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Abstrakt 

 
Konfigurationsprotokollet Wi-Fi protected setup (WPS) har vissa brister i 

dess design gällande hur autentiseringen av den PIN-kod som används för att 

ansluta en enhet till ett trådlöst nätverk är implementerad. Dessa brister kan 

utnyttjas av en attackerare för att utföra en bruteforce-attack som på en 

relativt kort tid kan identifiera den korrekta koden. Detta arbete har tagit fram 

metoder för att motverka eller fördröja attacker mot WPS-protokollet som 

med relativt enkla medel kan implementeras i befintliga nätverk. Genom 

utförda praktiska experiment där en fristående server upptäckt en attack och 

genomfört olika försvarsmetoder har de mekanismer som presenterats 

utvärderats.  

 

Slutsatsen är att den effektivaste metoden för att avbryta en bruteforce-attack 

mot protokollet är att automatiskt byta ut PIN-koden då en attack upptäcks. 

 

Nyckelord: Wi-Fi protected setup, WPS, intrångsdetektering, IDS, trådlösa 

nätverk 

 
 

Abstract 

 
Wi-Fi protected setup (WPS), a protocol used to configure wireless clients, is 

flawed in regard to the design of the authentication procedure for the PIN-

code used to connect a new device. This flaw can be exploited by an attacker 

to perform a brute force attack to identify the code. This report presents 

methods to counteract brute force attacks performed against the WPS 

protocol. The study has been performed by practical experiments where the 

countermeasures have been evaluated and their performance has been 

measured. With simple means, such as a third party acting on the routers 

behalf in implementing countermeasures against the attacker, the attack can 

be counteracted.  

 

The conclusion is that the most effective way of countering the WPS-brute 

force attack presented is to automatically replace the PIN-code with a 

randomly generated one when an attack is detected. 

 
Keywords: Wi-Fi protected setup, WPS, intrusion detection, IDS, wireless 

networks 
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1. Introduktion 
 

Detta kapitel ger en kort introduktion till uppsatsen. Det problem samt de 

frågeställningar som rapporten avser att besvara beskrivs och syftet redogörs. 

Hur utredningen har utförts visas även i underrubriken ansats och syfte. I 

slutet av kapitlet redogörs även för utredningens avgränsningar. 

 

 

1.1. Ämnesområde och relevans 
 

Försäljningen av trådlös utrustning omsätter stora belopp, vilket visar på att 

användningen av trådlösa nätverk är vida utbredd. Under 2012 förväntas den 

globala försäljningen överstiga 4 miljarder dollar [4]. Samtidigt som 

försäljningen ökar börjar också fler användare flytta ut vardagliga sysslor 

som betalning av räkningar och korrespondens mellan vänner och släkt mot 

internet. Med detta ökar även behovet av informationssäkerhet och 

medvetenhet om risker med att sätta upp trådlösa nätverk och samtidigt 

upprätthålla användarens informationsintegritet. 

 

Denna utredning undersöker därför trådlösa nätverk ur ett 

säkerhetsperspektiv, med fokus på en relativt ny sårbarhet som uppdagats i 

konfigurationsprotokollet Wi-Fi protected setup (WPS) [2][9]. Sårbarheten 

tillåter någon med endast grundläggande datorkunskap att nyttja färdiga 

applikationer, som finns tillgängliga på internet, för att ta sig in på nätverk 

där accesspunkterna har WPS-funktionen aktiverad. 

 

 

1.2. Problemformulering och frågor 
 

För att förenkla konfigurationen av trådlösa anslutningar har Wi-Fi Alliance 

tagit fram ett protokoll, WPS [1], som automatiskt kan konfigurera klienters 

säkerhethetsinställningar. Genom att ange en åttasiffrig pinkod eller genom 

att trycka på en fysisk knapp på både klientens trådlösa nätverkskort samt 

accesspunkten autentiseras klienten. Därefter skickas nätverkets 

Service set identifier (SSID) och säkerhetsnyckel för autentisering över från 

accesspunkten. Figur 1.1 visar de steg som genomförs då en enhet 

konfigureras via WPS med PIN-kod för att ansluta till ett trådlöst nätverk. 
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Figur 1.1: När en klient har autentiserat sig med PIN-koden för WPS-protokollet skickas alla 

nödvändiga parametrar från accesspunkten som behövs för att klienten ska kunna utföra WPA-

autentisering och upprätta en anslutning till nätverket. 

 

I december 2011 publicerade Stefan Viehböck, frilansande forskare inom 

informationssäkerhet, experimentella resultat som identifierade en sårbarhet 

som gör det möjligt att genomföra en attack mot routrar eller accesspunkter 

som har WPS aktiverat och därmed få identifiera de krypteringsnycklar som 

finns konfigurerade för den trådlösa autentiseringen [2]. Med hjälp av dessa 

nycklar kan sedan åtkomst till nätverket möjliggöras.  

 

På grund av hur kontrollen av koden är implementerad i protokollet reduceras 

antalet möjliga kombinationer från 100 000 000 (10 ^ 8) till 11 000 då den 

åttasiffriga koden verifieras i två steg om fyra siffror vardera och där den 

sista siffran i den andra delen utgör en kontrollsumma för hela koden [2]. 

 

Attacken som Viehböck beskriver traverserar i enlighet med WPS-protokollet 

samtliga nyckelkombinationer tills dess att PIN-koden har identifierats. Han 

kunde i sina tester uppnå en frekvens på under 3 sekunder per försök, och 

tiden för att prova alla möjliga kombinationer uppgår då till under 10 timmar. 

Detta är en avsevärt kortare tid jämfört med tiden det tar att gå igenom alla 

möjliga kombinationer av den nyckel på 8 till 64 tecken som används för 

Wi-Fi protected acess pre-shared key (WPA-PSK). 

 

Routrar och accesspunkter som återfinns i dagens hemmanätverk levereras 

ofta med WPS-funktionen aktiverad direkt från fabrik och blir därmed, så fort 

den startas upp, ett potentiellt mål för en attack. Eftersom attacken riktar sig 

mot WPS kringgås all säkerhet som konfigurerats, exempelvis autentisering 

med WPA2. Möjligheten att stänga av denna funktion är begränsad till 

enhetsmodell eller mjukvaruversion i enheten, och kan därmed inte alltid 

genomföras utan att tillverkaren först släppt en programvaruppdatering som 

tillåter detta. 
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De frågeställningar som uppsatsen ämnar svara på är: 

 

 Vilka tekniska mekanismer kan, utan tillverkarens involvering, 

användas för att fördröja alternativt avbryta en pågående attack mot 

en enhet med WPS aktiverat? 

 

 Hur mycket kan attacken fördröjas då dessa mekanismer används? 

 

 

1.3. Målformulering och nytta 
 

Utredningen avser att undersöka vilka tekniska möjligheter som går att skapa 

för att skyddda sig mot attacker utförda mot WPS-protokollet. Avsikten är 

även att undersöka om det går att utföra någon form av blockering eller 

fördröjning av attacker genom att låta en enhet i nätverket automatiskt 

upptäcka och agera på dessa händelser. 

 

Användare som har utrustning där WPS är aktiverat har inte alltid möjlighet 

att stänga av funktionen. Oavsett om detta är på grund av begränsningar i 

mjukvaran eller att användaren behöver funktionaliteten som WPS 

tillhandahåller behöver de ett alternativ för att kunna skydda sig mot attacker 

riktade mot protokollet. 

 

Om inget skydd finns mot sårbarheten kan en attackerare ta sig in på det 

trådlösa nätverket via en brute-force attack och väl inne utföra mer 

avancerade attacker som kan ha ödesdigra konsekvenser. Ett exempel på en 

attack som kan utföras är avlyssning av datatrafiken genom en så kallad 

”Man-in-the-middle”-attack [3] som i sin tur kan bidra till att känslig 

information, banktransaktioner eller dylikt, blir tillgänglig för attackeraren. 

Därmed lyfts nyttan med att ta reda på mer information kring detta och ge 

möjligheten till användarna att själva vidta åtgärder för att säkra upp sina 

enheter. 

 

 

1.4. Ansats och syfte 
 

Utredningen kommer att utföras i form av experiment där vi undersöker 

möjligheterna att få en automatiserad fördröjning samt blockering av en 

brute-fore attack mot WPS, detta i form av att en enhet i nätverket övervakar 

trafik som kommer in mot routern eller accesspunkten och upptäcker kända 

paket som ger tecken på att en attack utförs. När attacken har upptäckts 

reagerar enheten i form av att köra en bit programkod som utgör grunden för 

försvarsmekanismerna. 
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Syftet med arbetet är att undersöka hur vida det går att skydda sig mot 

sårbarheten Viehböck påträffat i WPS-protokollet. Avsikten är även att se om 

de experiment som genomförs kommer att ge nya möjligheter till 

vidareutveckling av skydd av just denna typ av attack och därmed låta en 

vanlig användare kunna fortsätta använda fördelarna av WPS utan att behöva 

kompromissa på säkerheten i sitt nätverk. 

 

 

1.5. Avgränsningar 
 

Det skript som utför konfigurationen i routern är skrivet specifikt för att 

interagera med webbgränssnittet i en hemmarouter. Den prototyp för 

serverprogramvaran som är framtagen är utvecklad för Linux och  

baseras på verktyg som finns tillgängliga till detta operativsystem. 
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2. Bakgrund 
 

I detta kapitel beskrivs de olika säkerhetstekniker som används i trådlösa 

nätverk. En mer ingående bakgrund till hur Wi-Fi protected setup (WPS) och 

dess autentiseringsprotokoll fungerar ges samt de verktyg som använts för att 

utföra undersökningen beskrivs. 

 

 

2.1. Säkerhet i trådlösa nätverk 
 

Mobilitet och frihet är några utav fördelarna med att ha en trådlös anslutning i 

hemmet och kan ge användare tillgång till nätverk utan att behöva ha någon 

fysiskt fast anslutning. Samtidigt som allt fler ser nyttan i att kunna röra sig 

fritt och alltid vara uppkopplad efterföljer, som i många nya tekniker, 

säkerhetshot som kan skapa oförutsedda effekter på nätverket. I det tidiga 

stadiet av trådlösa nätverk använde man en 64-bitars krypteringsstandard 

fram som kallas Wired equivalent privacy (WEP) som använde sig utav en 

40-bitars nyckel. WEP erbjöd användare att få någon sorts säkerhet i sitt 

användande av trådlösa nätverk genom att kryptera varje paket separat med 

hjälp av krypteringsalgoritmen RC4 [7]. Standarden ansågs under en tid att 

vara säker och spreds ut till tillverkarna för att implementera i deras trådlösa 

enheter. 2001 presenterades en artikel där författarna visade på att WEP gav 

en otillräcklig säkerhet för det trådlösa nätverket då en potentiell attackerare 

bara behövde lyssna på den trafik som skickades mellan en accesspunkt och 

en klienten. Attacken går ut på att känna igen återkommande mönster i 

paketen som passerar mellan enheterna och därmed plocka ut detta mönster 

och använda denna data själv, som krypteringsnyckel, för att ansluta till 

nätverket [8]. 

 

För att försöka bibehålla någon form av säkerhet i trådlösa nätverk tog Wi-Fi 

Alliance fram en efterföljare till WEP som skulle ge mycket ökad säkerhet 

och möjlighet till åtkomstkontroll tillsammans med bättre kryptering, den nya 

standarden Wi-Fi Protected Access (WPA) såg sitt ljus. WPA kom i två 

versioner; WPA-Personal (WPA-PSK) som använder en delad nyckel som 

både klient och accesspunkt måste känna till, den andra versionen är WPA-

Enterprise som riktade sig mot företag som behövde bättre autentisering via 

en central server (ex. RADUIS). WPA använder precis som WEP en RC4 

algorithm för att dynamiskt kryptera varje invdividuellt datapaketen med en 

128-bitars nyckel [7, 8]. Även om WPA var något säkrare än WEP var den 

endast ämnad som en tillfällig lösning på säkerhetsbristerna som finns i WEP 

tills dess att WPA2 blev färdigställd och kunde rullas ut till konsumenterna. 

WPA2 har betydligt säkrare krypteringsalgorithm, AES, som kan använda 

upp till 256-bitars kryptering. WPA2 är sedan 2006 ett krav för tillverkare av 

trådlös nätverkutrustning som vill behålla Wi-Fi Alliance certifieringen på 
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produkterna [5]. WPA2 anses vara tillräckligt säkert för att användas både i 

hemmanätverk och i företagsmiljöer, även om det finns ett fåtal kända sätt för 

att attackera och bryta sig in på ett nätverk uppsäkrat med detta protokoll [7]. 

 

 

2.2. Konfigurering av enheter via webben 
 

En del enheter, ofta nätverksutrustning, tillåter att man ändrar dess 

inställningar utan att behöva vara direktkopplad mot dem utan istället 

möjliggör förändring via en fjärranslutning. Ett exempel på en sådan 

fjärrstyrning av inställningarna är när en enhet kör en intern webbserver på 

sin maskinvara som gör det möjligt att nå enheten med hjälp av en dator och 

en webbläsare. Utrustning som tillåter denna modifiering via webbläsare 

kräver en nätverksanslutning tillammans med en IP-adress som användaren 

eller administratören kan nå. Denna typ av ändring på en enhets inställningar 

benämns i arbetet som användandet av dess webbgränssnitt. 

 

 

2.3. Wi-Fi Protected Setup 
 

WPS är ett protokoll som förenklar konfigurationen av nya enheter när de ska 

anslutas till ett trådlöst nätverk. När en enhet ska anslutas till ett nätverk 

måste användaren i normala fall manuellt konfigurera SSID, typ av 

kryptering och autentisering samt ange den förkonfigurerade 

krypteringsnyckeln för att få tillgång till nätverket. WPS förenklar detta 

förfarande genom att användaren endast behöver ange en åttasiffrig PIN-kod 

som finns konfigurerad på accesspunkten, alternativt trycka ner knappar på 

accesspunkten samt klientenheten, för att automatiskt få SSID samt 

krypteringsnycklar skickade till sig [1]. När en enhet väl har fått sin 

konfiguration genom WPS har den all information för att ansluta till 

nätverket lagrad även för framtida bruk, och behöver således inte genomgå 

WPS-processen fler gånger såvida inställningarna inte ändras. WPS är inte 

kompatibelt med WEP, och kan endast användas för att konfigurera enheter 

som skall ansluta till nätverk som använder WPA/WPA2 alternativt ingen 

autentisering alls. 

 

WPS-protokollet använder sig av 802.1X och skickar sin data i EAP-paket.  

När en klient autentiseras sker det i ett antal steg som visas nedan [14]. Tabell 

2.1 visar förfarandet med beskrivningar för vad de olika paketen innehåller. 
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Meddelande Från Till Data 

M1 Server Klient Diffie-Hellman nyckelutbyte 

M2 Klient Server Diffie-Hellman nyckelutbyte 

M3 Server Klient Hashsummor som används av klient för att 

autentisera första delen av PIN 

M4 Klient Server Autentisering för första fyra siffror av PIN 

M5 Server Klient Autentisering för första fyra siffror av PIN 

M6 Klient Server Autentisering för sista fyra siffror av PIN 

M7 Server Klient Autentisering för sista fyra siffror av PIN, 

samt konfiguration till klienten. 

Tabell 2.1: Beskrivning av WPS-meddelandetyper 

 

1. Klienten och servern upprättar en gemensam krypteringsnyckel 

genom Diffie-Hellman (DH)-algoritmen genom att skicka M1 samt 

M2 meddelanden mellan varandra. Dessa innehåller de publika 

nycklarna för DH-algoritmen. Datan i samtliga följande meddelanden 

är krypterade med algoritmen AES-CBC och den symmetriska 

krypteringsnyckel som upprättats i detta steg. 

 

2. Genom att skicka M3-M5 meddelanden kontrolleras att de första fyra 

siffrorna av PIN-koden klienten samt servern har stämmer överens 

med varandra. 

 

3. M6 samt M7-meddelande utbyts för att autentisera den andra delen av 

PIN-koden. 

 

4. Om alla de föregående stegen genomförts korrekt skickar servern ut 

konfigurationsinformation för det trådlösa nätverket i dess M7-

meddelande som skickas till klienten. 

 

 

Om autentiseringen inte går igenom i något av stegen skickas ett EAP-NACK 

meddelande från servern, och processen avbryts [2].  
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2.4. Verktyg för interaktion med webgränssnitt 
 

Curl [11] är ett verktyg med en samling funktioner och protokoll som kan 

användas för att skicka eller hämta data från en server, allt via ett textbaserat 

interface. Verktyget har möjligheten att skicka data via Hypertext Transfer 

Protocol (HTTP) till en specifik webbadress eller Uniform resource location 

(URL) som det kallas på engelska. I det sammanhang curl används i de 

experimenten som genomförs ämnar verktyget till att skicka data i form av 

kommandon till en webbadress som är kopplad mot en routers webbserver. 

Webbservern behandlar den data som kommer in och ändrar i exempelvis en 

konfigurationsfil, på så vis skapas en interaktion mellan en klient och en 

webbserver. 

 

 

2.5. Verktyg för paketanalys 
 

Tshark [10] är en programvara som används för att plocka upp paket från 

nätverkskortet och presentera dessa i en mänskligt läsbar form. Vid analys av 

paket i exempelvis tshark, kan all trafik plockas upp av programmet för att 

sedan låta en administratör manuellt lägga på ett filter som begränsar antalet 

paket avsevärt och därmed gör det lättare och mer överskådligt att analysera 

trafiken. Dessa filter kan ställas in på att vara allt ifrån väldigt generella och 

ta med mycket trafik till att vara väldigt specifika och endast ta ut trafik som 

är ämnad åt en specifik router eller klient samt som innehåller vissa specifika 

flaggor vilket gör paketet intressant ur en nätverkssäkerhets synpunkt [10]. 

En paketanalysator kan enkelt konverteras till ett Intrusion detection system 

(IDS) genom att låta analysatorn spara ner sina loggar till fil utifrån de filter 

den har applicerat. Därefter kan ett skript köras för att kolla igenom dessa 

filer efter specifika värden och reagera på dessa om så behövs. 

 

 

2.6. Bruteforce-metod för WPS-protokollet 
 

Den metod som presenterades av Viehböck i Brute forcing Wi-Fi Protected 

Setup [2] för att identifiera den PIN-kod som konfigurerats på en router eller 

accesspunkt med WPS-protokollet aktiverat innebär att samtliga möjliga 

kombinationer av den åttasiffriga koden utvärderas tills dess att den rätta 

PIN-koden påträffats. Detta är möjligt att genomföra inom en rimlig tidsram 

då, som beskrivet tidigare under rubriken Wi-Fi Protected Setup, koden är 

uppdelad i två fyrsiffriga delar som utvärderas separat av protokollet och där 

den sista siffran av PIN-koden är en kontrollsiffra som kan räknas fram med 

hjälp av de första sju siffrorna. Genom att skicka de första fyra siffrorna och 

kontrollera accesspunktens svar kan det avgöras om de var korrekta eller ej. 

Om ett EAP-NACK skickas tillbaka från accesspunkten kan slutsatsen dras 
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att den första delen av PIN-koden är felaktig, varpå dessa siffror 

inkrementellt ökas inför nästa försök. Får attackeraren istället ett paket med 

WPS-typ M5 som svar så vet denna att de första fyra siffrorna var korrekta 

eftersom protokollet fortskridit till nästa steg och traverseringen av 

kombinationerna i den andra delen av PIN-koden kan inledas [2]. Figur 2.1 

illustrerar metoden i ett flödesdiagram. 

 

Viehböck utförde i sina experiment attacken mot trådlösa routrar av ett flertal 

olika tillverkare såsom D-link, Netgear, TP-link och Linksys. Frekvensen för 

testade PIN-koder per sekund varierade mellan 0,5 sekunder och 3 sekunder, 

vilket gav en tid för att gå igenom samtliga 11000 kombinationer på 1,5 till 9 

timmar. De resultat Viehböck fick fram genom att utvärdera sin metod mot 

dessa tillverkares enheter var att han kunde få ut PIN-koden samt 

krypteringsnycklarna från samtliga modeller där WPS var aktiverat [2]. 
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Figur 2.1: Genom att kontrollera de svar som en attackerare får tillbaka från accesspunkten, efter att ha 

skickat en del av PIN-koden enligt WPS-protokollet, kan attackeraren dela upp den åttasiffriga nyckeln 

i två fyrasiffriga delar och gå igenom samtliga kombinationer för dessa delar var för sig. 
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3. Metod 
 

I det här kapitlet redogörs experimentmiljön tillsammans med verktyg som 

används för att frambringa resultaten utifrån genomförandet. Genomföranden 

sker under lika premisser med skillnad på dess tänkta resultat utifrån 

försvarsmekanism. 

 

 

3.1. Val av metod 
 

För att undersöka vilka tekniska mekanismer som finns för att fördröja 

alternativt avbryta en pågående attack mot ett trådlöst nätverk valdes 

praktiska experiment som metod utifrån de möjligheter som fanns att tillgå i 

form av utrustning och dess kapacitet samt funktionalitet. Vid framtagning av 

den andra frågeställningen var det av vikt att olika lösningar testades och 

ställdes gentemot själva bruteforce-attacken för jämföra resultaten och 

därmed få ut något som påvisar dess verkningsgrad. Att göra denna utredning 

teoretiskt och basera den på redan befintlig data inom området hade givit 

svaga och opålitliga resultat då befintlig data endast består av ett fåtal 

rapporter som fokuseras kring attackmetoden, utan att ta upp eventuella 

försvarsmekanismer. Det hade även varit mycket svårt att resonera kring 

verkningsgrad på uppfunna försvarsmekanismer då ingen tidigare data med 

liknande implementation finns att tillgå. 
 

 

3.2. Experimentmiljö 
 

Den miljö som behövs för att få enheterna att interagera och kommunicera 

med varandra som tänkt består av en trådlös router, en server och en klient; 

dessa kommer att benämnas med dessa namn under hela avsnittet Klienten 

agerar attackerande dator som försöker knäcka den 8 siffriga PIN-koden hos 

den trådlösa routern och dess WPS-funktion. Servern agerar övervakare av 

trådlös nätverkstrafik och ämnas till att förhindra denna attack. Figur 3.1 

visar en översikt över hur experimentmiljön är uppsatt. 

 

Alla försök till attack och försvar baseras på samma konfiguration med 

skillnaden att enheten som upptäcker attacken försöker antingen blockera 

avsändaren av dessa paket genom att lägga in en post med attackerarens 

MAC-adress i accesspunktens lista över blockerade enheter eller byta ut 

nätverkets PIN-kod för WPS-protokollet alternativt starta om WPS-tjänsten i 

routern. 
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Figur 3.1: Experimentmiljön består av en trådlös accesspunkt i form av en router samt en attackerare 

som försöker identifiera PIN-koden för WPS-protokollet via en trådlös uppkoppling. En server 

avlyssnar utvalda delar av den trådlösa trafiken som skickas från routern för att avgöra om en attack 

pågår, och skickar sedan konfigurationskommandon över en trådbunden anslutning till routern om en 

attack har upptäckts. 

 

Premisserna för att kunna utföra experimenten kretsar kring att en 

accesspunkt med möjlighet till WPS-funktionalitet sätts upp och konfigureras 

med en PIN-kod för att klienter ska kunna ansluta mot den. 

 

Den trådlösa routern är av märket D-Link, modell DIR-600 och 

hårdvaruversion Bx, den firmware som används är 2.1. Enheten är ämnad för 

bruk i hemmet och har därmed WPS-funktionalitet aktiverad som standard 

från fabrik. Den inbyggda webbservern i routern är aktiverad och 

inloggningsuppgifterna är kända av servern som ska hjälpa routern att 

upptäcka och förhindra attacker. 

 

Hårdvaran som används för klient och server består av två 

Dell Poweredge 1850 med Backtrack 5 installerat som operativsystem; en 

distribution av Linux som kommer med ett antal verktyg för bland annat 

penetrationstestning och nätverksanalys förinstallerade. Till vardera dessa har 

ett trådlöst nätverkskort anslutits, av märket D-Link och modell DWA140. 

 

Servern kör programvaran tshark [10] för att kunna plocka ut den trafik 

som är intressant i avseendet för experimentet, det vill säga attacker mot den 

trådlösa routerns WPS-funktion. För att kunna påverka den trådlösa routerns 

inställningar kör servern ett script som ansluter mot routerns webbgränssnitt 

och modifierar inställningarna för WPS samt de interna accesslistor som 

används. För att ge servern möjlighet att interagera med routerns 

webbgränssnitt installerades curl [11] som gjorde det möjligt att sätta upp 

en session mellan routern och servern som sedan användes för att skicka 

konfiguration via HTTP. 
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Klienten som agerade attackerare under experimentet försågs med 

programvaran airmon-ng [12] för att möjliggöra att nätverkskortet sätts i 

övervakningsläge och attackverktyget reaver-wps [13] för att kunna 

genomföra själva attacken mot routerns WPS-funktion. 

 

Routern konfigurerades med SSID “Target” så det senare kunde kännas igen 

av klient och server. Med hjälp av serverns trådlösa nätverkskort, som var 

satt i övervakningsläge, kunde routerns MAC-adress fås fram. MAC-adressen 

är väldigt viktig då den kom att användas av de försvarsmekanismer som 

sedan ska förhindra de olika attackerna. WPS var aktiverat från uppstart av 

routern och krävde därför ingen extra konfiguration, detsamma gällde även 

den kryptering som var inställd som standardvärde och var av typen WPA2-

PSK. 

 

Routern och servern nyttjar en trådbunden koppling mellan sig för att 

interagera. Klienten har ingen koppling mot routern och saknar de nycklar 

som behövs för att ansluta.  

 

 

3.3. Genomförande 
 

Alla attacker utfördes på samma vis och med samma verktyg,  

reaver-wps [12], för att knäcka PIN-koden till WPS-funktionen. 

Försvarsmekanismerna ändrades för varje gång klienten genomförde en 

attack i nedan beskrivna form. Samtliga attacker genomfördes tills dess att de 

avbrutits helt av en försvarsmekanism, alternativt att de lyckats komma över 

PIN-koden. 

 

 

Attackmetod Attacken genomfördes med hjälp av verktyget 

reaver-wps som implementerar Viehböcks metod för att utföra en brute-

force attack mot protokollet. Klienten försatte sitt trådlösa nätverkskort i 

monitor-mode med hjälp av programmet airmon-ng och startade därefter 

attacken genom att exekvera reaver-wps. Attackverktyget konfigurerades 

med den trådlösa accesspunktens BSSID samt kanal och använde det 

monitor-interface som skapats med airmon-ng för att skicka och ta emot 

trafik. 

 

Detektering av attack För att upptäcka om en attack pågick användes två 

skript; write_log.sh samt variationer av read_log.sh. Dessa skript återfinns i 

sin helhet i bilaga A till D. Det första skriptet utnyttjar tshark för att 

kontinuerligt lyssna efter WPS-protokollets M3-paket från en förutbestämd 

källa, i detta fall accesspunkten. Upptäckta paket loggas till en fil där varje 
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rad innehåller MAC-adressen hos destinationen samt tidpunkten då paketet 

togs emot angivet i POSIX-tid. För att avgöra om frekvensen av paket som 

upptäcks är hög nog för att kunna göra antagandet att det är en attack som 

pågår exekverades sedan read_log.sh. Detta skript läser in de fem senast 

registrerade paketen och räknar ut hur lång tid som gått mellan mottagandet 

av paketen. Om mindre än fem minuter passerat antar skriptet att en attack 

pågår och kod som utför motåtgärder körs. Åtgärderna var olika för de olika 

experimenten, och beskrivs senare i detta kapitel. Genom att med hjälp av 

cron schemalägga read_log.sh att köras var femte minut automatiseras 

systemet och attacker kan upptäckas fortlöpande. 

 

Vidimering av Viehböcks metod För att kunna mäta effektiviteten i de 

lösningar som presenteras i utredningen fastställs en baseline genom att 

vidimera Viehböcks metod. Detta utförs genom en attack mot routern då inga 

försvarsmekanismer är implementerade. Under detta experiment noteras med 

vilken frekvens försöken av PIN-koder utförs med. Denna attack genomgår 

samma attackmetod som är beskriven tidigare i detta kapitel. 

 

Försök 1 Under det första experimentförsöket var syftet att låta attacken 

avbrytas genom att blockera attackerarens, i det här fallet klientens, MAC-

adress från att få kommunicera med routern. Klienten påbörjade attacken med 

hjälp av reaver-wps enligt Attackmetod och servern inledde sin 

detektering av attackförsöken enligt Detektering av attack genom att 

exekvera skriptet angivet i bilaga B. Skriptet är konfigurerat att stoppa 

attacken genom att modifiera routerns lista över blockerade MAC-adresser 

om gränsvärdet för tillåtna M3-paket över fem minuter överstigs. Detta 

uppnås genom att med hjälp av verktyget curl skicka konfigurations-

kommandon med HTTP till routern som inför blockeringen av MAC-

adressen som klienten använder. 

 

Försök 2 Det andra experimentförsöket utfördes på samma sätt som det 

första experimentförsöket, med skillnaden att skriptet i bilaga C användes för 

att upptäcka och motverka attacken. Till skillnad från tidigare försök då 

servern plockade ut klientens MAC-adress direkt efter upptäckt i tshark, 

exekverades istället kod vars ändamål var att skicka kommandon via curl 

till routern för att stänga ner WPS-tjänsten. Tjänsten hålls avstängd tills dess 

att nästa körning av skriptet sker enligt den schemaläggning som gjorts i 

cron. 

 

Försök 3 Det tredje försöket gick ut på att skifta den PIN-kod som var 

konfigurerad på routern när en attack upptäckts och på detta vis fördröja den. 

För att upptäcka attacken loggades här WPS-paket av typen M5 till skillnad 

från de tidigare försöken där M3-paket utgjort grunden för upptäckt av 

attacken. En attack upptäcks sålededes inte förän attackeraren har kommit 
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över PIN-kodens första fyra siffror. Anledningen till detta är att minimera hur 

ofta PIN-koden behöver bytas för att fördröja en attack. Förhoppningen är 

även att ett byte av koden i detta stadie orsakar en längre fördröjning av 

attacken. Försvarsmekanismen som servern utförde när den stötte på de paket 

som utgör själva bruteforce-attacken hade modifierats till att exekvera 

skriptet som finns beskrivet i bilaga D. Programkoden i skriptet som kördes 

skickade HTTP-paket via verktyget curl till routern och konfigurerade en 

ny PIN-kod som genererats av skriptet när en attack upptäckts. 

 

 

3.4. Metoddiskussion 
 

De tre metoderna valdes utifrån de funktioner som gick att utnyttja i 

enheterna. Då routern har en blockeringslista som går att modifiera med hjälp 

av att skicka HTTP-kommandon ansågs det möjligt att utnyttja den för att 

blockera enheter från nätverket. Möjligheten att modifiera den trådlösa 

routerns mjukvara ansågs kräva tillverkarens involvering och därmed vara en 

opraktisk lösning att implementera då den med stor sannolikhet kommer 

behöva bli tillverkarspecifik istället för en generell lösning. Framtagna 

lösningar är även ämnade att ge exempel på hur en implementation av dem 

kan göras, oberoende av hårdvara och mjukvara. 

 

Första experimentförsöket som sätter en blockering av klientens MAC i 

routerns accesslista ger inte ett fullt tillförlitligt skydd då en enhet kan 

förfalska sin MAC-adress genom att byta ut den. Då MAC-adressen är något 

som tillverkarna själva implementerar i sina nätverksenheter såsom 

nätverkskort kan en attackerare byta ut nätverkskortet alternativt som ovan 

beskrivet, förfalska adressen, och därmed inte behöva rätta sig efter routerns 

blockering. Detta ger då ett tämligen svagt skydd men låter samtidigt ägaren 

av routern att få ut en lista på samtliga MAC-adresser som används under 

attacken, vilket senare kan användas för identifiering av vilken dator det 

tillhör. 

 

Andra försöket kretsar kring ett avbrott i WPS-tjänsten som initierats av 

servern. Då en omstart av WPS-tjänsten inte påverkar redan anslutna klienter 

och låter de som vill ansluta efter omstarten använda samma PIN-kod som 

tidigare. Allt detta samtidigt som den avbryter en pågående bruteforce-attack. 

Det negativa med att använda denna lösning kan vara att reaver-wps har 

en inbyggd loggfunktion som låter verktyget komma ihåg vilken nyckel som 

provades senast och på så vis ha möjligheten att återuppta attacken vid 

samma försök som den avbröts vid.  

 

I det tredje experimentförsöket där koden byts införs inget avbrott i själva 

funktionaliteten hos WPS. En svaghet är att vid utbyte av PIN-kod måste 
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användaren få reda på den nya koden och memorera alternativt skriva upp för 

att nyttja vid associering av nya enheter. Värt att notera är att klienter som 

redan har associerat med routern med den äldre PIN-koden kommer inte att 

behöva återansluta med den nya koden då de redan har de SSID och 

krypteringsnycklar som krävs för att kommunicera med routern och därmed 

övriga nätverket. Detta förutsätter att samtliga presenterade metoder 

appliceras på ett nätverk som inte redan har utsatts för en attack mot WPS-

protokollet. Ett alternativ är att krypteringsnycklarna för WPA/WPA2 byts ut 

i samband med implementationen av försvarsmekanismerna mot WPS-

attacken. 
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4. Resultat 
 

Avsnittet avser att presentera de utfall som observerats utifrån varje 

genomfört experiment. Det ges även en analys och diskussion kring de 

observerade resultaten. 
 

 

4.1. Observationer 
 

Vidimering av Viehböcks metod 

PIN-kod identifierad: Ja 

Attacken påvisade en frekvens av 5 sekunder per försök och tog totalt 13 

timmar och 48 minuter att genomföra vilket resulterade i cirka 9990 testade 

kombinationer innan PIN-koden identifierades. 

 

Experiment 1 

PIN-kod identifierad: Ja 

Attack fördröjd: Nej 

Attack avbruten: Nej 

Attacken uppnådde samma frekvens som vid upprättandet av baseline. PIN-

koden identifierades efter 14 timmar och 8 minuter. 

 

Experiment 2 

PIN-kod identifierad: Ja 

Attack fördröjd: Ja, 15 timmar och 26 minuters fördröjning från baseline. 

Attack avbruten: Nej 

Attacken uppnådde samma frekvens som vid upprättandet av baseline, med 

undantaget att den upphörde helt under de intervaller WPS-funktionen 

stängdes ner. Efter 29 timmar och 14 minuter identifierades PIN-koden. 

 

Experiment 3 

PIN-kod identifierad: Nej 

Attack fördröjd: Nej 

Attack avbruten: Ja 

Attacken hade även här samma frekvens som baseline. PIN-koden 

identifierades ej och attacken avslutades av attackverktyget då det uppnått 

11000 försök. 
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4.2. Diskussion och analys 
 

Under första experimentet var avsikten att försöka få en attack avbruten och 

även hindra den attackerande klienten från fortsatt kommunikation med 

routern. Det resultatet istället påvisar är att metoden är näst intill verkningslös 

mot en fullbordad attack. Klienten som attackerar routern får sin MAC-adress 

inlagd i routerns blockeringslista efter att attacken har upptäckts, detta 

medförde dock inget motmedel mot att kommunikationen mellan router och 

klient fortsatte. Klienten kunde fullborda attacken och få ut all konfiguration 

som behövs för att associera med den trådlösa enheten. Dock blockerade 

routern attackerarens tillgång till nätverket, men då på ett för sent stadium då 

nycklarna redan blivit exponerade. Ur ett säkerhetsperspektiv kan detta ge 

större konsekvenser trots att klienten inte har direkt tillgång till nätverket då 

routern filtrerar ut trafiken som klienten skickar. Klienten kan även plocka ut 

den krypteringsnyckel som den nu fått tag i och använda den på en annan 

enhet som inte ligger med i routerns blockeringslista vilket medför att 

attackeraren nu har full tillgång till nätverket och kan hämta ut känslig 

information alternativt utnyttja nätverkets resurser såsom tillgång till internet 

eller eventuella utdelningar med filer. Hela funktionaliteten av själva 

blockeringslistan i routern är relativt dåligt implementerad och är något som 

vi anser att tillverkarna borde se över, den måste agera på ett tidigare stadium 

för att bli effektiv och verkligen ha ett syfte. Samtidigt kan detta skilja mellan 

tillverkare och de kan ha implementerat blockeringslistorna på olika vis. 

 

Det andra experimentet avsåg att stänga av WPS-tjänsten när en attack 

upptäcks för att senare starta den igen när en viss tidsfrist passerat. Hela 

avsikten var att avbryta alternativt fördröja attacken tillräckligt länge och 

därmed göra den opraktisk att genomföra. När attacken upptäckts och vår 

server har exekverat det script som stänger ner WPS-tjänsten i routern 

avbröts attacken medans WPS var avstängt. Så fort tidsfristen har passerat 

och servern exekverar samma skript utför funktionen för att starta upp 

tjänsten fortsatte attacken näst intill direkt. Detta berodde på att verktyget 

som användes på den attackerande datorn, reaver-wps, sparade ner där 

den senast var i försöket att knäcka PIN-koden till nätverket och kunde 

därmed återuppta attacken där den senast var innan den avbröts av att routern 

startade om WPS-tjänsten. Skriptet som kördes introducerade dock ett avbrott 

på fem minuter var tionde minut, vilket i praktiken dubblerade tiden det tog 

att utföra attacken. Eftersom skriptet exekveras enligt användargivna 

intervaller i form av schemaläggning i serverdatorns operativsystem går 

tidsfristen att modifieras utefter egna behov. Den tidsfrist vi valde att gå efter 

motiveras av att ett längre avbrott än fem minuter kan skapa problem för nya 

användare som vill ansluta under tiden funktionen är avstängd. På samma vis 

blir ett kortare avbrott, under fem minuter, ingen större säkerhet. 
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Försöket där PIN-koden byttes ut var det enda som lyckades motverka 

attacken helt då koden inte identifierades. Eftersom reaver-wps 

automatiskt slutade testa PIN-kodskombinationer när det uppnått 11000 

försök räckte det i experimentförsökets fall att skifta nyckeln en gång för att 

avbryta attacken. Attackverktyget upptäckte inte att nyckeln skiftats och att 

WPS-autentiseringen efter skiftningen avbröts redan efter skickande av M4-

paket, det vill säga efter det att den första halvan av PIN-koden skickats till 

routern. Istället fortsatte attacken med att inkrementellt öka den andra halvan 

av koden och utvärdera dessa värden tills dess att maxvärdet för andra delen 

av PIN-koden uppnåtts. Attackverktyget observerades sedan utföra försök 

med samma PIN-kod tills den totala mängden försök uppgått till 11000 då 

attacken avbröts med negativt resultat. Detta tyder på att reaver-wps inte 

strikt implementerar Viehböcks metod, då det i sådana fall i varje försök 

skulle analyserat det svar på M4 som accesspunkten skickat tillbaka för att se 

om första delen av PIN-koden var korrekt. För studiens del är detta dock 

mindre relevant då försvarsmekanismen bevisligen lyckades göra det som var 

tänkt, det vill säga byta ut PIN-koden då första fyra siffrorna var 

identifierade. Om attackverktyget hade börjat om på den första delen då 

koden bytts skulle en ny skiftning av koden utförts då försvarsmekanismen 

upptäckt att routern börjat skicka WPS-typ M5 paket. 

 

Samtliga försvar som utvärderats i de olika experimenten lider av bristen att 

en attackerare kan lyckas hitta koden innan attacken upptäckts. Om attacken 

inleds precis efter att det schemalagda skriptet som läser av loggarna körs har 

attackeraren fem minuter på sig att prova olika kombinationer. Med en 

frekvens på fem sekunder per försök hinner sextio PIN-koder testas, vilket 

ger en sannolikhet på ungefär 0,5 % (60/11000) att den korrekta koden 

identifieras. Intervallen som skriptet körs med kan dock modifieras för en 

lägre risk att koden hinner upptäckas mellan körningarna med nackdelen att 

lösningen då drar mer resurser.   
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5. Avslutning 
 

Som avslutning presenteras en kortare sammanfattning av rapporten 

tillsammans med dragna slutsatser utifrån frågeställningarna som rapporten 

avsåg att besvara. 

 

 

5.1. Sammanfattning och slutsatser 
 

I arbetet utvärderas olika metoder för att skydda ett trådlöst nätverk mot 

bruteforce-attacker utförda mot konfigurationsprotokollet Wi-Fi protected 

setup (WPS). Protokollet är sårbart mot attacker av denna typ då den 

åttasiffriga PIN-kod som används för att autentisera en ny enhet till nätverket 

relativt snabbt kan identifieras genom att gå igenom samtliga kombinationer. 

Mängden möjliga kombinationer som PIN-koden innefattar är reducerad till 

11000 på grund av hur kontrollen av koden är implementerad i protokollet. 

Detta gör att en attackerare kan identifiera PIN-koden och få ut all nödvändig 

konfiguration för att ansluta till det trådlösa nätverket på en relativt kort tid. 

 

För att utvärdera de metoder för att motverka attacken som tagits fram i 

arbetet har tre olika experimentförsök utförts där resultaten ställs mot en 

attack utförd utan några försvarsmekanismer implementerade 

överhuvudtaget. Under experimenten attackerades en trådlös router samtidigt 

som en server upptäckte attacken genom att lyssna av trafiken och därefter 

implementera olika försvar.  

 

De tekniska mekanismer som tagits fram och visat sig ha möjligheten att 

fördröja och alternativt avbryta en pågående attack mot en enhet med WPS 

aktiverat är dels avstängning och uppstart av WPS, vilket gav en fördröjning 

enligt implementationens definiering. Det som visade sig vara den absolut 

effektivaste lösningen var att byta ut PIN-koden till protokollet vilket 

resulterade i att attackeraren inte lyckades identifiera nyckeln. Detta går att 

implementera utan att tillverkaren av enheten behöver vara involverad då det 

löses med allmänt öppna verktyg. Fördröjningarna av attackerna påvisade 

under försöken allt ifrån en dubblering av tiden det tog att hitta en viss PIN-

kod till att attacken fördröjdes så pass att attackverktyget utvärderat 11000 

kombinationer och avslutats. 

 
 

5.2. Erfarenheter och fortsättning 
 

Förutom att ta tagit in en bred kunskap inom detta område så krävdes det 

även en del efterforskning kring hur Wi-Fi Alliance har designat och 
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implementerat WPS-protokollet. Protokollet i sig har ingen öppen standard 

som är tillgänglig för allmänheten och vi var därmed tvungna att utgå från 

företags egna implementeringar av protokollet och den information de 

tillhandahåller. 

 

Vi upptäckte även sårbarheter i tillverkarnas utrustning som går utanför 

arbetets ramar. Dessa identifierades i det webbgränssnitt som används för att 

konfigurera enheterna och kunde utnyttjas för att få ut känslig information.  

 

Viehböcks rapport [2] har visat på stora brister i protokollet WPS som är 

skapat av Wi-Fi Alliance, ett samfund av ett flertal tillverkare av trådlösa 

enheter och tillhörande mjukvara, vilket upplevs av oss som märkligt då 

aktörerna bakom detta samfund klassas som världsledande inom sitt område. 

Dessa företag har egna forskningsavdelningar som samarbetar sinsemellan 

via just Wi-Fi Alliance för att ta fram nya standarder och implementera dessa 

i konsumenternas utrustning. Att en sårbarhet som den som presenteras i 

rapporten över huvud taget kan få existera och lyckats ta sig igenom deras 

egna tester och certifieringar är anmärkningsvärt. Det arbetet har fokuserat på 

är att hitta en teknisk lösning som motverkar att sårbarheten utnyttjas. Här har 

vi tillsammans med Viehböcks rapport över problemet, lyckats ta fram 

alternativ till motmedel som kan implementeras relativt enkelt i ett befintligt 

nätverk. Ett halvår efter upptäckt av sårbarheten har fortfarande inte Wi-Fi 

Alliance lyckats tagit fram någon lösning. 

 

Förslag till fortsatt forskning är att undersöka möjligheten att implementera 

försvar direkt i trådlösa routrar eller accesspunkter och därmed kringgå 

behovet av att nyttja en tredje part för att avlyssna trafiken och interagera 

med den trådlösa enheten. Detta skulle kunna genomföras genom att 

modifiera implementationen av blockeringslistan för MAC-adresser att 

blockera klienter redan vid associering med accesspunkten. När detta är utfört 

kan den metod vi prestenterat för att blockera en attackerares MAC-adress då 

en attack upptäcks användas. Alternativt så kan metoden där PIN-koden byts 

ut när enheten attackeras införas direkt på accesspunkten. 
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Bilaga A   
 

Skript som lyssnar av trafik från angivet interface och loggar M3-paket som 

härstammar från ett specifikt BSSID till en loggfil. 
 

#!/bin/bash 

# write_log.sh 

 

while [ $# -gt 0 ]; do 

   case "$1" in 

      -b | --bssid) 

         shift 

         BSSID=$1 

         ;; 

      -i | --interface) 

         shift 

         INTERFACE=$1 

         ;; 

      -l | --logfile) 

         shift 

         LOGFILE=$1 

         ;; 

      *)  echo "Unknown argument: $1" 

         exit 

         ;; 

   esac 

shift 

done 

 

#0x07 = WPS type M3 

#0x09 = WPS type M5 

while : 

do 

   tshark -i $INTERFACE -R "wlan.sa == $BSSID && 

wps.message_type == 0x07" -n -T fields -e wlan.da -e 

frame.time_epoch -a duration:5 >> $LOGFILE 

done  
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Bilaga B 
 

Skript som läser av sparad loggfil med M3-paket och blockerar attackerarens 

MAC-adress på en router då en attack upptäckts. 

 
#!/bin/bash 

# read_log-blockMAC.sh 

 

blockMAC(){ 

 

#Authenticate 

   curl --data 

"REPORT_METHOD=xml&ACTION=login_plaintext&USER=admin&PASSWD=$P

ASSWORD&CAPTCHA=" $HOSTNAME/session.cgi 

 

#Get MAC-adress 

   mac=`tail $LOGFILE -n 1 | awk '{print $1}'` 

 

   xml='<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <postxml> 

<module> <service>MACCTRL</service> <acl> <macctrl> 

<seqno>1</seqno> <max>24</max> <count>1</count> 

<policy>ACCEPT</policy> <entry><uid>MACF-

1</uid><enable>1</enable><mac>'$mac'</mac><schedule></schedule

><description>DIR-600</description></entry></macctrl> </acl> 

</module> </postxml>' 

 

#Send config and activate it 

   curl --data "$xml" --header "Content-Type: text/xml" 

$HOSTNAME/hedwig.cgi 

   curl --data "ACTIONS=SETCFG%2CSAVE%2CACTIVATE" 

$HOSTNAME/pigwidgeon.cgi 

   echo `date | awk '{print $4}'` "MAC-address $mac blocked" 

>> /tmp/debuglog 

} 

 

while [ $# -gt 0 ]; do 

   case "$1" in 

      -l | --logfile) 

         shift 

         LOGFILE=$1 

         ;; 

      -h | --hostname) 

         shift 

         HOSTNAME=$1 

         ;; 

      -p | --password) 

         shift 

         PASSWORD=$1 

         ;; 

      *) 

         echo "Unknown argument: $1" 

         exit 
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         ;; 

   esac 

shift 

done 

 

if [ ! -e $LOGFILE ]; then 

   echo `date | awk '{print $4}'` "$LOGFILE does not exist." 

>> /tmp/debuglog 

   exit; 

elif [ `wc -l $LOGFILE | awk '{print $1}'` -lt 5 ]; then 

   echo `date | awk '{print $4}'` "$LOGFILE has less then 5 

packets recorded." >> /tmp/debuglog 

   exit 

fi 

 

LASTEVENTS=`tail -n5 $LOGFILE` 

FIRSTPACKET_TIME=`echo $LASTEVENTS | awk '{print $2}' | sed 

's/.[0-9]*$//'` 

FIFTHPACKET_TIME=`echo $LASTEVENTS | awk '{print $10}' | sed 

's/.[0-9]*$//'` 

 

if [ $(($FIFTHPACKET_TIME - $FIRSTPACKET_TIME)) -le 300 ]; 

then 

   echo `date | awk '{print $4}'` "Attack detected, blocking 

MAC." >> /tmp/debuglog 

   blockMAC 

   rm $LOGFILE 

else 

   echo `date | awk '{print $4}'` "No attack detected." >> 

/tmp/debuglog 

fi 
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Bilaga C  
 

Skript som läser av sparad loggfil med M3-paket och stänger ner WPS-

funktionen på en router då en attack upptäckts. 
 

#!/bin/bash 

# read_log-disableWPS.sh 

 

disableWPS(){ 

 

#Authenticate 

   curl --data 

"REPORT_METHOD=xml&ACTION=login_plaintext&USER=admin&PASSWD=$P

ASSWORD&CAPTCHA=" $HOSTNAME/session.cgi 

 

#Get config 

   xml=`curl --data "SERVICES=WIFI.WLAN-1" 

$HOSTNAME/getcfg.php -s` 

 

   wpsEnabled=`echo $xml | grep "<wps> <enable>1"` 

 

   if [ -z "$wpsEnabled" ]; then 

      echo `date | awk '{print $4}'` "WPS is disabled" >> 

/tmp/debuglog 

   fi 

   if [ ! -z "$wpsEnabled" ]; then 

      echo `date | awk '{print $4}'` "WPS is enabled" >> 

/tmp/debuglog 

 

#Set WPS to Disabled 

      xml_modified=`echo $xml | sed -e 's/<wps> 

<enable>1/<wps> <enable>0/'` 

 

#echo $xml_modified >> /tmp/debuglog 

 

#Send config and activate it 

      curl --data "'$xml_modified'" --header "Content-Type: 

text/xml" $HOSTNAME/hedwig.cgi 

      curl --data "ACTIONS=SETCFG%2CSAVE%2CACTIVATE" 

$HOSTNAME/pigwidgeon.cgi 

      echo `date | awk '{print $4}'` "WPS disabled" >> 

/tmp/debuglog 

   fi 

} 

 

enableWPS(){ 
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#Authenticate 

   curl --data 

"REPORT_METHOD=xml&ACTION=login_plaintext&USER=admin&PASSWD=$P

ASSWORD&CAPTCHA=" $HOSTNAME/session.cgi 

 

#Get config 

   xml=`curl --data "SERVICES=WIFI.WLAN-1" 

$HOSTNAME/getcfg.php -s` 

 

   wpsEnabled=`echo $xml | grep "<wps> <enable>1"` 

 

   if [ -z "$wpsEnabled" ]; then 

      echo `date | awk '{print $4}'` "WPS is disabled" >> 

/tmp/debuglog 

 

#Set WPS to Enabled 

      xml_modified=`echo $xml | sed -e 's/<wps> 

<enable>0/<wps> <enable>1/'` 

 

echo $xml_modified >> /tmp/debuglog 

 

#Send config and activate it 

      curl --data "'$xml_modified'" --header "Content-Type: 

text/xml" $HOSTNAME/hedwig.cgi 

      curl --data "ACTIONS=SETCFG%2CSAVE%2CACTIVATE" 

$HOSTNAME/pigwidgeon.cgi 

      echo `date | awk '{print $4}'` "WPS enabled" >> 

/tmp/debuglog 

   fi 

   if [ ! -z "$wpsEnabled" ]; then 

      echo `date | awk '{print $4}'` "WPS is enabled" >> 

/tmp/debuglog 

   fi 

} 

 

while [ $# -gt 0 ]; do 

   case "$1" in 

      -l | --logfile) 

         shift 

         LOGFILE=$1 

         ;; 

      -h | --hostname) 

         shift 

         HOSTNAME=$1 

         ;; 

      -p | --password) 
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         shift 

         PASSWORD=$1 

         ;; 

      *) 

         echo "Unknown argument: $1" 

         exit 

         ;; 

   esac 

shift 

done 

 

if [ ! -e $LOGFILE ]; then 

   echo `date | awk '{print $4}'` "$LOGFILE does not exist." 

>> /tmp/debuglog 

   enableWPS 

   exit; 

elif [ `wc -l $LOGFILE | awk '{print $1}'` -lt 5 ]; then 

   echo `date | awk '{print $4}'` "$LOGFILE has less then 5 

packets recorded." >> /tmp/debuglog 

   enableWPS 

   exit 

fi 

 

LASTEVENTS=`tail -n5 $LOGFILE` 

FIRSTPACKET_TIME=`echo $LASTEVENTS | awk '{print $2}' | sed 

's/.[0-9]*$//'` 

FIFTHPACKET_TIME=`echo $LASTEVENTS | awk '{print $10}' | sed 

's/.[0-9]*$//'` 

 

if [ $(($FIFTHPACKET_TIME - $FIRSTPACKET_TIME)) -le 300 ]; 

then 

   echo `date | awk '{print $4}'` "Attack detected, disabling 

WPS." >> /tmp/debuglog 

   disableWPS 

   rm $LOGFILE 

else 

   echo `date | awk '{print $4}'` "No attack detected, 

enabling WPS." >> /tmp/debuglog 

   enableWPS 

fi 
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Bilaga D 
 

Skript som läser av sparad loggfil med M5-paket och genererar en ny PIN-

kod som byts ut på en router då en attack upptäckts. 
 

#!/bin/bash 

# read_log-changePIN.sh 

 

changePIN(){ 

 

#Authenticate 

   curl --data 

"REPORT_METHOD=xml&ACTION=login_plaintext&USER=admin&PASSWD=$P

ASSWORD&CAPTCHA=" $HOSTNAME/session.cgi 

 

#Get config 

   xml=`curl --data "SERVICES=WIFI.WLAN-1" 

$HOSTNAME/getcfg.php -s` 

 

#Create new PIN 

   pin=`echo | awk '{srand(); printf "%07d", 

int(10000000*rand())}'` 

 

#Calculate checksum 

   accum=0 

   accum=`echo "$accum + 3 * (($pin / 1000000) % 10)" | bc` 

   accum=`echo "$accum + 1 * (($pin / 100000) % 10)" | bc` 

   accum=`echo "$accum + 3 * (($pin / 10000) % 10)" | bc` 

   accum=`echo "$accum + 1 * (($pin / 1000) % 10)" | bc` 

   accum=`echo "$accum + 3 * (($pin / 100) % 10)" | bc` 

   accum=`echo "$accum + 1 * (($pin / 10) % 10)" | bc` 

   accum=`echo "$accum + 3 * ($pin % 10)" | bc` 

 

   checksum=`echo "(10 - ($accum % 10)) % 10" | bc` 

 

   pin=$pin$checksum 

   echo `date | awk '{print $4}'` "New PIN = $pin" >> 

/tmp/debuglog 

 

#Modify PIN in xml 

   xml_modified=`echo $xml | sed -e 's/[0-9]\{8\}/'"$pin"'/'` 

 

   echo `date | awk '{print $4}'` "XML_modified = 

$xml_modified" >> /tmp/debuglog 

 

#Send config and activate it 
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   curl --data "$xml_modified" --header "Content-Type: 

text/xml" $HOSTNAME/hedwig.cgi >> /tmp/debuglog 

   curl --data "ACTIONS=SETCFG%2CSAVE%2CACTIVATE" 

$HOSTNAME/pigwidgeon.cgi >> /tmp/debuglog 

 

} 

 

while [ $# -gt 0 ]; do 

   case "$1" in 

      -l | --logfile) 

         shift 

         LOGFILE=$1 

         ;; 

      -h | --hostname) 

         shift 

         HOSTNAME=$1 

         ;; 

      -p | --password) 

         shift 

         PASSWORD=$1 

         ;; 

      *) 

         echo "Unknown argument: $1" 

         exit 

         ;; 

   esac 

shift 

done 

 

if [ ! -e $LOGFILE ]; then 

   echo `date | awk '{print $4}'` "$LOGFILE does not exist." 

>> /tmp/debuglog 

   exit 

elif [ `wc -l $LOGFILE | awk '{print $1}'` -lt 5 ]; then 

   echo `date | awk '{print $4}'` "$LOGFILE has less then 5 

packets recorded." >> /tmp/debuglog 

   exit 

fi 

 

lastevents=`tail -n5 $LOGFILE` 

firstpacket_time=`echo $lastevents | awk '{print $2}' | sed 

's/.[0-9]*$//'` 

fifthpacket_time=`echo $lastevents | awk '{print $10}' | sed 

's/.[0-9]*$//'` 

 

#Max rate of packets allowed = 5/5min 
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if [ $(($fifthpacket_time - $firstpacket_time)) -le 300 ]; 

then 

   echo `date | awk '{print $4}'` "Attack detected." >> 

/tmp/debuglog 

   changePIN 

   rm $LOGFILE 

fi 
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