.
Μια τροποποίηση του GSM900 είναι το GSM1800 ή DCS1800, το οποίο

λειτουργεί στις ζώνες συχνοτήτων 1710 – 1785MHz / 1805 – 1880MHz. Το
σύστηµα έχει βελτιστοποιηθεί για τερµατικές συσκευές χειρός µε µέγιστη ισχύ
1Watt ή 250mWatt και υποστηρίζει την επικάλυψη macrocells και picocells.

1.2 Η δοµή του συστήµατος GSM
  
Τα βασικά δοµικά χαρακτηριστικά του συστήµατος GSM είναι ο Κινητός

Σταθµός (Mobile Station, MS) και το ∆ηµόσιο Επίγειο ∆ίκτυο Κινητών
Επικοινωνιών (Public Land Mobile Network, PLMN). Ο Κινητός Σταθµός
διαχωρίζεται στην Κινητή Συσκευή (Mobile Equipment, ME) και στην Κάρτα
Ταυτότητας Συνδροµητή, γνωστότερη ως κάρτα SIM (Subscriber Identity
Module). Η κάρτα SIM περιέχει όλα τις πληροφορίες και τα δεδοµένα που
αφορούν τον συνδροµητή, ενώ η Κινητή Συσκευή, γνωστή στους
περισσότερους ως κινητό τηλέφωνο, µπορεί να είναι κοινή για οποιοδήποτε
δίκτυο (PLMN) χρησιµοποιεί ο συνδροµητής.
Ο Κινητός Σταθµός επικοινωνεί µε τον Σταθµό Βάσης (Base Transceiver

Station, BTS) χρησιµοποιώντας τους διαθέσιµους ραδιοδιαύλους και την
αντίστοιχή ραδιοεπαφή.  Οι Σταθµοί Βάσης είναι οι σταθεροί σταθµοί του
δικτύου που χρησιµοποιούνται για την επικοινωνία µε τους Κινητούς
Σταθµούς. Ένας Σταθµός Βάσης είναι εγκατεστηµένος είτε στο κέντρο είτε
στα όρια µιας περιοχής κάλυψης και αποτελείται από κεραίες εκποµπής και
λήψης, συνήθως πάνω σε ιστό, καθώς και από τους αντίστοιχους
ποµποδέκτες. Κάθε Σταθµός Βάσης συνδέεται µε το ∆ίκτυο Κορµού
(backbone network) του παροχέα, µέσω ενός Ελεγκτή Σταθµού Βάσης
(Base Station Controller, BSC). Πολλοί Ελεγκτές συνδέονται σε ένα Κέντρο
Μεταγωγής (Mobile Switching Center) που διαχειρίζεται και δροµολογεί τις
κλήσεις σε µια µεγάλη περιοχή εξυπηρέτησης. Συνήθως ένα από τα Κέντρα
Μεταγωγής αναλαµβάνει και τη διασύνδεση του ∆ικτύου µε το Σταθερό
∆ίκτυο Επικοινωνιών (Public Switched Telephone Network, PSTN) και άλλα
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∆ηµόσια Επίγεια ∆ίκτυα Κινητών Επικοινωνιών και ονοµάζεται ∆ιαβιβαστικό
Κέντρο Μεταγωγής Κινητών Επικοινωνιών (Gateway Mobile Switching
Center, GMSC).
Άλλα δοµικά στοιχεία του συστήµατος GSM, και συγκεκριµένα του ∆ικτύου

(PLMN), τα οποία θα µας απασχολήσουν και στη συνέχεια είναι:

• ο Καταχωρητής Θέσης Επισκεπτών (Visited Location Register,
VLR), που χρησιµοποιείται για να αποθηκεύονται πληροφορίες σχετικά
µε όλους τους Κινητούς Σταθµούς που είναι συνδεµένοι σε ένα
συγκεκριµένο δίκτυο.

• το Οικείο ∆ίκτυο (Home Public Land Mobile Network, HPLMN), το
οποίο είναι το µόνο που γνωρίζει τόσο την ∆ιεθνή Ταυτότητα
Συνδροµητή (International Mobile Subscriber Identity, IMSI) όσο και
το Κλειδί Πιστοποίησης Ki. Αυτά τα δύο στοιχεία είναι απαραίτητα
για την αναγνώριση του συνδροµητή και την σωστή χρέωση των
κλήσεων που πραγµατοποιούνται. Το Οικείο ∆ίκτυο είναι υπεύθυνο για
να πληρώσει το ∆ίκτυο Εξυπηρέτησης για τις υπηρεσίες που αυτό
παρέχει στον συνδροµητή.

• ο Καταχωρητής Θέσης Οικείων (Home Location register, HLR), που
αποτελεί µέρος του Οικείου ∆ικτύου, χρησιµοποιείται για να
αποθηκεύονται οι πιο πρόσφατες γνωστές θέσεις όλων των
συνδροµητών που ανήκουν στο συγκεκριµένο Οικείο ∆ίκτυο.

• το Κέντρο Πιστοποίησης(Authentication Center, AuC)
χρησιµοποιείται από το Οικείο ∆ίκτυο για την δηµιουργία τυχαίων
προκλήσεων (RAND) καθώς και την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά
µε µυστικά κλειδιά σε σχέση µε τους συνδροµητών του δικτύου.

Κατά την διάρκεια µια κλήσης η Κινητή Συσκευή επιτρέπεται να κινηθεί από
τη µια κυψέλη σε µια άλλη, σε όλη την περιοχή εξυπηρέτησης του
συστήµατος GSM, και το σύστηµα φροντίζει να διατηρεί τις ζεύξεις χωρίς να
διακόπτεται η από άκρη σε άκρη σύνδεση. Η διαδικασία διαποµπής
υποβοηθείται από την Κινητή Συσκευή και εκτελείται από το Υποσύστηµα
Σταθµού Βάσης (Base Station Subsystem, BSS). H Κινητή Συσκευή µετράει
περιοδικά την ποιότητα του λαµβανόµενου σήµατος και την αναφέρει στον
Σταθµό Βάσης που το εξυπηρετεί, όπως επίσης και την ποιότητα του σήµατος
για όλες τις κυψέλες της περιοχής του που είναι υποψήφιες για την διαποµπή.
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Εικόνα 1.1:Στοιχεια δικτύου του συστήµατος GSM
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1.3 Η ασφάλεια του συστήµατος GSM

Η ασφάλεια είναι ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι του συστήµατος GSM, όχι
µόνο γιατί αναφέρεται στην προστασία του συνδροµητή ή του χρήστη, αλλά
και γιατί κυρίως προστατεύει τον διαχειριστή κάθε δικτύου από πιθανές
απώλειες, όπως:

• Έµµεση οικονοµική απώλεια, όπου το αποτέλεσµα είναι να χαθούν
συνδροµητές και µειωθεί η χρήση του δικτύου µε ανάλογη πτώση των
εσόδων.

• Άµεση οικονοµική απώλεια, όπου µέρος των εσόδων δίνονται σε τρίτους
όπως προµηθευτές ή διαχειριστές υπηρεσιών.

• Πιθανή απώλεια αξιοπιστίας του διαχειριστή, µε αποτέλεσµα την
µετατόπιση συνδροµητών σε ανταγωνιστές εξαιτίας της έλλειψης
ασφάλειας.

• Αποτυχία να συµβαδίσει µε τους διάφορους κανονισµούς, κάτι που έχει
συνέπειες ακόµα και στην ίδια την άδεια λειτουργίας του διαχειριστή.

Ο κύριος στόχος κατά τον σχεδιασµό της ασφαλείας του συστήµατος GSM
ήταν να γίνει το σύστηµα τόσο ασφαλές όσο και το Σταθερό ∆ίκτυο
Επικοινωνιών (PSTN). Το κυριότερο πρόβληµα προς αυτή την κατεύθυνση, και
συγχρόνως η «αχίλλειος πτέρνα» του συστήµατος, είναι η µετάδοση των
δεδοµένων µέσω του αέρα. Η ασφάλεια του GSM σχεδιάστηκε έχοντας τρεις
περιορισµούς κατά νου:

• Να µην εισαχθούν τόσοι πολλοί παράµετροι ασφάλειας ώστε να
δηµιουργηθούν εξωγενή προβλήµατα στο σύστηµα.

• Το σύστηµα δεν έπρεπε να προστατεύεται από «ενεργές επιθέσεις»,
όπου ο «επιτιθέµενος» παρεµβαίνει στη λειτουργία του συστήµατος,
παρουσιάζοντας ίσως τον εαυτό του ως οντότητα του συστήµατος,
αφού πιστευόταν ότι κάτι ήταν πολύ δύσκολο να γίνει.

• Η εµπιστοσύνη µεταξύ των διαχειριστών σε ότι αφορά την ασφάλεια
έπρεπε να ελαχιστοποιηθεί.

Τα τεχνικά µέσα για την ασφάλεια του συστήµατος είναι µόνο ένα µικρό
µέρος της συνολικής εικόνας. Η µεγαλύτερη απειλή προέρχεται από σχετικά
απλές «επιθέσεις», όπως αποκάλυψη κλειδιών που χρησιµοποιούνται για
κρυπτογράφηση, ανασφαλές σύστηµα χρέωσης ή δολιοφθορά. Απαιτείται µια
ισορροπία ανάµεσα στο κόστος και την αποτελεσµατικότητα των διάφορων
µέτρων που λαµβάνονται για να αποφευχθούν οι παραπάνω κίνδυνοι.
Οι αδυναµίες των προϋπαρχόντων κυψελωτών συστηµάτων λήφθηκαν

υπόψη κατά την διατύπωση των απαιτήσεων ασφαλείας του συστήµατος
GSM[1].
Η ασφάλεια του συστήµατος έπρεπε να καλύπτει τις απαιτήσεις τόσο του

διαχειριστή του δικτύου όσο και του συνδροµητή:



17

•  Ο διαχειριστής του δικτύου θέλει να είναι σίγουρος ότι χρεώνει τους
λογαριασµούς στο σωστό άτοµο και ότι οι υπηρεσίες χρεώσεις δεν
µπορούν να τεθούν σε κίνδυνο.

•  Ο συνδροµητής απαιτεί την προστασία του απορρήτου των συνοµιλιών
του.

Τα αντίµετρα στις διάφορες προσπάθειες παραβίασης της ασφάλειας του
συστήµατος σχεδιάστηκαν έτσι ώστε:

• να κάνουν το εναέριο κανάλι επικοινωνίας τόσο ασφαλές όσο και το
σταθερό δίκτυο, κάτι που περιλαµβάνει ανωνυµία και εµπιστευτικότητα
ώστε να αποφευχθούν οι υποκλοπές

• να υπάρχει ισχυρή πιστοποίηση ώστε να προστατεύεται ο διαχειριστής
από απάτες σε σχέση µε την χρέωση

• να αποτρέπει τους διάφορους διαχειριστές από το να θέτουν ο ένας σε
κίνδυνο την ασφάλεια του άλλου, είτε άθελα είτε λόγω αντικρουόµενων
συµφερόντων

Οι διαδικασίες ασφαλείας δεν πρέπει:

• να αυξάνουν σηµαντικά την καθυστέρηση κατά την διαδικασία της
αρχικής κλήσης και της επακόλουθης επικοινωνίας

• να αυξάνουν το εύρος του ραδιοδιαύλου
• να επιτρέπουν την αύξηση του ρυθµού λαθών ή την εσφαλµένη

διάδοση
• να αυξάνουν την πολυπλοκότητα του συστήµατος
• να είναι ασύµφορα οικονοµικά

Ένας διαχειριστής ενός GSM δικτύου θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη του το
περιβάλλον και να χρησιµοποιεί διαδικασίες ασφαλείας σχετικές µε:

• την δηµιουργία και διανοµή των κλειδιών
• την ανταλλαγή πληροφοριών µε άλλους διαχειριστές
• το απόρρητο των αλγορίθµων.

Οι βασικοί στόχοι της ασφάλειας του GSM είναι [2]:

• το απόρρητο της ταυτότητας του συνδροµητή, ώστε να µην
µπορεί κάποιος τρίτος να γνωρίζει πότε και από που χρησιµοποιεί ο
συνδροµητής το δίκτυο

• η πιστοποίηση της ταυτότητας του συνδροµητή, ώστε ο
διαχειριστής να είναι σίγουρος ότι χρεώνει το σωστό άτοµο

• η προστασία των δεδοµένων σηµατοδοσίας, ώστε δεδοµένα όπως
αριθµοί τηλεφώνου να µην µπορούν να υποκλαπούν

• η προστασία της συνοµιλίας, ώστε να προστατευτεί το απόρρητο
της συνοµιλίας.
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Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι χρησιµοποιούνται διάφορα στοιχεία
και διαδικασίες όπως η κάρτα SIM, το Κέντρο Πιστοποίησης, η χρήση των
τριπλετών κ.α.

1.3.1 Το απόρρητο της ταυτότητας του συνδροµητή

Ο στόχος κατά τον σχεδιασµό της ασφάλειας του GSM ήταν να µην είναι
δυνατό σε κάποιον που παρεµβαίνει στην επικοινωνία µεταξύ του Κινητού
Σταθµού (MS) και του ∆ηµόσιου Επίγειου ∆ικτύου Κινητών Επικοινωνιών
(PLMN) να αναγνωρίσει την ταυτότητα του συνδροµητή.

 Για να επιτευχθεί αυτό αποδίδονται στον συνδροµητή προσωρινές
ταυτότητες. Κάθε συνδροµητής έχει µία ∆ιεθνή Ταυτότητα Συνδροµητή
(International Mobile Subscriber Identity, IMSI). Η ταυτότητα αυτή είναι
παγκοσµίως µοναδική για κάθε συνδροµητή και είναι αποθηκευµένη στην
κάρτα SIM (Subscriber Identity Module). Η ∆ιεθνής Ταυτότητα IMSI
χρησιµοποιείται µόνο όταν δεν υπάρχει άλλος τρόπος να αναγνωρισθεί ο
συνδροµητής. Αυτό µπορεί να συµβεί κατά την διαδικασία δηµιουργία της
πρώτης σύνδεσης ενός καινούριου συνδροµητή ή εφόσον υπάρξει κάποια
απώλεια δεδοµένων στο δίκτυο, και συγκεκριµένα στον Καταχωρητή Θέσης
Επισκεπτών (VLR).
Όταν η κάρτα SIM χρησιµοποιείται για πρώτη φορά, ο Κινητός Σταθµός

χρησιµοποιεί την ∆ιεθνή Ταυτότητα IMSI για να αναγνωρισθεί από το δίκτυο.
Αφού ο συνδροµητής αναγνωρισθεί επιτυχώς δίνεται σε αυτόν µια
Προσωρινή Ταυτότητα Συνδροµητή (Temporary Mobile Subscriber
Identity, TMSI), η οποία  και αποστέλλεται κρυπτογραφηµένη στο Κινητό
Τηλέφωνο, το οποίο  µε την σειρά του αποκρυπτογραφεί και αποθηκεύει την
νέα ταυτότητα στην κάρτα SIM. Ο συσχετισµός µεταξύ ∆ιεθνούς Ταυτότητας
IMSI και Προσωρινής Ταυτότητας TMSI αποθηκεύεται στον Καταχωρητή
Θέσης Επισκεπτών . Στην επόµενη διαδικασία σύνδεσης ο Κινητός Σταθµός θα
χρησιµοποιήσει την Προσωρινή Ταυτότητα που του είχε δοθεί προηγουµένως,
χωρίς να υπάρχει ανάγκη κρυπτογράφησης.
Ακόµα και κατά την διάρκεια της σύνδεσης στο δίκτυο, δίνεται σε τακτά

χρονικά διαστήµατα καινούρια Προσωρινή Ταυτότητα στον Κινητό Σταθµό,
κάτι που καθιστά αρκετά δύσκολη την προσπάθεια χωρικού εντοπισµού του
συνδροµητή.
Παρόλο που η Προσωρινή Ταυτότητα αποτελείται µόνο από πέντε ψηφία,

µπορεί να προσδιορίσει ακριβώς τον χρήστη αφού χρησιµοποιείται σε
συνδυασµό µε την Ταυτότητα της Περιοχής Εντοπισµού (Location Area
Identity, LAI) και είναι µοναδική για την περιοχή που κινείται  χρήστης. Η
αναγνώριση του συνδροµητή από ένα καινούριο Καταχωρητή Θέσης
Επισκεπτών είναι απλή διαδικασία. Ο Κινητός Σταθµός αποστέλλει την
Προσωρινή Ταυτότητα µαζί µε την Ταυτότητα της Περιοχής Εντοπισµού και
έτσι ο νέος Καταχωρητής αποκτά την ∆ιεθνή Ταυτότητα του συνδροµητή από
τον προηγούµενο Καταχωρητή Θέσης (όπως αυτό ορίζεται από την Ταυτότητα
της Περιοχής Εντοπισµού).
Εφόσον δεν υπάρχει κάποιο πρόβληµα µε το δίκτυο, δεν χρειάζεται να

µεταδοθεί η ∆ιεθνή Ταυτότητα µέσω του αέρα σε καµιά άλλη περίπτωση
εκτός από την διαδικασία της αρχικής σύνδεσης.
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1.3.2 Η πιστοποίηση της ταυτότητας του συνδροµητή

Η πιστοποίηση της ταυτότητας του συνδροµητή είναι πολύ σηµαντική τόσο
για το διαχειριστή του δικτύου, αφού µόνο έτσι µπορεί να είναι σίγουρος ότι
χρεώνει το σωστό άτοµο αλλά και για τον συνδροµητή, ώστε να αποφύγει
κάποιος τρίτος να χρησιµοποιήσει την ταυτότητά του. Αξίζει εδώ να
αναφέρουµε ότι διαδικασία πιστοποίησης είναι µια µονοµερής διαδικασία αφού
ο συνδροµητής δεν µπορεί να πιστοποιήσει την ταυτότητα του δικτύου (εκτός
από ελάχιστες περιπτώσεις που θα αναφερθούν αργότερα).
Βασικό ρόλο στη διαδικασία πιστοποίησης διαδραµατίζει ο Αλγόριθµος

Πιστοποίησης (γνωστός ως Α3) και ο οποίος είναι αποθηκευµένος στο Κέντρο
Πιστοποίησης (AuC) του Οικείου ∆ικτύου (HPLMN) και στην κάρτα SIM. Ο
αλγόριθµος Α3 δεν είναι απαραίτητα κοινός για όλα τα δίκτυα αλλά για να
υπάρχει συµβατότητα µεταξύ τους, οι βασικοί του παράµετροι καθορίζονται
από την κοινοπραξία GSM.
Η µέθοδος πιστοποίησης µεταξύ του Κέντρου Πιστοποίησης και της κάρτας

SIM είναι ένας µηχανισµός πρόκλησης – απάντησης χρησιµοποιώντας τυχαίους
και µη προβλέψιµους αριθµούς. Αφού έχει γίνει γνωστή η ταυτότητα του
συνδροµητή στον Καταχωρητή Θέσης Επισκεπτών (VLR), όπως περιγράψαµε
προηγουµένως, ο Καταχωρητής µε την σειρά του ζητά την πιστοποίηση της
ταυτότητας αυτής από το Οικείο ∆ίκτυο, στέλνοντας ταυτόχρονα και την
∆ιεθνή Ταυτότητα IMSI του συνδροµητή, η οποία είναι απαραίτητη για να
χρησιµοποιηθεί το κατάλληλο µυστικό και µοναδικό για κάθε συνδροµητή
Κλειδί Πιστοποίησης Ki, µήκους 128 bits. Στη συνέχεια το  Οικείο ∆ίκτυο
δηµιουργεί ένα µη προβλέψιµο αριθµό (RAND), µήκους επίσης 128 bits και
τον αποστέλλει στον Κινητό Σταθµό ως πρόκληση. Για να υπολογιστεί η
απάντηση στην συγκεκριµένη πρόκληση, η κάρτα SIM, εκτός από την ίδια την
πρόκληση χρησιµοποιεί και τον αλγόριθµο Α3 µαζί µε το κλειδί Ki που είναι
αποθηκευµένα στην ίδια την κάρτα. Στη συνέχεια αποστέλλει την απάντηση
αυτή στον Καταχωρητή Θέσης, που µπορεί φυσικά να µην ανήκει στο Οικείο
∆ίκτυο.
Ταυτόχρονα στο Κέντρο Πιστοποίησης  του Οικείου ∆ικτύου υπολογίζεται η

απάντηση στην συγκεκριµένη πρόκληση χρησιµοποιώντας προφανώς τον ίδιο
αλγόριθµο Α3 και το αντίστοιχο Κλειδί Πιστοποίησης Ki, ανάλογα µε την
∆ιεθνή Ταυτότητα IMSI που του έχει σταλθεί από τον αιτών Καταχωρητή
Θέσης. Η απάντηση αυτή στέλνεται µε την σειρά της στον Καταχωρητή. Ο
Καταχωρητής Θέσης συγκρίνοντας τις δύο απαντήσεις που λαµβάνει µπορεί να
αποφασίσει αν όντως ο συνδροµητής είναι αυτός που ισχυρίζεται ότι είναι. Η
υποκλοπή τόσο της πρόκλησης όσο και της απάντησης δεν εξυπηρετούν
τίποτα αφού κατά την διάρκεια της επόµενης πιστοποίησης θα χρησιµοποιηθεί
ένας καινούριος µη προβλέψιµος αριθµός ως πρόκληση, µε αποτέλεσµα να
υπάρξει και καινούρια µη προβλέψιµη απάντηση.
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Εικόνα 1.2: Η διαδικασία πιστοποίησης της ταυτότητας του συνδροµητή

1.3.3 Η κρυπτογράφηση των δεδοµένων χρήστη και σηµατοδοσίας

Η κρυπτογράφηση των δεδοµένων χρήστη και σηµατοδοσίας είναι
απαραίτητη τόσο για να αποτραπεί υποκλοπή των συνοµιλιών όσο και για να
προστατευθούν ευαίσθητα δεδοµένα, όπως τηλεφωνικοί αριθµοί, Προσωρινές
Ταυτότητες κ.α. Η χρησιµοποίηση ή µη της κρυπτογράφησης εξαρτάται από
το δίκτυο και όχι από τον συνδροµητή. Μόνο ο Σταθµός Βάσης  µπορεί να
στείλει εντολή στον Κινητό Σταθµό ώστε να ξεκινήσει η κρυπτογράφηση και
από τις δύο πλευρές.
Οι αλγόριθµοι που χρησιµοποιούνται για την κρυπτογράφηση των

δεδοµένων είναι γνωστοί ως Α8 και Α5 και είναι αποθηκευµένοι, ο µεν πρώτος
στην κάρτα SIM, και ο δεύτερος στην Κινητή Συσκευή. Συνήθως ο αλγόριθµος
Α8 συνδυάζεται µαζί µε το Α3 σε ένα νέο αλγόριθµο, τον Α3/8. Οι
περισσότεροι διαχειριστές χρησιµοποιούν τον αλγόριθµο COMP128, ως
αλγόριθµο Α3/8.

 Την ίδια στιγµή που υπολογίζεται η απάντηση σε µια συγκεκριµένη
πρόκληση όπως περιγράψαµε προηγουµένως, η πρόκληση αυτή και το Κλειδί
Πιστοποίησης Ki επεξεργάζονται από τον αλγόριθµο Α8, τόσο από τον Κινητό
Σταθµό όσο και από το Οικείο ∆ίκτυο, και προκύπτεί το Κλειδί
Κρυπτογράφησης Kc, µήκους 64 bits. Το κλειδί αυτό στέλνεται από το Οικείο
∆ίκτυο στο ∆ίκτυο Εξυπηρέτησης και χρησιµοποιείται για την κρυπτογράφηση.
Ο αλγόριθµος Α5 µε την βοήθεια του Κλειδιού Κρυπτογράφησης δηµιουργεί

µια ακολουθία ψηφίων, γνωστή ως keystream. Στην συνέχεια η ακολουθία
αυτή προστίθεται µε την βοήθεια µιας συνάρτησης ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΥ Ή στα
δεδοµένα για να προκύψει τελικά η κρυπτογραφηµένη µορφή τους. Επειδή
υπάρχουν διαφορετικές εκδόσεις του αλγόριθµου Α5, πριν αρχίσει η
κρυπτογράφηση είναι απαραίτητο να ενηµερωθεί ο Σταθµός Βάσης για την
έκδοση του αλγορίθµου που χρησιµοποιεί ο Κινητός Σταθµός.
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Το Κλειδί Κρυπτογράφησης ανανεώνεται κάθε φορά που πιστοποιείται η
ταυτότητα του συνδροµητή από το δίκτυο. Αυτό µπορεί να γίνεται πριν από
κάθε κλήση ή κάθε φορά που ο συνδροµητής επιθυµεί να συνδεθεί στο δίκτυο
εκ νέου. Η απόφαση για την συχνότητα της πιστοποίησης επαφίεται
αποκλειστικά στον διαχειριστή του δικτύου. Συνήθως η εκ νέου πιστοποίηση
του συνδροµητή απέχει µεγάλο χρονικό διάστηµα από την προηγούµενη,
οπότε για αρκετές µέρες χρησιµοποιείται το ίδιο Κλειδί Κρυπτογράφησης,
εκτός αν ο συνδροµητής αποσυνδεθεί από το δίκτυο στο ενδιάµεσο.

Εικόνα 1.3: Η διαδικασία κρυπτογράφησης των δεδοµένων

1.3.4 Οι αλγόριθµοι Α3 και Α8

Όπως αναφέραµε παραπάνω ο αλγόριθµος Α3 χρησιµοποιείται για την
πιστοποίηση της ταυτότητας του συνδροµητή. Υπολογίζει την απάντηση στην
τυχαία πρόκληση (RAND) που λαµβάνει ο Κινητός Σταθµός από το δίκτυο. Ο
αλγόριθµος Α3 δέχεται ως δεδοµένα την τυχαία πρόκληση και το Κλειδί
Πιστοποίησης Ki, το οποίο είναι αποθηκευµένο στην κάρτα SIM και δίνει ως
αποτέλεσµα µια απάντηση µήκους 32 bits. Τόσο η τυχαία πρόκληση όσο και
το Κλειδί Πιστοποίησης έχουν µήκος 128 bits.

Εικόνα 1.4: Ο αλγόριθµος Α3
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Η λειτουργία του αλγόριθµου Α8 είναι να δηµιουργήσει το Κλειδί
Κρυπτογράφησης Kc. Ο αλγόριθµος αυτός δέχεται ως δεδοµένα την τυχαία
πρόκληση και το Κλειδί Πιστοποίησης, τα οποία έχουν και τα δύο µήκος 128
bits, και δίνει απάντηση µήκους 64 bits.

Εικόνα 1.5: Ο αλγόριθµος Α5

1.3.5 Ο αλγόριθµος COMP128

Σχεδόν όλοι οι διαχειριστές δικτύων χρησιµοποιούν τον αλγόριθµο
COMP128 για τις λειτουργίες τόσο του Α3 όσο και του Α8, παρόλο ότι δεν
είναι υποχρεωµένοι να το κάνουν. Αυτό γίνεται γιατί ο αλγόριθµος αυτός
προτάθηκε από τους σχεδιαστές του συστήµατος GSM και για τον λόγο αυτό
είναι οικονοµικότερη η χρήση του από το να αναπτύξει ο κάθε διαχειριστής το
δικό του αλγόριθµο.
Ο COMP128 δέχεται ως δεδοµένα την τυχαία πρόκληση και το Κλειδί

Πιστοποίησης αλλά δίνει απάντηση µήκους 128 bits. Τα 32 πρώτα bits είναι η
απάντηση στην τυχαία πρόκληση ενώ τα 54 τελευταία bits είναι το Κλειδί
Κρυπτογράφησης Kc. Όµως πριν αναφέραµε ότι το Κλειδί Κρυπτογράφησης
έχει µήκος 64 bits. Έτσι αναγκαστικά προστίθενται 10 µηδενικά ψηφία στο
τέλος. Η πρόσθεση αυτή των µηδενικών γίνεται από όλους τους αλγόριθµους
Α8, ακόµα και αν δεν χρησιµοποιείται ο COMP128.

Εικόνα 1.6: Ο αλγόριθµος COMP128

1.3.6 Ο αλγόριθµος Α5

Ο αλγόριθµος Α5 χρησιµοποιείται για την κρυπτογράφηση των δεδοµένων
που µεταδίδονται µεταξύ του Κινητού Σταθµού και του Σταθµού Βάσης του
δικτύου. Ο αλγόριθµος αυτός για την κρυπτογράφηση χρησιµοποιεί εκτός από
το Κλειδί Κρυπτογράφησης και τον αριθµό του πλαισίου που κρυπτογραφείται.
Μπορεί το Κλειδί Κρυπτογράφησης να παραµένει ίδιο µέχρι την επόµενη
πιστοποίηση του συνδροµητή, αλλά ο µήκους 22 bits αριθµός του πλαισίου
είναι µοναδικός για κάθε πλαίσιο.
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Κατά τον σχεδιασµό του συστήµατος GSM υπήρξε η πρόβλεψη για µέχρι
επτά διαφορετικές εκδόσεις του Α5. Ο αλγόριθµος που χρησιµοποιείται στην
Ευρώπη αποτελείται από τρεις Γραµµικούς Καταχωρητές Ολίσθησης µε
Ανατροφοδότηση (Linear Shift Feedback Register, LSFR) διαφορετικού
µήκους. Το συνολικό τους µήκος είναι 64 bits. Οι έξοδοι αυτών των
Καταχωρητών αποτελούν την είσοδο µιας συνάρτησης ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΥ Ή
(XOR), το αποτέλεσµα της οποίας αποτελεί ένα ψηφίο της ακολουθίας
keystream. Οι Καταχωρητές  έχουν µήκος 19, 22 και 23 bits µε πολυώνυµα
αραιής ανατροφοδότησης. Οι Καταχωρητές είναι ενεργοί αν το µεσαίο τους bit
συµφωνεί µε την πλειοψηφία των µεσαίων bit, µε αποτέλεσµα τουλάχιστον
δύο Καταχωρητές να είναι ενεργοί κάθε στιγµή.

Εικόνα 1.7: Οι Γραµµικοί Καταχωρητές Ολίσθησης µε Ανατροφοδότηση του
αλγόριθµου Α5

Οι τρεις Καταχωρητές αρχικοποιούνται µε το Κλειδί Κρυπτογράφησης και
τον αριθµό του κάθε πλαισίου. Το µήκους 64 bits Κλειδί Κρυπτογράφηση
φορτώνεται σε κάθε Καταχωρητή, ενώ το Λιγότερο Σηµαντικό Ψηφίο (LSB)
του κλειδιού χρησιµοποιείται ως όρισµα στην συνάρτηση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ Ή
σε κάθε Καταχωρητή, οι οποίοι είναι προς το παρών όλα ενεργοί. Στην
συνέχεια φορτώνονται τα 22 bits του αριθµού του πλαισίου µε τον ίδιο τρόπο,
µε την µόνη διαφορά ότι τώρα ισχύει ο κανόνας σχετικά µε τον χρονισµό των
Καταχωρητών που περιγράψαµε προηγουµένως. Στη συνέχεια οι Καταχωρητές
αυτοί ενεργοποιούνται εκατό φορές και τα παραγόµενα bits απορρίπτονται.
Αυτό γίνεται για αναµειχθούν το κλειδί µαζί µε τον αριθµό του πλαισίου.
Στη συνέχεια παράγονται 228 bits keystream, 114 από τα οποία

χρησιµοποιούνται για την κρυπτογράφηση της επικοινωνίας µεταξύ Κινητού
Σταθµού και Σταθµού Βάσης, ενώ τα υπόλοιπα 114 χρησιµοποιούνται για την
κρυπτογράφησης της αντίστροφης επικοινωνίας. Στην συνέχεια ο αλγόριθµος
αρχικοποιείται ξανά µε το ίδιο Κλειδί Κρυπτογράφησης αλλά διαφορετικό
αριθµό πλαισίου. Επειδή ο αλγόριθµος Α5 είναι συνεχούς κρυπτογράφησης
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(stream cipher), δηλαδή η κρυπτογράφηση γίνεται ψηφίο προς ψηφίο, και όχι
σε µπλοκ, ένα ενδεχόµενο λάθος θα έχει επίδραση µόνο σε ένα bit,
µειώνοντας έτσι το ρυθµό λαθών κατά την επικοινωνία.

Εικόνα 1.8: Ο αλγόριθµος κρυπτογράφησης Α5

Από όταν πρωτοπαρουσιάστηκε ο αλγόριθµος Α5 υπήρξαν διάφορες
εκδόσεις. Το βασικό κίνητρο ήταν ο αρχικός αλγόριθµος Α5 ήταν πολύ ισχυρός
για να εξαχθεί στην Μέση Ανατολή. Έτσι ο αρχικός αλγόριθµος Α5
µετονοµάστηκε σε Α5/1. Άλλες εκδόσεις είναι η Α5/0, που δεν παρέχει καµιά
κρυπτογράφηση, και η Α5/2, ο οποίος παρέχει πιο αδύναµη κρυπτογράφηση
από την Α5/1. Γενικά οι εκδόσεις µετά την Α5/1 είναι γνωστές ως Α5/x και
είναι µικρότερης πολυπλοκότητας από την Α5/1. Για παράδειγµα η Α5/2, που
χρησιµοποιείται στις Η.Π.Α., έχει πολυπλοκότητα 2^16, ενώ η αντίστοιχη
πολυπλοκότητα της Α5/1 είναι 2^54.

1.3.7 Η κάρτα SIM (Subscriber Identity Module)

Η κάρτα SIM είναι µια συσκευή ασφαλείας,  στην οποία είναι
αποθηκευµένες όλες οι πληροφορίες και οι αλγόριθµοι, οι οποίοι είναι
απαραίτητοι για την πιστοποίηση της ταυτότητας του συνδροµητή
(IMSI,A3/8). Η συσκευή αυτή είναι τοποθετηµένη σε µια έξυπνη κάρτα, η
οποία θα πρέπει να είναι ασφαλής απέναντι σε κάθε προσπάθεια υποκλοπής
των δεδοµένων που περιέχει. Παρόλο που η κάρτα SIM (και κατ’ επέκταση οι
πληροφορίες που περιέχει) είναι απαραίτητη µόνο κατά την αρχή της κλήσης
(σύµφωνα µε τις διαδικασίες που περιγράψαµε παραπάνω), υπάρχει η
πρόβλεψη µια κλήση να τερµατίζεται αν αφαιρεθεί από την Κινητή Συσκευή η
κάρτα SIM, ώστε να αποφεύγονται φαινόµενα ταυτόχρονων κλήσεων µε την
ίδια κάρτα. Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο της κάρτας SIM είναι ότι µπορεί να
χρησιµοποιηθεί σε διάφορες Κινητές Συσκευές παρέχοντας πάντα την ίδια
ταυτότητα συνδροµητή.
Η κάρτα SIM περιέχει ένα µικροϋπολογιστή µε µια µη-πτητική µνήµη και

µπορεί να έχει το µέγεθος πιστωτικής κάρτας (ID-1 SIM) ή, συνηθέστερα,
µέγεθος 25mm µε 15mm (plug-in SIM). Ο µικροϋπολογιστής αποτελείται από
µια Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (Central Processing Unit, CPU) και τριών
ειδών µνήµη:

  
• Την Μνήµη Ανάγνωσης Μόνο (Read Only Memory, ROM), µε

προγραµµατισµό µάσκας, η οποία περιέχει το σύστηµα λειτουργίας της
κάρτας, το κώδικα για την GSM εφαρµογή και τους αλγόριθµους
ασφαλείας Α3 και Α8.
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• Την Μνήµη Τυχαίας Προσπέλασης (Random Access Memory, RAM),
η οποία χρησιµοποιείται για την εκτέλεση των αλγορίθµων ασφαλείας
και ως αποµονωτής για την µετάδοση των δεδοµένων.

• Την Ηλεκτρικά Σβηνόµενη Προγραµµατιζόµενη Μνήµη
Ανάγνωσης Μόνο (Electrically Erasable Programmable Read Only
Memory, EEPROM), η οποία είναι µη-πτητική µνήµη, στην οποία
αποθηκεύονται δεδοµένα σχετικά µε την συνδροµή, όπως το Κλειδί
Πιστοποίησης και η ∆ιεθνή Ταυτότητα IMSI, δεδοµένα που σχετίζονται
µε το δίκτυο όπως η Προσωρινή Ταυτότητα TMSI και η Ταυτότητα της
Περιοχής Εντοπισµού (LAI) καθώς και δεδοµένα στα οποία έχει πλήρη
πρόσβαση συνδροµητής, όπως τηλεφωνικοί αριθµοί.

Εικόνα 1.9: Η κάρτα SIM

Το σύστηµα λειτουργίας ελέγχει την πρόσβαση από τον «έξω κόσµο», είτε
αυτό είναι η  Κινητή Συσκευή είτε κάποια άλλη συσκευή, στα δεδοµένα που
είναι αποθηκευµένα στην  κάρτα. Η κοινοπραξία GSM έχει καθορίσει πέντε,
ανεξάρτητες µεταξύ τους, καταστάσεις πρόσβασης. Αυτές είναι
ΠΟΤΕ(NEVER), ΠΑΝΤΑ(ALWAYS), ADM(Administrator), PIN και PIN2.  Η
κατάσταση πρόσβασης ΠΑΝΤΑ σηµαίνει ότι δεν υπάρχει κανένας περιορισµός
ασφάλειας. Για παράδειγµα ο IC(Integrated Circuit) αριθµός αναγνώρισης της
κάρτας, που είναι τυπωµένος πάνω στην κάρτα, µπορεί ΠΑΝΤΑ να είναι
αναγνώσιµος αλλά ΠΟΤΕ να αλλαχθεί. Ο ορισµός και η χρήση της κατάστασης
ADM επαφίεται στην κρίση του διαχειριστή του δικτύου. Στις καταστάσεις PIN
και PIN2 θα αναφερθούµε παρακάτω.
Η πρόσβαση στον «έξω κόσµο» γίνεται µέσω οκτώ επαφών, δύο από τις

οποίες προορίζονται για µελλοντική χρήση. Μία επαφή από τις υπόλοιπες
χρησιµοποιείται όταν χρειάζεται εξωτερική τάση προγραµµατισµού. Όµως
για τις GSM εφαρµογές η επαφή αυτή δεν συνδέεται στον µικροϋπολογιστή,
αφού η απαιτούµενη τάση προγραµµατισµού προέρχεται από την επαφή
τροφοδοσίας (Vcc). Υπάρχουν ακόµα τέσσερις επαφές, από τις οποίες έχει
κάποιος πρόσβαση στον µικροϋπολογιστή. Οι επαφές αυτές χρησιµοποιούνται
αντίστοιχα για τον µηδενισµό του µικροϋπολογιστή, για το χρονισµό του
µικροϋπολογιστή, για την γείωση και την είσοδο/έξοδο των δεδοµένων.
Η πρόσβαση του χρήστη στην κάρτα SIM ελέγχεται από ένα Προσωπικό

Αριθµό Αναγνώρισης (PIN). Ο αριθµός αυτός µπορεί να αποτελείται από
τέσσερα ως οκτώ ψηφία, είναι αποθηκευµένος στην µνήµη EEPROM και
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µπορεί να αλλάξει ανάλογα µε την κρίση του χρήστη. Για να προστατευθεί ο
συνδροµητής από µη εξουσιοδοτηµένη χρήση της κάρτας του, ο
µικροϋπολογιστής υπολογίζει τις προσπάθειες πρόσβασης µε εσφαλµένο PIN
και ύστερα από τρεις τέτοιες συνεχόµενες προσπάθειες κλειδώνει την κάρτα.
Μια κλειδωµένη κάρτα SIM δεν στέλνει καν την ταυτότητα της στο δίκτυο,
είτε την Προσωρινή είτε την ∆ιεθνή.
Ο συνδροµητής µπορεί να ξεκλειδώσει την κάρτα χρησιµοποιώντας  το

Κλειδί Ξεκλειδώµατος του PIN (PIN Unblocking Key, PUK). Ύστερα από
δέκα αποτυχηµένες προσπάθειες εισαγωγής του PUK η κάρτα κλειδώνεται
µόνιµα και µπορεί να ξεκλειδωθεί µόνο από τον διαχειριστή του δικτύου. Αξίζει
να αναφέρουµε ότι οι συνεχόµενες προσπάθειες εισαγωγής είτε του ΡΙΝ είτε
του PUK υπολογίζονται ακόµα και αν µεσολαβεί το κλείσιµο της συσκευής.
Είναι ακόµα δυνατό να ανασταλεί η λειτουργία της κάρτας SIM από τον
διαχειριστή του δικτύου, όταν αυτός το κρίνει σκόπιµο.
Η εισαγωγή νέων υπηρεσιών µε την πάροδο του χρόνου ανέδειξε ένα νέο

ρόλο του PIN. Μπορεί κάποιος συνδροµητής να αποθηκεύσει στην κάρτα SIM
ορισµένους τηλεφωνικούς αριθµούς και να επιτρέπει κλήσεις µόνο προς
αυτούς τους αριθµούς. Μια άλλη υπηρεσία είναι η ένδειξη χρέωσης, που
ενηµερώνει τον χρήστη για το κόστος της κλήσης του. Επίσης µπορούν να
τεθούν και περιορισµοί ως προς το κόστος της κάθε κλήσης.
Θεωρήθηκε ότι απαιτείται µεγαλύτερη ασφάλεια για την πρόσβαση αυτών

των υπηρεσιών. Έτσι δηµιουργήθηκε ο Προσωπικός Αριθµός
Αναγνώρισης 2 (ΡΙΝ2) µαζί µε το Κλειδί Ξεκλειδώµατος του ΡΙΝ2
(PUK2). Για να αλλάξει κάποιος τα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται τόσο στις
παραπάνω υπηρεσίες όσο και σε άλλες πρέπει να εισάγει τον ΡΙΝ2. Η
προστασία του ΡΙΝ2 και η λειτουργία του PUK2 είναι όπως και πριν. Η ύπαρξη
του PIN2 δίνει την δυνατότητα ο συνδροµητής να ελέγχει τους χρήστες του
τηλεφώνου (για παράδειγµα ο συνδροµητής-γονιός να ελέγχει τον χρήστη-
παιδί).
Από την σκοπιά της ασφάλειας δεν είναι πολύ συνετό να χρησιµοποιεί

κάποιος αυτές τις υπηρεσίες, αφού η προστασία που του παρέχεται είναι σε
πολύ χαµηλό επίπεδο. Είναι δυνατό για παράδειγµα κάποιος να παρέµβει στην
υπηρεσία ένδειξης χρέωσης και να εµφανίζει διαφορετικό κόστος κλήσης από
το πραγµατικό.

1.3.8 Η χρήση των τριπλετών

Η χρήση τριπλετών είναι ένα σηµαντικό κοµµάτι στον σχεδιασµό του
συστήµατος GSM και ιδιαίτερα για την διαδικασία της περιαγωγής (roaming).
Ως τριπλέτα εννοείται ο συνδυασµός µιας τυχαίας πρόκλησης, της αντίστοιχης
απάντησης και του Kλειδιού Kρυπτογράφησης Kc, που προκύπτουν από τον
αλγόριθµο Α3/8.
Το Κέντρο Πιστοποίησης του Οικείου ∆ικτύου παράγει ένα αριθµό

τριπλετών για ένα Κινητό Σταθµό, χρησιµοποιώντας διάφορες τυχαίες
προκλήσεις, και τις αποστέλλει για αποθήκευση στον αντίστοιχο Καταχωρητή
Θέσης Οικείων (HLR). Όταν ο Κινητός Σταθµός επιδιώξει να πραγµατοποιήσει
µια κλήση ή µια ανανέωση τοποθεσίας, είτε στο Οικείο είτε σε άλλο  δίκτυο, η
κάρτα SIM αποστέλλει την ταυτότητα του συνδροµητή στον Καταχωρητή
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Θέσης Επισκεπτών (VLR). Ο Καταχωρητής ζητά από το Οικείο ∆ίκτυο  να του
αποσταλούν οι αντίστοιχες µε την ταυτότητα του συνδροµητή τριπλέτες. Ο
Καταχωρητής Θέσης του ∆ικτύου Εξυπηρέτησης αποστέλλει µια πρόκληση
από αυτές που περιέχονται στις τριπλέτες και περιµένει την απάντηση από τον
Κινητό Σταθµό.

Εικόνα 1.10: ∆ηµιουργία και διανοµή των τριπλετών

Αν η απάντηση συµφωνεί µε αυτή που είναι αποθηκευµένη στην τριπλέτα
πιστοποιείται η ταυτότητα του συνδροµητή και αρχίζει η διαδικασία της
κρυπτογράφησης µε Κλειδί Κρυπτογράφησης το κλειδί που είναι
αποθηκευµένο στην τριπλέτα. Για κάθε νέα διαδικασία πιστοποίησης και
κρυπτογράφησης χρησιµοποιείται και καινούρια τριπλέτα. Σε περίπτωση που
χρησιµοποιηθούν όλες οι τριπλέτες από τον Καταχωρητή Θέσης του ∆ικτύου
Εξυπηρέτησης, είτε αποστέλλονται νέες τριπλέτες από το Οικείο ∆ίκτυο, είτε,
εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό, χρησιµοποιούνται οι ήδη αποθηκευµένες
τριπλέτες από την αρχή.

Εικόνα 1.11: Η διαδικασία πιστοποίησης και κρυπτογράφησης µε την χρήση
τριπλετών



28

Με την χρήση των τριπλετών αποφεύγεται να µεταδίδεται το Κλειδί
Πιστοποίησης Ki από το ένα δίκτυο στο άλλο, κατά την διαδικασία της
περιαγωγής. Από την προηγούµενη περιγραφή για τις διαδικασίες
πιστοποίησης και κρυπτογράφησης φανερώνεται ότι το πιο ευαίσθητο
δεδοµένο είναι το Κλειδί Πιστοποίησης, αφού η υποκλοπή του από κάποιο
τρίτο πρόσωπο ουσιαστικά ακυρώνει όλο το σύστηµα ασφάλειας του GSM. Με
την χρήση των τριπλετών το κλειδί Ki για κάθε συνδροµητή παραµένει
αποθηκευµένο µόνο στην κάρτα SIM και στο Κέντρο Πιστοποίησης  του
Οικείου ∆ικτύου, καθιστώντας δύσκολη (αλλά όχι αδύνατη) την υποκλοπή
του. Επιπλέον, το ∆ίκτυο Εξυπηρέτησης δεν χρειάζεται να ξέρει τίποτα για
τους αλγόριθµους Α3/8 που χρησιµοποιεί το Οικείο ∆ίκτυο, καθιστώντας πολύ
πιο εύκολη υπόθεση την συµβατότητα µεταξύ των δικτύων και την περιαγωγή
από το ένα στο άλλο.

1.3.9 Το Κέντρο Πιστοποίησης (Authentication Center, AuC)

Οι προδιαγραφές ασφαλείας και διαχείρισης του Κέντρου Πιστοποίησης δεν
έχουν τυποποιηθεί από την κοινοπραξία GSM, αλλά αφήνονται στην κρίση του
κάθε διαχειριστή. Η προδιαγραφή GSM 03.20 απλώς αναφέρει ότι στο Κέντρο
Πιστοποίησης αποθηκεύονται το Κλειδί Πιστοποίησης κάθε συνδροµητή, ο
Αλγόριθµος Πιστοποίησης Α3 καθώς και το Κλειδί Κρυπτογράφησης Kc που
προκύπτει από τον αλγόριθµο Α8.
Όπως γίνεται φανερό µια δυσλειτουργία ή προσωρινή απώλεια δεδοµένων

του Κέντρου Πιστοποίησης θα έχει σηµαντικότατες συνέπειες στην λειτουργία
του συστήµατος ασφαλείας του δικτύου, αφού επηρεάζει άµεσα την
δηµιουργία των τριπλετών. Καθώς πολλές πληροφορίες σε σχέση µε τους
συνδροµητές αποθηκεύονται στον Καταχωρητή Θέσης Οικείων, είναι λογικό το
Κέντρο Πιστοποίησης να είναι µέρος του Καταχωρητή αυτού.
Η διαχείριση των κλειδιών είναι ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα όταν σχεδιάζει

κανείς ένα Κέντρο Πιστοποίησης. Η µέθοδος που θα χρησιµοποιηθεί για την
δηµιουργία και την αποθήκευση δυνητικά ακόµα και εκατοµµυρίων Κλειδιών
Πιστοποίησης και ο τρόπος διαχείρισης των αιτήσεων για πιστοποίηση
συνδροµητών είναι πολύ σηµαντικά τόσο για την ασφάλεια όσο και για την
οµαλή λειτουργία του ∆ικτύου.

1.3.10 Η δηµιουργία των Κλειδιών Πιστοποίησης

Υπάρχουν κυρίως δύο µέθοδοι για την δηµιουργία των Κλειδιών
Πιστοποίησης.  Μπορούν να δηµιουργηθούν είτε χρησιµοποιώντας γεννήτρια
τυχαίων αριθµών είτε χρησιµοποιώντας πληροφορίες σχετικές µε τον
συνδροµητή και ένα αλγόριθµο µε την βοήθεια ενός Κύριου Κλειδιού (Μaster
Κey). Και οι δύο µέθοδοι έχουν πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα και ο κάθε
διαχειριστής θα πρέπει να αποφασίσει ποια θα χρησιµοποιήσει.
Χρησιµοποιώντας την µέθοδο του Κύριου Κλειδιού, ο διαχειριστής

ουσιαστικά µειώνει στο ελάχιστο τον χώρο αποθήκευσης στο Κέντρο
Πιστοποίησης, αφού το µόνο που χρειάζεται να αποθηκεύσει κανείς είναι το
Κύριο Κλειδί και ο αλγόριθµος που χρησιµοποιεί. Όταν φθάνει µια αίτηση
πιστοποίησης από τον Καταχωρητή Θέσης Επισκεπτών κάποιου δικτύου, το
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Κέντρο Πιστοποίησης το µόνο που έχει να κάνει είναι να ζητήσει τις
πληροφορίες που χρειάζεται από τον Καταχωρητή Θέσης Οικείων και να
χρησιµοποιήσει των αλγόριθµο για να υπολογίσει το Κλειδί Πιστοποίησης.
Στην συνέχεια το Κλειδί αυτό χρησιµοποιείται από τον αλγόριθµο Α3/8 για τον
υπολογισµό τόσο της απάντησης στην τυχαία πρόκληση (RAND) όσο και του
Κλειδιού Κρυπτογράφησης Kc.
Πρέπει να αναφέρουµε ότι το Κλειδί Πιστοποίησης εξακολουθεί να µένει

µοναδικό για κάθε συνδροµητή του δικτύου, απλώς υπολογίζεται κάθε φορά
πριν χρησιµοποιηθεί. Έχουν προταθεί διάφοροι αλγόριθµοι για τον
υπολογισµού των Κλειδιών Πιστοποίησης από ένα Κύριο Κλειδί [3], αλλά η
παρουσίασή τους ξεφεύγει από τα όρια αυτής της εργασίας.

Εικόνα 1.12: Η λειτουργία του Κέντρου Πιστοποίησης και η δηµιουργία των
κλειδιών

Παρόλο ότι φαίνεται αρκετά ελκυστική η χρήση της παραπάνω µεθόδου
εµπεριέχει αρκετά µειονεκτήµατα. Ένα από αυτά είναι το γεγονός ότι αρκεί
κάποιος να υποκλέψει το Κύριο Κλειδί για να αποκτήσει πλήρη πρόσβαση σε
όλα τα Κλειδιά Πιστοποίησης των συνδροµητών του δικτύου. Μια λύση για το
παραπάνω πρόβληµα είναι η χρησιµοποίηση παραπάνω από ενός Κύριου
Κλειδιού. Αυτό µπορεί να γίνει αλλάζοντας το κλειδί που χρησιµοποιείται ανά
τακτά χρονικά διαστήµατα.
Ένα άλλο πρόβληµα είναι ότι υπάρχει πάντα η περίπτωση λόγω κάποιας

δυσλειτουργίας του Καταχωρητή Θέσης Οικείων να σταλούν ίδιες
πληροφορίες για δύο διαφορετικούς συνδροµητές.  Έτσι θα υπολογιστούν ίδια
Κλειδιά Πιστοποίησης για διαφορετικούς συνδροµητές. Αν και το σύστηµα
GSM θα διακρίνει το πρόβληµα και θα επιτρέψει την κλήση µόνο σε ένα
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συνδροµητή δεν παύει να είναι ένα σοβαρό µειονέκτηµα της µεθόδου αυτής.
Μια λύση είναι να συνδυαστούν οι πληροφορίες του συνδροµητή που δίνονται
στον αλγόριθµο µαζί µε τυχαίους αριθµούς. Με τον τρόπο αυτό µπορεί να
εξαλείφεται το παραπάνω µειονέκτηµα της µεθόδου αλλά ταυτόχρονα
εξαλείφεται και το µοναδικό της πλεονέκτηµα, αφού απαιτείται τόσο η αύξηση
του χώρου αποθήκευσης που χρειάζεται το Κέντρο Πιστοποίησης όσο και η
αύξηση της πολυπλοκότητας του αλγόριθµου που χρησιµοποιείται.
Η άλλη µέθοδος δηµιουργίας των Κλειδιών Πιστοποίησης είναι η

χρησιµοποίηση γεννήτριας τυχαίων αριθµών. Με τον τρόπο αυτό
οποιοσδήποτε αριθµός µήκους 128 bits είναι εξίσου πιθανός να είναι και το
Κλειδί Πιστοποίησης. Επίσης δεν υπάρχει καµία σύνδεση µεταξύ της
ταυτότητας του συνδροµητή, αφού δεν χρησιµοποιείται κάποιο δεδοµένο του
συνδροµητή για τον υπολογισµό του Κλειδιού. Ακόµα αν κάποιος καταφέρει
και υποκλέψει κάποιο Κλειδί Πιστοποίησης αυτό θα αφορά µόνο ένα
συνδροµητή και όχι όλους τους συνδροµητές όπως συµβαίνει µε την µέθοδο
του Κύριου Κλειδιού. Ωστόσο απαιτείται αρκετά µεγαλύτερος χώρος
αποθήκευσης  στο Κέντρο Πιστοποίησης για να αποθηκευθούν όλα τα Κλειδιά
Πιστοποίησης για όλους τους συνδροµητές  του δικτύου.
Τέλος, η επεξεργασία των Αιτήσεων Πιστοποίησης γίνεται πιο γρήγορα µε

την µέθοδο της γεννήτριας τυχαίων αριθµών, αφού το Κλειδί Πιστοποίησης
είναι έτοιµο προς χρήση από τον αλγόριθµο Α3/8, ενώ µε την µέθοδο του
Κύριου Κλειδιού απαιτείται πρώτα ο υπολογισµός του.

1.3.11 Η πιστοποίηση της ταυτότητας του δικτύου

Όπως αναφέραµε προηγουµένως το σύστηµα GSM δεν παρέχει την
δυνατότητα στον συνδροµητή να πιστοποιήσει την ταυτότητα του δικτύου.
Αυτό συµβαίνει γιατί όταν σχεδιάστηκε η ασφάλεια του GSM δεν υπήρχε
κάποιος λόγος για να αποστέλλονται δεδοµένα που χρειάζονται
κρυπτογράφηση από το δίκτυο στον συνδροµητή. Με τη πάροδο του χρόνου
όµως αναπτύχθηκε το επονοµαζόµενο SIM Application – Toolkit, κάτι που
οδήγησε σε αναθεώρησης της παραπάνω άποψης.
Το SIM Application – Toolkit προσφέρει µια πλατφόρµα για νέες υπηρεσίες

δικτύου όπως η πρόσληψη δεδοµένων από την κάρτα SIM µε την υπηρεσία
σύντοµων µηνυµάτων. Η πρόσληψη αυτών των δεδοµένων είναι ανεξάρτητη
από τη συσκευή. Η κάρτα  λαµβάνει τα δεδοµένα και εκτελεί τις εντολές
χωρίς την παρέµβαση της συσκευής και κατ’ επέκταση του χρήστη. Είναι
λοιπόν προφανές ότι η κάρτα SIM πρέπει µε κάποιο τρόπο να µπορεί να
επιβεβαίωση ότι η πηγή των δεδοµένων είναι πράγµατι αυτή που ισχυρίζεται
ότι είναι.
Αυτό µπορεί να γίνει µε µια έµµεση διαδικασία πιστοποίησης του δικτύου.

Για τον σκοπό αυτό χρησιµοποιείται ένας Κωδικός Πιστοποίησης του
Μηνύµατος (Message Authentication Code, MAC). Ο κωδικός αυτός
στέλνεται µαζί µε το σύντοµο µήνυµα και πρέπει να πιστοποιηθεί η
γνησιότητα του πριν η κάρτα SIM εκτελέσει τις εντολές που περιέχονται στο
µήνυµα. Καθώς ο υπολογισµός και η πιστοποίηση του κωδικού αυτού απαιτεί
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ένα µυστικό κλειδί, που είναι γνωστό µόνο στο δίκτυο και στην κάρτα  SIM,
επιτυγχάνεται ουσιαστικά η πιστοποίηση της ταυτότητας του δικτύου.

1.3.12 Η χρήση της ∆ιεθνούς Ταυτότητας Κινητής Συσκευής
(International Mobile Equipment Identity, IMEI)

Η ∆ιεθνής Ταυτότητα Κινητής Συσκευής (International Mobile Equipment
Identity, IMEI) είναι ένας παγκοσµίως µοναδικός αριθµός και χαρακτηρίζει την
κάθε Συσκευή ανεξάρτητα από την κάρτα SIM που αυτό περιέχει. Ο σκοπός
της χρήσης της ∆ιεθνούς Ταυτότητας IMEI είναι κυρίως για τον εντοπισµό των
κλεµµένων συσκευών.
Σε κάθε δίκτυο υπάρχει ένα Καταχωρητή Ταυτότητας Συσκευών

(Equipment Identity Register – EIR) ,µε Μαύρες, Άσπρες και Πράσινες Λίστες
που περιέχουν αντίστοιχα τις κλεµµένες ή µη εγκεκριµένες, τις έγκυρες και τις
συσκευές που πρέπει να παρακολουθηθούν. Υπάρχουν ακόµα και Γκρι Λίστες
για τον τοπικό εντοπισµό µιας συσκευής µέσα σε ένα µόνο δίκτυο.
Το GSM έχει εγκρίνει µια διαδικασία για την διανοµή των ∆ιεθνών

Ταυτοτήτων ΙΜΕΙ των κλεµµένων συσκευών ανάµεσα σε όλα τα δίκτυα. Έχει
µάλιστα ιδρυθεί και ένας Πανευρωπαϊκός Καταχωρητής (CEIR) στο οποίο
µπορεί το κάθε δίκτυο να δηµοσιοποιήσει τις Μαύρες Λίστες του για τον πιο
γρήγορο και αποτελεσµατικό εντοπισµό των κλεµµένων συσκευών.

1.3.13 Η αποτελεσµατικότητα της πιστοποίησης ταυτότητας του
συνδροµητή

Η αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας πιστοποίησης της ταυτότητας του
συνδροµητή στο σύστηµα GSM εξαρτάται από µια σειρά απαιτήσεων σε ότι
αφορά τους αλγόριθµους [2]:

1. Είναι στατιστικά σχεδόν αδύνατο να µαντέψει κάποιος την σωστή
απάντηση στην τυχαία πρόκληση (RAND) που αποστέλλει ο Σταθµός
Βάσης και έτσι να καταφέρει να παραπλανήσει το δίκτυο. Καθώς  το
Τηλέφωνο έχει µόνο µια ευκαιρία να απαντήσει στην τυχαία πρόκληση
που έλαβε και τόσο η πρόκληση αυτή όσο και η απάντηση έχουν µήκος
32 bits, η πιθανότητα να γίνει κάτι τέτοιο είναι 1 στις 2^32. Επιπλέον, η
απάντηση στην πρόκληση δεν ξεχωρίζει σε τίποτα από οποιονδήποτε
άλλο αριθµό µήκους 32 bits που µεταδίδεται από το τηλέφωνο,
καθιστώντας ακόµα πιο δύσκολη της πρόβλεψης της.

2. ∆εν θα έπρεπε να µπορεί κάποιος συλλέγοντας ένα αριθµό τυχαίων
προκλήσεων και των αντίστοιχων απαντήσεων να υπολογίσει το Κλειδί
Πιστοποίησης. Επίσης, δεν θα έπρεπε να µπορεί κάποιος στέλνοντας
στην κάρτα SIM επιλεγµένες προκλήσεις και συλλέγοντας τις αντίστοιχες
προκλήσεις να υπολογίσει το Κλειδί Πιστοποίησης. ∆υστυχώς για τους
συνδροµητές µε την πάροδο του χρόνου αποδείχθηκε ότι ο αλγόριθµος
COMP128 δεν πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις.

3. ∆εν θα έπρεπε να µπορεί κάποιος να εξάγει το Κλειδί Πιστοποίησης από
την τυχαία πρόκληση και την αντίστοιχη απάντηση µιας ή περισσότερων
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τριπλετών. Υπάρχουν αναφορές ότι ούτε αυτή η προϋπόθεση πληρείται
πλήρως [2],[4].

4. Το Κλειδί Πιστοποίησης δεν πρέπει σε καµιά περίπτωση να εγκαταλείπει
το Κέντρο Πιστοποίησης του Οικείου ∆ικτύου. Αυτό γίνεται όπως είδαµε
µε την χρήση των τριπλετών, όπου το ∆ίκτυο Εξυπηρέτησης λαµβάνει
µόνο τις τριπλέτες και ποτέ το Κλειδί Πιστοποίησης.

5. Το Κέντρο Πιστοποίησης πρέπει να είναι αρκετά ασφαλές εναντίον
παραβιάσεων, ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος για τα Κλειδιά
Πιστοποίησης των συνδροµητών.

6. Η κάρτα SIM πρέπει να είναι ασφαλής εναντίον σε όποια προσπάθεια
επέµβασης µπορεί να γίνει.

1.3.14 Η ισχύς της κρυπτογράφησης του συστήµατος GSM

Όπως περιγράψαµε παραπάνω ο αλγόριθµος Α5 είναι αποθηκευµένος
τόσο στην Κινητή Συσκευή όσο και στο Σταθµό Βάσης. Το Κλειδί
Κρυπτογράφησης (πραγµατικού µήκους 54 bits) συνδυάζεται µε τον αριθµό
του πλαισίου (µήκους 22 bits). Καθώς υπάρχει η πιθανότητα να
χρησιµοποιείται το ίδιο Κλειδί Κρυπτογράφησης για αρκετό διάστηµα
προκύπτει ένας κύκλος επανάληψης 5,4 ωρών.

Η κρυπτογράφηση,  που υπάρχει µόνο µεταξύ του Τηλεφώνου και του
Σταθµού Βάσης, λαµβάνει χώρα στο φυσικό στρώµα (στρώµα 1) στη στοίβα
πρωτοκόλλων. Αυτό έχει ως συνέπεια:

•  Το σύνολο των δεδοµένων, τόσο της επικοινωνίας όσο και της
σηµατοδοσίας, κρυπτογραφούνται.

•   Αφού η κρυπτογράφηση γίνεται µετά την διόρθωση των σφαλµάτων και
η αποκρυπτογράφηση πριν την διόρθωση σφαλµάτων, πρέπει να
χρησιµοποιηθεί συνεχής κρυπτογράφηση εξαιτίας του µεγάλου ρυθµού
σφαλµάτων στις ασύρµατες επικοινωνίες (10^-3)

•   Ο µετρητής των πλαισίων, που συνήθως χρησιµοποιείται για συγχρονισµό
στο στρώµα 1, εδώ χρησιµοποιείται µε προσαυξηµένο µήκος ως
δεδοµένο για τον υπολογισµό του κλειδιού κρυπτογράφησης. Ο µετρητής
είναι 1024 φορές µεγαλύτερος από τον µεγαλύτερο µετρητή πλαισίων
που χρησιµοποιείται σε εφαρµογές που δεν απαιτούν κρυπτογράφηση
ώστε να αποφεύγεται η σύντοµη επανάληψη, κάτι που θα αποδυνάµωνε
την διαδικασία κρυπτογράφησης.

•   Ο αλγόριθµος κρυπτογράφησης εξαιτίας της πολυπλοκότητάς του και της
υπολογιστική ισχύς που απαιτεί πρέπει να πραγµατοποιείται στην Κινητή
Συσκευή µέσω του εξοπλισµού που έχει εφοδιαστεί.
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1.4 Τα προβλήµατα στο σύστηµα ασφάλειας του GSM

1.4.1 Αποκτώντας πρόσβαση στο δίκτυο κορµού

Όπως γίνεται φανερό από τα παραπάνω, κατά τον σχεδιασµό της
ασφάλειας του συστήµατος GSM, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία
του ραδιοδιαύλου. Όµως µε την πάροδο του χρόνου φάνηκε ότι αρκεί κάποιος
να αποκτήσει πρόσβαση στο δίκτυο κορµού για να µπορέσει να υποκλέψει τα
δεδοµένα που επιθυµεί.
Τα δεδοµένα κρυπτογραφούνται µόνο ανάµεσα στο Κινητό Τηλέφωνο και

τον Σταθµό Βάσης. Προφανώς αν κάποιος καταφέρει να αποκτήσει πρόσβαση
στο δίκτυο κορµού µπορεί να λαµβάνει τα δεδοµένα χωρίς καµιά
κωδικοποίησης. Έτσι όχι µόνο µπορεί να υποκλέψει το περιεχόµενο των
συνοµιλιών που επιθυµεί αλλά και να αποκτήσει τις τυχαίες προκλήσεις
(RAND), τις αντίστοιχες απαντήσεις και τα κλειδιά κρυπτογράφησης. Τα
περισσότερα δίκτυα κορµού GSM έχουν χαµηλό βαθµό ασφαλείας και δεν
είναι ιδιαίτερα δύσκολο για κάποιον να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτά.
Ένα άλλο ενδεχόµενο είναι να προσπαθήσει κάποιος να αποκτήσει

πρόσβαση στον Καταχωρητή Θέσης Οικείων ενός συγκεκριµένου δικτύου. Αν
καταφέρει κάτι τέτοιο θα έχει στην κατοχή του τα Κλειδιά Πιστοποίησης όλων
των συνδροµητών τους συγκεκριµένου δικτύου και, όπως περιγράψαµε πιο
πάνω, θα µπορεί να υποκλέψει ο,τιδήποτε δεδοµένα επιθυµεί από τους
συγκεκριµένους συνδροµητές. Ευτυχώς οι Καταχωρητές Θέσης Οικείων είναι
αρκετά πιο ασφαλή από το υπόλοιπο δίκτυο, χωρίς όµως αυτό να αποκλείει το
ενδεχόµενο µιας τέτοιας «επίθεσης», ιδιαίτερα αν λάβει υπόψη του κανείς το
κέρδος που µπορεί να προσκοµίσει κανείς από την επιτυχία της.
Ένα άλλο ευαίσθητο σηµείο του δικτύου είναι η σύνδεση του Σταθµού

Βάσης µε τον Ελεγκτή του Σταθµού Βάσης. Η σύνδεση αυτή µπορεί να γίνεται
µέσω απλού καλωδίου, µικροκυµάτων ή ακόµα και δορυφορικής σύνδεσης,
χωρίς συνήθως να χρησιµοποιείται κρυπτογράφηση. Στην περίπτωση
µικροκυµατικής ή δορυφορικής σύνδεσης, µε την χρήση των κατάλληλων
µηχανηµάτων είναι δυνατό να αποκτήσει κανείς πρόσβαση στα δεδοµένα που
µεταδίδονται. Η χρήση κρυπτογράφησης µπορεί να βελτιώσει την κατάσταση,
χωρίς όµως να είναι πανάκεια. Εξίσου ευάλωτη, ίσως και περισσότερο, είναι
και η σύνδεση µεταξύ του Σταθµού Βάσης και Ελεγκτή Σταθµού Βάσης όταν
χρησιµοποιείται καλώδιο. Μπορεί κάποιος να παρέµβει στο καλώδιο και έτσι να
αποκτήσει πρόσβαση όχι µόνο στο περιεχόµενο των συνοµιλιών αλλά και στα
δεδοµένα σηµατοδοσίας του δικτύου.
Τέλος πάντα υπάρχει ο κίνδυνος κάποιο τρίτο πρόσωπο να παρουσιαστεί ως

τεχνικός και να αποκτήσει πρόσβαση σε κάποιο κοµµάτι του δικτύου ή
εναλλακτικά να δωροδοκήσει κάποιον εργαζόµενο του διαχειριστή δικτύου
ώστε να δώσει τις πληροφορίες που επιθυµεί (π.χ. τα Κλειδιά Πιστοποίησης
των συνδροµητών).
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1.4.2 Επιθέσεις στην  κάρτα SIM

Η ασφάλεια της κάρτας SIM είναι πολύ σηµαντική αφού εκεί αποθηκεύονται
ευαίσθητα δεδοµένα για την ασφάλεια του συστήµατος GSM, όπως το Κλειδί
Πιστοποίησης καθώς και η ∆ιεθνής Ταυτότητα IMSI.
Ένα πρώτο ευάλωτο σηµείο της ασφάλειας της κάρτας SIM, είναι η διεπαφή

της ίδιας της κάρτας µε την συσκευή. Η διεπαφή αυτή δεν προστατεύεται µε
κάποιο τρόπο και έτσι είναι δυνατό µια κάρτα SIM να συνδεθεί σε ένα
εξοµοιωτή συσκευής αντί σε µια γνήσια συσκευή. Με τον τρόπο αυτό µπορεί
κάποιος να επέµβει στα δεδοµένα που µεταφέρονται ανάµεσα στην κάρτα SIM
και την συσκευή. Ωστόσο αν η κάρτα SIM χρησιµοποιεί κρυπτογράφηση
σύµφωνη µε τις οδηγίες του συστήµατος GSM, ο κίνδυνος από την παραπάνω
επίθεση µειώνεται σηµαντικά.
Η κάρτα SIM είναι ουσιαστικά µια «έξυπνη κάρτα». Έτσι κάθε µέθοδος

υποκλοπής δεδοµένων από µια «έξυπνη κάρτα» µπορεί να εφαρµοστεί  στις
κάρτες SIM. Μια τέτοια µέθοδος έχει προταθεί από τους Skorobogatov και
Anderson και ονοµάζεται «optical fault induction» [6]. Αρχικά παρατήρησαν
ότι είναι δυνατό να διακόψουν την λειτουργία του µικροϋπολογιστή µιας
έξυπνης κάρτας εκθέτοντάς την σε µια ηλεκτρονική λάµπα αναλαµπών
(flashbulb). Η χρήση µιας τέτοιας κάµερας είναι πολύ εύκολη και φθηνή
(µεταχειρισµένη στοιχίζει περίπου $30). Υποστηρίζουν ότι φωτίζοντας ένα
στόχο – τρανζίστορ, αυτό άγει, προκαλώντας έτσι µια προσωρινή
δυσλειτουργία.
Κατάφεραν να εκθέσουν το κύκλωµα της κάρτας στο φως ξύνοντας το

µεγαλύτερο µέρος του προστατευτικού καλύµµατος του. Στη συνέχεια
κατάφεραν, µε την βοήθεια ενός µικροσκοπίου να κατευθύνουν την ακτίνα
φωτός σε συγκεκριµένα τρανζίστορ. Αλλάζοντας συνεχώς τις τιµές των
τρανζίστορ, στα οποία αποθηκεύονται τα δεδοµένα, και χρησιµοποιώντας
«αντίστροφη µηχανική» στο χάρτη µε τις διευθύνσεις µνήµης, κατάφεραν να
αποσπάσουν τα δεδοµένα από την κάρτα. Οι δύο συγγραφείς υποστηρίζουν
ότι έχουν αναπτύξει τεχνικές ασφαλείας εναντίον τέτοιου είδους επιθέσεων.
Μια άλλη µέθοδος παραβίασης της ασφάλειας του GSM είναι να

«κλωνοποιήσει» κάποιος την κάρτα SIM. Η µέθοδος αυτή βασίζεται σε ένα
µοιραίο ψεγάδι του αλγόριθµου COMP128. Όπως προαναφέραµε ο αλγόριθµος
COMP128 χρησιµοποιείται στην διαδικασία πιστοποίησης. Αποδείχθηκε ότι
απαιτούνται περίπου 150.000 προκλήσεις µε τις αντίστοιχες απαντήσεις για να
µπορέσει κανείς να υπολογίσει το Κλειδί Πιστοποίησης Ki. Από την περιγραφή
των διαδικασιών ασφαλείας γίνεται φανερό ότι όποιος κατέχει το Κλειδί
Πιστοποίησης ενός συνδροµητή µπορεί να κατασκευάσει µια κάρτα SIM ίδια
µε του συνδροµητή. Με τον τρόπο αυτό µπορεί να «πείσει» τον διαχειριστή
του δικτύου ότι είναι ο ίδιος ο συνδροµητής, µε ότι συνέπειες αυτό έχει.
Για να «κλωνοποιηθεί» µια κάρτα SIM απαιτείται αρχικά η κατοχή της

αυθεντικής κάρτας. Η αυθεντική κάρτα συνδέεται σε ένα ηλεκτρονικό
υπολογιστή µέσω του οποίου διοχετεύονται οι επιλεγµένες προκλήσεις
λαµβάνοντας στην συνέχεια τις αντίστοιχες απαντήσεις. Χρησιµοποιώντας
διαφορική αποκρυπτογράφηση µπορεί κανείς να υπολογίσει το Κλειδί
Πιστοποίησης. ∆εδοµένου ότι η συσκευή ανάγνωσης έξυπνων καρτών που
χρησιµοποιείται για την σύνδεση της κάρτας SIM µε τον υπολογιστή µπορεί να
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κάνει περίπου 6,25 αιτήσεις το δευτερόλεπτο στην κάρτα, ο συνολικός χρόνος
που απαιτείται για να συλλέγουν όλες οι απαντήσεις στις προκλήσεις είναι
κατά µέσο όρο 8-9 ώρες [4](υπάρχουν αναφορές ότι για ταχύτερες κάρτες
SIM απαιτούνται 2-3 ώρες [2]).
Αρκετοί διαχειριστές δικτύων προσπαθώντας να αντιµετωπίσουν τους

κινδύνους που προέρχονται από την παραπάνω µέθοδο «κλωνοποίησης»
καρτών SIM, ανέπτυξαν νέες εκδόσεις του αλγόριθµου COMP128 (εκδόσεις 1-
4), οι οποίες διορθώνουν το ψεγάδι που υπήρχε στον αρχικό αλγόριθµο.
Ωστόσο µια οµάδα έρευνας της IBM κατάφερε να ανακαλύψει ένα άλλο

τρόπο για να «κλωνοποιήσει» µια κάρτα SIM πολύ πιο σύντοµη και
αποτελεσµατική από αυτή που περιγράφηκε προηγουµένως [6]. Είναι γνωστή
ως «partitioning attack» και βασίζεται στην παρακολούθηση των
παράπλευρων καναλιών(side channels) µέσω παραµέτρων, όπως η
κατανάλωση ενέργειας και η αποβολή ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων
(electromagnetic emanations). Από παλαιότερα οι επιστήµονες είχαν
αντιληφθεί ότι παρατηρώντας τα παράπλευρα κανάλια µιας ηλεκτρονικής
συσκευής µπορείς να λάβουν πολύτιµες πληροφορίες.
Ο αλγόριθµος COMP128 κατά την λειτουργία του πραγµατοποιεί

αναζητήσεις σε αρκετά µεγάλους πίνακες. Όταν η αναζήτηση αυτή γίνεται από
σχετικά απλές συσκευές όπως είναι οι κάρτες SIM οδηγεί στην διαρροή
ευαίσθητων πληροφοριών στα παράπλευρα κανάλια. Για να υπολογιστεί το
Κλειδί Πιστοποίησης απαιτούνται µόνο επτά επαναλήψεις του αλγόριθµου,
κάτι που απαιτεί περίπου ένα λεπτό. Η ίδια οµάδα έρευνας της IBM
υποστηρίζει ότι έχει αναπτύξει τα κατάλληλα αντίµετρα για τέτοιου είδους
επιθέσεις, τα οποία στηρίζονται στην αντικατάσταση της µοναδικής
διαδικασίας αναζήτησης από ένα συνδυασµό αναζητήσεων σε µια σειρά τυχαία
τοποθετηµένων πινάκων. Με τον τρόπο αυτών αποφεύγεται η διαρροή
πληροφοριών από τα παράπλευρα κανάλια.
Ένας  άλλος κίνδυνος για την ασφάλεια της κάρτας SIM προέρχεται από

τους ίδιους τους υπαλλήλους του διαχειριστή του δικτύου. Είναι δυνατό ένας
διεφθαρµένος υπάλληλος να «κλωνοποιήσει» κάρτες SIM διάφορων
συνδροµητών και να τις παρέχει σε τρίτους έναντι αµοιβής, δίνοντάς τους έτσι
την δυνατότητα είτε να είναι συνδεµένοι στο δίκτυο µε την ταυτότητα
κάποιου άλλου είτε να υποκλέβουν το περιεχόµενο των συνοµιλιών ενός
συγκεκριµένου συνδροµητή. Υπάρχει και η περίπτωση που κάποιος τεχνικός,
προσποιούµενος για παράδειγµα ότι η Κινητή Συσκευή έχει πρόβληµα, παίρνει
την κάρτα από τον συνδροµητή και την δίνει σε κάποιον τρίτο, ο οποίος την
«κλωνοποιεί» σύµφωνα µε τις µεθόδους που περιγράψαµε παραπάνω.
Όλοι οι παραπάνω τρόποι παράκαµψης της ασφάλειας του συστήµατος

GSM απαιτούν την φυσική κατοχή της αυθεντικής κάρτα SIM. Άρα ένας απλός
τρόπος προστασίας των συνδροµητών είναι να µην δίνουν ποτέ το τηλέφωνό
τους σε άτοµα που δεν εµπιστεύονται και σε περίπτωση κλοπής του
τηλεφώνου, ακόµα και αν αργότερα αυτό βρεθεί, να ακυρώνουν άµεσα την
συνδροµή τους.
∆υστυχώς όµως για τους συνδροµητές, αλλά και για τους σχεδιαστές του

συστήµατος GSM, έχει ανακαλυφθεί και τρόπος υποκλοπής των δεδοµένων
µιας κάρτας SIM χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική κατοχή της αυθεντικής
κάρτας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία αυτής της µεθόδου
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υποκλοπής είναι να έχει κάποιος στην κατοχή του ένα εξοµοιωτή Σταθµού
Βάσης, ο οποίος παρουσιάζεται στον Κινητό Σταθµό ως αυθεντικός. Αυτό
µπορεί να γίνει είτε υπερισχύοντας το σήµα του αυθεντικού Σταθµού είτε
παρεµβάλλοντας µεταξύ Κινητού Σταθµού και Σταθµού Βάσης τον εξοµοιωτή.
Η δεύτερη περίπτωση, η οποία αναλύεται σε επόµενη παράγραφο, είναι
γνωστή ως επίθεση «ψεύτικου Σταθµού Βάσης».
Ο εξοµοιωτής αφού καταφέρει να υπερισχύσει του αυθεντικού Σταθµού

αναγνωρίζεται από τον Κινητό Σταθµό ως αυθεντικός Σταθµός Βάσης. Έτσι
µπορεί κάποιος να αποστέλλει συνεχώς προκλήσεις και αφού συµπληρώσει
τον απαιτούµενο αριθµό απαντήσεων να υπολογίσει το Κλειδί Πιστοποίησης ή
το Κλειδί Κρυπτογράφησης όπως περιγράψαµε παραπάνω. Απαραίτητη
προϋπόθεση αυτή την φορά είναι ότι ο Κινητός Σταθµός πρέπει να είναι σε
λειτουργία σε όλη την διάρκεια της επίθεσης. Αν και δεν υπάρχουν
πειραµατικά δεδοµένα υπολογίζεται ότι η ολοκλήρωση µιας τέτοιας επίθεσης
απαιτεί 8-13 ώρες [4].
Μια τέτοια επίθεση µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε περιοχές όπου ο Κινητός

Σταθµός είναι σε λειτουργία αλλά εκτός δικτύου (όπως για παράδειγµα ο
υπόγειος σιδηρόδροµος). Σε µια τέτοια περίπτωση ούτε ο διαχειριστής του
δικτύου αλλά και ούτε ο ίδιος ο συνδροµητής θα αντιληφθούν κάτι, εκτός
ίσως από το γεγονός ότι η µπαταρία θα τελειώνει γρηγορότερα από ότι
συνήθως. Μια εναλλακτική πρακτική είναι η επίθεση να γίνει τµηµατικά (για
παράδειγµα για 20 λεπτά κάθε µέρα για ένα µήνα, όταν ο συνδροµητής
χρησιµοποιεί τον υπόγειο σιδηρόδροµο για να πάει στην δουλεία του). Στην
περίπτωση αυτή είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστεί η επίθεση.
Η ίδια µέθοδος επίθεσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί και όταν ο συνδροµητής

είναι συνδεµένος σε άλλο δίκτυο από το Οικείο. Κάποιος τρίτος µπορεί να
«πείσει» τον διαχειριστή του δικτύου (ή κάποιο υπάλληλο του) να
πραγµατοποιήσει αυτός την επίθεση. Η επίθεση αυτή είναι σίγουρο ότι δεν θα
εντοπιστεί αφού προέρχεται από ένα καθ’ όλα νόµιµο δίκτυο. Να
υπενθυµίσουµε εδώ ότι το ∆ίκτυο Εξυπηρέτησης δεν γνωρίζει το Κλειδί
Πιστοποίησης αφού οι τριπλέτες δηµιουργούνται στο Οικείο ∆ίκτυο.

1.4.3 Επίθεση στον αλγόριθµο Α5

Από την ανάλυση που προηγήθηκε γίνεται φανερό ότι µια απευθείας
επίθεση στον αλγόριθµο Α5 σε πραγµατικό χρόνο είναι σχεδόν αδύνατη, λόγω
της πολυπλοκότητάς του (2^54).  Ωστόσο είναι δυνατό να αποθηκεύσει
κανείς τα κρυπτογραφηµένα δεδοµένα και να προσπαθήσει να τα
αποκρυπτογραφήσει στο µέλλον έχοντας όσο χρόνο επιθυµεί.
Αν κάποιος έχει ένα επεξεργαστή Pentium III µε περίπου 20 εκατοµµύρια

τρανζίστορ και µε δεδοµένο ότι η εφαρµογή της Α5/1 απαιτεί περίπου 2000
τρανζίστορ, έχει ουσιαστικά 10.000 παράλληλες εφαρµογές της Α5/1 µε ένα
επεξεργαστή. Αν η ταχύτητα του επεξεργαστή είναι 600MHz και κάθε
εφαρµογή της Α5/1 δίνει ένα bit εξόδου σε κάθε κύκλο, µε δεδοµένο ότι
απαιτούνται 100+114+114 bits εξόδου, θα λάµβανε 2Μ κλειδιών το
δευτερόλεπτο για κάθε εφαρµογή της Α5/1. Με πολυπλοκότητα 2^54 τελικά
απαιτούνται 900.000 δευτερόλεπτα ή 250 ώρες ή 10 περίπου µέρες. Η
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παραπάνω διαδικασία µπορεί να βελτιστοποιηθεί χρησιµοποιώντας είτε
γρηγορότερους είτε περισσότερους επεξεργαστές [4], [7].
Μια άλλη µέθοδος επίθεσης στον αλγόριθµο Α5 είναι η µέθοδος «διαίρειν

και βασίλευειν», µειώνοντας την πολυπλοκότητα σε 2^45 [4]. Με την µέθοδο
αυτή, αυτό που προσπαθεί να επιτύχει κάποιος είναι να προσδιορίσει την
αρχική κατάσταση των Καταχωρητών που χρησιµοποιούνται από τον
αλγόριθµο Α5 γνωρίζοντας µια ακολουθία keystream. Ουσιαστικά πρέπει να
γνωρίζει 64 συνεχόµενα bits από την ακολουθία αυτή. Αυτό µπορεί να γίνει αν
αποκτήσει πρόσβαση σε κάποια κρυπτογραφηµένα δεδοµένα και στα
αντίστοιχα τους µη κρυπτογραφηµένα δεδοµένα. Τα πλαίσια που
χρησιµοποιούνται στο σύστηµα GSM περιέχουν αρκετές σταθερές
πληροφορίες, όπως για παράδειγµα της επικεφαλίδες των πλαισίων. Έτσι είναι
σχετικά εύκολο για κάποιον να γνωρίζει 32 µε 48 bits, ή ακόµα περισσότερα,
από τα 64 που χρειάζεται.
Η µέθοδος «διαίρειν και βασίλευειν» εφαρµόζεται µαντεύοντας το

περιεχόµενο των δύο µικρότερων Καταχωρητών και υπολογίζοντας ύστερα το
περιεχόµενο του τρίτου από το γνωστό keystream. Η µέθοδος αυτή θα είχε
πολυπλοκότητα 2^40 αν ο χρονισµός των δύο πρώτων Καταχωρητών δεν
εξαρτιόταν από το τρίτο. Αντί αυτού η πολυπλοκότητα είναι 2^45 (32 φορές
µεγαλύτερη)
Ο J.Golic έχει προτείνει µια άλλη µέθοδο «διαιρείν και βασιλεύειν»  µε µέση

πολυπλοκότητα 2^40,16 [8]. Ο Golic απέδειξε ότι µόνο οι 2^62,32 από τις
2^64 καταστάσεις είναι εφικτές. Βασιζόµενος σε αυτή την διαπίστωση
περιέγραψε πως µπορεί κάποιος να πάρει γραµµικές εξισώσεις µαντεύοντας n
bits των Καταχωρητών. Λύνοντας αυτές τις εξισώσεις είναι σε θέση να
γνωρίζει τις αρχικές καταστάσεις των Καταχωρητών. Η πολυπλοκότητα της
λύσης των εξισώσεων αυτών είναι 2^41,16, ενώ µε 50% πιθανότητα µπορούν
να λυθούν µε 2^40,16 προσπάθειες.
Οι Biryukov και Shamir έχουν προτείνει µια άλλη µέθοδο για την

αποκρυπτογράφηση των δεδοµένων, γνωστή ως «time-memory trade-off»
[9], και η οποία έχει βελτιωθεί από τον Wagner [10].  Η µέθοδος αυτή
βασίζεται στον υπολογισµό των αρχικών καταστάσεων των Καταχωρητών σε
γνωστή χρονική στιγµή για γνωστή ακολουθία keystream και γνωστό αριθµό
πλαισίου, υπολογίζοντας µε αυτό τον τρόπο το Κλειδί Κρυπτογράφησης. Οι
Shamir και Biryukov υποστηρίζουν απαιτούνται 2 λεπτά γνωστού keystream,
ενώ ο Wagner υποστηρίζει ότι το Κλειδί Κρυπτογράφησης µπορεί να
υπολογιστεί γνωρίζοντας µόνο 2 δευτερόλεπτα από τα δεδοµένα(τόσο της
πάνω όσο και της κάτω ζεύξης).
Παρόλο που όλες οι παραπάνω µέθοδοι αποτελούν µια πολύ καλή

κρυπτογραφική ανάλυση, στην πραγµατικότητα δεν έχουν ιδιαίτερη πρακτική
αξία, αφού υπάρχουν πολύ ευκολότεροι και οικονοµικότεροι τρόποι για να
υποκλέψει κάποιος τα δεδοµένα της επικοινωνία.

1.4.4 Η επίθεση «ψεύτικου Σταθµού Βάσης»

Έχουµε ήδη αναφέρει ότι η µόνο η ταυτότητα του συνδροµητή
πιστοποιείται από το δίκτυο και όχι η ταυτότητα του ∆ικτύου στον
συνδροµητή. Έτσι µπορεί κάποιος µε τον κατάλληλο εξοµοιωτή Σταθµού
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Βάσης  να παρέµβει στην σύνδεση Κινητού Σταθµού και πραγµατικού Σταθµού
Βάσης. Στην περίπτωση που καταφέρει κάτι τέτοιο ο Κινητός Σταθµός
αντιλαµβάνεται τον εξοµοιωτή ως Σταθµό Βάσης του δικτύου και ο
πραγµατικός Σταθµός Βάσης ως Κινητό Σταθµό. Ουσιαστικά τα δεδοµένα
µεταδίδονται από τον Κινητό Σταθµό στον εξοµοιωτή και από εκεί στο
πραγµατικό Σταθµό Βάσης και αντίστροφα, χωρίς να µπορεί ο χρήστης να
διαπιστώσει κάποιο πρόβληµα.
Η µέθοδος αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι η κρυπτογράφηση των

δεδοµένων δεν αρχίζει ταυτόχρονα µε την κλήση αλλά µόνο αφού δώσει την
κατάλληλη εντολή ο Σταθµός Βάσης στο Τηλέφωνο. Χρησιµοποιώντας τον
εξοµοιωτή στέλνεται εντολή στον Κινητό Σταθµό να µην ξεκινήσει την
κρυπτογράφηση και έτσι τα δεδοµένα στέλνονται µη κρυπτογραφηµένα και
εύκολα προσβάσιµα από τρίτους. Ωστόσο τα δεδοµένα µεταξύ εξοµοιωτή και
πραγµατικού Σταθµού Βάσης µεταδίδονται κρυπτογραφηµένα, µε αποτέλεσµα
ο διαχειριστής του δικτύου να µην  µπορεί να αντιληφθεί ότι κάτι συµβαίνει.
Το µειονέκτηµα αυτής της µεθόδου είναι ότι η κλήση χρεώνεται στον
εξοµοιωτή, αφού αυτός είναι ο Κινητός Σταθµός για το δίκτυο. Έτσι αν κάποια
στιγµή γίνει αντιληπτός είναι σχετικά εύκολο να εντοπιστεί.

Εικόνα 1.13: Η επίθεση «ψεύτικου Σταθµού Βάσης»

1.4.5 Άλλες µορφές επιθέσεων

Όπως περιγράψαµε παραπάνω κατά την διαδικασία πιστοποίησης της
ταυτότητας του συνδροµητή το ∆ίκτυο Εξυπηρέτησης µπορεί να
ξαναχρησιµοποιήσει τις ίδιες τριπλέτες, εφόσον δεν µπορεί να λάβει για κάποιο
λόγο νέες από το Οικείο ∆ίκτυο του συνδροµητή. Όµως κανείς δεν εµποδίζει
το Σταθµό Βάσης να χρησιµοποιεί µία και µόνο τριπλέτα συνεχόµενες φορές.
Έτσι αν κάποιος καταφέρει να αποκτήσει µια τριπλέτα, µε την χρήση ενός
εξοµοιωτή Σταθµού Βάσης, µπορεί να παραπλανήσει τον συνδροµητή ότι είναι
το πραγµατικό δίκτυο. Ακόµα όσο ο πραγµατικός Σταθµός Βάσης χρησιµοποιεί
την ίδια τριπλέτα, µπορεί κάποιος να παραπλανήσει το δίκτυο σχετικά µε την
ταυτότητά του και να διεξάγει κλήσεις εις βάρος του συνδροµητή.
Ένα άλλο ευάλωτο σηµείο στην ασφάλεια του συστήµατος GSM είναι η

άρνηση υπηρεσιών. Μπορεί κάποιος να παρεµβληθεί στην επικοινωνία µεταξύ
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Κινητού Σταθµού και Σταθµού Βάσης και να µην αφήνει τον συνδροµητή να
εξυπηρετηθεί από το δίκτυο. Αυτό µπορεί να γίνει στέλνοντας σήµα µεγάλης
ισχύς µε συχνότητα ίση µε αυτή που χρησιµοποιείται από το σύστηµα GSM
(900MHz και 1800MHz). Για να µην γίνει άµεσα αντιληπτός µπορεί να
χρησιµοποιήσει ένα εξοµοιωτή Σταθµού Βάσης, όπως περιγράψαµε στην
επίθεση «ψεύτικου Σταθµού Βάσης», και απλώς να αρνηθεί την επικοινωνία µε
το δίκτυο. Έτσι κατά πάσα πιθανότητα ο συνδροµητής θα θεωρήσει ότι έχει
πρόβληµα το δίκτυο. Μπορεί η συγκεκριµένη αδυναµία του συστήµατος GSM
να µην φαίνεται ιδιαίτερα σηµαντική, αλλά µπορεί να δηµιουργήσει σηµαντικά
προβλήµατα ή ακόµα και οικονοµικές απώλειες, αν για παράδειγµα κάποιος
επιχειρηµατίας στηρίζει το κλείσιµο µιας συµφωνίας στο κινητό του τηλέφωνο.

Εικόνα 1.14: Η άρνηση υπηρεσιών στο GSM

1.4.6 Οικονοµικές απάτες

Έκτός από τις παραπάνω µορφές παραβίασης της ασφάλειας του
συστήµατος GSM, υπάρχουν και αυτές µε οικονοµικό κυρίως χαρακτήρα και
µπορούν να χαρακτηριστούν ως απάτες εις βάρος του δικτύου και κατ’
επέκταση εις βάρος των συνδροµητών.  Υπηρεσίες όπως η προώθηση κλήσης
ή η τηλεδιάσκεψη µπορούν να δώσουν την δυνατότητα σε κάποιους να
προσφέρουν κλήσεις µε χαµηλότερο κόστος. Τέτοιες «επιχειρήσεις» είναι
συνήθως γνωστές ως «Γραφεία Πώλησης Κλήσεων». Το ίδιο µπορεί να συµβεί
αν υπάρχει κάποιο προβληµατικό σηµείο στις διάφορες διαδικασίες που
χρησιµοποιεί ο διαχειριστής δικτύου. Γενικά το σύστηµα GSM είναι ευάλωτο
απέναντι σε προσπάθειες οικονοµικής εξαπάτησης, εξαιτίας της
αλληλεπίδρασης µεταξύ των διαχειριστών και της παγκόσµιας επέκτασής του.
Για να µπορέσουν οι διαχειριστές των δικτύων να προστατευθούν από

τέτοιες προσπάθειες δεν αρκεί η απλή επιτήρηση των κλήσεων. Αυτό που
απαιτείται είναι ένα προσεχτικά σχεδιασµένο σύστηµα χρεώσεων και
παρακολούθησης των κλήσεων το οποίο πρέπει να εντοπίζει [1]:

• πολλαπλές κλήσεις την ίδια χρονική στιγµή
• µεγάλη διακύµανση στα ποσά που πληρώνονται σε τρίτους
• µεγάλη διακύµανση στην διάρκεια των κλήσεων, όπως πολύ µικρής ή
πολύ µεγάλης διάρκειας κλήσεις
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• αλλαγές στον τρόπο χρήσης του τηλεφώνου, κάτι που µπορεί να
σηµαίνει ότι το τηλέφωνο έχει κλαπεί

• στενή παρακολούθηση του τρόπου χρήσης του τηλεφώνου για µια
«δοκιµαστική περίοδο»

Τέλος υπάρχουν και µηχανές ανιχνεύσεις οικονοµικών απατών που µπορούν
να  προµηθευθούν οι διαχειριστές, οι οποίες αναλύουν τα δεδοµένα χρέωσης
και προειδοποιούν έγκαιρα για οποιαδήποτε ανωµαλία. Σχεδιάζοντας
προσεχτικά τόσο τις υπηρεσίες που παρέχουν όσο και το σύστηµα χρέωσης, οι
διαχειριστές µπορούν σε µεγάλο βαθµό να περιορίσουν την ζηµιά που
προέρχεται από απάτες οικονοµικού χαρακτήρα.

1.5 Βελτιώσεις στο σύστηµα ασφάλειας του GSM

Υπάρχουν µερικοί σχετικά απλοί τρόποι βελτίωσης της ασφάλειας του
συστήµατος GSΜ. Αρχικά µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένας διαφορετικός
αλγόριθµος πιστοποίησης. Για να γίνει κάτι τέτοιο απαιτείται η έκδοση νέων
καρτών SIM καθώς και η αναβάθµιση του λειτουργικού προγράµµατος του
Καταχωρητή Θέσης Οικείων. Με αυτό τον τρόπο θα καταπολεµηθεί η
«κλωνοποίηση» καρτών SIM, µια από τις σοβαρότερες απειλές για την
ασφάλεια του συστήµατος. Η βελτίωση αυτή είναι µια σχετικά εύκολη
διαδικασία για τους διαχειριστές των δικτύων, αφού οι όποιες αλλαγές
µπορούν να πραγµατοποιηθούν από τον ίδιο τον διαχειριστή χωρίς να
απαιτείται η συνεργασία των κατασκευαστών λογισµικού και εξοπλισµού ή της
κοινοπραξίας GSM.
Μια άλλη βελτίωση είναι η εισαγωγή ενός νέου αλγόριθµου

κρυπτογράφησης, ώστε να καταστεί αδύνατη η µη εξουσιοδοτηµένη
αποκρυπτογράφηση των δεδοµένων. Η βελτίωση αυτή πρέπει πρώτα να
εγκριθεί από την κοινοπραξία GSM. Ακόµα πρέπει να υπάρχει η συναίνεση
τόσο των κατασκευαστών λογισµικού, αφού πρέπει να αναβαθµίσουν τα
προϊόντα τους, όσο και των κατασκευαστών εξοπλισµού, αφού θα πρέπει και
τα δικά τους προϊόντα να είναι συµβατά µε τον καινούριο αλγόριθµο.
Ιδιαίτερα αποτελεσµατική για την αύξηση της ασφάλειας θα ήταν η

κρυπτογράφηση της επικοινωνίας και µετά τον Σταθµό Βάσης. Με τον τρόπο
αυτό καθίσταται πολύ δυσκολότερη η µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση κάποιου
στο δίκτυο κορµού. Για να γίνει κάτι τέτοιο απαιτείται και εδώ η συνδροµή
των κατασκευαστών εξοπλισµού.
Παρόλο ότι οι βελτιώσεις που προτείνονται παραπάνω είναι σχετικά εύκολες

στην πραγµατοποίησή τους, είναι µάλλον απίθανο να εφαρµοστούν στο άµεσο
µέλλον. Ο λόγος είναι ότι το κόστος για αυτές τις αλλαγές επιβαρύνει κυρίως
τους διαχειριστές των δικτύων. Ο µόνος τρόπος για την εφαρµογή τους είναι
η επιβολή τους από την κοινοπραξία GSM, κάτι που όµως δεν είναι πολύ
πιθανό, τουλάχιστον µέχρι να γίνουν ευρέως γνωστές οι αδυναµίες του
συστήµατος και να ασκηθεί η ανάλογη πίεση.
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1.6 Συµπεράσµατα

Όπως είδαµε παραπάνω, η ασφάλεια του συστήµατος GSM έχει
παραβιαστεί µε διάφορους τρόπους και σε διάφορα σηµεία. Ακόµα και αν οι
αλγόριθµοι που χρησιµοποιούνται ήταν τόσο ασφαλείς όσο υπόσχονταν οι
σχεδιαστές τους, πάλι κάποιος θα µπορούσε να παρακάµψει την ασφάλεια του
συστήµατος, είτε αποκτώντας πρόσβαση στο ∆ίκτυο Κορµού ή στον
Καταχωρητή Θέσης Οικείων, είτε χρησιµοποιώντας διεφθαρµένους
υπαλλήλους του διαχειριστή του δικτύου.
∆εδοµένου ότι έχει αποδειχθεί πως οι αλγόριθµοι περιέχουν µοιραία

σφάλµατα για την ακεραιότητά τους, το σύστηµα GSM καθίσταται ακόµα πιο
ανασφαλές. Εξετάσαµε παραπάνω διάφορους τρόπους και µεθόδους για την
παραβίαση τόσο της κρυπτογράφησης των δεδοµένων χρήστη και
σηµατοδοσίας όσο και την υποκλοπή του Κλειδιού Πιστοποίησης. Είναι
µάλιστα ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός ότι για κάτι τέτοιο δεν απαιτείται η
φυσική κατοχή της κάρτας SIM, αλλά η υποκλοπή µπορεί να πραγµατοποιηθεί
και µέσω του ραδιοδιαύλου.
Άρα µπορούµε να συµπεράνουµε ότι αν κάποιος επιθυµεί να παραβιάσει την

ασφάλεια του συστήµατος GSM, µπορεί να το κάνει αρκεί να έχει τα
κατάλληλα τεχνικά µέσα, µέσα τα οποία δεν είναι ούτε δύσκολο ούτε
απρόσιτο από οικονοµικής πλευράς να βρεθούν. Είναι λοιπόν αν µην τι άλλο
αρκετά ριψοκίνδυνο να στέλνει κάποιος εµπιστευτικά δεδοµένα
χρησιµοποιώντας  το σύστηµα GSM.
Παρόλο τις υποσχέσεις των σχεδιαστών του συστήµατος, ο σχεδιασµός της

ασφάλειας δεν κατάφερε να εξαλείψει τις ατέλειες των αναλογικών
συστηµάτων κινητής τηλεφωνίας. Οι σχεδιαστές του συστήµατος κινητής
επικοινωνίας 3ης γενιάς (3GPP) υποστηρίζουν ότι έχουν λύσει τα προβλήµατα
ασφάλειας του συστήµατος GSM. Όπως θα δούµε στο επόµενο κεφάλαιο,
όπου εξετάζουµε το σύστηµα 3GPP, έχουν γίνει κάποιες βελτιώσεις χωρίς
αυτό να σηµαίνει ότι πρόκειται για ένα απολύτως ασφαλές σύστηµα.
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Κεφάλαιο 2: Το σύστηµα κινητών επικοινωνιών τρίτης γενιάς (3rd

Generation Partnership Project, 3GPP)

Η ιδέα για το Παγκόσµιο Σύστηµα Κινητών
Τηλεπικοινωνιών (Universal Mobile
telecommunication Services, UMTS) γεννήθηκε από
το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών
Προτύπων (European Telecommunications
Standard Institute, ETSI) µε την πρόθεση να παρέχει προηγµένες υπηρεσίες
κινητών επικοινωνιών µε παγκόσµια κάλυψη.
Για να µπορούν να υποστηρίζουν προηγµένες κινητές υπηρεσίες , οι νέες

ασύρµατες τεχνολογίες είχαν ως στόχο την επίτευξη υψηλών ρυθµών
µετάδοσης (από 144 kbps για ταχύτητα µέχρι 50km/h έως 2Mbps για
εσωτερικούς χώρους). Το άλλο κύριο πρόβληµα ήταν να ξεπεραστεί ο
περιορισµός της περιοχικής κάλυψης που παρέχουν τα συστήµατα δεύτερης
γενιάς, µε συστήµατα τρίτης γενιάς που παρέχουν παγκόσµια κάλυψη.
Έτσι από ένα σύστηµα τρίτης γενιάς τέθηκαν οι ακόλουθες απαιτήσεις [1]:

• Ρυθµοί µετάδοσης µέχρι 2 Mbps
• Μεταβαλλόµενος ρυθµός µετάδοσης για δυνατότητα προσφοράς εύρους
ζώνης κατά απαίτηση.

• Πολυπλεξία υπηρεσιών, µε διαφορετικές απαιτήσεις ως προς την
ποιότητα (π.χ. φωνή, video, πακέτα δεδοµένων), στην ίδια σύνδεση.

• Μεταβαλλόµενες απαιτήσεις ως προς την καθυστέρηση ανάλογα µε την
ευαισθησία της υπηρεσίας ως προς την καθυστέρηση.

• Μεταβαλλόµενες απαιτήσεις ποιότητας ανάλογα µε την υπηρεσία, από
10% Ρυθµό Λάθους Πακέτων (Frame Error Rate, FER) ως 10^-6 Ρυθµό
Λάθους Ψηφίων (Bit Error Rate, BER).

• Συνύπαρξη 2ης και 3ης γενιάς συστηµάτων και υποστήριξης µεταποµπής
µεταξύ των συστηµάτων για βελτίωση της κάλυψης και εξισορρόπηση
του τηλεπικοινωνιακού φορτίου.

• Υποστήριξη ασύµµετρης τηλεπικοινωνιακής κίνησης στην ευθεία και την
αντίστροφη ζεύξη (π.χ. όπως στο web browsing όπου η κίνηση στην
ευθεία ζεύξη είναι πολύ µεγαλύτερη από την αντίστροφη)

• Μεγάλη φασµατική απόδοση
• Συνύπαρξη FDD και TDD συστηµάτων

Λόγω των µεγάλων συµφερόντων που υπάρχουν στην αγορά των κινητών
επικοινωνιών δεν έγινε εφικτό να αναπτυχθεί ένα από κοινού πρότυπο από
την Παγκόσµια Ένωση Τηλεπικοινωνιών (International Telecommunication
Union, ITU). Έτσι αναπτύχθηκαν διάφορες βιοµηχανικές κοινοπραξίες για να
αναπτύξουν προδιαγραφές για τα συστήµατα τρίτης γενιάς.
Μία από τις πρώτες που δηµιουργήθηκαν και ουσιαστικά η σηµαντικότερη

κοινοπραξία αυτή την στιγµή είναι η 3GPP (3rd Generation Partnership
Project). ∆ηµιουργήθηκε στον ∆εκέµβριο του 1998 και περιλαµβάνει κάποιους
από τους σπουδαιότερους οργανισµούς προτυποποίησης των µεγαλύτερων
αγορών κινητών επικοινωνιών. Μερικοί από αυτούς είναι το ETSI της
Ευρώπης, το TIA (Telecommunication Industry Association) της Βόρειας
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Αµερικής, το ARIB (Association of Radio Industries and Business) της
Ιαπωνίας, το TTA (Telecommunication Technology Association) της Κορέας
και το CWTS (China Wireless Telecommunication Standard Group) της Κίνας.

2.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήµατος 3GPP

Οι τεχνικές προδιαγραφές της Κοινοπραξίας 3GPP καθορίζουν δύο τρόπους
ασύρµατης πρόσβασης, Αµφίδροµη ∆ιαίρεση Συχνότητας (Frequency Division
Duplex, FDD) και Αµφίδροµη ∆ιαίρεση Χρόνου (Time Division Duplex, TDD),
οι οποίες βασίζονται στην Πολλαπλή Πρόσβαση ∆ιαίρεσης Κώδικα (Code
Division Multiple Access, CDMA). Η Αµφίδροµη ∆ιαίρεση Συχνότητας (FDD)
χρησιµοποιεί ζεύγος συχνοτήτων και είναι κατάλληλη για κάλυψη ευρέων
περιοχών υποστηρίζοντας υψηλή κινητικότητα µε ρυθµούς µετάδοσης µέχρι
384 kbps. Η Αµφίδροµη ∆ιαίρεση Χρόνου (TDD) χρησιµοποιεί τον ίδιο
ραδιοδίαυλο για εκποµπή και λήψη και υποστηρίζει ρυθµούς µετάδοσης µέχρι
2 Mbps για χαµηλή κινητικότητα (πεζοί). Είναι κατάλληλη για δηµόσιες
µικροκυψέλες και πικοκυψέλες, για συστήµατα cordless, για ασύρµατα τοπικά
δίκτυα, για ζώνες µε µεγάλη πυκνότητα χρηστών (π.χ. εµπορικά κέντρα,
αεροδρόµια, στάδια) και για εσωτερικούς χώρους. Η Αµφίδροµη ∆ιαίρεση
Χρόνου (TDD) είναι κατάλληλη για υπηρεσίες µε ασύµµετρη κίνηση (π.χ.
WEB/WAP) [2].
Οι συχνότητες που αποδόθηκαν στα συστήµατα τρίτης γενιάς είναι

διαφορετικές για κάθε περιοχή. Ο λόγος είναι οι ζώνες που είχαν καταλάβει τα
συστήµατα δεύτερης γενιάς σε κάθε περιοχή. Ιδιαίτερα για την Ευρώπη οι
συχνότητες που αποδόθηκαν είναι 2*60 MHz (1920 – 1980 MHz άνω ζεύξη και
2110 – 2170 MHz κάτω ζεύξη) για FDD συστήµατα, 25MHz (1900 – 1920 MHz
και 2020 – 2025MHz) για TDD συστήµατα µε υποχρέωση έκδοσης άδειας, και
10MHz (2010 – 2020 MHz) για TDD συστήµατα χωρίς αδειοδότηση.

2.2 Η δοµή του συστήµατος 3GPP

Το σύστηµα τρίτης γενιάς που αναπτύχθηκε από την 3GPP βασίζεται στο
Επίγειο Ασύρµατο ∆ίκτυο Πρόσβασης του UMTS (UMTS Terrestrial Radio
Access Network, UTRAN) του ETSI, όσο αφορά το ∆ίκτυο Πρόσβασης και
σε ∆ίκτυο Κορµού που θα προκύψει από το ∆ίκτυο Κορµού GSM/GPRS.
Όσο αφορά τις προδιαγραφές και στην προτυτοποίηση, ισχύουν καινούρια

πρωτόκολλα τόσο για την Κινητή Συσκευή όσο και για το Επίγειο Ασύρµατο
∆ίκτυο Πρόσβασης , η σχεδίαση των οποίων βασίζεται στις ανάγκες τις νέας
ασύρµατης τεχνολογίας Πολλαπλής Πρόσβασης µε ∆ιαίρεση Κώδικα Ευρείας
Ζώνης (Wideband Code Division Multiple Access, WCDMA). Αντιθέτως, το
∆ίκτυο Κορµού υιοθετήθηκε από το σύστηµα δεύτερης γενιάς GSM. Αυτό
προσδίδει στο σύστηµα µε τη νέα ασύρµατη τεχνολογία, µια παγκόσµια βάση
γνωστής τεχνολογίας σταθερού δικτύου, επιταχύνοντας έτσι και
διευκολύνοντας της εισαγωγή του ενώ παράλληλη εξασφαλίζεται το
πλεονέκτηµα της παγκόσµιας περιαγωγής.
Το Επίγειο Ασύρµατο ∆ίκτυο Πρόσβασης αποτελείται από ένα Ελεγκτή

Ασύρµατου ∆ικτύου (Radio Network Controller, RNC) ο οποίος συνδέεται σε
Κόµβους Β. Κάθε Κόµβος Β ελέγχει µια οµάδα κυψελών. Σκοπός του Κόµβου
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Β είναι η µετατροπή των ροών δεδοµένων µεταξύ της Κινητής Συσκευής και
του Ελεγκτή Ασύρµατου ∆ικτύου. Συµµετέχει επίσης στη διαχείριση των
ασύρµατων πόρων.
Οι Ελεγκτές Ασύρµατου ∆ικτύου συνδέονται απευθείας µεταξύ τους,

γεγονός που επιτρέπει την πλήρη διαχείριση της διαποµπής στο Επίγειο
Ασύρµατο ∆ίκτυο Πρόσβασης (UTRAN). Έχει την δικαιοδοσία και τον έλεγχο
των ασύρµατων πόρων της περιοχής του (των Κόµβων Β).
Η χρήση του Επίγειου Ασύρµατου ∆ικτύου Πρόσβασης (UTRAN) έδωσε την

δυνατότητα για παροχή αναβαθµισµένων υπηρεσιών δικτύου. Μερικές από
αυτές είναι η µακροσκοπική διαφορική λήψη που δίνει την δυνατότητα της
σύνδεσης του Κινητού Σταθµού και του ∆ικτύου µέσω διαφορετικών Σταθµών
Βάσης, καθώς και η απαλή διαποµπή, που επιτρέπει στο δίκτυο να
εγκαταστήσει νέα διαδροµή πριν απελευθερώσει την παλιά.
Το ∆ίκτυο Κορµού έµεινε ουσιαστικά ίδιο µε αυτό του συστήµατος GSM

µε αναβαθµισµένες ωστόσο λειτουργίες ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες
του νέου συστήµατος.  Ουσιαστικά υιοθετήθηκαν στοιχεία από το σύστηµα
Γενικής Ασύρµατης Υπηρεσίας Μεταγωγής Πακέτου (General Packet Radio
Service, GPRS), όπως ο Εξυπηρετών Κόµβος Υποστήριξης GPRS (Serving
GPRS Support Node, SGSN)  και ο ∆ιαβιβαστικός Κόµβος Υποστήριξης
GPRS (Gateway GPRS Support Node, GGSN).

 Η λειτουργία του Εξυπηρετούντος Κόµβου Υποστήριξης GPRS (SGSN) είναι
παρόµοια µε του Κέντρου Μεταγωγής  Κινητών Επικοινωνιών (MSC) του
συστήµατος GSM. Το τµήµα του δικτύου στο οποίο η πρόσβαση
επιτυγχάνεται µέσω του Εξυπηρετούντος Κόµβου Υποστήριξης GPRS (SGSN)
αναφέρεται συνήθως ως επικράτεια µεταγωγής πακέτου. Η λειτουργία του
∆ιαβιβαστικού Κόµβου Υποστήριξης GPRS (GGSN) είναι παρόµοια µε αυτή του
∆ιαβιβαστικού Κέντρου Μεταγωγής Κινητών Επικοινωνιών (GMSC) του
συστήµατος GSM, µόνο που σχετίζεται µε τις υπηρεσίες µεταγωγής πακέτου.

 Επίσης, ο Κινητός Σταθµός εξακολουθεί να χωρίζεται στην Κινητή
Συσκευή και στην κάρτα USIM (αντίστοιχη της κάρτας SIM), µε τα
χαρακτηριστικά που αυτά έχουν και στο σύστηµα GSM.

Εικόνα 2.1: Η δοµή του δικτύου 3GPP
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2.3 Η ασφάλεια του συστήµατος τρίτης γενιάς (3GPP)

Το σύστηµα κινητής τηλεφωνίας τρίτης γενιάς (3GPP) στηρίχθηκε στην
αρχιτεκτονική του συστήµατος GSM. Λογικό είναι λοιπόν και ο σχεδιασµός της
ασφάλειας του να βασίζεται στην ασφάλεια του GSM. Στις τεχνικές
προδιαγραφές του συστήµατος 3GPP αναφέρονται οι αρχές και οι στόχοι σε
ότι αφορά την ασφάλεια του συστήµατος τρίτης γενιάς [3]. Έτσι οι βασικές
αρχές είναι:

1) Η ασφάλεια του συστήµατος τρίτης γενιάς θα πρέπει να είναι
βασισµένη στην ασφάλεια των συστηµάτων δεύτερης γενιάς. Στοιχεία
της ασφάλεια του συστήµατος GSM και των άλλων συστηµάτων
δεύτερης γενιάς που αποδείχθηκε ότι είναι απαραίτητα και
αξιοποιήσιµα θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν και στην ασφάλεια του
συστήµατος τρίτης γενιάς.

2) Ο σχεδιασµός της ασφάλειας του συστήµατος τρίτης γενιάς θα πρέπει
να βελτιώνει το επίπεδο ασφάλειας που παρείχαν τα προηγούµενα
συστήµατα κινητής τηλεφωνίας. Θα πρέπει να αντιµετωπίζει όλες τις
ελλείψεις και τις παραλείψεις που εντοπίστηκαν στο σύστηµα GSM
(τις σπουδαιότερες από τις οποίες τις έχουµε αναφέρει
προηγουµένως).

3) Θα πρέπει να εισαχθούν νέα στοιχεία στην ασφάλεια του συστήµατος
τρίτης γενιάς καθώς και να ασφαλιστούν επαρκώς οι νέες υπηρεσίες
που θα προσφέρει το σύστηµα.

Τα στοιχεία της ασφάλειας του συστήµατος GSM που επιλέχθηκαν να
ενσωµατωθούν στο σύστηµα τρίτης γενιάς είναι [3]:

• Η πιστοποίηση της ταυτότητας του συνδροµητή από το δίκτυο µε
παράλληλη βελτιστοποίηση τόσο της διαδικασίας όσο και του
αλγόριθµου πιστοποίησης.

• Η κρυπτογράφηση των δεδοµένων στον ραδιοδίαυλο µε
παράλληλη ενίσχυση της διαδικασίας και του αλγόριθµου
κρυπτογράφησης.

• Το απόρρητο της ταυτότητας του συνδροµητή µε εισαγωγή νέων
πιο ασφαλών ταυτοτήτων.

• Η Κάρτα Ταυτότητας Συνδροµητή (κάρτα SIM) ως κινητή συσκευή
ασφαλείας, διαχειριζόµενη από τον διαχειριστή του δικτύου και
ανεξάρτητη από την συσκευή σε ότι αφορά τις λειτουργίες που
σχετίζονται µε την ασφάλεια του συστήµατος.

• Η ανεξαρτησία των λειτουργιών των διαδικασιών ασφαλείας
από τον χρήστη, χωρίς όµως παράλληλα να αποκλείεται η ενηµέρωση
του χρήστη για τις διαδικασίες αυτές.

• Ο βαθµός εµπιστοσύνης του Οικείου ∆ικτύου προς το ∆ίκτυο
Εξυπηρέτησης ελαχιστοποιείται.

Οι σηµαντικότεροι από τους στόχους κατά τον σχεδιασµό της ασφάλειας
του συστήµατος τρίτης γενιάς ήταν να εξασφαλιστεί ότι [3]:
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• Τα δεδοµένα που σχετίζονται ή δηµιουργούνται από τον χρήστη είναι
επαρκώς προστατευµένα από κακή χρήση ή κατάχρηση.

• Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τα ∆ίκτυα Εξυπηρέτησης και τα
Οικεία Περιβάλλοντα είναι επαρκώς προστατευµένες από κακή χρήση
ή κατάχρηση.

• Οι διαδικασίες ασφάλειας είναι συµβατές µε παγκόσµια
διαθεσιµότητα.

• Οι διαδικασίες ασφαλείας είναι επαρκώς ορισµένες ώστε να
διασφαλιστεί η παγκόσµια χρήση τους και η περιαγωγή µεταξύ
διαφορετικών ∆ικτύων Εξυπηρέτησης.

• Το επίπεδο προστασίας που παρέχεται στους χρήστες και στους
προµηθευτές υπηρεσιών είναι υψηλότερο από αυτό που παρέχεται
από τα ήδη υπάρχοντα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.

• Οι διαδικασίες και οι µηχανισµοί ασφαλείας µπορούν να επεκταθούν ή
να αναθεωρηθούν ανάλογα µε τις καινούριες απαιτήσεις που θα
προκύψουν στο µέλλον.

Υπήρξαν µερικές σηµαντικές βελτιώσεις της ασφάλειας του συστήµατος
GSM. Πλέον πιστοποιεί και ο συνδροµητής την ταυτότητα του δικτύου
αποκλείοντας έτσι τις επιθέσεις «ψεύτικου σταθµού βάσης». Αυξήθηκε το
µήκος των κλειδιών πιστοποίησης και κρυπτογράφησης ώστε να δοθεί η
δυνατότητα δηµιουργίας ισχυρότερων αλγόριθµων. Εισήχθηκαν µηχανισµοί
ασφαλείας τόσο µέσα στο δίκτυο όσο και µεταξύ των δικτύων και τέλος,
προστατεύθηκαν οι ενώσεις µεταξύ Σταθµού Βάσης και Ελεγκτή Ασύρµατου
∆ικτύου.

Μια επιπλέον καινοτοµία του συστήµατος τρίτης γενιάς είναι ότι
αντιµετωπίζει τις διαδικασίες ασφάλειας µε ένα ενιαίο τρόπο. Έτσι οι
διαδικασίες που σχετίζονται µε την πιστοποίηση της ταυτότητας του
συνδροµητή και του δικτύου, την κρυπτογράφηση των δεδοµένων, την
προστασία της γνησιότητας των δεδοµένων σηµατοδοσίας κ.α. θεωρούνται
ένα ενιαίο σύνολο, γνωστό ως Πιστοποίηση και ∆ιευθέτηση Κλειδιών
(Authentication and Key Agreement, AKA).

2.3.1 Το απόρρητο της ταυτότητας τους συνδροµητή

Όπως και στο σύστηµα GSM έτσι και στο σύστηµα τρίτης γενιάς
προστατεύεται το απόρρητο της ταυτότητας του συνδροµητή στο
ραδιοδίαυλο. Και στο σύστηµα αυτό κάθε συνδροµητής αναγνωρίζεται από µια
παγκοσµίως µοναδική ταυτότητα, την Παγκόσµια Ταυτότητα Συνδροµητή
(International Mobile Subscriber Identity, IMSI).
Όταν κάποιος συνδροµητής επιχειρήσει να συνδεθεί στο δίκτυο για πρώτη

φορά τότε αναγνωρίζεται από το δίκτυο από την Παγκόσµια Ταυτότητα. Στην
συνέχεια το δίκτυο τού αναθέτει µια Προσωρινή Ταυτότητα Συνδροµητή
(Temporary Mobile Subscriber Identity, TMSI). Ο συσχετισµός µεταξύ
Παγκόσµιας Ταυτότητας και  Προσωρινής Ταυτότητας αποθηκεύεται από το
µεν δίκτυο στον Καταχωρητή Θέσης Επισκεπτών και από τον δε συνδροµητή
στην κάρτα USIM. Στην συνέχεια αποστέλλεται βεβαίωση από την κάρτα
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USIM στον Καταχωρητή ότι έλαβε την νέα ταυτότητα και ότι µπορεί να την
χρησιµοποιήσει. Για οποιαδήποτε άλλη διαδικασία ακολουθήσει ο
συνδροµητής στο µέλλον αναγνωρίζεται από την Προσωρινή Ταυτότητα,
χωρίς να είναι απαραίτητη η αποστολή της Παγκόσµιας Ταυτότητας µέσω του
ραδιοδιαύλου.
Η Προσωρινή Ταυτότητα είναι µοναδική για κάθε συνδροµητή σε µια

ορισµένη περιοχή. Έξω από τα όρια αυτής της περιοχής είναι απαραίτητο να
συνοδεύεται από την Ταυτότητας της Περιοχής Εντοπισµού ώστε ο νέος
Καταχωρητής Θέσης Επισκεπτών να γνωρίζει σε ποιον Καταχωρητή είναι
αποθηκευµένος ο συσχετισµός Προσωρινής και Παγκόσµιας Ταυτότητας του
Συνδροµητή.
Η διαδικασία ανάθεσης Προσωρινής Ταυτότητας στον συνδροµητή γίνεται

αφού έχει ξεκινήσει η κρυπτογράφηση των δεδοµένων. Ο κάθε διαχειριστής
µπορεί να επιλέξει κάθε πότε θα γίνεται η παραπάνω διαδικασία. Η πιο
συνήθης πρακτική είναι να ανατίθεται καινούρια Προσωρινή Ταυτότητα στον
συνδροµητή κάθε φορά που ξεκινά µια καινούρια διαδικασία κρυπτογράφησης
δεδοµένων ή κάθε φορά που ο συνδροµητής µεταβαίνει σε ένα νέο
Καταχωρητή Θέσης Επισκεπτών.
Ωστόσο η χρήση της Προσωρινής Ταυτότητας και µόνο δεν επαρκεί για να

εξασφαλιστεί πλήρως το απόρρητο της ταυτότητας του συνδροµητή. Υπάρχει
πάντα η δυνατότητα ο Καταχωρητής Θέσης Επισκεπτών να ζητήσει από τον
συνδροµητή να αναγνωρίσει τον εαυτό του µε την Παγκόσµια Ταυτότητα.
Αυτό µπορεί να γίνει είτε στην περίπτωση που  υπάρχει κάποιο πρόβληµα
στον Καταχωρητή που έχει οδηγήσει στην απώλεια του συσχετισµού της
Προσωρινής µε την Παγκόσµια Ταυτότητα του Συνδροµητή, είτε στην
περίπτωση που κάποιος έχει καταφέρει να ξεγελάσει τον συνδροµητή ότι είναι
το ∆ίκτυο Εξυπηρέτησης και του ζητήσει να του αποστείλει την Παγκόσµια
Ταυτότητα.
Για την προστασία του συνδροµητή από τέτοιου είδους δυσλειτουργίες έχει

εισαχθεί στο σύστηµα τρίτης γενιάς η Κρυπτογραφηµένη Ταυτότητα
Συνδροµητή (Encrypted Mobile Subscriber Identity, EMSI). Η
Κρυπτογραφηµένη Ταυτότητα χρησιµοποιείται µόνο όταν το δίκτυο ζητά από
τον συνδροµητή να αναγνωρισθεί µε την Παγκόσµια Ταυτότητα. Αντί να
αποστείλει την Παγκόσµια Ταυτότητα, η κάρτα USIM δηµιουργεί την
Κρυπτογραφηµένη Ταυτότητα, την οποία και αποστέλλει στον Καταχωρητή
Θέσης Επισκεπτών µαζί µε την διεύθυνση του Κόµβου
Αποκρυπτογράφησης Ταυτότητας Συνδροµητή (User Identity
Decryption Node, UIDN). Ο Καταχωρητής Θέσης αποστέλλει στον Κόµβο
Αποκρυπτογράφησης την Κρυπτογραφηµένη Ταυτότητα και λαµβάνει στην
συνέχεια την Παγκόσµια Ταυτότητα του Συνδροµητή. Ακολουθεί η ανάθεση
της Προσωρινής Ταυτότητας όπως περιγράψαµε προηγουµένως. Με την
χρήση της Κρυπτογραφηµένης Ταυτότητας αποφεύγεται η αποστολή της
Παγκόσµιας Ταυτότητας µέσω του ραδιοδιαύλου ακόµα και όταν δεν είναι
δυνατή η χρήση της Προσωρινής Ταυτότητας.

Επικουρικά στον µηχανισµό της Κρυπτογραφηµένης Ταυτότητας υπάρχει
και η Ταυτότητα Αναζήτησης  Συνδροµητή (Paging Mobile Subscriber
Identity, PMSI). Ακόµα και µε την χρήση της Κρυπτογραφηµένης Ταυτότητας
η διαδικασία αναζήτησης εξακολουθούσε να διεξάγεται µε την χρήση της
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Παγκόσµιας Ταυτότητας.  Η Ταυτότητας Αναζήτησης δηµιουργείται σε ότι
αφορά την πλευρά του συνδροµητή από την κάρτα USIM όταν
κρυπτογραφείται η Παγκόσµια Ταυτότητα και σε ότι αφορά την πλευρά του
∆ικτύου από τον Κόµβο Αποκρυπτογράφησης όταν αποκρυπτογραφείται η
Κρυπτογραφηµένη Ταυτότητα. Η Ταυτότητα Αναζήτησης αποθηκεύεται στον
Καταχωρητή Θέσης και χρησιµοποιείται για κάθε διαδικασία αναζήτησης στο
µέλλον.

Με τον συνδυασµό των µηχανισµών που περιγράψαµε επιτυγχάνεται
ουσιαστικά η προστασία της ταυτότητας του συνδροµητή, αφού σε καµιά
περίπτωση δεν µεταδίδεται η Παγκόσµια Ταυτότητα Συνδροµητή στο
ραδιοδίαυλο, καθιστώντας έτσι πολύ δύσκολη, αλλά όχι αδύνατη, την
υποκλοπή της. Ωστόσο ο συνδροµητής προστατεύεται επαρκώς από όποια
προσπάθεια εντοπισµού του, αφού δεν είναι δυνατό να ανακαλυφθούν από
κάποιον οι ταυτότητες που χρησιµοποιούνται. Αξίζει πάντως να σηµειώσουµε
ότι διατηρείται η αναγνώριση του συνδροµητή µε την χρήση της Παγκόσµιας
Ταυτότητας κατά την διαδικασία της αρχικής εγγραφής του συνδροµητή στο
δίκτυο, αφού δεν είναι δυνατό να υπάρχει οποιαδήποτε συσχετισµός
ταυτοτήτων σε κάποιο τµήµα του δικτύου.

2.3.2 Η πιστοποίηση της ταυτότητας του συνδροµητή

Η διαδικασία πιστοποίησης της ταυτότητας του συνδροµητή στο σύστηµα
τρίτης γενιάς είναι µια διαδικασία πρόκλησης – απάντησης, όπως στο και
σύστηµα GSM. Το Κλειδί Πιστοποίησης Κ εξακολουθεί να έχει µήκος 128 bits,
να χαρακτηρίζει µοναδικά τον κάθε συνδροµητή, να είναι αποθηκευµένο τόσο
στο Κέντρο Πιστοποίησης του Οικείου ∆ικτύου όσο και στην κάρτα USIM και
να χρησιµοποιείται όχι µόνο στην διαδικασία πιστοποίησης αλλά και στην
διαδικασία κρυπτογράφησης των δεδοµένων.

Το Κέντρο Πιστοποίησης δηµιουργεί µια τυχαία πρόκληση (RAND) µήκους
128 bits και την αποστέλλει στον Κινητό Σταθµό. Η κάρτα USIM
χρησιµοποιώντας αυτή την πρόκληση και το Κλειδί Πιστοποίησης υπολογίζει
την απάντηση µε την βοήθεια µιας συνάρτησης γνωστής ως f2. Την ίδια
στιγµή το Κέντρο Πιστοποίησης, έχοντας λάβει την Παγκόσµια Ταυτότητα από
τον Καταχωρητή Θέσης Επισκεπτών, ανασύρει το αντίστοιχο Κλειδί
Πιστοποίησης και υπολογίζει και αυτό µε την σειρά του την απάντηση στην
τυχαία πρόκληση, χρησιµοποιώντας την ίδια συνάρτηση f2. Στην συνέχεια
στέλνει την απάντηση αυτή στον Καταχωρητή Θέσης, όπου έχει ήδη
αποσταλεί και η απάντηση της κάρτας USIM.

Ο Καταχωρητής Θέσης Επισκεπτών συγκρίνει τις δύο απαντήσεις και
εφόσον είναι όµοιες πιστοποιεί ότι ο συνδροµητής κατέχει το Κλειδί
Πιστοποίησης Κ και άρα η ταυτότητά του είναι αυτή που ισχυρίζεται. Η
ασφάλεια της διαδικασίας πιστοποίησης έγκειται στο γεγονός ότι το Κλειδί
Πιστοποίησης δεν µεταδίδεται στον ραδιοδίαυλο, ενώ η υποκλοπή είτε της
τυχαίας πρόκλησης είτε της απάντησης δεν εξυπηρετεί σε κάτι, αφού στην
επόµενη διαδικασία πιστοποίησης θα χρησιµοποιηθεί µια άλλη τυχαία
πρόκληση µε αποτέλεσµα να απαιτείται και διαφορετική απάντηση.
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Εικόνα 2.2: Η διαδικασία πιστοποίησης της ταυτότητας του συνδροµητή

2.3.3 Η κρυπτογράφηση των δεδοµένων χρήστη και σηµατοδοσίας

Όπως είναι λογικό και το σύστηµα κινητής τηλεφωνίας τρίτης γενιάς
παρέχει προστασία τόσο στα δεδοµένα που παράγονται από τον χρήστη όσο
και στα δεδοµένα σηµατοδοσίας που µεταδίδονται στον ραδιοδίαυλο, και
µάλιστα σε επίπεδο αρκετά υψηλότερο από ότι παρέχει το σύστηµα GSM. Μια
από τις βασικότερες βελτιώσεις είναι η αύξηση του µήκους των κλειδιών που
χρησιµοποιούνται από το µέγιστο 64 bits  του συστήµατος GSM σε 128 bits.
Επίσης επεκτάθηκε το εύρος της κρυπτογράφησης από την Κινητή Συσκευή
µέχρι τον Ελεγκτή Ασύρµατου ∆ικτύου (Radio Network Controller, RNC).
Τέλος οι αλγόριθµοι που χρησιµοποιήθηκαν δεν κρατήθηκαν µυστικοί αλλά
δηµοσιεύθηκαν για να αξιολογηθούν από οµάδες ειδικών.

Η βασική δοµή της διαδικασίας κρυπτογράφησης των δεδοµένων
παραµένει ίδια όπως και στο σύστηµα GSM. Η κάρτα USIM κατά την
διαδικασία πιστοποίησης της ταυτότητας του συνδροµητή λαµβάνει µια τυχαία
πρόκληση (RAND) από τον Καταχωρητή Θέσης Επισκεπτών του ∆ικτύου
Εξυπηρέτησης. Χρησιµοποιώντας αυτή την πρόκληση και το Κλειδί
Πιστοποίησης, αποθηκευµένο εξαρχής στην κάρτα USIM, υπολογίζει το Κλειδί
Πιστοποίησης CK (Cipher Key). Η συνάρτηση που χρησιµοποιείται για τον
υπολογισµό του Κλειδιού Κρυπτογράφησης είναι γνωστή ως f3, ενώ το Κλειδί
Κρυπτογράφησης που παράγεται έχει µήκος 128 bits.

Η ίδια διαδικασία γίνεται και από το Κέντρο Πιστοποίησης του Οικείου
∆ικτύου. Το Κέντρο Πιστοποίησης, το οποίο ουσιαστικά παράγει την τυχαία
πρόκληση (RAND) που χρησιµοποιείται στην διαδικασία πιστοποίησης της
ταυτότητας του συνδροµητή, έχει στην κατοχή του και το Κλειδί
Πιστοποίησης του κάθε συνδροµητή. Εφαρµόζεται έτσι και από το Κέντρο
Πιστοποίησης η συνάρτηση f3 και υπολογίζεται το κλειδί που θα
χρησιµοποιηθεί κατά την κρυπτογράφηση των δεδοµένων. Στην συνέχεια το
κλειδί αυτό αποστέλλεται στο ∆ίκτυο Εξυπηρέτησης όπου θα γίνει η
κρυπτογράφηση των δεδοµένων για την κάτω ζεύξη.

Το Κλειδί Κρυπτογράφησης χρησιµοποιείται για να υπολογισθεί µια
ακολουθία ψηφίων, γνωστή ως keystream. Για τον υπολογισµό αυτό
χρησιµοποιείται ο αλγόριθµος f8, ο οποίος δέχεται σαν δεδοµένα εισόδου
εκτός από το Κλειδί Κρυπτογράφησης και δεδοµένα που σχετίζονται µε την
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κατεύθυνση της ζεύξης (άνω ή κάτω ζεύξη), το απαιτούµενο µήκος της
ακολουθίας keystream κ.α. Η ακολουθία keystream που έχει υπολογισθεί
ταυτόχρονα τόσο από την κάρτα USIM όσο και από το ∆ίκτυο Εξυπηρέτησης
συνδυάζεται µέσω µιας συνάρτησης ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΥ Ή µε τα δεδοµένα και
προκύπτει η κρυπτογράφηση τους. Για την αποκρυπτογράφηση των
δεδοµένων απαιτείται απλώς ο συνδυασµός τους µέσω µιας συνάρτησης
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΥ Ή µε την ακολουθία keystream.

Εικόνα 2.3: Η διαδικασία κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης των
δεδοµένων

Η κρυπτογράφηση των δεδοµένων στο σύστηµα τρίτης γενιάς έχει
επεκταθεί τόσο σε εύρος όσο και σε βάθος. Το εύρος της καλύπτει από την
Κινητή Συσκευή µέχρι το Ελεγκτή Ασύρµατου ∆ικτύου (RNC),
αντιµετωπίζοντας έτσι το πρόβληµα ασφαλείας που υπήρχε στο σύστηµα GSM
εξαιτίας της έλλειψης κρυπτογράφησης µετά τον Σταθµό Βάσης. Επίσης, η
κρυπτογράφηση αντί να λαµβάνει χώρα στο πρώτο στρώµα επικοινωνίας
γίνεται στο δεύτερο. Πιο συγκεκριµένα τα δεδοµένα χρήστη που σχετίζονται
µε την οµιλία κρυπτογραφούνται στο υπόστρωµα Ελέγχου της Πρόσβασης
στο Μέσο Μετάδοσης (Medium Access Control, MAC), ενώ τα δεδοµένα
σηµατοδοσίας και τα υπόλοιπα δεδοµένα χρήστη στο υπόστρωµα Ελέγχου του
Ραδιοδιαύλου (Radio Link Control, RLC) .

Η αύξηση του µήκους του κλειδιού κρυπτογράφησης καθώς και η δηµόσια
αξιολόγηση του αλγόριθµου κρυπτογράφησης καθιστούν πολύ δύσκολη (ο
χρόνος θα δείξει αν είναι αδύνατη) την αποκρυπτογράφηση των δεδοµένων
από κάποιον τρίτο. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι παρά το γεγονός ότι µέχρι
στιγµής έχει προταθεί µόνο µια έκδοση του αλγόριθµου κρυπτογράφησης,
γνωστή ως KASUMI, έχει προβλεφθεί η διαδικασία διαπραγµάτευσης µεταξύ
του Κέντρου Πιστοποίησης και της κάρτας USIM για το ποιος αλγόριθµος
κρυπτογράφησης θα χρησιµοποιηθεί.
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2.3.4 Η πιστοποίηση της γνησιότητας των δεδοµένων σηµατοδοσίας

Στο σύστηµα GSM δεν υπήρχε τρόπος να προστατευθεί η γνησιότητα των
δεδοµένων σηµατοδοσίας, µε αποτέλεσµα να υπάρχει ο κίνδυνος κάποιος
τρίτος να αποστείλει µήνυµα σηµατοδοσίας στην κάρτα SIM και να εξαπατήσει
τον συνδροµητή. Στο σύστηµα τρίτης γενιάς όχι µόνο πιστοποιεί και ο
συνδροµητής την ταυτότητα του δικτύου κατά την έναρξη της κλήσης
(παράλληλα µε την διαδικασία πιστοποίησης της ταυτότητας του
συνδροµητή), αλλά υπάρχει και µηχανισµός για την πιστοποίηση της
γνησιότητας των δεδοµένων σηµατοδοσίας, είτε αυτά προέρχονται από το
∆ίκτυο Εξυπηρέτησης είτε από τον Κινητό Σταθµό. Όλα τα δεδοµένα
σηµατοδοσίας προστατεύονται ως προς την γνησιότητά τους εκτός από
ορισµένα κατά την διαδικασία της δηµιουργίας της σύνδεσης και τις αρχικές
διαδικασίες ασφαλείας.

Βασικό ρόλο στην διαδικασία πιστοποίησης της γνησιότητας των
δεδοµένων σηµατοδοσίας παίζει το Κλειδί Γνησιότητας ΙΚ (Integrity Key),
µήκους επίσης 128 bits. Το Κλειδί Γνησιότητας υπολογίζεται και αυτό βάση της
τυχαίας πρόκλησης (RAND) που αποστέλλει το Κέντρο Πιστοποίησης του
Οικείου ∆ικτύου και του Κλειδιού Πιστοποίησης του Συνδροµητή. Η
συνάρτηση που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του είναι γνωστή ως f4.
Το Κλειδί Γνησιότητας υπολογίζεται ταυτόχρονα από την κάρτα USIM και το
Κέντρο Πιστοποίησης του Οικείου ∆ικτύου, το οποίο και το αποστέλλει στο
∆ίκτυο Εξυπηρέτησης.

Ο αποστολέας του µηνύµατος σηµατοδοσίας χρησιµοποιεί το Κλειδί
Γνησιότητας για να δηµιουργήσει ένα Κώδικα Πιστοποίησης Μηνύµατος
Γνησιότητας (Message Authentication Code – Integrity, MAC–I), τον οποίο
ενσωµατώνει στο µήνυµα. Ο κώδικας αυτός υπολογίζεται µε την χρήση ενός
αλγόριθµου γνησιότητας, γνωστού ως f9. Ως δεδοµένα εισόδου ο αλγόριθµος
αυτός δέχεται το Κλειδί Πιστοποίησης, το µήνυµα σηµατοδοσίας καθώς και
δεδοµένα σχετικά µε την κατεύθυνση της ζεύξης (άνω ή κάτω ζεύξη), την
«φρεσκότητα» του µηνύµατος κ.α.

 Ο παραλήπτης του µηνύµατος σηµατοδοσίας υπολογίζει και αυτός µε την
σειρά του τον Κώδικα Πιστοποίησης Μηνύµατος Γνησιότητας µε τον ίδιο
τρόπο που τον υπολόγισε και ο αποστολέας. Αν οι Κώδικες παραλήπτη και
αποστολέα είναι ίδιοι τότε ο παραλήπτης θεωρεί το µήνυµα γνήσιο και ενεργεί
ανάλογα.

Εικόνα 2.4: Η διαδικασία πιστοποίησης της γνησιότητας των δεδοµένων
σηµατοδοσίας
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Η διαδικασία πιστοποίησης της γνησιότητας των δεδοµένων σηµατοδοσίας
έχει το ίδιο εύρος και βάθος µε την διαδικασία κρυπτογράφησης. Λαµβάνει
χώρα δηλαδή στο δεύτερο στρώµα επικοινωνίας και καλύπτει από την Κινητή
Συσκευή ως το Ελεγκτή Ασύρµατου ∆ικτύου (RNC). Παρόλο ότι και εδώ ως
αλγόριθµος γνησιότητας έχει προταθεί µόνο ο KASUMI, υπάρχει η πρόβλέψη
να γίνεται διαπραγµάτευση µεταξύ Κινητού Σταθµού και ∆ικτύου
Εξυπηρέτησης για το ποιος αλγόριθµος γνησιότητας θα χρησιµοποιηθεί.

Πρέπει επίσης να επισηµάνουµε ότι παράλληλα µε την προστασία της
γνησιότητας των δεδοµένων σηµατοδοσίας επιτυγχάνεται και η προστασία της
ακεραιότητας των δεδοµένων αυτών. Για να υπολογιστεί ο Κώδικας
Πιστοποίησης Μηνύµατος Γνησιότητας (MAC–I) χρησιµοποιείται και το µήνυµα
σηµατοδοσίας που προστατεύεται. Έτσι αν το µήνυµα που λάβει ο δέκτης έχει
αλλαχθεί από κάποιο τρίτο, τότε ο Κώδικας που θα προκύψει θα είναι
διαφορετικός από αυτόν που έλαβε.

Με τον τρόπο αυτό αντιλαµβάνεται ότι υπάρχει κάποιο πρόβληµα και δεν
εκτελεί τις εντολές που περιλαµβάνονται στο µήνυµα. Επίσης, αποστέλλει
µήνυµα αποτυχίας προς το δίκτυο και ανάλογα µε τις αποφάσεις κάθε
διαχειριστή λαµβάνονται και τα κατάλληλα µέτρα.

2.3.5 Η πιστοποίηση της ταυτότητας του δικτύου

Μια σηµαντική καινοτοµία κατά τον σχεδιασµό της ασφάλειας του
συστήµατος τρίτης γενιάς είναι η διαδικασία πιστοποίησης της ταυτότητας του
δικτύου. Κάτι τέτοιο δεν προβλεπόταν στην ασφάλεια του συστήµατος GSM
µε αποτέλεσµα να µπορεί κάποιος τρίτος µε την χρήση ενός εξοµοιωτή
Σταθµού Βάσης να παραπλανήσει τον Κινητό Σταθµό ότι αποτελεί µέρος του
∆ικτύου Εξυπηρέτησης.

Η διαδικασία αυτή λαµβάνει χώρα ταυτόχρονα µε την διαδικασία
πιστοποίησης της ταυτότητας του συνδροµητή. Έτσι η κάρτα USIM γνωρίζει
ότι η τυχαία πρόκληση (RAND) που λαµβάνει, προέρχεται πράγµατι από ένα
αυθεντικό ∆ίκτυο Εξυπηρέτησης και όχι από µια προσπάθεια υποκλοπής
κάποιων δεδοµένων. Μάλιστα κατά την διαδικασία αυτή η κάρτα USIM µπορεί
να εξακριβώσει πόσο «φρέσκια» είναι η τυχαία πρόκληση που λαµβάνει,
δηλαδή αν η τυχαία πρόκληση έχει µόλις δηµιουργηθεί από το Κέντρο
Πιστοποίησης του Οικείου ∆ικτύου ή έχει ξαναχρησιµοποιηθεί.

Για να γίνει ο έλεγχος αυτός από την κάρτα USIM υπάρχουν δύο
Μετρητές ∆ιαδοχικών Αριθµών (Sequence Number Counter – SQN), ένας
στον Κινητό Σταθµό και ένας στο Οικείο ∆ίκτυο, και συγκεκριµένα στο Κέντρο
Πιστοποίησης. Προφανώς θα πρέπει να υπάρχει διαφορετικός Μετρητής για
κάθε συνδροµητή, από την πλευρά του Οικείου ∆ικτύου.

Το Κέντρο Πιστοποίησης έχει αποθηκευµένο τον τελευταίο ∆ιαδοχικό
Αριθµό που έχει δηµιουργήσει (SQNHE). Μόλις λάβει µια αίτηση για
πιστοποίηση ταυτότητας ενός συνδροµητή, δηµιουργεί τον επόµενο ∆ιαδοχικό
Αριθµό, πάντα µεγαλύτερο από τον τελευταίο που είχε δηµιουργήσει για τον
ίδιο συνδροµητή. Χρησιµοποιώντας τον αριθµό αυτό µαζί µε την τυχαία
πρόκληση (RAND) και το Κλειδί Πιστοποίησης Κ δηµιουργεί τον Κώδικα
Πιστοποίησης Μηνύµατος Πιστοποίησης (Message Authentication Code –
Authentication, MAC-A). Η συνάρτηση που χρησιµοποιείται για τον
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υπολογισµό του Κώδικα Πιστοποίησης είναι γνωστή ως f1. Στην συνέχεια
αποστέλλει στον Κινητό Σταθµό τον Κώδικα Πιστοποίησης, τον ∆ιαδοχικό
Αριθµό που έχει χρησιµοποιήσει και την τυχαία πρόκληση.

Η κάρτα USIM αποθηκεύει από την πλευρά της τον τελευταίο ∆ιαδοχικό
Αριθµό που έχει δεχθεί (SQNMS). Μόλις λάβει την τυχαία πρόκληση και τον
∆ιαδοχικό Αριθµό που έχει χρησιµοποιήσει το Κέντρο Πιστοποίησης υπολογίζει
και αυτή µε την σειρά τον Κώδικα Πιστοποίησης Μηνύµατος Πιστοποίησης,
χρησιµοποιώντας την ίδια συνάρτηση f1 και προφανώς το ίδιο Κλειδί
Πιστοποίησης. Εφόσον οι δύο Κώδικες είναι ίδιοι δέχεται ότι το ∆ίκτυο
Εξυπηρέτησης είναι αυθεντικό και προχωρά στον έλεγχο σχετικά µε το αν η
τυχαία πρόκληση έχει ξαναχρησιµοποιηθεί ή όχι.

Για να το διαπιστώσει αυτό αρκεί να συγκρίνει τους δύο ∆ιαδοχικούς
Αριθµούς, τον ∆ιαδοχικό Αριθµό που έχει λάβει από το Κέντρο Πιστοποίησης
και τον ∆ιαδοχικό Αριθµό που έχει αποθηκευµένο (SQNMS). Αν ο ∆ιαδοχικός
Αριθµός του Κέντρου Πιστοποίησης είναι µεγαλύτερος από τον ∆ιαδοχικό
Αριθµό που έχει αποθηκευµένο τότε δέχεται ότι η τυχαία πρόκληση (RAND)
που έλαβε δεν έχει χρησιµοποιηθεί ξανά και την χρησιµοποιεί για να
πιστοποιήσει την ταυτότητα του συνδροµητή. Παράλληλα αποθηκεύει τον
∆ιαδοχικό Αριθµό που έλαβε για να τον χρησιµοποιήσει στην επόµενη
σύγκριση.

Εικόνα 2.5: Η διαδικασία πιστοποίησης της ταυτότητας του δικτύου

Ο ∆ιαδοχικός Αριθµός που είναι αποθηκευµένος στο Κέντρο Πιστοποίησης
του Οικείου ∆ικτύου (SQNΗΕ) αναβαθµίζεται κάθε φορά που δηµιουργείται µια
τυχαία πρόκληση. Όµως υπάρχει πάντα η περίπτωση εξαιτίας κάποιου
προβλήµατος είτε στο Κέντρο Πιστοποίησης είτε στο ∆ίκτυο Εξυπηρέτησης, ο
∆ιαδοχικός Αριθµός που θα αποσταλεί στον Κινητό Σταθµό να µην είναι
µεγαλύτερος από αυτόν που είναι αποθηκευµένος στην κάρτα USIM. Για να
ξεπεραστεί αυτό το πρόβληµα υπάρχει η πρόβλεψη η κάρτα USIM να µην
αποθηκεύει µόνο τον τελευταίο αριθµό που χρησιµοποίησε, αλλά µια σειρά
από αριθµούς που έχουν χρησιµοποιηθεί επιτυχώς στο παρελθόν στην
διαδικασία πιστοποίησης της ταυτότητας του ∆ικτύου Εξυπηρέτησης.

Στις τεχνικές προδιαγραφές του συστήµατος τρίτης γενιάς [4] αναφέρεται
ότι για να συγκρατηθεί ο ρυθµός σφαλµάτων κατά την διαδικασία της
πιστοποίησης της ταυτότητας του ∆ικτύου σε αποδεκτά επίπεδα η κάρτα
USIM θα πρέπει να αποθηκεύει τους τελευταίους 32 ∆ιαδοχικούς Αριθµούς
που χρησιµοποιήθηκαν µε επιτυχία, ενώ στην βιβλιογραφία το αντίστοιχο
νούµερο που αναφέρεται είναι 50 [5].
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Σε περίπτωση που ο ∆ιαδοχικός Αριθµός που λαµβάνει η κάρτα USIM δεν
βρίσκεται µέσα σε αυτά το όρια τότε στέλνει στο ∆ίκτυο Εξυπηρέτησης ένα
µήνυµα αποτυχίας συγχρονισµού και εγκαταλείπει την ∆ιαδικασία
Πιστοποίησης και ∆ιευθέτησης Κλειδιών. Όταν το ∆ίκτυο Εξυπηρέτησης, και
συγκεκριµένα ο Καταχωρητής Θέσης Επισκεπτών, λάβει το µήνυµα αποτυχίας
συγχρονισµού, το αποστέλλει µε την σειρά του στο Κέντρο Πιστοποίησης του
Οικείου ∆ικτύου. Το Κέντρο Πιστοποίησης αναλύει τα δεδοµένα και ξεκινά την
διαδικασία επανασυγχρονισµού.

2.3.6 Η χρήση πεντάδων στην διαδικασία Πιστοποίησης και
∆ιευθέτησης Κλειδιών

Στο σύστηµα τρίτης γενιάς αντί για τις τριπλέτες που χρησιµοποιούνται
στο σύστηµα GSM, κυρίως στην διαδικασία της περιαγωγής (roaming),
υπάρχουν οι πεντάδες πιστοποίησης (Authentication Vectors, AV). Και εδώ το
πιο ευαίσθητο δεδοµένο σε ότι αφορά την ασφάλεια είναι το Κλειδί
Πιστοποίησης Κ του κάθε συνδροµητή. Λογικό είναι λοιπόν κατά τον
σχεδιασµό της ασφάλειας του συστήµατος τρίτης γενιάς να συµπεριληφθεί µια
διαδικασία για την προστασία του κατά την διαδικασία της περιαγωγής.

Μόλις το Κέντρο Πιστοποίησης του Οικείου ∆ικτύου λάβει αίτηση για
πιστοποίηση κάποιου συνδροµητή, αποστέλλει στο ∆ικτύου Εξυπηρέτησης, και
συγκεκριµένα στον Καταχωρητή Θέσης Επισκεπτών, µια πεντάδα. Στην
πεντάδα αυτή περιέχονται όλα τα δεδοµένα που είναι απαραίτητα για την
διαδικασία Πιστοποίησης και ∆ιευθέτησης Κλειδιών.

Το Κέντρο Πιστοποίησης µπορεί να δηµιουργεί µια καινούρια πεντάδα σε
κάθε αίτηση πιστοποίησης ή συνηθέστερα να δηµιουργεί ένα αριθµό
πεντάδων τις οποίες και αποστέλλει στο ∆ίκτυο Εξυπηρέτησης για να τις
χρησιµοποιήσει στις επόµενες διαδικασίες  πιστοποίησης του συγκεκριµένου
συνδροµητή.

Όπως είδαµε στο σύστηµα τρίτης γενιάς έχει αναπτυχθεί ειδικός
µηχανισµός για να αποφεύγεται η επαναχρησιµοποίηση των δεδοµένων
πιστοποίησης. Όµως επειδή πάντα υπάρχει η περίπτωση αφού το ∆ίκτυο
Εξυπηρέτησης έχει χρησιµοποιήσει όλες τις πεντάδες για ένα συγκεκριµένο
χρήστη να µην µπορεί για κάποιο λόγο να λάβει καινούριες από το Κέντρο
Πιστοποίησης του Οικείου ∆ικτύου. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει η
δυνατότητα επαναχρησιµοποίηση κάποιας πεντάδας αρκεί να µην ξεπερνά
κάποια όρια. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος για τον οποίο υπάρχει η πρόβλεψη
η κάρτα USIM να αποθηκεύει κάποιους από τους τελευταίους αριθµούς που
έχουν χρησιµοποιηθεί επιτυχώς κατά την διαδικασία πιστοποίησης της
ταυτότητας του δικτύου.

Αναλυτικότερα τα περιεχόµενα κάθε πεντάδας είναι:

• Η τυχαία πρόκληση (RAND) µήκους 128 bits, που
χρησιµοποιείται στην διαδικασία πιστοποίησης της ταυτότητας του
συνδροµητή.

• Η αναµενόµενη απάντηση (RES) στην τυχαία πρόκληση (RAND)
µήκους 32 – 128 bits ανάλογα µε την συνάρτηση που θα
χρησιµοποιηθεί.



55

• Το Κλειδί Κρυπτογράφησης CK µήκους 128 bits.
• Το Κλειδί Γνησιότητας ΙΚ µήκους 128 bits.
• Την Ένδειξη Πιστοποίησης (Authentication Token, AUTN)

µήκους 128 bits.

Η Ένδειξη Πιστοποίησης περιέχει τον Κώδικα Πιστοποίησης Μηνύµατος
Πιστοποίησης (MAC-A) µήκους 64 bits, τον ∆ιαδοχικό Αριθµό (SQN) που
χρησιµοποιήθηκε για τον υπολογισµό του Κώδικα Πιστοποίησης µήκους 48
bits και το Πεδίο ∆ιαχείρισης της Πιστοποίησης (Authentication
Management Field- AMF) µήκους 16 bits.

Το Πεδίο ∆ιαχείρισης της Πιστοποίησης µπορεί να περιέχει διάφορα
στοιχεία που αφορούν την διαδικασία Πιστοποίησης και ∆ιευθέτησης Κλειδιών,
όπως για παράδειγµα τον τύπο των συναρτήσεων που χρησιµοποίησε το
Κέντρο Πιστοποίησης ή εντολές για αλλαγή κάποιων παραµέτρων που
χρησιµοποιούνται από την κάρτα USIM.

Ακόµα υπάρχει η δυνατότητα να συγκαλυφθεί η τιµή του ∆ιαδοχικού
Αριθµού (SQN) µε την χρήση ενός Κλειδιού Ανωνυµίας (ΑΚ). Ο λόγος για
να γίνει κάτι τέτοιο είναι ότι αν κάποιος τρίτος καταφέρει να υποκλέψει ένα
∆ιαδοχικό Αριθµό για κάποιο συνδροµητή µπορεί µετά σχετικά εύκολα να τον
εντοπίσει χωρικά. Αυτό µπορεί να γίνει εντοπίζοντας κάθε φορά τον
αναβαθµισµένο ∆ιαδοχικό Αριθµό που θα αποστέλλει το Κέντρο Πιστοποίησης.

Το Κλειδί Ανωνυµίας ουσιαστικά αποτελεί ένα κλειδί που γνωρίζουν µόνο η
κάρτα USIM και το Κέντρο Πιστοποίησης και προστίθεται στον ∆ιαδοχικό
Αριθµό στο Κέντρο Πιστοποίησης και αφαιρείται στην κάρτα USIM µε την
βοήθεια µιας συνάρτησης ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΥ Ή. Για τον υπολογισµό του
χρησιµοποιείται µια συνάρτηση γνωστή ως f5 και δέχεται ως δεδοµένα
εισόδου το Κλειδί Πιστοποίησης Κ και την τυχαία πρόκληση (RAND) που
περιέχεται στην πεντάδα.

Εικόνα 2.6: Η διαδικασία δηµιουργίας των πεντάδων πιστοποίησης
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Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι σε µια πεντάδα περιέχονται όλα
εκείνα τα δεδοµένα που είναι απαραίτητα για την διαδικασία Πιστοποίησης και
∆ιευθέτησης Κλειδιών. Έτσι δεν µεταδίδεται σε καµιά περίπτωση το ευαίσθητο
από πλευράς ασφάλειας Κλειδί Πιστοποίησης. Επιπροσθέτως δεν είναι
απαραίτητο το ∆ίκτυο Εξυπηρέτησης να γνωρίζει τις συναρτήσεις
πιστοποίησης που χρησιµοποιεί ο συνδροµητής, αφού όλα τα δεδοµένα
υπολογίζονται από το Κέντρο Πιστοποίησης του Οικείου ∆ικτύου.

Η υποκλοπή κάποιας πεντάδας δεν θα έχει κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσµα
αφού όλα τα δεδοµένα θα αλλάξουν στην επόµενη διαδικασία Πιστοποίησης
και ∆ιευθέτησης Κλειδιών. Μάλιστα επειδή παρατηρήθηκε ότι στο σύστηµα
GSM η αντίστοιχη διαδικασία γινόταν στην πραγµατικότητα σε πολύ αραιά
χρονικά διαστήµατα, διαµορφώθηκαν κάποιες δικλείδες ασφάλειας σε ότι
αφορά το σύστηµα τρίτης γενιάς, µε αποτέλεσµα η διαδικασία Πιστοποίησης
και ∆ιευθέτησης Κλειδιών να πραγµατοποιείται τουλάχιστον µια φορά το
24ωρο.

2.3.7 Η κάρτα USIM (UMTS Subscriber Identity Module)

Όπως είδαµε και στην αρχή η κάρτα SIM είναι ένα από τα στοιχεία της
ασφάλειας του συστήµατος GSM που διατηρήθηκε και στο σύστηµα τρίτης
γενιάς. Μετονοµάστηκε σε USIM για να ξεχωρίζει από την κάρτα SIM, αφού
υπήρξε µια εν µέρει αναβάθµιση τόσο των διαδικασιών που εκτελεί όσο και
των υπηρεσιών που υποστηρίζει.

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι τόσο η SIM όσο και η
USIM είναι ουσιαστικά εφαρµογές, που σχετίζονται µε την ασφάλεια. Επειδή
όµως η SIM είναι ουσιαστικά µια φυσική οντότητα, µπορεί να υπάρξει µόνο
µια εφαρµογή SIM σε κάθε έξυπνη κάρτα. Αντίθετα, η USIM είναι λογική
οντότητα, πράγµα που σηµαίνει ότι σε µια έξυπνη κάρτα µπορούν να
υπάρχουν παραπάνω από µια εφαρµογές USIM ή ακόµα και να συνδυάζονται
εφαρµογές USIM µε εφαρµογή SIM. Ακόµα υπάρχει η δυνατότητα παράλληλης
ύπαρξης και άλλων εφαρµογών στις κάρτες τρίτης γενιάς, όπως εφαρµογές
που σχετίζονται µε τραπεζικές συναλλαγές από Κινητή Συσκευή (mobile
banking) ή άλλες που αναφέρονται σε εµπορικούς και διαφηµιστικούς
σκοπούς.

Οι διαφορετικές εφαρµογές, που υποδηλώνουν και διαφορετικές
συνδροµές, µπορούν να ανήκουν σε ένα ή περισσότερα άτοµα και να
παρέχουν πρόσβαση σε ένα ή περισσότερα δίκτυα. Κάθε εφαρµογή, αφού
αναφέρεται σε διαφορετική συνδροµή, έχει αποθηκευµένα το αντίστοιχο
Κλειδί Πιστοποίησης Κ  και την αντίστοιχη Παγκόσµια Ταυτότητα Συνδροµητή
(IMSI). Ωστόσο για λόγους πρακτικής και ευκολότερης κατανόησης η
εφαρµογή USIM αναφέρεται στην βιβλιογραφία ως κάρτα USIM.
Σε κάθε κάρτα λοιπόν USIM είναι µόνιµα αποθηκευµένα τα δεδοµένα και οι

αλγόριθµοι που χρησιµοποιούνται στην διαδικασία Πιστοποίησης και
∆ιευθέτησης Κλειδιών. Επίσης εκεί αποθηκεύεται και η Παγκόσµια Ταυτότητα
Συνδροµητή (IMSI) καθώς και οι Προσωρινές Ταυτότητες (TMSI) που του
ανατίθονται.

Ουσιαστικά η κάρτα USIM είναι µια έξυπνη κάρτα η οποία θα πρέπει να
είναι επαρκώς προστατευµένη από οποιαδήποτε προσπάθεια υποκλοπής των
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δεδοµένων που περιέχει. Οι διαστάσεις της είναι όµοιες µε αυτές της κάρτας
SIM. Μπορεί είτε να έχει το µέγεθος πιστωτικής κάρτας, οπότε είναι γνωστή
ως ID-1 USIM, ή κόβοντας το περιττό πλαστικό να έχει µέγεθος περίπου
25mm επί 15mm, οπότε είναι γνωστή ως plug-in USIM. Στις τεχνικές
προδιαγραφές του 3GPP υπάρχει η πρόβλεψη για ακόµα µικρότερη USIM,
χωρίς όµως να έχουν καθοριστεί ακόµα τα χαρακτηριστικά της [6].

Μια σηµαντική διαφορά είναι η τάση λειτουργίας της κάρτας USIM.
Αντίθετα µε την κάρτα SIM, η κάρτα USIM δεν υποστηρίζει την λειτουργία σε
τάση 5V (Class A). Η τάση λειτουργίας έχει καθορισθεί στα 3V (Class B) ή
1,8V (Class C), ενώ εξετάζεται να χρησιµοποιηθούν και ακόµα µικρότερες
τάσεις. Η θερµοκρασία λειτουργίας έχει καθοριστεί µεταξύ -25οC και +85οC.

  Εξακολουθούν να υπάρχουν οκτώ επαφές που προορίζονται για την
επικοινωνία της κάρτας USIM µε την Κινητή Συσκευή. Οι δύο από αυτές
εξακολουθούν να είναι προαιρετικές και προορίζονται για µελλοντική χρήση.
Υπάρχει µια επαφή για την τάση προγραµµατισµού που ωστόσο
υποστηρίζεται µόνο από τις κάρτες που λειτουργούν σε τάση 5V. Οι υπόλοιπες
επαφές χρησιµοποιούνται για την τροφοδοσία, τον µηδενισµό και τον
χρονισµό της κάρτας ενώ υπάρχει και µια επαφή για την είσοδο και έξοδο
των δεδοµένων.

Εικόνα 2.7: Η κάρτα USIM

Παρόλο που η κάρτα USIM ουσιαστικά είναι απαραίτητη µόνο στην
διαδικασία Πιστοποίησης και ∆ιευθέτησης Κλειδιών, δεν είναι δυνατή η
πρόσβαση σε καµιά υπηρεσία χωρίς αυτή. Για να αποφευχθεί µάλιστα ο
κίνδυνος ταυτόχρονων κλήσεων µε την ίδια κάρτα USIM, αν κατά την διάρκεια
µιας κλήσης αφαιρεθεί η κάρτα σταµατά αυτόµατα και η κλήση που βρίσκεται
σε εξέλιξη.
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Όπως και στο σύστηµα GSM έτσι και εδώ υπάρχει διαδικασία πιστοποίησης
του χρήστη από την κάρτα USIM. Για τον λόγο αυτό υπάρχει ο Προσωπικός
Αριθµός Αναγνώρισης (Personal Identity Number, PIN), ο οποίος είναι
απαραίτητος για να αποκτήσει κάποιος πρόσβαση στην κάρτα USIM. Μπορεί
να έχει από τέσσερα ως οκτώ ψηφία και είναι στην ευχέρεια του συνδροµητή
να µεταβάλλει την τιµή του.

Για την προστασία του συνδροµητή από όποιες προσπάθειες παραβίασης
της παραπάνω διαδικασίας υπάρχει ένας µετρητής που υπολογίζει τις
συνεχόµενες εσφαλµένες προσπάθειες εισαγωγής του Προσωπικού Αριθµού
Αναγνώρισης. Ως συνεχόµενες θεωρούνται και οι προσπάθειες ακόµα και αν
µεσολαβεί αφαίρεση της κάρτας USIM ή κλείσιµο της Κινητής Συσκευής. Αν
υπάρξουν τρεις συνεχόµενες εσφαλµένες προσπάθειες, τότε κλειδώνεται η
κάρτα USIM και είναι αδύνατη η πρόσβαση σε αυτή, καθώς και η πρόσβαση
του χρήστη στο δίκτυο.

Για να επανακτήσει κάποιος τον έλεγχο της κάρτας θα πρέπει να εισάγει το
Κλειδί Ξεκλειδώµατος του Προσωπικού Αριθµού Αναγνώρισης (PIN
Unblocking Key, PUK). Υπάρχει όµως και εδώ µετρητής για της συνεχόµενες
εσφαλµένες προσπάθειες, παρόµοιος µε αυτόν που χρησιµοποιείται για τον
Προσωπικό Αριθµό Αναγνώρισης, µε την διαφορά ότι εδώ απαιτούνται δέκα
συνεχόµενες προσπάθειες για να κλειδωθεί η κάρτα USIM. Στην περίπτωση
που η κάρτα κλειδωθεί λόγω εσφαλµένης εισαγωγής του Κλειδιού
Ξεκλειδώµατος, απαιτείται η συνδροµή του διαχειριστή του δικτύου για να
µπορέσει ο συνδροµητής να την ξαναχρησιµοποιήσει.

Αναβάθµιση δεν υπήρξε µόνο στις διαδικασίες που σχετίζονται µε την
ασφάλεια αλλά και στις υπηρεσίες που προσφέρονται από την κάρτα USIM.
Για την πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές υπάρχει, όπως και στο σύστηµα GSM,
ένας ∆εύτερος Προσωπικός Αριθµός Αναγνώρισης (PIN2). Και για τον
∆εύτερο Προσωπικό Αριθµό υπάρχει η ίδια διαδικασία αναγνώρισης του
χρήστη όπως και πριν καθώς και ένα ∆εύτερο Κλειδί Ξεκλειδώµατος
(PUK2).

Όπως αναφέραµε στην αρχή σε µια έξυπνη κάρτα µπορούν να υπάρχουν
παραπάνω από µια εφαρµογές USIM. Είναι προφανές ότι η κάθε εφαρµογή θα
πρέπει να προστατεύεται από διαφορετικό Προσωπικό Αριθµό Αναγνώρισης.
Ωστόσο υπάρχει και ένας Παγκόσµιος Αριθµός Αναγνώρισης (Universal
PIN) που χρησιµοποιείται για πρόσβαση σε περισσότερες από µια εφαρµογές,
αποθηκευµένες στην ίδια έξυπνη κάρτα.

2.3.8 Ο αλγόριθµος f8

Ο αλγόριθµος f8 χρησιµοποιείται για την κρυπτογράφηση και
αποκρυπτογράφηση των δεδοµένων (χρήστη και σηµατοδοσίας) που
µεταδίδονται µέσω του ραδιοδιαύλου.

2.3.8.1 Τα δεδοµένα  εισόδου

Τα δεδοµένα που δέχεται ο αλγόριθµος κρυπτογράφησης είναι ο
Μετρητής Κρυπτογράφησης (COUNT-C), ο Κοµιστής (BEARER), η
Κατεύθυνση (DIRECTION), το Μήκος (LENGTH), το Κλειδί
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Κρυπτογράφησης (CK) και τα ∆εδοµένα (Input Bit Stream, IBS). Το
αποτέλεσµα του αλγόριθµου είναι προφανώς τα κρυπτογραφηµένα
δεδοµένα (Output Bit Stream, OBS).

Ο Μετρητής Κρυπτογράφησης έχει µήκος 32 bits. Παίρνει δύο
διαφορετικές τιµές µία για την άνω και µία για την κάτω ζεύξη. Η χρήση του
Μετρητή Κρυπτογράφησης εξασφαλίζει την δηµιουργία διαφορετικής
ακολουθίας keystream, ακόµα και αν όλα τα υπόλοιπα δεδοµένα είναι όµοια,
αφού η κάρτα USIM αυξάνει την τιµή του για κάθε πλαίσιο δεδοµένων που
κρυπτογραφεί. Ο Μετρητής Κρυπτογράφησης αποτελείται ουσιαστικά από δύο
τµήµατα. Ένα «κοντό» διαδοχικό αριθµό και ένα «µακρύ» διαδοχικό αριθµό,
το µήκος των οποίων ποικίλει ανάλογα τον τύπο του Ελεγκτή Ραδιοσύνδεσης
(Radio Link Control- RLC). Ο µεν πρώτος αποτελεί τα λιγότερα σηµαντικά
ψηφία του Μετρητή ενώ ο δεύτερος τα υπόλοιπα ψηφία του.

Ο Κοµιστής έχει µήκος 5 bits και αποτελεί την ταυτότητα του
ραδιοδιαύλου. Υπάρχει µια τιµή για κάθε ραδιοδίαυλο όσο αυτός
χρησιµοποιείται από τον ίδιο συνδροµητή. Ο Κοµιστής χρησιµοποιείται για να
εξασφαλίσει ότι δεν µπορεί να προκύψει διαφορετική ακολουθία keystream
από ακριβώς τα ίδια δεδοµένα του αλγόριθµου κρυπτογράφησης.

Η Κατεύθυνση έχει µήκος 1 bit και εκφράζει την κατεύθυνση της ζεύξης.
Παίρνει την τιµή 0 για την άνω ζεύξη και την τιµή 1 για την κάτω ζεύξη.
Προφανώς η χρήση της αποσκοπεί στην αποφυγή οµοίων keystream για την
άνω και την κάτω ζεύξη.

Το Μήκος έχει µήκος Χ18 bits και εκφράζει τον αριθµό των bits (1–20.000)
του πλαισίου δεδοµένων που πρέπει να κρυπτογραφηθεί. Παρόλο που το
Μήκος καθορίζει τον αριθµό των ψηφίων της ακολουθίας keystream που θα
δηµιουργηθεί, δεν επηρεάζει µε κανένα τρόπο την πραγµατική τιµή των
ψηφίων που το αποτελούν.

Το Κλειδί Κρυπτογράφησης έχει µήκος 128 bits  και υπολογίζεται , όπως
ήδη έχουµε αναφέρει, από την συνάρτηση f3.

Πίνακας 2.1: Τα δεδοµένα εισόδου και εξόδου του αλγόριθµου f8

2.3.8.2 Ο τρόπος λειτουργίας του

Κατά την λειτουργία  του αλγόριθµου κρυπτογράφησης χρησιµοποιείται ο
αλγόριθµος KASUMI [7] µε ανάδραση της εξόδου ώστε να δηµιουργηθεί η
ακολουθία keystream σε πολλαπλάσια των 64 bits. Η µορφοποίηση της
ανάδρασης πραγµατοποιείται από ένα στατικό καταχωρητή Α µήκους 64
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bits και από ένα αύξοντα Μετρητή Πλαισίων (BLKCNT) µήκους επίσης 64
bits.

Για την αρχικοποίηση του αλγορίθµου θέτουµε τον καταχωρητή Α ίσο µε
τις τιµές (ξεκινώντας από το περισσότερο σηµαντικό ψηφίο) των Μετρητή
Κρυπτογράφησης, Κοµιστή και Κατεύθυνση ενώ τα λιγότερα σηµαντικά ψηφία
που υπολείπονται τα κάνουµε µηδέν (0). Μηδέν επίσης θέτουµε και τον
Μετρητή Πλαισίων. Τέλος εφαρµόζουµε τον αλγόριθµο KASUMI στον
καταχωρητή Α χρησιµοποιώντας ένα Τροποποιητή του Κλειδιού
Κρυπτογράφησης (ΚΜ).

A = COUNT-C || BEARER || DIRECTION || 0…0
A = KASUMI[ A ]CK ⊕ KM

Αφού ο αλγόριθµος έχει αρχικοποιηθεί είναι έτοιµος για χρήση. Τα
δεδοµένα (είτε είναι κρυπτογραφηµένα είτε όχι) έχουν µήκος ίσο µε την τιµή
της παραµέτρου Μήκος, ενώ η ακολουθία keystream δηµιουργείται σε
πολλαπλάσια των 64 bits. Για το λόγο αυτό µεταξύ 0 και 63 από τα λιγότερα
σηµαντικά ψηφία του τελευταίου πλαισίου της ακολουθίας keystream
µηδενίζονται ανάλογα µε το συνολικό µήκος των δεδοµένων.

Ορίζοντας µια µεταβλητή πλαισίων (BLOCKS) ίση µε Μήκος/64
στρογγυλοποιηµένη στον µεγαλύτερο ακέραιο, οι παρακάτω συναρτήσεις
χρησιµοποιούνται για την δηµιουργία των πλαισίων keystream (KSB).

Για κάθε ακέραιο n  µε 1≤n≤BLOCKS ορίζουµε:
KSB=KASUMI[A⊕BLKCNT⊕KSBn-1]CK µε BLKCNT=n-1

Το κάθε ψηφίο της ακολουθίας keystream εξάγεται από το KSBn

χρησιµοποιώντας την συνάρτηση:

Για n=1 έως BLOCKS και για κάθε ακέραιο i µε 0≤i≤63 ορίζουµε:
KS[(n-1)*64)+i]= KSBn[i]

Εικόνα 2.8: Η λειτουργία του αλγόριθµου f8
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Η τελική κρυπτογράφηση γίνεται προσθέτοντας στα δεδοµένα, µε την
βοήθεια µιας συνάρτησης ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΥ Ή, την ακολουθία keystream. Για
την αποκρυπτογράφηση των δεδοµένων αρκεί να πάλι να προσθέσουµε την
ίδια ακολουθία στα δεδοµένα χρησιµοποιώντας την συνάρτηση
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΥ Ή.

Μια υλοποίηση του αλγόριθµου f8 σε γλώσσα προγραµµατισµού C, όπως
αυτή δίδεται από την Κοινοπραξία 3GPP, υπάρχει στο Παράρτηµα Α.

2.3.9 Ο αλγόριθµος f9

Ο αλγόριθµος f9  χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του Κώδικα
Πιστοποίησης Γνησιότητας Μηνύµατος (MAC-Ι) ο οποίος είναι απαραίτητος για
την πιστοποίησης της γνησιότητας των µηνυµάτων σηµατοδοσίας που
µεταδίδονται στο ραδιοδίαυλο.

2.3.9.1 Τα δεδοµένα εισόδου

Τα δεδοµένα εισόδου του αλγόριθµου γνησιότητας είναι ο Μετρητής
Γνησιότητας (COUNT-I), ένας Τυχαίος Αριθµός (FRESH), η Κατεύθυνση
(DIRECTION), το Μήκος (LENGTH), το Κλειδί Γνησιότητας (ΙΚ) και το
Μήνυµα (MESSAGE) που πρόκειται να προστατευθεί.

Ο Μετρητής Γνησιότητας έχει µήκος 32 bits και χρησιµοποιείται όπως και ο
Μετρητής Κρυπτογράφησης. Η µόνη διαφορά είναι ότι εδώ ο «κοντός»
διαδοχικός αριθµός καταλαµβάνει πάντα τα 4 λιγότερα σηµαντικά ψηφία ενώ
ο «µακρύς» διαδοχικός αριθµός τα υπόλοιπα 28 ψηφία.

Ο Τυχαίος Αριθµός έχει µήκος 32 bits και µπορεί να λαµβάνει µόνο µια τιµή
ανά συνδροµητή. Χρησιµοποιείται για την προστασία του δικτύου από την
επανάληψη µηνυµάτων σηµατοδοσίας από την πλευρά του συνδροµητή.

Η Κατεύθυνση έχει µήκος 1 bit και όπως και πριν υποδηλώνει την
κατεύθυνση της ζεύξης. Οι τιµές για την άνω και την κάτω ζεύξη παραµένουν
ίδιες.

Το Μήκος έχει µήκος 2^19 και εκφράζει από πόσα bits αποτελείται το
µήνυµα που πρέπει να προστατευθεί. Και σε αυτή την περίπτωση το Μήκος
επηρεάζει µόνο την λειτουργία του αλγορίθµου και όχι το αποτέλεσµά του.

Τέλος το Κλειδί Γνησιότητας έχει µήκος 128 bits και υπολογίζεται από την
συνάρτηση f4.

Πίνακας 2.2: Τα δεδοµένα εισόδου και εξόδου του αλγόριθµου f9
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2.3.9.2 Ο τρόπος λειτουργίας του

Και ο αλγόριθµος f9 βασίζεται στον αλγόριθµο KASUMI [7], ο οποίος
λειτουργεί σε αλυσιδωτή διάταξη βγάζοντας αποτέλεσµα 64 bits, από τα οποία
τα 32 πιο αριστερά αποτελούν τον Κώδικα Πιστοποίησης Μηνύµατος
Γνησιότητας. Επίσης χρησιµοποιούνται δύο επιπλέον µεταβλητές, οι Α και Β.

Για να αρχικοποίησoυµε τον αλγόριθµο συνδυάζονται όπως και πριν (µε
την σειρά που αναφέρονται) ο Μετρητής Γνησιότητας, ο Τυχαίος Αριθµός, το
Μήνυµα και η Κατεύθυνση. Στην συνέχεια προστίθεται ένας άσσος και όσα
(µεταξύ 0 και 63)  µηδενικά ψηφία χρειάζονται ώστε το αποτέλεσµα (PS) να
είναι πολλαπλάσιο των 64 bits.

PS = COUNT-I || FRESH || MESSAGE || DIRECTION || 1 0…0

Στην συνέχεια χωρίζεται το αποτέλεσµα της αρχικοποίηση σε τµήµατα
µήκους 64 bits (PSn). Για κάθε ακέραιο n µε 1≤n≤BLOCKS-1 εκτελούνται οι
συναρτήσεις:

A = KASUMI[ A  ⊕ PSn ]IK

B = B ⊕ A

Εκτελείται ακόµα µια φορά ο αλγόριθµος KASUMI χρησιµοποιώντας αυτή
την φορά και ένα Τροποποιητή Κλειδιού (ΚΜ):

B = KASUMI[ B ]IK ⊕ KM

Τα 32 πιο αριστερά bits του τελικού αποτελέσµατος είναι και ο ζητούµενος
Κώδικας Πιστοποίησης Μηνύµατος Γνησιότητας (MAC-I). Τα υπόλοιπα 32 bits
διαγράφονται.

Εικόνα 2.9: Η λειτουργία του αλγόριθµου f9
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Στο Παράρτηµα Α υπάρχει µια υλοποίηση του αλγόριθµου f9 σε γλώσσα
προγραµµατισµού C.

2.3.10 Η αξιολόγηση των αλγορίθµων πιστοποίησης και γνησιότητας

Οι αλγόριθµοι πιστοποίησης και γνησιότητας που χρησιµοποιήθηκαν από
την Κοινοπραξία 3GPP υποβλήθηκαν σε εκτενή µαθηµατική και στατιστική
έρευνα ώστε να αποκαλυφθούν όποια τυχόν ελάττωµα της σχεδίασής τους. Η
έρευνα αυτή έγινε τόσο από υπηρεσίες της ίδιας της Κοινοπραξίας όσο και από
εξωτερικούς αξιολογητές. Τα γενικά συµπεράσµατα είναι ότι οι αλγόριθµοι
βασίζονται σε σωστές αρχές σχεδιασµού και δεν βρέθηκαν πραγµατικές
αδυναµίες.

Οι αλγόριθµοι σχεδιάστηκαν αποκλειστικά για χρήση εντός του
συστήµατος κινητής τηλεφωνίας τρίτης γενιάς. ∆εν ήταν στις προθέσεις των
σχεδιαστών της ασφάλειας να αυξήσουν τα όρια ασφαλείας ώστε να
κατασκευάσουν αλγόριθµους γενικής χρήσης, που θα µπορούσε να
χρησιµοποιηθεί για άλλες πολύπλοκες λειτουργίες. Ο σχεδιασµός έγινε
προσεχτικά ώστε να δηµιουργηθούν πολύ ισχυροί αλγόριθµοι µε
αποτελεσµατική υλοποίηση για χρήση στο συγκεκριµένο σύστηµα.

Οι αλγόριθµοι κρυπτογράφησης και γνησιότητας τρίτης γενιάς έχουν
σχεδιαστεί ώστε να αντιµετωπίζουν τις ήδη γνωστές κρυπταναλυτικές
επιθέσεις. Ωστόσο δεν είναι δυνατό να είναι κάποιος σίγουρος ότι ένας
αλγόριθµος θα µπορεί να αντιµετωπίσει και τις επιθέσεις που θα ανακύψουν
στο µέλλον. Για το λόγο αυτό οι αλγόριθµοι θα πρέπει να επανεξετάζονται από
τις υπηρεσίες τις Κοινοπραξίας 3GPP σε τακτά χρονικά διαστήµατα (π.χ. κάθε
πέντε χρόνια) [8].

2.3.11 Η διαδικασία επανασυγχρονισµού

Όπως είδαµε στο τµήµα που περιγράφει την διαδικασία πιστοποίησης της
ταυτότητας του δικτύου, υπάρχει περίπτωση ο ∆ιαδοχικός Αριθµός (SQN) που
περιλαµβάνεται στην πεντάδα πιστοποίησης να µην συµπεριλαµβάνεται στα
ανεκτά από τον Κινητό Σταθµό όρια. Στην περίπτωση αυτή αποστέλλεται από
τον Κινητό Σταθµό, µέσω του ∆ικτύου Εξυπηρέτησης, στο Κέντρο
Πιστοποίησης ένα µήνυµα αποτυχίας συγχρονισµού που περιλαµβάνει την
τυχαία πρόκληση (RAND) που έλαβε ο Κινητός Σταθµός καθώς και µια
µεταβλητή γνωστή ως AUTS.  Το µήνυµα αποτυχίας συγχρονισµού γίνεται
δεκτό από το Κέντρο Πιστοποίησης µόνο αν περιέχει και τα δύο στοιχεία.

Στην παράµετρο AUTS υπάρχουν ουσιαστικά δύο στοιχεία. Ο ∆ιαδοχικός
Αριθµός που βρίσκεται αποθηκευµένος στον Κινητό Σταθµό (SQNMS) και ένας
Κώδικα Πιστοποίησης Μηνύµατος Συγχρονισµού (MAC-S). Ο ∆ιαδοχικός
Αριθµός προστατεύεται µε την χρήση ενός Κλειδιού Ανωνυµίας (ΑΚ). Το
Κλειδί αυτό υπολογίζεται µε την βοήθεια της συνάρτησης f5*, της οποίας
δεδοµένα εισόδου είναι η τυχαία πρόκληση (RAND) και το Κλειδί Πιστοποίησης
(Κ). Το Κλειδί Ανωνυµίας που υπολογίζεται προστίθεται µε την χρήση της
συνάρτησης ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΥ Ή στον ∆ιαδοχικό Αριθµό (SQNMS). Το
αποτέλεσµα ενσωµατώνεται στην AUTS.
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Ο Κώδικάς Πιστοποίησης Μηνύµατος Συγχρονισµού υπολογίζεται µε την
βοήθεια της συνάρτησης f1*. Η συνάρτηση αυτή δέχεται ως δεδοµένα τον
∆ιαδοχικό Αριθµό που είναι αποθηκευµένος στον Κινητό Σταθµό (SQNMS), την
τυχαία πρόκληση (RAND), το Πεδίο ∆ιαχείρισης της Πιστοποίησης (AMF) και
το Κλειδί Πιστοποίησης. Το Πεδίο ∆ιαχείρισης της Πιστοποίησης µηδενίζεται
ώστε να µην εκπεµφθεί στον ραδιοδίαυλο χωρίς κρυπτογράφηση. Τόσο η
συνάρτηση f1* όσο και η f5* είναι έτσι κατασκευασµένες ώστε να µην
φανερώνουν κανένα στοιχείο για τις υπόλοιπες συναρτήσεις που
χρησιµοποιούνται στην διαδικασία Πιστοποίησης και ∆ιευθέτησης Κλειδιών.

Εικόνα 2.10: Η δηµιουργία της παραµέτρου AUTS

Αφού το Κέντρο Πιστοποίησης κάνει δεκτό το µήνυµα αποτυχίας
συγχρονισµού ακολουθεί τα παρακάτω βήµατα:

1. Χρησιµοποιεί την συνάρτηση f5* για να υπολογίσει το Κλειδί Ανωνυµίας
το οποίο στη συνέχεια χρησιµοποιεί για να ανακτήσει τον ∆ιαδοχικό
Αριθµό που είναι αποθηκευµένος στον Κινητό Σταθµό (SQNMS).

2. Εξετάζει αν ο ∆ιαδοχικός Αριθµός που έχει αποθηκευµένο (SQNHE) είναι
µέσα στα όρια που θέτει ο Κινητός Σταθµός.

3. Αν βρίσκεται µέσα στα αποδεκτά όρια συνεχίζει µε το βήµα (6), αλλιώς
συνεχίζει µε το βήµα (4).

4. Χρησιµοποιεί την συνάρτηση f1* για να υπολογίσει τον Κώδικα
Πιστοποίησης Μηνύµατος Συγχρονισµού (MAC-S), τον οποίο τον
συγκρίνει µε τον Κώδικα που περιέχεται στην AUTS ώστε να
πιστοποιήσει την γνησιότητα των δεδοµένων.

5. Εφόσον πιστοποιηθεί η γνησιότητα των δεδοµένων θέτει τον ∆ιαδοχικό
Αριθµό που κρατά αποθηκευµένο (SQNHE) ίσο µε τον ∆ιαδοχικό Αριθµό
που έλαβε από τον Κινητό Σταθµό (SQNMS).

6. Αποστέλλει καινούρια δεδοµένα πιστοποίησης στο ∆ίκτυο
Εξυπηρέτησης. Είναι στην κρίση του διαχειριστή του δικτύου να
επιλέξει τον αριθµό των πεντάδων πιστοποίησης που θα αποστέλλονται
σε κάθε περίπτωση.
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Εικόνα 2.11: Η διαδικασία επανασυγχρονισµού

Ιδιαίτερη σηµασία έχει το ∆ίκτυο Εξυπηρέτησης αφού λάβει τα νέα
δεδοµένα πιστοποίησης να διαγράψει όλα τα προηγούµενα που µπορεί να έχει
αποθηκεύσει και αφορούν τον συγκεκριµένο χρήστη. Σε αντίθετη περίπτωση
µόλις προσπαθήσει να τα χρησιµοποιήσει θα ανακύψει πάλι πρόβληµα
συγχρονισµού.

2.3.12 Οι συναρτήσεις που χρησιµοποιούνται στην διαδικασία
Πιστοποίησης και ∆ιευθέτησης Κλειδιών

Υπάρχουν επτά συναρτήσεις που χρησιµοποιούνται για να υπολογιστούν
τα διάφορα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται στην διαδικασία Πιστοποίησης και
∆ιευθέτησης Κλειδιών. Επειδή τα δεδοµένα που υπολογίζονται από τις
συναρτήσεις αυτές χρησιµοποιούνται µόνο από το Κέντρο Πιστοποίησης του
Οικείου ∆ικτύου, δεν είναι απαραίτητο όλα τα δίκτυα να χρησιµοποιούν τις
ίδιες συναρτήσεις. Ωστόσο η Κοινοπραξία 3GPP έχει ορίσει ένα σύνολο
αλγορίθµων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τις συναρτήσεις αυτές
γνωστό ως MILENAGE [10].
Οι συναρτήσεις που χρησιµοποιούνται στην ∆ιαδικασία Πιστοποίησης και

∆ιευθέτησης Κλειδιών είναι:

• Η f1 που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του Κώδικα Πιστοποίησης
Μηνύµατος Πιστοποίησης (MAC-A) χρησιµοποιώντας ως δεδοµένα το
Κλειδί Πιστοποίησης (Κ), την τυχαία πρόκληση (RAND), τον ∆ιαδοχικό
Αριθµό (SQN) και το Πεδίο ∆ιαχείρισης της Πιστοποίησης (AMF).

• Η f1* που χρησιµοποιώντας τα ίδια δεδοµένα µε την f1 υπολογίζει τον
Κώδικα Πιστοποίησης Μηνύµατος Συγχρονισµού (MAC-S).

• Η f2 που χρησιµοποιώντας το Κλειδί Πιστοποίησης (Κ) και την τυχαία
πρόκληση (RAND) υπολογίζει την απάντηση στην τυχαία πρόκληση
(RES).

• Η f3 που υπολογίζει το Κλειδί Κρυπτογράφησης χρησιµοποιώντας τα
ίδια δεδοµένα µε την f2.

• Η f4 που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του Κλειδιού
Γνησιότητας. Και αυτή η συνάρτηση παίρνει ως δεδοµένα το Κλειδί
Πιστοποίησης (Κ) και την τυχαία πρόκληση (RAND).
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• Η f5, η οποία χρησιµοποιώντας τα ίδια δεδοµένα όπως και πριν
υπολογίζει το Κλειδί Ανωνυµίας (ΑΚ) και

• Η f5*, η οποία υπολογίζει µε τα ίδια δεδοµένα εισόδου το Κλειδί
Ανωνυµίας (ΑΚ) στην διαδικασία Επανασυγχρονισµού.

Αξίζει να σηµειώσουµε ότι η χρήση του Κλειδιού Ανωνυµίας είναι
προαιρετική. Στην περίπτωση που ο διαχειριστής του δικτύου αποφασίσει να
µην το χρησιµοποιήσει, θέτει τις f5 και f5* ίσες µε µηδέν.

Μπορεί να µην είναι απαραίτητο οι συναρτήσεις που χρησιµοποιεί ο κάθε
διαχειριστής να είναι ίδιες µε αυτές που προτείνει η Κοινοπραξία 3GPP,
ωστόσο θα πρέπει να εκπληρώνουν ορισµένα κριτήρια που τίθονται από την
3GPP [9]:

1. Εφόσον δεν είναι γνωστά τα µυστικά κλειδιά, οι συναρτήσεις δεν θα
πρέπει να ξεχωρίζουν από οποιαδήποτε άλλη τυχαία συνάρτηση των
δεδοµένων τους.

2. Θα πρέπει να είναι πρακτικά αδύνατο να καθορίσει κάποιος
οποιοδήποτε τµήµα του Κλειδιού Πιστοποίησης ή το Πεδίο
∆ιαµόρφωσης του Αλγόριθµου κάθε διαχειριστή (OP), δίνοντας
συγκεκριµένα δεδοµένα στις συναρτήσεις και εξετάζοντας τα
αποτελέσµατα που παίρνει.

3. Γεγονότα που τείνουν να παραβιάσουν τα κριτήρια (1) και (2) θα
πρέπει να θεωρούνται ασήµαντα αν συµβαίνουν µε πιθανότητα περίπου
2^-128 (ή απαιτούν περίπου 2^128 εκτελέσεις για να συµβούν) ή
µικρότερη.

4. Γεγονότα που τείνουν να παραβιάσουν τα κριτήρια 1 και 2 θα πρέπει να
εξετάζονται εφόσον συµβαίνουν µε πιθανότητα 2^-64 (ή απαιτούν
2^64 εκτελέσεις για να συµβούν) ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν έχουν
σηµαντικές συνέπειες. Οι σηµαντικές συνέπειες περιλαµβάνουν την
αποκάλυψη µυστικών κλειδιών ή την εξοµοίωση της λειτουργίας των
συναρτήσεων για ένα µεγάλο αριθµό µελλοντικών δεδοµένων.

5. Η σχεδίαση των συναρτήσεων θα πρέπει να βασίζεται σε ήδη καλώς
ορισµένες δοµές και να αποφεύγει την περιττή πολυπλοκότητα. Έτσι θα
απλοποιηθεί η ανάλυση και θα αποφευχθεί η ανάγκη για εξωτερική
αξιολόγηση των συναρτήσεων.

Η ακριβής περιγραφή του συνόλου των αλγορίθµων MILENAGE που
προτείνεται από την Κοινοπραξία 3GPP βρίσκεται στις  τεχνικές  προδιαγραφές
που έχει εκδώσει η Κοινοπραξία [10]. Στην εικόνα που ακολουθεί φαίνεται το
πλαίσιο εργασίας για τις συναρτήσεις f1, f1*, f2, f3, f4 ,f5 και f5*
χρησιµοποιώντας µια συνάρτηση πυρήνα (Εκ).
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Εικόνα 2.12: Το πλαίσιο λειτουργίας τω συναρτήσεων f1, f1*, f2, f3, f4,
f5, f5*

Το Πεδίο ∆ιαµόρφωσης του Αλγόριθµου κάθε διαχειριστή (OP) έχει
µήκος 128 bits και χρησιµοποιείται για να διαχωρίζει την λειτουργικότητα των
αλγορίθµων όταν χρησιµοποιούνται από διαφορετικούς διαχειριστές.
Προφανώς η τιµή του Πεδίου ∆ιαµόρφωσης του Αλγορίθµου εξαρτάται από
τον διαχειριστή του δικτύου.

Το σύνολο των αλγορίθµων MILENAGE έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι
ασφαλές ακόµα και αν είναι δηµοσίως γνωστή η τιµή του Πεδίου
∆ιαµόρφωσης του Αλγόριθµου. Ωστόσο είναι πολύ πιο ασφαλές να κρατηθεί η
τιµή του Πεδίου ∆ιαµόρφωσης του Αλγορίθµου µυστική.

Η τιµή του OPc εξάγεται από το Κλειδί Πιστοποίησης (Κ) και το Πεδίο
∆ιαµόρφωσης του Αλγόριθµου (ΟΡ):

OPc = OP ⊕ E(OP)κ

Η τιµή του OPc θα πρέπει να υπολογίζεται έξω από την κάρτα USIM και
ύστερα να αποθηκεύεται σε αυτή. Με τον τρόπο αυτό δεν χρειάζεται να
αποθηκευτεί στην κάρτα USIM το Πεδίο ∆ιαχείρισης του Αλγορίθµου. Έτσι
καθίσταται πιο ασφαλές αφού στην αντίθετη περίπτωση αρκούσε η
επεξεργασία µε την βοήθεια της αντίστροφης µηχανικής µίας και µόνο κάρτας
USIM, ώστε να αποκτήσει κάποιος την τιµή του Πεδίου ∆ιαµόρφωσης του
Αλγόριθµου του κάθε διαχειριστή.

Οι µεταβλητές r1,..., r5 είναι πέντε σταθερές περιστροφής ενώ οι
µεταβλητές  c1,..., c5 είναι πέντε σταθερές πρόσθεσης. Από την Κοινοπραξία
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3GPP ορίστηκε ως συνάρτηση πυρήνα (Εκ) ο αλγόριθµος Rijndael [10],
ωστόσο η επιλογή αυτή µπορεί να αντικατασταθεί από οποιαδήποτε
συνάρτηση κωδικοποίησης µπλοκ (block cipher) µε δεδοµένα εισόδου και
εξόδου µήκους 128 bits και η οποία λειτουργεί µε κλειδί µήκους επίσης 128
bits.

Στο Παράρτηµα Α υπάρχει µια υλοποίηση των παραπάνω συναρτήσεων µε
την χρήση της γλώσσας προγραµµατισµού C.

2.3.13 Οι ∆ιαδοχικοί Αριθµοί

Όπως είδαµε οι ∆ιαδοχικοί Αριθµοί που δηµιουργούνται από το Κέντρο
Πιστοποίησης του Οικείου ∆ικτύου εξασφαλίζουν θεωρητικά στον συνδροµητή
ότι τα δεδοµένα Πιστοποίησης δεν έχουν ξαναχρησιµοποιηθεί. Επειδή όµως
κάτι τέτοιο πρακτικά θα οδηγούσε σε µεγάλο ρυθµό σφαλµάτων, αυτό που
γίνεται είναι να εξετάζεται πριν πόσο καιρό έχουν χρησιµοποιηθεί.

Για το λόγο αυτό δεν γίνεται αποδεκτός µόνο ένας ∆ιαδοχικός Αριθµός
(SQN) που ξεπερνά αυτόν που είναι αποθηκευµένος στον Κινητό Σταθµό
(SQNMS), αλλά και αν βρίσκεται και στους τελευταίους χ που έχουν
χρησιµοποιηθεί (όπου χ ένας αριθµός που ποικίλει ανάλογα την βιβλιογραφία).

Η κάρτα USIM δεν αποδέχεται αυθαίρετα άλµατα στους ∆ιαδοχικούς
Αριθµούς, αλλά µόνο αυξήσεις που δεν ξεπερνούν µια τιµή ∆. Για να µην
φθάσει ο Μετρητής των ∆ιαδοχικών Αριθµών στην µέγιστη τιµή του (2^43)
κατά την διάρκεια ζωής µιας κάρτας USIM  θα πρέπει το πηλίκο αυτής της
µέγιστης τιµής δια την τιµή άλµατος ∆ να είναι επαρκώς µεγάλη. Μια τιµή για
το ∆ που προτείνεται από την Κοινοπραξία 3GPP είναι η 2^28, που δίνει
περισσότερες από 32.000 επιτυχής διαδικασίες Πιστοποίησης και ∆ιευθέτησης
Κλειδιών πριν να φθάσει ο Μετρητής στην µέγιστη τιµή του [4].

Ένα ακόµα σηµαντικό ζήτηµα που αφορά την διαχείριση των ∆ιαδοχικών
Αριθµών είναι η προστασία της ταυτότητας του συνδροµητή. Μπορεί κάποιος
που παρακολουθεί τους ∆ιαδοχικούς Αριθµούς που µεταδίδονται µέσω του
ραδιοδιαύλου να υπολογίσει τον επόµενο που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί και
σε συνδυασµό µε άλλα δεδοµένα να επιφέρει ένα σηµαντικό πλήγµα στην
ασφάλεια του συστήµατος. Για τον λόγο αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε
ένα Κλειδί Ανωνυµίας, το οποίο καλύπτει την τιµή του ∆ιαδοχικού Αριθµού,
είτε ένα ρολόι βάση του οποίου δηµιουργούνται οι ∆ιαδοχικοί Αριθµοί.

Ωστόσο θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι ακόµα και αν δεν υπάρχει κάποιο
ιδιαίτερο πρόβληµα υπάρχει η περίπτωση να απορριφθεί ένας ∆ιαδοχικός
Αριθµός. Κάτι τέτοιο µπορεί να συµβεί για παράδειγµα όταν το ∆ίκτυο
Εξυπηρέτησης προσπαθήσει να χρησιµοποιήσει πεντάδα που έχει λάβει σε
προηγούµενη διαδικασία πιστοποίησης του συνδροµητή. Αν ο συνδροµητής
έχει συµµετάσχει στο ενδιάµεσο διάστηµα σε αρκετές διαδικασίες
Πιστοποίησης και ∆ιευθέτησης Κλειδιών είναι πολύ πιθανό ο ∆ιαδοχικός
Αριθµός που περιλαµβάνεται στην πεντάδα να µην βρίσκεται µέσα στα
αποδεκτά όρια.

Κάθε ∆ιαδοχικός Αριθµός αποτελείται από δύο µέρη το SEQ και το
INDEX. To SEQ αποτελεί τα περισσότερο σηµαντικά ψηφία του ∆ιαδοχικού
Αριθµού, ενώ το INDEX τα λιγότερο σηµαντικά.  Το SEQ χωρίζεται και αυτό
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σε δύο µέρη, το SEQ1 και το SEQ2, µε το SEQ1 να αποτελεί τα περισσότερο
σηµαντικά ψηφία του SEQ.

Το SEQ1 είναι ένα ανεξάρτητο κοµµάτι και που ουσιαστικά παίρνει
διαφορετική τιµή για κάθε συνδροµητή. Το SEQ2 υπολογίζεται µε βάση ένα
Μετρητή Παγκόσµιας Ώρας (Global Time Counter, GTC). Το INDEX
διαφοροποιεί τους ∆ιαδοχικούς Αριθµούς που δηµιουργούνται για την ίδια τιµή
του Μετρητή Παγκόσµιας Ώρας.

Εικόνα 2.13: Οι ∆ιαδοχικοί Αριθµοί (SQN)

Όπως είναι ήδη γνωστό οι ∆ιαδοχικοί Αριθµοί δηµιουργούνται και
αποθηκεύονται στο Κέντρο Πιστοποίησης του Οικείου ∆ικτύου. Για να
δηµιουργηθεί ένας καινούριος αριθµός το SEQ1 γίνεται ίσο µε το SEQ1 του
προηγούµενου αριθµού ενώ το SEQ2 γίνεται ίσο µε την τιµή του Μετρητή
Παγκόσµιας Ώρας.

Όταν ο Μετρητής Παγκόσµιας Ώρας φθάσει στην µέγιστη τιµή του τότε
αυξάνεται κατά ένα η τιµή του SEQ1 και ο Μετρητής ξεκινά από την αρχή. Για
να δηµιουργηθούν παραπάνω από µια παρτίδες αριθµών ανά µονάδα χρόνου
απλώς αυξάνουµε την τιµή του SEQ2 κατά ένα για κάθε παρτίδα. Για να
εξάγουµε περισσότερες πεντάδες από µια παρτίδα αναθέτουµε στο INDEX τις
τιµές 0, 1, 2, ... .

Για να κάνει αποδεκτό ένα ∆ιαδοχικό Αριθµό η κάρτα USIM θα πρέπει να
εξετάσει τόσο το SEQ όσο και το INDEX. Μόνο αν και τα δύο τµήµατα
βρίσκονται µέσα στα αποδεκτά όρια γίνονται δεκτά και αποθηκεύονται για να
χρησιµοποιηθούν στην σύγκριση του επόµενου ∆ιαδοχικού Αριθµού που θα
ληφθεί.

2.3.14 Άλλοι παράµετροι της ασφάλειας του συστήµατος τρίτης
γενιάς

Μια σηµαντική καινοτοµία στον σχεδιασµό της ασφάλειας του συστήµατος
τρίτης γενιάς είναι η συχνότητα εφαρµογής της διαδικασίας Πιστοποίησης και
∆ιευθέτησης Κλειδιών. Εκτός από την εφαρµογή της όταν ο συνδροµητής
αλλάζει ∆ίκτυο Εξυπηρέτησης, µπορεί να εφαρµοστεί κατά επιλογή είτε του
δικτύου είτε του ίδιου του συνδροµητή (ουσιαστικά της κάρτας USIM).

Η κάρτα USIM µπορεί να ζητήσει να διεξαχθεί µια καινούρια διαδικασία
Πιστοποίησης και ∆ιευθέτησης Κλειδιών όταν τα δεδοµένα που έχουν
κρυπτογραφηθεί µε ένα συγκεκριµένο Κλειδί Κρυπτογράφησης ξεπερνούν ένα
όριο. Επίσης το ∆ίκτυο Εξυπηρέτησης µπορεί να ξεκινήσει µια νέα διαδικασία
Πιστοποίησης και ∆ιευθέτησης Κλειδιών όποτε το επιθυµεί. Αυτή η
δυνατότητα υπήρχε και στο σύστηµα GSM, µε τη διαφορά ότι οι περισσότερες
διαχειριστές δικτύων είχαν επιλέξει να µην την χρησιµοποιούν. Για το λόγο
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αυτό η Κοινοπραξία 3GPP έχει ορίσει σαφώς στις τεχνικές προδιαγραφές που
έχει εκδώσει ότι τα Κλειδιά Πιστοποίησης και Γνησιότητας θα πρέπει να
αλλάζουν τουλάχιστον µια φορά το 24ωρο [4].

Επίσης θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι η διαδικασία Πιστοποίησης και
∆ιευθέτησης Κλειδιών όπως την περιγράψαµε παραπάνω δεν είναι
υποχρεωτική για να πραγµατοποιηθεί η σύνδεση µεταξύ Κινητού Σταθµού και
∆ίκτυο Εξυπηρέτησης. Ωστόσο υποχρεωτική είναι η προστασία της
γνησιότητας των δεδοµένων σηµατοδοσίας καθώς η διαδικασία πρόκλησης/
απάντησης που χρησιµοποιείται για την πιστοποίηση της ταυτότητας του
συνδροµητή. Έτσι ακόµα και για αν κάποιο λόγο δεν µπορεί να εκτελεστεί
πλήρως η διαδικασία Πιστοποίησης και ∆ιευθέτησης Κλειδιών, θα υπάρξει
σύνδεση και µάλιστα ασφαλής σε κάποιο βαθµό.

Επίσης στο σύστηµα τρίτης γενιάς έχει βελτιωθεί αρκετά και η ασφάλεια
του ∆ικτύου Κορµού. Αρχικά τα δεδοµένα που µεταδίδονται µεταξύ των
διάφορων τµηµάτων ενός δικτύου αλλά και µεταξύ των δικτύων
προστατεύονται τόσο ως προς το περιεχόµενο τους όσο και ως προς την
γνησιότητά τους. Για το λόγο αυτό υπάρχουν τα Κέντρα ∆ιαχείρισης
Κλειδιών (Key Administration Conference, KAC) που δηµιουργούν τα
συµµετρικά κλειδιά του δικτύου και αποθηκεύουν αυτά που λαµβάνουν από τα
άλλα δίκτυα. Τα κλειδιά αυτά ύστερα χρησιµοποιούνται από τα διάφορα
τµήµατα του δικτύου για την προστασία των δεδοµένων.

Εικόνα 2.14: Η δοµή της ασφάλειας του ∆ικτύου Κορµού

Ακόµα ιδιαίτερη έµφαση έχει δοθεί στον έλεγχο των υπαλλήλων του
διαχειριστή του δικτύου. Έτσι έχουν προταθεί από την Κοινοπραξία 3GPP µια
σειρά από µέτρα πολιτικής ελέγχου της πρόσβασης (access control policy). Τα
µέτρα αυτά δεν διαφέρουν πολύ από αυτά που εφαρµόζεται και σε άλλους
παρόµοιους χώρους και αφορούν κυρίως τον έλεγχο της πρόσβασης σε
ευαίσθητα τµήµατα του δικτύου (π.χ. το Κέντρο Πιστοποίησης) καθώς και τον
περιορισµό της πρόσβασης των υπαλλήλων µόνο στα τµήµατα που
εργάζονται.

Τέλος διατηρείται η χρήση της Παγκόσµιας Ταυτότητας Κινητής
Συσκευής (International Mobile Equipment Identity, IMEI), η οποία
χαρακτηρίζει µοναδικά κάθε συσκευή. Έτσι ο διαχειριστής του δικτύου µπορεί
να εντοπίσει οποιαδήποτε συσκευή, κάτι που είναι πολύ χρήσιµο όταν
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πρόκειται για κλεµµένες συσκευές. Εξακολουθούν να υπάρχουν οι Άσπρες,
Μαύρες και Γκρι Λίστες όπως ακριβώς και στο σύστηµα GSM. Προφανώς τα
καινούρια αρχεία που θα δηµιουργηθούν από τις λίστες αυτές θα
περιλαµβάνουν Κινητές Συσκευές τόσο τρίτης όσο και δεύτερης γενιάς.

2.4 Η αντιµετώπιση των αδυναµιών του συστήµατος GSM

Όπως είδαµε στο σύστηµα GSM εµφανίστηκαν αρκετές αδυναµίες σε ότι
αφορά την ασφάλεια. Οι κυριότερες από αυτές επικεντρώνονταν στο ∆ίκτυο
Κορµού, στην κάρτα SIM, στους αλγόριθµους πιστοποίησης και
κρυπτογράφησης καθώς και στην αδυναµία πιστοποίησης της ταυτότητας του
δικτύου από τον συνδροµητή.

Σε ότι αφορά το ∆ίκτυο Κορµού η κατάσταση είναι σαφώς βελτιωµένη στο
σύστηµα τρίτης γενιάς. Η κρυπτογράφηση επεκτείνεται από την Κινητή
Συσκευή ως τον Ελεγκτή Ασύρµατου ∆ικτύου (RNC), καθιστώντας πολύ πιο
δύσκολη την όποια προσπάθεια υποκλοπής δεδοµένων. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε
ότι το πιο ευάλωτο σηµείο του ∆ικτύου Κορµού του συστήµατος GSM ήταν η
σύνδεση του Σταθµού Βάσης µε τον Ελεγκτή Σταθµού Βάσης. Η αντίστοιχη
σύνδεση στο σύστηµα τρίτης γενιάς χρησιµοποιεί κρυπτογράφηση.

Επίσης από την Κοινοπραξία 3GPP προτείνεται προς τους διαχειριστές
δικτύου πολύ πιο αυστηρή πολιτική ελέγχου της πρόσβασης στα διάφορα
τµήµατα του δικτύου. Με τον τρόπο αυτό µειώνεται ο κίνδυνος από κάποιον
διεφθαρµένο υπάλληλο που θα επιχειρήσει να κλέψει δεδοµένα ασφάλειας και
να πουλήσει σε όποιον τυχόν ενδιαφέρεται.

Η κάρτα USIM (αντίστοιχη της SIM) εξακολουθεί να παραµένει µια έξυπνη
κάρτα και για το λόγο αυτό ευάλωτη στις επιθέσεις εναντίων των έξυπνων
καρτών. Ωστόσο οι επιθέσεις αυτές  προϋποθέτουν την φυσική κατοχή της
έξυπνης κάρτας. Για το λόγο αυτό η Κοινοπραξία 3GPP δεν ενδιαφέρθηκε
ιδιαίτερα να αντιµετωπίσει αυτές της επιθέσεις. Ο µόνος αποτελεσµατικός
τρόπος προστασίας του συνδροµητή είναι να προσέχει ποιος χρησιµοποιεί το
τηλέφωνό του καθώς και η άµεση ακύρωση της συνδροµής αν χαθεί, έστω και
για µικρό διάστηµα, η κάρτα USIM.

Οι αλγόριθµοι πιστοποίησης και κρυπτογράφησης ενισχύθηκαν αρκετά στο
σύστηµα τρίτης γενιάς. Αυξήθηκε το µήκος των κλειδιών που χρησιµοποιείται
ενώ παράλληλα η δηµοσιοποίηση των αλγορίθµων εξασφάλισε την καλύτερη
και ασφαλέστερη λειτουργία τους. Είναι ενδεικτικό ότι οι εξωτερικοί
αξιολογητές αναφέρουν ότι οι αλγόριθµοι αυτοί µπορούν να αντιµετωπίσουν
µε επιτυχία όλες τις ήδη γνωστές κρυπταναλυτικές επιθέσεις.

Οι επιθέσεις «ψεύτικου Σταθµού Βάσης» αντιµετωπίστηκαν και αυτές µε
επιτυχία. ∆εν αρκεί πλέον ο ψεύτικος Σταθµός Βάσης να υπερισχύσει του
σήµατος του πραγµατικού αλλά απαιτείται να πιστοποιήσει στον συνδροµητή
και την ταυτότητά του.

Η προστασία της γνησιότητας των δεδοµένων σηµατοδοσίας που παρέχει
το σύστηµα τρίτης γενιάς αποτελεί ακόµα µια δικλείδα ασφαλείας για τον
συνδροµητή. ∆εν είναι πλέον εφικτό κάποιος τρίτος να αποστείλει µήνυµα
σηµατοδοσίας στον συνδροµητή αν δεν γνωρίζει το Κλειδί Γνησιότητας.

Τέλος σε ότι αφορά τις απάτες που σχετίζονται µε τις χρεώσεις των
κλήσεων δεν υπάρχει κάποια συγκεκριµένη βελτίωση. Η Κοινοπραξία 3GPP,
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όπως και η GSM, προτείνει στους διαχειριστές των δικτύων να παρακολουθούν
τους συνδροµητές τους για τυχόν ασυνήθιστες συµπεριφορές.

Τόσο οι εξωτερικοί αξιολογητές, όσο και η Κοινοπραξία 3GPP
υποστηρίζουν ότι έχουν επιλύσει όλα τα προβλήµατα ασφαλείας του
συστήµατος GSM και ότι δεν υπάρχουν αντίστοιχα προβλήµατα στο νέο
σύστηµα. Ο χρόνος θα µας δείξει αν έχουν δίκιο ή άδικο.

Εικόνα 2.15: Η ασφάλεια του συστήµατος 3GPP (συνοπτικά)
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2.5 Η αλληλεπίδραση µεταξύ των συστηµάτων GSM και 3GPP

Ένα βασικό στοιχείο κατά το σχεδιασµό του συστήµατος τρίτης γενιάς
ήταν η πρόβλεψη για την συνεργασία του µε το ήδη υπάρχον σύστηµα
δεύτερης γενιάς. Στο σηµείο αυτό θα εξετάσουµε µόνο ότι αφορά την
ασφάλεια και τις διαδικασίες που έχουµε ήδη περιγράψει.

Ο χωρισµός των δικτύων σε δεύτερης και τρίτης γενιάς αν και εφικτός δεν
είναι ιδιαίτερα πρακτικός. Σηµασία έχει σε ποια γενιά ανήκουν τα επιµέρους
τµήµατα του κάθε δικτύου. Έτσι ένα Κέντρο Πιστοποίησης του Οικείου
∆ικτύου δεύτερης γενιάς παράγει µόνο τριπλέτες και όχι πεντάδες, ενώ δεν
υποστηρίζει και συναρτήσεις µετατροπής. Αντίθετα ένα Κέντρο Πιστοποίησης
τρίτης γενιάς µπορεί να δηµιουργήσει εκτός από πεντάδες και τριπλέτες, είτε
απευθείας (Κέντρο Πιστοποίησης «διπλής κατάστασης») είτε µε την βοήθεια
των συναρτήσεων µετατροπής c2 και c3.

Σε ότι αφορά τους Καταχωρητές Θέσης Επισκεπτών (VLR) του ∆ικτύου
Εξυπηρέτησης, αυτοί της δεύτερης γενιάς υποστηρίζουν µόνο την διαδικασία
Πιστοποίησης και ∆ιευθέτησης Κλειδιών (ΑΚΑ) δεύτερης γενιάς, ενώ µπορούν
να συνδεθούν µόνο µε Υποσυστήµατα Σταθµών Βάσης (BSS) δεύτερης γενιάς.
Οι Καταχωρητές τρίτης γενιάς υποστηρίζουν την διαδικασία Πιστοποίησης και
∆ιευθέτησης Κλειδιών δεύτερης και τρίτης γενιάς, ενώ µπορούν να συνδεθούν
και µε Υποσυστήµατα Σταθµών Βάσης δεύτερης γενιάς.

Γενικά µπορούµε να αναφέρουµε ότι σε ένα δίκτυο µε µικτά τµήµατα
δεύτερης και τρίτης γενιάς, θα εφαρµοστεί η διαδικασία Πιστοποίησης και
∆ιευθέτησης Κλειδιών δεύτερης γενιάς αν ένα τουλάχιστον τµήµα,
εξαιρουµένου του Υποσυστήµατος Σταθµού Βάσης, είναι δεύτερης γενιάς.
Αντίθετα για να πραγµατοποιηθεί η διαδικασία Πιστοποίησης και ∆ιευθέτησης
Κλειδιών τρίτης γενιάς θα πρέπει όλα τα τµήµατα, εξαιρουµένου του
Υποσυστήµατος Σταθµού Βάσης, να είναι τρίτης γενιάς.

2.5.1 Η αλληλεπίδραση µεταξύ Κινητών Συσκευών και έξυπνων
καρτών

Όπως έχουµε αναφέρει τόσο η SIM όσο και η USIM είναι εφαρµογές
αποθηκευµένες σε έξυπνες κάρτες και καταχρηστικά αναφέρονται ως κάρτες
SIM και USIM. Μια έξυπνη κάρτα δεύτερης γενιάς περιέχει µόνο µια εφαρµογή
SIM, ενώ µια έξυπνη κάρτα τρίτης γενιάς µπορεί να περιέχει διάφορες
εφαρµογές USIM καθώς και µια εφαρµογή SIM.

Οι Κινητές Συσκευές χωρίζονται και αυτές ανάλογα µε την γενιά που
ανήκουν. Οι συσκευές δεύτερης γενιάς µπορούν να συνεργαστούν µόνο µε
εφαρµογές SIM, ενώ αυτές της τρίτης γενιάς συνεργάζονται τόσο µε
εφαρµογές USIM όσο και SIM. Όταν µια Κινητή Συσκευή τρίτης γενιάς µπορεί
να συνδεθεί µε ένα Υποσύστηµα Σταθµού Βάσης δεύτερης γενιάς
χαρακτηρίζεται ως «διπλής κατάστασης».

Για να λειτουργήσει µια συσκευή «διπλής κατάστασης» απαιτεί την ύπαρξη
δύο συγκεκριµένων υπηρεσιών στην εφαρµογή USIM, ακόµα και αν στην
έξυπνη κάρτα έχει αποθηκευθεί µια εφαρµογή SIM.

Η πρώτη µε αριθµό αναγνώρισης 27 είναι απαραίτητη όταν υπάρχει στο
δίκτυο Υποσύστηµα Σταθµού Βάσης δεύτερης γενιάς µε ενεργοποιηµένη την
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κρυπτογράφηση των δεδοµένων. Η εφαρµογή USIM χρησιµοποιώντας την
συνάρτηση µετατροπής c3 υπολογίζει το Κλειδί Κρυπτογράφησης Kc
(δεύτερης γενιάς) από τα Κλειδιά Κρυπτογράφησης CK και Γνησιότητας ΙΚ
(τρίτης γενιάς) και το ενσωµατώνει στην απάντηση που στέλνει στη Κινητή
Συσκευή κατά την διαδικασία Πιστοποίησης και ∆ιευθέτησης των Κλειδιών.
Από πλευράς ασφάλειας η παραπάνω συµπεριφορά χαρακτηρίζεται ως
κατάσταση «3G + Kc». Εφόσον η USIM περιέχει την υπηρεσία 27, η
κατάσταση αυτή είναι πάντα ενεργής και επαφίεται στην Κινητή Συσκευή να
διαχειριστεί τα δεδοµένα που λαµβάνει από την κάρτα, ανάλογα µε το
περιβάλλον που βρίσκεται.

Η δεύτερη υπηρεσία µε αριθµό αναγνώρισης 38 είναι απαραίτητη όταν
υπάρχει στο δίκτυο Καταχωρητής Θέσης Επισκεπτών του ∆ικτύου
Εξυπηρέτησης η/και Κέντρο Πιστοποίησης του Οικείου ∆ικτύου δεύτερης
γενιάς. Η εφαρµογή USIM εκτελεί την διαδικασία Πιστοποίησης και
∆ιευθέτησης Κλειδιών δεύτερης γενιάς. Χρησιµοποιεί τις συναρτήσεις
µετατροπής c2 και c3 για να υπολογίσει την απάντηση στην τυχαία
πρόκληση (RAND) και το Κλειδί Κρυπτογράφησης Kc. Η παραπάνω κατάσταση
είναι γνωστή ως «κατ’ ουσία 2G».

Τόσο η υπηρεσία 27 όσο και η 38 είναι προαιρετικές και είναι στην κρίση
του διαχειριστή του δικτύου αν θα τις ενσωµατώσει στις εφαρµογές USIM που
θα διαθέσει στους συνδροµητές του. Η µετάβαση από τη µια κατάσταση στην
άλλη γίνεται ύστερα από εντολή της Κινητής Συσκευής ανάλογα µε το
περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται.

2.5.2 Η διαδικασία Πιστοποίησης και ∆ιευθέτησης Κλειδιών σε µικτά
δίκτυα

Η διαδικασία Πιστοποίησης και ∆ιευθέτησης Κλειδιών εµπλέκει βασικά
πέντε τµήµατα κάθε συστήµατος κινητής τηλεφωνίας. Την έξυπνη κάρτα
(ICC), την Κινητή Συσκευή (ME), το Υποσύστηµα Σταθµού Βάσης (BSS),
τον Καταχωρητή Θέσης Επισκεπτών (VLR) του ∆ικτύου Εξυπηρέτησης και
τον Καταχωρητή Θέσης Οικείων (HLR) µαζί µε το Κέντρο Πιστοποίησης
(AuC) του Οικείου ∆ικτύου. Κάθε τµήµα από τα παραπάνω µπορεί να ανήκει
στην δεύτερη ή τρίτη γενιά σχηµατίζοντας έτσι τα πιθανά σενάρια
αλληλεπίδρασης µεταξύ των συστηµάτων GSM και 3GPP.

Υπάρχουν τέσσερα βασικά σενάρια που θα µας απασχολήσουν:

1. Κινητή Συσκευή και έξυπνη κάρτα τρίτης γενιάς

Στο σενάριο αυτό υπάρχουν τρεις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο
συνδροµητής δεν µπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στο δίκτυο:

 i. Όλα τα τµήµατα του δικτύου είναι τρίτης γενιάς εκτός από τον
Καταχωρητής Θέσης Επισκεπτών που είναι δεύτερης γενιάς. Η
σύνδεση δεν θα πραγµατοποιηθεί γιατί ο Καταχωρητής Θέσης δεν
είναι συµβατός µε Υποσύστηµα Σταθµού Βάσης τρίτης γενιάς. Για το
λόγο αυτό ο διαχειριστής του δικτύου θα πρέπει να φροντίσει να
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αναβαθµίσει πρώτα όλους τους Καταχωρητές Θέσης Επισκεπτών και
µετά τα αντίστοιχα Υποσυστήµατα Σταθµών Βάσης.

 ii. Όλα τα τµήµατα του ∆ικτύου είναι τρίτης γενιάς εκτός από το Κέντρο
Πιστοποίησης που είναι δεύτερης γενιάς. Αν και από τεχνικής άποψης η
σύνδεση σε αυτή την περίπτωση είναι εφικτή, κάτι τέτοιο θα
παραβίαζε µια από τις βασικές απαιτήσεις της ασφάλειας του
συστήµατος 3GPP όπως αυτή εκφράζεται στις τεχνικές προδιαγραφές
[3]: «Μια Κινητή Συσκευή τρίτης γενιάς µε ενεργοποιηµένη την USIM
εφαρµογή συνδεµένη µε Υποσύστηµα Σταθµών Βάσης τρίτης γενιάς
µπορεί να συµµετέχει µόνο σε διαδικασία Πιστοποίησης και
∆ιευθέτησης Κλειδιών τρίτης γενιάς». Έτσι η Κινητή Συσκευή θα
αρνηθεί κάθε υπηρεσία στην περίπτωση αυτή.

 iii. Όλα τα τµήµατα του δικτύου είναι τρίτης γενιάς εκτός από τον
Καταχωρητή Θέσης Επισκεπτών και το Κέντρο Πιστοποίησης που είναι
δεύτερης γενιάς. Η περίπτωση αυτή είναι όµοια µε την προηγούµενη
και οφείλεται στην ασυµβατότητα µεταξύ Καταχωρητή Θέσης
Επισκεπτών και Υποσυστήµατος Σταθµού Βάσης.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις η σύνδεση µε το δίκτυο είναι εφικτή.
Για να γίνει κάτι τέτοιο απαιτείται η χρήση των συναρτήσεων µετατροπής c2
και c3, εκτός φυσικά από την περίπτωση που όλα τα τµήµατα του ∆ικτύου
ανήκουν στην τρίτη γενιά, οπότε και η διαδικασία Πιστοποίησης και
∆ιευθέτησης Κλειδιών γίνεται όπως περιγράψαµε στο αντίστοιχο κεφάλαιο.

Η συνάρτηση µετατροπής c2 βοηθάει στον υπολογισµό της απάντησης
στην τυχαία πρόκληση (δεύτερης γενιάς) από την απάντηση που
χρησιµοποιείται στην διαδικασία Πιστοποίησης της τρίτης γενιάς και
αντίστροφα. Η συνάρτηση µετατροπής c3 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό
του Κλειδιού Πιστοποίησης Kc (δεύτερης γενιάς) από τα Κλειδιά
Κρυπτογράφησης CK και Γνησιότητας ΙΚ (τρίτης γενιάς) και αντίστροφα.

Για να γίνει η σύνδεση θα πρέπει η Κινητή Συσκευή να είναι «διπλής
κατάσταση» και η εφαρµογή USIM να έχει ενσωµατωµένες τις υπηρεσίες 27
και 38. Το ποια διαδικασία Πιστοποίησης και ∆ιευθέτησης Κλειδιών θα
εφαρµοστεί εξαρτάται από το Κέντρο Πιστοποίησης του Οικείου ∆ικτύου
ανάλογα αν αυτό είναι δεύτερης ή τρίτης γενιάς.

Πίνακας 2.3: Οι δυνατές περιπτώσεις του πρώτου σεναρίου
αλληλεπίδρασης και τα αποτελέσµατά τους
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2. Κινητή Συσκευή δεύτερης γενιάς και έξυπνη κάρτα τρίτης
γενιάς

Περίπου τα ίδια ισχύουν και στο δεύτερο πιθανό σενάριο. Μια Κινητή
Συσκευή δεύτερης γενιάς δεν µπορεί να συνεργαστεί µε ένα Υποσύστηµα
Σταθµού Βάσης τρίτης γενιάς. Επίσης ένα Υποσύστηµα τρίτης γενιάς δεν
µπορεί να συνεργαστεί µε ένα Καταχωρητή Θέσης Επισκεπτών δεύτερης
γενιάς. Στις παραπάνω περιπτώσεις προφανώς δεν είναι εφικτή η σύνδεση µε
το δίκτυο.

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις πάλι θα υπάρξει σύνδεση µε την βοήθεια των
συναρτήσεων µετατροπής c2 και c3. Ουσιαστικά σε κάθε περίπτωση θα
εφαρµοστεί η διαδικασία Πιστοποίησης και ∆ιευθέτησης Κλειδιών δεύτερης
γενιάς, ενώ όταν µόνο ο Καταχωρητής η/και η έξυπνη κάρτα είναι τρίτης
γενιάς το σύστηµα συµπεριφέρεται σαν εξολοκλήρου δεύτερης γενιάς. Βασική
προϋπόθεση πάντως είναι να είναι ενεργοποιηµένη η SIM εφαρµογή στην
έξυπνη κάρτα.

Πίνακας 2.4: Οι δυνατές περιπτώσεις του δεύτερου σεναρίου
αλληλεπίδρασης και τα αποτελέσµατά τους

3. Κινητή Συσκευή τρίτης γενιάς και έξυπνη κάρτα δεύτερης
γενιάς

Στο τρίτο πιθανό σενάριο οι περιπτώσεις είναι µειωµένες αφού το Κέντρο
Πιστοποίησης του Οικείου ∆ικτύου, είτε είναι δεύτερης είτε τρίτης γενιάς, θα
αποστέλλει τριπλέτες αφού ο συνδροµητής είναι δεύτερης γενιάς (κάρτα SIM).
Επίσης µια Κινητή Συσκευή τρίτης γενιάς µπορεί να συνεργαστεί µε µια κάρτα
δεύτερης γενιάς ακόµα και αν δεν είναι «διπλής κατάστασης».

Η Κινητή Συσκευή «διπλής κατάστασης» είναι απαραίτητη για να
επιτευχθεί η σύνδεση όταν το Υποσύστηµα Σταθµού Βάσης είναι δεύτερης
γενιάς. Σε κάθε περίπτωση θα πραγµατοποιηθεί η διαδικασία Πιστοποίησης και
∆ιευθέτησης Κλειδιών δεύτερης γενιάς. Σύνδεση δεν θα πραγµατοποιηθεί
µόνο όταν το Υποσύστηµα Σταθµού Βάσης είναι τρίτης γενιάς ενώ ο
Καταχωρητής Θέσης Επισκεπτών είναι δεύτερης γενιάς.
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Πίνακας 2.5: Οι δυνατές περιπτώσεις του τρίτου σεναρίου αλληλεπίδρασης
και τα αποτελέσµατά τους

4. Κινητή Συσκευή και έξυπνη κάρτα δεύτερης γενιάς

Σε αυτό το σενάριο έχουµε ένα κλασσικό Κινητό Σταθµό δεύτερης γενιάς.
Στο σενάριο αυτό δεν µπορεί να υπάρξει σύνδεση όταν το Υποσύστηµα
Σταθµού Βάσης είναι τρίτης γενιάς, αφού δεν θα µπορεί να συνεργαστεί µε
την Κινητή Συσκευή. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα έχουµε ουσιαστικά ένα
σύστηµα δεύτερης γενιάς.

Πίνακας 2.6: Οι δυνατές περιπτώσεις του τέταρτου σεναρίου
αλληλεπίδρασης και τα αποτελέσµατά τους

2.5.3 Η αλληλεπίδραση µεταξύ SIM και USIM στην έξυπνη κάρτα

Μια εφαρµογή SIM και µια εφαρµογή USIM που έχουν αποθηκευτεί σε µια
έξυπνη κάρτα τρίτης γενιάς δεν µπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα. Για το
λόγο αυτό δεν υπάρχει κάποιος άµεσος τρόπος να αλληλεπιδράσουν µεταξύ
τους οι δύο εφαρµογές. Ωστόσο υπάρχουν συγκεκριµένα στοιχεία που µπορεί
να µοιράζονται οι δύο εφαρµογές, όπως στοιχεία που αφορούν την συνδροµή,
την πρόσβαση σε λειτουργίες της συσκευής ή και τις ίδιες εφαρµογές.

Θα ασχοληθούµε µόνο µε τα στοιχεία που σχετίζονται µε την ασφάλεια
του συστήµατος, δηλαδή µε την Παγκόσµια Ταυτότητα Συνδροµητή (IMSI),
το Κλειδί Πιστοποίησης και τον αλγόριθµο πιστοποίησης που χρησιµοποιείται.
Όπως είναι ήδη γνωστό στο Κέντρο Πιστοποίησης του Οικείου ∆ικτύου
αποθηκεύεται η Παγκόσµια Ταυτότητα του κάθε συνδροµητή µαζί µε το
συσχετισµό της µε ένα κλειδί Πιστοποίησης. ∆εν είναι δυνατό, είτε
αναφερόµαστε σε σύστηµα δεύτερης είτε τρίτης γενιάς, µια Παγκόσµια
Ταυτότητα να συσχετίζεται µε παραπάνω από ένα κλειδιά ή αλγόριθµους
πιστοποίησης.
Λαµβάνοντας τον παραπάνω περιορισµό υπόψη, υπάρχουν τρεις

δυνατότητες σε ότι αφορά την διαχείριση και την αποθήκευση των στοιχείων
αυτών από την έξυπνη κάρτα:
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1. Ξεχωριστή Παγκόσµια Ταυτότητα Συνδροµητή και ξεχωριστό
Κλειδί Πιστοποίησης για κάθε εφαρµογή. Αυτό µπορεί να συµβεί
όταν ο διαχειριστής του δικτύου επιθυµεί οι συνδροµές δεύτερης και
τρίτης γενιάς να είναι τελείως ανεξάρτητες µεταξύ τους. Προφανώς για
κάθε συνδροµή θα υπάρχει διαφορετική Παγκόσµια Ταυτότητα
Συνδροµητή και Κλειδί Πιστοποίησης, ενώ είναι επιλογή του
διαχειριστή του δικτύου αν θα χρησιµοποιήσει ένα κοινό Κέντρο
Πιστοποίησης «διπλής κατάστασης» ή αν θα έχει δύο Κέντρα, ένα για
τις συνδροµές δεύτερης γενιάς και ένα για αυτές της τρίτης γενιάς.
Επίσης είναι στην κρίση του διαχειριστή κατά πόσο θα χρησιµοποιήσει
δύο διαφορετικούς αλγόριθµους πιστοποίησης ή θα χρησιµοποιήσει
µόνο ένα τρίτης γενιάς ο οποίος θα µεταβαίνει στην κατάσταση «κατ’
ουσία 2G» για να εξυπηρετήσει τους συνδροµητές δεύτερης γενιάς.

2. Ξεχωριστή Παγκόσµια Ταυτότητα Συνδροµητή για κάθε
εφαρµογή αλλά κοινό Κλειδί Πιστοποίησης. Η λειτουργία του
συστήµατος είναι ουσιαστικά όµοια µε πριν µε την διαφορά ότι
εξοικονοµούνται 128 bits αποθηκευτικού χώρου, αφού υπάρχει ένα
Κλειδί Πιστοποίησης για κάθε κάρτα. Από την άλλη πλευρά η χρήση
ενός Κλειδιού Πιστοποίησης για δύο διαφορετικές συνδροµές απαιτεί
πολύ προσεχτικό σχεδιασµό των λειτουργιών δηµιουργίας και διανοµής
των κλειδιών αυτών.

3. Κοινή Παγκόσµια Ταυτότητα Συνδροµητή και κοινό Κλειδί
Πιστοποίησης και για τις δύο εφαρµογές. Με τον τρόπο αυτό ο
διαχειριστής του δικτύου αποδίδει µια συνδροµή για κάθε Κινητή
Συσκευή, ανεξάρτητα αν αυτή είναι δεύτερης ή τρίτης γενιάς. Η
Παγκόσµια Ταυτότητα και το Κλειδί Πιστοποίησης χρησιµοποιούνται
και από τις δύο εφαρµογές. Από την πλευρά του Οικείου ∆ικτύου, το
Κέντρο Πιστοποίησης µπορεί να είναι είτε δεύτερης είτε τρίτης γενιάς.
Ο αλγόριθµος πιστοποίησης στο µεν Κέντρο δεύτερης γενιάς θα είναι
τρίτης γενιάς σε «κατ’ ουσία 2G» κατάσταση, στο δε Κέντρο τρίτης
γενιάς επίσης τρίτης γενιάς σε κανονική κατάσταση αυτή την φορά. Σε
ότι αφορά την κάρτα αυτή θα χρησιµοποιεί αλγόριθµο τρίτης γενιάς ο
οποίος θα µεταβαίνει σε κατάσταση «κατ’ ουσία 2G» όταν
χρησιµοποιείται η εφαρµογή SIM. Το πλεονέκτηµα αυτής της επιλογής
έγκειται ακριβώς στο γεγονός ότι υπάρχει µόνο ένας αλγόριθµος
πιστοποίησης στην κάρτα, µε αποτέλεσµα να µειώνεται αρκετά η
πολυπλοκότητά της.

2.5.4 Οι συναρτήσεις µετατροπής των δεδοµένων ασφαλείας

Υπάρχουν πέντε συναρτήσεις που χρησιµοποιούνται για να µετατρέψουν
δεδοµένα ασφαλείας που χρησιµοποιούνται από το σύστηµα τρίτης γενιάς σε
αυτά που χρησιµοποιούνται από το σύστηµα GSM.
Η πρώτη ονοµάζεται c1 και µετατρέπει την τυχαία πρόκληση τρίτης γενιάς

(RAND), µήκους 128 bits, σε τυχαία πρόκληση δεύτερης γενιάς (RAND),
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επίσης µήκους 128 bits. Ουσιαστικά η συνάρτηση αυτή φροντίζει ώστε οι δύο
προκλήσεις να είναι ίδιες.

c1: RAND2G = RAND3G

Η δεύτερη συνάρτηση µετατροπής είναι γνωστή ως c2 και χρησιµοποιείται
για να µετατραπεί η απάντηση στην τυχαία πρόκληση από τρίτης σε δεύτερης
γενιάς. Η συνάρτηση αυτή χρησιµοποιείται τόσο από το Κέντρο Πιστοποίησης
του Οικείου ∆ικτύου, όσο και από την εφαρµογή USIM. Επειδή η απάντηση
αυτή στο σύστηµα GSM έχει µήκος 32 bits, ενώ στο σύστηµα τρίτης γενιάς
(RES) έχει µήκος 128 bits, για την µετατροπή της χωρίζεται η απάντηση της
τρίτης γενιάς σε κοµµάτια των 32 bits και στη συνέχεια προστίθενται τα
κοµµάτια αυτά χρησιµοποιώντας µιας συνάρτηση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΥ Ή.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση της συνάρτησης c2 είναι η ύπαρξη
στην USIM της υπηρεσίας 38.

c2: RES2G = XRES3G, 1 [xor XRES3G, 2 [xor XRES3G, 3 [xor XRES3G, 4]]]
SRES2G = RES3G, 1 [xor RES3G, 2 [xor RES3G, 3 [xor RES3G, 4]]]

Η τρίτη συνάρτηση ονοµάζεται c3 και υπολογίζει το Κλειδί
Κρυπτογράφησης δεύτερης γενιάς (Kc), µήκους 64 bits, χρησιµοποιώντας τα
Κλειδιά Κρυπτογράφησης (CK) και Γνησιότητας (IK), µήκους 128 bits το
καθένα. Και η συνάρτηση αυτή εφαρµόζεται τόσο από το Κέντρο
Πιστοποίησης όσο και από την εφαρµογή USIM.Ουσιαστικά η συνάρτηση c3
χωρίζει τόσο το Κλειδί Κρυπτογράφησης (CK) όσο και το Κλειδί Γνησιότητας
(ΙΚ) σε δύο ίσα µέρη το καθένα και προσθέτοντάς τα µε τη βοήθεια µιας
συνάρτησης ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΥ Ή υπολογίζει το Κλειδί Κρυπτογράφησης
δεύτερης γενιάς. Για να εφαρµοστεί η συνάρτηση αυτή απαιτείται η ύπαρξη
της υπηρεσίας 27 στην USIM.

c3: Kc = CK1 xor CK2 xor IK1 xor IK2

Οι άλλες δύο συναρτήσεις µετατροπής (c4 και c5) υπολογίζουν η µεν
πρώτη το Κλειδί Κρυπτογράφησης τρίτης γενιάς (CK), µήκους 128 bits, η δε
άλλη το Κλειδί Γνησιότητας (ΙΚ),µήκους 128 bits, χρησιµοποιώντας και οι δύο
το Κλειδί Κρυπτογράφησης δεύτερης γενιάς (Kc), µήκους 64 bits.
Η συνάρτηση c4 απλώς προσθέτει τα 64 bits του Κλειδιού

Κρυπτογράφησης (Kc) στο εαυτό τους ώστε να πάρουµε τα 128 bits που
απαιτούνται.

c4: CK = Kc || Kc

Η συνάρτηση c5 χωρίζει το Κλειδί Κρυπτογράφησης (CK) σε δύο ίσα µέρη
και στην συνέχεια προσθέτει τα δύο µέρη αυτά µε την χρήση της συνάρτησης
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΥ Ή. Το αποτέλεσµα προστίθεται τόσο στα λιγότερα όσο και
στα περισσότερα σηµαντικά ψηφία του Κλειδιού Κρυπτογράφησης (Kc) και
προκύπτουν τα 128 bits  του Κλειδιού Γνησιότητας (ΙΚ).

c5: IK = (Kc1 xor Kc2) || Kc || (Kc1 xor Kc2)
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2.5.5 Η εκτέλεση των συναρτήσεων ασφάλειας στις διάφορες
καταστάσεις λειτουργίας

Υπάρχουν πέντε συναρτήσεις ασφαλείας που χρησιµοποιούνται από την
USIM όταν λειτουργεί σε πλήρες περιβάλλον τρίτης γενιάς. Όταν όµως η USIM
βρίσκεται στις άλλες δύο καταστάσεις λειτουργίας υπάρχουν κάποιες
διαφοροποιήσεις σε ότι αφορά την εκτέλεση των συναρτήσεων αυτών.
Στην κατάσταση λειτουργίας «3G + Kc» η USIM εξακολουθεί να λαµβάνει

ως δεδοµένα την τυχαία πρόκληση (RAND) και το δείγµα πιστοποίησης
(AUTN) και εκτελεί και τις πέντε συναρτήσεις µε την µόνη διαφορά ότι
χρησιµοποιεί την συνάρτηση µετατροπής c3 για να υπολογίσει το Κλειδί
Κρυπτογράφησης δεύτερης γενιάς (Kc). Στην συνέχεια επιστρέφει την
απάντηση στην τυχαία πρόκληση (RES), το Κλειδί Κρυπτογράφησης τρίτης
γενιάς (CK), το Κλειδί Γνησιότητας (ΙΚ) και το Κλειδί Κρυπτογράφησης
δεύτερης γενιάς (Kc). Πρέπει να αναφέρουµε ότι το Κλειδί Κρυπτογράφησης
δεύτερης γενιάς επιστρέφεται πάντα από την USIM όταν είναι ενεργή η
κατάσταση λειτουργίας «3G + Kc»  και απορρίπτεται από την Κινητή Συσκευή
όταν δεν το χρειάζεται.
Στην κατάσταση λειτουργίας «κατ’ ουσία 2G» το µόνο δεδοµένο που

δέχεται η εφαρµογή USIM είναι η τυχαία πρόκληση (RAND). Η USIM εκτελεί
µόνο τις συναρτήσεις f2,f3 και f4. Στην συνέχεια χρησιµοποιεί τις συναρτήσεις
µετατροπής c2 και c3 για να υπολογίσει την απάντηση δεύτερης γενιάς στην
τυχαία πρόκληση και το Κλειδί Κρυπτογράφησης δεύτερης γενιάς (Kc), τα
οποία και επιστρέφει στην Κινητή Συσκευή. Στην πραγµατικότητα στην
κατάσταση λειτουργίας «κατ’ ουσία 2G» ο αλγόριθµος που εκτελείται είναι
στην ουσία δεύτερης γενιάς. Έτσι ακόµα και αν σε µια έξυπνη κάρτα τρίτης
γενιάς υπάρχει εφαρµογή SIM δεν απαιτείται και αλγόριθµος δεύτερης γενιάς
αφού µπορεί να εκτελεστεί αυτός της τρίτης γενιάς σε κατάσταση λειτουργίας
«κατ’ ουσία 2G».

Εικόνα 2.16: Η αλληλεπίδραση των συστηµάτων GSM και 3GPP (συνοπτικά)
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ΜΕΡΟΣ Β:  Η ασφάλεια των συστηµάτων ασύρµατης
επικοινωνίας

Με την αύξηση της χρήσης των υπολογιστών αυξήθηκαν και τα καλώδια
που έπρεπε να χρησιµοποιεί κάποιος για να επικοινωνεί µε τους γύρω του. ∆εν
έφθανε µόνο το κλασσικό καλώδιο του τηλεφώνου, αλλά χρειαζόταν και
καλώδια για να συνδεθεί ο υπολογιστής µε το ∆ιαδίκτυο, καλώδια για να
συνδεθεί µε τις περιφερειακές συσκευές, καλώδια για να συνδεθεί µε άλλους
υπολογιστές σε ένα δίκτυο.

Έτσι έγινε γρήγορα κατανοητό ότι το µέλλον ανήκει στις ασύρµατες
τεχνολογίες όχι µόνο γιατί είναι πιο πρακτικές στις διαδικασίες σύνδεσης
µεταξύ των συσκευών αλλά και γιατί είναι οικονοµικότερες αφού αρκεί η
εγκατάσταση µιας τέτοιας τεχνολογίας σε µια συσκευή, ώστε να µπορεί να
συνδέεται αµέσως µε όποια άλλη συσκευή επιθυµεί.

Στη συνέχεια θα εξετάσουµε τα δύο σηµαντικότερα αυτή την στιγµή
συστήµατα ασύρµατης επικοινωνίας, το πρότυπο επικοινωνίας ΙΕΕΕ 802.11 και
την τεχνολογία Bluetooth. Το 802.11 χρησιµοποιείται για την δηµιουργία
τοπικών δικτύων αφού η εµβέλειά του φθάνει τα 100 µέτρα ενώ υποστηρίζει
και υψηλούς ρυθµούς µετάδοσης. Αντίθετα η τεχνολογία Bluetooth
χρησιµοποιείται για την δηµιουργία προσωπικών δικτύων, αφού η εµβέλειά
της δεν ξεπερνά τα 10 µέτρα.

Κεφάλαιο 3:Το πρότυπο επικοινωνίας IEEE 802.11

Η όλο και µεγαλύτερη διάδοση των φορητών υπολογιστών και των
Προσωπικών Ψηφιακών Βοηθών (Personal Digital Assistant, PDA) έκανε όλο
και εντονότερη την ανάγκη ανάπτυξης ασύρµατων
τοπικών δικτύων (Wireless Local Area Network,
WLAN). Ο σκοπός των ασύρµατων τοπικών δικτύων
δεν είναι να αντικαταστήσουν τα ενσύρµατα, αφού
τα δεύτερα είναι πιο ανταγωνιστικά κυρίως από την
οικονοµική σκοπιά, αλλά να συνεργαστούν µαζί τους για την διευκόλυνση των
χρηστών.

Έτσι µπορεί να υπάρχει ένα ασύρµατο δίκτυο που να καλύπτει ένα όροφο
σε µια εταιρεία και ένα ενσύρµατο δίκτυο που θα συνδέει τον όροφο αυτό µε
την υπόλοιπη εταιρεία. Επίσης ασύρµατα δίκτυα, λόγω της ευκολίας
δηµιουργία τους, µπορούν να δηµιουργηθούν σε περιπτώσεις που είναι
ασύµφορο οικονοµικά ή µη πρακτικό να δηµιουργηθούν ενσύρµατα δίκτυα,
όπως για παράδειγµα σε συνέδρια και εκθέσεις ή σε µεγάλους χώρους όπου τα
καλώδια θα πρέπει να διασχίζουν το δάπεδο.

Τα ασύρµατα τοπικά δίκτυα αναπτύχθηκαν ανεξάρτητα από οποιοδήποτε
υπάρχον πρότυπο και µέχρι τώρα δεν έχει καθιερωθεί κανένα πρότυπο που να
τα καλύπτει. Το 1990 ιδρύθηκε η υποεπιτροπή ΙΕΕΕ 802.11 µε σκοπό να
αλλάξει αυτή την κατάσταση και να βοηθήσει στην καθιέρωση ενός
οικουµενικού πρότυπου που να καλύπτει την αγορά των ασύρµατων τοπικών
δικτύων, κάτι τελικά που έγινε πραγµατικότητα τον Ιούλιο του 1997. Οι
περισσότεροι κατασκευαστές ασύρµατων δικτύων είναι µέλη της
υποεπιτροπής αυτής για αυτό και ένα από τα κύρια θέµατα είναι η
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διαλειτουργικότητα των συστηµάτων που προέρχονται από διάφορους
κατασκευαστές. Οι λειτουργικές απαιτήσεις για τις προδιαγραφές των
ασύρµατων τοπικών δικτύων έχουν ορισθεί ως εξής [1]:

• Το πρωτόκολλο πρέπει να µπορεί να διαχειριστεί σταθερούς σταθµούς
και φορητούς (µετακινούµενους σταθµούς που χρησιµοποιούνται µόνο
σε συγκεκριµένες θέσεις), καθώς επίσης και κινητούς σταθµούς µε
πρόσβαση στο µέσο µετάδοσης ενώ κινούνται.

• Το ελάχιστο λειτουργικό εύρος ζώνης που θα µπορεί να υποστηριχθεί
έχει προσδιορισθεί στο 1 Mbps.

Για να υποστηριχθούν εφαρµογές πραγµατικού χρόνου, πρέπει να
υλοποιηθεί µια υπηρεσία που περιορίζει την διακύµανση της καθυστέρησης
των πακέτων. Άλλες απαιτήσεις  αφορούν την ανάγκη για ασφαλή και
αξιόπιστη παράδοση των πακέτων, που αποτελεί ένα σηµαντικό θέµα λόγω
των διαλείψεων κατά την µετάδοση του σήµατος αλλά και λόγω των
πολλαπλών διαδροµών στους αναξιόπιστους ραδιοδιαύλους. Τέλος, ένα
σηµαντικό µέρος των προδιαγραφών ασχολείται µε τις λειτουργίες διαχείρισης
της ισχύος, για τα τερµατικά που τροφοδοτούνται µε µπαταρίες.

3.1 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προτύπου ΙΕΕΕ 802.11

Το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.11 προβλέπει την χρησιµοποίηση τριών
διαφορετικών τύπων φυσικού στρώµατος:

• Ραδιοδίαυλος 2,4 GHz µε απλωµένο φάσµα και εναλλαγή
συχνότητας (Frequency Hopping Spread – Spectrum, FHSS) και
ρυθµό µετάδοσης µεταξύ 1 Mbps και 2 Mbps.

• Ραδιοδίαυλος 2,4 GHz µε απλωµένο φάσµα ευθείας ακολουθίας
( Direct Sequence Spread – Spectrum, DSSS) µε ρυθµό µετάδοσης
από 2 Mbps ως 11 Mbps για µικρές αποστάσεις.

• Υπέρυθρες ακτίνες

Η υποεπιτροπή προτυποποίησης όρισε πολλά φυσικά στρώµατα, διότι το
ενδιαφέρον των µελών της ήταν κατανεµηµένο στα προαναφερθέντα φυσικά
στρώµατα και έπρεπε να ικανοποιηθούν όλοι. Το όφελος από αυτή την
προσέγγιση είναι, ότι διάφοροι χρήστες που θέλουν ασύρµατο τοπικό δίκτυο
συµβατό µε το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.11 µπορούν να εκµεταλλευτούν τα διάφορα
πλεονεκτήµατα κάθε φυσικού στρώµατος. Το µειονέκτηµα είναι ότι δύο
χρήστες που θέλουν να επικοινωνήσουν πρέπει να καθορίσουν επιπρόσθετα
τον τύπο και τον ρυθµό µετάδοσης δεδοµένων στο σύστηµα του ασύρµατου
τοπικού δικτύου τους, για να επιτραπεί διαλειτουργικότητα.
Στα συστήµατα µε εναλλαγή συχνότητας, η συχνότητα µε την οποία

µεταδίδονται τα δεδοµένων λαµβάνει διάφορες τιµές που επιλέγονται από µια
οµάδα συχνοτήτων (π.χ. 79 συχνότητες για την Αµερική και την Ευρώπη και
23 για την Ιαπωνία). Έτσι, ο ποµπός στέλνει δεδοµένα σε δοθείσα συχνότητα
για ένα σταθερό χρονικό διάστηµα και στη συνέχεια µεταβαίνει στην επόµενη
συχνότητα για ένα άλλο σταθερό χρονικό διάστηµα. Το σχέδιο εναλλαγής της
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συχνότητας είναι γνωστό στον δέκτη, οπότε ο συνθέτης συχνοτήτων στον
δέκτη µπορεί να κάνει εναλλαγές συγχρονισµού και να ανακτά το αρχικό σήµα
δεδοµένων.
Στα συστήµατα εναλλαγής συχνότητας γειτονικές ή επικαλυπτόµενες

κυψέλες χρησιµοποιούν διαφορετικά σχέδια εναλλαγής της συχνότητας. Για τα
σχέδια αυτά, µε πολλές συχνότητες, είναι απίθανο να χρησιµοποιείται η ίδια
συχνότητα ταυτόχρονα σε δύο γειτονικές κυψέλες. Το πρότυπο καθορίζει
τρεις διαφορετικές οµάδες σχεδίων εναλλαγής της συχνότητας, κάθε µια από
τις οποίες αποτελείται από 26 σχέδια (26 λογικούς διαύλους). Οι διαδοχικές
συχνότητες που χρησιµοποιούνται απέχουν µεταξύ τους 6 MHz.
Στα συστήµατα ευθείας ακολουθίας το αρχικό σήµα δεδοµένων

διαµορφώνεται από ένα σήµα εξάπλωσης ευρείας ζώνης. Αυτό το σήµα
εξάπλωσης είναι γνωστό στον δέκτη, ο οποίος µπορεί στη συνέχεια να
ανακτήσει το αρχικό σήµα δεδοµένων. Το κέρδος επεξεργασίας στο 802.11
είναι 11 (40 dB), γεγονός που επιτρέπει κάποια ανθεκτικότητα στον θόρυβο
στενής ζώνης, καθώς επίσης και τη δυνατότητα κατάτµησης του διατιθέµενου
εύρους ζώνης σε µερικούς διαύλους.
Γενικότερα θα µπορούσαµε να πούµε ότι ένα σύστηµα εναλλαγής

συχνότητας, επειδή µπορεί να παρέχει µεγαλύτερο αριθµό διαύλων από ότι
ένα σύστηµα ευθείας ακολουθίας, ίσως είναι προτιµότερο να χρησιµοποιηθεί
σε πυκνά περιβάλλοντα, όπου οι κυψέλες έχουν επικάλυψη µε πολλές
γειτονικές κυψέλες. Επίσης λόγω της διαφορετικής ανθεκτικότητας των δύο
συστηµάτων στην παρεµβολή στενής ζώνης, τα συστήµατα εναλλαγής
συχνότητας έχουν καλύτερη επίδοση αν η παρεµβολή είναι ισχυρή, ενώ τα
συστήµατα ευθείας ακολουθίας αν η παρεµβολή είναι ασθενής.
Παρόλο που και τα δύο ραδιοσυστήµατα έχουν κατασκευαστές που τα

υποστηρίζουν, το σύστηµα ευθείας ακολουθίας δείχνει να κερδίζει έδαφος και
να ενσωµατώνεται στα καινούρια πρότυπα που δηµιουργούνται εξαιτίας του
µεγαλύτερου ρυθµού µετάδοσης. Και οι δύο τύποι των ραδιοσυστηµάτων
αυτών µεταδίδουν σε στάθµη ισχύος 100 mW ή µικρότερη, γεγονός που θα τα
επιτρέπει να καλύπτονται αποστάσεις µέχρι 100 µέτρα σε εσωτερικούς
χώρους, ανάλογα µε τον ρυθµό µετάδοση δεδοµένων και την κατασκευή και
διαρρύθµιση των κτιρίων.
Τέλος η προδιαγραφή για τις υπέρυθρες ακτίνες καθορίζει µήκη κύµατος

στη περιοχή 850 έως 950 nm. Η υπέρυθρη περιοχή σχεδιάζεται µόνο για
χρήση µέσα σε κτίρια και λειτουργεί µε µη κατευθυνόµενες εκποµπές. Η
σχεδίαση επιτρέπει στους σταθµούς να λαµβάνουν µεταδόσεις οπτικής επαφής
καθώς και ανακλώµενες. Η εµβέλεια τους δεν ξεπερνά τα µερικά µέτρα ενώ ο
ρυθµός µετάδοσης δεν ξεπερνά τo 1 Mbps.
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3.2 Η δοµή του πρότυπου ΙΕΕΕ 802.11

Σύµφωνα µε το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.11 µπορούν να δηµιουργηθούν δύο
είδη ασύρµατων τοπικών δικτύων:

• Το περιστασιακό δίκτυο (ad hoc network). Για να δηµιουργηθεί ένα
τέτοιο δίκτυο απαιτούνται τουλάχιστον δύο σταθµοί που επικοινωνούν
µεταξύ τους.  Οι σταθµοί αυτοί δηµιουργούν ένα Βασικό Σύνολο
Εξυπηρέτησης (Basic Service Set, BSS), το οποίο αποτελεί και την
βάση του δικτύου. Οι σταθµοί επικοινωνούν απευθείας ο ένας µε τον
άλλο. Σε περίπτωση που ο ένας σταθµός δεν βρίσκεται στην εµβέλεια
του άλλου, η σύνδεση µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε την βοήθεια των
άλλων σταθµών µε επικοινωνία από κορυφή σε κορυφή. Ένα άλλο
χαρακτηριστικό του περιστασιακού δικτύου είναι ότι ο προσωρινός του
χαρακτήρας αφού παύει να υπάρχει µόλις οι σταθµοί αποµακρυνθούν
µεταξύ τους.

Εικόνα 3.1: Ασύρµατο περιστασιακό δίκτυο 802.11 (ad hoc)

• Το δίκτυο µε σταθερή υποδοµή, το οποίο είναι και η συνηθέστερη
περίπτωση. Στο δίκτυο αυτό όλοι οι σταθµοί συνδέονται µε ένα
σηµείο πρόσβασης (access point). Η βασική λειτουργία του σηµείου
πρόσβασης είναι η δηµιουργία µιας γέφυρας µεταξύ ασύρµατων και
ενσύρµατων τοπικών δικτύων.  Αναλογικά θα µπορούσαµε να πούµε
ότι εκτελεί παρόµοια λειτουργία µε αυτή του σταθµού βάσης στα
κυψελωτά συστήµατα κινητών επικοινωνίας.  Σε ένα τέτοιο δίκτυο οι
σταθµοί δεν επικοινωνούν απευθείας µεταξύ τους αλλά µόνο µέσω του
σηµείου πρόσβασης. Σε κάθε Βασικό Σύνολο Εξυπηρέτησης (BSS)
αντιστοιχεί και ένα σηµείο πρόσβασης, ενώ διάφορα σηµεία
πρόσβασης µπορούν να συνδεθούν µεταξύ τους (συνήθως µέσω ενός
τοπικού δικτύου Ethernet) και να δηµιουργήσουν ένα ευρύτερο
δίκτυο, γνωστό ως Εκτεταµένο Σύνολο Εξυπηρέτησης  (Extended
Service Set, ESS).
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Εικόνα 3.2: Ασύρµατο τοπικό δίκτυο 802.11 µε σταθερή υποδοµή

Τα δύο αυτά είδη δικτύων δεν είναι εντελώς διακριτά µεταξύ τους, αλλά
συχνά συνυπάρχουν. Για παράδειγµα µπορεί σε ένα περιστασιακό δίκτυο ένας
σταθµός να παίζει το ρόλο του σηµείου πρόσβασης προς τα έξω. Στην
περίπτωση αυτή οι σταθµοί του δικτύου µπορούν να συνδεθούν απευθείας
µεταξύ τους, αλλά όταν θέλουν να  επικοινωνήσουν µε κάποιον που βρίσκεται
εκτός δικτύου, αυτό θα πρέπει να γίνει µέσω του σταθµού – σηµείου
πρόσβασης.
Ο σταθµός αυτός µπορεί να συνδέεται είτε µε κάποιο άλλο ασύρµατο

δίκτυο, µε την ίδια ή διαφορετική τοπολογία, δηµιουργώντας έτσι ένα
Εκτεταµένο Σύνολο Εξυπηρέτησης, είτε µε ένα κλασσικό σηµείο πρόσβασης,
το οποίο θα παρέχει στον σταθµό και άρα σε όλο το τοπικό δίκτυο πρόσβαση
σε ένα ευρύτερο δίκτυο, όπως για παράδειγµα το ∆ιαδίκτυο.
Ο λόγος που γίνεται κάτι τέτοιο σχετίζεται µε την πολιτική που θέλει να

ακολουθήσει ο διαχειριστής του δικτύου. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνει την
άµεση και εύκολη επικοινωνία µεταξύ των σταθµών του δικτύου, αλλά
ταυτόχρονα εφαρµόζει και έλεγχο στις συνδέσεις που γίνονται µε οντότητες
που υπάρχουν εκτός του τοπικού δικτύου και άρα είναι δυσκολότερο να
ελεγχθούν απευθείας.
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3.3 Η ασφάλεια του προτύπου ΙΕΕΕ 802.11

Αρχικά όπως είδαµε σε ορισµένες εκδόσεις του 802.11 υπάρχει
ενσωµατωµένος ένας µηχανισµός εναλλαγής της συχνότητας επικοινωνίας.
Αυτός ο µηχανισµός, όπου χρησιµοποιείται παρέχει κάποια ασφάλεια, αφού
είναι δύσκολο, αλλά όχι αδύνατο, να εντοπίσει και να παρακολουθήσει κάποιος
την συχνότητα επικοινωνίας.

Ένας πρώτος τρόπος ελέγχου της πρόσβασης σε κάποιο δίκτυο είναι η
χρήση του Πιστοποιητικού Υπηρεσιών (Service Set Identifier, SSID). Κάθε
τέτοιο Πιστοποιητικό µπορεί να συσχετιστεί µε ένα ή περισσότερα σηµεία
πρόσβασης και να χρησιµοποιηθεί για την διαίρεση ενός ασύρµατου δικτύου
σε µικρότερα. Κάθε σηµείο πρόσβασης µπορεί να προγραµµατιστεί να δέχεται
συγκεκριµένα Πιστοποιητικά και να παρέχει πρόσβαση σε ορισµένα τµήµατα
του δικτύου. Με τον τρόπο αυτό µπορεί να περιοριστεί η πρόσβαση κάποιου
σταθµού ή κάποιου χρήστη µόνο στα τµήµατα του δικτύου που του είναι
απαραίτητα.

Η χρήση ωστόσο του Πιστοποιητικού Υπηρεσιών µε τον παραπάνω τρόπο,
ισοδυναµεί ουσιαστικά µε την χρήση ενός κωδικού πρόσβασης. Άρα και το
επίπεδο του ελέγχου που παρέχει είναι αντίστοιχο µε αυτό ενός κοινού
κωδικού πρόσβασης. Επιπλέον στις περισσότερες περιπτώσεις τα σηµεία
πρόσβασης είναι προγραµµατισµένα να εκπέµπουν το Πιστοποιητικό
Υπηρεσιών που χρησιµοποιούν, χωρίς να παίρνουν κάποια ιδιαίτερα µέτρα
προστασίας του. Τέλος, επειδή οι ρυθµίσεις των δικτύων, άρα και η επιλογή
των Πιστοποιητικών, γίνονται συνήθως από τους ίδιους τους υπαλλήλους η
τιµή τους γίνεται γρήγορα γνωστή σε όλους.

Άρα αν κάποιος επιθυµεί να πετύχει πραγµατικό έλεγχο της πρόσβασης σε
κάποιο δίκτυο χρησιµοποιώντας τα Πιστοποιητικά Υπηρεσιών θα πρέπει να
ρυθµίσει τα σηµεία πρόσβασης να µην εκπέµπουν τη τιµή των Πιστοποιητικών
αυτών και να είναι πολύ προσεκτικός στην διαχείριση τους από τους
υπαλλήλους.

Ένας άλλος τρόπος ελέγχου της πρόσβασης σε κάποιο δίκτυο είναι η
χρήση των διευθύνσεων Ελέγχου Πρόσβασης στο Μέσο Μετάδοσης
(Media Access Control, MAC). Κάθε κάρτα δικτύου 802.11 αναγνωρίζεται από
αυτή την διεύθυνση η οποία είναι παγκοσµίως µοναδική. Έτσι µπορεί κάποιο
σηµείο πρόσβασης να προγραµµατιστεί να δέχεται µόνο ορισµένες
διευθύνσεις.

Η ταυτόχρονη χρήση των Πιστοποιητικών Υπηρεσιών και των διευθύνσεων
Ελέγχου Πρόσβασης στο Μέσο Μετάδοσης (MAC) παρέχουν ικανοποιητικό
έλεγχο της πρόσβασης σε κάποιο δίκτυο, αλλά είναι κατάλληλα µόνο για
τοπικά δίκτυα µικρού µεγέθους. Ο λόγος για αυτό είναι η διαχείριση των
διευθύνσεων Ελέγχου Πρόσβασης στο Μέσο Μετάδοσης. Οι διευθύνσεις αυτές
θα πρέπει να προγραµµατιστούν χειροκίνητα σε κάθε σηµείο πρόσβασης, ενώ
τα αρχεία των σηµείων πρόσβασης θα πρέπει να παραµένουν συνεχώς
ενηµερωµένα για τυχόν αλλαγές. Κάτι τέτοιο µπορεί να γίνει µε
αποτελεσµατικά τρόπο µόνο σε δίκτυα που δεν ξεπερνούν τους 250 πελάτες.
Τέλος, ένα άλλο µειονέκτηµα είναι ότι κάποιος τρίτος µπορεί χωρίς µεγάλη
δυσκολία να ανακαλύψει την διεύθυνση Ελέγχου Πρόσβασης στο Μέσο
Μετάδοσης κάποιας κάρτας και έτσι να αποκτήσει πρόσβαση στο δίκτυο.
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Εικόνα 3.3: Η χρήση των Πιστοποιητικών Υπηρεσιών (SSID) και των
διευθύνσεων Ελέγχου της Πρόσβασης στο Μέσο Μετάδοσης (MAC) για τον

έλεγχο της πρόσβασης σε ένα ασύρµατο τοπικό δίκτυο

3.3.1 Το πρωτόκολλο Ενσύρµατου Ισοδύναµου Απόρρητου (Wired
Equivalent Privacy, WEP)

Από τις τεχνικές προδιαγραφές του προτύπου ΙΕΕΕ 802.11 [2] ορίζεται ότι
το πρωτόκολλο Ενσύρµατου Ισοδύναµου Απόρρητου (WEP) είναι αυτό
που χρησιµοποιείται για την προστασία των πλαισίων δεδοµένων. Ουσιαστικά
περιέχει τρεις  διαδικασίες ασφάλειας: την κρυπτογράφηση των
δεδοµένων, την προστασία της ακεραιότητας των δεδοµένων και την
πιστοποίηση της ταυτότητας του σταθµού. Όπως θα φανεί και στη
συνέχεια η κρυπτογράφηση και η προστασία της ακεραιότητας των
δεδοµένων αλληλοπλέκονται µεταξύ τους και δεν µπορεί η µία να
πραγµατοποιηθεί χωρίς την άλλη.

Για τις παραπάνω διαδικασίες χρησιµοποιείται ένα κλειδί που είναι κοινό σε
όλους τους σταθµούς που επικοινωνούν µεταξύ τους και το µήκος του οποίου
είναι 40 bits στις αρχικές έκδοση του προτύπου, ενώ στις επόµενες αυξήθηκε
στα 104 bits.

3.3.2 Η κρυπτογράφηση και η προστασία της ακεραιότητας των
δεδοµένων

Αρχικά το κλειδί αυτό συνδυάζεται µε ένα ∆ιάνυσµα Αρχικοποίησης
(Initialization Vector, IV), µήκους 24 bits, για να δηµιουργηθεί το Κλειδί
Κρυπτογράφησης, µήκους πλέον 64 bits ή 128 bits αντίστοιχα. Το
∆ιάνυσµα Αρχικοποίησης χρησιµοποιείται για να εξασφαλιστεί ο
αυτοσυχγρονισµός του αλγόριθµου κρυπτογράφησης. Η τιµή του Κοινού
Κλειδιού παραµένει σταθερή για αρκετό χρονικό διάστηµα ενώ η τιµή του
∆ιανύσµατος Αρχικοποίησης αλλάζει µε περιοδικό τρόπο, µε αποτέλεσµα να
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αλλάζει µε τον ίδιο τρόπο  και το Κλειδί Κρυπτογράφησης. Υπάρχει µάλιστα η
δυνατότητα, χωρίς όµως να επιβάλλεται από τις τεχνικές προδιαγραφές [1], να
αλλάζει για κάθε πακέτο δεδοµένων µε αποτέλεσµα κάθε πακέτο να
κρυπτογραφείται µε διαφορετικό Κλειδί Κρυπτογράφησης.

Το Κλειδί Κρυπτογράφησης χρησιµοποιείται από την γεννήτρια
ψευδοτυχαίων αριθµών του αλγόριθµου RC4, ώστε να δηµιουργηθεί µια
ακολουθία ψηφίων, γνωστή ως keystream. Η ακολουθία αυτή στην συνέχεια
προστίθεται µε την χρήση µιας συνάρτησης ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΥ Ή στα
δεδοµένα, ώστε να προκύψει η κρυπτογράφηση τους. Το ∆ιάνυσµα
Αρχικοποίησης αποστέλλεται µαζί µε τα κρυπτογραφηµένα δεδοµένα, ώστε ο
σταθµός που θα τα λάβει να µπορεί να υπολογίσει το Κλειδί Κρυπτογράφησης
και να τα αποκρυπτογραφήσει.

Στην πραγµατικότητα τα κρυπτογραφηµένα δεδοµένα είναι κατά 32 bits
µεγαλύτερα από τα µη κρυπτογραφηµένα. Αυτό συµβαίνει γιατί στα δεδοµένα
ενσωµατώνεται πριν την κρυπτογράφηση η Τιµή Ελέγχου της
Ακεραιότητας (Integrity Check Value, ICV). Η µεταβλητή αυτή, µήκους
προφανώς 32 bits, υπολογίζεται από τον αλγόριθµο CRC-32 και η τιµή της
βασίζεται στα δεδοµένα που προστατεύει.

Η διαδικασία κρυπτογράφησης των δεδοµένων είναι λοιπόν ως έξης:

1. Υπολογίζεται η Τιµή Ελέγχου της Ακεραιότητας.
2. Προστίθεται η τιµή αυτή στα δεδοµένα προς κρυπτογράφηση και

αποτελεί πλέον τα λιγότερα σηµαντικά ψηφία.
3. Επιλέγεται ένα τυχαίο ∆ιάνυσµα Αρχικοποίησης (IV), το οποίο

συνδυάζεται µε το Κοινό Κλειδί που µοιράζονται οι σταθµοί ώστε να
δηµιουργηθεί το Κλειδί Κρυπτογράφησης.

4. Με την χρήση του Κλειδιού Κρυπτογράφησης ο αλγόριθµος RC4
υπολογίζει την ακολουθία Keystream.

5. Η ακολουθία αυτή χρησιµοποιείται για την κρυπτογράφηση των
δεδοµένων (τα οποία περιέχουν και την Τιµή Ελέγχου της
Ακεραιότητας).

6. Το ∆ιάνυσµα Αρχικοποίησης αποστέλλεται µαζί µε τα
κρυπτογραφηµένα δεδοµένα.

Κάθε πλαίσιο δεδοµένων που αποστέλλεται περιέχει λοιπόν το ∆ιάνυσµα
Αρχικοποίησης ως τα πιο σηµαντικά ψηφία του, µη κρυπτογραφηµένο, και τα
δεδοµένα µαζί µε την Τιµή Ελέγχου της Ακεραιότητας κρυπτογραφηµένα.

Για την αποκρυπτογράφηση των δεδοµένων ακολουθείται η αντίστροφη
διαδικασία. Ο σταθµός που τα έλαβε χρησιµοποιεί το ∆ιάνυσµα Αρχικοποίησης
για να υπολογίσει το Κλειδί Κρυπτογράφησης. Στην συνέχεια χρησιµοποιώντας
τον αλγόριθµο RC4 υπολογίζει την ακολουθία keystream, την οποία και
χρησιµοποιεί για να αποκρυπτογραφήσει τα δεδοµένα.

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία θα πρέπει να ελεγχθεί και η ακεραιότητα
των δεδοµένων. Για να γίνει αυτό ο σταθµός που έλαβε τα δεδοµένα και αφού
τα αποκρυπτογραφήσει χρησιµοποιεί τον αλγόριθµο CRC-32 για να υπολογίσει
την Τιµή Ελέγχου της Ακεραιότητας σύµφωνα µε τα αποκρυπτογραφηµένα
δεδοµένα. Αν η Τιµή αυτή είναι ίση µε την Τιµή που έλαβε τότε τα δεδοµένα
θεωρούνται αυθεντικά και συνεχίζει την επεξεργασία τους. Σε αντίθετη



89

περίπτωση αποστέλλει µήνυµα λάθους στον σταθµό από τον οποίο έλαβε τα
δεδοµένα. Στην συνέχεια µπορεί είτε να επαλειφθεί η αποστολή των
δεδοµένων, είτε να διακοπεί η σύνδεση µε πρωτοβουλία ενός από τους δύο
σταθµούς.

Εικόνα 3.4: Η διαδικασία κρυπτογράφησης και προστασίας της
ακεραιότητας των δεδοµένων

3.3.3 Η πιστοποίηση της ταυτότητας του σταθµού

Αρχικά θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι στα δίκτυα 802.11 πιστοποιείται
µόνο η ταυτότητα του σταθµού και όχι η ταυτότητα του χρήστη, όπως
συµβαίνει και σε άλλα πρότυπα επικοινωνίας όπως το Bluetooth. Μάλιστα στην
περίπτωση του 802.11 η αδυναµία αυτή είναι µεγαλύτερη εξαιτίας της
µεγάλης εµβέλειας που δεν επιτρέπει την πιστοποίηση της ταυτότητας του
χρήστη µε φυσική επαφή.

Υπάρχουν δύο συστήµατα πιστοποίησης της ταυτότητας του σταθµού:

• Το ανοικτό σύστηµα πιστοποίησης, το οποίο αποτελεί την
προεπιλεγµένη κατάσταση για την διαδικασία πιστοποίησης και στην
ουσία δεν παρέχει πιστοποίηση, και

• Το σύστηµα Κοινού Κλειδιού, το οποίο χρησιµοποιεί το Κοινό
Κλειδί που περιγράψαµε παραπάνω για να πιστοποιήσει την
ταυτότητα ενός σταθµού.

Στο ανοικτό σύστηµα πιστοποίησης έχουµε ουσιαστικά «µηδενική»
πιστοποίηση. Κάθε σταθµός µπορεί να συνδεθεί µε κάθε σηµείο πρόσβασης
και να λάβει οποιαδήποτε δεδοµένα που αποστέλλονται µη κρυπτογραφηµένα.
Το σύστηµα αυτό συνήθως χρησιµοποιείται όταν προέχει η ευκολία στην
χρήση και όταν ο διαχειριστής του δικτύου δεν ενδιαφέρεται καθόλου για την
ασφάλεια του συστήµατος.
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Το σύστηµα Κοινού Κλειδιού παρέχει σαφώς µεγαλύτερη ασφάλεια από το
ανοικτό σύστηµα. Η διαδικασία πιστοποίησης της ταυτότητας του σταθµού
έχει ως εξής:

1. Ο αιτών σταθµός στέλνει ένα πλαίσιο πιστοποίησης στο σηµείο
πρόσβασης.

2. Όταν το σηµείο πρόσβασης λάβει ένα αρχικό πλαίσιο πρόσβασης,
στέλνει µε την σειρά του ένα άλλο πλαίσιο πιστοποίησης, το οποίο
περιλαµβάνει µια τυχαία πρόκληση µήκους 128 bits, δηµιουργηµένο
από την µηχανή του πρωτόκολλου WEP.

3. Ο αιτών σταθµός αφού λάβει το πλαίσιο πιστοποίησης, που περιέχει
την τυχαία πρόκληση, το κρυπτογραφεί χρησιµοποιώντας το Κοινό
Κλειδί, µε την διαδικασία που περιγράψαµε προηγουµένως, και το
στέλνει στο σηµείο πρόσβασης.

4. Το σηµείο πρόσβασης αποκρυπτογραφεί το πλαίσιο πιστοποίησης
που έλαβε και το συγκρίνει µε αυτό που έστειλε. Αν είναι ίσα τότε
δέχεται ότι ο σταθµός γνωρίζει το Κοινό Κλειδί και πιστοποιεί την
ταυτότητά του. Σε αντίθετη περίπτωση στέλνει µήνυµα αποτυχίας

Εικόνα 3.5: Τα δύο συστήµατα πιστοποίησης του προτύπου ΙΕΕΕ 802.11

3.3.4 Η διαχείριση των κλειδιών

Όπως είδαµε στα συστήµατα επικοινωνίας που εξετάσαµε µέχρι τώρα, η
διαχείριση των κλειδιών ασφαλείας που χρησιµοποιούνται θεωρείται ένα από
τα πιο σηµαντικά τµήµατα του συστήµατος ασφαλείας. Όµως σε ότι αφορά το
πρότυπο ΙΕΕΕ 802.11 δεν υπάρχει κάποια συγκεκριµένη αναφορά στις
τεχνικές προδιαγραφές. Έχει αφεθεί στις διάφορες εταιρείες να αναπτύξουν τις
δικές τους πολιτικές διαχείρισης των κλειδιών.

Αποτέλεσµα αυτού είναι ελάχιστες εταιρείες να έχουν ασχοληθεί µε το
ζήτηµα αυτό και έχουν εφαρµόσει οποιαδήποτε µορφή διαχείρισης των
κλειδιών ασφαλείας. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι και από αυτές τις λίγες
εταιρείες οι περισσότερες χειροτέρεψαν, αντί να βελτιώσουν την κατάσταση,
αφού χρησιµοποίησαν πρωτόκολλα µε ήδη γνωστές αδυναµίες.
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Στις τεχνικές προδιαγραφές του 802.11 υπάρχει ωστόσο αναφορά σχετικά
µε την χρήση των κλειδιών ασφαλείας, και µάλιστα προτείνονται δυο
συγκεκριµένες µέθοδοι. Στην πρώτη χρησιµοποιείται ένα σύνολο από
τέσσερα κλειδιά. Ο κάθε σταθµός ή σηµείο πρόσβασης µπορεί να
αποκρυπτογραφήσει πακέτα κρυπτογραφηµένα από οποιοδήποτε από τα
τέσσερα κλειδιά. Η µετάδοση, ωστόσο, περιορίζεται σε ένα από τα τέσσερα
κλειδιά, το προεπιλεγµένο κλειδί. Στην µέθοδο αυτή τα κλειδιά εισάγονται
χειροκίνητα, ενώ σε κάθε µήνυµα υπάρχει και ένα αναγνωριστικό κλειδιού, για
να καθοριστεί ποιο από τα τέσσερα κλειδιά χρησιµοποιήθηκε.

Στην δεύτερη µέθοδο χρησιµοποιείται ένας πίνακας κλειδιών.
Ουσιαστικά συσχετίζεται κάθε διεύθυνση Ελέγχου Πρόσβασης στο Μέσο
Μετάδοσης (MAC) µε ένα ξεχωριστό κλειδί, το σύνολο των οποίων αποτελεί
τον πίνακα κλειδιών. Ορίζεται ότι κάθε τέτοιος πίνακας θα πρέπει να έχει
τουλάχιστον 10 κλειδιά. Ο µέγιστος αριθµός κλειδιών που µπορούν να
αποθηκευθούν σε ένα τέτοιο πίνακα δεν ορίζεται από τις τεχνικές
προδιαγραφές αλλά επαφίεται στην κάθε υλοποίηση. Στην περίπτωση αυτή τα
κλειδιά θα πρέπει να αλλάζουν χειροκίνητα, κάτι που δηµιουργεί, όπως θα
δούµε και στην συνέχεια, κάποια προβλήµατα σε ότι αφορά την διάρκεια ζωής
των κλειδιών.

3.3.5 Ο αλγόριθµος RC4

Ο αλγόριθµος RC4 είναι ένας από τους πιο γνωστούς και ευρέως
χρησιµοποιούµενους αλγόριθµους συνεχούς κρυπτογράφησης (stream
cipher). Σχεδιάστηκε το 1987 από τον Ron Rivest και διατηρήθηκε ως εταιρικό
µυστικό µέχρι το 1994, οπότε και διέρρευσε. Ο αλγόριθµος RC4 έχει µια
µυστική εσωτερική κατάσταση, η οποία αποτελείται από την εναλλαγή όλων
των Ν = 2ν δυνατών λέξεων µήκους ν bits, µαζί µε δύο δείκτες. Σε πρακτικές
εφαρµογές  ν = 8 και έτσι η εσωτερική κατάσταση του αλγόριθµου έχει
log2(28!*(28)2) ≈ 1700 bits.

Πιο συγκεκριµένα ο αλγόριθµος RC4 αποτελείται από δύο τµήµατα: ένα
αλγόριθµο ταξινόµησης κλειδιών (Key Scheduling Algorithm, KSA), ο
οποίος µετατρέπει ένα τυχαίο κλειδί (µε µήκος µεταξύ 40 και 256 bits) σε ένα
αρχικό συνδυασµό S των {0, …, Ν-1}, και ένα αλγόριθµο γεννήτριας
ψευδοτυχαίων αριθµών (Pseudo Random Generation Algorithm, PRGA), ο
οποίος χρησιµοποιεί τον συνδυασµό αυτό για να δηµιουργήσει µια
ψευδοτυχαία ακολουθία, η οποία αποτελεί και την έξοδο του αλγόριθµου RC4.

Ο αλγόριθµος γεννήτριας ψευδοτυχαίων αριθµών (PRGA) αρχικοποιεί τους
δύο δείκτες i και j στο 0 και στη συνέχεια εκτελεί τέσσερις απλές συναρτήσεις
βρόγχου οι οποίες αυξάνουν το i σαν µετρητή και το j µε ψευδοτυχαίο τρόπο.
Στην συνέχεια εναλλάσσει τις τιµές του συνδυασµού S που ορίζονται από τα i
και j, και δίνει ως έξοδο την τιµή του S που ορίζεται από την παράσταση S[i]
+ S[j].  Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι κάθε είσοδος του συνδυασµού S
εναλλάσσεται τουλάχιστον µια φορά (πιθανώς µε τον εαυτό της) σε κάποιον
από τους Ν συνεχόµενους κύκλους και έτσι ο συνδυασµός S εξελίσσεται
αρκετά ταχέα στην διάρκεια της διαδικασίας.
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Ο αλγόριθµος ταξινόµησης των κλειδιών (KSA) αποτελείται από Ν
βρόγχους, οι οποίοι είναι παρόµοιοι µε τις συναρτήσεις του αλγόριθµου
γεννήτριας ψευδοτυχαίων αριθµών. Αρχικοποιεί τον συνδυασµό S να είναι
ταυτοτηκός  και τα i και j να είναι 0. Στην συνέχεια εφαρµόζει τις συναρτήσεις
βρόγχου της γεννήτριας ψευδοτυχαίων αριθµών Ν φορές, για i από 0 έως Ν-1
αναβαθµίζοντας το j µε πρόσθεση του S[i] µε την επόµενη λέξη του κλειδιού
(µε κυκλική σειρά).

Εικόνα 3.6: Οι συναρτήσεις του αλγόριθµου RC4

3.4 Τα προβλήµατα στην ασφάλεια του προτύπου ΙΕΕΕ 802.11

Όπως στα περισσότερα πρότυπα επικοινωνίας έτσι και στο 802.11
υπάρχουν αρκετά προβλήµατα ασφάλειας. Μάλιστα πολλά από αυτά ήταν ήδη
γνωστά κατά τον σχεδιασµό του και απλώς επιλέχθηκε να αγνοηθούν.

Ένα πρώτο κοµµάτι της ασφάλειας του 802.11 βασίζεται στον µηχανισµό
εναλλαγής της συχνότητας επικοινωνίας. Όπως είδαµε όµως η εναλλαγή αυτή
της συχνότητας επικοινωνίας εκτός από το ότι δεν εφαρµόζεται πάντα (για την
ακρίβεια µάλιστα εφαρµόζεται σε όλο και λιγότερους σταθµούς) καθιστά
δύσκόλη αλλά όχι αδύνατη την ανίχνευσή της. Αρκεί κάποιος να
χρησιµοποιήσει 79 (ή 23) παράλληλους «ακροατές» ώστε να παρακολουθεί
όλες τις συχνότητες επικοινωνίας.

Επίσης είδαµε ότι τα Πιστοποιητικά Υπηρεσιών (SSID) και οι διευθύνσεις
ελέγχου Πρόσβασης στο Μέσο Μετάδοσης (MAC) παρόλο που µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για τον έλεγχο της πρόσβασης σε ένα δίκτυο, το επίπεδο
της ασφάλειας που παρέχεται δεν είναι αρκετό υψηλό. Αυτό συµβαίνει γιατί τα
µηνύµατα διαχείρισης της επικοινωνίας, τα οποία περιλαµβάνουν τις
παραπάνω παραµέτρους, δεν κρυπτογραφούνται ακόµα και εάν
χρησιµοποιείται η κρυπτογράφηση του συστήµατος WEP.

Τα πιο σηµαντικά προβλήµατα όµως προέρχονται από τις ελλείψεις που
υπάρχουν στο σύστηµα ασφάλειας Ενσύρµατου Ισοδύναµου Απόρρητου
(WEP) και σχετίζονται µε την κρυπτογράφηση των δεδοµένων, την
πιστοποίηση της ταυτότητας του σταθµού και την προστασία της
ακεραιότητας των δεδοµένων.
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3.4.1 Προβλήµατα στην κρυπτογράφηση των δεδοµένων

Ο αλγόριθµος κρυπτογράφησης RC4 που χρησιµοποιείται είναι αλγόριθµος
συνεχούς κρυπτογράφησης (stream cipher). Το πρόβληµα µε τους
αλγόριθµους συνεχούς κρυπτογράφησης είναι ότι αν δύο διαφορετικά πακέτα
δεδοµένων κρυπτογραφηθούν µε την ίδια ακολουθία ψηφίων (keystream),
τότε είναι δυνατό να αποκαλυφθούν στοιχεία και από τα δύο πακέτα
δεδοµένων όπως φαίνεται από τις παρακάτω εξισώσεις:

αν  C1 = P1 ⊕  K
και  C2 = P2 ⊕  K

τότε  C1 ⊕ C2 = P1 ⊕ P2

όπου P1,2 τα πακέτα δεδοµένων, C1,2 τα κρυπτογραφηµένα δεδοµένα και
Κ η ακολουθία keystream.

Αν µάλιστα κάποιος καταφέρει να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα από τα δύο
πακέτα δεδοµένων, τότε αµέσως γνωρίζει και το άλλο. Επίσης έχουν
αναπτυχθεί διάφορες µέθοδοι για την ανάκτηση των δεδοµένων όταν είναι
γνωστό µόνο ένα µέρος των πακέτων ή ακόµα και αν είναι τελείως άγνωστα,
που βασίζονται στους πιθανούς συνδυασµούς των γραµµάτων της γλώσσας
που χρησιµοποιείται [3]. Στην περίπτωση που η ίδια ακολουθία keystream
χρησιµοποιηθεί σε παραπάνω από µια διαδικασίες κρυπτογράφησης, τότε
γίνεται πολύ πιο εύκολο να αποκρυπτογραφήσει κάποιος τα δεδοµένα,
χρησιµοποιώντας διάφορες τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί [4],[5].

Το σύστηµα ασφάλειας WEP για να αποφύγει αυτό τον κίνδυνο
χρησιµοποιεί το ∆ιάνυσµα Αρχικοποίησης (IV) και προτείνει, χωρίς ωστόσο να
επιβάλλει, την ανανέωσή του για κάθε πακέτο. Με τον τρόπο αυτό µειώνεται ο
κίνδυνος να δηµιουργηθεί ίδια ακολουθία keystream για διαφορετικά πακέτα,
αφού για κάθε ∆ιάνυσµα Αρχικοποίησης δηµιουργείται και διαφορετικό Κλειδί
Κρυπτογράφησης και άρα διαφορετική ακολουθία keystream. Ωστόσο ο
τρόπος χρήσης του και το µικρό µήκος του (24 bits) αποτελούν ένα σηµαντικό
πρόβληµα.

Αρχικά θα πρέπει να αναφέρουµε ότι το ∆ιάνυσµα Αρχικοποίησης
µεταδίδεται µη κρυπτογραφηµένο, οπότε είναι γνωστό και σε κάποιον τρίτο
που «ακούει» την συχνότητα επικοινωνίας. Εξαιτίας του µικρού µήκους είναι
σχεδόν βέβαιο ότι θα χρησιµοποιηθεί η ίδια ακολουθία keystream για
διαφορετικά πακέτα.

Για παράδειγµα ένα σηµείο πρόσβασης που στέλνει συνεχώς πακέτα
µήκους 1500 bits και µέσο ρυθµό µετάδοσης 5 Mbps οι δυνατές τιµές του
∆ιανύσµατος Αρχικοποίησης θα εξαντληθούν σε λιγότερο από 12 ώρες. Αν
µάλιστα επιτύχει και τον µέγιστο ρυθµό µετάδοσης (11 Mbps) τότε οι δυνατές
τιµές θα εξαντληθούν σε λιγότερο από 5 ώρες.

Μάλιστα ορισµένες κάρτες 802.11 είναι προγραµµατισµένες να µηδενίζουν
την τιµή του ∆ιανύσµατος Αρχικοποίησης κάθε φορά που αρχικοποιούνται και
να την αυξάνουν στην συνέχεια κατά 1 για κάθε πακέτο. Άρα γίνεται φανερό
ότι είναι πολύ πιθανό να χρησιµοποιηθεί η ίδια ακολουθία keystream για την
κρυπτογράφηση διαφορετικών δεδοµένων πολύ νωρίτερα από ότι στην
προηγούµενη περίπτωση.



94

Και στην περίπτωση πάντως που είτε δεν υπάρχει επαρκής χρόνος είτε δεν
µηδενίζεται συχνά η τιµή του ∆ιανύσµατος Αρχικοποίησης, υπάρχει η
πιθανότητα να ανακαλύψει κάποιος πακέτα δεδοµένων που έχουν
κρυπτογραφεί µε την χρήση του ίδιου Κλειδιού Κρυπτογράφησης. Σύµφωνα
µε το παράδοξο των γενεθλίων η πιθανότητα Pn δύο πακέτα να
κρυπτογραφηθούν µε την ίδια ακολουθία Keystream είναι:

P2 = 1/224  για δύο πακέτα και
Pn =  Pn–1 + (n–1)(1–Pn–1)/ 224  για n>2

Άρα µετά από µόλις 4823 πακέτα υπάρχει πιθανότητα 50% να υπάρχουν
δύο πακέτα που έχουν κρυπτογραφηθεί από το ίδιο Κλειδί κρυπτογράφησης.
∆ιαπιστώνεται λοιπόν όχι µόνο ότι κάποιος µπορεί εύκολα να βρει ποια
δεδοµένα περιέχουν το ίδιο ∆ιάνυσµα Αρχικοποίησης αλλά και ότι είναι
σίγουρο ότι θα υπάρξουν τέτοια δεδοµένα µέσα σε ένα εύλογο χρονικό
διάστηµα.

Το µόνο πρόβληµα που ανακύπτει για κάποιον που θέλει να
αποκρυπτογραφήσει τα δεδοµένα που µεταδίδονται είναι να αποκτήσει
πρόσβαση σε κάποιο τµήµα των δεδοµένων αυτών (αν και αυτό δεν είναι καν
απαραίτητο σε ορισµένες περιπτώσεις). Αυτό αν και φαίνεται να περιπλέκει
την διαδικασία στην πράξη αποδεικνύεται ότι είναι κάτι αρκετά απλό.

Το γνωστό µέρος από τα δεδοµένα που απαιτείται για να
αποκρυπτογραφηθούν αυτά µπορεί να προέρχεται από τις επικεφαλίδες των
µηνυµάτων. Στις επικεφαλίδες περιέχονται στοιχεία, όπως για παράδειγµα η
διεύθυνση IP του παραλήπτη, που είναι εύκολα προσβάσιµα από κάποιον
τρίτο. Επίσης σε πολλά µηνύµατα περιέχονταί λέξεις που µπορεί κάποιος
εύκολα να µαντέψει, όπως για παράδειγµα οι λέξεις username και
password.

Ένας άλλος τρόπος για να ανακαλύψει κάποιος επαρκή δεδοµένα για την
αποκρυπτογράφηση είναι να στείλει στο σταθµό – θύµα ένα ηλεκτρονικό
γράµµα (e-mail). Το σηµείο πρόσβασης θα το αποστείλει στο σταθµό
κρυπτογραφηµένο και έτσι ο επίδοξος αποκρυπτογράφος θα έχει τον
συνδυασµένο κρυπτογραφηµένων και µη δεδοµένων που χρειάζεται.

Τέλος πολλά σηµεία πρόσβασης µεταδίδουν τα διάφορα δεδοµένα τόσο σε
κρυπτογραφηµένη µορφή όσο και µη κρυπτογραφηµένα. Αυτό συµβαίνει
ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση µε το σηµείο πρόσβασης τόσο σταθµών που
χρησιµοποιούν κρυπτογράφησης όσο και αυτών που δεν χρησιµοποιούν. Είναι
φανερό ότι στην περίπτωση αυτή για να αποκρυπτογραφήσει κάποιος τα
δεδοµένα αρκεί µόνο αυτά να έχουν κρυπτογραφηθεί από την ίδια ακολουθία
keystream.

Όπως είδαµε µε την παραπάνω µέθοδο µπορούν να κρυπτογραφηθούν
µόνο τα πακέτα δεδοµένων που έχουν κρυπτογραφηθεί από το ίδιο Κλειδί
Κρυπτογράφησης. Η αποκρυπτογράφηση των δεδοµένων συνεπάγεται και την
ανακάλυψη του Κλειδιού Κρυπτογράφησης.

Έτσι αν κάποιος επαναλαµβάνει την παραπάνω διαδικασία για αρκετό
χρονικό διάστηµα, και µε δεδοµένο ότι το Κοινό Κλειδί δεν αλλάζει συχνά,
µπορεί να καταρτίσει ένα πίνακα που θα συνδέει κάθε ∆ιάνυσµα
Αρχικοποίησης µε ένα Κλειδί Κρυπτογράφησης. Αφού το ∆ιάνυσµα
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Αρχικοποίησης µεταδίδεται µη κρυπτογραφηµένο µπορεί κάποιος µε τον
τρόπο αυτό να αποκρυπτογραφεί τα δεδοµένα σε πραγµατικό χρόνο. Μάλιστα
εξαιτίας του µικρού µήκους του διανύσµατος (24 bits) ο πίνακας αυτός
χρειάζεται µόνο µερικές δεκάδες GBs για να δηµιουργηθεί.

Για λεπτοµερέστερη περιγραφή των µεθόδων αποκρυπτογράφησης µπορεί
κανείς να ανατρέξει στο [6].

3.4.2 Προβλήµατα στην πιστοποίησης της ταυτότητας του σταθµού

Από την περιγραφή της διαδικασίας πιστοποίησης της ταυτότητας του
σταθµού γίνεται φανερό ότι αυτή στηρίζεται στη γνώση του Κοινού Κλειδιού,
αφού το µόνο που εξετάζεται είναι αν κρυπτογραφήθηκε σωστά η τυχαία
πρόκληση. Έτσι αν κάποιος χρησιµοποιήσει τις µεθόδους που περιγράψαµε
παραπάνω εκτός από την αποκρυπτογράφηση των δεδοµένων µπορεί να
ξεγελάσει το σηµείο πρόσβασης σε σχέση µε την ταυτότητά του.

Ακόµα όµως και εάν κάποιος δεν έχει καταφέρει να υποκλέψει το κλειδί
που µοιράζεται κάποιος σταθµός µε το σηµείο πρόσβασης, µπορεί να
πιστοποιήσει ψευδώς την ταυτότητά του. Τα περισσότερα σηµεία πρόσβασης
αποστέλλουν την τυχαία πρόκληση τόσο σε κρυπτογραφηµένη όσο και σε µη
κρυπτογραφηµένη µορφή. Αυτό γίνεται γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις
δεν γνωρίζει το σηµείο πρόσβασης αν ο σταθµός που επιθυµεί να
επικοινωνήσει υποστηρίζει κάποιο µέθοδο κρυπτογράφησης. Έτσι µπορεί
κάποιος εφαρµόζοντας τις παραπάνω µεθόδους να υπολογίσει το Κλειδί
Κρυπτογράφησης και να πιστοποιήσει ψευδώς τον σταθµό που χρησιµοποιεί.

3.4.3 Προβλήµατα στην προστασία της ακεραιότητας των δεδοµένων

Η ακεραιότητα των δεδοµένων προστατεύεται µε την χρήση της Τιµής
Ελέγχου της Ακεραιότητας (ICV). Η παράµετρος αυτή υπολογίζεται από τον
αλγόριθµο CRC-32 και βασίζεται στα ίδια τα δεδοµένα που προστατεύει. Στη
συνέχεια κρυπτογραφείται και αποστέλλεται µαζί µε τα δεδοµένα. Υποτίθεται
ότι µε τον τρόπο αυτό δεν είναι δυνατό κάποιος να µεταβάλλει τα δεδοµένα
χωρίς να το αντιληφθεί ο αποδέκτης αυτών, αλλά όπως θα δείξουµε στην
συνέχεια κάτι τέτοιο δεν είναι απολύτως σωστό.

Έστω ότι παριστάνουµε δεδοµένα µήκους n bits µε το πολυώνυµο nστου
βαθµού :

p = pnxn + pn–1xn–1 + … + p0x0 (όπου pi = 0 ή 1)

Τα δεδοµένα µαζί µε την Τιµή Ελέγχου της Ακεραιότητας (ICV) µπορούν
να παρασταθούν ως:

px32 + ICV(p) = pnxn+32 + pn–1xn–31 + … + p0x32 + ICV(p)

Αν παραστήσουµε την ακολουθία keystream µήκους n+32 bits µε ένα
πολυώνυµο b, (n+32)στου βαθµού, τα τελικά κρυπτογραφηµένα δεδοµένα θα
είναι:

px32 + ICV(p) + b
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Όµως ο αλγόριθµος CRC-32 είναι γραµµικός και άρα για την Τιµή Ελέγχου
της Ακεραιότητας (ICV) και δύο πολυώνυµα p και q θα έχουµε:

IVC(p+q) = ICV(p) + ICV(q)

Αυτό σηµαίνει ότι αν το πολυώνυµο q παριστάνει κάποια αυθαίρετα
δεδοµένα που προστίθενται στα «νόµιµα» δεδοµένα θα έχουµε:

(p+q)x32 + ICV(p+q) + b = px32 + qx32 + ICV(p) + ICV(q) + b
= ((px32 + ICV(p)) + b) + (qx32 + ICV(q))

Από την τελευταία εξίσωση φαίνεται ότι µπορούµε να προσθέσουµε
αυθαίρετα δεδοµένα χωρίς να µπορεί κάποιος να εντοπίσει την παρέµβαση
αυτή. Το γεγονός ότι τα αυθαίρετα δεδοµένα δεν κρυπτογραφούνται δεν
αποτελεί πρόβληµα, αφού συνήθως τα δεδοµένα γίνονται δεκτά ανεξάρτητα
µε το εάν είναι κρυπτογραφηµένα ή όχι.

3.5 Βελτιώσεις του συστήµατος ασφάλειας του προτύπου ΙΕΕΕ
802.11

Ο τρόπος λειτουργίας και η δοµή του συστήµατος ασφάλειας του 802.11
δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια για την βελτίωσή του. Ένας
προσεχτικότερος σχεδιασµός της διαχείρισης των κλειδιών είναι ένα από τα
στοιχεία που µπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση. Όπως είδαµε το
πρόβληµα µε την επαναχρησιµοποίηση του ∆ιανύσµατος Αρχικοποίησης
προέρχεται από την αραιή ανανέωση του Κοινού Κλειδιού. Αν οι χρήστες
αλλάζουν την τιµή του Κοινού Κλειδιού αρκετά συχνά και µε τυχαίο τρόπο
µειώνεται ο κίνδυνος υποκλοπής των δεδοµένων. Το µόνο πρόβληµα είναι ότι
η αλλαγή αυτή θα πρέπει να γίνεται και στο σηµείο πρόσβασης και στις
περισσότερες περιπτώσεις µε χειροκίνητο τρόπο.

Ο επανασχεδιασµός του συστήµατος ασφάλειας είναι ο µόνος τρόπος για
να λυθούν τα προβλήµατα που υπάρχουν. Κάτι τέτοιο όµως είναι αρκετά
δύσκολο να γίνει αφού το πρότυπο 802.11, µε την µορφή που υπάρχει
σήµερα, κυκλοφορεί στην αγορά αρκετά χρόνια και έχει γνωρίσει µεγάλη
διάδοση.

Έχει γίνει µια προσπάθεια για βελτίωση του πρωτόκολλου WEP, γνωστή
ως WEP2, και η οποία ουσιαστικά αυξάνει το µήκος του ∆ιανύσµατος
Αρχικοποίησης σε 128 bits και προσθέτει την δυνατότητα περιοδικής
εναλλαγής των κλειδιών µε την χρήση του προτύπου ΙΕΕΕ 802.1Χ. Η
αύξηση του µήκους του ∆ιανύσµατος Αρχικοποίησης δεν βελτίωσε ουσιαστικά
την κατάσταση. Το πρόβληµα που προέρχεται από την επαναχρησιµοποίηση
του Κλειδιού Κρυπτογράφησης δεν αντιµετωπίζεται αφού το Κοινό Κλειδί
παραµένει αµετάβλητο.
Αντιµετωπίζεται όµως η αποκρυπτογράφηση σε πραγµατικό χρόνο µε την

χρήση πίνακα, αφού πλέον ένας τέτοιος πίνακας απαιτεί τόσο µεγάλη µνήµη
που τον καθιστούν µη πρακτικό. Ωστόσο η αύξηση του ∆ιανύσµατος
Αρχικοποίησης συνεπάγεται και την αύξηση του µήκους των πακέτων
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δεδοµένων µε τις αρνητικές συνέπειες που έχει κάτι τέτοιο στην γενικότερη
λειτουργία του πρότυπου ΙΕΕΕ 802.11.

Μπορεί ο επανασχεδιασµός του συστήµατος ασφάλειας του 802.11 να µην
είναι πρακτικό να γίνει ωστόσο υπάρχουν αρκετές τεχνολογίες και
πρωτόκολλα ασφάλειας που µπορούν να ενσωµατωθούν στο 802.11, όπως τα
Εικονικά Ιδιαίτερα ∆ίκτυα (Virtual Private Network, VPN) και το πρότυπο
ΙΕΕΕ 802.11i στο οποίο βασίζεται η Wi-Fi Προστατευµένη Πρόσβαση
(Wi-Fi Protected Access, WPA).

3.5.1 Τα Εικονικά Ιδιαίτερα ∆ίκτυα (Virtual Private Network, VPN)

Τα Εικονικά Ιδιαίτερα ∆ίκτυα αναπτύχθηκαν για να παρέχουν σε
αποµακρυσµένους χρήστες ασφαλή πρόσβαση σε ένα δίκτυο µέσω του
∆ιαδικτύου.  Το δίκτυο VPN ουσιαστικά παρέχει ένα αποκλειστικό, ασφαλές
µονοπάτι («τούνελ»), µέσω ενός µη έµπιστου δικτύου, όπως είναι το
∆ιαδίκτυο. Για να επιτευχθεί αυτό χρησιµοποιούνται πρωτόκολλα όπως τα
Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) και Layer 2 Tunneling
Protocol (L2TP), σε συνδυασµό µε αναγνωρισµένες, συγκεντρωτικές λύσεις
πιστοποίησης, όπως η Υπηρεσία Αποµακρυσµένης Πιστοποίησης
Τηλεφωνικών Χρηστών (Remote Authentication Dial-in User Service,
RADIUS).

Η ίδια τεχνολογία µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για να διασφαλιστεί η
ασύρµατη πρόσβαση σε ένα δίκτυο. Σε αυτή την περίπτωση το µη έµπιστο
δίκτυο είναι το ασύρµατο τοπικό δίκτυο. Τα σηµεία πρόσβασης
προγραµµατίζονται να παρέχουν ανοιχτή πρόσβαση χωρίς την χρήση της
κρυπτογράφησης του πρωτόκολλου WEP. Η ασύρµατη σύνδεση ωστόσο
αποµονώνεται από το υπόλοιπο δίκτυο µε την χρήση ενός εξυπηρετητή
Εικονικού ∆ικτύου (VPN server). Τα σηµεία πρόσβασης µπορούν να
συνδεθούν µεταξύ τους µέσω ενός Εικονικού Τοπικού ∆ικτύου (Virtual
Local Area Network, VLAN) ή ενός τοπικού δικτύου (LAN) το οποίο έχει
αναπτυχθεί στην Αποστρατικοποιηµένη Ζώνη (Demilitarized Zone, DMZ)
και στην συνέχεια συνδέονται µε τον εξυπηρετητή VPN.

Το Εικονικό Τοπικό ∆ίκτυο (VLAN) είναι ένα λογικό υποσύνολο σταθµών σε
ένα τοπικό δίκτυο το οποίο δηµιουργείται µέσω λογισµικού. Ο σκοπός του
είναι να αποµονώσει την µη έµπιστη κυκλοφορία δεδοµένα µέσα στα λογικά
όρια του. Η Αποστρατικοποιηµένη Ζώνη (DMZ) είναι η περιοχή που υπάρχει
µεταξύ του έµπιστου τοπικού δικτύου, ενός οργανισµού για παράδειγµα, και
ενός µη έµπιστου εξωτερικού δικτύου, όπως το ∆ιαδίκτυο. Ουσιαστικά είναι
ένα υποδίκτυο που συνήθως βρίσκεται µεταξύ τοίχων προστασίας (firewalls).

Η διαδικασίες πιστοποίησης και πλήρης κρυπτογράφησης παρέχονται από
τους εξυπηρετητές VPN η οποίοι δρουν ταυτόχρονα και ως Τοίχος Προστασίας
(Firewall)/ ∆ιαβιβαστική Πύλη (Gateway) για ολόκληρο το ιδιωτικό δίκτυο.
Αντίθετα µε την µέθοδο της χρήσης των διευθύνσεων Ελέγχου Πρόσβασης
στο Μέσο Μετάδοσης (MAC) η χρήση των Εικονικών Ιδιαίτερων ∆ικτύων
µπορεί να εφαρµοστεί σε δίκτυα µε αρκετά µεγάλο αριθµό σταθµών.

Η σύνδεση µε την χρήση Εικονικών Ιδιαίτερων ∆ικτύων (VPN) παρέχει
αρκετά ευέλικτα προφίλ σύνδεσης. Αποµακρυσµένοι σταθµοί µπορούν να
συνδεθούν µέσω τηλεφώνου (dial-up),συσκευής modem, γραµµής DSL
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(Digital Subscriber Line) ή κυψελωτής σύνδεσης δεδοµένων, όπως GPRS
(General Packet Radio Service) στο ∆ιαδίκτυο και στην συνέχεια να
εγκαθιδρύσουν µια σύνδεση VPN στο ιδιωτικό δίκτυο.

Εικόνα 3.7: Η χρήση των Εικονικών Ιδιαίτερων ∆ικτύων (VPN) σε
συνδυασµό µε το σύστηµα ασφάλειας WEP

Η χρήση των Εικονικών Ιδιαίτερων ∆ικτύων (VPN) έχει ορισµένα
πλεονεκτήµατα:

• Χρησιµοποιούνται ήδη από αρκετούς οργανισµούς.
• Μπορούν να εξυπηρετήσουν ένα µεγάλο αριθµό σταθµών.
• ∆εν έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις διαχείρισης από τα σηµεία πρόσβασης

και τους σταθµούς, αφού η κεντρική διαχείριση γίνεται από τον
εξυπηρετητή VPN.

• ∆εν χρειάζεται να χρησιµοποιηθούν ούτε η κρυπτογράφηση του
πρωτόκολλου WEP, ούτε η µέθοδος των διευθύνσεων Ελέγχου
Πρόσβασης στο Μέσο Μετάδοσης εξαιτίας των µέτρων ασφάλειας που
παρέχονται από το ίδιο το Εικονικό Ιδιαίτερο ∆ίκτυο.

• Εφαρµόζεται στις περισσότερες περιπτώσεις ασύρµατης πρόσβασης µε
ένα συνεπή τρόπο σε ότι αφορά την επαφή µε τον χρήστη.

Ωστόσο τα Εικονικά Ιδιαίτερα ∆ίκτυα έχουν και κάποια µειονεκτήµατα.
Ένα από αυτά είναι η έλλειψη της δυνατότητας για πολυεκποµπή, η οποία
είναι µια τεχνική που χρησιµοποιείται για την αποτελεσµατική αποστολή σε
πραγµατικό χρόνο δεδοµένων από µία και µόνο πηγή σε πολλούς δέκτες. Η
τεχνική της πολυεκποµπής είναι ιδιαίτερα χρήσιµη για εφαρµογές που
σχετίζονται µε την αποστολή δεδοµένων εικόνας και ήχου, όπως για
παράδειγµα οι συνεντεύξεις τύπου και οι ηλεκτρονικές τάξεις.



99

Ένα άλλο πρόβληµα είναι ότι δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρος τρόπος για την
περιαγωγή (roaming) µεταξύ των διάφορων Εικονικών Ιδιαίτερων ∆ικτύων.
Κάθε φορά που ο σταθµός µετακινείται µεταξύ των Εικονικών ∆ικτύων ή όταν
τεθεί σε κατάσταση αναµονής, ο χρήστης θα πρέπει να επαναλάβει την
διαδικασία πρόσβασης.

Τέλος, θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι παρόλο το γεγονός ότι τα Εικονικά
Ιδιαίτερα ∆ίκτυα (VPN) δρουν ως Τοίχος Προστασίας (Firewall), για να
επιτευχθεί µέγιστος βαθµός ασφάλειας θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί
συγχρόνως και κάποιο λογισµικό τοίχου προστασίας του εµπορίου, ώστε να
επιτευχθεί προστασία από γειτονικούς σταθµούς.

3.5.2 To πρότυπο ΙΕΕΕ 802.11i και η Wi-Fi Προστατευµένη
Πρόσβαση (Wi-Fi Protected Access, WPA)

Το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.11i αποτελεί µια νεότερη έκδοση του αρχικού
802.11, που ενσωµατώνει ένα καινούριο σύστηµα ασφάλειας, το οποίο
αναπτύχθηκε από την οµάδα εργασίας i του Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων και
Ηλεκτρονικών Μηχανικών (IEEE TGi). Με το νέο πρότυπο επιδιώκεται να
αντιµετωπιστούν οι αδυναµίες του πρωτόκολλου Ενσύρµατου Ισοδύναµου
Απόρρητου (WEP).

Για να το επιτύχει αυτό περιλαµβάνει το πλαίσιο εργασίας της διαδικασίας
πιστοποίησης του προτύπου IEEE 802.1Χ, το Πρωτόκολλο Χρονικού
Κλειδιού Ακεραιότητας (Temporal Key Integrity Protocol, TKIP), το
Πρότυπο Προηγµένης Κρυπτογράφησης (Advanced Encryption Standard,
AES), ιεραρχία κλειδιών και νέα χαρακτηριστικά διαχείρισής τους
καθώς και διαδικασίες διαπραγµάτευσης για την κρυπτογράφηση των
δεδοµένων και την πιστοποίηση της ταυτότητας του σταθµού.

Στο µεταξύ εξαιτίας των όλο και αυξανόµενων απαιτήσεων ασφάλειας από
το 802.11 η WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance), γνωστή και ως
Συµµαχία Wi-Fi, υιοθέτησε κάποια κοµµάτια του 802.11i και
δηµιούργησε ένα καινούριο πρότυπο ασφάλειας, γνωστό ως
Wi-Fi Προστατευµένη Πρόσβαση (Wi-Fi Protected Access,
WPA), το οποίο µπορεί να ενσωµατωθεί στο 802.11 µε απλή
αναβάθµιση του λογισµικού. Ουσιαστικά το µόνο κοµµάτι
του 802.11i που δεν ενσωµατώθηκε είναι αυτό που αναφέρεται στην
κρυπτογράφηση των δεδοµένων, αφού κάτι τέτοιο απαιτεί την αναβάθµιση
του υπάρχοντος εξοπλισµού.

Έτσι τα τµήµατα που αποτελούν την Wi-Fi Προστατευµένη Πρόσβαση
είναι:

• Το πλαίσιο εργασίας της διαδικασίας πιστοποίησης του πρότυπου
802.1Χ.

• Το Πρωτόκολλο Χρονικού Κλειδιού Ακεραιότητας (TKIP).
• Η ιεραρχία των κλειδιών και τα νέα χαρακτηριστικά διαχείρισής τους.
• Οι διαδικασίες διαπραγµάτευσης για την κρυπτογράφηση των
δεδοµένων και την πιστοποίηση της ταυτότητας του σταθµού.
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3.5.2.1 Το πλαίσιο εργασίας της διαδικασίας πιστοποίησης του
πρότυπου  IEEE 802.1Χ

Το πρότυπο IEEE 802.1Χ καθορίζει µια γενική και ελαστική διαδικασία
πιστοποίησης της ταυτότητας του σταθµού, που µπορεί να εφαρµοστεί τόσο
δε ενσύρµατα όσο και σε ασύρµατα δίκτυα Ethernet. Σε ότι σχετίζεται µε ένα
ασύρµατο δίκτυο 802.11, το πρότυπο IEEE 802.1Χ χρησιµοποιείται για να
δηµιουργήσει µε ένα ασφαλή τρόπο µια πιστοποιηµένη σχέση µεταξύ του
σταθµού και του σηµείου πρόσβασης. Για µια αναλυτικότερη περιγραφή της
δοµής του προτύπου IEEE 802.1Χ και του γενικότερου τρόπου λειτουργίας
µπορεί κανείς να ανατρέξει στο [7].

Έστω ότι κάποιος σταθµός ενός ασύρµατου δικτύου 802.11 ζητάει να
συνδεθεί σε αυτό από ένα σηµείο πρόσβασης. Το σηµείο πρόσβασης
µεταφέρει την αίτηση αυτή σε ένα κεντρικό εξυπηρετητή πιστοποίησης, ο
οποίος αναλαµβάνει τον έλεγχο της ταυτότητας του σταθµού, και αν ο
έλεγχος αυτός είναι επιτυχής στέλνει στο σηµείο πρόσβασης ένα κλειδί. Το
σηµείο πρόσβασης χρησιµοποιεί το κλειδί αυτό για να κρυπτογραφήσει το
Κλειδί Κρυπτογράφησης που θα χρησιµοποιηθεί για την σύνδεση, το οποίο και
αποστέλλει στον σταθµό.

Από το σηµείο αυτό και έπειτα ο σταθµός έχει πλήρη πρόσβαση στο
ασύρµατο δίκτυο, ενώ όλα τα δεδοµένα που µεταδίδονται κρυπτογραφούνται.
Κατά την διάρκεια της σύνδεσης υπάρχει η δυνατότητα για περιοδική
δηµιουργία νέων κλειδιών και ταυτόχρονη αλλαγή αυτών που
χρησιµοποιούνται τόσο από το σηµείο πρόσβασης όσο και από τον σταθµό,
ώστε να µειωθεί ο κίνδυνος που προέρχεται από την επαναχρησιµοποίηση του
ίδιου Κλειδιού Κρυπτογράφησης για διαφορετικά πακέτα δεδοµένων. Τα
κλειδιά αυτά είναι γνωστά και ως δυναµικά κλειδιά WEP, αν και αντί του
πρωτόκολλου WEP µπορεί να χρησιµοποιηθεί αυτό του Χρονικού Κλειδιού
Ακεραιότητας (TKIP).

Εικόνα 3.8: Το πλαίσιο εργασίας της διαδικασίας πιστοποίησης του
προτύπου ΙΕΕΕ 802.1Χ
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Το πρότυπο 802.1Χ δεν απαιτεί την χρήση κάποιου συγκεκριµένου
πρωτόκολλου πιστοποίησης. Αντίθετα ορίζει ότι θα χρησιµοποιηθεί το
Πρωτόκολλο Ελαστικής Πιστοποίησης (Extensible Authentication
Protocol, EAP). Το Πρωτόκολλο Ελαστικής Πιστοποίησης  είναι ένα
συµπυκνωµένο πρωτόκολλο το οποίο επιτρέπει την χρήση διαφορετικών
πρωτόκολλων πιστοποίησης. Ουσιαστικά το Πρωτόκολλο Ελαστικής
Πιστοποίησης αποτελεί ένα κανάλι επικοινωνίας µεταξύ των διαφορετικών
πρωτόκολλων επικοινωνίας.

Υπάρχουν τέσσερα κύρια πρωτόκολλα πιστοποίησης:

• Το πρωτόκολλα MD5, το οποίο παρέχει δυνατότητα πιστοποίησης µόνο
από την πλευρά του δίκτυο µε την χρήση ενός κωδικού.

• Το πρωτόκολλο Cisco Lightweight Authentication Extension
Protocol (LEAP), το οποίο είναι ένα ιδιόκτητο πρωτόκολλο
πιστοποίησης της Cisco, που βασίζεται στην χρήση ενός ονόµατος
χρήστη και ενός κωδικού.

• Το πρωτόκολλο EAP-Transport Layer Security (TLS), το οποίο είναι
ένα πρότυπο πρωτόκολλο πιστοποίησης της IETF (Internet Engineering
Task Force). Χρησιµοποιεί την Υποδοµή ∆ηµόσιου Κλειδιού (Public
Key Infrastructure, PKI) τόσο για τον σταθµό όσο και για το σηµείο
πρόσβασης.

• Τα πρωτόκολλα EAP-Tunneled TLS (TTLS) και Protected EAP
(PEAP), τα οποία αποτελούν παρόµοιες προσεγγίσεις και επεκτάσεις
του πρωτόκολλου TLS. Τα πρωτόκολλα αυτά µπορούν να
χρησιµοποιηθούν µε µηχανισµούς πιστοποίησης υψηλότερων
στρωµάτων, όπως το MS-CHAPv2, και δεν απαιτούν πιστοποιητικά σε
ότι αφορά τον σταθµό.

Η καλύτερη µέθοδος για την κάθε εφαρµογή εξαρτάται από τις ακριβείς
απαιτήσεις που υπάρχουν σε κάθε περίπτωση. Ωστόσο ενώ το πρωτόκολλο
MD5 είναι το πιο απλό ως προς την εφαρµογή του, είναι επίσης και το πιο
αδύναµο από πλευρά ασφάλειας και για αυτό δεν συνιστάται η χρήση του.
Όταν χρησιµοποιείται οι κωδικοί των χρηστών αποθηκεύονται µε τέτοιο τρόπο
ώστε να είναι δυνατή η ανάγνωσή τους από τον εξυπηρετητή πιστοποίησης,
χωρίς την χρήση κρυπτογράφησης. Έτσι είναι δυνατό και κάποιος τρίτος είτε
προσποιούµενος τον εξυπηρετητή πιστοποίησης είτε µε κάποιον άλλο τρόπο,
να αποκτήσει πρόσβαση στα κλειδιά αυτά. Η αδυναµία του πρωτόκολλου MD5
ενισχύεται από το γεγονός ότι πιστοποιεί µόνο την ταυτότητα του σταθµού
και όχι του εξυπηρετητή πιστοποίησης, µειώνοντας έτσι σε σηµαντικό βαθµό
το επίπεδο ασφάλειας που παρέχει.

Το πρωτόκολλο Cisco LEAP παρέχει µεγαλύτερη ασφάλεια από το
πρωτόκολλο MD5, αλλά αποτελεί µια ιδιόκτητη, εταιρική λύση που µπορεί να
εµπλέξει τον χρήστη µε µακριάς διάρκειας και ορισµένες φορές αρκετά
δαπανηρές δεσµεύσεις. Αντίθετα τα υπόλοιπα πρωτόκολλα θεωρούνται και πιο
ασφαλή και υποστηρίζονται από µεγαλύτερο αριθµό εταιρειών.

Τα πρωτόκολλα EAP-TLS, EAP-TTLS και PEAP προσφέρουν ισχυρότερη
πιστοποίηση της ταυτότητας του σταθµού και προτείνονται για τις εφαρµογές
του προτύπου IEEE 802.1Χ. Το πρωτόκολλο TLS βασίζεται σε ένα
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πρωτόκολλο πιστοποίησης σχεδόν όµοιο µε αυτό που χρησιµοποιείται από το
πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), το οποίο χρησιµοποιείται για την
ασφάλεια των µεταδόσεων µέσω του ∆ιαδικτύου. Παρέχει αµφίδροµη
πιστοποίηση τόσο της ταυτότητας του σταθµού όσο και αυτής του
εξυπηρετητή πιστοποίησης. Αφού ολοκληρωθεί µε επιτυχία η πιστοποίηση, το
802.1Χ αρχίζει την διαδικασία δηµιουργίας των δυναµικών κλειδιών WEP. Για
την διαδικασία αµφίδροµης πιστοποίησης χρησιµοποιούνται ψηφιακά
πιστοποιητικά βασισµένα στην Υποδοµή ∆ηµόσιου Κλειδιού (PKI), τα οποία
µπορούν να αποθηκευθούν τόσο σε έξυπνες κάρτες όσο και στον υπολογιστή
του χρήστη.

Εναλλακτικά το πρωτόκολλο EAP-TTLS είναι µια προέκταση του
πρωτόκολλου EAP-TLS και έχει σχεδιαστεί για οργανισµούς, οι οποίοι δεν είναι
έτοιµοι για να εφαρµόσουν την Υποδοµή ∆ηµόσιου Κλειδιού για όλους τους
πελάτες τους. Αντίθετα χρησιµοποιεί ψηφιακά πιστοποιητικά δηµόσιου
κλειδιού για την πιστοποίησης της ταυτότητας του εξυπηρετητή πιστοποίησης.
Σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να χρησιµοποιηθεί και µια κυκλική εναλλαγή
των πιστοποιητικών αντί για την χρήση δηµόσιου κλειδιού, αρκεί να γνωρίζει ο
σταθµός το πιστοποιητικό του εξυπηρετητή.

Το πρωτόκολλο PEAP σχεδιάστηκε για να αντιµετωπίσει ορισµένα
προβλήµατα που σχετίζονται µε την διαχείριση των πιστοποιητικών στο
πρωτόκολλο EAP-TLS. Το πρωτόκολλο αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε
συνδυασµό µε µηχανισµούς πιστοποίησης ανώτερων στρωµάτων, όπως το
MS-CHAPv2, ενώ η λειτουργία του λαµβάνει χώρα πάντα πριν την δηµιουργία
των κλειδιών που θα χρησιµοποιηθούν στην µεταφορά δεδοµένων. Το
πρωτόκολλο PEAP χρησιµοποιεί αρκετά τµήµατα του πρωτόκολλου TLS,
εξέλιξη του οποίου και είναι, ενώ λόγω των πολλών κοινών στοιχείων µε το
πρωτόκολλο TTLS, συχνά έχουν κοινή αντιµετώπιση.

Η χρήση του προτύπου 802.1Χ έχει αρκετά πλεονεκτήµατα:

• Βασίζεται σε ήδη γνωστά πρότυπα.
• Ενσωµατώνει ευέλικτη διαδικασία πιστοποίησης. Ο κάθε διαχειριστής

µπορεί να επιλέξει τον τύπο της µεθόδου πιστοποίησης που επιθυµεί.
• Μπορεί να εφαρµοστεί σε αρκετά µεγάλης κλίµακας δίκτυα απλά µε την
πρόσθεση καινούριων σηµείων πρόσβασης και, εφόσον χρειαστεί,
επιπλέον εξυπηρετητών RADIUS (Remote Authentication Dial-In
Service).

• Η διαχείριση είναι επαρκώς συγκεντρωτική.
• Τα κλειδιά της σύνδεσης δηµιουργούνται µε δυναµικό τρόπο και

µεταβάλλονται περιοδικά.
• Επειδή η διαδικασία πιστοποίησης της ταυτότητας του σταθµού
εκτελείται κεντρικά και όχι από κάθε σηµείο πρόσβασης, απλουστεύεται
σε σηµαντικό βαθµό η διαδικασία περιαγωγής (roaming) µεταξύ των
σηµείων πρόσβασης.

Το πρότυπο 802.1Χ απαιτεί την υποστήριξη λογισµικού τόσο για τους
σταθµού όσο και για τα σηµεία πρόσβασης, καθώς και ένα εξυπηρετητή
RADIUS που θα υποστηρίζει ισχυρές µεθόδους πιστοποίησης EAP, όπως τα
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EAP-TLS και EAP-TTLS. Το απαραίτητο λογισµικό διατίθεται στο εµπόριο από
τις σηµαντικότερες εταιρείες, αν και δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένο.

Θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι η χρήση του προτύπου 802.1Χ
περιορίζεται µόνο στην διαδικασία πιστοποίησης. Εξακολουθεί να είναι
απαραίτητη η χρήση των Εικονικών Ιδιαίτερων ∆ικτύων (VPN) για να
εξασφαλιστεί η αποµακρυσµένη πρόσβαση σε κάποιο σηµείο πρόσβασης.
Επίσης σε ότι αφορά την κρυπτογράφηση των δεδοµένων θα πρέπει να
χρησιµοποιηθεί είτε το πρωτόκολλο WEP, είτε, όπως συµβαίνει στην
περίπτωση της Wi-Fi Προστατευµένης Πρόσβασης (WPA), του Πρωτόκολλου
Χρονικού Κλειδιού Ακεραιότητας (TKIP).

3.5.2.2 Το Πρωτόκολλο Χρονικού Κλειδιού Ακεραιότητας (Temporal
Key Integrity Protocol, TKIP)

Το Πρωτόκολλο Χρονικού Κλειδιού Ακεραιότητας εµπεριέχει την
δηµιουργία και ανταλλαγή δυναµικών κλειδιών. Εξακολουθεί να χρησιµοποιεί
ως µηχανή κρυπτογράφησης τον αλγόριθµο RC4, αφού η αλλαγή του απαιτεί
και αλλαγή του εξοπλισµού που χρησιµοποιείται, αλλά έχουν γίνει ορισµένες
αλλαγές σε σχέση µε το πρωτόκολλο WEP.

• Χρησιµοποιεί δυναµικά κλειδιά, των οποίο το µήκος αυξήθηκε από τα
40 bits στα 128 bits.  Ουσιαστικά δηµιουργείται ένα βασικό κλειδί το
οποίο και αποστέλλεται στον σταθµό. Στη συνέχεια τόσο ο σταθµός
όσο και το σηµείο πρόσβασης υπολογίζουν τα κλειδιά που θα
χρησιµοποιήσουν στην συνέχεια και τα οποία µπορεί να εναλλάσσονται
για κάθε πακέτο ή για κάθε σύνδεση.

• Ελέγχει την ακεραιότητα των µηνυµάτων µε την χρήση της
παραµέτρου MIC (Message Integrity Checking). Η παράµετρος αυτή
υπολογίζεται µε την βοήθεια µιας ισχυρής µαθηµατικής συνάρτησης και
από τα δύο µέρη του δικτύου και συγκρίνεται η τιµή της. Με τον τρόπο
αυτό αποφεύγεται η αλλαγή των δεδοµένων κατά την µετάδοσή τους.
Η παράµετρος MIC συχνά αναφέρεται και ως «Michael».

• Αυξήθηκε το µήκος του ∆ιανύσµατος Αρχικοποίησης (IV) σε 48 bits. Με
τον τρόπο αυτό ωστόσο δεν αντιµετωπίζεται ουσιαστικά το πρόβληµα
της κρυπτογράφησης των διαφορετικών πακέτων δεδοµένων από το
ίδιο Κλειδί Κρυπτογράφησης. Για να γίνει κάτι τέτοιο απαιτείται η
αλλαγή του αλγόριθµου κρυπτογράφησης. Ωστόσο αυξάνεται η µνήµη
που απαιτείται ώστε να είναι δυνατή η αποκρυπτογράφηση των
δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο.

3.5.2.3 Η ιεραρχία των κλειδιών και τα νέα χαρακτηριστικά
διαχείρισής τους.

Η Wi-Fi Προστατευµένη Πρόσβαση παρέχει καλύτερη και πιο ασφαλή
δηµιουργία και διαχείριση των κλειδιών. Βασικός στόχος ήταν να αναιρεθεί ένα
από τα σηµαντικότερα µειονεκτήµατα του πρωτόκολλου WEP, της
προβλεψιµότητας µε την οποία δηµιουργούνται τα κλειδιά.
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Όπως είδαµε και προηγουµένως η δηµιουργίας τους βασίζεται σε ένα
βασικό κλειδί, το οποίο δηµιουργείται από το σηµείο πρόσβασης και
αποστέλλεται στους σταθµούς. Τα κλειδιά που δηµιουργούνται εναλλάσσονται
µεταξύ τους περιοδικά αλλά δεν χρησιµοποιούνται απευθείας για την
κρυπτογράφηση των δεδοµένων. Για τον σκοπό αυτό δηµιουργούνται νέα
Κλειδιά Κρυπτογράφησης, τα οποία προφανώς βασίζονται στα προηγούµενα
δυναµικά κλειδιά. Γίνεται φανερό λοιπόν ότι πλέον είναι αρκετά δυσκολότερη,
αλλά όχι αδύνατη, η πρόβλεψη του Κλειδιού Κρυπτογράφησης που
χρησιµοποιείται.

3.5.2.4 Οι διαδικασίες διαπραγµάτευσης για την κρυπτογράφηση των
δεδοµένων και την πιστοποίηση της ταυτότητας του σταθµού

Η Wi-Fi Προστατευµένη Πρόσβαση (WPΑ) µπορεί να ενσωµατωθεί σε
κάθε σταθµό και κάθε σηµείο πρόσβασης µε µια απλή αναβάθµιση του
λογισµικού τους. Ωστόσο είναι λογικό αυτή η αναβάθµιση να µην συµβεί
ταυτόχρονα για όλα τα δίκτυα, ενώ σε περιπτώσεις µικρών δικτύων ή
αποµονωµένων χρηστών η αναβάθµιση αυτή µπορεί να καθυστερήσει αρκετά
ή και να µην πραγµατοποιηθεί ποτέ.

Έτσι είναι απαραίτητο να υπάρχει κάποια διαδικασία διαπραγµάτευσης για
τον µηχανισµό ασφάλειας που θα χρησιµοποιηθεί για την σύνδεση. Ακόµα
όµως και όταν τόσο το σηµείο πρόσβασης όσο και ο σταθµός χρησιµοποιούν
την µέθοδο της Wi-Fi Προστατευµένης Πρόσβασης, θα πρέπει να
πραγµατοποιηθεί διαπραγµάτευση για το ποιο πρωτόκολλο πιστοποίησης θα
πραγµατοποιηθεί.

Για την διαδικασία της διαπραγµάτευσης ανταλλάσσονται µηνύµατα
µεταξύ σταθµού και σηµείο πρόσβασης, τα οποία περιέχουν πληροφορίες για
τα συστήµατα ασφαλείας που υποστηρίζονται και από τις δύο πλευρές.
Υπάρχει µάλιστα η δυνατότητα να µπορεί ο χρήστης να επιλέξει το επίπεδο
ασφάλειας της σύνδεσης και να µην συσχετίζεται µε σηµεία πρόσβασης που
δεν εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις που θέτει.

3.5.3 Η κατάσταση του Ήδη ∆ιανεµηµένου Κλειδιού

Η λειτουργία της Wi-Fi Προστατευµένης Πρόσβασης µε τον τρόπο που
περιγράφηκε προηγουµένως απαιτείται η χρήση ένos εξυπηρετητής
πιστοποίησης (συνήθως ένos εξυπηρετητής RADIUS). Ωστόσο σε οικιακά ή
µικρά εταιρικά δίκτυα δεν είναι δυνατό να υπάρχει ένας τέτοιος εξυπηρετητής.

Στην περίπτωση αυτή χρησιµοποιείται πάλι η Wi-Fi Προστατευµένης
Πρόσβασης αλλά στην κατάσταση του Ήδη ∆ιανεµηµένου Κλειδιού. Η
κατάσταση αυτή παρόλο που παρέχει απλότητα σε ότι αφορά τα κλειδιά WEP,
χρησιµοποιεί την ισχυρή κρυπτογράφηση που παρέχεται από το Πρωτόκολλο
Χρονικού Κλειδιού Ακεραιότητας (TKIP).

Ουσιαστικά υπάρχει ένα κλειδί το οποίο είναι αποθηκευµένο στο σηµείο
πρόσβασης. Για να µπορέσει κάποιος σταθµός να συσχετιστεί µαζί του θα
πρέπει να γνωρίζει αυτό το κλειδί, πράγµα που µπορεί να γίνει µόνο αν του
είχε διανεµηθεί από πριν.
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Το κλειδί αυτό χρησιµοποιείται µόνο για την αρχικοποίηση του
Πρωτόκολλου Χρονικού Κλειδιού. Ποτέ δεν µεταδίδεται και ποτέ δεν
χρησιµοποιείται απευθείας για την κρυπτογράφηση των δεδοµένων. Για τον
σκοπό αυτό χρησιµοποιούνται πάλι δυναµικά κλειδιά, όπως και πριν, που
βασίζονται σε αυτό το βασικό κλειδί. Η αλλαγή της τιµής του βασικού αυτού
κλειδιού µπορεί να γίνει µόνο µε χειροκίνητο τρόπο και πρέπει να γίνει τόσο
στους σταθµούς όσο και στα σηµεία πρόσβασης που το χρησιµοποιούν.

3.6 Συµπεράσµατα

Παρόλο που το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.11 δηµιουργήθηκε για να αποτελέσει
ένα παγκόσµιο πρότυπο για την δηµιουργία ασύρµατων τοπικών δικτύων, δεν
δόθηκε αρκετή προσοχή από την υποεπιτροπή στο σύστηµα ασφάλειας. Έτσι
φθάσαµε στο σηµείο η αρχική έκδοση του 802.11 να είναι αρκετά ανασφαλής,
όπως φαίνεται και από την ανάλυση που προηγήθηκε.

Οι βελτιώσεις που προτάθηκαν έχουν ως κύριο στοιχείο την επιµήκυνση
των κλειδιών που χρησιµοποιούνται, κάτι που µπορεί να αυξάνει το κόστος και
ίσως την πολυπλοκότητα των επιθέσεων αλλά σε καµιά περίπτωση δεν τις
καθιστά πρακτικά µη πραγµατοποιήσιµες. Ακόµα και τα νέα συστήµατα
ασφάλειας που προτάθηκαν, όπως το πρότυπο 802.11i και το σύστηµα της
Wi-Fi Προστατευµένης Πρόσβασης (WPA), αν και βελτιώνουν ως ένα βαθµό
την κατάσταση δεν αντιµετωπίζουν επαρκώς τα προβλήµατα που έχουν
δηµιουργηθεί. Μάλιστα, αρκετοί είναι αυτοί που θεωρούν ότι και αυτά τα νέα
συστήµατα αντιµετωπίζουν αρκετά προβλήµατα [7].

Το σηµαντικότερο πρόβληµα σε όλα τα συστήµατα που έχουν προταθεί
είναι η χρήση του αλγόριθµου RC4. Ο αλγόριθµος είχε ήδη γνωστά
προβλήµατα και είναι απορίας άξιο γιατί υιοθετήθηκε ως αλγόριθµος
κρυπτογράφησης. Υπάρχουν αρκετές προτάσεις για νέους αλγόριθµους
κρυπτογράφησης, µε επικρατέστερη αυτή του Προτύπου Προηγµένης
Κρυπτογράφησης (Advanced Encryption Standard, AES), αλλά η υιοθέτηση
οποιουδήποτε από αυτούς απαιτεί την αλλαγή του εξοπλισµού που
χρησιµοποιείται για την υλοποίησης του πρότυπου 802.11.

Άρα εύκολα καταλήγει κάποιος στο συµπέρασµα ότι η ασφάλεια ενός
δικτύου 802.11 βασίζεται σε άλλες τεχνολογίες, όπως για παράδειγµα τα
Εικονικά Ιδιαίτερα ∆ίκτυα (VPN). Ωστόσο και σε αυτή την περίπτωση το
επίπεδο ασφάλειας δεν είναι το µέγιστο δυνατό, ενώ δεν είναι ότι καλύτερο η
εξέλιξη ενός προτύπου να βασίζεται σε ξένες προς αυτό τεχνολογίες.

Θα πρέπει πάντως να σηµειώσουµε ότι το επίπεδο ασφάλειας που παρέχει
ένα τοπικό δίκτυο 802.11 είναι ικανοποιητικό για οικιακή χρήση ή για µικρές
επιχειρήσεις. Σε καµιά περίπτωση πάντως δεν θα πρέπει να µεταδίδονται
εµπιστευτικά δεδοµένα χρησιµοποιώντας το πρότυπο 802.11, ενώ οι χρήστες
θα πρέπει να αλλάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήµατα τα κλειδιά που
χρησιµοποιούνται στις διαδικασίες ασφάλειας.
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Κεφάλαιο 4: Η τεχνολογία Bluetooth

Η τεχνολογία Bluetooth αποτελεί µια από τις νεότερες τεχνολογίας
ασύρµατης επικοινωνίας. Το όνοµα προέρχεται από
το ∆ανό βασιλιά του δέκατου αιώνα Harald
Bluetooth, ο οποίος ένωσε την ∆ανία και
εγκαθίδρυσε  τον Χριστιανισµό ως επίσηµη θρησκεία.
Οι ερµηνείες για αυτή την επιλογή είναι πολλές και δεν υπάρχει κάποιος
ιδιαίτερος λόγος να αναζητήσουµε ποια είναι η αληθινή.
Ο αρχικός στόχος των σχεδιαστών της τεχνολογίας Bluetooth ήταν η

δηµιουργία ενός πρωτόκολλου αντικατάστασης των καλωδίων για ασύρµατη
σύνδεση. Στην συνέχεια επεκτάθηκε για να συµπεριλάβει και περιπτώσεις
σύνδεσης µε σηµεία πρόσβασης (φωνής και δεδοµένων) και προσωπικά
περιστασιακά δίκτυα (ad hoc personal area networks, PAN).
Υπεύθυνη για τον σχεδιασµό, την διάδοση και την εξέλιξη της τεχνολογίας

Bluetooth είναι η Οµάδα Ειδικού Ενδιαφέροντος Bluetooth (Bluetooth Special
Interest Group, SIG). H οµάδα αυτή ιδρύθηκε το Μάιο του 1998, ενώ τα
ιδρυτικά της µέλη ήταν οι εταιρείες Ericsson, Nokia, Intel, IMB και Toshiba.
Από την ίδρυσή της µέχρι σήµερα έχουν ενσωµατωθεί στην Οµάδα Ειδικού
Ενδιαφέροντος όλες οι µεγαλύτερες εταιρείες τηλεπικοινωνιών, όπως οι 3Com,
Microsoft, Motorola, Lucent κ.α. Ο αριθµός των µελών της έχει ξεπεράσει
πλέον τις 1800, καθιστώντας έτσι την τεχνολογία Bluetooth µια από τις πιο
γρήγορα αναπτυσσόµενες τεχνολογίες παγκοσµίως.
Η τεχνολογία Bluetooth µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να συνδέσει δύο ή

περισσότερες συσκευές, χωρίς να είναι  απαραίτητη η οπτική επαφή µεταξύ
τους. Κλασσικό παράδειγµα είναι οι φορητοί υπολογιστές, οι Προσωπικοί
Ψηφιακοί Βοηθοί (Personal Digital Assistant, PDA) και τα κινητά τηλέφωνα.
Όλες αυτές οι συσκευές µπορούν να συνδεθούν µεταξύ τους χωρίς την χρήση
καλωδίων και χωρίς να χρειάζεται για παράδειγµα να βγει το κινητό τηλέφωνο
από την τσέπη του χρήστη.

Εικόνα 4.1: Σύνδεση διάφορων προσωπικών συσκευών µε την χρήση της
τεχνολογίας Bluetooth



107

4.1 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της τεχνολογίας Bluetooth

Η τεχνολογία Bluetooth ενσωµατώνεται στις λεγόµενες συσκευές
Bluetooth. Με τον όρο αυτό δεν εννοούµε τους φορητούς υπολογιστές ή τα
κινητά τηλέφωνα αλλά µόνο τον εξοπλισµό που είναι απαραίτητος για την
υλοποίησης της τεχνολογίας αυτής. Η αρχική τιµή των συσκευών αυτών ήταν
περίπου $20, ενώ µε την πάροδο του χρόνου και την διάδοση της τεχνολογίας
Bluetooth αναµένεται να φθάσει στα $5.
Οι συσκευές αυτές χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα µε την ισχύ που

χρησιµοποιούν. Η κατηγορία ισχύς 3 έχει ισχύ µετάδοσης 1 mWatt και
εµβέλεια 0,1 µε 10 µέτρα.  Η κατηγορία ισχύς 2 έχει ισχύ µετάδοσης 1 µε
2,5 mWatt και εµβέλεια 10 µέτρων. Τέλος, στην κατηγορία ισχύς 1 η ισχύς
µετάδοσης φθάνει µέχρι τα 100 mWatt ενώ η εµβέλεια αγγίζει τα 100 µέτρα.
Οι περισσότερες συσκευές Bluetooth ανήκουν κυρίως στην δεύτερη και τρίτη
κατηγορία. Επίσης στις συσκευές ενσωµατώνεται ένας µηχανισµός
περιορισµού της ισχύ µετάδοσης στην απολύτως αναγκαία, ανάλογα µε την
απόσταση µεταξύ των συσκευών.
Η συχνότητα λειτουργίας των συσκευών ορίζονται τα 2,4 GHz, συχνότητα

η οποία είναι ελεύθερη για χρήση παγκοσµίως. Για την πραγµατική συχνότητα
επικοινωνίας όµως χρησιµοποιείται ένας µηχανισµός εναλλαγής της
συχνότητας (frequency hopping). Χρησιµοποιούνται 79 συχνότητες (µε
εξαίρεση την Ισπανία και την Γαλλία, που χρησιµοποιούν 29) µε απόσταση 1
MHZ µεταξύ τους, καλύπτοντας το φάσµα από τα 2,401 GHz µέχρι τα 2,480
GHz. Η συχνότητα των εναλλαγών είναι 1600 εναλλαγών το δευτερόλεπτο και
ακολουθεί ένα ψευδοτυχαίο τρόπο.
Το εύρος ζώνης των συσκευών Bluetooth είναι 1Mbps. Τα κανάλια φωνής

υποστηρίζουν ρυθµούς κοντά στα 64Kbps. Για ασύµµετρη µετάδοση
δεδοµένων (προς µια κατεύθυνση) ο ρυθµός γίνεται 721 Kbps (επιτρέποντας
ταυτόχρονα ρυθµό 57,6 Kbps στην αντίθετη κατεύθυνση), ενώ για
συµµετρική µετάδοση δεδοµένων ο ρυθµός γίνεται 432,6 Kbps.
Εκτός από την σύνδεση δύο συσκευών µεταξύ τους υπάρχει και η

δυνατότητα δηµιουργίας περιστασιακών προσωπικών δικτύων (ad hoc
Personal Area Network, PAN) µε 8 συσκευές το πολύ. Στα δίκτυα αυτά µικρών
διαστάσεων (piconet) µία συσκευή ορίζεται ως συσκευή – κύριος, ενώ οι
υπόλοιπες γίνονται συσκευές – σκλάβοι. Το ποια συσκευή θα γίνει κύριος
αποτελεί αποτέλεσµα διαπραγµάτευσης µεταξύ των συσκευών που
συµµετέχουν στο δίκτυο. Μέχρι δέκα τέτοια δίκτυα µπορούν να συνδεθούν
µεταξύ τους και να δηµιουργήσουν ένα µεγαλύτερο δίκτυο (scatternet).

4.2 Η δοµή των πρωτόκολλων της τεχνολογίας Bluetooth

Η στοίβα των πρωτοκόλλων της τεχνολογίας Bluetooth µπορεί να διαιρεθεί
σε τέσσερα στρώµατα ανάλογα µε τον σκοπό ύπαρξής τους:

1. Τα Πρωτόκολλα του Πυρήνα της τεχνολογίας Bluetooth που
περιλαµβάνουν τα πρωτόκολλα Βασικής Ζώνης (Baseband),
∆ιαχειριστή της Σύνδεσης (LMP), Ελέγχου της Λογικής Σύνδεσης
και Υιοθέτησης (L2CAP) και Ανακάλυψης Υπηρεσιών (SDP). Αυτά
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είναι πρωτόκολλα που αναφέρονται αποκλειστικά στην τεχνολογία
Bluetooth, έχουν αναπτυχθεί από την Οµάδα Ειδικού Ενδιαφέροντος και
ενσωµατώνονται στις περισσότερες συσκευές.

2. Τα Πρωτόκολλα Αντικατάστασης των Καλωδίων, δηλαδή το
πρωτόκολλο RFCOMM, το οποίο εξοµοιώνει τον σειριακό έλεγχο και τα
σήµατα δεδοµένων ώστε να παρέχει δυνατότητες µεταφοράς για το
ανώτερο στρώµα υπηρεσιών.

3. Τα Πρωτόκολλα Ελέγχου της Τηλεφωνίας, που περιλαµβάνουν τα
TCS Binary και AT-commands. Τα πρωτόκολλα αυτά χρησιµοποιούνται
για να καθορίσουν τον έλεγχο των κλήσεων, την διαχείριση διαδικασιών
κινητής τηλεφωνίας και γενικότερα για να εγκαθιδρύσουν τις κλήσεις
φωνής καθώς και υπηρεσίες fax και modem.

4. Τα Υιοθετηµένα Πρωτόκολλα, που περιλαµβάνουν τα PPP,
UDP/TCP/IP, WAP, WAE κ.α. Εξαιτίας της ανοικτής φύσης των
προδιαγραφών της τεχνολογίας Bluetooth µπορούν να ενσωµατωθούν
και άλλα πρωτόκολλα (π.χ. HTTP, FTP κ.τ.λ.).

5. Η Επαφή του Ελεγκτή του Εξοπλισµού (Host Controller Interface,
HCI), δηλαδή το σύνορο µεταξύ του ηλεκτρονικού εξοπλισµού και του
λογισµικού, η οποία παρέχει µια ενιαία επαφή εντολών για την
πρόσβαση στον ηλεκτρονικό εξοπλισµό.

Εικόνα 4.2: Η στοίβα πρωτοκόλλων της τεχνολογίας Bluetooth

Τα Πρωτόκολλα Αντικατάστασης Καλωδίων, Ελέγχου της Τηλεφωνίας και
τα Υιοθετηµένα Πρωτόκολλα σχηµατίζουν τα προσανατολισµένα προς τις
εφαρµογές πρωτόκολλα και λειτουργούν πάνω από τα Πρωτόκολλα του
Πυρήνα της τεχνολογίας Bluetooth. ∆εν είναι απαραίτητο οι διάφορες
εφαρµογές να χρησιµοποιούν όλα τα πρωτόκολλα που περιγράψαµε. Σε κάθε
περίπτωση πάντως θα χρησιµοποιήσουν κάποιο από τα Πρωτόκολλα του
Πυρήνα της Bluetooth, στα οποία περιλαµβάνονται:

• Η Βασική Ζώνη (Baseband). Βασισµένη στον φυσικό ραδιοδίαυλο, η
Βασική Ζώνη σχηµατίζει το δίκτυο µικρών διαστάσεων µεταξύ των
συσκευών Bluetooth και αποφασίζει ποια συσκευή θα είναι κύριος και
ποιες σκλάβοι. Η Βασική Ζώνη παρέχει φυσική σύνδεση τόσο για
υπηρεσίες Σύγχρονες µε Σύνδεση (Synchronous connection – Oriented,
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SCO) όσο και για Ασύγχρονες χωρίς Σύνδεση (Asynchronous
Connectionless, ACL), ώστε να υποστηρίζει την µετάδοση δεδοµένων
και/ή φωνής µε πακέτα ανταπόκρισης. Επίσης από την Βασική Ζώνη
παρέχονται και άλλες λειτουργίες όπως διόρθωση λαθών, διαχείριση της
σύνδεσης, µετάδοση φωνής κ.α.

• Το Πρωτόκολλο ∆ιαχειριστή της Σύνδεσης (Link Manager protocol,
LMP). Το πρωτόκολλο αυτό είναι υπεύθυνο για την εγκαθίδρυση της
σύνδεσης µεταξύ δύο συσκευών. Περιλαµβάνει όψεις που αφορούν την
ασφάλεια ενώ ελέγχει και διαπραγµατεύεται το µέγεθος των πακέτων
Βασικής Ζώνης. Επίσης ελέγχει το επίπεδο της ισχύος µετάδοσης καθώς
και τις καταστάσεις σύνδεσης µιας συσκευής σε ένα δίκτυο.

• Το Πρωτόκολλο Ελέγχου της Λογικής Σύνδεσης και Υιοθέτησης
(Logical Link Control and Adaptation Protocol, L2CAP). Το πρωτόκολλο
L2CAP παρέχει υπηρεσίες δεδοµένων στα ανώτερα στρώµατα των
πρωτόκολλων, παρέχοντας και δυνατότητα πολυπλεξίας.

• Το Πρωτόκολλο Ανακάλυψης Υπηρεσιών (Service Discovery
Protocol, SDP). Η χρήση του πρωτόκολλου αυτού για την ανακάλυψη
υπηρεσιών είναι ένα κρίσιµο κοµµάτι του πλαισίου λειτουργίας της
τεχνολογίας Bluetooth και παρέχει την βάση για όλες τις λειτουργίες. Το
Πρωτόκολλο Ανακάλυψης Υπηρεσιών (SDP) αναζητεί πληροφορίες για
τις συσκευές και τις υπηρεσίες, τα χαρακτηριστικά αυτών, σύµφωνα µε
τα οποία επιλέγεται ο κατάλληλος τύπος σύνδεσης ανάµεσα στις
συσκευές.

Εικόνα 4.3: Τα πρωτόκολλα της τεχνολογίας Bluetooth και οι µεταξύ τους
διασυνδέσεις
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4.3 Η ασφάλεια της τεχνολογίας Bluetooth

Ο ίδιος ο τρόπος µετάδοσης και λειτουργίας που χρησιµοποιεί η τεχνολογία
Bluetooth παρέχει ως ένα βαθµό προστασία ενάντια στο νούµερο ένα κίνδυνο
των ασύρµατων επικοινωνιών, την υποκλοπή των δεδοµένων στον
ραδιοδίαυλο.

 Μπορεί ως συχνότητα λειτουργίας της τεχνολογία Βluetooth να
καθορίζονται τα 2,4 GHz, στην πραγµατικότητα όµως χρησιµοποιεί ένα
µηχανισµό αναπήδησης ανάµεσα σε 79 συχνότητες µε συχνότητα 1600
αναπηδήσεις το δευτερόλεπτο. Ο µηχανισµός αυτός καθιστά δύσκολο, αλλά
όχι αδύνατο, σε κάποιον να βρει και να παρακολουθήσει την συχνότητας της
σύνδεσης µιας συσκευής, ώστε να υποκλέψει τα δεδοµένα που µεταδίδονται.
Επίσης  υπάρχει ένας µηχανισµός για να µειώνεται στο αναγκαίο η ενέργεια

που µεταδίδεται στο χώρο. Η βασική λειτουργία του µηχανισµού αυτού είναι η
µείωση της κατανάλωσης ενέργειας από ελαφριές συσκευές, µειώνοντας
παράλληλα και τις απαιτήσεις που αυτές έχουν από τις µπαταρίες (σχέση
βάρους και απόδοσης). Παράλληλα όµως µε το παραπάνω πλεονέκτηµα ο
µηχανισµός περιορίζει και την ακτίνα διάδοσης των δεδοµένων που
αποστέλλονται. Έτσι αν κάποιος θέλει να υποκλέψει τα δεδοµένα θα πρέπει να
βρίσκεται κοντά στην συσκευή που τα µεταδίδει κάτι που δεν είναι πάντα
πολύ εύκολο, αφού πάντα µιλάµε για αποστάσεις µικρότερες των δέκα
µέτρων.
Η ασφάλεια της τεχνολογίας Bluetooth έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να

εκπληρώνουν τις απαιτήσεις για προστασία της χρήσης και εµπιστευτικότητα
των πληροφοριών. Οι υπηρεσίες ασφαλείας προσφέρουν πιστοποίησης της
ταυτότητας και κρυπτογράφηση των δεδοµένων, και εφαρµόζονται στο
στρώµα σύνδεσης (link level). Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι όταν
αναφερόµαστε στην πιστοποίησης της ταυτότητας εννοούµε την ταυτότητα
της συσκευής και όχι του χρήστη.
Υπάρχουν τέσσερις βασικές οντότητες που εµπλέκονται στην ασφάλεια της

τεχνολογίας Bluetooth.

1. Η ∆ιεύθυνση της συσκευής Bluetooth (Bluetooth Device Address,
BD_ADDR). Έχει µήκος 48 bits και χαρακτηρίζει παγκοσµίως µοναδικά
κάθε συσκευή Bluetooth. Στο επίπεδο του χρήστη η διεύθυνση αυτή
αναπαριστάται µε δώδεκα δεκαεξαδικούς χαρακτήρες, πιθανώς
χωρισµένους σε τµήµατα µε «:» (π.χ. 000C3E3A4B69 ή
00:0C:3E:3A:4B:69) µε την «φυσική» διάταξη από το περισσότερο προς
το λιγότερο σηµαντικό ψηφίο. Την ευθύνη για την δηµιουργία και την
διανοµή των διευθύνσεων αυτών έχει το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και
Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Institute of Electrical and Electronics
Engineers, IEEE).

2. Το Κλειδί Πιστοποίησης Κ. Είναι ένας µυστικός αριθµός µήκους 128
bits που χρησιµοποιείται για τους σκοπούς της πιστοποίησης της
ταυτότητας της συσκευής.
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3. Το Κλειδί Κρυπτογράφησης Kc. Και αυτό είναι ένας µυστικός τυχαίος
αριθµός µήκους όµως µεταξύ 8 και 128 bits και χρησιµοποιείται στην
κρυπτογράφηση των δεδοµένων.

4. Η τυχαία πρόκληση (RAND). Είναι ένας τυχαίος ή ψευδοτυχαίος
αριθµός µήκους 128 bits που δηµιουργείται από την ίδια την συσκευή. Η
χρήση της είναι παρόµοια µε αυτή στα συστήµατα κινητών επικοινωνιών
µε αποτέλεσµα να µην έχει µια καθορισµένη τιµή.

Πίνακας 4.1: Οι βασικές οντότητες του συστήµατος ασφάλειας της
τεχνολογίας Bluetooth

Κάθε συσκευή Bluetooth µπορεί να λειτουργήσει σε µία από τις τρεις
καταστάσεις ασφαλείας:

Κατάσταση ασφαλείας 1. Η κατάσταση 1 είναι µια µη ασφαλής
κατάσταση, στην οποία η συσκευή δεν ξεκινάει καµιά διαδικασία ασφαλείας.
Είναι µια «πρόχειρη» ή «εξερευνητική» κατάσταση, που επιτρέπει σε άλλες
συσκευές Bluetooth να πραγµατοποιήσουν σύνδεση µε την συγκεκριµένη
συσκευή.
Κατάσταση ασφαλείας 2. Στην κατάσταση αυτή η ασφάλεια

εφαρµόζεται στο στρώµα υπηρεσιών (service level). Η συσκευή δεν ξεκινά
καµιά διαδικασία ασφαλείας έως ότου  δηµιουργηθεί το κανάλι στο επίπεδο
του πρωτόκολλου L2CAP. Το αν θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες ασφαλείας
εξαρτάται στην συνέχεια από τις απαιτήσεις ασφάλειας είτε του ίδιου του
καναλιού είτε των υπηρεσιών που θα χρησιµοποιηθούν.  Στην κατάσταση
αυτή ευνοείται η δηµιουργία ευέλικτων πολιτικών ασφάλειας που επιτρέπουν
την ταυτόχρονη λειτουργία εφαρµογών (που απαιτούν έως ένα βαθµό
ασφάλεια) µε απλά πρωτόκολλα (που δεν παρέχουν σχεδόν καµιά ασφάλεια).
Κατάσταση ασφαλείας 3. Η κατάσταση αυτή είναι η πιο ασφαλής. Η

ασφάλεια εφαρµόζεται στο στρώµα σύνδεσης (link level). Η συσκευή ξεκινά
τις διαδικασίες ασφαλείας πριν καν ολοκληρωθεί η δηµιουργία της σύνδεσης
στο επίπεδο του πρωτόκολλου LMP.

Υπάρχουν επίσης τρία διαφορετικά επίπεδα ασφαλείας στα οποία
κατατάσσει µια συσκευή τις υπόλοιπες:
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Οι έµπιστες συσκευές. Οι συσκευές αυτές έχουν πιστοποιηθεί στο
παρελθόν, έχει δηµιουργηθεί και αποθηκευθεί ένα Κλειδί Σύνδεσης και έχουν
σηµειωθεί ως «έµπιστες» στην Βάση ∆εδοµένων Συσκευών.
Οι µη έµπιστες συσκευές. Οι συσκευές αυτές παρόλο που δεν έχουν

πιστοποιηθεί στο παρελθόν, έχει δηµιουργηθεί και αποθηκευτεί ένα Κλειδί
Σύνδεσης  αλλά έχουν σηµειωθεί ως «µη έµπιστες» στην Βάση ∆εδοµένων
Συσκευών.
Οι άγνωστες συσκευές. ∆εν υπάρχουν πληροφορίες ασφαλείας για αυτές

τις συσκευές. Αντιµετωπίζονται ως µη έµπιστες και ανάλογα µε τις
πληροφορίες που θα δεχτεί η συσκευή της κατατάσσει σε µια από τις
παραπάνω κατηγορίες.

Τέλος υπάρχουν τέσσερα είδη υπηρεσιών σε ότι αφορά την ασφάλεια:

1. Υπηρεσίες που απαιτούν εξουσιοδότηση και πιστοποίηση της
ταυτότητας του σταθµού. Αυτόµατη πρόσβαση παρέχεται µόνο στις
έµπιστες συσκευές ενώ οι υπόλοιπες θα πρέπει πρώτα να
εξουσιοδοτηθούν. Η διαδικασία της εξουσιοδότησης πάντα εµπεριέχει
την διαδικασία της πιστοποίησης της ταυτότητας, ώστε να διαπιστωθεί
αν η αποµακρυσµένη συσκευή είναι αυτή που ισχυρίζεται ότι είναι.

2. Υπηρεσίες που απαιτούν την πιστοποίηση της ταυτότητας του
σταθµού. Πριν αποκτήσει µια συσκευή πρόσβαση στην υπηρεσία θα
πρέπει πρώτα να πιστοποιήσει την ταυτότητά της.

3. Υπηρεσίες που απαιτούν κρυπτογράφηση των δεδοµένων. Η σύνδεση
θα πρέπει να µεταβεί στην κατάσταση κρυπτογράφησης των δεδοµένων
πριν εγκριθεί η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες.

4. Υπηρεσίες που είναι ανοικτές τις συσκευές. Για την πρόσβαση στις
υπηρεσίες αυτές δεν απαιτείται καµιά διαδικασία ασφάλεια
προηγουµένως.

Τα παραπάνω είδη υπηρεσιών µπορεί να συνυπάρχουν σε µια και µόνο
υπηρεσία. Για παράδειγµα µπορεί κάποια υπηρεσία να απαιτεί και
πιστοποίησης της ταυτότητας του σταθµού και κρυπτογράφηση των
δεδοµένων ή κάποια άλλη να απαιτεί εξουσιοδότηση και κρυπτογράφηση
ταυτόχρονα. Αν δεν υπάρχει κάποια εγγραφή για µια υπηρεσία χρησιµοποιείται
ένα προεπιλεγµένο επίπεδο ασφάλειας. Απαιτείται εξουσιοδότηση και
πιστοποίηση της ταυτότητας για εισερχόµενη σύνδεση και µόνο πιστοποίηση
της ταυτότητας για εξερχόµενη.

4.3.1 Τα κλειδιά ασφάλειας της τεχνολογίας Bluetooth

Η διαχείριση των κλειδιών περιλαµβάνει την δηµιουργία, αποθήκευση και
διανοµή κλειδιών για τους σκοπούς της κρυπτογράφησης των δεδοµένων, της
παροχής εξουσιοδότησης καθώς και της πιστοποίησης της ταυτότητας της
συσκευής. Γίνεται φανερό λοιπόν ότι η διαχείριση των διάφορων κλειδιών
είναι µία από τις σπουδαιότερες παραµέτρους των διαδικασιών ασφαλείας που
έχουν ενσωµατωθεί στην τεχνολογία Bluetooth.
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Παρόλο που η κρυπτογράφηση µε την χρήση δηµόσιου κλειδιού θα
διευκόλυνε σε µεγάλο βαθµό την διαχείριση των κλειδιών, δεν
χρησιµοποιήθηκε από την Οµάδα Ειδικού Ενδιαφέροντος κατά τον σχεδιασµό
της τεχνολογίας Bluetooth . Ένας λόγος για αυτό είναι ίσως ότι η χρήση
δηµόσιων κλειδιών απαιτεί µεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ από την χρήση
συµµετρικών κλειδιών, αν και είναι πολύ πιθανό τα κρυπτογραφικά συστήµατα
ελλειπτικής καµπύλης να δώσουν λύση σε αυτό το πρόβληµα.
Η εκτέλεση όλων των διαδικασιών ασφαλείας µεταξύ δύο ή περισσότερων

συσκευών Bluetooth καθορίζεται από το Κλειδί Σύνδεσης. Το Κλειδί
Σύνδεσης είναι ένας τυχαίος αριθµός µήκους 128 bits. Ο χρόνος ζωής ενός
Κλειδιού Σύνδεσης εξαρτάται από το εάν είναι «ηµι-µόνιµο» ή «προσωρινό»
κλειδί. Ένα προσωρινό κλειδί διαρκεί µόνο µέχρι να τερµατιστεί η τρέχουσα
σύνδεση και δεν µπορεί να ξαναχρησιµοποιηθεί στη συνέχεια.
Υπάρχουν τέσσερα είδη Κλειδιών Σύνδεσης: το Κλειδί Συσκευής (Unit Key),

το Κλειδί Συνδυασµού (Combination Key), το Κλειδί Κυρίου (Master Key) και
το Κλειδί Αρχικοποίησης (Initialization Key). Εκτός από τα Κλειδιά Σύνδεσης
υπάρχει και το Κλειδί Κρυπτογράφησης (Encryption Key).
Το Κλειδί Συσκευής Kunit δηµιουργείται από την ίδια την συσκευή όταν

αυτή τίθεται σε λειτουργία για πρώτη φορά και σπάνια αλλάζει η τιµή του.
Από τις ίδιες τις τεχνικές προδιαγραφές της τεχνολογίας Bluetooth προτείνεται,
συσκευές που έχουν πολύ περιορισµένη χωρητικότητα µνήµης καθώς και
συσκευές που χρησιµοποιούνται από ένα µεγάλο αριθµό χρηστών να
χρησιµοποιούν το Κλειδί Συσκευής ως Κλειδί Σύνδεσης [1].
Το Κλειδί Συνδυασµού KAB δηµιουργείται βάση των πληροφοριών που

παρέχονται από δύο συσκευές, αφορά αποκλειστικά αυτές τις συσκευές και
δηµιουργείται καινούριο για κάθε νέο ζευγάρι συσκευών.
Το Κλειδί Κυρίου Kmaster είναι ένα προσωρινό κλειδί. Αντικαθιστά το Κλειδί

Σύνδεσης όταν η συσκευή - κύριος θέλει ταυτόχρονα να επικοινωνήσει µε
παραπάνω από µία συσκευές – σκλάβους χρησιµοποιώντας το ίδιο Κλειδί
Κρυπτογράφησης. Το κλειδί αυτό είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο από την πλευρά
της ασφάλειας του δικτύου κύριου - σκλάβων, ακριβώς επειδή είναι κοινό σε
ένα µεγάλο αριθµό συσκευών. Θα πρέπει όλες οι συσκευές να είναι
«έµπιστες» και να παραµένουν «έµπιστες» για όσο χρόνο χρησιµοποιείται το
κλειδί αυτό ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι που προκύπτουν από την χρήση
του.
Το Κλειδί Αρχικοποίησης Kinit χρησιµοποιείται κατά την διαδικασία

αρχικοποίησης µεταξύ δύο συσκευών που δεν είχαν στο παρελθόν κάποια
επικοινωνία µεταξύ τους, µε αποτέλεσµα να µην µοιράζονται ένα κοινό Κλειδί
Σύνδεσης. Ο σκοπός του είναι να προστατεύσει την µεταφορά των δεδοµένων
αρχικοποίησης και δεν θα πρέπει να χρησιµοποιείται αφού η διαδικασία
αρχικοποίησης λήξει.
Το Κλειδί Κρυπτογράφησης Kc έχει µήκος µεταξύ 8 και 128 bits και

δηµιουργείται από το τρέχων Κλειδί Σύνδεσης, που χρησιµοποιείται πριν την
κρυπτογράφηση των δεδοµένων, και ένα τυχαίο αριθµό. Η επιθυµία για
παγκόσµια διάδοση της τεχνολογίας Bluetooth, οδήγησε την Οµάδα Ειδικού
Ενδιαφέροντος να ορίσει µεταβλητό µήκος για το Κλειδί Κρυπτογράφησης
ώστε να συµβαδίσει µε τους διαφορετικούς περιορισµούς που θέτει η κάθε
χώρα. Επίσης µε τον τρόπο αυτό θεωρήθηκε ότι θα είναι ευκολότερη η
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αναβάθµιση του επιπέδου ασφαλείας που προσφέρεται χωρίς να είναι
απαραίτητος ο επανασχεδιασµός των αλγορίθµων και του εξοπλισµού που
χρησιµοποιείται. Σε κάθε περίπτωση όµως το µήκος των 64 bits θεωρείται
ικανοποιητικό για την προστασία των περισσοτέρων εφαρµογών [1].

Εικόνα 4.4: Τα κλειδιά ασφάλειας της τεχνολογίας Bluetooth

Ένας άλλος πολύ σηµαντικός αριθµός που διαδραµατίζει ιδιαίτερο ρόλο
στην διαδικασία διαχείρισης των κλειδιών είναι ο Προσωπικός Αριθµός
Αναγνώρισης (Personal Identification Number, PIN). Το µήκος του διαφέρει
ανάλογα την συσκευή και κυµαίνεται µεταξύ 1 και 16 οκτάδες.
Ο συνηθισµένος Αριθµός Αναγνώρισης των 4  δεκαδικών ψηφίων είναι

επαρκής για τις περισσότερες εφαρµογές. Ωστόσο για εφαρµογές µε
αυξηµένες απαιτήσεις ασφαλείας απαιτείται και µεγαλύτερος Αριθµός
Αναγνώρισης.
Η τιµή του Προσωπικού Αριθµού Αναγνώρισης µπορεί είτε να είναι σταθερή

και προεπιλεγµένη από την διαδικασία κατασκευής της συσκευής είτε να
επιλεγεί από τον ίδιο τον χρήστη. Σε περίπτωση που είτε δεν έχει καθοριστεί η
τιµή του Αριθµού Αναγνώρισης είτε δεν είναι αναγνώσιµη για κάποιο λόγο
χρησιµοποιείται µηδενική τιµή.
Υπάρχει η επιλογή να απαιτείται η εισαγωγή του Προσωπικού Αριθµού

Αναγνώρισης µόνο στην συσκευή που επιθυµεί να συνδεθεί. ∆ιαφορετικά θα
πρέπει να εισαχθεί και στις δύο συσκευές κατά την διαδικασία της
αρχικοποίησης. Η δεύτερη επιλογή, αν και πιο ασφαλής,  δεν είναι ιδιαίτερα
πρακτική, αφού για παράδειγµα πολλές συσκευές πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο
που χρησιµοποιούν τεχνολογία Bluetooth βρίσκονται σε δυσπρόσιτα σηµεία
(π.χ. στην οροφή γραφείων).

4.3.2 Η δηµιουργία των κλειδιών ασφάλειας

Το Κλειδί Συσκευής Kunit υπολογίζεται από τον αλγόριθµο Ε21 όταν η
συσκευή Bluetooth χρησιµοποιηθεί για πρώτη φορά. Για τον υπολογισµό του
χρησιµοποιούνται η ∆ιεύθυνση της συσκευής, µήκους 128 bits, και ένας
τυχαίος αριθµός (RAND) µήκους 128 bits. Αφού υπολογιστεί, το Κλειδί
Συσκευής αποθηκεύεται στην µη-πτητική µνήµη της συσκευής και πολύ
σπάνια µεταβάλλεται.
Μια συσκευή Bluetooth µπορεί να χρησιµοποιήσει το Κλειδί Συσκευής µιας

άλλης συσκευής ως Κλειδί Σύνδεσης µεταξύ τους. Κατά την διαδικασία της
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αρχικοποίησης, η εφαρµογή είναι αυτή που αποφασίζει ποιας συσκευής το
κλειδί θα χρησιµοποιηθεί ως Κλειδί Σύνδεσης. Αν µια συσκευή έχει
περιορισµένες δυνατότητες µνήµης (π.χ. δεν µπορεί να αποθηκεύσει επιπλέον
κλειδιά), τότε ως Κλειδί Σύνδεσης χρησιµοποιείται πάντα το δικό της Κλειδί.

Εικόνα 4.5: Ο αλγόριθµος Ε21

Το Κλειδί Αρχικοποίησης Kinit χρησιµοποιείται όταν δύο συσκευές που
δεν είχαν καµιά επαφή στο παρελθόν επιθυµούν να επικοινωνήσουν. Κατά την
διαδικασία της αρχικοποίησης εισάγεται ο Προσωπικός Αριθµός Αναγνώρισης
(ΡΙΝ), ανάλογα µε την επιλογή που έχει γίνει, είτε και στις δύο συσκευές είτε
µόνο σε αυτή που επιθυµεί να συνδεθεί. Το Κλειδί Αρχικοποίησης υπολογίζεται
από τον αλγόριθµο Ε22, ο οποίος χρησιµοποιεί τον Προσωπικό Αριθµό
Αναγνώρισης, µήκους το πολύ 128 bits, ένα τυχαίο αριθµό (RAND) µήκους
επίσης 128 bits που δηµιουργείται από την συσκευή – επαληθευτή και σε
ορισµένες περιπτώσεις η ∆ιεύθυνση της συσκευής Bluetooth, µήκους 128 bits.
Η χρήση της ∆ιεύθυνσης της συσκευής εξαρτάται από το µήκος του
Προσωπικού Αριθµού Αναγνώρισης, σύµφωνα µε την εξίσωση:

όπου L το µήκος του Προσωπικού Αριθµού Αναγνώρισης σε οκτάδες.
Το µήκους 128 bits Κλειδί Αρχικοποίησης που υπολογίζεται χρησιµοποιείται

για να προστατευθεί η ανταλλαγή κλειδιών κατά την δηµιουργία του Κλειδιού
Σύνδεσης. Μετά την ανταλλαγή των κλειδιών το Κλειδί Αρχικοποίησης
διαγράφεται.

Εικόνα 4.6: Ο αλγόριθµος Ε22
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Το Κλειδί Συνδυασµού KAB δηµιουργείται κατά την διαδικασία της
αρχικοποίησης εφόσον οι συσκευές έχουν αποφασίσει ότι θα το
χρησιµοποιήσουν. Ο υπολογισµός του Κλειδιού Συνδυασµού γίνεται
ταυτόχρονα και από τις δύο συσκευές. Με την χρήση του αλγόριθµου Ε21 και
οι δύο συσκευές δηµιουργούν ένα κλειδί χρησιµοποιώντας ένα τυχαίο αριθµό,
µήκους 128 bits και την ∆ιεύθυνσή τους. Στην συνέχεια κρυπτογραφούν τον
τυχαίο αριθµό που χρησιµοποίησαν µε την βοήθεια του Κλειδιού
Aρχικοποίησης Kinit και τον αποστέλλουν στην άλλη συσκευή. Αφού η µία
συσκευή γνωρίζει την ∆ιεύθυνση της άλλης µπορούν να υπολογίσουν το κλειδί
που προέκυψε από τον αλγόριθµο Ε21. Τελικά το Κλειδί Συνδυασµού
προκύπτει από την πρόσθεση, µε την βοήθεια µιας συνάρτησης
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΥ Ή, των δύο κλειδιών που δηµιουργήθηκαν από τον
αλγόριθµο Ε21.

Εικόνα 4.7: Η διαδικασία δηµιουργίας του Κλειδιού Συνδυασµού

Το Κλειδί Κυρίου Kmaster είναι το µόνο προσωρινό κλειδί από τα Κλειδιά
Σύνδεσης που χρησιµοποιούνται από την τεχνολογία Bluetooth. ∆ηµιουργείται
από την συσκευή – κύριο µε την χρήση του αλγόριθµου Ε22, ο οποίος παίρνει
ως δεδοµένα εισόδου δύο τυχαίους αριθµούς, µήκους 128 bits ο καθένας.
Καθώς όλα τα Κλειδιά Σύνδεσης έχουν µήκος 128 bits έτσι και το αποτέλεσµα
του αλγόριθµου Ε22 θα πρέπει να έχει µήκος 128 bits. Ο λόγος που
χρησιµοποιείται ο αλγόριθµος εξ αρχής είναι για να εξασφαλιστεί ότι ο τυχαίος
αριθµός που θα δηµιουργηθεί θα είναι επαρκώς τυχαίος.
Ένας τέτοιος τυχαίος αριθµός, µήκους επίσης 128 bits, αποστέλλεται στην

συσκευή – σκλάβο. Στην συνέχεια τόσο η συσκευή – κύριος, όσο και η
συσκευή – σκλάβος χρησιµοποιούν τον τέταρτο αυτό τυχαίο αριθµό µαζί µε
το τρέχων Κλειδί Σύνδεσης για να δηµιουργήσουν, µε την βοήθεια του
αλγόριθµου Ε22, ένα «επίστρωµα». Το Κλειδί Κυρίου προστίθεται, µε την
βοήθεια µιας συνάρτησης ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΥ Ή, στο «επίστρωµα» και
αποστέλλεται στην συσκευή – σκλάβο, η οποία αν έχει υπολογίσει σωστά το
«επίστρωµα» µπορεί να καθορίσει και το νέο Κλειδί Κύριου. Αυτή η διαδικασία
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θα πρέπει να γίνεται για κάθε συσκευή - σκλάβο µε την οποία επιθυµεί να
επικοινωνήσει η συσκευή – κύριος.

Εικόνα 4.8: Η διαδικασία δηµιουργίας του Κλειδιού Κυρίου

Αφού δηµιουργηθεί το Κλειδί Σύνδεσης, ότι τύπου και αν είναι αυτό,
πραγµατοποιείται µια διαδικασία αµφίδροµης πιστοποίησης της ταυτότητας
των συσκευών ώστε να πιστοποιηθεί ότι η διαδικασία της διαπραγµάτευσης
των κλειδιών ήταν επιτυχής.
Το Κλειδί Κρυπτογράφησης Kc υπολογίζεται µε την χρήση του

τρέχοντος Κλειδιού Σύνδεσης, ενός Αριθµού Αντιστάθµισης της
Κρυπτογράφησης (Ciphering Offset Number, COF), µήκους 96 bits και ένα
τυχαίο αριθµό (RAND), µήκους και πάλι 128 bits. Για τον υπολογισµό του
χρησιµοποιείται ο αλγόριθµος Ε3. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο τυχαίος
αριθµός µεταδίδεται πριν ξεκινήσει η κρυπτογράφηση και άρα είναι γνωστός
σε όποιον «ακούει» την σύνδεση.

Εικόνα 4.9: Ο αλγόριθµος Ε3

Αν στην σύνδεση που θα κρυπτογραφηθεί χρησιµοποιείται το Κλειδί –
Κυρίου Kmaster τότε ο Αριθµός Αντιστάθµισης της Κρυπτογράφησης προέρχεται
από ένα συνδυασµό των ψηφίων της διεύθυνσης της συσκευής – κύριος. Σε
αντίθετη περίπτωση η τιµή του βασίζεται σε ένα Πιστοποιηµένο Αντισταθµιστή
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της Κρυπτογράφησης (Authenticated Ciphering Offset, ACO), ο οποίος
δηµιουργείται κατά την διαδικασία πιστοποίησης της ταυτότητας της
συσκευής.
Το Κλειδί Κρυπτογράφησης υπολογίζεται όταν ο ∆ιαχειριστής της Σύνδεσης

(Link Manager, LM) ενεργοποιήσει την διαδικασία κρυπτογράφησης των
δεδοµένων. Η τιµή του µεταβάλλεται κάθε φορά που η συσκευή εισέρχεται εκ
νέου σε κατάσταση κρυπτογράφησης των δεδοµένων.

4.3.3 Η κρυπτογράφηση των δεδοµένων

Το σύστηµα κρυπτογράφησης της τεχνολογίας Bluetooth κρυπτογραφεί το
ωφέλιµο φορτίο των πακέτων δεδοµένων. Για την κρυπτογράφηση
χρησιµοποιείται ο αλγόριθµος Ε0, ο οποίος επανασυγχρονίζεται για κάθε
φορτίο πακέτων. Ο αλγόριθµος κρυπτογράφησης είναι συνεχής
κρυπτογράφησης (stream cipher) και αποτελείται από την γεννήτρια του
κλειδιού φορτίου, την γεννήτρια µιας ακολουθίας ψηφίων, γνωστή ως
keystream και το τµήµα κρυπτογράφησης – αποκρυπτογράφησης.
Η γεννήτρια του κλειδιού φορτίου συνδυάζει τα δεδοµένα εισόδου µε

κατάλληλο τρόπο και τα εισάγει στους τέσσερις καταχωρητές γραµµικής
ολίσθησης µε ανατροφοδότηση (Linear Shift Feedback Registers, LSFR) της
γεννήτρια του keystream. Τα ψηφία του keystream δηµιουργούνται από µια
µέθοδο που απορρέει από την αθροιστική γεννήτρια συνεχούς
κρυπτογράφησης (summation stream cipher generator) των Massey και
Rueppel [2].
Ο αλγόριθµος Ε0 χρησιµοποιεί την διεύθυνση της συσκευής – κυρίου, 26

bits από το ρολόι πραγµατικού χρόνου της συσκευής – κυρίου (CLK) και το
Κλειδί Κρυπτογράφησης Kc. Κατά την λειτουργία του αλγορίθµου ο Κλειδί
Κρυπτογράφησης µετατρέπεται σε ένα άλλο κλειδί γνωστό ως Kc’. Το µήκος
του νέου κλειδιού καθορίζεται κατά την κατασκευή της συσκευής και µπορεί
να είναι µεταξύ 8 και 128 bits.
Η τιµή του ρολογιού αυξάνει για κάθε σχισµή. Χρησιµοποιώντας 26 bits από

το ρολόι και επειδή ο αλγόριθµος κρυπτογράφησης επαναρχικοποιείται για
κάθε νέο πακέτο, τουλάχιστον ένα ψηφίο θα διαφέρει µεταξύ δύο
µεταδόσεων. Αν το πακέτο δεδοµένων καταλαµβάνει παραπάνω από µια
σχισµές, θα χρησιµοποιηθεί η τιµή που είχε το ρολόι στην αρχική σχισµή.
Οι τέσσερις καταχωρητές γραµµικής ολίσθησης µε ανατροφοδότηση (LFSR)

έχουν µήκος 25, 31, 33 και39 bits αντίστοιχα, µε συνολικό µήκος 128 bits. Τα
πολυώνυµα ανατροφοδότησης που χρησιµοποιούνται είναι όλα στοιχειώδης µε
βάρος Hamming 5.
Η τελική κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση των δεδοµένων γίνεται

µε την πρόσθεση µέσω µιας συνάρτησης ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΥ Ή της ακολουθίας
keystream στα αντίστοιχα δεδοµένα.
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Εικόνα 4.10: Η διαδικασία κρυπτογράφησης

Ανάλογα µε το εάν η συσκευή χρησιµοποιεί κάποιο ηµι-µόνιµο κλειδί ή το
Κλειδί - Κυρίου, υπάρχουν διαφορετικές καταστάσεις κρυπτογράφησης. Αν
χρησιµοποιείται το Κλειδί Συσκευής ή το Κλειδί Συνδυασµού τα δεδοµένα της
µετάδοσης δεν κρυπτογραφούνται. Η κίνηση που αφορά κάποια συγκεκριµένη
συσκευή µπορεί είτε να κρυπτογραφηθεί είτε όχι.
Αν χρησιµοποιείται το Κλειδί - Κυρίου, τότε υπάρχουν τρεις καταστάσεις

κρυπτογράφησης. Στην κατάσταση κρυπτογράφησης 1 τίποτα δεν
κρυπτογραφείται. Στην κατάσταση κρυπτογράφησης 2 δεν
κρυπτογραφούνται γενικά τα δεδοµένα µετάδοσης αλλά µόνο τα δεδοµένα
που κατευθύνονται σε συγκεκριµένη συσκευή. Στην κατάσταση
κρυπτογράφησης 3 όλα τα δεδοµένα κρυπτογραφούνται µε την χρήση του
Κλειδιού Κρυπτογράφησης.
Καθώς το µήκος του Κλειδιού Κρυπτογράφησης ποικίλει µεταξύ 8 και 128

bits, το µέγεθος των κλειδιών που θα χρησιµοποιηθούν από δύο συσκευές
πρέπει να διαπραγµατευθούν. Σε κάθε συσκευή υπάρχει µια παράµετρος που
ορίζει το µέγιστο αποδεκτό µήκος του Κλειδιού Κρυπτογράφησης, ανάλογα µε
τους περιορισµούς της χώρας για την οποία προορίζεται.
Στην διαπραγµάτευση για το µέγεθος του Κλειδιού Κρυπτογράφησης, η

συσκευή – κύριος αποστέλλει την πρόταση της για το µήκος του κλειδιού
στην συσκευή – σκλάβο. Αυτή είτε δέχεται την πρόταση, είτε αποστέλλει µε
την σειρά της µια καινούρια. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται µέχρι να
επιτευχθεί µια συµφωνία ή µέχρι µια από τις δύο συσκευές να εγκαταλείψει
την διαπραγµάτευση.
Η εγκατάλειψη της διαπραγµάτευσης για το µήκος του Κλειδιού

Κρυπτογράφησης γίνεται από την εφαρµογή που χρησιµοποιείται. Για κάθε
εφαρµογή καθορίζεται ένα ελάχιστα αποδεκτό µήκος του Κλειδιού
Κρυπτογράφησης, το οποίο φυσικά εξαρτάται από το επίπεδο ασφάλειας που
απαιτεί η εφαρµογή. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται ο κίνδυνος κάποιος
τρίτος να προσπαθήσει εσκεµµένα να µειώσει το επίπεδο της
κρυπτογράφησης προτείνοντας πολύ µικρό µήκος για το Κλειδί
Κρυπτογράφησης, µε αποτέλεσµα να είναι πολύ ευκολότερο να
αποκρυπτογραφήσει τα δεδοµένα που µεταδίδονται.
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Παράλληλα όµως υπάρχει πάντα η πιθανότητα τα όρια που θέτουν κάποιες
συσκευές – σκλάβοι σε ένα προσωπικό δίκτυο να µην είναι συµβατά µε τις
υπόλοιπες συσκευές του δικτύου. Στην περίπτωση αυτή η συσκευή – κύριος,
και συγκεκριµένα η εφαρµογή που χρησιµοποιεί, θα πρέπει να αποφασίσει µε
ποιες συσκευές θα διακόψει την επικοινωνία και ουσιαστικά θα τις θέσει
προσωρινά εκτός δικτύου.
Προφανώς η γνώση του Κλειδιού Κρυπτογράφησης από όλες τις συσκευές

του δικτύου τις δίνει η δυνατότητα να αποκρυπτογραφήσουν ακόµα και
δεδοµένα που δεν προορίζονται για αυτές αλλά για κάποια άλλη συσκευή του
δικτύου. Για να µπορεί όµως να προστατευθούν τα δεδοµένα που αποστέλλει
η συσκευή – κύριος σε µια συσκευή – σκλάβο, υπάρχει η δυνατότητα η
συσκευή – κύριος να δώσει εντολή στις συσκευές – σκλάβους να επιστρέψουν
στην προηγούµενη κατάσταση όπου κάθε συσκευή – σκλάβος είχε ξεχωριστό
Κλειδί Κρυπτογράφησης µε την συσκευή – κύριο.

4.3.4 Η πιστοποίηση της ταυτότητας του σταθµού

Αντίθετα µε ότι είδαµε στα συστήµατα κινητής τηλεφωνίας, στην
τεχνολογία Bluetooth πιστοποιείται η ταυτότητα του σταθµού - συσκευής και
όχι του χρήστη. Για κάθε ζευγάρι συσκευών (έστω Α και Β) υπάρχει ένα Κλειδί
Σύνδεσης που τις συνδέει. Έτσι αν κάποια συσκευή υποστηρίξει ότι είναι η Β
(συσκευή –διεκδικητής), η συσκευή Α (συσκευή – επαληθευτής) το µόνο που
έχει να κάνει είναι να ελέγξει αν η Β γνωρίζει το συγκεκριµένο Κλειδί
Σύνδεσης.
Η πιστοποίησης της ταυτότητας της συσκευής βασίζεται σε µια διαδικασία

τυχαίας πρόκλησης και απάντησης. Αρχικά η συσκευή – επαληθευτής
αποστέλλει στην συσκευή – διεκδικητή µια τυχαία πρόκληση (RAND). Στην
συνέχεια και οι δύο συσκευές χρησιµοποιούν τον αλγόριθµο Ε1 για να
υπολογίσουν την απάντηση στην τυχαία πρόκληση (SRES). Εκτός από την
τυχαία πρόκληση χρησιµοποιούν ακόµα την ∆ιεύθυνση της συσκευής –
διεκδικητή και το τρέχων Κλειδί Σύνδεσης. Η συσκευή – διεκδικητής στέλνει
την απάντηση στην συσκευή – επαληθευτή. Αυτή µε την σειρά της ελέγχει αν
η απάντηση που έλαβε είναι ίση µε αυτή που υπολόγισε η ίδια και ανάλογα
πιστοποιεί ή όχι την ταυτότητα της συσκευής – διεκδικητή.

Εικόνα 4.11: Η διαδικασία πιστοποίησης της ταυτότητας του σταθµού
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Η εφαρµογή που χρησιµοποιείται είναι αυτή που καθορίζει ποια συσκευή θα
πιστοποιήσει την ταυτότητα ποιας. Έτσι δεν είναι απαραίτητο η συσκευή –
επαληθευτής να είναι πάντα η συσκευή – κύριος (αν και είναι η συνηθέστερη
περίπτωση). Μπορεί κάποια εφαρµογή να απαιτεί πιστοποίηση προς µία
κατεύθυνση µόνο, οπότε πιστοποιείται η ταυτότητα µόνο της µιας συσκευής ή
να απαιτεί αµοιβαία πιστοποίησης, οπότε η κάθε συσκευή θα πρέπει να
πιστοποιήσει την ταυτότητά της στην άλλη.
Αν η διαδικασία της πιστοποίησης αποτύχει θα πρέπει να περάσει κάποιος

χρόνος µέχρι να µπορέσει η ίδια συσκευή να ζητήσει να πιστοποιηθεί η
ταυτότητάς της ξανά. Ο χρόνος αυτός αναµονής αυξάνεται εκθετικά (π.χ.
διπλασιάζεται) για κάθε αποτυχηµένη προσπάθεια πιστοποίησης µέχρι να
φθάσει σε ένα ανώτατο όριο ανάλογο µε το επίπεδο ασφάλειας που
εφαρµόζεται στην συσκευή. Αν για κάποιο χρονικό διάστηµα δεν ξαναγίνει
κάποια προσπάθεια πιστοποίησης από την ίδια συσκευή ο χρόνος αναµονής
µειώνεται εκθετικά µέχρι να φθάσει σε κάποιο ελάχιστο όριο.
Μάλιστα κάθε συσκευή έχει ένα αρχείο µε τις συσκευές που απέτυχαν να

πιστοποιήσουν την ταυτότητά τους και τον χρόνο αναµονής που αντιστοιχεί
στην καθεµία. Για λόγους οικονοµίας της µνήµης το αρχείο αυτό περιορίζεται
στις συσκευές που απέτυχαν να πιστοποιήσουν την ταυτότητά τους στο
πρόσφατο παρελθόν.
Τέλος, κατά την διαδικασία πιστοποίησης υπολογίζεται και ο

Πιστοποιηµένος Αντισταθµιστής της Κρυπτογράφησης (Authenticated
Ciphering Offset, ACO) η οποία χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του
Κλειδιού Κρυπτογράφησης.

4.3.5 Ο ∆ιαχειριστής Ασφάλειας

Όλα τα στοιχεία και οι πολιτικές ασφάλειας, οι οποίες υποστηρίζονται από
την τεχνολογία Bluetooth πραγµατοποιούνται από το τµήµα που ονοµάζεται
∆ιαχειριστής Ασφάλειας (Security Manager). Ουσιαστικά ο ∆ιαχειριστής
Ασφάλειας αποφασίζει βάση των διάφορων δεδοµένων που λαµβάνει ποια
πολιτική ασφάλειας θα εφαρµόσει στην επικείµενη σύνδεση.
Οι λειτουργίες που εκτελεί είναι:

• Αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια για όλες τις
υπηρεσίες (Βάση ∆εδοµένων Υπηρεσιών)

• Αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια για τις γνωστές
συσκευές (Βάση ∆εδοµένων Συσκευών)

• Απαντά στις αιτήσεις για πρόσβαση από τις υλοποιήσεις των
πρωτόκολλων και τις εφαρµογές (παρέχει ή όχι πρόσβαση).

• Εφαρµόζει την πιστοποίηση της ταυτότητας και/ή την κρυπτογράφηση
των δεδοµένων πριν συνδεθεί µε την εκάστοτε εφαρµογή.

• Επεξεργάζεται δεδοµένα από µια Εξωτερική Οντότητα Ελέγχου
Ασφάλειας (External Security Control Entity, ESCE), για παράδειγµα από
τον χρήστη της συσκευής, για να εγκαθιδρύσει έµπιστες σχέσεις στο
επίπεδο της συσκευής.

• Ξεκινά την διαδικασία αρχικοποίησης µεταξύ δύο συσκευών και ζητά την
εισαγωγή του Προσωπικού Αριθµού Αναγνώρισης (ΡΙΝ) από τον
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χρήστη. Εναλλακτικά η εισαγωγή του Αριθµού Αναγνώρισης µπορεί να
γίνει και από την εφαρµογή που χρησιµοποιείται.

Η Βάση ∆εδοµένων Υπηρεσιών αποθηκεύει πληροφορίες που αφορούν
τις υπηρεσίες και συγκεκριµένα αν απαιτούν εξουσιοδότηση, πιστοποίηση της
ταυτότητας της συσκευής, την κρυπτογράφηση των δεδοµένων ή τον
συνδυασµό τους. Επίσης αποθηκεύονται όλες οι πληροφορίες δροµολόγησης
που αφορούν τις υπηρεσίες.
Στην Βάση ∆εδοµένων Συσκευών αποθηκεύονται πληροφορίες για τις

γνωστές συσκευές και συγκεκριµένα αν έχουν σηµειωθεί ως έµπιστες ή όχι
καθώς και ποιο Κλειδί Σύνδεσης χρησιµοποιήθηκε την τελευταία φορά. Αν µια
συσκευή δηµιουργεί συνεχώς συνδέσεις µε καινούριες συσκευές είναι λογικό
να χρειάζεται αρκετή µνήµη για την Βάση ∆εδοµένων Συσκευών.  Όµως η
περιορισµένη µνήµη των συσκευών Bluetooth αναγκάζει τον ∆ιαχειριστή
Ασφάλειας να διαγράφει τα στοιχεία διάφορων συσκευών µε χρονική
προτεραιότητα, µε αποτέλεσµα συσκευές που είχαν επικοινωνήσει µε την
συγκεκριµένη συσκευή στο παρελθόν να χαρακτηρίζονται τώρα ως άγνωστες.
Η τυπική διαδικασία που ακολουθείται από τον ∆ιαχειριστή Ασφάλειας για

να εγκρίνει την πρόσβαση µιας αποµακρυσµένης συσκευής σε µια
συγκεκριµένη υπηρεσία είναι η ακόλουθη:

1. Η αποµακρυσµένη συσκευή ζητά να συνδεθεί
2. Η αίτηση σύνδεσης φθάνει στο πρωτόκολλο L2CAP
3. Το πρωτόκολλο L2CAP ζητά από τον ∆ιαχειριστή Ασφάλειας να εγκρίνει

την πρόσβαση
4. Ο ∆ιαχειριστής Ασφάλειας ελέγχει τις Βάσεις ∆εδοµένων Υπηρεσιών και

Συσκευών
5. Αν η συσκευή χαρακτηρίζεται έµπιστη, ο διαχειριστής Ασφαλείας µπορεί

να ζητήσει ή όχι (ανάλογα µε την υλοποίηση) για πιστοποίηση της
ταυτότητας της συσκευής ή εξουσιοδότηση

6. Αν η συσκευή χαρακτηρίζεται µη έµπιστη, ο διαχειριστής ασφάλειας
µπορεί είτε να διακόψει την σύνδεση ή να εφαρµόσει την διαδικασία
εξουσιοδότησης. Η πιστοποίηση της ταυτότητας της συσκευής θα
πραγµατοποιηθεί αφού ανταλλαγούν τα Κλειδιά Σύνδεσης. Ανάλογα µε
την ισχύουσα πολιτική ασφάλειας, ο ∆ιαχειριστής Ασφάλειας µπορεί να
καλέσει µια εφαρµογή πρωτόκολλου να εφαρµόσει ασφάλεια στο
επίπεδο εφαρµογών, όπως η χρήση ονόµατος χρήστη / κωδικού
πρόσβασης για την διαδικασία πιστοποίησης.

7. Τέλος, ο ∆ιαχειριστής Ασφάλειας θα αποφασίσει αν η υπηρεσία απαιτεί
κρυπτογράφηση. Αν ναι,  θα ακολουθήσει η διαπραγµάτευση των
κλειδιών όπως την περιγράψαµε παραπάνω και θα ολοκληρωθεί η
διαδικασία σύνδεσης.

Εναλλακτικά, αν η συσκευή βρίσκεται στην κατάσταση ασφάλειας 3, ο
∆ιαχειριστής Ασφάλειας δίνει εντολή στο πρωτόκολλο LMP να πιστοποιήσει
την ταυτότητα της συσκευής και να κρυπτογραφήσει τα δεδοµένα πριν γίνει η
σύνδεση µε την υπηρεσία.
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Η χρήση ενός κεντρικού ∆ιαχειριστή Ασφάλειας επιτρέπει την εύκολη
υλοποίηση ευέλικτων πολιτικών πρόσβασης, αφού οι επαφές µεταξύ των
πρωτοκόλλων και των άλλων οντοτήτων του συστήµατος παραµένουν απλές
και περιορίζονται σε διαδικασίες ερώτησης - απάντησης.

Εικόνα 4.12: Η αρχιτεκτονική του συστήµατος ασφάλειας και η χρήση του
∆ιαχειριστή Ασφάλειας

4.3.6 Η γεννήτρια τυχαίων αριθµών

Όπως είδαµε παραπάνω οι περισσότερες διαδικασίες ασφαλείας της
τεχνολογίας Bluetooth χρησιµοποιούν τυχαίους αριθµούς. Άρα η γεννήτρια
αυτών των τυχαίων αριθµών είναι ένα από τα σηµαντικότερα τµήµατα του
συστήµατος ασφαλείας.
Στις τεχνικές προδιαγραφές δεν ορίζεται συγκεκριµένα η δοµή και

λειτουργία των γεννητριών που ενσωµατώνονται στις συσκευές Bluetooth,
αλλά αναφέρονται οι γενικές αρχές λειτουργίας της [1].
Έτσι ιδεατά θεωρείται ότι ένας πραγµατικά τυχαίος αριθµός βασίζεται σε

φυσικές διαδικασίες µε ενσωµατωµένη απροσδιοριστία. Για παράδειγµα τέτοιες
διαδικασίες είναι ο θερµικός θόρυβος από ένα ηµιαγωγό ή ένα αντιστάτη και η
αστάθεια της συχνότητας ενός ελεύθερου ταλαντωτή. Για πρακτικούς όµως
λόγους κάτι τέτοιο είναι αρκετά δύσκολο στη υλοποίησή του. Για αυτό
προτιµάται µια γεννήτρια ψευδοτυχαίων αριθµών βασισµένη σε κάποιο
λογισµικό.
Τα κριτήρια που τίθονται για την γεννήτρια αυτή είναι οι αριθµοί που

παράγονται να είναι «µη επαναλαµβανόµενοι» και «δηµιουργηµένοι τυχαία».
Με τον όρο «µη επαναλαµβανόµενοι» εννοείται να είναι αρκετά απίθανο η
τιµή ενός αριθµού να επαναληφθεί στην διάρκεια ζωής του Κλειδιού
Σύνδεσης. «∆ηµιουργηµένοι τυχαία» θεωρούνται οι αριθµοί οι οποίοι δεν
µπορούν να προβλεφθούν µε πιθανότητα αρκετά µεγαλύτερη του µηδενός
(π.χ. µεγαλύτερη από ½^L, όπου L το µήκος του τρέχοντος Κλειδιού
Σύνδεσης).
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4.3.7 Ο αλγόριθµος κρυπτογράφησης Ε0

Ο αλγόριθµος κρυπτογράφησης χρησιµοποιεί τέσσερις καταχωρητές
ολίσθησης µε γραµµική ανάδραση (LFSR), η έξοδος των οποίων συνδυάζεται
από µια απλή µηχανή µετρήσιµων καταστάσεων, γνωστή ως συνδυαστής
αθροίσµατος, µε 16 καταστάσεις. Η έξοδος της µηχανής καταστάσεων είναι η
ακολουθία keystream ή, κατά την διάρκεια της αρχικοποίησης, η αρχική
τυχαία τιµή εκκίνησης. Ως δεδοµένα εισόδου ο αλγόριθµος κρυπτογράφησης
δέχεται το Κλειδί Κρυπτογράφησης Kc, την διεύθυνση της συσκευής Bluetooth
(BD_ADDR), τα 26 bits από την τιµή του κύριου ρολογιού της συσκευής και
ένα τυχαίο αριθµό (RAND), µήκους 128 bits.
Το µήκος των καταχωρητών ολίσθησης είναι αντίστοιχα 25, 31, 33 και 39

bits, ενώ τα πολυώνυµα ανατροφοδότησης ορίζονται στον Πίνακα 2. Το
συνολικό µήκος των καταχωρητών είναι 128 bits. Τα πολυώνυµα είναι όλα
βασικά. Το βάρος Hamming για όλα τα πολυώνυµα έχει επιλέγει να είναι πέντε
(µια λογική ισορροπίας µεταξύ της ελάττωσης των πυλών ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΥ Ή
που χρειάζονται για την υλοποίησή τους και της βελτίωσης των στατιστικών
ιδιοτήτων των δηµιουργούµενων ακολουθιών [1]).

Πίνακας 4.2: Το πολυώνυµα ανατροφοδότησης του αλγόριθµου Ε0

Το αποτέλεσµα του συνδυαστή αθροίσµατος δίνεται από τις παρακάτω
εξισώσεις:

όπου το y είναι το άθροισµα των tιοστων ψηφίων των καταχωρητών
ολίσθησης και Τ δύο διαφορετικές γραµµικές συζεύξεις της GF(4) [1].
Για την αρχικοποίηση του αλγόριθµου κρυπτογράφησης απαιτούνται 132

bits, 128 για τους καταχωρητές και 4 για τον ορισµό των τιµών των c0 και c-1 .
Τα δεδοµένα εισόδου για την διαδικασία αρχικοποίησης του αλγόριθµου είναι
τα ίδια µε αυτά της κανονικής λειτουργίας.
Το ωφέλιµο µήκος του Κλειδιού Κρυπτογράφησης ποικίλει µεταξύ 8 και 128

bits. Όµως ο αλγόριθµος Ε3 παράγει Κλειδί Κρυπτογράφησης µε µήκος 128
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bits. Έτσι το µήκος του Κλειδιού Κρυπτογράφησης περιορίζεται από τον
αλγόριθµο κρυπτογράφησης µε την χρήση µιας συνάρτησης υπολοίπου
µεταξύ του Κλειδιού Κρυπτογράφησης Kc και ενός επιθυµητού πολυωνύµου.
Μετά την µείωση του µήκους, το Κλειδί Κρυπτογράφησης κωδικοποιείται µε
ένα κώδικα αλυσίδας (block code) ώστε να διανεµηθεί µε ενιαίο τρόπο.
Αφού δηµιουργηθεί το Κλειδί Κρυπτογράφησης οι καταχωρητές

φορτώνονται µε τα αρχικά δεδοµένα εισόδου. Στην συνέχεια δηµιουργούνται
200 bits από την γεννήτρια του keystream, τα 128 από τα οποία
επαναφορτώνονται ως αρχικές τιµές των καταχωρητών. Οι τιµές που έχουν
λάβει τα c0 και c-1 συγκρατούνται. Από εδώ και στο εξής παράγεται η
ακολουθία keystream που χρησιµοποιείται για την κρυπτογράφηση και
αποκρυπτογράφηση των δεδοµένων. Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι η
αρχικοποίηση του αλγόριθµου κρυπτογράφησης  λαµβάνει χώρα για κάθε νέο
φορτίο πακέτων.

Εικόνα 4.13: Ο αλγόριθµος Ε0

Αν κάποιος επιθυµεί περισσότερες λεπτοµέρειες για την λειτουργία του
αλγόριθµου κρυπτογράφησης Ε0 και κάποια δείγµατα των δεδοµένων που
χρησιµοποιούνται µπορεί να ανατρέξει στο [1]
Στο Παράρτηµα Α υπάρχει µια υλοποίηση του αλγόριθµου Ε0 στη γλώσσα

προγραµµατισµού C.

4.3.8 Ο αλγόριθµος Ε1

Ο αλγόριθµος Ε1 χρησιµοποιείται για την διαδικασία πιστοποίησης της
ταυτότητας της συσκευής. Αποτελεί ουσιαστικά µια πρόταση από την πλευρά
της Οµάδα Ειδικού Ενδιαφέροντος και δεν είναι υποχρεωτικό να
χρησιµοποιείται από όλες της συσκευές. Κάθε κατασκευαστής µπορεί να
δηµιουργήσει το δικό του αλγόριθµο πιστοποίησης, αλλά στην
πραγµατικότητα όλες οι συσκευές χρησιµοποιούν τον αλγόριθµο Ε1.
Ο αλγόριθµος Ε1 χρησιµοποιεί την συνάρτηση κρυπτογράφησης SAFER+.

Για την ακρίβεια αποτελεί µια βελτιωµένη έκδοση του υπάρχων κωδικοποιητή
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αλυσίδας 64 bits SAFER–SK 128, ο οποίος είναι ελεύθερος για χρήση. Στις
προδιαγραφές  της τεχνολογίας Bluetooth [1] η συνάρτηση αναφέρεται ως Ar
και παρουσιάζεται λεπτοµερώς.
Σε ότι αφορά την λειτουργία του αλγόριθµου πιστοποίησης Ε1 εκφράζεται

σε γενικές γραµµές από τις εξισώσεις:

όπου η συνάρτηση Ar χρησιµοποιείται δύο φορές όπως φαίνεται και στην
εικόνα 13.

Εικόνα 4.14: Ο αλγόριθµος Ε1

Ο Πιστοποιηµένος Αντισταθµιστής της Κρυπτογράφησης (ACO) που
χρησιµοποιείται για την δηµιουργία του Κλειδιού Κρυπτογράφησης Kc αποτελεί
ένα παράπλευρο αποτέλεσµα της λειτουργίας του αλγόριθµου πιστοποίησης
και χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του Αριθµού Αντιστάθµισης της
Κρυπτογράφησης (COF).

4.4 Τα αδύνατα σηµεία του συστήµατος ασφάλειας της τεχνολογίας
Bluetooth

Όπως και τα περισσότερα συστήµατα ασφάλειας έτσι και το σύστηµα
ασφάλειας της τεχνολογίας Bluetooth δεν ανταποκρίθηκε στην πράξη στις
προσδοκίες των σχεδιαστών του. Αν και σχετικά πρόσφατη τεχνολογία, ήδη
έχει αποκαλύψει αρκετά ευάλωτα σηµεία σε ότι αφορά την ασφάλεια. Κάποια
από αυτά ήταν ήδη γνωστά κατά τον σχεδιασµό της και άλλα αποκαλύφθηκαν
στην πορεία.
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Ένα πρώτο πρόβληµα είναι το γεγονός ότι στο Bluetooth µπορεί να
πιστοποιηθεί η ταυτότητα µόνο της συσκευής και όχι του χρήστη. Ουσιαστικά
αυτό αποτελεί ως ένα βαθµό επιλογή της Οµάδας Ειδικού Ενδιαφέροντος
αφού θεωρήθηκε ότι η πιστοποίηση της ταυτότητας του χρήστη µπορεί να
γίνει µέσω της φυσικής επαφής αφού οι περισσότερες συσκευές Bluetooth δεν
έχουν εµβέλεια µεγαλύτερη των 10 µέτρων.
Ένα άλλο πρόβληµα αφορά την εργονοµία των συσκευών Bluetooth. Για να

επιτευχθεί µεγαλύτερη ασφάλεια απαιτείται η εισαγωγή του Προσωπικού
Αριθµού Αναγνώρισης (ΡΙΝ) δύο φορές κάθε φορά που πρόκειται να
συνδεθούν για πρώτη φορά δυο συσκευές. Ακόµα και αν εξαιρέσουµε τις
περιπτώσεις όπου µια από τις δυο συσκευές είναι δυσπρόσιτη, η όλη
διαδικασία είναι αρκετά εκνευριστική ακόµα και αν χρησιµοποιούνται µικρού
µήκους αριθµοί.
Μια πρόταση που υπάρχει στις τεχνικές προδιαγραφές [1] είναι η

χρησιµοποίηση λογισµικού για την συµφωνία κλειδιών µε την χρήση των
µεγαλύτερων (16 οκτάδες) Αριθµών Αναγνώρισης. Με τον τρόπο αυτό
αποφεύγεται η φυσική εισαγωγή του Αριθµού Αναγνώρισης σε κάθε συσκευή
για να γίνει η σύνδεση, αλλά µπορεί να γίνει η ανταλλαγή χρησιµοποιώντας
για παράδειγµα την συµφωνία Diffie – Hellman.
Η ποιότητα της γεννήτριας ψευδοτυχαίων αριθµών αποτελεί ακόµα ένα

πρόβληµα (αν και όχι ιδιαίτερα σηµαντικό). Πολλοί θωρούν ότι είναι αρκετά
εύκολη οι πρόβλεψη των ψευδοτυχαίων αριθµών που δηµιουργούνται,
πράγµα που οφείλεται στην έλλειψη στατιστικών δοκιµών για την
αποτελεσµατικότητά των γεννητριών.  Λεπτοµέρειες για τις στατιστικές
δοκιµές που πρέπει να γίνουν για να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα της
γεννήτριας ψευδοτυχαίων αριθµών υπάρχουν στα [3], [4]. Ωστόσο στις
περισσότερες διαδικασίες ο ψευδοτυχαίος αριθµός µεταδίδεται µη
κρυπτογραφηµένος, οπότε δεν χρειάζεται να τον µαντέψει κάποιος, αλλά
απλώς να τον «ακούσει».
Ωστόσο τα σηµαντικότερα προβλήµατα προέρχονται από τις απειλές

εναντίον των βασικών απαιτήσεων της ασφάλειας κάθε συστήµατος, δηλαδή
του απορρήτου του χρήστη καθώς και την προστασία των δεδοµένων που
αυτός στέλνει και λαµβάνει. Αυτά συγκεκριµενοποιούνται σε επιθέσεις που
αφορούν την υποκλοπή δεδοµένων ασφάλειας, τον χωρικό εντοπισµό
του χρήστη, τον εντοπισµό της συχνότητας λειτουργίας, την
αποκρυπτογράφηση των δεδοµένων που µεταδίδονται καθώς και την
άρνηση της παροχής υπηρεσιών.

4.4.1 Η υποκλοπή των δεδοµένων ασφάλειας

Από την περιγραφή των διαδικασιών ασφαλείας γίνεται φανερό ότι το πιο
ευαίσθητο δεδοµένο από πλευράς ασφάλειας είναι το Κλειδί Σύνδεσης. Για να
είµαστε πιο ακριβής το Κλειδί Αρχικοποίησης, αφού σε αυτό βασίζονται όλες οι
ανταλλαγές και συµφωνίες κλειδιών. Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι ο τυχαίος
αριθµός που χρησιµοποιείται σε αρκετές διαδικασίες ασφαλείας µεταδίδεται µη
κρυπτογραφηµένος και έτσι είναι εύκολα αναγνώσιµος από οποιοδήποτε.
Το Κλειδί Αρχικοποίησης υπολογίζεται ως συνάρτηση του Προσωπικού

Αριθµού Αναγνώρισης (ΡΙΝ), ένα τυχαίο αριθµό και σε ορισµένες περιπτώσεις
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την διεύθυνση της συσκευής – διεκδικητή. Αν δεν έχει καθοριστεί ή για κάποιο
λόγο δεν είναι αναγνώσιµη η τιµή του Προσωπικού Αριθµού Αναγνώρισης,
τότε παίρνεται ίση µε µηδέν (0). Σε αυτή την περίπτωση καθώς και όταν ο
Προσωπικός Αριθµός Αναγνώρισης δεν κρυπτογραφείται πριν µεταδοθεί
(καταστάσεις ασφαλείας 1 και 2) κάποιος τρίτος µπορεί πολύ εύκολα να
υποκλέψει την τιµή του. Ωστόσο ακόµα και αν δεν συµβαίνουν τα παραπάνω
µπορεί κάποιος τρίτος να βρει τον Αριθµό Αναγνώρισης µέσα από έρευνα σε
όλους τους πιθανούς αριθµούς, αν ο Αριθµός που χρησιµοποιείται δεν είναι
επαρκώς µεγάλος.
Αρχικά θα πρέπει να υπολογίσει όλους τους πιθανούς Προσωπικούς

Αριθµούς Αναγνώρισης µέχρι ένα µήκος. Στη συνέχεια µπορεί να επαληθεύσει
τους Αριθµούς αυτούς ξεκινώντας µια διαδικασία πιστοποίησης της
ταυτότητάς του χρησιµοποιώντας και τον τυχαίο αριθµό που µεταδίδεται µη
κρυπτογραφηµένος. Αν το αποτέλεσµα της πιστοποίησης είναι σωστό τότε ο
Προσωπικός Αριθµός Αναγνώρισης που χρησιµοποιήθηκε είναι κατά πάσα
πιθανότητα σωστός.
Μια άλλη µέθοδο είναι αφού κάποιος µαντέψει κάποιο Προσωπικό Αριθµό

Αναγνώρισης να ξεκινήσει την διαδικασία αρχικοποίησης. Αν η απάντηση που
θα λάβει είναι σωστή σηµαίνει ότι ο Προσωπικός Αριθµός Αναγνώρισης που
χρησιµοποιήθηκε είναι σωστός. Αφού αποκτήσει το ζευγάρι της τυχαίας
πρόκλησης – απάντησης µπορεί να υπολογίσει το Κλειδί Αρχικοποίησης. Για να
ελέγξει αν το Κλειδί Αρχικοποίησης «ταιριάζει» µε τον Προσωπικό Αριθµό
Αναγνώρισης χρησιµοποιεί τον αλγόριθµο πιστοποίησης. Με τον τρόπο αυτό
µπορεί να ελέγξει όποιο συνδυασµό Προσωπικού Αριθµού Αναγνώρισης –
Κλειδιού Αρχικοποίησης επιθυµεί.
Το βασικό µειονέκτηµα αυτής της µεθόδου είναι η πρόβλεψη του

Προσωπικού Αριθµού Αναγνώρισης αφού για κάθε λάθος που κάνει αυξάνεται
ο χρόνος αναµονής µέχρι την επόµενη προσπάθεια. Αφού όµως καταφέρει να
πάρει στην κατοχή του ένα ζευγάρι πρόκλησης - απάντησης, µπορεί χωρίς να
είναι ανάγκη να είναι συνδεµένος µε την συσκευή - θύµα, να ελέγξει και να
επαληθεύσει όποιο συνδυασµό Προσωπικού Αριθµού Αναγνώρισης – Κλειδιού
αρχικοποίησης επιθυµεί.
Μια άλλη µέθοδος υποκλοπής δεδοµένων είναι η «επίθεση µεσάζοντα»

(middle-man attack). Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία αυτής της επίθεσης
είναι η απόκτηση του τρέχοντος Κλειδιού Σύνδεσης. Αυτό είναι εύκολο αν
χρησιµοποιείται ένα από τα δύο Κλειδιά Συσκευής. Αρκεί να συνδεθεί κάποιος
µε την αντίστοιχη συσκευή και να ζητήσει για Κλειδί Σύνδεσης το Κλειδί
Συσκευής της.
Αποκτώντας το Κλειδί Σύνδεση µπορεί είτε να υπολογίσει το Κλειδί

Κρυπτογράφησης και έτσι να αποκρυπτογραφήσει τα δεδοµένα που
µεταδίδονται µεταξύ δύο συσκευών είτε να πιστοποιήσει στην µια συσκευή ότι
είναι η άλλη. Στην δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να θέσει και τις δύο
συσκευές είτε σκλάβους είτε κύριους ώστε να αποφύγει να συµπέσει κάποια
στιγµή η συχνότητα επικοινωνίας(την οποία ορίζει η συσκευή – κύριος).
Τέλος, στην περίπτωση που χρησιµοποιείται το Κλειδί – Κύριος, το µόνο

που χρειάζεται κάποιος είναι απλώς να συνδεθεί στο δίκτυο. Έτσι αποκτά το
Κλειδί που χρησιµοποιείται και µπορεί να αποκρυπτογραφήσει οποιαδήποτε
δεδοµένα προορίζονται για οποιαδήποτε συσκευή του δικτύου. Για τον λόγο
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αυτό όταν χρησιµοποιείται το Κλειδί – Κύριος θα πρέπει όλες οι συσκευές του
δικτύου να έχουν χαρακτηριστεί ως έµπιστες και να παραµένουν έµπιστες για
όσο χρόνο χρησιµοποιείται.

4.4.2 Ο χωρικός εντοπισµός του χρήστη

Όταν µια συσκευή βρίσκεται σε ερευνητική κατάσταση λειτουργίας, τότε
απαντά σε διάφορες αιτήσεις που της γίνονται από άλλες συσκευές. Όταν
απαντά στις αιτήσεις αυτές, µεταδίδει συγχρόνως και την ταυτότητά της. Έτσι
κάποιος τρίτος µπορεί να εντοπίσει χωρικά κάποιο χρήστη (ουσιαστικά την
συσκευή του), αρκεί να έχει διασπείρει διάφορες συσκευές οι οποίες θα
ζητούν να συνδεθούν µε όποια συσκευή βρίσκεται στην εµβέλειά τους.
Μια βελτίωση της µεθόδου αυτής είναι να εµφυτεύσει κάποιος ένα ιό στην

συσκευή του θύµατος και ο οποίος θα αναγκάζει την συσκευή να κάνει αυτή
αιτήσεις προς τις συσκευές που βρίσκονται γύρω της. Με τον τρόπο αυτό
αποφεύγεται η µετάδοση των ταυτοτήτων των συσκευών που
χρησιµοποιούνται για την επίθεση αυτή, κάτι που θα µπορούσε να οδηγήσει
και στην ταυτότητα αυτού που οργάνωσε την επίθεση.
Ένα µειονέκτηµα της µεθόδου αυτού είναι η µικρή εµβέλεια των συσκευών

Bluetooth. Έτσι αν κάποιος θέλει πραγµατικά να παρακολουθήσει κάποιον
χρειάζονται υπερβολικά πολλές συσκευές. Ο αριθµός ωστόσο αυτός µπορεί να
µειωθεί αν οι συσκευές που χρησιµοποιούνται για την επίθεση τοποθετηθούν
σε καίρια σηµεία. Τέτοια είναι κτίρια εταιρειών, ώστε να διαπιστωθεί ποια
στελέχη συναντά το θύµα, έξοδοι πόλεων καθώς και θύρες επιβίβασης σε
αεροδρόµια, ώστε να διαπιστωθεί αν το θύµα ταξιδεύει και µε ποιο
προορισµό.
Επίσης ανεξάρτητα αν η συσκευή βρίσκεται σε εξερευνητική κατάσταση

λειτουργίας ή όχι κάποιος τρίτος µπορεί σχεδόν πάντα να υποκλέψει τον
Κώδικα Πρόσβασης Καναλιού (Channel Access Code, CAC). Ο Κώδικας
Πρόσβασης Καναλιού αποτελεί ουσιαστικά την ταυτότητα του καναλιού και
ενσωµατώνεται σε κάθε µήνυµα που αποστέλλεται ώστε να καθορίζεται κάθε
φορά η συχνότητα επικοινωνίας. Ο Κώδικας αυτός υπολογίζεται βάση της
∆ιεύθυνσης της συσκευής - κύριου. Για την ακρίβεια το µέρος από το 39ο

µέχρι το 62ο ψηφίο του Κώδικα είναι ίσο µε τα πρώτα 24 ψηφία της
∆ιεύθυνσης της Συσκευής. Γνωρίζοντας τον Κώδικά µπορεί κάποιος να
γνωρίζει και την ∆ιεύθυνση της συσκευής που τον απέστειλε (µε κάποια
αβεβαιότητα όµως).

 Ένα πρώτο µειονέκτηµα της µεθόδου αυτής είναι ότι η συσκευή – θύµα θα
πρέπει να είναι κύριος για να µπορεί να εντοπιστεί. Ένα άλλο είναι ότι επειδή
δεν υπάρχει ακριβής συσχέτιση ανάµεσα στον Κώδικα Πρόσβασης Καναλιού
και την ∆ιεύθυνση της Συσκευής  (συσχετίζονται µόνο 24 από τα 48 ψηφία),
υπάρχει πάντα η πιθανότητα, έστω και πολύ µικρή, δύο διαφορετικές
συσκευές να χρησιµοποιήσουν τον ίδιο Κώδικα Πρόσβασης Καναλιού.

4.4.3 Ο εντοπισµός της συχνότητας επικοινωνίας

Όπως είδαµε στην αρχή ένα από τα σηµαντικότερα στοιχεία του
συστήµατος ασφάλειας της τεχνολογίας Bluetooth είναι ο µηχανισµός
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εναλλαγής της συχνότητας λειτουργίας. Στις Η.Π.Α καθώς και στις
περισσότερες χώρες χρησιµοποιούνται 79 συχνότητες για το σκοπό αυτό, ενώ
στην Ισπανία και στη Γαλλία µόλις 29.
Με τον τρόπο αυτό θεωρείται ότι είναι αρκετά δύσκολο να εντοπίσει

κάποιος την συχνότητα επικοινωνίας δύο συσκευών. Ωστόσο δεν είναι
απαραίτητο να εντοπίσει κάποιος την συχνότητα επικοινωνίας για να
υποκλέψει τα δεδοµένα που µεταδίδονται αλλά αρκεί να δηµιουργήσει µια
µηχανή µε 79 (ή 29) παράλληλους ακροατές, που θα παρακολουθούν όλες τις
συχνότητες.
Επίσης ως ένα βαθµό είναι δυνατός και ο εντοπισµός της ίδιας της

συχνότητας επικοινωνίας µεταξύ δύο συσκευών. Η συχνότητα αυτή
επιβάλλεται πάντα από την συσκευή – κύριο και βασίζεται στον χρονισµό του
ρολογιού της. Μάλιστα όταν µια συσκευή διεξάγει έρευνα για συσκευές γύρω
της ή απαντά σε µια τέτοια έρευνα χρησιµοποιούνται µόνο 32 συχνότητες.
Έτσι αν κάποιος σαρώσει τις συχνότητες έρευνας µπορεί να εντοπίσει την
συσκευή – θύµα όταν απαντήσει σε κάποια έρευνα και από την απάντηση να
εξαγάγει τον χρονισµό του ρολογιού του. Έτσι όταν η συσκευή αυτή είναι
κύριος µπορεί να παρακολουθεί την εναλλαγή των συχνοτήτων επικοινωνίας.

4.4.4 Η αποκρυπτογράφηση των δεδοµένων

Ο αλγόριθµος που χρησιµοποιείται για την κρυπτογράφηση των δεδοµένων
είναι ο Ε0. Όπως είδαµε ο αλγόριθµος αυτός χρησιµοποιεί τέσσερις
καταχωρητές ολίσθησης µε γραµµική ανατροφοδότηση (LFSR), γεγονός που
παραπέµπει στον αλγόριθµο κρυπτογράφησης Α5 που χρησιµοποιείται στο
σύστηµα κινητών επικοινωνιών GSM. Μάλιστα δηµιουργούνται κάποια
ερωτήµατα γιατί προτιµήθηκε ένας τέτοιος αλγόριθµος, αφού είχαν γίνει ήδη
γνωστά τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν από την χρήση του στο
σύστηµα GSM.
Έχουν προταθεί αρκετοί τρόποι επιθέσεις εναντίον του αλγόριθµου Ε0.

Κάποιοι από αυτούς επικεντρώνονται σε ένα συγκεκριµένο τµήµα του
αλγόριθµου, όπως οι καταχωρητές ολίσθησης ή η γεννήτρια κλειδιού φορτίου,
ενώ άλλοι αντιµετωπίζουν τον αλγόριθµο ως σύνολο. Η πολυπλοκότητά τους
ποικίλει µεταξύ 2^128 έως και 2^64 για ορισµένες, ανάλογα µε τα δεδοµένα
που χρησιµοποιούν και τον αριθµών των ψηφίων από την ακολουθία
keystream που είναι γνωστά.
Αρκετές από αυτές παραµένουν σε θεωρητικό επίπεδο ενώ κάποιες από

αυτές που προτείνονται από τους εµπνευστές τους ως εφαρµόσιµες έχουν
δεχθεί κριτική. Για περισσότερες λεπτοµέρειες τόσο για το είδος των
επιθέσεων όσο και για τον ακριβή τρόπο διεξαγωγή τους  µπορεί να ανατρέξει
κανείς στα [5], [6], [7]. Στην συνέχεια θα παρουσιαστούν κάποιοι µέθοδοι που
αντιπροσωπεύουν γενικά το σύνολο σχεδόν αυτών που έχουν προταθεί.
Αρχικά υπάρχουν η απευθείας επίθεση, πολυπλοκότητας 2^128, και η

επίθεση «διαίρειν και βασιλεύειν», µε πολυπλοκότητα 2^64 αν το µήκος του
γνωστού keystream είναι µεγαλύτερο από το µήκος του µικρότερου
καταχωρητή ολίσθησης που χρησιµοποιείται (25 bits) [4]. Επίσης προτείνονται
µέθοδοι όπου απαιτείται η πρόβλεψη του περιεχοµένου των τριών
καταχωρητών ολίσθησης και του συνδυαστή αθροίσµατος και η ανάκτηση στη
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συνέχεια του περιεχοµένου του τέταρτου καταχωρητή. Η πιθανότητα της
αρχικής πρόβλεψης είναι περίπου 2^-93 ενώ η πολυπλοκότητα της συνολική
µεθόδου αγγίζει το 2^100.
Μία άλλη πρόταση είναι αυτή του έχει κάνει ο Golic και αρχικά αφορούσε

τον αλγόριθµο Α5 [8]. Στην µέθοδο αυτή επιλέγονται τυχαία Ν εσωτερικές
καταστάσεις του αλγόριθµου κρυπτογράφησης. Στην συνέχεια επιλέγονται Μ
ψηφία από το πραγµατικό keystream. Αν Ν * Μ > 2^132 τότε περιµένει
κανείς να υπάρχει κάποια σύγκρουση µεταξύ των καταστάσεων που έχουν
επιλεγεί και του πραγµατικού keystream. Αν Ν=Μ=2^66, τότε η
πολυπλοκότητα της µεθόδου γίνεται ίση µε 2^66.
Αν και η πολυπλοκότητα των µεθόδων που προτείνονται δεν είναι πάντα

απαγορευτική για την εφαρµογή τους, οι ελλείψεις και τα προβλήµατα του
συστήµατος ασφαλείας της τεχνολογίας Bluetooth  σε άλλους τοµείς τις
καθιστούν τουλάχιστον µη ελκυστικές. Για παράδειγµα µπορεί κάποιος
ευκολότερα να αποκτήσει το Κλειδί Κρυπτογράφησης που χρησιµοποιείται και
να αποκρυπτογραφήσει τα δεδοµένα που µεταδίδονται.

4.4.5 Η άρνηση των υπηρεσιών

Με τον όρο άρνηση των υπηρεσιών εννοούµε την κατάσταση όπου κάποιος
τρίτος καταφέρει να απαγορεύσει στον χρήστη την πρόσβαση σε κάποιες
υπηρεσίες. Κάτι τέτοιο µπορεί να αρκετά επιζήµιο για το χρήστη, αφού για
παράδειγµα αν δεν καταφέρει να πιστοποιήσει την ταυτότητα της συσκευής
του δεν µπορεί να γίνει µέρος ενός δικτύου.
Το παραπάνω παράδειγµα κάθε άλλο παρά τυχαίο ήταν. Η διαδικασία

πιστοποίησης που χρησιµοποιείται στην τεχνολογία Bluetooth είναι αρκετά
ευάλωτη σε τέτοιες επιθέσεις. Αν κάποιος θελήσει να απαγορεύσει την
σύνδεση δύο συσκευών δεν έχει παρά να χρησιµοποιήσει την διεύθυνση της
µιας και να κάνει συνεχόµενες αποτυχηµένες προσπάθειες πιστοποίησης. Με
τον τρόπο αυτό η δεύτερη συσκευή θα θέσει την πρώτη στο αρχείο µε τις
συσκευές που τους απαγορεύονται οι προσπάθειες πιστοποίησης. Μάλιστα αν
η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα η συσκευή
θα παραµείνει για πάντα στο αρχείο αυτό. Ότι και αν κάνει ο χρήστης της
πρώτης συσκευής δεν θα µπορέσει να πιστοποιήσει την ταυτότητα της
συσκευής του και να εγκαθιδρύσει κάποιο δίκτυο µε την άλλη συσκευή.
Ένας άλλος τρόπος για να εµποδίσει κανείς την επικοινωνία δύο συσκευών

είναι να στείλει αυτός  µια εσφαλµένη απάντηση στην τυχαία πρόκληση κατά
την διάρκεια της διαδικασίας πιστοποίησης. Για παράδειγµα, έστω ότι η
συσκευή Α στέλνει πρόκληση προς την συσκευή Β. Αν η συσκευή Γ καταφέρει
να αποστείλει µια εσφαλµένη απάντηση υποστηρίζοντας ότι είναι η Β, όσο
καιρό η Β υπολογίζει την σωστή απάντηση, η συσκευή Α θα θεωρήσει ως
απάντηση της Β την πρώτη που έλαβε και έτσι δεν θα επιτρέψει την
επικοινωνία.
Οι πολλαπλές αποτυχηµένες προσπάθειες πιστοποίησης µπορούν να έχουν

και άλλα αποτελέσµατα. Όπως είδαµε οι περισσότερες συσκευές θέτουν
περιορισµούς στο µέγεθος του αρχείου που περιέχει τις συσκευές που έχουν
αποτύχει να πιστοποιηθούν, ώστε να µην δηµιουργείται πρόβληµα µνήµης.
Έστω τώρα ότι κάποιος έχει διεξάγει κάποια από τις επιθέσεις που αναφέραµε
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παραπάνω (αυτές που χρησιµοποιούν την διαδικασία πιστοποίησης) και έχει
αποτύχει. Η συσκευή του τότε θα µπει στο αρχείο αυτό και δεν θα µπορεί να
επαναλάβει την επίθεση για κάποιο χρονικό διάστηµα. Αν όµως
πραγµατοποιήσει πολλαπλές αποτυχηµένες προσπάθειες πιστοποίησης µε
διαφορετικές διευθύνσεις τότε η ∆ιεύθυνση της δικής του Συσκευής θα
διαγραφεί από το αρχείο πολύ πιο γρήγορα και έτσι θα µπορέσει να
επαναλάβει την επίθεση.
Φυσικά, πάντα µπορεί κάποιος να εµποδίσει την επικοινωνία δύο συσκευών

µε τον κλασσικό τρόπο της παρεµβολής. Εφόσον βρίσκεται κοντά στην
συσκευή – θύµα µπορεί να εκπέµψει θόρυβο µεγάλης ισχύς και συχνότητας
που να καλύπτει όλο το φάσµα των συχνοτήτων επικοινωνίας. Κάτι τέτοιο
όµως απαιτεί να βρίσκεται αρκετά κοντά στην συσκευή – θύµα και ο θόρυβος
που αποστέλλει να έχει µεγάλη ισχύ, αφού στις περισσότερες περιπτώσεις οι
συσκευές που επικοινωνούν δεν απέχουν περισσότερο από 2 –3 µέτρα.
Τέλος ένα άλλο είδος άρνησης υπηρεσιών είναι η αποστράγγιση της

µπαταρίας. Αυτό µπορεί να γίνει αν κάποιος τρίτος αναγκάσει την συσκευή να
διεξάγει συνεχώς κάποιες λειτουργίες, όπως παράδειγµα να απαντά σε
έρευνες, σε προσπάθειες πιστοποίησης, ανταλλαγής κλειδιών κ.α. Ο κίνδυνος
από αυτό το είδος άρνησης υπηρεσιών αφορά κυρίως αυτούς που κινούνται
συνεχώς σε εξωτερικούς χώρους όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα
επαναφόρτισης των συσκευών.

4.5 Αντιµετώπιση των προβληµάτων και βελτιώσεις του συστήµατος
ασφάλειας

Όπως είδαµε υπάρχουν αρκετά προβλήµατα τα οποία καθιστούν την
τεχνολογία Bluetooth ανασφαλή σε κάποιο βαθµό. Ωστόσο έχουν προταθεί
διάφορες λύσεις για τα προβλήµατα αυτά καθώς και κάποιες βελτιώσεις του
συστήµατος που θα ανεβάσουν το επίπεδο ασφάλειας που προσφέρεται.
Σε ότι αφορά τον Προσωπικό Αριθµό Αναγνώρισης (ΡΙΝ), προτείνεται η

χρήση µεγάλων σε µέγεθος αριθµών. Εφόσον η τιµή τους επιλέγεται τυχαία
ένα µέγεθος 64 bits είναι αρκετό για να αποτρέψει κάποιον από την
προσπάθεια προσδιορισµού της τιµή της. Επίσης θα πρέπει να εισάγεται πάντα
ο Προσωπικός Αριθµός Αναγνώρισης και στις δύο συσκευές και σε περίπτωση
που αυτό είναι δύσκολο ή αδύνατο η ανταλλαγή να γίνεται σε επίπεδο
εφαρµογών.
Επίσης θα πρέπει να επανασχεδιαστεί η χρήση του Κλειδιού Συσκευής.

Όταν δεν υπάρχουν οι δυνατότητες µνήµης για την χρήση ενός Κλειδιού
Συνδυασµού θα πρέπει να χρησιµοποιείται είτε ένα σύνολο κλειδιών είτε ένας
τυχαίος αριθµός που θα παράγεται από το Κλειδί Συσκευής. Με τον τρόπο
αυτό αποφεύγεται η χρήση ενός και µόνο κλειδιού από πολλές διαφορετικές
συσκευές.
Η χρήση του Κλειδιού Κυρίου προϋποθέτει εµπιστοσύνη στις συσκευές του

δικτύου. Θα πρέπει όλες οι συσκευές – σκλάβοι να αναγνωρίζουν το δικαίωµα
στην συσκευή – κύριο να παρεµβαίνει σε θέµατα ασφάλειας. ∆εν θα πρέπει να
γίνεται καµιά σύνδεση µε άγνωστη συσκευή αν πρώτα δεν την εγκρίνει η
συσκευή - κύριος. Από την µεριά της η συσκευή – κύριος θα πρέπει να
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χρησιµοποιεί το Κλειδί Κύριος µόνο όταν και για όση διάρκεια οι συσκευές –
σκλάβοι χαρακτηρίζονται ως έµπιστες.
Γενικά σε ότι αφορά την διαχείριση των κλειδιών θα πρέπει και ο χρήστης

να παίζει ένα ενεργό ρόλο. Καταρχήν θα πρέπει να έχει πλήρη γνώση για τις
διαδικασίες που διεξάγονται. ∆εν θα πρέπει να εµπιστεύεται χρήστες (άρα και
συσκευές) που δεν γνωρίζει. Τέλος, θα πρέπει να έχει διαρκή έλεγχο της
συσκευής, να µην την δανείζει σε άτοµα που δεν εµπιστεύεται και να ενεργεί
κατάλληλα σε περίπτωση κλοπής τους, ακόµα και αν επανακτήσει την κατοχή
τους (αλλαγή του Αριθµού Αναγνώρισης, διαγραφή των Κλειδιών Σύνδεσης
και ενηµέρωση των υπόλοιπων χρηστών για να κάνουν το ίδιο).
Ένας άλλος τρόπος να προστατεύσει κανείς ένα δίκτυο που περιλαµβάνει

συσκευές Bluetooth είναι να τις περιβάλλει µε ένα κλωβό Faraday. Αν και
αρκετά ακραίο µέτρο παρέχει απόλυτη προστασία από εξωτερικές παρεµβολές
και επιθέσεις. Ωστόσο το δίκτυο θα πρέπει να έχει σταθερές διαστάσεις ενώ
δεν θα υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας προς τα έξω µε οποιαδήποτε
ασύρµατα µέσα (κινητά τηλέφωνα, ασύρµατα τερµατικά κ.α.).
Το κύριο βάρος για την αντιµετώπιση του χωρικού εντοπισµού του χρήστη

πέφτει στον ίδιο τον χρήστη. ∆εν θα πρέπει να έχει την συσκευή σε
ερευνητική κατάσταση λειτουργίας αν δεν θέλει να ερευνήσει για νέες
συσκευές ενώ δεν θα πρέπει να απαντά σε έρευνες από άτοµα και συσκευές
που δεν γνωρίζει. Τέλος, ίσως πρέπει να γίνει κάποια τροποποίησης στην
λειτουργία του Κώδικα Πρόσβασης Καναλιού (CAC) ώστε να µην συσχετίζεται
άµεσα µε την ∆ιεύθυνση της συσκευής.
Τα προβλήµατα που έχουν προκύψει από την χρήση του αλγόριθµου Ε0

δεν είναι σίγουρο ότι µπορούν να λυθούν µε µια απλή βελτίωσή του, κάτι
άλλωστε που δεν είναι σίγουρο ότι µπορεί να γίνει. Αρκετοί είναι αυτοί που
πιστεύουν ότι πρέπει να αλλαχθεί και ως αντικαταστάτη του προτείνουν το
Πρότυπο Προηγµένης Κρυπτογράφησης (Advanced Encryption Standard, AES)
[9].
Μια σηµαντική βελτίωση του συστήµατος θα ήταν η κρυπτογράφηση της

∆ιεύθυνσης της συσκευής αφού όπως είδαµε αρκετές επιθέσεις καθώς και
αρκετές περιπτώσεις άρνησης των υπηρεσιών βασίζονται στο γεγονός ότι η
∆ιεύθυνση µεταδίδεται µη κρυπτογραφηµένη. Φυσικά κάτι τέτοιο απαιτεί τον
επανασχεδιασµό των διαδικασιών ασφάλειας.
Τέλος η τεχνολογία Bluetooth µπορεί να χρησιµοποιηθεί µαζί µε άλλες

τεχνολογίες, αυξάνοντας ως ένα βαθµό την ασφάλεια της. Έτσι όταν πρόκειται
να χρησιµοποιηθεί για σύνδεση µε το ∆ιαδίκτυο µπορεί να χρησιµοποιηθεί
τεχνολογία που προορίζεται για αυτό τον σκοπό, όπως IPsec [10], WAP [11]
και φίλτρα πακέτων (firewall).
Ένας ενδιαφέρον συνδυασµός τεχνολογιών είναι αυτή µε του Bluetooth µε

την τεχνολογία των υπέρυθρων ακτίνων (Infrared Data Association, IrDA).  Οι
υπέρυθρες ακτίνες είναι µια τεχνολογία µετάδοσης δεδοµένων από σηµείο σε
σηµείο (σε οπτική επαφή), µε στενή γωνία διάδοσης (κώνος 30ο), εµβέλεια
µέχρι ένα µέτρο και ρυθµό µετάδοσης µέχρι 16 Mbps. Πολλοί είναι αυτοί που
θεωρούν τις δύο αυτές τεχνολογίες ανταγωνιστικές. Η ταυτόχρονη
ενσωµάτωσή τους όµως σε µια συσκευή έχει αρκετά πλεονεκτήµατα.
Στις περισσότερες περιπτώσεις οι συσκευές που επικοινωνούν

χρησιµοποιώντας την τεχνολογία Bluetooth βρίσκονται αρκετά κοντά. Σε
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αυτές τις περιπτώσεις η χρήση των υπέρυθρων ακτίνων είναι ιδανική αφού
περιορίζει την µετάδοση των δεδοµένων στην απολύτως απαραίτητη εµβέλεια
και γωνία. Με τον τρόπο αυτό εµποδίζεται σε µεγάλο βαθµό η υποκλοπή των
δεδοµένων. Φυσικά σε άλλες περιπτώσεις που δεν υπάρχει οπτική επαφή ή ο
χρήστης επιθυµεί να συνδεθεί σε κάποιο δίκτυο θα χρησιµοποιείται η
τεχνολογία Bluetooth.

4.6 Συµπεράσµατα

Η τεχνολογία Bluetooth δηµιουργήθηκε όπως είδαµε για να παρέχει
δυνατότητα άµεσης σύνδεσης µεταξύ δύο συσκευών. Το γεγονός ότι πλέον
ενσωµατώνεται σε όλες τις συσκευές νέες τεχνολογίας αποδεικνύει ότι
εκπλήρωσε τον σκοπό της.
Το σύστηµα ασφάλειας ωστόσο που χρησιµοποιεί είναι αρκετά ευάλωτο.

Εκτός από αυτό δεν αναµένεται να υπάρξει κάποια σηµαντική αναβάθµισή
του, αφού κάτι τέτοιο απαιτεί συνολικότερο επανασχεδιασµό της τεχνολογίας.
Το επίπεδο όµως της ασφάλειας που παρέχεται είναι ικανοποιητικό για τον
µέσο χρήστη. Ωστόσο θα πρέπει κάποιος να είναι ιδιαίτερα προσεχτικός όταν
αποστέλλει ευαίσθητα δεδοµένα.
Μερικές απλές συµβουλές για την βελτίωση της ασφάλειας που παρέχεται

από την τεχνολογία Bluetooth είναι η χρήση µεγάλου µήκους Προσωπικών
Αριθµών Αναγνώρισης. Επίσης καλό είναι ο αριθµός αυτός να αλλάζει αρκετά
συχνά και µε τυχαίο τρόπο. Ακόµα δεν πρέπει κάποιος να εµπιστεύεται
σταθµούς και χρήστες που δεν γνωρίζει. Τέλος δεν θα πρέπει να συνδέεται µε
άλλους σταθµούς σε πολυσύχναστο περιβάλλον, όπου δεν µπορεί να ελέγξει
ποιοι σταθµοί µπορεί να «ακούν» την επικοινωνία τους.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Εξετάσαµε την ασφάλεια που παρέχουν τα κυριότερα συστήµατα κινητών
και ασύρµατων επικοινωνιών. Πιο συγκεκριµένα εξετάσαµε τα συστήµατα
κινητών επικοινωνιών GSΜ και 3GPP,  το πρότυπο ασύρµατης επικοινωνίας
ΙΕΕΕ 802.11 και την ασύρµατη τεχνολογία Bluetooth.

Σε όλα τα συστήµατα ανακαλύψαµε αδυναµίες, προβλήµατα και
παραλείψεις. Ίσως τελικά δεν απέχει πολύ από την αλήθεια το ρητό: «∆εν
υπάρχει σύστηµα ασφάλειας που δεν µπορεί να παραβιαστεί». Το γεγονός ότι
δεν έχουν ακόµα ανακαλυφθεί σηµαντικά προβλήµατα στο σύστηµα 3GPP
οφείλεται κυρίως στο σύντοµο χρονικό διάστηµα που αυτό χρησιµοποιείται.

Ως γενικό συµπέρασµα λοιπόν µπορούµε να πούµε ότι δεν υπάρχει
απόλυτα ασφαλές σύστηµα. Ωστόσο σε ότι αφορά τουλάχιστον τον µέσο
χρήστη θα πρέπει να εξετάσουµε τις διάφορες µεθόδους παραβίασης των
συστηµάτων ασφάλειας σε σχέση µε το κόστος που αυτές έχουν.

Για παράδειγµα η υποκλοπή και αποκρυπτογράφηση των δεδοµένων είναι
µια σχετικά πολύπλοκη και δαπανηρή διαδικασία. Έτσι όταν αναφερόµαστε
στο µέσο χρήστη είναι µάλλον απίθανο να δαπανήσει κάποιος χρόνο και χρήµα
για υποκλέψει τα δεδοµένα που µεταδίδει. Αντίθετα όταν µιλάµε για κάποιο
πρόσωπο µε σηµαντική θέση σε κάποια εταιρεία υπάρχει πάντα η πιθανότητα
να προσπαθήσει κάποιος να υποκλέψει τα δεδοµένα που µεταδίδει και αν
ανακαλύψει έτσι κάποια εταιρικά σχέδια που µπορούν να αποσβέσουν το
κόστος της επίθεσης.

Σε ότι αφορά το µέσο χρήστη το µόνο που τον ενδιαφέρει άµεσα είναι οι
οικονοµικές απάτες. Η προστασία από τέτοιου είδους επιθέσεις επαφίεται
ουσιαστικά στον διαχειριστή του δικτύου, ο οποίος όµως συνήθως
ενδιαφέρεται για τις περιπτώσεις που συνεπάγονται δική του ζηµία. Ο µέσος
χρήστης το µόνο που µπορεί να κάνει είναι να παρακολουθεί προσεκτικά τους
λογαριασµούς του, να προσέχει το περιβάλλον µέσα στο οποίο χρησιµοποιεί
είτε τις κινητές είτε τις ασύρµατες συσκευές και να µην εµπιστεύεται την
συσκευή του σε άτοµα που δεν γνωρίζει.

Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι οι χρήστες θα πρέπει να είναι
ιδιαίτεροι προσεχτικοί όταν µεταδίδουν ευαίσθητα δεδοµένα. Μάλιστα
καλύτερα είναι να προτιµούν ενσύρµατα µέσα, όπου συνήθως παρέχεται
µεγαλύτερη ασφάλεια. Ωστόσο ο µέσος χρήστης δεν θα πρέπει να ανησυχεί
ιδιαίτερα, αλλά θα πρέπει να έχει στο πίσω µέρος του µυαλού του την
πιθανότητα κάποιας οικονοµικής απάτης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:  Αλγόριθµοι και συναρτήσεις ασφάλειας σε
γλώσσα προγραµµατισµού C

Οι αλγόριθµοι και οι συναρτήσεις που ακολουθούν παρουσιάζονται όπως
έχουν εκδοθεί από τις αρµόδιες για κάθε σύστηµα αρχές.

 Σύστηµα κινητών επικοινωνιών τρίτης γενιάς 3GPP

Header file

/*---------------------------------------------------------
* Kasumi.h
*--------------------------------------------------------*/

typedef unsigned char u8;
typedef unsigned short u16;
typedef unsigned long u32;

/*----- a 64-bit structure to help with endian issues ---*/

typedef union {
u32 b32[2];
u16 b16[4];
u8 b8[8];

} REGISTER64;

/*------------- prototypes --------------------------------*/

void KeySchedule( u8 *key );
void Kasumi( u8 *data );
u8 * f9( u8 *key,int count,int fresh, int dir,u8 *data,int length );
void f8( u8 *key,int count,int bearer,int dir,u8 *data,int length );

Function f8

/*------------------------------------------------------------------
-
* F8 - Confidentiality Algorithm
*-------------------------------------------------------------------
*
* A sample implementation of f8, the 3GPP Confidentiality algorithm.
*
* This has been coded for clarity, not necessarily for efficiency.
*
* This will compile and run correctly on both Intel (little endian)
* and Sparc (big endian) machines. (Compilers used supported 32-bit
* ints)
* Version 1.0 05 November 1999
*
*-------------------------------------------------------------------
*/

#include "kasumi.h"
#include <stdio.h>

/*---------------------------------------------------------
* f8()
* Given key, count, bearer, direction, data,
* and bit length encrypt the bit stream
*---------------------------------------------------------*/

void f8(u8 *key, int count, int bearer, int dir, u8 *data, int
length)
{

REGISTER64 A; /* the modifier */
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REGISTER64 temp; /* The working register */
int i, n;
u8 ModKey[16]; /* Modified key */
u16 blkcnt; /* The block counter */
/* Start by building our global modifier */
temp.b32[0] = temp.b32[1] = 0;
A.b32[0] = A.b32[1] = 0;
/* initialise register in an endian correct manner*/
A.b8[0] = (u8) (count>>24);
A.b8[1] = (u8) (count>>16);
A.b8[2] = (u8) (count>>8);
A.b8[3] = (u8) (count);
A.b8[4] = (u8) (bearer<<3);
A.b8[4] |= (u8) (dir<<2);
/* Construct the modified key and then "kasumi" A */
for( n=0; n<16; ++n )
ModKey[n] = (u8)(key[n] ^ 0x55);
KeySchedule( ModKey );
Kasumi( A.b8 ); /* First encryption to create modifier */
/* Final initialisation steps */
blkcnt = 0;
KeySchedule( key );
/* Now run the block cipher */
while( length > 0 )
{

/* First we calculate the next 64-bits of keystream */
/* XOR in A and BLKCNT to last value */
temp.b32[0] ^= A.b32[0];
temp.b32[1] ^= A.b32[1];
temp.b8[7] ^= blkcnt;
/* KASUMI it to produce the next block of keystream */
Kasumi( temp.b8 );
/* Set <n> to the number of bytes of input data *
* we have to modify. (=8 if length <= 64) */
if( length >= 64 )
n = 8;
else
n = (length+7)/8;
/* XOR the keystream with the input data stream */
for( i=0; i<n; ++i )
*data++ ^= temp.b8[i];
length -= 64; /* done another 64 bits */
++blkcnt; /* increment BLKCNT */

}
}

/*-----------------------------------------------------------
* e n d o f f 8 . c
*-----------------------------------------------------------*/

Function f9

/*------------------------------------------------------------------
-
* F9 - Integrity Algorithm
*-------------------------------------------------------------------
*
* A sample implementation of f9, the 3GPP Integrity algorithm.
*
* This has been coded for clarity, not necessarily for efficiency.
*
* This will compile and run correctly on both Intel (little endian)
* and Sparc (big endian) machines. (Compilers used supported 32-bit
* ints)
* Version 1.1 05 September 2000
*
*-------------------------------------------------------------------
*/
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#include "kasumi.h"
#include <stdio.h>

/*---------------------------------------------------------
* f9()
* Given key, count, fresh, direction, data,
* and message length, calculate the hash value
*---------------------------------------------------------*/

u8 *f9( u8 *key, int count, int fresh, int dir, u8 *data, int length
)
{

REGISTER64 A; /* Holds the CBC chained data */
REGISTER64 B; /* Holds the XOR of all KASUMI outputs */
u8 FinalBit[8] = {0x80, 0x40, 0x20, 0x10, 8,4,2,1};
u8 ModKey[16];
static u8 mac_i[4]; /* static memory for the result */
int i, n;

/* Start by initialising the block cipher */

KeySchedule( key );

/* Next initialise the MAC chain. Make sure we *
* have the data in the right byte order. *
* <A> holds our chaining value... *
* <B> is the running XOR of all KASUMI o/ps */

for( n=0; n<4; ++n )
{

A.b8[n] = (u8)(count>>(24-(n*8)));
A.b8[n+4] = (u8)(fresh>>(24-(n*8)));

}
Kasumi( A.b8 );
B.b32[0] = A.b32[0];
B.b32[1] = A.b32[1];

/* Now run the blocks until we reach the last block */

while( length >= 64 )
{

for( n=0; n<8; ++n )
A.b8[n] ^= *data++;
Kasumi( A.b8 );
length -= 64;
B.b32[0] ^= A.b32[0]; /* running XOR across */
B.b32[1] ^= A.b32[1]; /* the block outputs */

}

/* Process whole bytes in the last block */

n = 0;
while( length >=8 )
{

A.b8[n++] ^= *data++;
length -= 8;

}

/* Now add the direction bit to the input bit stream *
* If length (which holds the # of data bits in the *
* last byte) is non-zero we add it in, otherwise *
* it has to start a new byte. */
if( length )
{

i = *data;
if( dir )

i |= FinalBit[length];
}
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else
i = dir ? 0x80 : 0;

A.b8[n++] ^= (u8)i;

/* Now add in the final '1' bit. The problem here *
* is if the message length happens to be n*64-1. *
* If so we need to process this block and then *
* create a new input block of 0x8000000000000000. */

if( (length==7) && (n==8 ) ) /* then we've filled the block */
{

Kasumi( A.b8 );
B.b32[0] ^= A.b32[0]; /* running XOR across */
B.b32[1] ^= A.b32[1]; /* the block outputs */
A.b8[0] ^= 0x80; /* toggle first bit */
i = 0x80;
n = 1;

}
else
{

if( length == 7 ) /* we finished off the last byte */
A.b8[n] ^= 0x80; /* so start a new one..... */

else
A.b8[n-1] ^= FinalBit[length+1];

}

Kasumi( A.b8 );
B.b32[0] ^= A.b32[0]; /* running XOR across */
B.b32[1] ^= A.b32[1]; /* the block outputs */

/* Final step is to KASUMI what we have using the *
* key XORd with 0xAAAA..... */

for( n=0; n<16; ++n )
ModKey[n] = (u8)*key++ ^ 0xAA;

KeySchedule( ModKey );
Kasumi( B.b8 );

/* We return the left-most 32-bits of the result */

for( n=0; n<4; ++n )
mac_i[n] = B.b8[n];

return( mac_i );
}

/*-----------------------------------------------------------
* e n d  o f  f 9 . c
*-----------------------------------------------------------*/
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/*------------------------------------------------------------------
-
* Example algorithms f1, f1*, f2, f3, f4, f5, f5*
*-------------------------------------------------------------------
*
* A sample implementation of the example 3GPP authentication and
* key agreement functions f1, f1*, f2, f3, f4, f5 and f5*. This is
* a byte-oriented implementation of the functions, and of the block
* cipher kernel function Rijndael.
*
* This has been coded for clarity, not necessarily for efficiency.
*
* The functions f2, f3, f4 and f5 share the same inputs and have
* been coded together as a single function. f1, f1* and f5* are
* all coded separately.
*
*-----------------------------------------------------------------*/

typedef unsigned char u8;

/*--------- Operator Variant Algorithm Configuration Field --------
*/

/*------- Insert your value of OP here -------*/
u8 OP[16] = {0x63, 0xbf, 0xa5, 0x0e, 0xe6, 0x52, 0x33, 0x65,

0xff, 0x14, 0xc1, 0xf4, 0x5f, 0x88, 0x73, 0x7d};
/*------- Insert your value of OP here -------*/

/*--------------------------- prototypes --------------------------
*/

void f1    ( u8 k[16], u8 rand[16], u8 sqn[6], u8 amf[2],
u8 mac_a[8] );

void f2345 ( u8 k[16], u8 rand[16],
u8 res[8], u8 ck[16], u8 ik[16], u8 ak[6] );

void f1star( u8 k[16], u8 rand[16], u8 sqn[6], u8 amf[2],
u8 mac_s[8] );

void f5star( u8 k[16], u8 rand[16],
u8 ak[6] );

void ComputeOPc( u8 op_c[16] );
void RijndaelKeySchedule( u8 key[16] );
void RijndaelEncrypt( u8 input[16], u8 output[16] );

/*------------------------------------------------------------------
-
* Algorithm f1
*-------------------------------------------------------------------
-
*
* Computes network authentication code MAC-A from key K, random
* challenge RAND, sequence number SQN and authentication management
* field AMF.
*
*-----------------------------------------------------------------*/

void f1 ( u8 k[16], u8 rand[16], u8 sqn[6], u8 amf[2],
u8 mac_a[8] )

{
u8 op_c[16];
u8 temp[16];
u8 in1[16];
u8 out1[16];
u8 rijndaelInput[16];
u8 i;

RijndaelKeySchedule( k );
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ComputeOPc( op_c );

for (i=0; i<16; i++)
rijndaelInput[i] = rand[i] ^ op_c[i];

RijndaelEncrypt( rijndaelInput, temp );
for (i=0; i<6; i++)
{

in1[i] = sqn[i];
in1[i+8] = sqn[i];

}
for (i=0; i<2; i++)
{

in1[i+6] = amf[i];
in1[i+14] = amf[i];

}

/* XOR op_c and in1, rotate by r1=64, and XOR *
* on the constant c1 (which is all zeroes) */

for (i=0; i<16; i++)
rijndaelInput[(i+8) % 16] = in1[i] ^ op_c[i];

/* XOR on the value temp computed before */

for (i=0; i<16; i++)
rijndaelInput[i] ^= temp[i];

RijndaelEncrypt( rijndaelInput, out1 );
for (i=0; i<16; i++)

out1[i] ^= op_c[i];

for (i=0; i<8; i++)
mac_a[i] = out1[i];

return;
} /* end of function f1 */

/*------------------------------------------------------------------
-
* Algorithms f2-f5
*-------------------------------------------------------------------
-
*
* Takes key K and random challenge RAND, and returns response RES,
* confidentiality key CK, integrity key IK and anonymity key AK.
*
*-----------------------------------------------------------------*/

void f2345 ( u8 k[16], u8 rand[16],
u8 res[8], u8 ck[16], u8 ik[16], u8 ak[6] )

{
u8 op_c[16];
u8 temp[16];
u8 out[16];
u8 rijndaelInput[16];
u8 i;

RijndaelKeySchedule( k );

ComputeOPc( op_c );

for (i=0; i<16; i++)
rijndaelInput[i] = rand[i] ^ op_c[i];

RijndaelEncrypt( rijndaelInput, temp );

/* To obtain output block OUT2: XOR OPc and TEMP, *
* rotate by r2=0, and XOR on the constant c2 (which *
* is all zeroes except that the last bit is 1). */
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for (i=0; i<16; i++)
rijndaelInput[i] = temp[i] ^ op_c[i];

rijndaelInput[15] ^= 1;

RijndaelEncrypt( rijndaelInput, out );
for (i=0; i<16; i++)

out[i] ^= op_c[i];

for (i=0; i<8; i++)
res[i] = out[i+8];

for (i=0; i<6; i++)
ak[i] = out[i];

/* To obtain output block OUT3: XOR OPc and TEMP, *
* rotate by r3=32, and XOR on the constant c3 (which *
* is all zeroes except that the next to last bit is 1). */

for (i=0; i<16; i++)
rijndaelInput[(i+12) % 16] = temp[i] ^ op_c[i];

rijndaelInput[15] ^= 2;

RijndaelEncrypt( rijndaelInput, out );
for (i=0; i<16; i++)

out[i] ^= op_c[i];

for (i=0; i<16; i++)
ck[i] = out[i];

/* To obtain output block OUT4: XOR OPc and TEMP, *
* rotate by r4=64, and XOR on the constant c4 (which *
* is all zeroes except that the 2nd from last bit is 1). */

for (i=0; i<16; i++)
rijndaelInput[(i+8) % 16] = temp[i] ^ op_c[i];

rijndaelInput[15] ^= 4;

RijndaelEncrypt( rijndaelInput, out );
for (i=0; i<16; i++)

out[i] ^= op_c[i];

for (i=0; i<16; i++)
ik[i] = out[i];

return;
} /* end of function f2345 */

/*------------------------------------------------------------------
-
* Algorithm f1*
*-------------------------------------------------------------------
-
*
* Computes resynch authentication code MAC-S from key K, random
* challenge RAND, sequence number SQN and authentication management
* field AMF.
*
*-----------------------------------------------------------------*/

void f1star( u8 k[16], u8 rand[16], u8 sqn[6], u8 amf[2],
u8 mac_s[8] )

{
u8 op_c[16];
u8 temp[16];
u8 in1[16];
u8 out1[16];
u8 rijndaelInput[16];
u8 i;
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RijndaelKeySchedule( k );

ComputeOPc( op_c );

for (i=0; i<16; i++)
rijndaelInput[i] = rand[i] ^ op_c[i];

RijndaelEncrypt( rijndaelInput, temp );

for (i=0; i<6; i++)
{

in1[i] = sqn[i];
in1[i+8] = sqn[i];

}

for (i=0; i<2; i++)
{

in1[i+6] = amf[i];
in1[i+14] = amf[i];

}

/* XOR op_c and in1, rotate by r1=64, and XOR *
* on the constant c1 (which is all zeroes) */

for (i=0; i<16; i++)
rijndaelInput[(i+8) % 16] = in1[i] ^ op_c[i];

/* XOR on the value temp computed before */

for (i=0; i<16; i++)
rijndaelInput[i] ^= temp[i];

RijndaelEncrypt( rijndaelInput, out1 );

for (i=0; i<16; i++)
out1[i] ^= op_c[i];

for (i=0; i<8; i++)
mac_s[i] = out1[i+8];

return;
} /* end of function f1star */

/*------------------------------------------------------------------
-
* Algorithm f5*
*-------------------------------------------------------------------
-
*
* Takes key K and random challenge RAND, and returns resynch
* anonymity key AK.
*
*-----------------------------------------------------------------*/

void f5star( u8 k[16], u8 rand[16],
u8 ak[6] )

{
u8 op_c[16];
u8 temp[16];
u8 out[16];
u8 rijndaelInput[16];
u8 i;

RijndaelKeySchedule( k );

ComputeOPc( op_c );

for (i=0; i<16; i++)
rijndaelInput[i] = rand[i] ^ op_c[i];
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RijndaelEncrypt( rijndaelInput, temp );

/* To obtain output block OUT5: XOR OPc and TEMP, *
* rotate by r5=96, and XOR on the constant c5 (which *
* is all zeroes except that the 3rd from last bit is 1). */

for (i=0; i<16; i++)
rijndaelInput[(i+4) % 16] = temp[i] ^ op_c[i];

rijndaelInput[15] ^= 8;

RijndaelEncrypt( rijndaelInput, out );
for (i=0; i<16; i++)

out[i] ^= op_c[i];

for (i=0; i<6; i++)
ak[i] = out[i];

return;
} /* end of function f5star */

/*-----------------------------------------------------------------
* Function to compute OPc from OP and K. Assumes key schedule has

already been performed.
*-----------------------------------------------------------------*/

void ComputeOPc( u8 op_c[16] )
{

u8 i;

RijndaelEncrypt( OP, op_c );
for (i=0; i<16; i++)

op_c[i] ^= OP[i];

return;
} /* end of function ComputeOPc */

/*-------------------- Rijndael round subkeys ---------------------
*/

u8 roundKeys[11][4][4];

/*--------------------- Rijndael S box table ----------------------
*/

u8 S[256] = {
 99,124,119,123,242,107,111,197, 48,  1,103, 43,254,215,171,118,
202,130,201,125,250, 89, 71,240,173,212,162,175,156,164,114,192,
183,253,147, 38, 54, 63,247,204, 52,165,229,241,113,216, 49, 21,
  4,199, 35,195, 24,150,  5,154,  7, 18,128,226,235, 39,178,117,
  9,131, 44, 26, 27,110, 90,160, 82, 59,214,179, 41,227, 47,132,
 83,209,  0,237, 32,252,177, 91,106,203,190, 57, 74, 76, 88,207,
208,239,170,251, 67, 77, 51,133, 69,249,  2,127, 80, 60,159,168,
 81,163, 64,143,146,157, 56,245,188,182,218, 33, 16,255,243,210,
205, 12, 19,236, 95,151, 68, 23,196,167,126, 61,100, 93, 25,115,
 96,129, 79,220, 34, 42,144,136, 70,238,184, 20,222, 94, 11,219,
224, 50, 58, 10, 73,  6, 36, 92,194,211,172, 98,145,149,228,121,
231,200, 55,109,141,213, 78,169,108, 86,244,234,101,122,174,  8,
186,120, 37, 46, 28,166,180,198,232,221,116, 31, 75,189,139,138,
112, 62,181,102, 72,  3,246, 14, 97, 53, 87,185,134,193, 29,158,
225,248,152, 17,105,217,142,148,155, 30,135,233,206, 85, 40,223,
140,161,137, 13,191,230, 66,104, 65,153, 45, 15,176, 84,187, 22,
};

/*------- This array does the multiplication by x in GF(2^8) ------
*/

u8 Xtime[256] = {
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  0,  2,  4,  6,  8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,
 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62,
 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94,
 96, 98,100,102,104,106,108,110,112,114,116,118,120,122,124,126,
128,130,132,134,136,138,140,142,144,146,148,150,152,154,156,158,
160,162,164,166,168,170,172,174,176,178,180,182,184,186,188,190,
192,194,196,198,200,202,204,206,208,210,212,214,216,218,220,222,
224,226,228,230,232,234,236,238,240,242,244,246,248,250,252,254,
 27, 25, 31, 29, 19, 17, 23, 21, 11,  9, 15, 13,  3,  1,  7,  5,
 59, 57, 63, 61, 51, 49, 55, 53, 43, 41, 47, 45, 35, 33, 39, 37,
 91, 89, 95, 93, 83, 81, 87, 85, 75, 73, 79, 77, 67, 65, 71, 69,
123,121,127,125,115,113,119,117,107,105,111,109, 99, 97,103,101,
155,153,159,157,147,145,151,149,139,137,143,141,131,129,135,133,
187,185,191,189,179,177,183,181,171,169,175,173,163,161,167,165,
219,217,223,221,211,209,215,213,203,201,207,205,195,193,199,197,
251,249,255,253,243,241,247,245,235,233,239,237,227,225,231,229
};

/*------------------------------------------------------------------
-
* Rijndael key schedule function. Takes 16-byte key and creates
* all Rijndael's internal subkeys ready for encryption.
*-----------------------------------------------------------------*/

void RijndaelKeySchedule( u8 key[16] )
{

u8 roundConst;
int i, j;

/* first round key equals key */

for (i=0; i<16; i++)
roundKeys[0][i & 0x03][i>>2] = key[i];

roundConst = 1;

/* now calculate round keys */

for (i=1; i<11; i++)
{

roundKeys[i][0][0] = S[roundKeys[i-1][1][3]]
^ roundKeys[i-1][0][0] ^ roundConst;
roundKeys[i][1][0] = S[roundKeys[i-1][2][3]]
^ roundKeys[i-1][1][0];
roundKeys[i][2][0] = S[roundKeys[i-1][3][3]]
^ roundKeys[i-1][2][0];
roundKeys[i][3][0] = S[roundKeys[i-1][0][3]]
^ roundKeys[i-1][3][0];
for (j=0; j<4; j++)
{

roundKeys[i][j][1] = roundKeys[i-1][j][1] ^
roundKeys[i][j][0];
roundKeys[i][j][2] = roundKeys[i-1][j][2] ^
roundKeys[i][j][1];
roundKeys[i][j][3] = roundKeys[i-1][j][3] ^
roundKeys[i][j][2];

}

/* update round constant */

roundConst = Xtime[roundConst];
}

return;
} /* end of function RijndaelKeySchedule */

/* Round key addition function */
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void KeyAdd(u8 state[4][4], u8 roundKeys[11][4][4], int round)
{

int i, j;
for (i=0; i<4; i++)

for (j=0; j<4; j++)
state[i][j] ^= roundKeys[round][i][j];

return;
}

/* Byte substitution transformation */
int ByteSub(u8 state[4][4])
{

int i, j;
for (i=0; i<4; i++)
for (j=0; j<4; j++)

state[i][j] = S[state[i][j]];
return 0;

}

/* Row shift transformation */
void ShiftRow(u8 state[4][4])
{

u8 temp;

/* left rotate row 1 by 1 */
temp = state[1][0];
state[1][0] = state[1][1];
state[1][1] = state[1][2];
state[1][2] = state[1][3];
state[1][3] = temp;

/* left rotate row 2 by 2 */
temp = state[2][0];
state[2][0] = state[2][2];
state[2][2] = temp;
temp = state[2][1];
state[2][1] = state[2][3];
state[2][3] = temp;

/* left rotate row 3 by 3 */
temp = state[3][0];
state[3][0] = state[3][3];
state[3][3] = state[3][2];
state[3][2] = state[3][1];
state[3][1] = temp;

return;
}

/* MixColumn transformation*/
void MixColumn(u8 state[4][4])
{

u8 temp, tmp, tmp0;
int i;

/* do one column at a time */
for (i=0; i<4;i++)
{

temp = state[0][i] ^ state[1][i] ^ state[2][i] ^
state[3][i];
tmp0 = state[0][i];

/* Xtime array does multiply by x in GF2^8 */
tmp = Xtime[state[0][i] ^ state[1][i]];
state[0][i] ^= temp ^ tmp;
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tmp = Xtime[state[1][i] ^ state[2][i]];
state[1][i] ^= temp ^ tmp;

tmp = Xtime[state[2][i] ^ state[3][i]];
state[2][i] ^= temp ^ tmp;

tmp = Xtime[state[3][i] ^ tmp0];
state[3][i] ^= temp ^ tmp;

}
return;

}

/*------------------------------------------------------------------
-
* Rijndael encryption function. Takes 16-byte input and creates
* 16-byte output (using round keys already derived from 16-byte
* key).
*-----------------------------------------------------------------*/

void RijndaelEncrypt( u8 input[16], u8 output[16] )
{

u8 state[4][4];
int i, r;

/* initialise state array from input byte string */
for (i=0; i<16; i++)

state[i & 0x3][i>>2] = input[i];

/* add first round_key */
KeyAdd(state, roundKeys, 0);

/* do lots of full rounds */
for (r=1; r<=9; r++)
{

ByteSub(state);
ShiftRow(state);
MixColumn(state);
KeyAdd(state, roundKeys, r);

}

/* final round */
ByteSub(state);
ShiftRow(state);
KeyAdd(state, roundKeys, r);

/* produce output byte string from state array */
for (i=0; i<16; i++)
{

output[i] = state[i & 0x3][i>>2];
}

return;
} /* end of function RijndaelEncrypt */
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 Η τεχνολογία επικοινωνίας Bluetooth

/*  algorithm E0
 *
 * A software implementation of the BlueTooth encryption algorithm
 * E0.
 * Complies with test data from "Bluetooth Specification v 1.0 b"
 */

#include <stdio.h>

/* set this flag to get debug output */

#undef DEBUG

/*
 *  You may have to adjust these for your platform.
 */

typedef unsigned char uint8;
typedef unsigned long long uint64;

/* the finite state machine */

const uint8 e0_fsm[16][16] =
{
  {  0,  0,  0,  1,  0,  1,  1,  1,  0,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  2},
  {  5,  4,  4,  4,  4,  4,  4,  7,  4,  4,  4,  7,  4,  7,  7,  7},
  { 11, 11, 11,  8, 11,  8,  8,  8, 11,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  9},
  { 14, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 12, 13, 13, 13, 12, 13, 12, 12, 12},
  {  3,  3,  3,  2,  3,  2,  2,  2,  3,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  1},
  {  6,  7,  7,  7,  7,  7,  7,  4,  7,  7,  7,  4,  7,  4,  4,  4},
  {  8,  8,  8, 11,  8, 11, 11, 11,  8, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 10},
  { 13, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 15, 14, 14, 14, 15, 14, 15, 15, 15},
  {  1,  1,  1,  0,  1,  0,  0,  0,  1,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  3},
  {  4,  5,  5,  5,  5,  5,  5,  6,  5,  5,  5,  6,  5,  6,  6,  6},
  { 10, 10, 10,  9, 10,  9,  9,  9, 10,  9,  9,  9,  9,  9,  9,  8},
  { 15, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 12, 12, 12, 13, 12, 13, 13, 13},
  {  2,  2,  2,  3,  2,  3,  3,  3,  2,  3,  3,  3,  3,  3,  3,  0},
  {  7,  6,  6,  6,  6,  6,  6,  5,  6,  6,  6,  5,  6,  5,  5,  5},
  {  9,  9,  9, 10,  9, 10, 10, 10,  9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11},
  { 12, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 14, 15, 15, 15, 14, 15, 14, 14, 14}
};

/* the state vriables */

static uint64 e0_r1, e0_r2, e0_r3, e0_r4;
static int e0_state, e0_x, e0_z;

/* clock the LFSRs and return one bit of keystream */

int e0_clock()
{
  int t;

  e0_r1 = ((e0_r1 << 1) & 0x1fffffe) |
    (((e0_r1 >> 7) ^ (e0_r1 >> 11) ^ (e0_r1 >> 19) ^ (e0_r1 >> 24))
& 1);
  e0_r2 = ((e0_r2 << 1) & 0x7ffffffe) |
    (((e0_r2 >> 11) ^ (e0_r2 >> 15) ^ (e0_r2 >> 23) ^ (e0_r2 >> 30))
& 1);
  e0_r3 = ((e0_r3 << 1) & 0x1fffffffell) |
    (((e0_r3 >> 32) ^ (e0_r3 >> 27) ^ (e0_r3 >> 23) ^ (e0_r3 >> 3))
& 1);
  e0_r4 = ((e0_r4 << 1) & 0x7ffffffffell) |
    (((e0_r4 >> 38) ^ (e0_r4 >> 35) ^ (e0_r4 >> 27) ^ (e0_r4 >> 3))
& 1);
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  e0_x = ((e0_r1 >> 23) & 1) | ((e0_r2 >> 22) & 2) |
    ((e0_r3 >> 29) & 4) | ((e0_r4 >> 28) & 8);

  e0_state = e0_fsm[e0_state][e0_x];
  t = e0_x ^ (e0_x >> 2);
  t ^= t >> 1;

  return (t ^ (e0_state >> 2)) & 1;
}

/* initialize e0 with a 128-bit key, 48-bit address and a 26-bit
clock */

void e0_init(uint8 *kc, uint8 *adr, uint8 *cl)
{
  int t, u, state_save;
  uint64 r1_input, r2_input, r3_input, r4_input;
  uint8 ztab[16];

  /* arrange the keying data into temporary registers */

  r1_input = (((uint64) adr[2]) << 41) |
    (((uint64) cl[1]) << 33) |
    (((uint64) kc[12]) << 25) |
    (((uint64) kc[8]) << 17) |
    (((uint64) kc[4]) << 9) |
    (((uint64) kc[0]) << 1) |
    ((((uint64) cl[3]) & 1));
  r2_input =  (((uint64) adr[3]) << 47) |
    (((uint64) adr[0]) << 39) |
    (((uint64) kc[13]) << 31) |
    (((uint64) kc[9]) << 23) |
    (((uint64) kc[5]) << 15) |
    (((uint64) kc[1]) << 7) |
    (((uint64) (cl[0] & 0x0f)) << 3) |  0x1llu;
  r3_input = (((uint64) adr[4]) << 41) |
    (((uint64) cl[2]) << 33) |
    (((uint64) kc[14]) << 25) |
    (((uint64) kc[10]) << 17) |
    (((uint64) kc[6]) << 9) |
    (((uint64) kc[2]) << 1) |
    (((uint64) cl[3]) >> 1);
  r4_input = (((uint64) adr[5]) << 47) |
    (((uint64) adr[1]) << 39) |
    (((uint64) kc[15]) << 31) |
    (((uint64) kc[11]) << 23) |
    (((uint64) kc[7]) << 15) |
    (((uint64) kc[3]) << 7) |
    ((((uint64) cl[0]) >> 4) << 3) | 0x7llu;

  /* reset the state of e0 */

  e0_r1 = 0;
  e0_r2 = 0;
  e0_r3 = 0;
  e0_r4 = 0;
  e0_state = 0;
  u = 0;
  state_save = 0;

  /* feed in the data. extra input zeroes do not matter. */

  for (t = 0; t < 240; t++)
    {
      #ifdef DEBUG
      printf("%3d   %07llx %08llx %09llx %010llx   "

     "%d %d %d %d   %d   %d%d   %d%d\n",
     t, e0_r1, e0_r2, e0_r3, e0_r4,
     e0_x & 1,(e0_x >> 1) & 1,(e0_x >> 2) & 1,(e0_x >> 3) & 1,
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     e0_z,
     (e0_state >> 1) & 1, e0_state & 1,
     (e0_state >> 3) & 1, (e0_state >> 2) & 1);

      #endif

      /* reset the state at t = 39 */

      if (t < 39)
e0_state = 0;

      /* save state for the key reload thing */

      if (t == 238)
state_save = e0_state;

      /* clock LFSRs */

      e0_z = e0_clock();

      /* the "switches".. feedback is disabled before LFSRs are full
*/

      if (t < 25)
e0_r1 ^= e0_r1 & 1;

      if (t < 31)
e0_r2 ^= e0_r2 & 1;

      if (t < 33)
e0_r3 ^= e0_r3 & 1;

      if (t < 39)
e0_r4 ^= e0_r4 & 1;

      /* mix in the keying data */

      e0_r1 ^= r1_input & 1;
      r1_input >>= 1;
      e0_r2 ^= r2_input & 1;
      r2_input >>= 1;
      e0_r3 ^= r3_input & 1;
      r3_input >>= 1;
      e0_r4 ^= r4_input & 1;
      r4_input >>= 1;

      /* get the z array.. */

      if (t >= 111)
{
  if ((t & 7) == 7)
    ztab[(t - 112) >> 3] = u & 0xff;
  u >>= 1;
  u |= e0_z << 7;
}

    }

  /* arrange the output into the registers */

  e0_r1 = ((uint64) ztab[0]) | (((uint64) ztab[4]) << 8) |
    (((uint64) ztab[8]) << 16) | ((((uint64) ztab[12]) & 1) << 24);

  e0_r2 = ((uint64) ztab[1]) | (((uint64) ztab[5]) << 8) |
    (((uint64) ztab[9]) << 16) | ((((uint64) ztab[12]) >> 1) << 24);

  e0_r3 = ((uint64) ztab[2]) | (((uint64) ztab[6]) << 8) |
    (((uint64) ztab[10]) << 16) | (((uint64) ztab[13]) << 24) |
    ((((uint64) ztab[15]) & 1) << 32);

  e0_r4 = ((uint64) ztab[3]) | (((uint64) ztab[7]) << 8) |
    (((uint64) ztab[11]) << 16) | (((uint64) ztab[14]) << 24) |
    ((((uint64) ztab[15]) >> 1) << 32);
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  /* get the first output symbol.. don't clock! */

  e0_x = ((e0_r1 >> 23) & 1) | ((e0_r2 >> 22) & 2) |
    ((e0_r3 >> 29) & 4) | ((e0_r4 >> 28) & 8);

  e0_state = e0_fsm[state_save][e0_x];
  t = (e0_x >> 2) ^ e0_x;
  t ^= t >> 1;
  e0_z = (t ^ (e0_state >> 2)) & 1;
}

/* get one byte of data from keystream */

uint8 e0_getbyte()
{
  int i, t;

  t = 0;
  for (i = 0; i < 8; i++)
    {
      #ifdef DEBUG
      printf(">>%d   %07llx %08llx %09llx %010llx"

     "%d %d %d %d   %d   %d%d   %d%d\n",
     i, e0_r1, e0_r2, e0_r3, e0_r4,
     e0_x & 1,(e0_x >> 1) & 1,(e0_x >> 2) & 1,(e0_x >> 3) & 1,
     e0_z,
     (e0_state >> 1) & 1, e0_state & 1,
     (e0_state >> 3) & 1, (e0_state >> 2) & 1);

      #endif

      t |= e0_z << i;
      e0_z = e0_clock();
    }

  return t;
}

/* test the implementation */

int main(void)
{
  int i, j, t, ok;

  typedef struct
  {
    uint8 kc[16], adr[6], clk[4], ks[16];
  } TestSet;

  TestSet test[4] =
  {
    /* First Set of Sample Data (p. 905) */
    {
      { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
      { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
      { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
      { 0x62, 0x96, 0x72, 0x86, 0xc9, 0x2c, 0x3a, 0xe1,

0x8e, 0x18, 0x29, 0x49, 0xd8, 0xed, 0xb1, 0x05 }
    },

    /* Second Set of Sample Data (p. 913) */
    {
      { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
      { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
      { 0x00, 0x00, 0x00, 0x03 },
      { 0x31, 0xc3, 0xd8, 0x9c, 0xa0, 0x6b, 0x54, 0x32,

0x6c, 0xb1, 0x5a, 0x4b, 0x52, 0xc2, 0x6c, 0x52 }
    },
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    /* Third Set of Sample Data (p. 921) */
    {
      { 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,

0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff },
      { 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff },
      { 0xff, 0xff, 0xff, 0x03 },
      { 0xd1, 0xff, 0xbf, 0x95, 0xb1, 0x6b, 0x9f, 0x9e,

0x43, 0x3d, 0xa6, 0x1a, 0xca, 0xe8, 0x21, 0x72 }
    },

    /* Fourth Set of Sample Data (p. 929) */
    {
      { 0x21, 0x87, 0xf0, 0x4a, 0xba, 0x90, 0x31, 0xd0,

0x78, 0x0d, 0x4c, 0x53, 0xe0, 0x15, 0x3a, 0x63 },
      { 0x2c, 0x7f, 0x94, 0x56, 0x0f, 0x1b },
      { 0x5f, 0x1a, 0x00, 0x02 },
      { 0x94, 0x99, 0x6f, 0xe0, 0xbf, 0x07, 0x74, 0x25,

0x33, 0x39, 0xd8, 0xa1, 0xc0, 0xa5, 0x29, 0x94 }
    }
  };

  for (i = 0; i < 4; i++)
    {
      printf("test set %d  ", i + 1);

      e0_init(test[i].kc, test[i].adr, test[i].clk);

      ok = 1;

      for (j = 0; j < 16; j++)
{
  t = e0_getbyte();
  printf("%02x ", t);
  if (t != test[i].ks[j])
    ok = 0;
}

      if (ok)
printf(" .. ok\n");

      else
printf(" .. fail\n");

    }
  return 0;
}
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Η ιστορία του βασιλιά Harald Bluetooth

O Harald I Bluetooth (Harald Blåtand στην µητρική
του γλώσσα) ήταν βασιλιάς της ∆ανίας µεταξύ 940 και
985 µ.Χ. . Το όνοµα «Blåtand» προέρχεται κατά πάσα
πιθανότητα από δύο παλιές δανικές λέξεις, την «blå» που
σηµαίνει σκούρος στο δέρµα και την «tan» που σηµαίνει
σπουδαίος άνδρας. Γεννήθηκε το 910 και ήταν γιος του
βασιλιά Grom του Γηραιού (βασιλιά του Jutland,
κεντρικής επαρχίας της ∆ανίας) και της Thyre Danebold
(κόρη του βασιλιά Ethelred της Αγγλίας).
Όπως πολλοί Βίκινγκς, ο Harald θεωρούσε τιµητικό για τον εαυτό του να

πολεµά για λεφτά σε ξένες χώρες. Όταν η αδερφή του Gunhild χήρεψε µετά
τον θάνατο του φιλοπόλεµου Νορβηγού βασιλιά Erik Blood Axe, επέστρεψε
στην ∆ανία για να ζητήσει την βοήθεια του Harald, ώστε να µπορέσει να
αποκτήσει τον έλεγχο της Νορβηγίας. Ο Harald άδραξε την ευκαιρία για να
αρπάξει ο ίδιος τον έλεγχο της χώρας.
Μέχρι το 910 βρισκόταν στο απόγειο της δόξας του, έχοντας στον έλεγχό

του την ∆ανία και την Νορβηγία. Βαπτίστηκε χριστιανός από ένα παπά ονόµατι
Poppo, τον οποίο είχε στείλει ο Γερµανός αυτοκράτορας. Τότε ο Harald
δηµιούργησε ένα µνηµείο, στο οποίο έγραφε: «Ο βασιλιάς Harald ύψωσε αυτό
το µνηµείο στην µνήµη του πατέρα του Grom και της µητέρας του Thyre. Ο
Harald κατέκτησε όλη την ∆ανία και την Νορβηγία και έκανε τους ∆ανούς
χριστιανούς». Οι ίδιες λέξεις χαράxτηκαν και σε άλλες πέτρες, γνωστές ως
«ρουνικές πέτρες» (rune stones). O Harald Bluetooth σκοτώθηκε σε µια µάχη
το 985.
Ο βασιλιάς Bluetooth ολοκλήρωσε την ενοποίηση της χώρας του, που είχε

ξεκινήσει ο πατέρας του, µετέτρεψε τους ∆ανούς σε χριστιανούς και
κατέκτησε την Νορβηγία. Η επέκταση της χώρας που ξεκίνησε από τον Harald
στην Νορβηγία συνεχίστηκε από τον γιο του Swen I, ο οποίος κατέκτησε την
Αγγλία το 1013. Ο γιος του Swen, ο Canute, κατάφερε να δηµιουργήσει ένα
µεγάλο άγγλο-σκανδιναβικό βασίλειο που περιελάµβανε και κοµµάτια της
Σουηδίας. Περισσότερες λεπτοµέρειες για τον βασιλιά Bluetooth  και την
δυναστεία του µπορεί να αναζητήσει κάποιος στο βιβλίο του Frans Begtsson,
“The Long Ships: A Saga of the Viking Age”,  ISBN: 0899669344 (1992).
Ο λόγος που επιλέχτηκε το όνοµα του βασιλιά Bluetooth είναι άγνωστος.

Άλλοι ισχυρίζονται ότι οφείλεται στην πρωτοκαθεδρία των Σκανδιναβών στις
τηλεπικοινωνίες, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι η επιλογή αυτή έγινε για να
αναδείξει την φιλοδοξία των σχεδιαστών της τεχνολογίας Bluetooth να
ενοποιήσουν τις τηλεπικοινωνίες, όπως έκανε και ο βασιλιάς Bluetooth µε την
χώρα του. Ίσως τελικά να είναι και µια απλή σύµπτωση αλλά κατά πάσα
πιθανότητα ποτέ δεν θα µάθουµε την αλήθεια.

 Άλλωστε το όνοµα Bluetooth είναι εύκολο να αποµνηµονευθεί και λόγω
της σηµασίας του (µπλε δόντι) προκαλεί κάποια έκπληξη ενώ δεν είναι λίγα τα
ανέκδοτα που έχουν κυκλοφορήσει σε σχέση µε την ερµηνεία του. Άρα σε ότι
αφορά το όνοµα έχει ότι χρειάζεται για να πετύχει και να επεκταθεί γρήγορα.
Μένει να δούµε αν έχει ότι χρειάζεται και σε ότι αφορά την τεχνολογία αυτή
καθ’ αυτή και τις υπηρεσίες που παρέχει.
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