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1 Introducció:
Actualment les xarxes sense fils estan per tot arreu i sembla que la seva expansió no du camí d'aturar-se. És un 
fet que els  dispositius  mòbils  són els  de major  nombre de vendes del  mercat,  la  majoria  de gent  empra 
ordinadors portàtils  per treballar i  a  més a més quasi  tothom maneja dispositius  mòbils  (telèfons mòbils, 
tablets, etc). A partir d'ara parlaré indistintament d'ordinadors o dispositius d'altra natura, com els dispositius  
mòbils. Emprar xarxes wireless és una opció molt còmode i econòmica, tant per xarxes casolanes o oficines de  
tamany petit com per organitzacions de major tamany. 

Actualment gairebé tothom és  conscient  de la  importància  de la  seguretat  a  les  xarxes  d'ordinadors.   A 
qualsevol xarxa de computadors necessitam l'existència d'un mitjà en comú pel qual poguem dur a terme la 
comunicació entre dispositius i les polítiques de seguretat sempre inclouen accions destinades a la limitació 
de l'accés a n'aquest mitjà compartit. Les xarxes wireless tenen una característica única que dificulta la seva  
securització, o al manco la fa més sensible i problemàtica. Concretament a les xarxes wireless aquest mitjà  
compartit és l'espai i per desgràcia no és fàcilment controlable, és a dir, ens resulta difícil evitar que usuaris no  
desitjats puguin capturar les nostres comunicacions o intentar transmetre en el nostre entorn.

Així i tot, les xarxes wireless són en molts de casos una part més de la infraestructura de xarxa de qualsevol  
organització, i per tant, estaran sotmeses a les polítiques i actuacions relatives a la seguretat de l'organització  
a la qual pertanyen. Però per la seva natura tenen problemes de seguretat propis. 

Com es descriurà al proper apartat aquest treball fi de carrera es centrarà en la problemàtica específica de la 
securització de les xarxes wifi, concretament la tecnologia wifi que empra els estàndards IEEE 802.11. 

2 Objectiu i àmbit del Treball.
L'opció que he escollit com a temàtica del meu treball és : “Estudi sobre els riscos i amenaces existents en les  
xarxes sense fil. Solucions actuals existent en el mercat i comparació de les seves característiques. ” 

Aquest treball no està destinat a desenvolupar un producte final i ni tampoc al disseny d'una planificació de 
l'execució d'un projecte entre un grup de persones o entitats. Així,  no s'ajusta al paradigma de gestió de 
projectes. Concretament es tracta d'un estudi teòric i per tant no empraré pel seu desenvolupament cap tipus 
de metodologia de gestió de projectes.

Per tal de desenvolupar aquest treball em centraré en la problemàtica de segureta de les xarxes sense fils,  
concretament les corresponents als estàndards 802.11. Amb això vull dir que només analitzaré els aspectes 
específics d'aquestes xarxes, i no els conceptes generals de seguretat de xarxes que afecten tant a les xarxes  
cablejades com a les sense fils. 

També  hauré de contextualitzar  una  mica  els  continguts.  En  primer  lloc  hauré de descriure  breument  el 
funcionament de les xarxes wireless, en cas contrari el text seria de molt difícil lectura. I en segon lloc també 
hauré de descriure el nexe d'unió amb les nostres infraestructures cablejades de comunicacions, és a dir, on i 
de quina manera les xarxes wireless treballen conjuntament amb les xarxes cablejades.

Aprofitaré les descripcions tècniques per anar preparant el terreny i guiar el lector cap a l'anàlisi de les seves  
vulnerabilitats i analitzar sempre que sigui possible els atacs coneguts.

També aprofitaré aquest text per tal d'introduir els nous actors a les xarxes sense fils, concretament m'estic  
referint als controladors wlan i als sistemes wireless de prevenció d'intrusions. Dos recursos tècnics sense els  
quals perdem una gran capacitat de gestió i control de les nostres xarxes i també minvam molt el nostre nivell  
de seguretat.

Vull  fer notar que per la lectura d'aquest treball es necessiten coneixements avançats de networking i  de 
criptografia. L'extensió física del treball i  el seu enfocament no permeten introduir tots els conceptes que  
s'utilitzen en el text, el camp de la seguretat i de les xarxes són conceptualment complexes i es dona per  
suposat que el lector té un bon nivell.
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 3 Estructura i contextualització del treball (lectura obligatòria) 
La idea d'aquest apartat de la memòria és mostrar el fil conductor del treball al lector, ja que fàcilment aquest 
es pot sentir una mica desconcertat per la quantitat i complexitat dels conceptes que s'hi manegen.

A l'apartat “4 Introducció al funcionament de 802.11” es descriu breument el funcionament dels protocols 
802.11. Concretament amb l'orientació de mostrar al lector la gestió de l'accés al mitjà compartit i la natura 
dels diferents frames que s'empren i com es poden fer els primers atacs de reconeixement i deautenticació.

A “5 Open Authentication i WEP. Descripció, vulnerabilitats i atacs.” es mostra el procés d'autenticació 
obert i  amb clau compartida emprant encriptació WEP. També s'exposa la vulnerabilitat de WEP i com es pot 
rompre amb total seguretat

A “6 WPA i WPA2. Descripció, vulnerabilitats i atacs.” s'introdueix els estàndards WPA i WPA2 i com una 
vegada capturats els frames inicials es pot provar de fer un atac off-line mitjançant diccionaris de passwords.

A”7  IEEE  802.1X.  Mètodes  d'autentificació.  Atacs  a  les  infraestructures  empresarials.”  Es  descriu  el 
funcionament general del framework de seguretat 802.1X, recordem que es tracta d'un framework que també 
serveix  per  a  xarxes  cablejades.  Per  després  descriure  els  principals  mètodes  d'autenticació  que  podem 
emprar a una xarxa wireless emprant 802.1X. També s'analitzen els principals atacs que notem són sempre 
emprant dispositius rogue. Cal fer notar que amb aquests recursos tècnics s'ha millorat substancialment la 
seguretat,  primer  pel  fet  que  cada  estació  té  la  seva  pròpia  clau  de  transmissió  i  una  altra  clau  per  als  
broadcasting i  per tant els diferents usuaris  no poden veure el  que transmetren els  altres i  segon per la 
utilització de sistemes de clau pública i tunelitzacions que securitzen el procés d'establiment de la connexió  
amb la generació i repartiment de la clau de sessió de cada estació.  Per aconseguir una bona comprensió del 
text és necessari que el lector estigui familiaritzat amb protocols de xarxa, infraestructures criptogràfiques de 
clau  pública  (autoritats  certificadores,  certificats  digitals,  etc).  Explicar  detalladament  aquests  conceptes 
allargaria el treball molt més enllà de les limitacions d'espai imposades.

A “8 Wifi Protected Setup. Funcionament, vulnerabilitats i atacs.” es mostra un dels darrers intents de la 
industria en solventar els problemes de seguretat derivats de configuracions no adequades. Desgraciadament 
aquesta especificació no ha estat prou robusta i ha esdevingut en sí mateixa un problema de seguretat i es  
recomana la desactivació de WPS en cas que el nostre dispositiu ho tengui. A pesar d'ésser una tecnologia 
destinada al mercat casolà l'he explicada just després d'entrar dins les configuracions empresarials (802.1X) ja  
que per analitzar i mostrar la vulnerabilitat de WPS necessitàvem haver parlat d'EAP.

A  “9  Controladors  Wifi”  s'ha  exposat  el  funcionament  dels  darrers  dispositius  en  arribar.  Mostrant  els  
estàndards relacionats, el seu funcionament i els protocols associats. Com que ja es tracta d'infraestructures  
d'un  cert  tamany  he  considerat  oportú  abordar  la  interconnexió  de  les  nostres  xarxes  wifi  amb  les  
infraestructures cablejades, analitzant la relació amb les polítiques de seguretat (ACLs i IPS). Parlant de WLAN 
Controllers també s'ha de parlar de WIPS (Wireless Intrusion Detection Systems) ja que tenen un alt grau 
d'integració, es poden tenir controladors sense tenir cap WIPS però les solucions comercials de WIPS gairebé 
sempre  es  basen  en  la  utilització  de  Wlans  Controllers.  Recordem  que  els  atacs  a  802.1X  es  basen  en 
dispositius rogue i  per tant la  detecció d'aquests és fonamental  i  fa molt recomanable la instal·lació d'un 
sistema WIPS. Com que els Wlan Controllers permeten i faciliten el roaming d'estacions i això implica noves  
associacions i canvis en els contextos de seguretat de les estacions al final d'aquest apartat hem parlat una  
mica de roaming, encara que fins ara no s'hi hagin descrit vulnerabilitats.

A “10 DD-WRT” es mostra un firmware basat en linux amb moltes capacitats i que sol emprar hardware poc  
costós.  Aquesta  distribució  de  linux  pot  actuar  perfectament  com  un  authenticator  802.1X  i  emprar  els 
estàndards descrits anteriorment. Hem analitzat les característiques pròpies d'aquest software com són les 
capacitats derivades del tàndem iptables/netfilter o el seu sistema WDS ( Wireless Distribution System ).

A “11 Cisco Wireless LAN Controllers” analitzam el funcionament d'aquests tipus de dispositius del fabricant 
cisco, encara que la part teòrica del controladors està basada en bibliografia de cisco i per tant tot el que s'hi  
ha exposat és perfectament aplicable. S'analitzen algunes de les configuracions habituals.

A  “12  Viabilitat  Econòmica”   s'analitza  la  conveniència  de  la  utilització  de  les  tecnologies  més  segures 
exposades en aquest treball, mostrant que el cost econòmic inicial es rendibilitzat molt fàcilment. No es tracta 
d'un estudi de viabilitat d'un projecte de securització de la xarxa d'una empresa perquè no es correspon amb  
el projecte.
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4 Introducció al Funcionament de 802.11

Descripció del funcionament de 802.11

Anem  a comentar alguns detalls d'interès sobre IEEE 802.11, la idea és comentar els detalls estrictament 
necessaris per a la comprensió d'aquest treball. Com a punt inicial comentaré els tipus de tràfic i alguns detalls 
d'aquests ja que una de les principals eines per a un atacant és l'observació del tràfic.

A diferència de l'estàndard 802.3 als estàndards 802.11 tenim diferents tipus de  frames. Aquests frames es  
classifiquen en:

• Management frames

• Control Frames

• Data Frames

Els frames de gestió (Management Frames) són utilitzats per a la gestió de la connexió. Entre ells hi tendrem: 

• Beacons.

• Probe Request.

• Probe Response.

• Association Request.

• Association Response.

• Authentication Request.

• Authentication Response.

• Deauthentication.

• Reassociation request.

• Reassociation response.

• Announcement traffic indication message (ATIM).

La utilització dels bacons i probes es centra en l'anunci de la xarxa wifi  i  en els intents de connectar-s'hi.  
Concretament mitjançant els bacons la infraestructura de xarxa anuncia la seva existència a més d'un grapat 
de  paràmetres  sobre  ella.  Així  un  bacon  inclou  l'interval  entre  bacons,  l'SSID,  ràtios  de  transferència 
d'informació, informació sobre potència de transmissió, autenticació, etc.

Normalment les estacions esperen de forma passiva la recepció d'aquests bacons per a tenir la informació  
necessària  per  a  la  connexió.  Així  i  tot,  especialment indicat  per  al  casos  en  que aquests  bacons  no  són 
transmessos (casos d'ocultació de l'SSID), les estacions poden  escanetjar de forma activa per a veure si una  
xarxa està disponible. Aquest escaneig actiu es fa mitjançant els frames de Probe (Probe Request i Probe 
Response), aquesta forma de connexió requereix que l'estació conegui la informació de la xarxa a la que vol 
accedir i es coneix com “active scanning”.

Després  l'estació  intentarà  connectar-se,  i  per  això  emprarà  els  frames  d'autenticació  i  d'associació.  
Inicialment  el  client  enviarà  una  petició  d'autenticació  (encara  que  aquesta  sigui  oberta)  i  rebent  un  
Authentication Response. Després d'això entre l'estació i la infraestructura s'intercaviaran frames d'associació, 
el client enviarà un Association Request rebent com a confirmació un frame Association Response.

Una vegada autentificat i associat el client pot “abandonar parcialment” la xarxa mitjançant l'enviament de 
frames de deautenticació, així tant el punt d'accés com el client poden enviar un frame de deauthentication el 
qual dessassocia l'esmentada estació amb la xarxa però no anula el procés d'autenticació que s'havia superat  
anteriorment. D'aquesta manera quan l'estació torni s'empraran els frames de reassociació, request per part  
del client i confirmació mitjançant un reassociation response per part del punt d'accés.
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Announcement Traffic Indication Message (ATIM, també anomenat Ad-hoc Traffic Indication Message) és un 
tipus de missatge usat per a notificar als peers sobre tràfic de dades pendent a xarxes wifi ad-hoc.

Per  entendre  l'accés  al  medi  convé  que  comentem  que  es  tracta  d'una  política  CSMA/CA  (Carrier  Sense 
Multiple Acces / Collision Avoidance ), a les xarxes ethernet cablejdes la política és CSMA/CD (Carrier Sense  
Multiple Acces / Collision Detection) bàsicament s'accedeix al medi quan es necessita si aquest es troba lliure i  
en cas de col·lisió el nivell d'enllaç 802.3 disposa dels mecanismes per detectar-la i recuperar-la. En el cas de  
les xarxes wifi no es pot garantir la detecció de les col·lisions, no es pot emetre i rebre a la vegada per la 
mateixa antena. Així les xarxes wifi necessiten una política que eviti l'aparició de col·lisions.

Els frames de control utilitzats depenen del mode de funcionament de la nostra xarxa 802.11. Existeixen dos 
modes ben diferenciats:

• DCF (distributed coordination function)

• PCF (point coordination function).

En el primer mode el control de l'accés al medi és distribuït i s'empren els frames de control RTS (Request To  
Send), CTS (Clear to Send) i ACK. En el següent tràfic es veu clarament el seu funcionament:

On el DIFS (Distributed Inter-Frame Space) i el SIFS (Short Inter-Frame Space) són diferents temps de ranura 
per a transmissions, el DIFS és per agafar el control del medi i transmetre en cas que aquest estigui desocupat  
i el SIFS és un temps de ranura on es prioritza l'enviament dels ACKs com es pot veure a la figura anterior. El  
NAV (Network Allocation Vector) és el mecanisme que s'empra per a que les estacions tenguin la informació 
sobre el temps que el canal estarà ocupat.

Així a una xarxa wifi funcionant en mode DCF les transmissions tendran el següent patró d'utilització dels 
frames RTS, CTS i Ack:

En canvi quan s'empra el modus PCF s'utilitzaran els següents frames de control:

• Contention Free End (CF+End) 

• Contention Free End Ack (CF +end_ack_) 
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• CF-Ack 

• CF Ack+CF Poll 

• CF-Poll 

Quan un Punt d'Accés agafa el control del medi (mode PCF) llavors serà l'encarregat de gestionar i  digirir  
l'accés de les estacions a les transmissions. El punt d'accés ho notifica mitjançant un bacon on comunica la 
duració del temps en que prendrà possessió del canal. Aquest temps s'anomena Contention Free Window i  
s'utilitzen els frames CF Poll i CF ack per donar permís per a transmetre i per reconeixer la transmissió duita a 
terme.

Com ja hem comentat abans la política CSMA/CA és una estratègia de múltiple accés que intenta evitar les 
col·lisions típiques de ethernet, recordem que transmetent per una antena no podem detectar l'existència de 
col·lisions. De fet CSMA/CA es pot considerar com una adaptació al mitjà inal·làmbric del CSMA/CD d'ethernet. 
La detecció de transmissions prèvia a l'intent de transmissió d'una estació que ve implícita amb el “Carrier 
Sense -CS” no evita les col·lisions, de fet els sistemes de control del mitjà vists anteriorment , DCF (distributed 
coordination function) i PCF (point coordination function), són els únics que evitan les col·lisions que es poden 
donar, com per exemple en el cas de l'estació o terminal ocult.

Per exemple en el cas de que la nostra wifi funcioni en mode  DCF, emprant RTS-CTS (Request to Sent – Clear  
to Sent), es solventa totalment el problema del node ocult. Com es pot veure a la següent figura podem tenir 
estacions clients suficientment llunyanes que no es poden escoltar entre elles i per tant un escenari on les 
col·lisions són per motius evidents molt probables, de fet les estacions A i S no es poden escoltar entre elles 
de forma directa i per tant no poden percebre les transmissions de l'altre i per tant cada vegada que les serves 
necessitats de transmissió coincideixin en el  temps generaran un col·lisió que recordem són incapaces de  
detectar. Coordinant les accions emprant RTS-CTS s'evita totalment la situació.

Així hi tot es donen molt sovint esquemes de funcionament mixtes on es divideix el temps en períodes de PCF  
i períodes de DCF.

L'estàndard 802.11 també permet la configuració de diferents velocitats de transmissió (cada subestàndar té 
diferents velocitats de transmissió) i modes d'estalvi d'energia. Així si una estació vol passar al mode sleep 
durant un període de temps el punt d'accés haurà de guardar temporalment (buffering) qualsevol tràfic dirigit  
cap a l'estació que dormita. Quan l'estació desperta se n'adona que hi ha tràfic pendent per a ella veien algun 
bacon que ho explicita i per tant aquesta estació demana el tràfic emprant un PS-Poll.

Els  punts  d'accés  també  anuncien  les  velocitats  obligatòries  a  les  que  les  estacions  estan  obligades  a 
funcionar.  Això no vol dir  que no se puguin emprar velocitats superiors si  els dispositius  implicats així  ho 
permeten. De fet les estacions poden emprar la millor velocitat possible, però per als reconeixements (Acks) 
sempre s'ha d'emprar una velocitat menor, concretament la ràtio de transferència inmediatament anterior a 
l'emprada per a la transmissió de les dades.
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Primers Atacs:

Per a testetjar i provar la seguretat de l'stàndard 802.11 emprarem la distribució de linux Backtrack 5 R3.  
Actualment hi ha moltes distribucions centrades en el tema de la seguretat però aquesta és la més coneguda. 
Ens dona moltes eines per a provar les inseguretats, inclou el software d'atacs a wifis aircrack-ng i això ens 
permetrà analitzar en profunditat aquestes inseguretats. 

Inicialment analitzarem algunes de les inseguretats de les xarxes inal·làmbriques només relacionades amb els  
aspectes tècnics que he descrit anteriorment, és a dir, unicament centrades en escoltar la informació o fins i  
tot desconnectar estacions. Ara només ens centrarem en les amenaces derivades del caràcter aeri del medi 
compartit i dels tipus de frames emprats en la connexió i associació dels clients. Deixarem per a més endavant 
temes més complexes com els atacs als diferents tipus d'encriptació , etc.

Mintjançant l'eina airmon-ng podrem crear una interfície virtual en mode promiscu que ens permetrà escoltar 
el tràfic i analitzar-ho fent servir qualsevol de les eines disponibles per això, wireshark, ethercap, ect. La meva 
preferida és el wireshark.

URL Annex

http://www.aircrack-ng.org/doku.php?id=airmon-ng A1-C1-airmon-ng-www-aircrack-ng-org.pdf

Explica com manejar airmon-ng per muntar una interfície en mode monitor i poder captar el tràfic en mode promiscu.

Hem de tenir  en compte que la naturalesa del  nostre mitja compartit  a una xarxa wireless  no pot evitar 
aquests tipus d'atacs de reconeixement. Amb:      

$ airmon-ng start wlan0

Ja estarem en condicions d'arrancar el wireshark i fer les nostres primeres proves, cercant o filtrant els frames 
de management, control o de dades.

Per a saber a quin canal està operant una certa wifi podem emprar l'eina airodump-ng, que a més a més, és  
molt útil per a fer captures de frames.

URL Annex

http://www.aircrack-ng.org/doku.php?id=airodump-ng A2-C2- airodump-ng-www-aircrack-ng-org.pdf

Funcionament de airodump. Fonamental per a capturar paquets per analitzar.

Per exemple amb l'ordre:        

$ airodump-ng –bssid XX:XX:XX:XX:XX:XX mon0 

Podrem veure a quin canal opera la wifi amb SSID  XX:XX:XX:XX:XX:XX i així podrem configurar la nostra wifi  
per escoltar en aquest canal:       

$ iwconfig mon0 channel N 

Ara emprant el wireshark ja podem posar-nos a escoltar i veurem com s'omple amb el tràfic d'aquesta xarxa.  
També podem provar de fer un atack d'injecció de tràfic emprant l'ordre:

$ aireplay-ng -9 -e Wireless Lab -a YY:YY:YY:YY:YY:YY mon0

Com podem veure hem pogut injectar tràfic sense haver-nos connectat previament.

URL Annex

http://www.aircrack-ng.org/doku.php?id=aireplay-ng A3-C3-Aireplay-ng-www-aircrack-ng-org.pdf

Eina per a generació de tràfic tant per fer injecció de tràfic com per a atacs als esquemes d'encriptació WEP i WPA-PSK.
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5 Open Authentication i WEP. Descripció, vulnerabilitats i atacs.

En  aquest  apartat  analitzarem  breument  els  processos  d'establiment  de  connexions  inicialment  amb 
autenticació oberta i després mitjançant claus compartides i descriurem alguns dels atacs existents. 

El primer sistema que veurem és “Open System Authentication” i simplement es basa en la no existència de  
clau compartida, per tant qualsevol estació pot connectar-se a la nostra xarxa. Procés il·lustrat en el següent 
gràfic:

No cal dir que aquest sistema i el seu procés és en sí mateix un sistema completament vulnerable. En cas que  
s'utilitzi aquest esquema o bé haurem d'ésser conscient que tenim una xarxa completament insegura o bé 
haurem de fer servir altres estratègies per tal d'aportar seguretat, com pugui ésser tecnologies de seguretat 
de capa d'aplicació com ssh, per exemple.

En casos d'aquesta tipologia es pot fer un munt d'atacs des d'espiar tot el tràfic , plantejar man in the middle o  
fins  i  tot  provocar  dissassociacions  i  desconexions  dels  altres  clients  de forma  fàcil.  Per  exemple  podem 
deauthenticar clients fent:

$  aireplay- ng -0 5 -a (AdreçaMAC-BSSID) mon 

URL Annex

http://www.aircrack-ng.org/doku.php?id=deauthentication A4-C4-deauthentication-Aireplay-ng.pdf

Utilització de l'eina aireplay-ng per a fer atacs de dissassociació.

Anem a veure autenticació amb clau compartida emprant WEP (Wired Equivalent Privacy) com a sistema de 
xifratge. Es tracta del sistema de xifratge originalment emprat.  L'establiment d'una connexió es veu il·lustrat  
a la següent figura:
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Aquest sistema de xifra es considera romput des de aproximadament el  2002 (principis  del  2000).  Empra 
l'algoritme d'encriptació RC4 (sistema de xifratge simètric), que també s'utilitza a SSL. Aquest algortime RC4 
és algoritme de xifratge orientat a fluxe i per tant necessita que no hi hagi cap error de transmissió, és a dir  
que el fluxe de bits a xifrar amb la mateixa clau no sigui interromput baix cap concepte. Si ens fixam amb 
aquest  requeriment  és  fàcil  de  cumplir  en el  funcionament  de SSL ja  que per  davall  tenim TCP que ens  
garanteix que les entregues de la informació corresponent al fluxe de bits que xifran seràn en ordre i sense  
errors. 

El problema surgeix quan es vol usar sobre un medi inal·làmbric on els errors ocorren de forma freqüent,  
aleshores la solució de l'equip de disseny fou que s'emprès cada paquet transmès com un fluxe sencer. Així 
considerariem tot el fluxe a xifrar la informació a xifrar d'un sol paquet, aquí sorgia un problema i és que RC4 
té un punt feble conegut que es correspon amb que no es pot reutilitzar la clau. En cas que es reutilitzi la 
mateixa clau en transmissions que emprin RC4 un atacant pot descobrir la clau emprada.

Ha de quedar clar que no es pot dir que l'algoritme emprat sigui dolent, simplement és que no s'adequa al 
mitjà inal·làmbric sobre el que s'utilitza.

Aleshores la clau precompartida entre el punt d'accés i l'estació no és suficient, al segon paquet transmès ja 
estariam repetint la clau.

Per tal d'evitar la repeticions de claus aleshores es va optar per un sistema on la clau secreta compartida entre 
el punt d'accés i l'estació se veuria ampliada per un vector d'inicialització de 24 bits ( IV Initialization Vector )  
que se concatenaria a la clau secreta real comaprtida entre punt d'accés i estació. Així la clau emprada a cada 
paquet és 24 bits més llarga que la configurada, per exemple una preshared-key de 40 bits es converteix en 
una  clau  de  64  bits  diferents  per  a  cada  paquet.  Per  tant  les  longituds  de  claus  40,  104  i  128  bits  es  
correspondrien a claus reals de 64, 128 i 152 bits.

Cal fer notar que per a cada paquet empram la mateixa clau (secret compartit) i un IV diferent ( Initialization  
Vector). Com que a cada paquet varia el IV no queda més remei que transmetrer-ho en clar juntament amb el  
resultat de l'encriptació (com es veu a la figura anterior).

Si empram una clau secreta de 104 estam encriptant amb una clau real ( IV+Clau) de 128 bits. Però 104 d'ells  
són constants i els altres 24 varien a més d'ésser transmessos com a text en clar. Així per a una mateixa clau  
compartida (que no sol variar per temes de configuració d'estacions) només tenim 224 claus diferents, de fet 
sempre  són  224 diferents  indepentdentment  de  la  longitud  de  clau  secreta  escollida.  Per  tant  tendrem 
repeticions  de  claus  per  a  diferents  paquets  fàcilment,  com  a  molt  cada  224 estarem  repetin  el  IV  i  en 
conseqüència la clau real d'encriptació. De fet una estació una mica activa estarà reutilitzant el mateix IV en  
poques  hores  i  per  tant  repetint  la  clau  (total)  d'encriptació,  deixant  a  l'atacant  la  possibilitat  de poder  
conèixer la clau secreta compartida de 104 bits.

Per a poder acurçar el temps necessari per a rompre una encriptació WEP el que se fa és injectar tràfic de  
forma massiva dins la xarxa, com veurem una mica més endavant, així es pot provocar la repetició del IV en 
pocs minuts i per tant rompre aquest xifratge en un temps molt breu.
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En el  cas  de la  utilitzacio  del  mateix  algoritme RC4 en el  context  de SSL no  es  produeix  aquest  mateix  
problema ja que s'empra una clau per a tota la sessió, en aquest cas consideram la sessió com el fluxe de bits a  
xifrar i no un flux per a cada paquet com en el cas inl·làmbric. Així per a repetir una mateixa clau necessitariem 
molts  d'anys i  això fa impossible  que un atacant  pugui  haver escoltat dues transmissions diferents (dues  
connexions SSL) on haguem emprat la mateixa clau. De fet el problema en WEP és que l'algoritme no s'adapta 
bé al mitja sobre el que s'està utilitzant.

El procés exacte d'obtenció de la clau WEP es descriu a continuació però si en voleu una descripció detallada la  
podeu trobar en el següent annex:

A20-C20-problema-repeticio-clau-wep Bulletproof Wireless Security - GSM, UMTS, 802.11, and Ad Hoc Security

Extracte del llibre “Bulletproof Wireless Security” on s'explica el procés de rotura de la clau WEP.

El procés d'encriptació WEP stàndard es mostra a la següent figura:

Axí suposem que tenim 2 paquets sense encriptar (en text en clar) P1 i P2, llavors:

C1 = P1 xor  RC4(key)

C2 = P2 xor  RC4(key)

Com que l'operació XOR és commutativa i associativa, i a més cumpleix que:

A xor A = 0

B xor 0 = B 

Aleshores:  C1 xor C2 = P1 xor P2

Com a conseqüència també tendrem que si coneixem P1 llavors podrem descobrir P2, ja que:

P2 = ( P1 xor P2 ) xor P1

Llavors si aconseguim tenir saber un parell <Pi,Ci> simplement fent “Pi xor Ci = K” haurem descobert la clau  
d'encriptació.
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Arribats a aquest punt hi entra l'estratègia d'injectar tràfic dins  la  nostra i  això es  sol  fer  emprant tràfic  
generat per les consultes i respostes ARP (Address Resolution Protocol), per simplificar la lectura recordarem  
al lector que és el protocol que ens permet la traducció d'adreces IP a adreces MAC. A la següent figura veim  
un diàleg ARP entre 2 estacions:

Aquests paquets ARP tenen una longitud fixa i per tant són reconeixibles encara que estiguin encriptats i per 
tant una vegada capturats són els millors  candidats  per a injectar tràfic  dins  la  xarxa que estam atacant,  
simplement basta repetir-los talment com s'han espiat.  

I  d'aquesta manera,  injectant tràfic ,  anam exhaurint l'espai  possible de valors diferents del  IV i  per tant  
obligant a generar col·lisions.  Recordem que els paquets que comparteixen clau real  idèntica són els que  
comparteixen IV i per tant són els paquets que hem provocat amb les reutilitzacions o col·lisions del IV.

En aquest context el programari d'atac ja poc fer moltes proves per tal de trobar la clau compartida. Vegem a  
continuació el procés de forma pràctica.

Per a rompre l'autenticació WEP i aconseguir esbrinar la clau compartida bastarà seguir aquest senzill tutorial  
que es referencia a continuació:

URL Annex

http://www.aircrack-ng.org/doku.php?id=simple_wep_crack A5-C5-simple_wep_crack.pdf

Procediment per a rompre el sistema de xifratge WEP.

La idea es basa en capturar el tràfic wep de la xarxa que volem atacar, esperant tenir suficients paquets per tal 
que la repetició d'IV sigui molt probable.

Iniciam la captura:  

$ airodump-ng –bssid XX:XX:XX:XX:XX:XX --channel 11 --write WEPCaptura mon0

En aquest punt és important que la xarxa registri molt de tràfic, o hem de desenvolupar estratègies per a 
forçar-ho nosaltres. Per això el que se sol fer es capturar paquets ARP i reinjectar-los dins la xarxa forçant 
respostes, realment no podem veure el contingut del paquet ARP i per tant llegir-l'ho però sabem que es 
tracta d'un paquet ARP per la seva longitud. 

A l'eina aireplay-ng l'opció “-3” és per a la repetició (de paquets escoltats) de paquets ARP. Així el que feim és:

        $ aireplay -3 -b XX:XX:XX:XX:XX:XX -h ZZ:ZZ:ZZ:ZZ:ZZ:ZZ mon0
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Ara estam reinjectant a la xarxa el paquets ARP que hem escoltat, i que reconeixem per la seva llargària, i per  
tant la captura anterior està registrant un volum de tràfic molt major. El tamany de la captura necessària no és 
un valor determinístic.

Després hem d'emprar l'eina aircrack-ng amb el fitxer que conté el tràfic capturat:

$ aircrack-ng  WEPCaptura.pcap

En aquest punt l'eina ens pot avisar que necessita una captura major o bé ens pot donar la clau de secreta 
compartida entre l'estació i el punt d'accés.

Per tal de arreglar els problemes de seguretat greus que té WEP va neixer WPA ( Wi-Fi Protected Access ). Ara 
descriurem bruement el seu funcionament així com els problemes de seguretat més greus que té, en el cas de  
implantacions SOHO (Small  Office Home Office).  Les implantacions empresarials  es  veuran una mica més 
endavant.

6 WPA i WPA2. Descripció, vulnerabilitats i atacs.

La idea original era que WPA adoptés AES com a sistema criptogràfic, però aixó no va ésser possible ja que AES 
no és compatible amb el hardware existent que corria WEP. No era possible actualitzar molt de hardware  
instal·lat per tal que pogués suportar AES, degut a la seva falta de potència.

Arribat aquest punt es va optar per una solució intermitja per a la primera versió de WPA. S'obtà per emprar 
TKIP ( Temporal Key Integrity Protocol ).  Així WPA utilitza TKIP per a implementar la confidencialitat i un 
algoritme anomenat MICHAEL per a la integritat.

El principal problema de WEP era que a pesar de tenir un vector d' inicialització de 24 bits que variava a cada  
paquet també estavem reutilitzant la clau secreta a cada paquet, recordem que encriptavem el paquet amb la  
clau=IV+ClauSecreta, així estamen exposant el nostre secret compartit massa sovintment. La idea de TKIP en 
el fons és seguir emprant WEP però evitant sobreexposar la clau compartida, per això es genera una clau de 
sessió diferent per a cada connexió d'un client. Ara amb WPA el IV es veu augmentat de tamany, fins a 56 bits  
dels quals se n'usen 48 i el 6 restants són per a descarts de claus fluixes.

A les implantacions de WPA que emprin TKIP es deriva una clau de sessió anomenada Pairwisw Transient Key  
(PTK) i amb aquesta després s'empra WEP. Estacions i punts d'accés empraran el WPA Four-Way handshake per 
establir aquesta PTK, com veim a continuació:
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Com es pot veure el punt d'accés (AP) genera un valor (ANonce) i l'envia a l'estació (STA), l'estació genera un  
valor (SNonce) i estableix la Pairwise Transient Key emprant cinc paràmetres: la clau mestres secreta, SSID de 
la  xarxa,  Authenticator  Nounce (  nombre arbitrari  escollit  pel  punt  d'accés  ),  Suplicant  Nounce (  nombre 
aleatori escollit per l'estació que es vol connectar ), adreça MAC del suplicant ( estació ) , adreça MAC del 
authenticator (punt d'accés). Així una vegada generada la PTK per l'estació, aquesta li envia al punt d'accés el  
darrer paràmetre que l'AP necessita per a generar exactament la mateixa clau, que no és altre que el SNonce 
conjuntament amb un codi de comprovació anomenat MIC. 

Després de l'establiment de la PTK (clau per aquesta sessió) l'AP envia a l'estació la GTK (Group Transient Key)  
que se utilitzarà per als broadcastings.

El que està fent WPA és llimitar l'exposició de l'exposició de la clau secreta compartida entre els dos extrems 
de la comunicació. Així només empra aquesta master key durant el hand-shake anterior. Dit d'una altra forma 
només utilitza la clau principal per a intercanviar de forma segura les claus de sessió. Per tant un atacant que 
pugui veure tot el diàleg de la figura anterior li faltarà encara la clau mestre secreta i per tant no podrà saber  
quina és la Pairwise Transient Key. 

Això només es pot atacar si aconsegueixes capturar el handshake inicial i emprant un diccionari off-line. Per 
tant  s'aconsella  que  s'escullesqui  una  clau  mestre  secreta  que  se  suposi  no  inclosi  dins  un  diccionari  de  
passwords, així s'aconsella escollir claus llargues amb totes les variacions possibles (majúscules, nombres, etc) 
i amb el major component aleatori possible, encara que això dificulti el recordar-es.

URL Annex

http://www.aircrack-ng.org/doku.php?id=cracking_wpa A6-C6-How-to-Crack-WPA-WPA2.pdf

Explica com atacar off-line mitjançant diccionari el handshake inicial de WPA/WPA2 PSK.

Per a major comprensió del handshake inicial de WPA/WPA2 PSK mirar el següent annex:

URL Annex

http://www.aircrack-ng.org/doku.php?id=wpa_capture A7-C7-WPA-Packet-Capture-Explained.pdf

Explicació de l'establiment de les claus transient de sessió.

La  idea  d'aquest  atac  és  capturar  el  diàleg  inicial  on  ambdues  parts  estableixen  la  clau  de  sessió  que 
s'emprarà, així podem iniciar una captura amb:

$ airodump-ng –bssid XX:XX:XX:XX:XX:XX –channel 11 –write CapturaWPA mon0

Ara podem esperar a que un client es connecti o si volem accelerar l'atac en podem forçar a reconnectar-se  
dirigint-li un paquet de deautenticació:

$ aireplay-ng –deauth 1 -a  XX:XX:XX:XX:XX:XX mon0

Segurament  molt  aviat  veurem  que  airodump-ng  ha  capturat  el  WPA  HandShake.  Ja  podem  anar  al  pas 
següent que és l'atac off-line contra el handshake anterior emprant un diccionari de passwords.   Per això 
podem fer:

$ aircrack-ng CapturaWPA -w diccionariPasswords.lst

Notem que aquest atac és tan bo com complet és el nostre diccionari. Si la clau mestre secreta no es troba  
dins el nostre diccionari l'atac fallarà.

WPA (versió 1)  es podia implementar amb una simple actualització de firmware a pràcticament qualsevol  
hardaware de xarxa, tant una tarjeta wireless com un punt d'accés. En canvi l'adopció de l'estàndard WPA2 
implica una major potència de càlcul i per tant nou hardware per a poder-ho implementar.
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WPA2 i WPA tenen moltes coses en comú, com per exemple compateixen el mateix procés d'establiment de 
claus i  la mateixa estructura jeràrquica de claus. Per tant segueix generant claus de sessió amb el mateix 
mecanisme que a WPA i així minitmitza l'exposició de la clau secreta compartida. Encara que a WPA2 la clau 
emprada per a encriptació i integritat és la mateixa i per tant n'empra una menys que wpa. 

WPA2 ha adoptat completament els esquemes d'autenticació de 802.11i. Ara ja no s'empra en cap moment 
l'algoritme RC4, recordem que es tracta d'un xifrat en flux i mal adaptat al medi. L'algoritme escollit és AES 
(Advanced Encryption Standard), un algoritme de xifrat en blocs considerat completament segur fins ara.

Cal de fer notar que a WPA TKIP ha d'estar obligatòriament suportat i AES és opcional, en canvi a WPA2 només  
es pot emprar AES, concretament només s'autoritza la variant AES/CCMP.

WPA2 es pot atacar de la mateixa forma que hem descrit per WPA, això és capturant el handshake inicial i fent 
sobre la captura un atac off-line amb un diccionari de passwords.
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7 EEE 802.1X

Descripció del Framework 802.1X

L'estàndard 802.1X involucra tres actors:

• Suplicant: estació que vol ésser autenticada.

• Authenticator: és el dispositiu de la xarxa que se connecta directament amb el suplicant, i per tant ha  
de gestionar l'autenticació del suplicant. Exemples típics d'authenticator poden ser un switch o bé un 
punt d'accés.

• Authenticator Server: Servidor que determina si les credencials aportades pel suplicant són correctes i  
per tant autoritza el seu accés.

En el context de 802.1X el concepte de port és molt important, es correspon amb la capa d'enllaç de dades de  
la pila de nivells OSI. I a una xarxa cablejda es correspon amb el port del switch que no permetrà el tràfic  
habitual de l'estació fins que aquesta passi el procés d'autenticació.

Així i tot podem aplicar aquest concepte en el nostre context de xarxes inal·àmbriques. Concretament a una 
xarxa wireless considerarem com a port l'associació que s'ha de crear entre el suplicant i l'authenticator. Hem  
de tenir clar que aquesta associació permetrà al client (suplicant) tenir una comunicació possible emprant la 
seva MAC i els mecanismes dels que disposa el nivell d'enllaç de dades de l'estàndard 802.11. A partir d'ara 
parlaré de port encara que sigui una wifi.

En ambdós casos primerament el suplicant ha d'haver superat el procés d'autenticació abans de poder accedir 
a la xarxa amb normalitat.

802.1X no defineix un estàndard de servidor d'autenticació, però si existeix un estàndard de facto adoptat per  
absoluta majoria de la industria. Concretament estic parlant dels servidors Radius, en qualsevol de les seves  
implementacions.  De  fet  el  protocol  RADIUS  és  l'estàndard  de  facto  en  les  comunicacions  entre 
l'authenticator i  l'authenticator server. També existeixen opcions propietàries o privatives com el protocol  
TACACS i TACACS+ de CISCO. De totes maneres es pot considerar a RADIUS omnipresent.
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Aquest  context  d'autenticació  basada en port  ens aporta  altres avantatges de cara  a  l'administració  dels  
nostres  recursos  de  xarxa,  entre  aquests  avantatges  hi  tenim  una  gestió  centralitzada  de  la  informació  
d'usuari i les seves acreditacions, possibilitats de facturació i majors facilitats per al registre de l'activitat dels 
usuaris. Això en anglès es coneix com AAA “Authentication, Authorization, and Accounting”.

La següent figura exposa el mecanisme de funcionament:

A destacar la utilització dels diferents protocols, observem que entre el suplicant i l'authenticator server es  
parla el protocol EAP (Extensible Authentication Protocol) intercanviant entre ells EAP-Methods. Però aquesta 
comunicació  no  és  directe,  passa  sempre  pel  punt  intermedi  del  Authenticator.  Així  entre  el  suplicant  i 
l'authenticator s'utilitza el protocol EAPOL ( EAP over LAN ) i entre l'authenticator i l'Authenticator Server es 
parla RADIUS.

Les  implementacions  del  protocol  EAP  ens  donen  moltes  possibilitats,  habitualment  hi  trobarem  les 
implementacions dels següents mètodes d'autenticació: MD5 challenge, One-Time Passwords (OTP), Generic 
token card, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-FAST, EAP-LEAP i altres.   Notem que també permet mètodes propietaris  
exclusius del fabricant.

Convé tenir en ment que el diàleg important és el següent:
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Per a aconseguir-ho i es divideix en dos diàlegs diferents. Primer emprant el protocol EAPOL entre el suplicant 
i l'authenticator, això és degut a que EAP es va dissenyar tenint en ment una comunicació punt a punt sobre 
un enllaç directe com un serial. S'ha desenvolupat EAPOL per tal d'adaptar-ho a l'operació sobre xarxes d'àrea 
local. La següent figura mostra una operació  d'EAPOL:

S'ha de tenir  present que EAP no té cap tipus de característiques de seguretat,  com puguin ser facilitats 
d'encriptació  de  les  dades  que porta  el  EAP-Method,  etc.  Així,  per  motius  de seguretat  evidents,  en els  
enllaços  wireless  hauria  d'existir  algun  mecanisme  d'encriptació  per  tal  de  protegir  la  conversa  entre  el  
suplicant i l'authenticator. 

De fet el paradigma d'EAP és donar un ordre correcte els missatges per tal d'implementar un mecanisme de 
bloqueig/desbloqueig del port ( o associació wireless activa ). I recordem EAPOL és una adaptació d'EAP per 
poder ésser utilitzat a LANs.

La comunicació entre el Authenticator i el Authentication Server es fa emprant el protocol RADIUS ( ho donam 
per assumit encara que només sigui un estàndard de facto ). Com il·lustra la següent figura:
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Però no oblidem que l'objectiu és que emprant EAP el suplicant aconsegueixi autenticar-se de forma correcta 
davant l'Authentication Server i així l'Authenticator permeti el seu accés a la xarxa.

Hem d'entendre  EAP  com  un framework  d'autenticació,  i  no  com  un mecanisme  específic  d'autenticació. 
Realment EAP ens dona les funcions de negociació i d'establiment d'autenticacions. Hi ha molts de mètodes 
d'autenticació que es poden emprar en aquest context, ara en descriurem els més interessants.

Mètodes d'autenticació

LEAP ( Lightweight Extensible Authentication Protocol) és un protocol propietari de cisco que actualment 
està en decadència degut a vulnerabilitats descobertes, de fet cisco no recomana actualment el seu ús.

EAP-TLS  (  EAP-Transport  Layer  Security  ) és  un  estàndard  definit  per  l'IETF.  àmpliament  suportat  per 
gairebé tots els fabricants de dispositius i considerat completament segur. EAP-TLS estableix una autenticació 
mútua entre el suplicant i el servidor d'autenticació. Es basa en criptografia de clau pública i per això empra 
certificats digitals tant per els clients (suplicants) com per l'authenticator server. Així no només es valida el 
client davant la xarxa, també es valida la xarxa davant el client. Una mica més endavant veurem que això és  
fonamental  per  evitar  atacs  basats  en  dispositius  rogue,  atacs  que  permeten  fer  un  Man-in-the-Middle 
fàcilment i per tant molt perillosos.

En  aquest  punt  parlam  de  conceptes  de  seguretat  i  encriptació  encara  més  complexes  que  una  simple 
encriptació simètrica. Concretament suposam que el lector està familiaritzat amb la temàtica corresponent a 
encriptació  asimètrica  i  infraestructures  de  clau  pública,  i  també  en  la  seva  utilització  en  protocols  com  
TLS/SSL. Desgraciadament per l'extensió física d'aquest treball no es poden exposar tots aquests conceptes i 
per  això  recomanam  la  lectura  del  tercer  mòdul  “Mecanismes  de  Protecció”  de  l'assignatura  “Aspectes 
avançats de seguretat en xarxes” del Master de Software Lliure de la UOC, document que es descriu a la  
següent referència i que ha estat publicat per la UOC amb llicència lliure:

URL http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/VZQQORYNIXVTBRPJTLK4.pdf

Annex A21-C21-UOC-SoftLliure-Seguretat-M3-Mecanismes-Proteccio.pdf

Master Software Lliure – UOC - Aspectes avançats de seguretat en xarxes – Mòdul: Mecanismes de Protecció

Encara que sigui l'opció més segura no és molt emprada degut a l'increment del cost d'administració de la 
xarxa, garantir que tots els suplicants tenguin el seu certificat degudament configurat, etc, pot ésser un cost  
que l'administrador no pugui assolir.
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La comunicació EAP-TLS és molt similar a un túnel TLS/SSL. Primerament s'estableix un túnel encriptat per 
iniciar el procés d'autenticació. La següent figura mostra l'esquema general de funcionament d'EAP-TLS:

Com es pot veure es comença el procés iniciant un diàleg EAPOL entre el suplicant i l'authenticator. El client 
comunica  la  seva  identitat  i  mitjançant  EAPOL  i  l'autenticator  empra  el  protocol  Radius  per  fer  arribar 
aquestes credencials al Server AUthenticator. 

Llavors s'intercanvien els certificats digitals entre el suplicant i l'Authenticator Server. Notem que gràcies a 
l'intercanvi d'aquests certificats digitals ambdós extrems de la comunicació (suplicant i authenticator server) 
sabran la clau pública de l'altre i  podran emprar aquestes claus públiques  per a intercanviar una clau de 
simètrica de sessió generada. A partir  d'aquest punt marcat al  gràfic anterior com “Simetric Session Keys 
Generated” podem considerar el túnel TLS activat i per tant poden fer tot el procés de configuració de claus 
d'encriptació  que  s'empraran  entre  el  punt  d'accés  (authenticator)  i  l'estació  (suplicant)  i  començar  a 
transmetre d'acord a la especificació 802.11.
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Al següent esquema es veu més clarament el funcionament de EAP-TLS:

A la figura anterior estan ordenats de forma temporal els esdeveniments. A les 2 primeres passes es produeix  
el bloqueig de l'accés del suplicant fins que l'Authenticator Server no ho dictamini, les passes 3 i 4 són les  
associades a la comprovació d'identitat tant del suplicant com de l'Authenticator server de forma mútua. A  
partir d'aquest punt s'empraria el túnel TLS per tal de derivar la clau wep o aes de sessió entre aquestes dues  
entitats per després comunicar-la al punt d'accés i començar a operar normalment.  Notem que el punt d'accés 
empra la clau unicast per a comunicar-li al client la clau de broadcasting compartida entre totes les estacions 
de la wifi.

EAP-TTLS ( EAP-Tunneled Transport Layer Security ) és molt similar a EAP-TLS però no requereix certificats 
en els clients,  només utilitza certificats digitals per al Authenticator Server. Es basa en que els usuaris es  
puguin  autenticar  emprant  tokens  com  usuari/password  en  lloc  d'un  certificat  d'usuari.  Primerament 
s'estableix un túnel criptogràfic i dintre d'aquest context l'usuari s'autentica emprant les seves credencials.
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A la següent figura es veu el funcionament de EAP-TTLS:

La gran diferència de EAP-TTLS amb EAP-TLS és que no es requereixen els certificats digitals dels clients o 
estacions,  eliminant  un  treball  important  d'administració.  Com a contrapartida aquesta solució  no  és  tan 
segura.

Com es pot veure primer de tot es du a terme l'establiment de l'associació entre en punt d'accés i el client.  
Després s'estableix el mètode EAP-TTLS com a medi per a l'autenticació. A continuació el client davalla el  
certificat digital del servidor i per tant té la possibilitat d'autentificar la identitat del servidor, i no a l'inrevés.  
Amb la clau pública del servidor es pot intercanviar una clau simètrica de sessió per tal d'establir el túnel TLS i 
poder  prosseguir  amb  l'autenticació  que  pot  emprar  qualsevol  dels  mètodes  permesos  (EAP-MD5,  MS-
CHAP,..). Superada l'autenticació del client contra l'authenticator server es passarà a la instal·lació de les claus  
wep o wpa per a l'operació habitual de la nostra wifi.
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Amb l'esquema de EAP-TTLS el client (suplicant) pot comprovar la identitat de l'Authenticator Server gràcies al 
certificat  del  servidor,  però a  la  majoria  de configuracions  moltes vegades  això no es fa,  és  a  dir,  no es  
configuren els clients per a la realització de la comprovació de la identitat del servidor emprant el certificat 
que el servidor aporta.

A la figura anterior només es mostra la primera part del procés, concretament el diàleg 802.1X/EAP per tal de 
seleccionar l'autenticació EAP-TTLS i poder establir el túnel TLS on es procedirà a la validació real del client.

EAP-FAST  (  Extensible  Authentication  Protocol-Flexible  Authentication  via  Secure  Tunnel  ) és  un 
protocol inicialment desenvolupat per CISCO i descrit a la RFC 4851. Se'l considera el protocol substitut de  
LEAP. Conceptualment és similar a EAP-TLS encara que no empra criptografia de clau pública. EAP-FAST empra 
una clau secreta forta anomenada PAC ( Protected Acces Credential ) única per a cada client.
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Es pot veure un esquema del funcionament de la negociació inicial a la següent figura:

Com es pot veure a la figura anterior el client envia una “EAPoL start” a l'authenticator, aquest envia al client  
un “EAP Request Identity” que es respost pel suplicant i el punt d'accés el remet cap al servidor RADIUS.  
Llavors el servidor Radius envia un “EAP-FAST start message” que inclou un “Authority  ID (A-ID)”, gràcies a  
n'aquest A-ID el client sap amb quina PAC Opaca pot validar-se davant el servidor d'autenticació.

Una vegada el servidor ha rebut aquesta PAC Opaca la desencripta fent ús de la clau mestre que ha permès  
derivar-la i si l'operació és correcta llavors es comença a establir el túnel TLS pel qual l'usuari podrà validar les 
seves credencials.

La PAC opaca al servidor que és de longitud variable i  únicament interpretable pel servidor.  Aquesta PAC  
opaca s'utilitza per a validar la identitat de l'estació. Després s'estableix un túnel criptogràfic i dintre d'aquest 
túnel es produeix el procés d'autenticació del client.

La definició de PAC (Protected Access Credential) que hi ha a la RFC4851 és:

Credentials distributed to a peer for future optimized network authentication.  The PAC consists of, at most, three components: 
a shared secret, an opaque element, and optionally other information.  The shared secret component contains the pre-shared      
key between the peer and the authentication server.  The opaque part is provided to the peer and is presented to the 
authentication server when the peer wishes to obtain access to network resources.  Finally, a PAC may optionally include other 
information that may be useful to the peer. 
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PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol) és un protocol que encapsula EAP i que  a diferència 
de EAP-TLS que emprava certificats digitals tant per al client com per al servidor, només empra un certificat  
digital de l'Authentication Server. Es crea un túnel emprant aquest certificat  per a autenticar el client emprant 
o bé MS-CHAPv2 o bé GTC.

El procés d'establiment del túnel i de l'autenticació del client es mostra a la següent figura:

S'inicia  el  procés amb un “EAPoL Start”,  demanant les  credencials  d'estació  per  part  de l'authenticator  a 
l'estació  i  fent-les  arribar  al  servidor  d'autenticació.  Just  després  el  servidor  d'autenticació  envia  el  seu 
certificat que serà validat pel client, en aquest moment el client negociarà la creació d'un túnel TLS enviant-li  
un “Pre-Master Secret”. Una vegada establert el túnel TLS es torna a realitzar un procés d'autenticació EAP per 
després validar al client emprant un EAP-MS-CHAPv2 challenge/response.

25



La següent figura també mostra el procés PEAP emfatitzant l'autenticació EAP dintre del túnel TLS i mostra 
també la distribució de claus unicast i broadcast posteriors a l'autenticació per l'operació normal de la nostra 
wifi.

Notem que la diferència fonamental és la nova autenticació EAP que es duu a terme dins el túnel TLS.
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MS-CHAPv2. MS-CHAP és la versió de microsoft del protocol de handshake CHAP, existeixen dues versions 
diferents MS-CHAPv1 i MS-CHAPv2.

Per  a  facilitar  la  lectura  recordaré  que  el  handshake  CHAP  és  un  protocol  d'autenticació  de  3  passes, 
inicialment s'envia un desafiament que s'utilitzarà per al càlcul d'un hash que serà enviat com a resposta. La  
resposta inclourà una combinació d'identificador d'usuari i el resultat d'una funció de hash calculada amb el 
password i el desafiament anterior (en lloc d'enviar el password en clar), aquest hash es recalcula quan es rep i  
si  coincideix  amb  l'esperat  es  considera  passat  el  procés  d'autenticació.  Notem  que  es  necessari  el 
desafiament ja que la informació relativa al password ( hash[password+desafiament] ) no serà mai constant i 
per tant no serà susceptible de repetició evitant així les vulnerabilitats associades als atacs de repetició.

EAP Generic Token Card, or EAP-GTC, es un mètode EAP creat per Cisco com a alternativa al PEAPv0/EAP-
MSCHAPv2  (  estandaritzat  per  les  RFC  2284  i  3748  ).  EAP-GTC  empra  un  repte  generat  pel  servidor 
d'autenticació  i  una  rèplica  generada  per  un  token  de  seguretat.  El  mecanisme  d'autneticació  PEAP-GTC 
permet la utilització de serveis genèrics com Novell Directory Service (NDS) i Lightweight Directory Access  
Protocol (LDAP), com també l'ús de passwords d'un sol ús OTP ( one-time passwords ).
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EAP-MD5  va ésser el primer sistema d'autenticació creat per a al framework 802.1X. És un dels sistemes  
d'obligatòria implementació i  empra el mateix esquema d'autenticació que el handshake CHAP de PPP. La  
següent figura resumeix el seu funcionament:

No es recomana la seva utilització sobre xarxes inal·làmbriques, degut als següents problemes de seguretat:

• Aquest  mecanisme  només  pot  autenticar  el  suplicant,  en  cap  cas  es  pot  autenticar  el  servidor  
d'autenticació. Això el fa vulnerable a rogue acces points.

• Els  reptes (nombres aleatoris)  i  les respostes (hash del  password) poden ésser  explotades per un 
eavesdropper (espia).

• No permet la utilització de claus WEP per sessió, per tant només es pot emprar el xifrat original WEP  
que com ja sabem és completament vulnerable.
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Atacs a 802.1X

Hi ha moltes estratègies per atacar les infraestructures wifi, primerament -com ja hem vist anteriorment en 
aquest mateix document- podem deassociar els clients encara que estiguem en un entorn amb encriptació 
WEP o WPA i no sapiguem la clau. Això serà una peça clau en la consecució d'alguns dels següents atacs, per 
exemple si  ens  interessa  que un  cert  client  es  connecti  al  nostre  punt  d'accés  il·legal  ens  anirà  molt  bé 
desconnectar-l'ho de la xarxa i que gràcies a la nostra major intensitat de senyal llavors intenti connectar-se a 
la nostra trampa. A la següent figura podem veure un client fals que realitza atacs de deautenticació.

Anem a parlar del punts d'accés falsos coneguts com a rogue access points o evil-twin access point.

Es  coneix  com  a 
“Rogue Acces Point” a un punt d'accés que ha estat instal·lat a una xarxa sense el permís de l'administrador de 
la  xarxa,  habitualment el  propòsit  d'un rogue és atacar  els  usuaris  de la xarxa en qualsevol  de les  seves  
variants.

Hi ha un tipus especial de punt d'accés rogue  que es coneix com a Evil-Twin, es tracta d'un rogue access point  
que s'anuncia a l'entorn com un punt d'accés legítim, per això s'anuncia emprant el mateix SSID que la xarxa 
que  es  vol  atacar.  Fins  i  tot  es  pot  emprar  la  MAC  d'algun  dels  punts  d'accés  legítims  de  la  nostra  
infraestructura, això encara ho farà més difícil de detectar.
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Emprant rogues es pot plantejar un atack Man-in-the-Middle, que es mostra a la següent figura:

Aconseguir una situació així és molt interessant per a qualsevol hacker, ja que permet poder espiar el tràfic  
dels  clients  i  plantejar  altres  atacs  més  complexes  com  pugui  ésser  el  Hijacking  de  sessions  (  entenem 
Hijacking com a segrest ), etc. Es tracta d'una situació on el hacker en pot treure molt de profit.

Anem a il·lustrar com es pot fer un Man-in-the-Middle fent un Hijacking d'una sessió web.

URL Annex

http://www.packtpub.com/article/backtrack5-advanced-wlan-attacks#more A8-C8-Man-in-the-Middle-backtrack.pdf

Article que exposa com fer un man in the middle i segrestar sessions emprant backtrack.

Volem muntar un rogue access point i per això fem:

$ airbase-ng --essid mitm –c 11 mon0

Això ens crea una nova interfície at0 a la nostra estació amb Backtrack. Ara volem crear un bridge entre la  
nostra ethernet cablejda i la nova interfície at0.

Cream el bridge:

$ brctl addbr mitm-bridge

I determinam les interfícies que formen aquest bridge:

$ brctl addif mitm-bridge eth0 

$ brctl addif mitmbridge at0

Activam les interfaces anteriors:

$ ifconfig eth0 0.0.0.0 up 

$ ifconfig at0 0.0.0.0 up

I finalment configuram una IP i aixecam el bridge, a més d'activar l'enrutament a l'estació:

$ ifconfig mitm-bridge 192.168.0.199 up 

$ echo > 1 /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Ara ja tenim el nostre rogue accés point muntat i  simplement amb el wireshark o qualsevol altre eina de 
captura de paquets podrem comprovar que som capaços de espiar les comunicacions d'altres estacions.
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En aquest punt estam en una posició privilegiada on es poden fer moltes coses. Per exemple podem desviar 
ports manipulant les adreces i ports origen o destí dels paquets IP que passen pel nostre bridge, etc.

Podem segrestar una sessió web i captar la informació que volguem, com per exemple les credencials d'usuari  
i passwords dels usuaris a un lloc web específic. 

Com hem dit abans podríem fer redireccions NAT per a la IP específica d'un servidor del que volem aconseguir  
les credencials d'usuari emprant iptables o també podem falsejar les respostes DNS de tal manera que la  
màquina de l'usuari cregui que va al servidor web real quan està accedint al nostre site web falsejat.  Per 
falsificar les respostes DNS de tal manera que les consultes DNS obtenguin sempre la nostra IP fem:

$ dnspoof –i mitm-bridge

Ara simplement hem de tenir el nostre site web fals muntat sobre la nostra estació que hem emprat per fer  
aquest Man-in-the-Middle i el navegador del client accedirà al nostre HoneyPot sense ésser conscient del perill  
que implica.

Aconseguir un Rogue Access Point ens dona moltíssimes possibilitats, des del moment en que som punt de 
pas del tràfic dels usuaris de la xarxa ja podem plantejar qualsevol cosa.  Curiosament també ens dona la  
possibilitat d'aconseguir esbrinar la clau de xifratge WEP o WPA del client emprant un rogue, és a dir, es pot 
aconseguir conèixer la clau d'accés només atacant al client. Cal fer notar que en el cas de xifratge WEP es pot  
conèixer qualsevol clau per complexe que aquesta sigui i en el cas d'emprar WPA l'atac seguirà essent basat en 
diccionari.

El  frame-work de seguretat 802.1X basa la  majoria  de les  opcions en tunelització  prèvia  a l'intercanvi  de 
credencials o de reptes-respostes per a l'autenticació dels clients. Els túnels TLS són una característica present  
en quasi tots els mètodes descrits en aquest treball (EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-FAST, PEAP), això fa que les 
estratègies per atacar aquests mètodes d'autenticació passin per muntar rogue acces points i així poder veure 
el que passa per dintre de la tunelització.

Un mètode que no empra cap tipus de tunelització TLS com EAP-MD5 es considera insegur i no recomanat per 
a utilitzar-ho sobre xarxes inal·làmbriques. Com ja hem comentat abans té diversos problemes, des de només 
poder autenticar el suplicant o que els reptes-respostes poden ésser escoltats (per la falta de tunelització) i  
que tampoc permet claus dinàmiques per sessió, aquests problemes el fan totalment desaconsellable. Notem 
que el fet que els reptes i les respostes siguin capturables si observam el tràfic de la xarxa fan que siguin  
atacables off-line emprant diccionaris.

Cal destacar la importància de l'autenticació mútua, és especialment important que tant el client (suplicant) 
validi la identitat del servidor d'auntenticació com que el servidor d'autenticació validi al suplicant ja que això 
fa impossibles els atacs basats en el paradigma “Man-in-the-Middle”. De fet la majoria d'atacs aprofiten la  
situació  freqüent  on  els  clients  estan  configurats  per  NO  comprovar  els  certificats  aportats  pel  servidor 
d'autenticació.

Anàlisi d'atacs a PEAP

Anem a analitzar com atacar PEAP emprant un rogue access points. Podeu veure demostracions dels atacs en 
els següents vídeos:

Títol vídeo CRACKING PEAP

URL http://www.securitytube.net/video/2039

Títol vídeo CRACKING PEAP IN A WINDOWS NETWORK

URL http://www.securitytube.net/video/2041
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O també en el següent article:

URL http://blog.opensecurityresearch.com/2012/04/capturing-and-cracking-peap.html

Annex
A8-C8-Man-in-the-Middle-backtrack.pdfA9-C9-Capturing-cracking-PEAP-challenge-response-blog-
opensecurityresearch-com.pdf

Article que exposa com atacar PEAP des d'una situació provocada per un rogue acces point.

L'estratègia d'aquest atac és muntar un rogue access point i fer el procés d'aunteticació PEAP amb el client,  
notem que el client no està configurat per a comprovar el certificat del servidor i realment estam emprant  un 
certificat fals ( fake certificate ).

Després d'haver muntat tota la infraestructura falsa i d'haver capturat el hadshake del client, s'ha de tenir en 
ment  que  aquest  handshake  ocorre  dintre  d'un  túnel  TLS  i  que  en  un  procés  d'autenticació  contra  la 
infraestructura de la nostra xarxa no seria espiable però ara estam en  el context d'un rogue, obtindrem el 
repte i resposta de l'autenticació. Això és el challenge i la response, com mostra la següent imatge

Ara podem llançar l'atac off-line basat en diccionari, per això s'empra una eina anomenada asleap, ho veim a la  
següent imatge:

Com podem veure l'atac ha tingut èxit i ara tenim unes credencials per poder accedir a la xarxa de veritat,  
concretament sabem que l'usuari “testuser” té el password “Wintermute”.

Anàlisi d'atacs a EAP-TTLS:

Recordem que EAP-TTLS és un esquema EAP que intercanvia les credencials d'usuari dintre d'un túnel TLS,  
com abans basarem l'atac en el mateix context. Per tant donam per suposat un rogue access point, amb un  
fake certificate i que l'usuari no té configurada correctament l'autenticació del certificat del servidor. 

Títol vídeo CRACKING EAP-TTLS

URL http://www.securitytube.net/video/2044

Es fa pràcticament el  mateix que al darrer atac, l'estratègia és muntar un rogue i fer creure al client que s'està  
connectant a la xarxa real. Així tenim el repte-resposta de EAP, probablement MSCHAPv2, al descobert ja que 
és amb el nostre rogue que el client ha muntat el túnel TLS i per tant ens envia el repte-resposta a nosaltres 
mateixos.

Miram  com  abans  el  log  del  nostre  servidor  RADIUS  i  empram  la  mateixa  eina,  exactament  el  mateix 
comandament.  De  fet  estam  fent  el  mateix  atac  off-line  basat  en  diccionari  sobre  MS-CHAPv2  la  única 
diferència amb la situació de l'atac anterior és el procediment d'establiment del túnel TLS, i com que l'atac es 
basa  sobre  un  rogue access  point  estam  enganant  al  client  i  el  túnel  TLS  muntat  amb  EAP-TTLS  s'inicia  
normalment com si fos amb la infraestructura real de la xarxa.
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8 WI-FI PROTECTED SETUP. Funcionament, vulnerabilitats i atacs.

Es tracta d'un estàndard recent definit per la WI-FI Alliance per a la configuració de xarxes 802.11 segures. No  
es tracta de noves especificacions de seguretat, simplement és un mecanisme per a la configuració senzilla de 
WPA2. WPS va sorgir com a solució a la gran quantitat de xarxes 802.11 mal configurades i per tant insegures 
per falta d'habilitat dels usuaris en la correcta configuració de les seves wifis.

Desgraciadament al desembre del 2011 es va descobrir una falla de seguretat que permet rompre la seguretat 
de WPS i  per  tant aconseguir  el  PIN compartit  entre les  estacions per  a la  configuració  senzilla  de WPS.  
Actualment hi ha molts de routers que ho tenen activat i es recomana la seva desactivació inmediata.

Funcionament de WPS:

Es defineix una arquitectura amb tres elements amb rols diferents:

• Register: Dispositiu amb autoritat de generar o revocar les credencials de la xarxa. (normalment un 
Acces Point)

• Enrollee: Dipositiu que demana l'accés a la nostra xarxa.

• Authenticator: Acces Point que fa les funcions de proxy entre el Register i l'Enrolle.

WPS té diferents esquemes diferents per  a l'intercanvi de credencials, entre els que hi ha el “PIN Method”.  Es  
tracta d'un nombre secret compartit entre el Register i l'Enrolle. Aquest mètode és obligatori per a qualsevol 
dispositiu que implementi WPS. Aquest Pin Method és el punt dèbil de WPS, és susceptible d'un atac de força  
bruta.

Aquesta forma obligatòria  d'intercanvi  de credencials  emprant  el  “PIN Method” té una opció  anomenada 
“External registre” per al proveiment del PIN per part del client i és l'execució del protocol que s'ataca.  L'atac  
a n'aquesta opció es descriu a continuació.

L'estructura del PIN :

L'atac és  basat en força bruta,  per  tant es van provant diferents valors  pel  PIN. Si  ens fixam sembla que 
tendríem 2⁷ possibilitats , ja que el 8è bit és un checksum, però WPS té la particularitat que respon de diferent  
manera en funció de si la primera part del PIN és correcta o no i també respecte de la segona part del PIN.
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El funcionament de l'autenficació es mostra en el següent esquema:

La vulnerabilitat es basa en que l'atacant rebrà un EAP-NACK message després de M4 si la 1ª meitat del PIN és  
incorrecta, i també rebrà un EAP-NACK message després de M6 si la segona meitat del PIN és incorrecta. Per  
tant rep informacions parcials sobre la correcció del PIN.  Les fonts d'aquest atac es citen a continuació:

URL http://sviehb.files.wordpress.com/2011/12/viehboeck_wps.pdf

Annex A10-C10-viehboeck_wps-rotura-de-wifi-protected-setup.pdf

Article que exposa com atacar WPS.

URL http://vimeo.com/34402962#at=0

vídeo que exposa un exemple d'atac a WPS.
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La metodologia de l'atac de força bruta es veu al següent esquema:

Aquest algoritme d'autenticació fa que l'atac de força bruta sigui fàcil, si ens hi fixam no estam davant un PIN  
amb 10⁸ ( 10.000.000 ) possibilitats diferents a provar. 

Realment tenim 10⁴ possibilitats per provar amb la primera part del PIN i després 10³ per la segona part del 
PIN. Per tant com a molt tenim 10⁴ + 10³ = 11000 intents diferents.

Per tant tenint en compte que aquest mètode a WPS és obligatori i que com hem vist és totalment insegur 
només es pot recomanar desactivar WPS. En els casos en que desactivar-ho no sigui possible el que s'ha de fer 
és incrementar el període de bloqueig després d'un intent fallit per tal de fer quasi impracticable l'atac per  
força bruta.
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9 Controller Wireless. 

Funcionament

Actualment la millor manera de desplegar xarxes inal·làmbriques empresarials o d'un tamany major al típic 
muntatge SOHO ( Small Office Home Office ) és amb la utilització de controladors WLAN. A partir d'ara els  
anomenaré controladors o WLC (wireless Lan Controller).

L'increment de dispositius mòbils (portàtils, tablets, mòbils, etc) fan que la perspectiva tradicional de muntar 
punts d'accés independents sigui cada vegada més complexa des del punt de vista del cost de manteniment i  
de la seguretat. De fet les xarxes wifi estan agafant cada vegada major pes en les nostres infraestructures, així 
la disponibilitat i bon funcionament de les nostres wifi és un dels punts importants a tenir en compte alhora  
d'administrar la nostra infraestructura.

Per tal d'afrontar els costos i perills que impliquen el creixement tan important que les xarxes inal·làmbriques 
han  experimentat  han  sorgit  aquests  nous  dispositius  anomenats  controladors  wifi.  El  concepte  clau  es 
centralitzar segons quines funcions de la WLAN per tal d'optimitzar el funcionament global del sistema.

Es tracta de dispositius que incrementen la funcionalitat, eficàcia i seguretat de les xarxes inal·làmbriques de 
la nostra organització. També milloren la integració de les wifi dins del nostre campus. Des del punt de vista 
de cost de gestió també són del  tot necessàries,  ja  que quan començam a tenir  un tamany considerable 
administrar  les  xarxes  wifi  de  la  nostra  organització  pot  esdevenir  una  tasca  difícil  de  dur  a  terme.  Les 
avantatges  d'aquests  dispositius  els  fan  completament  necessaris,  des  de  facilitar  la  gestió  ,  millorar  la  
seguretat, fins a permetre roaming en els nostres dispositius mòbils. De totes maneres per l'àmbit d'aquest  
treball me centraré en els aspectes més relacionats en la seguretat, incloent les descripcions necessàries per a 
contextualitzar-los i per facilitar al lector la comprensió del text. A la següent figura podem veure un esquema 
d'una xarxa on la part wifi empra aquest tipus de dispositius:

 

En aquests tipus de muntatges es pretén que els Acces Points siguin el més lleugers possibles i desplegats 
amb  molt  poca  configuració  (gairebé  nul·la).  El  repartiment  de  tasques  entre  els  punts  d'accés  i  els 
controladors típicament es basa en un esquema anomenat “Split MAC” on el punt d'accés només executa el 
subconjunt  de  funcions  relacionades  amb  l'estàndard  802.11  que  són  real-time  dependents,  en  canvi  el 
controlador duu a terme totes les demés funcions.

Concretament l'Acces Point s'encarrega de:

• Intercanvi de Frames i handshakes entre clients.

• Transmetre Bacons.

• Buffering i transmissions de clients que estan en mode power-safe.
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• Enviament de respostes a probe requests de diferents clients.

• Reenviar notificacions de probe requests rebuts cap al controller.

• Donar informació en temps real al controlador WLAN.

• Monitoritzar tots els canals RF per controlar renou i interferències.

El Controller WLAN s'encarrega de:

• Associacions.

• Reassociacions i roaming.

• Procés d'autenticació.

• Frame Bridging.

Respecte  a  l'existència  de  WLAN  Controllers  podrem  classificar  els  Acces  Points  com  a  autònoms  o 
Lightweight,  els  primers funcionaran de forma independent i  els  segons (Lightweight Access Point)  seran 
controlats  pel  Controller  WLAN.  En  aquesta  secció  del  treball  me  centraré  només  en  els  Acces  Points  
Lightweight, per motius evidents.

A la següent figura es veu el funcionament d'una arquitectura Split-MAC Controller:

El tràfic entre l'Access Point i el WLAN Controller pot emprar dos protocols diferents:

• LWAPP (Lightweight Access Point Protocol): Es tracta d'un protocol propietari de cisco, descrit a la 
RFC 5412 . A pesar d'estar descrit a una RFC NO és tracta d'un stàndard, de fet a l'inici de la RFC diu  
que no és estàndard i que només està descrit per raons històriques (textualment: “his document is not 
an Internet Standards Track specification; it is published for the historical record. ” ). Es pot configurar  
a capa 2 i a capa 3. En podem trobar moltes instal·lacions però actualment està essent reemplaçat per 
CAPWAP que SÍ és un estàndard IETF.

• CAPWAP ( Control And Provisioning of Wireless Access Points ) : És un estàndard descrit a la RFC 
5415 , basat en LWAPP. Només funciona a nivell 3, de fet està pensat per ésser independent del nivell  
2. Empra UDP amb els ports 5246 i 5247. Per a la transmissió d'informació de control es basa en DTLS 
(Datagram Transport Layer Security)  que dona privacitat a comunicacions basades en datagrames, 
concretament  ens  dona  la  privacitat  a  la  nostra  informació  de  control  entre  l'access  point  i  el 
controller que ha d'anar protegida. 
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El tràfic de control entre l'access point i el controller va encapsulat en LWAPP o CAPWAP i encriptat. En canvi  
el tràfic de dades no va encriptat, encara que empra el mateix esquema d'encapsulament que el tràfic de 
control.  Moltes  solucions  del  mercat  proposen  el  desplegament  de  Access  Points  sense  la  més  mínima 
configuració, fins i tot davallant el firmware del propi controlador cada vegada que s'associa amb un WLAN 
Controller, se'ls coneix com “zero-touch deployed”. 

Cal notar que cisco ha fet la transició des de LWAPP cap a CAPWAP des de la versió 5.2 del WLC (Wireless Lan 
Controller), i que tots els desenvolupaments futurs es basen en CAPWAP. Per tant me centraré en l'estàndard 
CAPWAP, que a més a més sí és un estàndard IETF. El següent esquema ens recorda les relacions entre clients,  
access points i Wlan Controllers:

Terminologia CAPWAP:

• Access Controller (AC): Wireless Controller.

• Wireless Termination Point (WTP): Access Point.

• CAPWAP Control Channel: Fluxe bidireccional basat en DTLS entre el AC i el WTP on hi viatgen les 
dades referents a control.

• CAPWAP Data Channel: Fluxe bidireccional sobre UDP entre el AC i el WTP.

El paradigma de zero-configuration deployment dels access points en els muntatges CAPWAP queda palès en 
la següent màquina d'estats on es descriu els possibles estats de funcionament d'un WTP.
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Des del punt de vista de la seguretat ja es poden tenir en compte detalls importants. Primerament el camí  
entre el AC i el WTP no ha de tenir restriccions de tràfic ( Access Control List , regles de firewalls ) que llimitin  
la circulació tant del canal de control com del canal de dades que es formen entre el WTP i l'AC. Tenint en  
compte que en l'orientació més “zero-touch deployed” hi ha un procés de descobriment dels controller per  
part  dels  access  points,  proces  basat  en  DHCP,  també  s'hauria  de  securitzar  de  forma  semblant  a  la 
securització del dhcp en una LAN, això és habilitant ports que puguin tenir un WLAN Controller instal·lat com 
feim amb el DHCP snooping per evitar DHCP rogue devices.

Aquestes consideracions de seguretat anteriors permetran l'existència dels fluxes de control i de dades entre 
els AC i el WTP i a més dificultarà molt la instal·lació de dispositius rogue WLAN Controller. De totes maneres 
en cas que el descobriment es faci per dhcp, si tenim ben securitzats els diferents serveis dhcp també s'evita  
aquest perill. Recordem que mitjançant DHCP se li comunica al AC la seva IP i el WTP al que s'ha d'associar. Així 
i tot llimitar el protocol CAPWAP entre els ACs i WTPs possibles no és cap mala idea, sempre ens donarà una 
garantia de seguretat extra.

Òbviament  les  relacions  d'aquest  muntatge  amb  les  polítiques  de  filtratge  de  tràfic  (ACLs  ò  regles  de 
firewalls) no s'acaba aquí, lo exposat anteriorment només analitza la relació del tunels CAPWAP ( control i 
dades  )  amb  les  polítiques  de filtratge  de dades.  Encara  queda analitzar  la  relació  de les  dades  d'usuari  
(transportades dins el túnel de dades capwap) i les polítiques de filtratge i restriccions de trànsit una vegada 
volcades a la nostra xarxa cablejda.

El paradigma de CAPWAP, la relació entre els protocols que hi prenen part i el fluxe real del tràfic s'il·lustra en  
el següent esquema:Com es veu tot el tràfic s'encapsula dins UDP, i el muntatge és a nivell 3, per tant es 
necessita connectivitat a nivell d'IP entre el AC i el WTP.

És important entendre l'estructura dels diferents modes de funcionament CAPWAP, ja que aquests incideixen 
en la topologia de la nostra xarxa i com el tràfic provinent de les wifi  és insertat dins la xarxa del nostre  
campus i per tant com es filtrat i inspeccionat per evidents motius de seguretat.
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Split Mac Controller

El mode “Split MAC “ divideix les funcionalitats entre l'Access Point i el WLAN Controller segons el criteri de 
temps real,  és  a dir,  les  tasques que s'han de fer  en temps real  se fan a l'Access Point i  tota la resta al  
Controller. A la següent figura s'il·lustra l'Split MAC Mode.

Com bé es representa al gràfic anterior el WLAN Controller és punt d'ingrés a la xarxa commutada o enrutada i 
que necessitam que l'enllaç entre la nostra xarxa i el controller sigui de tipus TRUNK. Ja que els nostres clients 
wireless estaran situats a diferents VLANs i per tant l'enllaç entre el nostre controller i la xarxa necessita  
executar el protocol 802.1q on a cada capçalera de cada frame es determina la VLAN de pertinença del paquet  
ethernet.

Local MAC Mode

Amb el CAPWAP  Local MAC Mode és l'Access Point qui inserta el tràfic d'usuari dins la xarxa, ara dins la 
connexió CAPWAP només hi viatja informació de control i mai dades d'usuari. El funcionament del Local MAC 
Mode s'il·lustra amb la següent figura:

40



Com es pot veure al Local MAC Mode el controlador no tracta dades d'usuari i els Access Points duen a terme 
moltes més funcions, un detall important és veure que el punt d'ingrés a la xarxa de les dades dels nostres  
usuaris és la connexió del punt d'accés amb el nostre campus. Així tendrem dues possibilitats relacionades  
amb l'existència de diferents VLANs entre els nostres dispositius wireless, en cas que tots els client pertanyin 
a la mateixa VLAN llavors l'enllaç de l'accés point amb el proper switch podrà ésser del tipus “access”, en cas 
-de major interès i més seguretat- que els nostres dispositius wireless puguin pertànyer a diferents VLANS  
llavors l'enllaç entre l'Access Point i la xarxa commutada haurà d'ésser també de tipus TRUNK emprant el  
protocol 802.1q.

HREAP ( Hybrid Remote Edge Access Points )

Existeix  un  altre  mode conegut  com  HREAP (  Hybrid Remote Edge Access  Points  )  on  s'abarquen els 
motatges amb seus remotes, tenint en compte que econòmicament pot ésser poc adient instal·lar un WLAN  
Controller a cada oficina remota i no per això es vol renunciar a les avantatges en seguretat, disponibilitat i  
control que ofereixen aquests dispositius.

A la següent figura veim el funcionament del HREAP ( Hybrid Remote Edge Access Points )     

En aquest esquema el Controller es troba físicament a l'oficina central i per tant els punts d'accés de l'oficina  
remota poden perdre la connectivitat amb ella i per tant amb el controllador i també amb la xarxa commutada  
de la central.  Notem que en aquest muntatge podem tenir dos punts d'ingrés de les dades dels usuaris dins la  
infraestructura de xarxa de l'empresa, primerament els clients wifi situats a VLANs de la pròpia oficina remota 
tendran com a punt d'ingrés l'enllaç entre l'Access Point i el switch remot -usualment emprant 802.1q amb un 
enllaç mode trunk-, en canvi el tràfic destinat a una VLAN de l'oficina central pot seguir viatjant per el túnel  
CAPWAP.  Evidentment  en  aquest  esquema  l'Access  Point  ha  de  seguir  funcionant  encara  que  no  tengui  
connectivitat amb el WLAN Controller i les dades de control entre el punt d'accés i el controller segueixen 
anant pel túnel CAPWAP que com podem observar es desenvolupa sobre l'enllaç wan. 

L'esquema HREAP anterior té clares implicacions en la política de firewalling de l'entitat,  s'ha de tenir  en 
compte tots els detalls exposats en el paràgraf anterior alhora de la definició de regles. Per tant s'ha de tenir  
en compte en el disseny de les ACLs que es defineixen a la capa de distribució del nostre campus i també en  
les  polítiques  que  s'estipulen  per  als  enllaços  wan  i  per  tant  en  el  seu  control  per  part  de  firewalls  i  
concentradors VPN, notem que el muntatge anterior és un escenari ideal per a la utilització de VPN site-to-
site.

41



Ubicació en els campus cablejts

Per tal de facilitar al lector la comprensió de totes les implicacions que té la situació dels nostres dispositius a  
la nostra xarxa (Access Points i WLAN Controllers) faré una descripció molt breu del que avui per avui es 
coneix com un campus enrutat. No podem considerar únicament les xarxes wifi ja que necessàriament els hem  
d'integrar dins l'estructura de les nostres xarxes cablejdes.

L'estructura d'un campus modern es correspon amb 3 nivells diferenciats, a la  següent figura es mostra el que 
podria ésser un campus de mig tamany:

Com es pot veure se divideix en 3 capes: Acces, Distribució i Core (o nucli). Les funcions de cada una d'aquestes 
capes són diferents, anem a comentar-les:

• Core (Nucli):  Es correspon amb la troncal de la nostra xarxa i  la  seva funció és enrutament a alta  
velocitat.

• Distribution:  Es  tracta  d'una  capa d'agregació  dels  commutadors  d'accés,  dona  diferents  funcions 
entre les que destaquen: delimitació dels dominis de col·lisió de nivell 2, spanning tree, gateway per 
defecte, redundància de gateways. I control i filtratge de tràfic (ACLs, firewalling).

• Access: Capa de connexió física dels dispositius, des d'estacions d'usuari fins a servidors.

Els commutadors de les capes de distribució i core són switchos de capa 3. De fet l'aparició durant els darrers  
anys de commutadors de capa 3 amb moltes prestacions i preus assequibles han fet canviar el paradigma de 
disseny, ara es tendeix a reduir al màxim la utilització de tecnologies com spanning tree. 

Específicament aquest nou paradigma de disseny molt basat en la capa de xarxa (layer 3) es basa en que la 
convergència dels protocols dinàmics d'enrutament, com RIP o OSPF, en una infraestructura d'aquest tipus és 
extremadament ràpida ( de l'ordre de 0,5 segons ) en canvi la convergència emprant aproximacions basades en 
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spanning tree requereix un període molt superior ( pot estar entre 30 i 50 segons ,  encara que pot ésser  
menor  ).  Entenem  com  a  període  de  convergència  el  temps  necessari  perque  la  xarxa  davant  canvis  de  
topologia (caiguda d'enllaços, etc) estigui operativa completament, en el cas dels protocols d'enrutament serà 
quan tots els enrutadors tenguin les seves taules de rutes d'acord amb la nova topologia i en el cas d'spanning  
tree  serà  quan s'hagi  construït  el  nou  arbre  de  connexions  de  capa  2  entre  els  diferents  commutadors.  
Aquesta nova tendència és coherent també amb el fet de l'evolució dels protocols de comunicació dels Access  
Points amb els WLAN Controllers, el protocol no-estàndard inicial LWAPP podia funcionar en capa 2 i en capa 3 
en canvi el protocol estàndard i més actual CAPWAP només funciona a capa 3.

L'objectiu  de  l'exposició  de  la  natura  del  campus  enrutat  és  raonar  la  situació  i  connexió  de  la  nostra 
infraestructura wireless, com i on connectam el WLAN controller i veure que en el fons els Access Points són  
en certa mesura la nostra capa d'accés wireless.

Cal destacar que aquest és el paradigma més recent per al disseny de xarxes integrades però que no és rígid, 
depenent de la grandària de la nostra infraestructura podrem tenir per exemple una fusió entre les capes de  
distribució i nucli. Observem que el core s'ha de dissenyar per enrutar a màxima velocitat, i per això se situen 
les polítiques de filtratge de paquets (funcionalitat de firewall) es situen a la capa de distribució.

De  fet  la  integració  de  la  nostra  infraestructura  wireless  i  la  nostra  xarxa  commutada  és  un  punt  molt  
important  a  tenir  en  compte,  no  seria  correcte  no  tenir-ho  present  alhora  del  disseny  de  la  política  de  
seguretat de la nostra corporació. Per tant la interconnexió de la nostra infraestructura wireless i la xarxa 
cablejda determinarà com i  on es  filtren es paquets provinents o destinats  a  les estacions wifi  i  com es 
dissenyen els sistemes de prevenció d'intrusions. 

Així en aquest context el punt ideal per a la connexió del WLAN Controller al nostre campus és directament a  
la capa de distribució, de fet el tàndem Controller-AccessPoint actuaria com la nostra capa d'accés wireless.  
Cal notar que els diferents clients de la nostra wifi pertanyeran a diferents VLANs.

Per  acabar d'integrar  aquest paradigma de controlador wifi  amb les  polítiques  de filtratge de l'empresa, 
conegudes  com regles  de firewall  o  ACL  (access  control  list),  cal  exposar  els  diferents  tipus  de filtratge 
possibles en un campus d'aquesta natura. Així tendrem els següents tipus de ACLs:

• Router Access Control List (RACL): regles que s'apliquen a un port enrutat, bé d'un enrutador, bé a un  
port d'un commutador de capa 3 que ha activat el comportament de port enrutat en el port en qüestió 
i per tant actua com un enllaç de capa 3 sense intervenir en processos de capa 2 com spanning tree.

• Port Acces Control List (PACL): Regles que s'apliquen a un port de tipus layer 2, tant sigui un port  
d'accés com trunk o fins i tot etherchannel,  i que poden estar basades en criteris com adreces de  
nivell 2 o IP o ports de capa 4 (tcp/udp).

• VLAN Access Control List (VACL): Regles que s'apliquen al tràfic d'una VLAN.

Per tant els mecanismes de control de tràfic basats en ACLs també intervindran sobre el tràfic relacionat amb  
la nostra infraestructura wifi.

Wireless Intrusion Prevention Systems

Respecte a les tecnologies de detecció d'intrusions apareix una adaptació al món inl·làmbric que són els WIPS 
(Wireless Intrusion Prevention System), que comentarem una mica més abaix. 

Els sistemes de detecció i prevenció d'intrusions del nostre campus cablejt no tendran modificació amb la 
implantació de la nostra infraestructura wifi basada en WLAN Controllers. Els IPS es dissenyaran de la mateixa 
manera i  el  tràfic  relatiu a la  wifi  quan travessi  la  nostra xarxa cablejda serà examinat,  analitzat i  en cas  
necessari  anul·lat  pel  nostre sistema IPS instal·lat.  Recordem que els  IPS es  solen instal·lar  a  enrutadors-
firewalls exteriors, interiors ( router que ens connecti amb els concentradors VPN o amb la nostra granja de 
servidors ) i també a nivell 2 amb la utilització de ports SPAN (switched Port Analizer) on es duplica tràfic (amb 
qualque característica com certes adreces destí, etc) per tal d'analitzar-ho per un IPS instal·lat a un ordinador. 
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A la següent gràfica es mostren aquestes dues localitzacions típiques d'un IPS, també coneguts com NIPS 
(Network  Intrusion  Prevention  System),  la  dels  computadors  etiquetats  com  a  NIPS  es  correspon  a  un 
computador  que  fa  les  funcions  d'enrutador-firewall  i  la  basada  en  ports  SPAN  als  que  connectam  un 
ordinador etiquetat com a “Sensor”.

En el cas dels Wireless IPS (WIPS) la detecció de dispositius Rogue és una de les necessitats essencials, com ja  
hem vist moltes de les estratègies d'atac es basen en enganar els clients fent que es connectin a un rogue  
access point, sense deixar de banda l'anàlisi tradicional del tràfic per detectar comportament maliciosos el 
més aviat possible.

Anem  a  exposar  les  característiques  pròpies  d'un  sistema  WIPS  (Wireless  Intrusion  Prevention  System),  
concretament  les  característiques  corresponent  a  la  natura  wireless  d'aquests  sistemes  de  detecció  i  
prevenció d'intrussions. La següent gràfica il·lustra els objectius d'un WIPS:

44



Cal destacar les següents funcions d'un WIPS:

• Detecció de dispositius Rogue.

• Detecció d'atacs DoS.

• Anàlisi de tràfic basat en signatures (detecció de malware,etc).

• Detecció d'interferències a l'espai de Radio Freqüència (RF).

• Detecció d'intents d'accés a la WLAN, etc.

Per poder aconseguir aquests objectius es poden desplegar els punts d'accés emprant els següents modes:

• Local: dedicat al tràfic 802.11 i al seu monitoratge i seguiment.

• Monitor: Anàlisi de tots els canals.

• Rogue Detector.

Les estratègies de detecció de Rogue Access Point es basen en la monitorització periòdica i constant de tots  
els canals escoltant el bacons transmesos i analitzant-los. D'aquesta manera es coneix l'adreça MAC del Rogue, 
les adreces MAC dels seus clients, tipus d'encriptació -molt habitualment en els rogue access point s'empra 
open authentication-, i també el RSSI (Received Signal Strength Indicator).

Com a criteris habituals de distinció entre els dispositius rogue maliciosos o benignes es solen considerar els 
següents:

• RSSI (Received Signal Strength Indicator): Sol tenir un valor major de l'esperat.

• Duració: S'ha de poder detectar durant un període mínim de temps.

• Nombre de clients: Es suposa que intercepta un nombre mínim de clients.

• Falta d'encriptació: Habitualment els rogue es munten de forma oberta.

• SSID  corresponent  a  la  nostra  infraestructura  corresponent  a  un  Access  Point  no  controlat  pels 
nostres WLAN Controllers.

• SSID ja coneguda i classificada anteriorment com a no recomanable. 

També s'intenta detectar el punt d'accés del rogue a la nostra xarxa cablejda. Això es fa observant les adreces  
MAC  que  gràcies  a  la  monitorització  sabem  que  pertanyen al  dispositiu  rogue o  als  clients  que s'hi  han 
connectat. També es pot injectar tràfic a un dispositiu rogue per facilitar la localització del punt de connexió a  
la nostra xarxa cablejda. D'aquesta manera, cercant per quin port entren els paquets amb les adreces MAC 
observades  abans,  es  pot  detectar  a  quin  port  de  la  nostra  infraestructura  cablejda  està  connectat  el 
dispositiu rogue i eliminar-ho.

Si recordam la part inicial del treball on s'exposen les tècniques d'atac a 802.1X tendrem en ment que gairebé 
sempre s'empren dispositius rogue, per tant és fonamental tenir-los controlats i mitigats. Per això el nostre 
WIPS sempre ha de tenir ben classificats aquests dispositius, la classificació típica és: “Friendly”, “Malicious” o 
“Unknown”. També hi ha productes comercials que tenen capacitats de localització física en el nostre campus.

La  mitigació  dels  Rogues  i  dels  clients  que  hi  estan  connectats  es  pot  fer  enviant  paquets  unicast  de  
deautenticació, aquesta mateixa tècnica és vàlida amb els clients Ad-Hoc.
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El desplegament de Access Points en mode monitor o rogue detector no encareix tant el muntatge com pugui  
pareixer, ja que com que tenen un rol passiu scanetjant els canals i rebent informació tenen un major rang  
d'actuació i per tant cobreixen major superfície que un punt d'accés que funcioni normalment, com s'il·lustra a  
la següent figura. 

Com hem vist, respecte a la detecció de dispositius rogue els sistemes WIPS tenen diferents  eixos d'actuació:  
Detecció a l'espai RF, Localització emprant mapes i anàlisi de les senyals i detecció del punt de connexió a la  
nostra xarxa cablejda.

Les  prestacions  entre  els  sistemes  WIPS  de  diferents  fabricants  són  molt  considerables,  podem  trobar 
sistemes lliures com el Kismet -només detector “WIDS” i amb no massa prestacions- o productes dels millors  
fabricants  amb  moltíssimes  prestacions  i  una  excel·lent  integració  amb  les  seves  eines  d'administració  i  
monitoreig de la xarxa.  Això sense tenir  en compte el cost en llicències dels sistemes WIPS de fabricants 
reconeguts181, que no sol ésser petit.

Roaming

Anem a analitzar breument el problema de roaming entre diferents Access Points respecte a la securetat i 
autenticació de la nostra infraestructura. Segons l'estàndard IEEE 802.11i quan tenim una xarxa securitzada, 
bé per WPA o bé per 802.1X, cada vegada que un client fa roaming s'ha de reautenticar. El comportament 
desitjable és que aquesta reautenticació es faci amb una latència molt baixa per no interferir en protocols  
d'aplicació, com per exemple els relacionats amb Voip o vídeo interactiu. 

Amb la introducció del processos d'autenticació 802.1x/EAP el procés de roaming implica que el client torni a 
validar les credencials i això pot causar interrupcions del tràfic, per exemple el procés validació amb EAP-TLS  
necessita intercanviar un nombre important de paquets -fins a 20- i això pot afegir una latència no assumible.

A  l'arquitectura  basada  en  controladors  wlan  exposada  el  controlador  actua  com  un  “authenticator” 
centralitzat i gestiona tots els diàlegs 802.1X, recordem que tot el tràfic es tunelitza emprant CAPWAP des 
dels punts d'accés fins al controlador.
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En aquest context podem diferenciar 2 escenaris diferents respecte al canvi de controlador en cas de roaming  
d'un client, són:

• Intra-Controller Roaming: El moviment del client es fa entre 2 punts d'accés gestionats pel mateix 
WLAN  Controller.  És  el  cas  més  senzill,  el  controlador  necessita  actualitzar  les  seves  taules  de 
associacions i com a molt establir un nou context de securetat. 

• Inter-Controller Roaming: El moviment del client es fa entre 2 punts d'accés que són gestionats per 
controladors diferents. En aquest cas els controladors han d'intercanviar informació relacionada amb 
el context de seguretat del client i tunelitzar el tràfic del client des del nou controlador fins a l'antic.
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En el cas en que el roaming del client es faci entre 2 controladors diferents tals que els seus access points  
estiguin a diferents subxarxes llavors tendrem un cas d'Inter-Subet Roaming i per tal de no interferir en els  
protocols d'aplicació el tràfic del client s'haurà de remetre des del  nou controlador fins a l'antic emprant 
tècniques de tunelització, com feim a la següent figura:

Per  tal  de reduir  la  latència  en cas  de roaming hi  ha descrites  diferents  tècniques:  WPA/WPA2 EAP 
Session Resumption, WPA2 PMK Caching, WPA2 Proactive Key Caching (PKC). Actualment, des del 2008,  
existeix l'especificació IEEE 802.11r també coneguda com Fast BSS Transition (FT). 

No hi ha descrites vulnerabilitats en aquests mètodes de roaming, per tant no és necessari major anàlisi.  
De totes maneres el lector que dessitgi més informació sobre les diferents tècniques de roaming per a 
802.11 pot llegir les següents referències:

URL http://revolutionwifi.blogspot.com.es/2011/12/wi-fi-roaming-analysis-part-1.html

http://revolutionwifi.blogspot.com.es/2012/02/wi-fi-roaming-analysis-part-2-roaming.html

Excel·lent article que descriu les diferents formes de roaming existents fins ara.

Encara que la millor referència serà el propi estàndard IEEE 802.11r.
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10 DD-WRT

Descripció General

DD-WRT és un firmware per a routers wireless basat en linux, concretament es basa en un altre firmware  
també  per  a  routers  wireless  anomenat  open-wrt.  Hi  ha  versions  d'ambdós  firmwares  per  a  molts  de 
dispositus wireless de baix cost, de fet el seu enfocament és cap aquest sector de hardware per a xarxes 
SOHO.  DD-WRT té bastant més implantació entre els usuaris finals ja que disposa d'una cuidada interfície 
web, encara que també s'hi pot accedir per ssh i configurar-ho emprant comandaments de consola. 

Un dels dispositius més extesos i molt coneguts que pot emprar dd-wrt és el router SOHO Linksys WRT54G en 
gairebé  totes les seves versions.  La potència i  versatilitat de linux permet que amb routers  de no massa 
prestacions, per no dir poques, poder fer muntatges molt interessants que serien gairebé impossibles amb les 
firmwares originals que els fabricats d'aquests dispositius instal·len.

De fet es basa d'una distribució linux perfectament preparada per a executar-se a sobre d'aquests dispositius, 
i  optimitzada a les restriccions de potència de processador i  poca memòria RAM d'aquests petits routers.  
Linux, com és ben sabut, és un kernel per a un sistema operatiu que permet aprofitar molt bé les plataformes  
amb no massa potència i aquest és un clar cas d'això. El funcionament del tàndem  Linksys WRT54G i DD-WRT 
sorprèn per  la  seva  versatilitat  i  eficiència,  encara  que  no  es  pot  comparar  en  rendiment  a  equipament 
professional com CISCO o altres fabricants.

La llista de possibilitats de  configuració de DD-WRT és molt llarga, entre les que vull destacar:

• Cobertura de 802.1X i EAP.

• Cobertura de gairebé tots els estàndards 802.11.

• Diferents WLANs-VLANs.

• WDS (Wireless Distribution System)

• Possibilitat de muntar sensors WIPS (kismet).

Al tractar-se d'una distribució linux compta amb una implementació completa del mòdul del nucli netfilter i la  
seva interfície de configuració iptables. Iptables és una eina de firewalling i manipulació de tràfic molt potent i 
també bastant coneguda per a molts d'enginyers i tècnics en sistemes i comunicacions, i això també és una 
gran avantatge.

Qualsevol de les configuracions típiques de connectivitat wireless funciona de forma molt adequada fins i tot  
amb una càrrega important d'estacions, tenint en compte que es tracta de hardware amb limitacions evidents. 
La interfície web de configuració simplifica molt les tasques de configuració de la majoria de possibilitats. Per  
exemple la configuració de la redirecció HTTP per a la utilització d'un proxy transparent, sense configuració 
explícita als navegadors dels usuaris, és extremadament fàcil emprant la secció Hotspot a la interfície web.
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Centraré el meu anàlisi en configuracions avançades emprant DD-WRT, concretament considero interessant 
parlar sobre la implementació de múltiples WLAN, WDS (Wireless Distribution System), la flexibilitat que ens 
dona iptables i la possibilitat d'emprar-los com a sensors per a la construcció d'un WIDS (Wireless Intrussion 
Detection System).

IpTables / Netfilter

Degut a que iptables és una peça fonamental en la gestió del tràfic del dispositiu començaré analitzant la 
implementació d'iptables. De fet en més d'una configuració avançada és necessària la utilització de sentències 
iptables.

URL http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Iptables_command

Annex A11-C11-www-dd-wrt-com-Iptables_command.pdf

Article introductori sobre IpTables.

L'estructura del complexe iptables consta de 3 taules diferents dividides cada una d'elles en cadenes, també 
es poden definir  cadenes d'usuari per tal de millorar la llegibilitat de les regles.  Les taules amb les seves  
cadenes són:

• FILTER: Dedicada al filtratge de paquets. La cadena INPUT processa els paquets destinats al dispositiu,  
L'OUTPUT el  paquets  que  tenen origen en el  propi  dispositiu  i  la  cadena  FORWARD  els  que són 
enrutats a través del dispositiu.

• NAT: Dedicada a la manipulació d'adreces IP i  ports,  tant origen com destí.  Consta de les cadenes 
PREROUTING i POSTROUTING.

• MANGLE:  Destinada a la manipulació de qualsevol dels camps de la capçalera d'un paquet, com pugui  
ésser TTL , ToS, etc. Consta de les cadenes PREROUTING i OUTPUT.

A la següent figura veim com es seqüencialitzen les diferents cadenes:

Primer de tot comentar que a “NAT PreRouting” s'han de fer les transformacions 
NAT sobre l'adreça i el port de destí. En canvi a “NAT PostRouting” s'han de fer 
les  transformacions  sobre  l'adreça  i  el  port  d'origen.  Això  es  fa  així  ja  que 
d'aquesta manera en el procés d'enrutament i  en l'aplicació de les regles de 
filtratge el procés es farà sobre l'origen i destí real del paquet.

Les cadenes relacionades amb la taula FILTER s'empren en funció de si el paquet 
passa  a  través  del  router  o  si  és  origen  o  destí  de  la  comunicació.  Així  si  
l'enrutador  no  és  ni  origen  ni  destí  (  el  cas  realment  interessant  )  només 
s'aplicaran les regles que hi  ha a FORWARD sobre el paquet en trànsit.  Si  el 
paquet té com a destí el dispositiu llavors les regles d'INPUT seran les que faran 
el filtratge i si el paquet s'ha originat en el propi router llavors se li aplicaran les 
regles de filtratge de OUTPUT.

Les accions relacionades amb la taula MANGLE són poc habituals però poden 
ésser  molt  útils  per  a  marcar  paquets  que  volem  que  tractin  dispositius 
posteriors,  encara  que  la  seva  utilització  ja  requereix  coneixements  molt 
avançats.

No  forma  part  de  l'àmbit  d'aquest  treball  una  descripció  detallada  del 
funcionament i  possibilitats  d'iptables,  només ho he descrit  el  funcionament 
general per ajudar al lector a entendre la següent configuració i per a mostrar 
una mica les possibilitats que ens dona. 
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Després  d'aquesta  petita  introducció  al  funcionament  global  d'iptables  anem  a  veure  la  configuració  de 
múltiples WLAN SSID's emprant interfícies virtuals.

URL http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Multiple_WLANs

Annex A12-C12-www-dd-wrt-com-Multiple_WLANs.pdf

Amb la configuració descrita en aquest annex es mostra com configurar diferents WLAN SSID's amb múltiples 
subinterfícies i diferents configuracions d'encriptació a cada una d'elles, així com limitar l'accés entre elles. No 
tots els xips de tots el dispositius que poden córrer DD-WRT poden suportar aquesta configuració.

Afegir interfícies virtuals es pot fer amb l'eina web de configuració, i en podem configurar els paràmetres 
d'encriptament que volguem:

Ara s'ha de configurar el nou bridge on hi assignarem la nova interfície virtual que acabam de crear , com es 
veu a les següents captures:
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En aquest punt ja hi entra en joc el complex netfilter/iptables per a controlar el tràfic entre les diferents  
interfícies del nostre dispositiu. Per permetre l'accés des de br1 a qualsevol altre bridge:

iptables -I FORWARD -i br1 -m state --state NEW -j ACCEPT 

Per no permetre l'accés a br0 des de br1:

iptables -I FORWARD -i br0 -o br1 -m state --state NEW -j DROP 

Per evitar que br1 accedeixi a estacions de la subxarxa de br0 però sí pugui accedir a internet passant per br0  
(sense que el destí sigui cap màquina de la subnet de br0):

iptables -I FORWARD -i br1 -d `nvram get lan_ipaddr`/`nvram get lan_netm ask ` -m state --state NEW -j 
DROP 

Per activar NAT d'origen a tràfic que està essent enrutat cap a br0:

iptables -t nat -I POSTROUTING -o br0 -j SNAT --to `nvram get lan_ipaddr` 

Notem que ens permet molta flexibilitat, des de capturar totes les peticions DNS per a remetre-ho al mateix 
dispositiu  a  un  servidor  DNS  intern  de  la  nostra  xarxa,  etc.  Cal  recordar  que  en  cas  que  emprem  les  
possibilitats de redirecció de tràfic que ens dona NAT de destí hem de tenir en compte que el dispositiu ha 
d'ésser punt de pas obligat del tràfic de retorn, en cas que no sigui així també hem de fer un NAT d'origen i  
d'aquesta manera l'altre extrem de la comunicació veu el nostre dispositiu com l'origen del tràfic i aquest 
tornarà al nostre dispositiu. Notem que el motiu pel qual el dispositiu que manipula el tràfic ha d'ésser punt 
de pas obligat del tràfic de retorn es degut a que és l'únic que pot desfer les manipulacions per tal que el  
vertader origen del tràfic el reconegui com a seu, per exemple si hem redirigit les consultes DNS cap a un  
servidor intern i el servidor intern les retorna a les estacions originals sense necessitat de passar pel nostre 
dispositiu llavors els ordinadors no reconeixeríem la comunicació ja que no han enviat una consulta DNS al 
nostre servidor. Aquest problema en aquesta situació és poc probable ja que els nostres clients wifi no estaran  
connectats a un altre punt d'accés, però convé tenir-ho present.

Wireless Distribution System

Anem a analitzar el funcionament d'un WDS (Wireless Distribution System) emprant DD-WRT. Cal tenir en  
compte que un WDS és una extensió no-estàndard a 802.11 que empra un esquema de 4 adreces MAC, no fa  
traducció d'adreces MAC entre els  diferents nodes WDS,  per  permetre un bridging transparent  entre les 
estacions dels diferents nodes i  també permetre un roaming gairebé continu (amb delay mínim) entre els 
diferents punts d'accés. Notem que en un WDS les connexions entre els diferents punts d'accés que el formen 
són inal·làmbriques, no es tracta en cap cas de connexions emprant una troncal cablejda, i per tant es perd un 
50% de capacitat de transmissió.

La configuració d'un WDS emprant DD-WRT està detallada en el següent annex:

URL http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/WDS_Linked_router_network

Annex A13-C13-www-dd-wrt-com-WDS_Linked_router_network.pdf

Article sobre la configuració d'un WDS (WIreless Distribution System).

Així es tracta d'un sistema no estàndard i que a més a més és depenent del fabricant del xipset que empri el 
dispositiu, dos dispositius que emprin diferent hardware no podran treballar conjuntament encara que 
executin el mateix firmware DD-WRT.
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A la següent figura es veu un esquema del funcionament d'un sistema WDS:

Cal ressaltar que la utilització d'un WDS és transparent a qualsevol protocol de nivell superior. Això ho podem  
veure a la següent figura on es mostra el procés de comunicació a través d'un WDS i en destaca l'esquema no  
estàndard de 4 adreces MAC.

Com es pot veure no es fa cap tipus de traducció d'adreces MAC i els sistemes origen i destí de la transmissió 
sempre veuen la transmissió com si fos directa entre ells amb les adreces MAC reals. Per tant un WDS és 
totalment transparent i compatible amb qualsevol protocol de nivell superior.

Fins i tot hi ha la possibilitat de construir un sistema wireless de detecció d'intrusions emprant un servidor  
linux, una estació de treball per a l'anàlisi de les dades i sensors corrent DD-WRT en punts d'accés distribuïts 
per el nostre campus, s'adjunta annex.

URL http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Wrt54g_kismet_with_linux_server

Annex A14-C14-www-dd-wrt-com-Wrt54g_kismet_with_linux_server.pdf

Article sobre la configuració d'un WIDS (WIreless Intrussion Detection System) amb linux i drones dd-wrt.
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Aquest sistema wIDS (Wireless Intrusion Detection System) és un sistema de “Detecció” i  no de prevenció 
d'intrussions i les seves prestacions disten molt dels sistemes WIPS d'altres fabricants de prestigi com CISCO.

Valoració de DD-WRT:

Es tracta d'una distribució linux pensada per a executar-se sobre dispositius de no massa potència, amb tota la 
flexibilitat que ens dona linux i amb la possibilitat de trobar software per a afegir-hi funcionalitats. Cal tenir  
sempre  present  que  es  tracta  de  plataformes  hardware  molt  limitades  i  per  tant  això  sempre  serà  una 
limitació seriosa, encara que gràcies al bon aprofitament que fa linux dels recursos se pot utilitzar per realitzar 
muntatges interessants.

Com  a  punt  d'accés  es  pot  emprar  a  una  infraestructura  empresarial  com  a  authenticator  a  802.1X.  La  
configuració de cada dispositiu que emprem a la nostra infraestructura de xarxa s'haurà de dur a terme per  
separat, no comptarem amb la possibilitat de controlar tots els punts d'accés mitjançant un paradigma de  
controlador WLAN.

Com pot veure el lector he centrat el meu anàlisi sobre aquest firmware en els aspectes específics d'aquest i  
no en els estàndards que pot emprar, ja que els estàndards ja han estat àmpliament explicats anteriorment.

Referent a les capacitats com a WIPS cal dir que existeix la possibilitat d'instal·lar el servidor  kismet - del qual  
n'acabam de parlar -  a sobre del mateix punt d'accés,  encara que degut a les limitacions de potència del  
hardware NO es un muntatge interessant. No té massa sentit fer d'un punt d'accés un sistema WIDS sense 
tenir en compte els altres punts d'accés del nostre campus. De fet com he comentat abans seria un WIDS 
(Detector no Preventor) i els nostres punts d'accés funcionarien com a sensors i no com al cervell del sistema  
que hauria d'estar instal·lat a sobre un servidor amb suficients prestacions.  

El  fet  que  sigui  una  distribució  de  linux  fa  que  l'aprenentatge  no  sigui  massa  costós  per  a  molts  de 
professionals del sector que estan acostumats a fer feina amb linux ajudant a reduir els costos derivats de la  
formació del personal tècnic.
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11 CISCO WIRELESS LAN CONTROLLERS.

 Descripció i funcionament general.

Aquest  apartat  analitzarà  algunes  de  les  configuracions  habituals  amb  aquests  tipus  de  dispositius.  
Concretament els  WLAN Controllers  de Cisco són la  peça fonamental  del  que aquest fabricant  anomena 
CUWN  (Cisco  Unified  Wireless  Network).  Cisco   distribueix  una  solució  integrada  que  conté  els  seus 
controladors a més del punts d'acces lleugers i que  mes pot ésser ampliada amb altres serveis com sistemes  
de  control  de  connunts  de  WLAN  controllers,  WIPS,  Cisco  Secure  ACS  (acces  control  server)  -que  inclou 
funcionalitat radius-, etc.

Les prestacions i possibilitats dels productes cisco són impressionants i sense cap dubte un referent en el 
mercat dels dispositius de networking. De fet cobreixen totes les funcionalitats i possibilitats descrites en la 
secció anterior on s'analitza el paradigma d'utilització de controlador wifi. Les configuracions que analitzaré 
en  aquesta  secció  es  basen  en  la  darrera  versió  del  sistema  operatiu  dels  seus  controladors  wireless,  
concretament la 7.x, encara que hi ha algun document que es basa en alguna versió anterior però amb la  
informació encara en vigor. Els procediments de configuració d'aquests controladors es poden fer emprant 
comandaments o també amb una interfície web fàcil de manejar.  Recordem que totes les consideracions i 
descripcions de la secció anterior són aplicables en aquest entorn, per tant les donaré per exposades.

La llista de possibilitats de configuració i operació d'un controlador wifi cisco és enorme, ara n'analitzarem 
algunes d'elles, que són:

• Authentication on Wireless LAN Controllers Configuration Examples 

• VLANs on Wireless Lan Controllers Configuration Example.

• Dynamic VLAN Assignment with RADIUS Server.

• Autenticació WEB amb un Wireless Lan Controller.

Anem a analitzar diferents possibilitats d'autenticació amb un controlador wireless.  

Annex A15-C15-wlc-authenticate.pdf

Article sobre les diferents opcions d'autneticació amb un controlador wifi cisco.

Aquesta guia classifica les solucions d'autenticació en funció de la capa de la pila de protocols. Així per al nivell  
1 es basa en el nombre d'intents d'autenticació i  en configura els intents fallits d'intents de autenticació,  
associació tant a 802.11 com 802.1X, etc.

Les opcions que aporta de nivell 2 són: autenticació nul·la, WEP estàtic, 802.1X, WEP estàtic + 802.1X, WPA (1 i 
2) i CKIP. Anem a descriurer-los una mica.

L'opció “None Authentication” es basa en no securitzar el nivell 2, pot ésser útil per a algunes configuracions 
com l'autenticació web. WEP estàtic és una opció molt insegura com ja hem analitzat al principi d'aquest 
treball i per tant totalment desaconsellable. Quan es tria autenticació 802.1X en el nivell 2 només tendrem 
WEP com a opció d'encriptació . En cas d'escollir WPA1 o WPA2 podrem triar entre els següents mètodes: 
802.1X + CCKM, PSK, etc . El tutorial anterior és molt gràfic i mostra amb captures de pantalla tant el procés 
de configuració del controlador com d'un client windows.

S'ha de tenir present que una vegada que 802.1X està activat en el wireless controller el tipus d'autenticació  
EAP dependrà del tipus EAP configurat en el servidor radius i en els clients wireless. 
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La gestió d'interfícies dinàmiques s'exposa al següent annex:

Annex A16-C16-wlan_controllers_vlans.pdf

Article sobre la gestió i configuració d'interfícies dinàmiques.

Les interfícies dinàmiques són l'equivalent a les interfícies VLAN per als clients wifi, s'en poden tenir fins a 512  
i cada una d'elles permet un stream de dades independents amb configuracions diferents (dhcp, etc).

Com podem veure a la gràfica anterior les interfícies virtuals ens serveixen per a implementar VLANs a la  
nostra infraestructura wireless. De fet podem veure com aquestes s'espandeixen en els ports trunk que el 
nostre controlador té connectats amb la capa de distribució del campus. A la guia veim com la interfície web 
per configurar-les és molt simple i a més ens permet configurar àmbits dhcp per a cada una d'elles, a més dels  
paràmetres IP habituals.

Utilització d'un servidor RADIUS per a l'assignació de VLAN.

L'assignació dinàmica de VLANs amb un servidor RADIUS s'exposa al següent annex:

Annex A17-C17-aaa-override-acs52-00.pdf

Article sobre l'assignació dinàmica de VLANs amb un servidor RADIUS.
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Habitualment les polítiques d'accés a la xarxa en un entorn wifi  s'implementen emprant diferents WLANs 
( com per exemple en el cas de DD-WRT ).  Així els clients s'han d'associar al SSID que té configurades les  
polítiques adequades per a cada usuari, com puguin ésser diferents configuracions de QoS o de restriccions de  
seguretat. Els WLAN Controllers de cisco implementen el concepte de “identity networking”, només anuncien 
un sol SSID però per configuració els diferents usuaris seran assignats a diferents VLANs i d'aquesta manera es 
poden implementar diferents polítiques d'accés que s'apliquen en funció de les credencials d'usuari. 

Concretament  l'assignació  d'un  usuari  a  una  certa  VLAN  ve  determinada  pel  servidor  RADIUS,  això 
s'aconsegueix fent que el servidor RADIUS una vegada hagi autenticat l'usuari de forma correcta retorni els 
atributs IETF següents:

• Tunnel−Type = 64 = VLAN 

• Tunnel−Medium−Type = 802 

• Tunnel−Private−Group−ID = IdentificadorNumèricVLAN

D'aquesta manera el controller assigna el client a la VLAN correcta just després del procés d'autenticació amb 
el servidor Radius. A l'annex anterior es descriu totes les passes de configuració d'una forma senzilla i visual.

Autenticació WEB.

Una altra  manera de fer  un control  d'accés  és  emprar  l'autenficació  via  web,  tant  pot  ésser  interna com 
externa. Començarem analitzant la interna.

Annex A18-C18-web_auth_config.pdf

Article sobre el procés d'autenticació via web amb el Controller.

Es tracta d'una característica de seguretat considerada de capa 3, el controlador no permet altre tràfic IP 
excepte de tipus  DHCP o DNS d'un client  fins  que aquest  no hagi  acreditat  un nom d'usuari  i  password 
correctes. 

Aquest  tipus  d'autenticació  no  requereix  cap  suplicant  ni  software  de  client.  Habitualment  s'utilitza  en 
entorns Hot Spots. S'ha de tenir molt clar que no dona cap tipus de mecanisme de seguretat de capa 2 i per  
tant  les  transmissions  no  estaran  encriptades,  aquest  mecanisme  és  vàlid  per  a  entorns  on  només  ens  
preocupa la connectivitat i no tant la  confidencialitat.

El  procés  d'autenticació  arranca  amb  la  primera  transacció  web del  client,  primerament  se  li  permet  les 
consultes DNS i  quan el client intenta obrir  una connexió http amb un servidor remot la connexió tcp es 
redirigida cap el mateix WLAN Controller i aquest retorna al client un plana web d'autenticació, en cas que el  
client la passi correctament queda autoritzat per a l'accés a la xarxa. La base de dades de credencials d'usuari  
tant pot ésser local al mateix controlador com un servidor Radius o també un servidor LDAP. La configuració 
del client es correspon amb l'accés a una xarxa sense cap tipus d'autenticació.

També es pot fer aquest procés d'autenticació d'usuaris emprant un servidor web extern – no executant-se 
dins el mateix controlador -, anem a estudiar-ho:

Annex A19-C19-ext-web-auth-wlc.pdf

Article sobre el procés d'autenticació web externa amb el Controller.
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La diferència fonamental amb el cas anterior és que la plana web d'autenticació està a un servidor extern, ja  
no es servida des del mateix WLAN Controller. 

En aquest cas la redirecció web es fa cap a un servidor extern, aquest retorna les credencials al controlador i  
en aquest punt es poden comprovar per part del WLAN Controller contra un servidor d'autenticació RADIUS. 
Una vegada passat el procés d'autenticació el client té accés a la xarxa. El tutorial anterior descriu les passes  
de forma clara, incloent la necessitat de la creació d'una ACL (en alguns controladors) per tal de permetre la  
comunicació entre els clients que volen ésser autenticats i el servidor web remot.

Valoració Cisco Wireless LAN Controllers

Primer de tot vull aclarir que la part d'anàlisi dels controlador wireless cisco no és massa llarga ja que tot lo  
que s'ha exposat sobre els  controladors està basat en bibliografia  de cisco.  Això és així  ja  que CISCO és  
clarament una empresa que marca tendència i que posseeix solucions d'avantguarda. Per tant tot el que s'ha  
exposat a l'apartat de funcionament de controladors wireless és òbviament aplicable als controladors cisco.

Com es pot veure el ventall de possibilitats de configuració d'aquests dispositius és senzillament complet,  
cubrint tots els estàndard i afegint tecnologia pròpia puntera com puguin ésser els seus sistemes WIPS.

L'aprenentatge  requerit  per  al  maneig  de  dispositius  cisco  no  és  petit  però  s'ha  de  destacar  l'excel·lent  
bibliografia que tenen així com els recursos documentals que pots trobar de forma oberta a la seva web.

L'escalabilitat de les solucions és un aspecte molt cuidat i de fet tenen dispositius pensants per a totes les 
mides, la seva integració en un campus cablejt també està molt cuidada.

Respecte al funcionament i rendiment simplement dir que és excel·lent.
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12 Viabilitat Econòmica.

Aquest treball fi de carrera no estava orientat al disseny d'un projecte com pugui ésser dotar de wifi municipal  
un petit ajuntament, es tracta d'un estudi sobre la seguretat de xarxes sense fils. Recordem que el títol és:  
“Estudi sobre els riscos i amenaces existents en les xarxes sense fil.  Solucions actuals existent en el 
mercat  i  comparació  de  les  seves  característiques.  ”.  Així  que  no  tenim  el  context  d'una  empresa  ni 
d'instal·lació d'un cert equipament per tal de millorar la seguretat d'una xarxa ja existent. El fil conductor ha 
estat anar mostrant les diferents tecnologies wireless , des de xifratge WEP fins als WIPS, estudiant el seu  
grau de seguretat i les diferents estratègies d'atac que es poden donar en cada cas.

Qualsevol estudi de viabilitat econòmica necessitaria d'un context real d'empresa per tal de poder valorar els  
costos de forma exacte, context empresarial que no tenim. Així la idea d'aquest apartat serà mostrar com 
independentment del costos exactes i de la realitat específica de cada empresa la seguretat ha d'ésser un  
tema fonamental i que les noves tecnologies com pugui ésser els controladors wifi o els sistemes WIPS són del 
tot necessaris per evitar situacions del tot desaconsellables per a qualsevol empresa.

Primerament notar que independentment del camp on la nostra empresa desenvolupi la seva activitat mai es 
pot permetre tenir una xarxa amb vulnerabilitats conegudes. El cost que pot implicar una falta de seguretat  
serà sempre elevat i fins i tot crític per a l'empresa, des de valuoses pèrdues fins a la pèrdua de credibilitat  
davant  la seva pròpia cartera de clients.  Cal  recordar  que la  legislació dels  països desenvolupats és  molt  
estricta i en cas de no complir-se pot desencadenar demandes amb costos econòmics molt elevats.

Com he comentat abans a part del costos econòmics derivats  de problemes associats amb una seguretat  
deficient també tenim els costos d'imatge i també els costos d'oportunitat que sens dubte són importants.

Actualment encara existeix una falta de conscienciació del sector empresarial sobre la necessitat d'invertir 
recursos,  tant  econòmics  com humans,  en la  securització  de les  seves  infraestructures de comunicacions. 
Encara que cada vegada són més les empreses que decideixen invertir en aquest aspecte.

Desgraciadament podem trobar moltes configuracions insegures, des de usuaris personals que tenen wifis 
amb  sistema  d'encriptació  WEP  o  routers  amb  WPS  activat  fins  a  empreses  que  pensen  que  per  haver 
configurat una wifi emprant WPA2 amb una pre-shared key ja tenen un nivell de seguretat acceptable.

La configuració WPA2 amb una pre-shared key complexa que difícilment pugui ésser dins diccionaris d'atac és 
una opció de configuració molt adequada per a qualsevol SOHO (Small Office Home Office), sempre i quan el  
nombre d'usuaris sigui molt petit. Encara que hem de recordar que tots compartiran la mateixa clau i per tant 
tots els que la coneguin podran veure les comunicacions dels altres i una clau comuna sempre és susceptible 
d'enginyeria social  per  tal  d'aconseguir-la de forma fraudulenta.  El  fet diferents usuaris  puguin veure les  
comunicacions dels altres sol semblar un argument de pot pes fins que expliques que tot el software maliciós 
instal·lat en els diferents ordinadors també tendrà accés al tràfic i estarà en condicions de plantejar atacs molt 
interessants, això juntament amb les estimacions d'ordinadors infectats que es solen publicar fan que per poc 
que es pugui sigui aconsellable emprar plantejaments empresarials - emprant 802.1X, Wlan Controllers, etc -.

Respecte a les instal·lacions d'un tamany mínim ja és del tot aconsellable plantejar la utilització de WLAN 
Controllers i per tant 802.1X. Des del punt de vista de l'increment de cost que això implica basta tenir en  
consideració  la  reducció  de  costos  de  manteniment  que  s'estalviaran  per  a  l'empresa,  mantenir  una 
infraestructura de punts d'accés independents a mig termini sempre superarà el cost d'un Wlan Controller i 
més si tenim en compte que actualment els costos d'aquests dispositius s'han reduït de forma molt notable. 
És a dir, per a justificar la inversió en seguretat tan sols és necessari pensar en els possibles desastres que  
poden ocórrer, el cost s'amortitza minimitzant els recursos de personal associats al manteniment i a més de 
forma ràpida.  Si  tenim en compte els  possibles problemes de conseqüències difícils  de preveure l'elecció 
queda més que justificada.

Invertir en sistemes WIPS pot ésser una mica més complicat de justificar, encara que la meva recomanació és  
total. Normalment entre els diferents sistemes WIPS comercials hi trobarem diferències molt importants de 
prestacions i  també de cost,  com ja hem vist abans els atacs cap a les xarxes basades en 802.1X gairebé 
sempre empren rogue access points i aquest és una justificació prou poderosa per instal·lar WIPS sempre que  
les nostres possibilitats ens ho permetin.

Per acabar vull destacar que la seguretat no és cost, és una inversió i del tot recomanable. 
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