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ОТНОСНО СИГУРНОСТТА НА ПРЕДАВАНИТЕ 
ДАННИ В ZIGBEE МРЕЖИТЕ

Филип Цветанов, Лилия Кипрова, Иванка Георгиева

SECURITY DATA TRANSMISSIONS IN ZIGBEE 
NETWORKS

Philip Tsvetanov, Liliya Kiprova, Ivanka Georgieva

Abstract: In the report considers some issues o f security standard IEEE 802.15.4 pro- 
Itu'ul and Zigbee. Emphasis is on security models in data transmission in ZigBee networks 
m l  determined problems of security and vulnerabilities of the network. Recommendations 
щire made on the security network.

Keywords: sensor networks, Z.igBee. security models of security, attacks, vulnerability.

ВЪВЕДЕНИЕ
Широкото приложение на сензорните мрежи, базирани на стандарта 

^IgUce в различни индустриални области, медицина, домашна 
идтоматизация, военни приложения като откриването и локализирането на 
Шнйнеристи, пожароизвестяването, аварийни ситуации, при създаването 
И| „интелигентни жилищни сгради“ за измерване на електрическа енергия, 
|МНХод на вода, газ, в селското стопанство, животновъдството, 
мЦшичарство и др., изисква сигурност и защита на предаваните данни, 
предотвратяване на несанкциониран достъп, включване на нежелани 
jfvipottcTBa манипулиращи данните.

Z.igBee е развиващ се стандарт за ниско скоростна безжична 
Щмуиикация, ниска консумация на електроенергия от сензорите, имаща за 
iU»n постигане на оперативна съвместимост и обхваща пълна гама от 
| 1И#рйства, захранвани от батерии. Широкото приложение на стандарта се 

йруештя от уникалните свойства на ZigBee да се самоорганизира и 
(ЦМОНМстановява, при което мрежовите устройства в момента на 

ДШдщчипне самостоятелно формират мрежата, като се идентифицират едно 
k 'Ц'УЮ. При излизане от строя на някое от устройствата, мрежата 

МрИнстоигелно се възстановява и започва предаване по нов маршрут. 
Щяйщие се предават със скорост до 250 Kb/s, което включва и служебната 
Я ш ОРИиция на мрежата в диапазоните в честотни обхвати, не изискващи



лиценз 868 MHz, 915 MHz и 2,4 MHz. В помещенията радиусът на 
действие е няколко десетки метри, а навън до няколко стотин метра.

1. МОДЕЛ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА СТАНДАРТА 1ЕЕЕ
802.15.4 С ПРОТОКОЛА ZIGBEE

Стандартът 1ЕЕЕ 802.15.4 е разработен за унифициране на 
приложения с ниска скорост на обмен на информация за устройства с 
батерийно захранване, като мрежата се създава автоматично от 
координатора й. Названието ZigBee е съвкупност от два термина Zigzag 
(зигзагообразна траектория) и Вее - пчела. Пчелите както е известно 
живеят на рояци около една майка в кошера. По подобен начин е 
организирана и работата в протокола наречен ZigBee. Моделът на 
взаимодействие на стандарта IEEE 802.15.4 е протокола за безжично 
предаване на данни ZigBee и потребителите на стека на протокола ZigBee е 
показан на фиг.1 [1].

Фиг.!. Модел на взаимодействие на стандарта IEEE 802.15.4, 
протокола ZigBee и потребителите на стека на протокола ZigBee

На долните две нива -  физическия слой PHY и слоя за управление 
достъпа до МАС средата се използва стандарта IEEE 802.15.4. Те 
определят физическите параметри на приемопредавателите, структурата на 
радиочестотните пакети, броя на адресируеми устройства, механизма за 
проверка и утвърждаване целостта на получените данни, процедурите за
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оценка на качеството на комуникационния канал и алгоритмите за 
предотвратяване на колизии. Устройствата, проектирани за работа по 
стандарта IEEE 802.15.4, реализират работата на МАС нивото чрез 
механизма за достъп до канала за данни CSMA/CA. Мрежовият слой 
(NWK) отговаря за маршрутизацияга на съобщенията, а слоят APS осигу
рява интерфейс с приложния слой. Публичните функции във всеки слой се 
наричат точки за достъп до услуга - Service Access Point (SAP) и съществу
ват по двойки като едната функция получава команда за предаване на дан
ни, а другата команда за управление. Интерфейсите между нивата опреде
лят логическите връзки, описани в стандарта.

1.1 .Модел на физическия слой
Физическия слой PHY предоставя два вида услуги: информационна 

услуга PHY и услуга за управление, осигуряваща взаимодействие с 
услугата PLME (Physical Layer Management Entity) в точката на достъп 
SAP, известна като PLME-SAP. Информацнонната услуга на PHY прави 
възможни предаването и приемането чрез радиоканал на протоколните 
блокове от данни PPDU (Protocol Data Unit). На физическо ниво се 
осъществява активация и дезактивация на радиогрансвери, ED, LQI, избор 
на канала, оценка CCA (Clear Channel Assessment), както и приемане и 
предаване на пакети през физическата среда.

1.2.Модел па МАС слоя
В мрежовия слой МАС стандартът дефинира устройства с ограничени 

възможности RFD, пълно функционални устройства FFD и 
координатори. Координаторите управляват работата на цялата мрежа, 
съхраняват информация за нейните параметри, осъществяват настройка и 
се използват в качеството си на мост към други мрежи. 
Пълнофункционалните устройствата получават и предават информация 
като изпълняват роля на ретранслатори, но могат да бъдат както крайно 
устройство, така и координатор в мрежата. Устройствата с ограничени 
функции, реагират на командите на координатора и не участват в 
маршрутизацията. RFD са само крайни устройства — сензори или 
изпълнителни механизми като преобразуватели, ключове за осветление, 
лампи, и т.н., те могат да взаимодействат само с едно пълнофункцнонално 
устройство.

На МАС нивото се предоставят две услуги: информационна МАС 
услуга и услуга за управление MLME за точките на достъп, известни като 
MLME-SAP. Информационната услуга МАС осигурява прием и предаване 
на протоколни блокове от данни на МАС-ннвото (MPDU) с помощта на 
информационната услуга от физическия слон. Характерна особеност на 
МАС е управлението на флагове, реализация на достъпа, управление с 
гарантирани слотове GTS, проверка коректността на кадрите,
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потвърждение доставката на кадри и т,н. МАС осигурява поддържане на 
механизмите за безопасност на приложно ниво.

2. МЕХАНИЗМИ ЗА СИГУРНОСТ НА ПРЕДАВАНИТЕ ДАННИ
В мрежите ZigBee са предвидени следните механизми за сигурност 

при предавани на данните [9]:
Z Шифриране с помощта на алгоритъм AES при дължина на ключа 

ст 128 бита;
Z Ключово шифроване;
Z Поддържане на център за сигурност (Trust Center);
Z Механизми за проверка целостността на съобщенията (Integrity);
Z Механизми за идентификация (Authentication);
Z Контрол на достъпа чрез списъци (ACL);
Z Съобщение за изчакване.
2.1. Шифриране с алгоритъм A E S (Advanced Encryption Standard)
За осигуряване конфиденциалността в ZigBee мрежите се използва

алгоритъм AES, който се отнася към класа на блочните симетрични 
ключове. Данните се шифририт от източника и разшифроват при 
получателя, като се използва един и същ ключ. Ключът, това са 16, 24 или 
32 байта данни, генерирани от генератор на случайни числа, или зададени 
от потребителя, в случаите когато той има възможност да въведе ключ от 
приложното ниво с помощта на програма за въвеждане на ключ. Колкото с 
по-малка дължината на ключа, толкова по-бързо се изпълнява алгоритъмът 
[6]. Важен е режимът на работа на блочния шифър. Целта е не само да се 
разшифрова пакета, но да няма възможност за неговата подмяна, като 
промяната само на един бит в процеса на дешифриране води до промяна на 
цялата следваща информация. Т.е. хакерът не трябва да е в състояние 
преднамерено да променя информацията в един малък блок.

2.2. Ключове за сигурност
ZigBee сигурността се базира на симетрични ключове, при което 

получателят и изпращачът на защитената транзакция трябва да споделят 
един и същ ключ. Ключът може да стигне до двамата участника в мрежата 
чрез три основни метода: предварителна инсталация в устройствата, 
транспортиране и генериране на ключове.

Предварителната инсталаг(ия на ключове се осъществява преди 
пускането в експлоатация на устройството. Транспортирането на ключ се 
извършва от центъра за сигурност, който изпраща ключа на устройството. 
При генериране на ключове устройството се свързва с центъра за сигурност 
и ключовете се генерират, без да бъдат транспортирани (фиг.2).
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Фиг.2. Ключове за управление сигурността на мрежите

Главният ключ е предварително инсталиран във всеки възел и не се 
използва за шифриране на пакетите данни. Функцията му е да пази в тайна 
ключа за връзка (Link Keys) при обмен между два възела при изпълнение 
на процедура по генериране на ключ (SKK.E). Ключове, които произхождат 
от Центъра за сигурност (Trust Center) се наричат централни главни 
ключове, докато всички останали ключове се наричат главни ключове на 
прилежното ниво.

Ключът за връзка е уникален за различните възли. Управлява се от 
прилежното ниво. Не се използва за шифриране на цялата информация 
между всеки две устройства, тъй като се изискват по-големи ресурси от 
памет за всяко едно от устройствата.

Мрежовият ключ има уникален 128 битов ключ, споделен между 
всички устройства в мрежата. Той се генерира от центъра за управление на 
сигурността през различни интервали от време. Всеки възел трябва да има 
мрежовия ключ, за да се присъедини към мрежата, Когато трябва да се 
смени мрежовият ключ с нов, това става чрез предаване на съобщение по 
мрежата, използвайки стария мрежови ключ.

2.3. Център за управление на сигурността (ЦУС) е ключов 
елемент в концепцията за сигурност при предаване на данните в мрежата 
ZigBee. На етап формиране или рекопфигурация на мрежата ЦУС 
разрешава или забранява присъединяване на нови мрежови устройства. 
ЦУС може периодически да обновява мрежовия ключ или да преминава 
към нов ключ. Функциите на ЦУС са: проверяване автентичността на 
устройствата, които искат да се присъединят към мрежата, поддържане и 
разпространяване на мрежови ключове, осигуряване на сигурност при 
взаимодействие между устройствата. Обикновено като център за сигурност 
действа координаторът.

2.4, Механизми за идентификация и цялост на данните 
Алгоритъмът AES се използва не само за шифриране на информация, ко и 
за потвърждаване изпращането на данни. Тази концепция се нарича 
„цялост на данните“ (Data Integrity) и се постига с помощта на „съобщение
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за цялост на кода“ Message Integrity Code (MIC), наречено още съобщение 
за идентификация на кода Message Authentication Code (МАС), което е 
прикачено към съобщението (фиг.З).

При прилагането на защитен пакет Message
. s  се внася допълнителна заглавна част, ч .  р  integrity 

М  както и интеграционен код ж  (  code

} SYNC 
I___

PHY
HDR

MAC
HDR

NWK
HDR

Encrypted APS Payload  _____________

Цялата обхваната APS рамка е интеграционно защитена •

Фиг.З. Zigbee пакети за сигурност

Съобщенията за идентификация може да имат различна дължина: 32, 
64, 128 бита, която се създава с алгоритъма 128b AES. Колкото по-голяма е 
дължината на това съобщение , толкова по-висока е сигурността [4].

2.5.Контрол на достъпа чрез списъци
В стандарта IEEE 802.15.4 е дефинирано, че един възел може да 

избира други възли в мрежата за комуникация. Това се реализира с 
помощта на списък за контрол на достъпа (ACL), който се съхранява във 
всяко устройство.

2.6. Съобщение за изчакване (Message Timeout)
Тази функция позволява да бъдат отхвърлени и предотвратени атаки 

в мрежата и защита от взлом чрез замяна на оригинала [8]. Към брояча на 
пакети се добавя съобщение, което помага на устройството да определи 
колко старо е изпратеното съобщение, тази стойност се сравнява със 
стойност съхранявана в устройството Тази стойност показва само реда на 
получените съобщения и не съдържа данни за времето на изпращане.

3. МОДЕЛИ НА СИГУРНОСТ ПРИ ПРЕДАВАНЕ НА 
ДАННИТЕ В ZIGBEE МРЕЖИТЕ

Спецификацията ZigBee включва три модела на сигурност: Локален, 
стандартен и с повишена сигурност.

Локалният модел на сигурност е въведен в стандарта ZigBee 2006. 
Този модел изисква ключът за шифроване да се предостави на всички 
устройства, които се включват в мрежата. Стандартният модел на 
сигурност добавя някои опционални възможности, а също въвежда 
шифроване на приложко ниво. Повишената сигурност предвижда 
проверка за идентифициране. ZigBee PRO предлага два различни модели за 
сигурност: стандартна сигурност и повишена сигурност, чиито
характеристики са представени в таблица 1.
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Таблица 1
Характеристика на моделите за сигурност за ZigBee мрежите

Характеристики С тандарта
сигурност

Висока
сигурност

Сигурността в мрежовия слой се осигурява чрез мрежов, 
ключ S ✓
Сигурността в приложния слой се осигурява чрез 
използване на ключ за връзка
Централизиран контрол за ъпгрейт на ключове ✓ у"
Възможност F ia  ключа да се преобразува ог активен във 
второстепенен ключ ✓ S
Възможност за извличане на ключ за връзка между 
устройствата V
Поддържане на таблица за идентификация

В стандартният модел за сигурност, ЦУС поддържа само мрежов 
ключ и контролира политиката по прием на устройства в мрежата. В този 
модел изискванията за памет към центъра за сигурност са ниски, поради, 
което той е идеален за устройства с минимални хардуерни ресурси. Това е 
модел, който нормално се препоръчва в безжични сензорни мрежи.

При модела с повишена сигурност, ЦУС поддържа списък на 
устройства, главни ключове, ключове за връзка и мрежови ключове, 
необходими за контрол и политика по обновление на мрежовите ключове и 
достъп в мрежата. Този режим предлага пълен централизиран модел за 
контрол на сигурността чрез ключове. ЦУС споделя главния ключ и ключа 
за връзка с всяко едно от устройствата в мрежата. При увеличаване броя на 
устройствата в мрежата, се изисква увеличаване на паметта на ЦУС. За 
ZigBee PRO са предвидени допълнителни мерки за сигурност, предвид 
важността на приложенията.

4. ПРОБЛЕМИ НА СИГУРНОСТТА В ZIGBEE МРЕЖИТЕ 
Въпросите на сигурността на ZigBee/802.15.4 стандарт [7], [8], [9] 

може да се разделят най-общо в следните категории:
4.1. Проблеми па управлението

Използване на един и същи ключ при предаване на данни на повече 
от един участник в мрежата.

В списъка за контрол на достъпа (ACL) се допускат 255 ACL 
вписвания с различни ключове и тяхната връзка при периодичната 
промяна кода на ключа за шифриране. Изпращачът избира подходящ 
достъп до списъците за управление на достъпа въз основа адреса на 
получателя. Въпреки това има вероятност за уязвимост, когато се използва 
един и същи ключ за предаване на две различни съобщения при два
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различни достъпа до ACL до двама различни получателя. Това е възможно, 
тъй като всяко устройство има свой независим ACL. В този случай е много 
вероятно изпращащият данни да не използва периодичната промяна на 
кода на ключа.Използването на този подход може да доведе до пробив на 
сигурността.

®" прекъсването на захранването води до загуба на информацията 
в таблиците ACL. При възстановяване на електрозахранването 
устройството се появява в мрежата с изтрита таблица ACL.

^ Работа при недостатъчна енергия - може да се изтрият листовете 
за достъп до устройствата, което ще застраши конфиденциалността. 
Поддържането на листа за достъп до устройствата в режим на 
недостатъчна енергия може да се осъществи чрез поддържане на мощна 
RAM, така че съдържанието на AIL да не се изгуби при намалена енергия. 
Недостатък е увеличаване на енергопотреблението.

4.2.Проблеми с ключовете
Резултат от неадекватното поддържане на листа за достъп до 

устройствата от различните ключове.
> Не поддържат групов ключ, което води до създаване на голяма 

ACL таблица;
> Не се разрешава мрежово споделяне на ключове;
> Неадекватно поддържане на двойки ключове
Източникът на трудностите с управлението на ключовете е резултат 

от объркване на правилата при достъп до ACL и броячът на пакети, 
включен в мрежовото заглавие на всеки криптиран пакет.

4.3.Проблеми с целостта на данните
Отказ от обслужване може да се получи при използване на 

алгоритъм AES-CTR. Това е възможно, тъй като е вероятно записът на 
брояча за контролна сума да е по-малък, при което се отхвърля предавания 
пакет данни от получателя. Това показва, че хакерът може трайно да 
наруши функционирането на мрежата, ако се използва алгоритъм AES- 
CTR, тъй като атаката може да се извърши чрез изпращане само на 
единичен подправен пакет, без да се нуждае от специално оборудване или 
специален достъп.

Не поддържане сигурност на пакетите за потвъроюдаване на 
предадените данни

Спецификацията 802.15.4 не включва поддържане цялост и 
сигурност на пакетите за потвърждаване на предадените данни. При 
изпращане на пакет изпращачът има опция за поискване на пакетите за 
потвърждение при получаване. Получателят трябва да изпрати такъв пакет. 
Ако пакетът за получаване е настроен така, че получателят трябва да върне 
пакет за правилно получаване, този пакет трябва да съдържа пореден 
номер. Изпращачът на информация очаква пакет за потвърждаване на
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изпратените данни през определен времеви интервал, регламентиран от 
алгоритъм за достъп до канала на данни CSMA/CA [5]. Това позволява на 
атакуващия да създаде лъжлив пакет с пореден номер. Тази слабост може 
да се комбинира с атаки като заглушаване за прекратяване на изпращания 
пакет за потвърждаване. За да е сигурен атакуващият, че пакетът няма да е 
получен, той може да изпраща кратки съобщения за смущения, 
принуждавайки CRC да бъде невалиден и пакета да бъде отхвърлен от 
получаващия.

5. НЯКОИ ПОДХОДИ ЗА ПОВИШАВАНЕ СИГУРНОСТТА 
НА ZIGBEE МРЕЖИТЕ

При проектиране или при прилагане на стандарта за комуникация в 
сензорни мрежи ZigBee е препоръчително да се спазва:

> прецизно определяне целите на сигурността;
> прецизиране целите на шифриране (тайна, автентичност, и т.н.);
> сигурност, че протоколът ZigBce правилно използва свойствата 

на базовия криптографски алгоритъм;
> времевите интервали използвани за гарантиране на полученото 

съобщение, времето на изпращане да е по-малко от времето за получаване 
на отговор;

> правилното идентифициране на участниците в мрежа;
> регистриране на устройствата в мрежата и получаване на 

правилни ключове;
>  при използване на един и същи ключ за достъп до ACL, след 

изпращане на първия пакет да се променя ключа да достъп до ACL. 
Софтуерът трябва да следи до къде е стигнал първият пакет със стария 
ключ-;

> да не се използва алгоритъм за шифриране AliS-CTR;
> да се включи поддръжка на 255 записа за ACL при проектирането 

ла хардуера за мрежите;
> за правилното поддържане на симетричните ключове 

конструкторите на хардуер трябва да включват поддържане на ACL;
> за запазване на списъците ACL нри режим на ниска консумация 

(сън), конструкторите на радиочиповете трябва да оеш-урят поддръжка на 
ACL при пад на напрежение или изчерпване на батерията. Софтуерът 
трябва да има възможност за възстановяване на таблиците с подходящи 
ключове. Това може да стане чрез запаметяване на ключовете в специална 
памет, което от своя страна води до забавяне четенето на таблицата и е 
енергонеиодходящо;

> да се използва механизъм за откриване на работещи 
криптографски ключове между повече от два възела.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В доклада е анализиран модела на взаимодействие на стандарта IEBE

802.15.4 с прогохола за предаване на данни ZigBee. Акцентирано е върху 
механизмите на сигурност и моделите за сигурност. Систематизирани са 
действителните слабости в сигурността на архитектурата на мрежите. 
Предложени са някои подходи за избягване на несигурността при 
предаване на данни.
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