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Autentifikácia
Autentifikácia je mechanizmus identifikácie a overenia identity. Pozostáva z dvoch zložiek:

❖ Identifikácia (predstavenie sa)
❖ Autentizácia (overenie identity jedinečným príznakom)



Čo je to GSM?
● Globálny systém mobilných komunikácií (Global System for Mobile Communications)
● Najpopulárnejší svetový štandard pre mobilné telefóny
● Umožňuje uskutočňovať roamingové hovory
● V Európe vyčlenené pásma 900 MHz a 1 800 MHz
● Funguje na tzv. bunkovom systéme, čo znamená, že koncový mobil sa pripája pomocou 

najbližšej bunky.
● Vynájdený v roku 1991
● Patrí medzi 2G siete





GSM Autentifikácia
Ki - autentifikačný kľúč (32-bitové číslo uložené priamo na SIM karte)

RAN - náhodné 128-bitové číslo vygenerované Autentifikačným centrom

Kc - šifrovací kľúč

IMSI - unikátne číslo pridelené mobilným operátorom pre SIM kartu

MS - mobilná stanica

UE - user equipment (napr. mobilný telefón)

RNC - radio network controller

BTS - základňová stanica

AuC - autentifikačné centrum

https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Mobiln%C3%BD_oper%C3%A1tor&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/SIM_karta
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Čo je to LTE?
● V telekomunikáciách je LTE (Long Term Evolution) štandardom pre bezdrôtovú 

širokopásmovú komunikáciu pre mobilné zariadenia a dátové terminály, založený 
na štandardoch GSM/EDGE a UMTS/HSPA.

● Štandard LTE podporuje iba prepínanie paketov so svojou all-IP sieťou.
● Hovorí sa, že patrí medzi 4G, nespĺňa však pre to všetky podmienky.



LTE Autentifikácia
AV - autentifikačný vektor

XRES - predpokladaný výsledok

SQN - sekvenčné číslo

AUTN - autentifikačný token

IK - integritný kľúč

AK - anonymný kľúč

MAC - media access control
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3G sieť
3G je skratka pre tretiu generáciu mobilných technológií.

Služby spojené s touto generáciou predstavujú schopnosť prenášať hlas (telefónny 
hovor) i dáta (sťahované dáta, e-maily, správy).

Mobilné technológie 3G pracujú v pásme 2,1 GHz a umožňujú využívanie väčšieho 
počtu služieb, ako je napr. rýchly prenos dát (internet) pomocou nadstavby siete 3G 
(HSDPA - z angl. High Speed Download PACKET Access, ktorého teoretické 
maximum je 14,4 Mbit/s (1.8 MB/s).

https://sk.wikipedia.org/wiki/E-mail
https://sk.wikipedia.org/wiki/Internet
https://sk.wikipedia.org/wiki/HSDPA
https://sk.wikipedia.org/wiki/Megabajt


Bezpečnosť 3G siete
Siete 3G ponúkajú vyššiu bezpečnosť ako ich predchodcovia 2G. Umožnením 
užívateľskému zariadeniu overiť sieť, ku ktorej sa pripája, používateľ si môže byť istý, že 
sieť je “pravá” a nie “falošná”. Siete 3G používajú namiesto staršej prúdovej šifry A5/1 
blokovú šifru KASUMI.



Bezpečnosť 3G siete
Šifra KASUMI je založená na feistelovej štruktúre s použitím 
64-bitových dátových blokov a 128-bitového kľúča.

Šifrovací kľúč sa používa na vygenerovanie kľúčov pre každú 
rundu a každá runda počíta inú funkciu, keďže kľúče pre každú 
rundu sú odlišné.



4G sieť
Na rozdiel od 3G, ktorá je založená na dvoch paralelných infraštruktúrach 
pozostávajúcich zo sieťových uzlov s prepínaním okruhov a s prepínaním paketov, je 
4G založená iba na prepínaní paketov.

Podporuje ipv6.

4G má rýchlosť až 100 Mbit/s, zatiaľ čo 3G má maximálnu rýchlosť 14 Mbit/s.

Nevýhoda pri cestovaní: Aby bolo možné uskutočňovať a prijímať hlasové hovory 4G 
(VoLTE), telefón účastníka musí mať nielen zodpovedajúce frekvenčné pásmo (v 
niektorých prípadoch vyžaduje odblokovanie), ale musí mať aj zodpovedajúce 
nastavenia povolenia pre miestneho operátora a/alebo krajinu.



Bezpečnosť 4G siete
4G používa SNOW 3G prúdovú šifru na šifrovanie komunikácie medzi telefónom a stanicou, ale 
počas prenosu údajov cez káblovú sieť už dáta nie sú šifrované, pokiaľ sa nepoužije nejaký 
bežpečnostný protokol ako napr. SSL/TLS, SSH, VPN.

SNOW 3G je slovne orientovaná šifra, ktorá generuje sekvencie 32-bitových slov. Skladá sa z 
posuvného registra s lineárnou spätnou väzbou a nekonečného stavového automatu. Tento 
register je zložený zo šestnástich stavov a každý tento stav obsahuje 32 bitov. Stavový automat je 
zložený z 3 registrov. Do týchto registrov sa v počiatočnej fáze uloží šifrovací kľúč a inicializačný 
vektor



5G sieť
5G je piata (najnovšia používaná) generácia technológií mobilnej 
komunikácie.

5G siete sú v porovnaní so 4G umožňujú podstatne väčšie prenosové 
rýchlosti, stabilnejší príjem a výrazne nižšiu latenciu.

Veľkou výhodou sietí 5. generácie je to, že signál môže byť smerovaný 
priamo na konkrétne koncové zariadenie, napríklad smartfón, ktoré 
tak dosiahne maximálne rýchlosti.

Nevýhoda: vysielače nemajú taký veľký dosah ako 4G.



Bezpečnosť 5G siete
5G prináša nový prvok sieťovej architektúry: Security Edge Protection Proxy (SEPP).

SEPP chráni okraj domovskej siete a pôsobí ako bezpečnostná brána pri prepojení 
medzi domovskou sieťou a inými sieťami.

Ďalej poskytuje ochranu na aplikačnej vrstve. Zabraňuje odpočúvaniu a replay útokom.

Poskytuje komplexnú autentifikáciu, integritu a ochranu dôvernosti prostredníctvom 
podpisov a šifrovania všetkých roamingových správ HTTP/2
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