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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của ñề tài. 

 Nhận thực - ñiều khiển truy nhập là một trong hai quá trình cơ 

bản khi ñề cập ñến chức năng bảo mật cho mạng không dây nói 

chung và WLANs nói riêng. Mặc dù khái niệm nhận thực cho 

WLANs ñã xuất hiện từ lâu, nhưng cho ñến nay, ñây vẫn là một vấn 

ñề hết sức quan trọng và cần ñược nghiên cứu sâu hơn theo sự phát 

triển của tốc ñộ xử lý và phần mềm trong tin học.  

2. Mục ñích nghiên cứu. 

 Nắm ñược những nội dung cơ bản về WLANs, về bảo mật và 

nhận thực, về IEEE 802.1X/EAP và giao thức RADIUS. Trên cơ sở 

ñó, thực nghiệm quá trình nhận thực trong WLAN, nghiên cứu và ñề 

xuất giải pháp ñể tăng cường nhận thực cho WLANs trong thực tế 

thời gian cho phép trên thiết bị hiện hành. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 

- Đối tượng nghiên cứu: IEEE 802.11i, 802.1X/EAP, các mô 

hình nhận thực trong WLANs, RADIUS và giao thức EAP. 

- Phạm vi nghiên cứu: quá trình nhận thực trong WLAN 

4. Phương pháp nghiên cứu. 

 - Nghiên cứu lý thuyết ñể làm rõ các vấn ñề về WLANs, về bảo 

mật - nhận thực trong WLANs và IEEE 802.1X/EAP.  

 - Kết hợp lý thuyết với thực nghiệm ñể xây dựng mô hình  

nhận thực và ñề xuất giải pháp nhằm tăng cường khả năng bảo mật 

cho quá trình nhận thực trong WLANs.  

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài. 

 Bài toán bảo mật và nghiên cứu các phương pháp nâng cao khả 

năng bảo mật cho mạng thông tin nói chung, mạng không dây nói 
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riêng, ñặc biệt là WLANs luôn ñược ñặt ở vị trí hàng ñầu và phát 

triển không ngừng. Đề tài “Nghiên cứu phương pháp nhận thực 

802.1X-EAP trong bảo mật mạng cục bộ không dây WLAN” là phù 

hợp với xu hướng hiện nay.  

6. Cấu trúc luận văn. 

Cấu trúc luận văn gồm 5 chương:  

CHƯƠNG 1.  TỔNG QUAN VỀ WLANs 

 

CHƯƠNG 2. BẢO MẬT TRONG WLANs  

 

CHƯƠNG 3. QUÁ TRÌNH NHẬN THỰC TRONG WLAN 

 

CHƯƠNG 4. GIAO THỨC NHẬN THỰC MỞ RỘNG EAP 

(EXTENSIBLE AUTHENTICATION PROTOCOL) 

 

CHƯƠNG 5.  THỰC NGHIỆM QUÁ TRÌNH NH ẬN THỰC 

 DỰA TRÊN IEEE 802.1X/EAP TRONG WLANs  
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ WLANs 

1.1. Giới thi ệu 

1.2. Khái quát về IEEE 802.11 WLAN 

1.2.1. Sự hình thành và phát triển của IEEE 802.11 WLAN 

1.2.2. Kiến trúc IEEE 802.11 

 

 

Hình 1.1. Kiến trúc IEEE 802 và mối quan hệ với 

mô hình OSI. 

1.2.2.1. IEEE 802.11 MAC 

1.2.2.2. IEEE 802.11 PHY 

1.2.3. Một số chuẩn IEEE 802.11 cơ bản 

1.2.3.1. Chuẩn IEEE 802.11b 

1.2.3.2. Chuẩn IEEE 802.11a 

1.2.4. Các chuẩn bổ sung cho IEEE 802.11 

1.3. Đặc ñiểm cơ bản của WLANs 

1.3.1. Các thành phần cơ bản của WLAN 

 Về cơ bản, WLANs ñược xây dựng dựa trên ba thành phần như 

minh họa trên hình 1.3: 
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Hình 1.3. Các thành phần cơ bản của WLAN. 

1.3.2. Cấu hình của WLANs 

1.3.2.1. Cấu hình WLAN ñộc lập IBSS 

1.3.2.2. Cấu hình WLAN phụ thuộc BSS 

1.3.2.3. Cấu hình WLAN mở rộng ESS 

1.4. Ưu và nhược ñiểm của WLAN 

1.4.1. Ưu ñiểm của WLAN 

  -  Tính di ñộng. 

  -  Khả năng mở rộng. 

  -  Khả năng lắp ñặt và bảo dưỡng linh hoạt. 

  -  Tính dễ sử dụng và tính trong suốt. 

1.4.2. Nhược ñiểm của WLAN 

  -  Khi số lượng máy tính trong mạng tăng, tốc ñộ truyền dữ 

liệu dành cho mỗi máy sẽ giảm xuống tương ứng. 

 -  Băng thông của WLANs thấp hơn so với LAN có dây. 

 -  Khả năng bảo mật thông tin hết sức khó khăn. 

 -  Các chuẩn IEEE 802.11 áp dụng cho WLAN chỉ cho phép 

thiết bị hoạt ñộng trong phạm vi nhỏ 

1.5. Kết luận chương 

 

 



 

7 

CHƯƠNG 2 

BẢO MẬT TRONG WLANs 

2.1. Giới thi ệu 

2.2. Khái niệm cơ bản về bảo mật 

2.2. 1. Định nghĩa về bảo mật 

 “Bảo mật là sự bảo vệ thông tin cá nhân cũng như tài nguyên của 

máy tính hoặc các hệ thống khác khỏi các cá nhân, các tổ chức có ý 

ñịnh phá hủy hoặc sử dụng những thông tin này vào mục ñích ñe dọa 

sự an toàn của mạng“ [6], [15]. 

2.2.2. Nguyên tắc chung về bảo mật 

 

Hình 2.1. Các nguyên tắc bảo mật cơ bản. 

2.2.2.1. Độ tin cậy 

 “  Độ tin cậy là một thuộc tính của dữ liệu, trong ñó quy ñịnh dữ 

liệu là kín ñối với các thực thể trong toàn hệ thống nếu như các thực 

thể này không ñược quyền truy nhập vào dữ liệu” [26] 
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2.2.2.2. Tính toàn vẹn 

 “Tính toàn vẹn một thuộc tính của dữ liệu, trong ñó yêu cầu dữ 

liệu không ñược thay ñổi, phá hủy hoặc mất mát trong quá trình 

truyền dẫn. Khi ñó, phía thu sẽ nhận ñược dữ liệu một cách chính 

xác so với khi gửi bởi một thực thể ñược ủy quyền”[26].  

2.2.2.3. Khả năng sẵn sàng 

  “ Thuộc tính của hệ thống hoặc tài nguyên hệ thống ñược truy 

nhập, hoặc ñược sử dụng hoặc hoạt ñộng theo yêu cầu bởi một thực 

thể hệ thống ñược ủy quyền, theo các ñặc trưng hiệu suất cho hệ 

thống”[26]. 

2.3. Lỗ hổng bảo mật trong WLANs 

2.4. Các hình thức tấn công bảo mật trong WLANs   

 

Hình 2.2. Các hình thức tấn công bảo mật trên WLAN. 

2.4.1. Tấn công thụ ñộng 

 Là hình thức tấn công trong ñó kẻ tấn công chỉ thực hiện việc 

nghe trộm hoặc theo dõi quá trình truyền dữ liệu. Đây là hình thức 

tấn công nguy hiểm vì rất khó bị phát hiện và thường gặp trên thực 

tế. Chính vì vậy, phương án tổng quát ñể ñối phó với hình thức này 

là ngăn chặn hơn là phát hiện và sửa lỗi. 

2.4.1.1. Nghe trộm 

2.4.1.2. Phân tích lưu lượng 
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2.4.2. Tấn công chủ ñộng 

 Kẻ tấn công sẽ tác ñộng ñến các phần tử mạng và tạo ra sự thay 

ñổi trong nội dung bản tin gốc hoặc tạo ra bản tin lỗi. Không dễ ñể 

ngăn chặn hình thức tấn công này. Tuy nhiên, có thể phát hiện ñể 

hạn chế các tác ñộng xấu của chúng. So với tấn công thụ ñộng, tấn 

công chủ ñộng ña dạng hơn. 

2.4.2.1. Tấn công từ chối dịch vụ DoS 

2.4.2.2. Mạo danh 

2.4.2.3. Tấn công theo kiểu thu hút 

2.4.2.4. Tấn công theo kiểu chiếm giữ phiên 

2.5. IEEE 802.11i 

2.5.1. Tổng quan IEEE 802.11i 

 Đặc tả kỹ thuật IEEE 802.11i ñưa ra khái niệm về mạng bảo mật 

mạnh RSN (Robust Security Network). RSN là mạng bảo mật không 

dây chỉ cho phép khởi tạo các liên kết mạng bảo mật mạnh RSNAs 

(Robust Security Network Associations). Mỗi RSNA là một liên kết 

logic giữa các thực thể truyền thông IEEE 802.11 ñược thiết lập 

thông qua cơ chế quản lý khóa nhằm chia sẻ PMK (Pairwise Master 

Key), ñồng bộ quá trình cài ñặt khóa tạm thời, nhận thực (dựa trên 

IEEE 802.1X), xác nhận lựa chọn và cấu hình các giao thức toàn 

vẹn, tin cậy cho dữ liệu.  

2.5.2. Cấu trúc bảo mật trong IEEE 802.11i 

2.5.2.1. Pre- RSN 

2.5.2.2. RSN 

 RSN ñịnh nghĩa các thủ tục quản lý khóa cho các mạng 802.11, 

tăng cường chức năng nhận thực - mã hóa cho pre-RSN:  

� Tăng cường chức năng nhận thực 
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� Quản lý và thiết lập khóa. 

 
Hình 2.6. Quản lý khóa trong IEEE 802.11i. 

� Tăng cường mã hóa. 

2.6. Kết luận chương 
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CHƯƠNG 3 

QUÁ TRÌNH NH ẬN THỰC TRONG WLAN 

3.1. Giới thi ệu 

3.2. Những vấn ñề cơ bản về nhận thực 

3.2.1. Khái niệm nhận thực 

 Nhận thực là quá trình phê chuẩn một thực thể dựa trên các dấu 

hiệu nhận dạng ñặc trưng và chứng chỉ ñược xác ñịnh trước 

[5],[11],[31],[34]. Trong bảo mật mạng, nhận thực tập trung vào khả 

năng của phần tử kiểm tra nhằm xác ñịnh tính chính xác của các ñặc 

trưng mà thực thể ñang ñược nhận thực cung cấp.  

3.2.2. Yêu cầu chung về nhận thực 

- Có khả năng nhận thực qua lại. 

- Chống lại hình thức tấn công từ ñiển. 

- Tạo ra các khóa phiên. 

- Nhanh chóng, hiệu quả và thuận tiện cho người dùng. 

3.2.3. Các mô hình nhận thực cơ bản 

3.2.3.1. Mô hình nhận thực dựa vào Web. 

3.2.3.2. Mô hình VPN ñiểm – ñiểm. 

3.2.3.3. Mô hình nhận thực dựa trên SIM. 

3.2.3.4. Kiến trúc nhận thực 802.1X. 

3.2.4. Các phương pháp nhận thực 

  IEEE 802.11 ñưa ra hai phương pháp nhận thực cơ bản cho 

WLAN: nhận thực hệ thống mở OSA (Open System Authentication) 

và nhận thực khóa chia sẻ SKA (Shared Key Authentication) [6],[8]. 

3.2.4.1. Nhận thực hệ thống mở OSA 

3.2.4.2. Nhận thực khóa chia sẻ SKA 
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3.3. Ki ến trúc nhận thực IEEE 802.1X. 

3.3.1. Giới thiệu 

3.3.2. IEEE 802.1X và EAP 

3.3.2.1. Mô hình kiến trúc IEEE 802.1X. 

  IEEE 802.1X là giao thức ñiều khiển truy nhập dựa trên cổng 

ñược sử dụng nhằm nhận thực qua lại giữa các thực thể trong mạng 

[6],[13],[20]. 
 

 
Hình 3.3.  Mô hình kiến trúc IEEE 802.1X. 

  Kiến trúc nhận thực IEEE 802.1X mang lại một số ưu ñiểm: 

-   Tăng tính bảo mật dựa trên quản lý ñộng khóa mã hóa. 

-   Các chuẩn cho trao ñổi bản tin ñều dựa trên EAP. 

-   Sử dụng các server nhận thực chuẩn (RADIUS server). 

-   Tập trung quản lý truy nhập mạng.  

3.3.2.2. Nguyên lý ñiều khiển truy nhập cổng  

  Điều khiển truy nhập chỉ ñược thực hiện dựa vào hệ thống nhận 

thực của supplicants gắn với các controlled ports. Từ kết quả của 

quá trình nhận thực, hệ thống có thể xác ñịnh Supplicant có quyền 

truy nhập vào dịch vụ trên controlled port của nó hay không. Nếu 

không, hệ thống sẽ thiết lập controlled port ñến trạng thái 

unauthorized và giới hạn truyền dữ liệu trên port này. 
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3.3.3. Nguyên lý hoạt ñộng của IEEE 802.1X trong WLAN 

 
Hình 3.5. Nguyên lý hoạt ñộng của IEEE 802.1X trong WLAN 

  Kiến trúc 802.1X áp dụng giao thức nhận thực mở rộng EAP 

(Extensible Authentication Protocol) vào quá trình nhận thực thực 

thể trong WLAN. 

  Chuẩn 802.1X ñịnh nghĩa cấu trúc ñóng gói EAP over LAN 

(EAPoL) ñể ñóng gói các bản tin EAP và cho phép truyền trực tiếp 

dựa trên dịch vụ LAN MAC. Các bản tin EAP ñược ñóng thành gói 

RADIUS với các thuộc tính ñược ñịnh nghĩa trong RFC 2869 

(Extensions RADIUS). Chỉ khi supplicant ñược nhận thực thành 

công, controlled port trong Authenticator mới ñược ủy quyền và cho 

phép supplicant thực hiện truyền dữ liệu.  

3.4. Tổng quan về RADIUS 

3.4.1. Giới thiệu.  

  RADIUS tuân theo mô hình client - server, trong ñó RADIUS 

client hay NAS (Network Access Server) tương tác với RADIUS 

server thông qua một hoặc nhiều RADIUS proxies.  

  RADIUS là cơ chế giao tiếp cơ bản giữa authenticator và AS 

trong kiến trúc 802.1X/EAP.  



 

14 

 
Hình 3.6. RADIUS trong kiến trúc nhận thực 802.1X/EAP. 

3.4.2. Cấu trúc gói RADIUS (RADIUS packet) 

3.4.3. Các phương án nhận thực RADIUS 

3.4.4. RADIUS và khả năng hỗ trợ EAP 

 
Hình 3.9. Khả năng hỗ trợ EAP của giao thức RADIUS. 

3.4.5. Lỗ hổng bảo mật của RADIUS 

3.5. Kết luận chương 
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CHƯƠNG 4 

GIAO TH ỨC NHẬN THỰC MỞ RỘNG EAP 

(EXTENSIBLE AUTHENTICATION PROTOCOL) 

4.1. Giới  thiệu 

4.2. Giao thức nhận thực mở rộng EAP 

4.2.1. Định nghĩa 

  Theo RFC 2284, EAP (Extensible Authentication Protocol) là 

giao thức tổng quát cho quá trình nhận thực PPP với khả năng hỗ 

trợ các phương pháp nhận thực, là phương pháp ñịnh nghĩa cách 

thức trao ñổi bản tin chuẩn giữa các thiết bị ñang sử dụng giao thức 

nhận thực ñược thỏa thuận trước [23].   

  EAP là một kỹ thuật cơ bản ñể nhận thực các supplicants ở LAN 

và WLAN. Do hoạt ñộng ở lớp 2 nên EAP có thể truyền bản tin giữa 

các thiết bị mà không cần ñịa chỉ IP [16].   

4.2.2. Cấu trúc gói dữ liệu EAP 

4.2.3. Quá trình trao ñổi bản tin EAP 

 
Hình 4.2. Quá trình trao ñổi EAP packets. 
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4.2.4. Mô hình giao thức EAP 

4.2.5. EAPoL (EAP over LAN) 

  Chuẩn 802.1X ñịnh nghĩa cấu trúc ñóng gói EAP over LAN 

(EAPoL) ñể ñóng gói các bản tin EAP và cho phép truyền trực tiếp 

dựa trên LAN. Giao thức EAPoL hoạt ñộng ở lớp 2 ñể ngăn 

supplicant kết nối với mạng trước khi ñược nhận thực [24]. 

4.2.5.1. Cấu trúc EAPoL frame 

 
Hình 4.4. Cấu trúc EAPoL frame. 

4.2.5.2. Các loại EAP frame 

4.2.6. Ưu và nhược ñiểm của EAP 

4.2.6.1. Ưu ñiểm 

  -  Cho phép hỗ trợ nhiều giao thức nhận thực. 

  -  Authenticator có thể nhận thực các client nội bộ hoặc hoạt 

ñộng như một pass-through với client khác.  

  -  Sự tách biệt của authenticator khỏi AS trong chế ñộ pass-

through ñơn giản hóa chức năng quản lý chứng thực và cách 

thức quyết ñịnh. Kết quả nhận thực không bị tác ñộng bởi 

nội dung của các gói EAP. 

4.2.6.2. Nhược ñiểm: 

- Đối với ứng dụng trong PPP, EAP yêu cầu bổ sung  
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loại nhận thực mới vào LPC, vì vậy PPP phải ñược thay 

ñổi ñể sử dụng phương pháp nhận thực mới này. 

- Sự tách biệt giữa authenticator và AS làm phức tạp sự 

phân tích bảo mật và ảnh hưởng ñến phân phối khóa. 

4.3. Giao thức TLS (Transport Layer Security) 

4.3.1. Giới thiệu về TLS 

  TLS là một giao thức client – server với nhiệm vụ cơ bản là 

cung cấp tính năng bảo mật và toàn vẹn dữ liệu giữa hai thực thể  

4.3.2. Tập giao thức TLS 

4.3.2.1. Giao thức bản ghi TLS (TLS Record Protocol) [22] 

4.3.2.2. Giao thức TLS Handshake Protocol 

4.3.2.3. TLS Alert protocol. 

4.3.2.4. TLS ChangeCipherSpec protocol. 

4.4. Một số phương pháp nhận thực EAP 

4.4.1. EAP – TLS (TLS over EAP) 

  EAP - TLS là một trong số ít các giao thức hỗ trợ các chức năng: 

nhận thực qua lại, mã hóa và quản lý khóa dựa trên các liên kết PPP 

ñược mô tả trong RFC 2716. EAP – TLS là sự kế thừa những ưu 

ñiểm của TLS và sự linh hoạt của EAP. 

4.4.1.1. Cấu trúc EAP – TLS frame 

4.4.1.2. Trao ñổi bản tin nhận thực trong EAP – TLS 

4.4.2. EAP – TTLS (EAP – Tunneled TLS) [22] 

  EAP – TTLS (EAP – Tunneled TLS) là một phương pháp nhận 

thực EAP khác, cung cấp một số chức năng vượt trội so với EAP – 

TLS. EAP – TTLS mở rộng sự thỏa thuận nhận thực bằng cách sử 

dụng liên kết an toàn ñược thiết lập bởi TLS Handshake ñể trao ñổi 

thông tin bổ sung giữa client và server. Liên kết an toàn này sẽ ñược 
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server sử dụng ñể nhận thực client trên hạ tầng nhận thực có sẵn theo 

các giao thức: PAP, CHAP, MS–CHAP v2 ...  

4.4.2.1. Kiến trúc EAP – TTLS và ñịnh dạng bản tin 

4.4.2.2.Hoạt ñộng của giao thức EAP – TTLS 

  EAP – TTLS kế thừa hai giai ñoạn của giao thứcTLS, ñó là:  

Hì
nh 4.13. Trao ñổi bản tin EAP – TTLS. 

  Thông tin giữa client và TTLS server ñược trao ñổi thông qua 

AVPs tương thích với RADIUS và DIAMETER. 

4.4.3. PEAP (Protect EAP – EAP over TLS over EAP) 

  Giao thức PEAP (Protect EAP) ñề ra giải pháp ñể bảo vệ nhận 

dạng người dùng. Hiện tại, phiên bản PEAPv2 hướng ñến những vấn 

ñề bảo mật như: bảo vệ nhận thực người dùng, phương pháp chuẩn 

ñể trao ñổi khóa và hỗ trợ tái liên kết nhanh.  
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4.4.3.1. EAP – TLV 

  PEAP giới thiệu cấu trúc payload mới là Type–Length–Value 

(TLV). EAP–TLV cho phép triển khai PEAP với khả năng lựa chọn 

nhiều phương pháp nhận thực EAP trên kênh TLS ñã ñược thiết lập 

theo kiểu nối tiếp hoặc song song [11]. 

4.4.3.2. Cấu trúc PEAP packet 

4.4.3.3. Trao ñổi bản tin trong PEAP 

  Quá trình nhận thực trong PEAP v2 ñược thực hiện theo hai giai 

ñoạn [11]:  

� Giai ñoạn 1 – Thỏa thuận và thiết lập phiên TLS. 

Trong giai ñoạn này client không gửi nhận dạng thực của nó 

thông qua bản tin EAP Response/Identity, mà thay vào ñó là sử dụng 

NAI (Network Access Identifier) [27]. Nhận dạng thực của client 

ñược thiết lập trong giai ñoạn 2. 

� Giai ñoạn 2 – Đóng gói EAP. 

  Trong giai ñoạn này, toàn bộ quá trình hội thoại giữa client và 

server ñược bảo vệ trong kênh TLS, ñảm bảo những yêu cầu về bảo 

mật cho PEAP. 

4.4.3.4. Lợi ích của PEAP 

  Phương pháp nhận thực PEAP mang lại một số lợi ích bảo mật 

như sau: 

-   Bảo vệ nhận dạng.  

-  Bảo vệ quá trình thương lượng và kết thúc.  

  -    Bảo vệ header. 

4.5. Kết luận chương 
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CHƯƠNG 5 

THỰC NGHIỆM QUÁ TRÌNH NH ẬN THỰC 

DỰA TRÊN IEEE 802.1X/EAP TRONG WLANs 

5.1. Giới  thiệu 

5.2. Mô hình thực nghiệm quá trình nhận thực trong WLAN 

5.2.1. Mô hình thực nghiệm nhận thực WLAN 

 
Hình 5.1. Mô hình thực nghiệm nhận thực trong WLAN. 

5.2.2. Cấu hình thiết bị 

5.2.2.1. Cấu hình AS và khởi tạo chứng thực (Certificates) 

5.2.2.2. Cấu hình Access Point 

5.2.2.3. Cài ñặt thông tin chứng thực cho End Users 

5.3. K ịch bản và kết quả thực nghiệm 

5.3.1. Kịch bản 1 

  Mục ñích của kịch bản này là so sánh và ñánh giá sự ảnh hưởng 

của tốc ñộ CPU của các End Users ñến hiệu năng của các giao thức 

nhận thực EAP thông qua ñánh giá thời gian xử lý các yêu cầu nhận 

thực. Kịch bản này thực hiện các thí nghiệm:  

  -    Thí nghiệm 1: Nhận thực ñối với End user 1 

  -   Thí nghiệm 2: Nhận thực ñối với End user 2 

  -   Thí nghiệm 3: Nhận thực ñồng thời trên Users 1 và 2 theo 4 

nhóm. Kết quả minh họa trên các hình 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 

5.13). 
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Hình 5.8. So sánh thời gian nhận thực PEAP,  TTLS trên user1. 

5.3.2. Kịch bản 2 

  Mục ñích của kịch bản này là ñánh giá sự ảnh hưởng của khoảng 

cách và yếu tố ñịa hình giữa Users và AP ñến hiệu quả thực hiện 

nhận thực theo các phương pháp PEAP và TTLS.  

  Các môi trường thực nghiệm trong kịch bản này:  

  -    Môi trường 1: ở khoảng cách 15m, môi trường LOS. 

  -   Môi trường 1: ở khoảng cách ~23m, môi trường NLOS. 

  -   Môi trường 3: ở khoảng cách 30m, môi trường LOS. 

 
Hình 5.17. Thời gian xử lý PEAP ở 15, 23 và 30m. 

5.3.3. Kịch bản 3 

  Mục ñích của kịch bản này là nghiên cứu hiệu quả của các  
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giao thức nhận thực PEAP và TTLS ñể nhận thực các Users trong 

mạng khi hoạt ñộng trong thời gian dài (18 giờ liên tục). 

 
Hình 5.19. So sánh thời gian xử lý PEAP - TTLS trong 18h.  

5.3.4. Nhận xét chung 

  Các kết quả, ñồ thị minh họa trong các thí nghiệm của kịch bản 

1, 2 và 3 ñều cho phép kết luận: nhận thực bằng phương pháp TTLS 

diễn ra nhanh hơn so với phương pháp PEAP. 

  Mặc dù cả hai phương pháp ñều ñảm bảo ñộ an toàn và tin cậy 

cho quá trình nhận thực, nhưng xét trên tính ñơn giản, thời gian xử lý 

nhận thực và tính phổ biến thì phương pháp TTLS ñạt hiệu quả cao 

hơn và chiếm ưu thế so với phương pháp PEAP.    

  Thực tế cho thấy, ñặc thù của nhận thực/truy nhập mạng không 

ñòi hỏi quá khắc khe về thời gian như các ứng dụng thời gian thực, 

vì vậy sự sai lệch khoảng vài chục ms giữa TTLS và PEAP trong các 

kịch bản nêu trên không ảnh hưởng lớn ñến nhận thực người dùng. 

Tuy nhiên, với mục ñích nghiên cứu về các giao thức nhận thực dựa 

trên kiến trúc 802.1X/EAP, thì việc ñánh giá các phương pháp nhận 

thực dựa vào khả năng xử lý yêu cầu nhận thực là cần thiết, qua ñó 

có thể xác ñịnh phương pháp hiệu quả hơn ñể áp dụng vào thực tế. 
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5.4. Tăng cường khả năng bảo mật cho quá trình nhận thực  

5.4.1. Thực trạng 

  Mặc dù ñược ñánh giá là giao thức hiệu quả cho nhận thực trong 

WLAN, nhưng gần ñây, giao thức nhận thực dựa vào “ñường hầm 

TLS” nói chung, trong ñó có PEAP và TTLS ñang ñối mặt với hai lỗ 

hổng bảo mật lớn: 

  -  Không nhận thực qua lại trong khi thiết lập ñường hầm. 

  -  Không thể hiện rõ ñiểm kết thúc quá trình tạo ñường hầm và 

kết thúc quá trình nhận thực ñược thực hiện ñồng thời. 

5.4.2. Giải pháp 

  Xuất phát từ thực trạng nêu trên, IETF ñã ñịnh nghĩa giao thức 

nhận thực mới – EAP-FAST. Đây là kiến trúc bảo mật theo mô hình 

client/server, mã hóa giao tiếp EAP vào trong “ñường hầm TLS”. 

Giao thức này sử dụng TLVs ñể trao ñổi nhận thực. Đường hầm 

ñược sử dụng ñể bảo vệ các giao thức nhận thực yếu hơn bên trong 

và thông báo kết quả nhận thực.  

  Đường hầm trong EAP – FAST thực hiện dựa trên các khóa chia 

sẻ mạnh (gọi là chứng nhận truy nhập ñược bảo vệ PACs - Protected 

Access Credential) và duy nhất ñối với từng End User.  

5.4.2.1. Quá trình nhận thực trong EAP – FAST 

  -   Phase 1 sử dụng PAC ñể nhận thực qua lại và khởi tạo 

ñường hầm an toàn giữa giữa End Users – Server. 

  -  Phase 2 chỉ cần sử dụng phương pháp EAP theo cơ chế nhận 

thực username – password ñơn giản. 

5.4.2.2. Chứng nhận truy nhập ñược bảo vệ - PACs 

5.5. Kết luận chương.  
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KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRI ỂN CỦA ĐỀ TÀI 

  Trong những năm gần ñây, WLAN phát triển nhanh chóng và là 

một trong những giải pháp hiệu quả, phổ biến ñể liên kết các máy 

tính và thiết bị cầm tay lại với nhau. Song song với ñó, yêu cầu xây 

dựng WLAN với tính bảo mật cao trở thành nhiệm vụ cấp thiết.  

  Để góp phần xây dựng giải pháp bảo mật cho WLAN nói chung 

và nhận thực nói riêng nhằm ñáp ứng cho nhu cầu phát triển mạnh 

mẽ của WLAN hiện nay và trong tương lai, ñề tài “Nghiên cứu 

phương pháp nhận thực 802.1X-EAP trong bảo mật mạng cục bộ 

không dây WLAN” ñã ñi vào nghiên cứu một số vấn ñề như sau: 

- Nghiên cứu các vấn ñề cơ bản của WLAN, những nguyên 

tắc và mục tiêu cơ bản cần ñạt ñược trong bảo mật mạng 

không dây nói chung và WLANs nói riêng. 

- Nghiên cứu những nội dung cơ bản của chuẩn bảo mật IEEE 

802.11i, về quá trình nhận thực trong WLAN dựa trên kiến 

trúc IEEE 802.1X – EAP kết hợp với giao thức RADIUS. 

Trên cơ sở ñó tiếp tục ñề cập ñến các giao thức nhận thực 

dựa trên EAP và khả năng ứng dụng của EAP vào các mạng 

theo chuẩn IEEE 802. 

- Dựa trên những nội dung lý thuyết ñã trình bày kết hợp với 

các thiết bị phổ biến trên thị trường, ñề tài tiếp tục thực hiện 

các kịch bản thực nghiệm với một số giao thức nhận thực 

như PEAP và TTLS. 

 Với những kết quả ñạt ñược, có thể khẳng ñịnh luận văn ñã ñáp 

ứng ñược những mục tiêu nghiên cứu ñặt ra ban ñầu. Cụ thể hơn, 

luận văn ñã ñạt ñược những kết quả như sau: 

- Kết hợp giữa nội dung lý thuyết ñã nghiên cứu với các kịch  



 

25 

bản thực nghiệm, luận văn ñã tiến hành thu thập và phân tích 

số liệu, từ ñó rút ra  kết luận và ñánh giá khách quan về tính 

hiệu quả trong quá trình nhận thực người dùng của hai 

phương pháp nhận thực PEAP và TTLS.  

- Phân tích các ưu và nhược ñiểm của các phương pháp, giao 

thức nhận thực ñược tiến hành trong các kịch bản thực 

nghiệm. Đồng thời, luận văn ñã trình bày và phân tích những 

lỗ hổng bảo mật của các phương pháp này trong quá trình 

triển khai nhận thực trong WLAN.   

- Xuất phát từ những vấn ñề bảo mật nêu trên, luận văn tiếp 

tục ñề xuất giải pháp nhằm tăng cường khả năng bảo mật 

cũng như nâng cao hiệu quả nhận thực trong WLAN.  

 Trong quá trình nghiên cứu, do hạn chế về ñiều kiện tiến hành 

thực nghiệm, nên luận văn ñã không thực hiện ñược những nghiên 

cứu sâu hơn về lĩnh vực này. Vì vậy, trong luận văn này, xin ñề xuất 

một số hướng nghiên cứu tiếp tục như sau: 

- Dựa trên ñề xuất ñược trình bày trong chương 5, tiếp tục 

thực hiện các kịch bản nhận thực ñối với giao thức EAP – 

FAST dựa trên các thiết bị và phần mềm chuyên dụng ñể 

triển khai nhận thực cho WLAN. 

- Hiện nay, Mobile Ad-hoc Networking (MANET) ñang nổi 

lên như một giải pháp ñể cung cấp các giao tiếp rất hiệu quả. 

Đây là lĩnh vực rất mới mẻ và có thể áp dụng các giao thức 

PEAP hay TTLS. Do có sự khác biệt trong cấu trúc và 

nguyên tắc hoạt ñộng, nên khả năng ứng dụng các mô hình 

bảo mật cho MANET phức tạp hơn nhiều so với  WLAN. 

Tuy nhiên, có thể nói, những nội dung ñạt ñược trong 
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WLAN sẽ là nền tảng cơ bản, từ ñó có thể nâng cấp lên cho 

phù hợp với MANET. 

- Mạng riêng ảo VPN với khả năng cung cấp mạng riêng và 

bảo mật trên nền mạng khác cũng ñang thu hút nhiều sự 

quan tâm. Nghiên cứu tăng cường sự kết hợp giữa các ñặc 

trưng của VPN với sự mã hóa của PEAP/TTLS bên trong 

AP không dây cũng là một hướng hiệu quả. 

 

 

 


