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EXAMENSARBETE

Wired Equivalent Privacy som säkerhet i Wireless
Local Area Networks

Sammanfattning

Den ökande förekomsten av trådlösa nätverk inom organisationer och företag, har gjort
att den senaste tidens larmrapporter om den bristande säkerheten har fått stor
genomslagskraft. Det här arbetet beskriver de säkerhetsbrister som finns i Wired
Equivalent Privacy (WEP) protokollet, som har till uppgift att skydda trafiken på
trådlösa nätverk av standarden IEEE 802.11b.

Med utgångspunkt från de larmrapporter som kommit och annan litteratur lade vi
grunden för vår empiriska studie. Studien utfördes genom att WEP-krypterad trafik
avlyssnades av programmet AirSnort, på ett isolerat nätverk. AirSnort är ett program
som utnyttjar de brister som finns i WEP-krypteringen, passivt avlyssnar och samlar in
de datapaket som anses svaga för att på så vis kunna knäcka WEP-lösenordet.

Trots upprepade försök där vi som längst avlyssnade nätverket under 16 timmar
resulterade inte studien i något dekrypterat WEP-lösenord. Troliga anledningar till
resultatet finns beskrivna i arbetet. Vi har även påvisat vilka metoder som finns för att
förbättra säkerheten i dagsläget och vilka metoder som kommer att finnas tillgängliga
inom en snar framtid.
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DISSERTATION

Wired Equivalent Privacy as Security in Wireless
Local Area Networks

Abstract

The recent research reports about the insecurity in the WEP protocol have made a great
impact on companies using wireless networks. This paper describes the security issues
in the Wired Equivalent Privacy (WEP) protocol. The WEP protocol is included in the
IEEE 802.11b standard, to protect wireless network traffic.

With the reports and other literature as a background, we decided to implement an
attack against WEP. We performed the study on an isolated wireless network, built only
for the purpose of the study, which we monitored with AirSnort. AirSnort is an
application, which in a passive mode monitors and collects the so-called weak keys that
WEP generates. By doing this we hoped to decrypt the WEP-password.

Despite several attempts, where the longest session of monitoring network traffic lasted
for 16 hours, AirSnort did not succeed with the decryption. Later in this paper we are
discussing probable causes for the result. We have pointed out possible network security
improvements that exist on the market today, and some still to come.
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1 Inledning
Detta arbete är skrivet för de som eventuellt planerar att börja använda ett trådlöst
nätverk istället för ett traditionellt kablat nätverk, eller för de som använder trådlösa
nätverk och vill få något mer insikt om säkerheten i desamma. I detta arbete går vi
igenom och granskar säkerheten i Wired Equivalent Privacy, WEP. Ett protokoll som
WEP används i trådlösa nätverk för kryptering av det data som skickas över nätverket.
Krypteringen behövs för att hindra obehöriga att avlyssna trafik. Avlyssning av trådlösa
nätverk kan utan kryptering göras utan några svårigheter så länge utrustning, dator med
trådlöst nätverkskort, finns tillhands, eftersom byggnaden i sig inte innebär något skydd
för nätverkstrafiken.

I kapitlet bakgrund går vi igenom de bakomliggande faktorerna till den ökande
användningen av trådlösa nätverk. De viktiga anledningarna är mobilitet för
användarna, användaren flyttar sin dator och nätverksanslutningen påverkas inte, snabbt
etablerade nätverk vid konferenser och andra temporära sammankomster, organisationer
som huserar i byggnader där kablar inte kan eller får dras och så vidare. Här finns även
en kort genomgång av de nackdelar som finns vid användning av trådlösa nätverk.
Läsaren får också en beskrivning av tekniken i trådlösa nätverk i allmänhet och
säkerhetsaspekter i synnerhet. En introduktion av protokollet WEP och några
anledningar till varför det utvecklades finns också med i avsnittet bakgrund. De två
larmrapporterna som kritiserar WEP beskrivs här i allmänna ordalag.
Problemformuleringen, är det avsnitt där vi formulerar de problem vi har ställt upp och
som arbetet i sig baseras på. Till stora delar handlar det om två larmrapporter om
säkerhetsbrister i WEP som har blivit mycket uppmärksammade och som kritiserar
WEP kraftigt. Nästa kapitel är syfte, där vi formulerar våra egna syften med detta
arbete. Målet för arbetet är att visa på de säkerhetsbrister som finns i WEP, genom att
avlyssna och avkoda, dekryptera, trafiken på ett för ändamålet uppsatt nätverk. Vi vill
även visa på alternativ och lösningar till problemen. Avgränsningarna är satta att endast
omfatta det nätverk som användes enbart för studiens funktion. Arbetet begränsar sig
bara till att omfatta Wired Equivalent Privacy som krypterings protokoll.

De vetenskapliga metoder som användes som ansats i arbetets olika delar finns
specificerade i kapitlet metod. Arbetsgången började med litteraturstudier, där den stora
delen hämtades på Internet pga arbetets karaktär och bristen på tryckt media, för att
förbereda oss inför den vetenskapliga studien.

Vidare återfinns arbetsgången beskriven i kapitel 3, Genomförande. Här beskrivs
tekniker, grundläggande för trådlös trafik, IEEE 802.11b, WEP beskrivs i detalj precis
som RC4. Olika verktyg, främst avsedda för nätverksadministration, vilka kan användas
till att samla information och till att få tillträde till trådlösa nätverk. Några olika
applikationer för att dekryptera, knäcka, WEP-kryptering presenteras också. Från och
med delkapitel 3.6 beskrivs implementeringen av studien, med upprättande av
nätverket, konfiguration av programvaror och genomförandet av studien innan
beskrivningen av olika typer av tänkbara förbättringar tar vid.
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1.1 Bakgrund
Utbudet av bärbara datorer i olika utföranden har de senaste åren ökat dramatiskt på
marknaden. Detta har lett till att behovet att koppla upp sig på trådlösa nätverk har ökat
i samma takt. Trådlösa nätverk, Wireless Lokal Area Network (WLAN), finns numera
på många ställen i samhället. Det är inte bara företag som utnyttjar detta sätt att
kommunicera, WLAN kan även förekomma på skolor, myndigheter, caféer och varuhus
mm. Möjligheten att snabbt och utan att vara fysiskt ansluten till ett nätverk kunna
koppla upp sig mot Internet är något som används flitigt på bl.a. skolor och
arbetsplatser.
Det finns flera fördelar med WLAN. Oberoendet av kablar gör att användarna kan
befinna sig i princip var som helst bara det finns täckning av radiovågor. Line of sight
krävs inte av WLAN standarden, vilket ökar antalet användbara platser. Tidsåtgången
för att sätta upp ett WLAN är inte stor. Klienterna kopplas snabbt in i nätverket utan att
kablar behöver dras och koppling till andra enheter såsom hubbar och switchar behöver
inte göras. Som med allting annat finns det även en del nackdelar. Det har varit svårt att
skapa globala standarder. WLAN får endast användas på ett begränsat utrymme av
frekvensbandet för att förhindra störning av andra radiovågor.

Företag har genom åren utvecklat olika standarder var för sig, vilket lett till att deras
skiftande lösningar inte har varit kompatibla med varandra. Detta problem har under
senare år minskat i takt med att standardiseringsarbetet har fortskridit. Kostnaden för
WLAN-komponenterna är generellt högre än för vanliga nätverkskomponenter. Det är
en anledning till att många företag har visat viss skepsis till att införa WLAN. Även
detta problem har minskat eftersom priserna ständigt sjunker. Den största nackdelen är
själva dataöverföringen som sker med en avsevärt lägre hastighet än i kablade nätverk.
Paketförlust och korrupta datapaket är också något som sker i högre grad i WLAN.

Den brist i WLAN tekniken som vi valt att titta närmare på är säkerheten och då
speciellt skyddet av datapaketen vid överföring mellan två parter. Den snabba ökningen
av användningen av WLAN har lett till att utvecklingen av säkerhetsmekanismer inte
har följt med i samma takt. Säkerhet i datakommunikation kan enligt Sig Security
(2001) beskrivas genom en mängd olika delar, exempelvis:

• Överföringen av datapaket skall ske på ett sådant vis att avlyssning och åtkomst
hindras.

• Skydd mot förfalskade meddelanden, autenticitet.
• Ingen oönskad förändring av datapaketen får ske, skyddad integritet.
• Hindra att nätet utnyttjas otillbörligt, exempelvis att någon surfar på Internet

genom ”vårt” nätverk.
• Planering för vad som skall göras vid oönskade händelser, datastöld, brand etc.

Trådlös datakommunikation är mer känslig än datakommunikation i kablade nätverk.
Trafiken sänds med radiovågor i stället för genom en kabel av något slag. Störningarna
kan bero på annan datatrafik på samma frekvens eller på annan apparatur som använder
sig av radiovågor. Det finns flera olika metoder för att undvika detta bl.a., frekvensbyte,
höja sändningseffekten eller att utnyttja redundans i kodningen av meddelandena.
Trådlös datakommunikation sker till största delen med hjälp av radiosignaler.
Radiosignaler är svåra att skärma av på ett sätt som inte påverkar dess funktionalitet
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negativt. Radiovågorna kan passera genom en byggnads väggar och sprida sig ut på
gatan. Detta gör att det är möjligt att lyssna av den trafik som sänds över ett WLAN
utan att vara fysiskt närvarande. För att skydda sig mot avlyssning krävs att trafiken är
skyddad på något vis, exempelvis kryptering. Krypteringen kan ske på olika
protokollnivåer.

Vid kryptering i WLAN används ofta WEP (Wired Equivalent Privacy). WEP-
kryptering sker i OSI-modellens1 två understa lager, fysiska och datalänklagret. När
WEP designades var avsikten att hindra ”vanliga attacker”, attacker utförda med
standardutrustning, bärbar dator med tillhörande trådlöst nätverkskort. Tanken har
aldrig varit att WEP skall vara en heltäckande säkerhetslösning.

1.1.1 Larmrapporter om bristande säkerhet i WEP
Under 2001 kom den första larmrapporten om bristande säkerhet i WEP. Det var Nikita
Borisov, Ian Goldberg och David Wagner. Forskare på Berkeley Universitetet som kom
ut med en rapport som hette ”Security of the WEP algorithm”. I denna rapport beskrev
de ett flertal brister i WEP algoritmen som allvarligt hotar säkerheten i hela systemet.
De brister som uppdagades gjorde följande typer av attacker möjliga att utföra med
vanligt förekommande utrustning:
• Passiva attacker för att dekryptera trafik baserad på statisk analys.
• Aktiva attacker för att skicka in ny datatrafik från obehöriga mobila stationer,

baserat på känd klartext.
• Aktiva attacker för att dekryptera trafik, baserat på att ”lura” accesspunkten.
• Ordboksattack som, efter analys av en hel dags trafik tillåter automatisk

dekryptering av all trafik i realtid.

Den andra rapporten som kom från tre ledande kryptoanalytiker, Adi Shamir och Itsik
Mantin, Computer Science department Weizmann Institute Israel, och Scott Fluhrer,
kryptoanalytiker på Cisco Inc. I rapporten som heter ”Weaknesses in the Key
Scheduling Algoritm of RC4” beskriver författarna en praktisk lösning på en attack mot
nyckelhanterings algoritmen hos RC4 chiffret. Här identifieras ett stort antal svaga
nycklar, som utnyttjas för att attackera dataflödet. Vidare visas att på det sätt som WEP
krypteringen används på de flesta håll idag måste den enligt Fluhrer, Mantin och Shamir
(2001) betraktas som helt osäker. Attacken som beskrivs kan utföras på både 40 och
128-bitars versionerna av WEP.

Baserat på Fluhrers, Mantin och Shamir (2001) rapport kom en ny rapport, Using the
Fluhrer, Mantin and Shamir Attack to Break WEP, skriven av Ioannidis, Rubin och
Stubblefield på Rice University. Där använder de sig av föregående rapport för att
genomföra en attack mot WEP. Rapporten visar hur attacken implementeras och vilka
optimeringar som krävs för att göra attacken effektivare. Denna bakgrund gjorde oss
väldigt intresserade av att själva försöka utföra en liknande attack mot WEP.

1 Open Systems Interconnection, är en referensmodell som används för att åskådliggöra
de sju olika skikten i nätverksstrukturen.
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1.2 Problemformulering
Genom den ökade förekomsten av trådlösa nätverk och den snabbt ökade mängden data
som trafikerar dessa, har problem med tekniken att skydda nätverken uppdagats.
Trådlösa nätverk använder radiovågor för att sända signaler. Signalerna kan sprida sig
utanför de byggnader inom vilka nätverken finns och risken för avlyssning ökar därmed.
Det är inte bara avlyssning som en organisation måste skydda sig mot. All access av
obehöriga kan leda till problem för organisationen, exempelvis virusrisker, förstörande
av kundregister, utnyttjande av servrar osv. De trådlösa nätverken måste alltså skyddas
mot avlyssning och det görs med hjälp av kryptering. Den vanligaste krypterings
metoden är Wired Equivalent Privacy, WEP.

Nu har det kommit ett antal larmrapporter där WEP kritiseras kraftigt för att inte hålla
vad det lovar. Två forskarlag, ett vid Berkeley University och ett vid Rice University,
har lagt fram rapporter där de teoretiskt går igenom de säkerhetsbrister som enligt dem
finns i WEP. WEP fungerar så att varje datapaket krypteras innan det skickas iväg, för
att sen dekrypteras hos mottagaren. Enligt rapporterna finns det säkerhetshål i
krypteringen som gör att obehöriga kan avlyssna och utvinna klartext på ett någorlunda
enkelt sätt. Vårt mål med detta arbete är att visa praktiskt hur det går till och hur enkelt
eller svårt det är att genom avlyssning få fram tillräckligt mycket information för att
utvinna klartext ur krypterad dataöverförning på ett trådlöst nätverk. Vi vill också kunna
presentera en lösning på de nämnda problemen. Hur bör en organisation skydda sitt
trådlösa nätverk?

1.3 Syfte
Med detta arbete vill vi visa på de säkerhetsbrister som finns i Wired Equivalent
Privacy, WEP, protokollet. WEP är ett protokoll som används för kryptering av det data
som sänds över ett trådlöst nätverk. För att tydligt visa på dessa säkerhetsbrister ska vi
genom avlyssning av ett nätverk, skyddat med WEP, dekryptera och få tillgång till
trafiken i klartext. Vi kommer att redogöra för metoder, utrustning och konfiguration
som krävs för att nå de uppsatta målen. Genom att gå igenom varje steg i
dekrypteringsprocessen grundligt får vi en möjlighet att tydligt visa de säkerhetsbrister
som finns i WEP-arkitekturen. Vi går också igenom tekniken för WEP i detalj för att
visa var svagheterna och felaktigheterna finns. Baserat på vårt arbete vill vi också visa
på bättre metoder och nya tekniker för att skydda sitt trådlösa nätverk. Skolans IT-enhet
har givit oss sitt godkännande till att använda den utrustning vi behöver, då studien kan
påverka nätverksutrustning som inte ingår i arbetet.

1.4 Avgränsningar
Arbetet kommer att till största del begränsa sig till Wire Equivalent Privacy (WEP). Vi
kommer teoretiskt att beskriva funktionaliteten och visa de brister som finns.
Den praktiska delen av arbetet består av en studie som görs på ett isolerat trådlöst
nätverk. Detta nätverk är uppsatt och konfigurerat endast för detta specifika ändamål.
Trafiken är simulerad av oss och dess innehåll är för studien ointressant. Avlyssningen
och intrånget på detta nätverk görs med fristående enhet utrustad med programvaran
AirSnort. Inga andra typer av avlyssning eller intrång kommer att göras. På grund av att
skolan inte har tillgång till några WLAN-kort med 128-bitars WEP-kryptering sker alla
tester med 40-bitars WEP-kryptering.
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2 Metod
För att beskriva de metod- och teoriansatser vårt arbete grundar sig på vill vi ge en kort
beskrivning av hur arbetet genomförts. En bakomliggande informationsinsamling
krävdes för att få en helhetsbild av problemet. En genomgång av all tillgänglig litteratur
inom området var det första steget. Med litteratur menas i vårt fall mestadels
webbaserad information. Det finns inte speciellt mycket tryckt litteratur inom området
eftersom ämnet är relativt nytt. Vi utgick därför till största delen från rapporter gjorda
av forskare från olika universitet och institutioner. Med utgångspunkt från dessa studier
formulerade vi de teorier och hypoteser som vi skulle utgå ifrån i det fortsatta arbetet,
som går ut på att pröva dessa teorier och hypoteser empiriskt. Den här delen av studien
anser vi ha en deduktiv metodansats, Wallén (1996).

Den empiriska prövningen gick ut på att bekräfta de uppsatta teorierna och hypoteserna
i praktiken. Vi satte upp ett trådlöst nätverk där vi simulerade trafik mellan två maskiner
för att sedan lyssna av och samla in den datatrafik som skickades. Avlyssningen skedde
med en mobil enhet utrustad med ett WLAN-kort och ett operativsystem av linux-typ.
På denna mobila enhet installerades AirSnort, en programvara framtagen för att samla
in tillräckligt många datapaket för att kunna knäcka WEP-krypteringen. Denna del av
arbetet gjordes med en induktiv metodansats, Wallén (1996), eftersom resultatet av den
empiriska studien gav oss en del generella slutsatser.
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3 Förberedande studier

3.1 IEEE 802.11b
802.11 är standarden för trådlösa nätverk, Wireless LAN, sedan 1997, och är en medlem
i 802.xx familjen som standardiserar bland annat Ethernet och Token ring. Trådlösa
nätverk kan användas i två olika konfigurationer, ad-hoc och infrastrukturerade. Ad-hoc
bildar ett nätverk utan någon basstation, vilket betyder att all kommunikation sker direkt
mellan deltagande enheter. Infrastrukturerade nätverk är motsatsen till ad-hoc och
innebär att all trafik passerar och kontrolleras av en basstation, vanligen kallad SAP,
Service Access Point, i andra änden på accesspunkten finns oftast ett ordinärt
distribuerat, kablat, nätverk. Användningsområdena är olika för de två
konfigurationerna, ad-hoc är en mycket bra lösning vid, exempelvis ett snabbt möte,
medan ett infrastrukturerat nätverk används vid mer fasta installationer men dock med
mobila enheter. Basenheten, SAP, kan som nämnts ovan kontrollera trafiken, ex
accesskontroll, göra en behörighetskontroll av en maskin som ansluter, men även sköta
kryptering av kommunikationen.

802.11 standarden sänder på 2,4 GHz inom ISM-bandet, International Scientific
Medical, som är ett frekvensomfång avsatt för just vissa vetenskapliga
användningsområden, men används för 802.11 av den anledningen att det inte behövs
några licenser för detta band internationellt. 802.11 kan göras med några olika
implementeringar:

• IR, infraröd kommunikation, som är begränsad i räckvidd och kräver ”line of
sight” för att kunna ansluta enheter. Lämpar sig för korta avstånd inom samma
rum.

• FHSS, frequency hopping spread spectrum, är en metod för att sprida signalen
över frekvensbandet i ett mönster som är känt av de deltagande stationerna.
Tanken med FHSS är att minska störningsrisken och att göra överförningen
säkrare. Enligt 802.11 standarden möjliggör FHSS en överförnings fart på 1-2
Mbit/s.

• DSSS, direct sequence spread spectrum, även detta en metod för att sprida
signalen över frekvensbandet av störnings- och säkerhetsskäl. DSSS är en mer
lämpad metod för WLAN än FHSS och medger enligt standarden en
överförningshastighet på 11 Mbit/s.

IEEE 802.11 finns idag i en mängd olika utföranden för olika hastigheter och
säkerhetsnivåer, dock är det 802.11b som är mest spridda.

3.2 Wired Equivalent Privacy
Wired Equivalent Privacy (WEP) finns med i standarden för IEEE 802.11, trådlöst
ethernet. WEP är ett protokoll som skyddar datatrafik över en radiolänk, en trådlös
förbindelse, mot avlyssning och eventuell ändring av innehåll. Ett ”vanligt” ethernet
som har en kablad förbindelse, exempelvis IEEE 802.3, är skyddat av den byggnad,
låsta dörrar osv, där nätverket finns och den trafik som passerar nätet är därför svår att
avlyssna. Vid användande av en trådlös förbindelse så skyddas inte nätverket av
byggnaden då radiovågorna strålar igenom väggar och ut ur byggnaden. Detta innebär
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att om rätt utrustning införskaffas kan vem som helst avlyssna datatrafiken på ett
trådlöst nätverk.

Målet med Wired Equivalent Protocol är att erbjuda en acceptabel säkerhetsnivå som
kan mäta sig med ett kablat nätverk, alltså skydda datatrafiken genom kryptering så att
nätverket inte går att avlyssna för en obehörig. Nätverket i detta fall kan vara en
basstation, sändare, och en eller flera trådlösa enheter, arbetsstationer. WEP arbetar på
datalänk- och det fysiska lagret i OSI-modellen och erbjuder därför ingen end-till-end
förbindelse för applikationer, vilket har kritiserats.

3.2.1 Tekniken i WEP
WEP använder en och delar en hemlig krypteringsnyckel mellan basstationen och
mottagaren. Hur denna krypteringsnyckel bestäms tar inte IEEE-standarden hänsyn till.
Integritets kontroll ingår i WEP genom att sändaren räknar fram och skickar med en
Integrity Checksum, kontrollsumma, som mottagaren kan använda för att kontrollera
om meddelandet är oförändrat vid framkomst. En Initialization Vector (IV, startvektor)
används tillsammans med krypteringsnyckeln vid krypteringen, IV sätts till noll vid
initiering, exempelvis när det trådlösa kortet sätts in i basstationen. IV räknas sen upp
med ett vid varje nytt datapaket som skickas. För krypteringen använder WEP RC4-
algoritmen från RSA security Inc.

Arbetsgången i WEP vid en kryptering går till så här:
M = Meddelande, P = Klartext, c = Integritetskontrollsumma, V = Startvektor, K =
Krypteringsnyckel, C = Chiper text ( krypterad text ), XOR = Matematisk algoritm

1. c(M) - integritetskontrollsumman räknas fram från meddelandet
2. P = (M, c(M)) – meddelandet och kontrollsumman ger hela datamängden som

skall krypteras
3. RC4(V, K) – startvektor och krypteringsnyckel ger en nyckelström
4. C = P XOR RC4(V, K) – ger det krypterade meddelandet som skall sändas

V, startvektorn och C, det krypterade meddelandet sänds till mottagaren.

Mottagaren har som tidigare nämnts en kryptonyckel som tillsammans med
startvektorn, som mottagaren tidigare fått, används för att räkna fram en identisk
nyckelström som den sändaren använde. Nyckelströmmen används sedan för att
dekryptera meddelandet.

1. RC4(V, K) XOR C = P
2. P = (M, c(M))
3. Mottagaren kontrollerar M med hjälp av c(M)

3.2.2 Problemen i WEP
Det finns enligt Borisov, Goldberg och Wagner (2001) två felaktigheter i
implementeringen av WEP-arkitekturen, först storleken på fältet som innehåller
startvektorn, som bara är 24 bitar, nummer två, är implementeringen av Integrity
Checksum (IC). Båda dessa problem beskrivs nedan.

Initialization Vector (startvektor) är en variabel som tillsammans med
krypteringsnyckeln görs till en nyckelström med hjälp av RC4-algoritmen. Startvektorn
skickas sedan i klartext till mottagaren så den kan användas till dekrypteringen. Det fält
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som rymmer startvektorn är 24 bitar stort, vilket kommer att innebära att vid stor
belastning kommer snart alla kombinationer som är möjliga att vara använda. Det som
då inträffar är att det kommer att förekomma flera meddelanden som är krypterade med
samma nyckelström. En obehörig person som avlyssnar datatrafiken och fångar upp två
krypterade meddelanden med samma nyckelström, kan använda dessa två meddelanden
och med beräkningar komma fram till XOR:en av de två originaltexterna. Är XOR:en
känd kan det göras statistiska attacker på datapaketen för att få fram originaltexterna.
Dessa attacker blir mer effektiva ju fler meddelanden med samma nyckelström som
fångas upp. Är väl originaltexten känd, är det enkelt att knäcka de övriga paketen. IEEE
802.11-standarden specificerar inte heller att IV skall räknas upp under sändning, utan
det är till den som implementerar systemet, vanligtvis systemadministratören.

Integrity Checksum beräknas på meddelandet innan det krypteras och används sedan av
mottagaren som i omvänd ordning kontrollerar meddelandet så att det inte blivit ändrat
under sändningen. IC är implementerat med CRC-32 som är linjär, meddelandet
beräknas och IC läggs till i slutet. En angripare som nu ändrar en eller flera bitar i
meddelandet kan beräkna en ny IC. Eftersom CRC-32 är linjär är det bara för
angriparen att jämföra den gamla IC med den nya beräknade och sedan skifta de bitar i
original IC:n så att den verkar korrekt. Mottagaren kontrollerar och finner meddelandet
korrekt och får korrupt data.

3.3 RC4
RC4 står för Ron’s Code \#4 och designades av Ronald Rivset för RSA Data Security
(nuvarande RSA Security) 1987. Det är det mest använda strömchiffret i dagens
programvaru-applikationer. RC4 hölls som en förtagshemlighet fram till 1994 då
källkoden läckte ut och blev publicerad på Internet.

RC4 är ett ström chiffer med varierande nyckelstorlek och byteorienterade operationer.
Algoritmen är baserad på användandet av slumpmässiga omkastningar. Åtta till sexton
maskinoperationer behövs per sänd byte, och chiffret kan förväntas köras väldigt fort i
programvaran. Oberoende analytiker har granskat algoritmen och den anses säker. RC4
används för kryptering av filer och för säker kommunikation såsom kryptering av trafik
till och från säkra webbsidor. RC4 finns i kommersiella applikationer som Oracle SQL,
Microsoft Windows och SSL. ”Hjärtat” i RC4 är enligt Grogans, Bethea och Hamdan
(2000) dess väldigt enkla och extremt effektiva slumpgenerator. RC4 använder
varierande nyckellängd från 1 till 256 bitar för att initiera en 256-byte vektor. Vektorn
används för det följande skapandet av den pseudo-slumpmässiga byte koden och sen för
att generera in psedo-slumpmässig ström som blir XOR:ad med klartexten för att få
fram chiffertexten. Varje element i vektorn skiftas åtminstone en gång. RC4 nyckeln är
ofta begränsad till 40 bitar på grund av export restriktioner, men även en 128 bitars
nyckel finns att tillgå. När denna 128-bitars nyckel används kan nyckellängden variera
mellan 1 och 2048 bitar.

3.4 Metoder för nätverkstillgång
Ett nätverkskort kan arbeta på olika sätt, så kallade modes. Normal mode, är när kortet
bara tar emot olika typer av broadcast/multicast trafik och trafik som är direkt adresserat
till sig själv.
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Monitor mode gör det möjligt för ett nätverkskort att fånga upp datapaket utan att vara
associerad till ett nätverk, en accesspunkt eller en annan dator, ad-hoc. Det kan vara
önskvärt att köra i monitor mode vid tillfällen av övervakning av ett nätverk, utan att
behöva sända några datapaket. Viktigt är att vid monitor mode bryr sig nätverkskortet
inte om att datapaketens kontrollsumma, CRC, inte är korrekt, vilket innebär att
datapaket som fångas upp i monitor mode kan vara korrupta.

Promiscuous mode tillåter att nätverkskortet fångar upp alla datapaket på ett nätverk till
vilket ett nätverkskort är associerat. Associering innebär att någon form av autenticering
mellan klienten och accesspunkten måste ske. Om nätverkskortet inte är auteticerat
kommer bara broadcastmeddelanden att fångas upp. Alla typer av nätverkskort och
operativsystem tillåter eller klarar inte att köra i promiscuous mode.

Standarden 802.11b har två grundläggande säkerhetsmekanismer, Service Set
Identifikation (SSID) och WEP. SSID är det samma som namnet på det trådlösa
nätverket. Vilken betyder att en klients trådlösa nätverkskort skall vara konfigurerat
med samma SSID som accesspunkten i det nätverk man vill tillhöra. I de följande
kapitlen tar vi upp några metoder för att få tillgång till eller studera trafiken på ett
trådlöst nätverk.

3.4.1 Rättmätig tillgång

För att en trådlös klient skall få tillgång till ett WLAN kräver 802.11b standarden att
klienten går igenom två processer, autentisering och association.
Autentiseringsprocessen validerar information om klienten. Denna process består av två
typer av autentisering, ”open system” autentisering (OSA) och en ”shared key”
autentisering (SKA). Med OSA sker all förhandling i klartext och klienten tillåts att
associera sig med accesspunkten utan att ange rätt WEP-nyckel. Det enda som behövs
är rätt SSID. En accesspunkt kan vara konfigurerad för OSA samtidigt som den är
konfigurerad för WEP kryptering. Detta betyder att en klient som ansluter till en
accesspunkt på ett korrekt sätt kan hamna i en situation där det varken går att kryptera
eller dekryptera trafiken den får från accesspunkten. I motsats till OSA så tvingar SKA
accesspunkten att sända ett textpaket till den trådlösa klienten. Klienten krypterar
textpaketet med sin WEP nyckel och sänder det tillbaka till accesspunkten som
dekrypterar paketet och jämför det med originalet. Stämmer paketen överens godkänns
klienten och den får associera sig till accesspunkten.

Associsationsprocessen är det sista steget innan en klient kan ansluta till en accesspunkt.
802.11b standarden specificerar att ett av tre tillstånd skall sättas av
autentiseringsprocessen och associationsprocessen när en klient vill ansluta till en
accesspunkt. Dessa tre tillstånd är:
• Oautentiserad och oassocierad
• Autentiserad och oassocierad
• Autentiserad och associerad

Oautensierad och oassocierad är det inledande tillståndet för accesspunkten och
klienten. När en klient har avslutat autentiseringsprocessen men inte
associeringsprocessen antas klienten vara i det andra tillståndet, autentiserad och



Wired Equivalent Privacy som säkerhet i Wireless Local Area Networks

13

oassocierad. Efter att klienten har lyckats att associera sig med accesspunkten har
klienten nått det sista tillståndet och antas vara autentiserad och associerad. Det finns tre
faser för en klient att gå igenom för att bli autentiserad och associerad av en
accesspunkt.
• Tvingandefasen
• Autentiseringsfasen
• Associeringsfasen

I den tvingande fasen sänder den trådlösa klienten ut ett paket med en tvingande
förfrågan på alla kanaler. Alla accesspunkter som finns inom radioavstånd kommer då
att skicka ett tvingande svar som innehåller information som klienten kommer att
använda i associationsprocessen.

Autentiserinsfasen kan som nämnts förut använda antingen OSA eller SKA beroende av
hur accesspunkten är konfigurerad. I OSA schemat sänder en klient en autentiserings
förfrågan till accesspunkten som analyserar den och sänder tillbaka ett svar om huruvida
klienten tillåts fortsätta vidare till associeringsfasen eller inte.
I SKA schemat går klienten igenom samma process som i OSA men accesspunkten
sänder som nämnt tidigare ett textpaket som klienten skall kryptera och skicka tillbaka.
Skulle det visa sig att accesspunkten efter dekryptering av paketet inte får samma
resultat som det skickade blir klienten avvisad. I associationsfasen sänder klienten en
associations förfrågan till accesspunkten som skickar tillbaka ett svar, negativt eller
positivt.

3.4.1.1 Ethereal

Ethereal är ett analysverktyg för nätverksprotokoll för Windows och Unix. Ethereal gör
det möjligt att undersöka data på ett nätverk, antingen direkt eller från en tidigare sparad
fil. Det data som Ethereal samlar på sig kan sedan studeras antingen som hela strömmar
eller varje datapaket var för sig. För varje datapaket är det möjligt att se vilken typ av
protokoll det är, till vilken dataström det hör, avsändare och mottagare, bitmönster samt
mycket mer. Ethereal kan dock inte användas för att knäcka någon form av kryptering,
men paketen som samlats in kan dekrypteras med hjälp av andra programvaror,
exempelvis WEPcrack. För att Ethereal överhuvudtaget ska kunna samla in trafik som
inte är adresserad till det specifika nätverkskort som sitter i datorn som Ethereal körs på,
måste kortet köras i promiscuous-mode2, och nätverkskortet måste associeras till det
nätverk som skall analyseras. Ethereal är en OpenSource programvara som distribueras
fritt via http://www.ethereal.com. Ethereal är en programvara som kan användas både
till rättmätig och orättmätig nätverksanalys.

3.4.2 Orättmätig tillgång

3.4.2.1 WEPcrack

WEPcrack är ett verktyg för att knäcka WEP nyckeln i ett 802.11b baserat nätverk.
Verktyget är en implementation av en attack mot WEP som de beskrivs i artikeln

2 Se kapitel 3.4
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”Weaknesses in the Key Sheduling Algorithm of RC4” av Fluhrer, Mantin och Shamir
(2001). WEPcrack är Perl baserat och uppbyggt av ett antal olika scripts. Uppgifterna
för dessa script är att generera kombinationer av initieringsvektorer som kan försvaga
den hemliga nyckeln som används av WEP. Att leta efter initieringsvektorer som
matchar mönstret för den försvagade hemliga nyckeln. Till sist använda de datapaket
som är insamlade eller genererade av tidigare script för att kunna få fram den hemliga
nyckeln.

3.4.2.2 NetStumbler

Wardriving är ett begrepp som ofta förekommer i samband med att säkerhet i trådlösa
nätverk diskuteras. Wardriving betyder att man försöker lokalisera trådlösa nätverk
genom att utrusta en bärbar dator med ett trådlöst nätverkskort och för ändamålet
anpassad programvara. En vanlig programvara för detta är NetStumbler,
http://www.netstumbler.com. NetStumbler är ett program som loggar information om en
speciell accesspunkt när den finns inom radioavstånd. När man startar NetStumbler
börjar programmet att sända ut ett tvingande broadcast anrop, ett per sekund. Om någon
accesspunkt svarar får man information om SSID, MAC-adress, sändnings kanal,
signalstyrka och om WEP-kryptering är aktiverat. NetStumbler kan också konfigureras
för att visa GPS-positionering av accesspunkten. Programmet är bara effektivt om
accesspunkten svarar på tvingande broadcast anrop. Programmet finns också i en
version för operativsystemet Pocket PC, denna version heter MiniStumbler.

AirSnort är det mest omtalade programmet när det gäller säkerheten i trådlösa nätverk
den senaste tiden. Det är också detta vi har riktat den största uppmärksamheten mot.
Nedan följer en utförlig beskrivning av detta program.
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4 Genomförande

4.1 AirSnort
AirSnort är en programvara som upptäcker krypteringsnycklar genom att passivt
avlyssna överföringar i trådlösa nätverk av typen 802.11b och som använder sig av
Wired Equivalent Protocol (WEP). AirSnort utnyttjar de säkerhetsbrister som finns i
WEP. Programvaran utvecklades från början av Blake Hegerle och Jeremy Bruestle som
driver en datasäkerhetsfirma som heter Cypher42 i St. Cloud, Minnesota, USA.
Programutvecklarna fick hård kritik för att de publicerade programmet på Internet3.
Men som försvar menade de att säkerhetsluckorna i WEP finns trots den publicerade
programvaran.

Författarna till artikeln ”Weaknesses in the Key Sheduling Algorithm of RC4”, Fluhrer,
Mantin och Shamir inspirerades till den första attacken mot WEP. Den implementerades
av Adam Stubblefield, och publicerades på webben. Men han publicerade inte sin
programvara offentligt. AirSnort var därför den första offentligt tillgängliga
programvaran för att kunna användas till en attack mot WEP.

AirSnort kräver att någonstans mellan fem och tio miljoner krypterade paket samlas in.
När tillräckligt många paket med svaga nycklar har samlats in kan AirSnort gissa
krypteringslösenordet på under en sekund. Då slutar även insamlingen av datapaket.
Ungefär sexton miljoner möjliga nycklar kan genereras av ett nätverkskort med WEP-
kryptering, av dessa är cirka nio tusen svaga nycklar. För att kunna gissa lösenordet
krävs det mellan 1200 och 4000 svaga nycklar. Detta kan variera från gång till gång. All
insamling av data behöver inte ske på samma dag. Om det nätverk som avlyssnas är lågt
trafikerat kan man fortsätta insamlingen vid ett annat tillfälle. För att kunna använda
AirSnort krävs att det körs under Linux. Innan konfiguration kan ske måste man ha
tillgång till en del andra resurser och ett WLAN-kort med stöd för att köras i monitor
mode (se kap. 3.7.1).

4.2 Upprättande av nätverk
Under studiens gång har vi använt ett isolerat nätverk uppsatt för arbetets ändamål.
Nätverket består av två datorer som via ett trådlöst nätverk kommunicerar med
varandra. De två datorerna är en stationär och en bärbar dator, den stationära datorn är
en Mac G3 som har en accesspunkt kopplad till sig. Den bärbara datorn är en iBook
med internt AirPort-card, trådlöst nätverkskort. Accesspunkten är en Lucent
WavePoint-II som sänder via ett Lucent WaveLan Silver PCMCIA-kort. Trafiken
skapas med hjälp av FTP, som används för att flytta filer mellan datorerna. För
avlyssning används en Dell Latitude Cpi D266XT med ett D-Link DWL-650 PCMCIA-
kort. Till de två kommunicerande datorerna använde vi privata IP-adresser, för att så lite
som möjligt påverka övrig nätverkstrafik.

3 http://airsnort.shmoo.com
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fig. 1 Nätverksstruktur

4.3 Konfiguration av programvaror

4.3.1 AirSnort-0.2.1

För att använda AirSnort krävs att datorn har ett operativsystem av Linux-typ, på vår
avlyssningsdator används Linux RedHat v.7.2 med en 2.4.18 kärna. Libpcap version
0.7.1 eller senare skall vara installerad. Dessutom behövs en konfigurerad Linuxkärna,
ett konfigurerat PCMCIA källkodsträd och en kompilerad linux-wlan-ng drivrutin.

4.3.1.1 PCMCIA

PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association)
En organisation som har skapat en standard för PC-kort. Standarden gäller för alla
fysiska, elektriska och mjukvaruspecifikationer för PC-kort teknologin. För vår del
handlar det om WLAN-kort som behöver ett speciellt stöd för att kunna interagera med
AirSnort. Det kort vi använder; D-Link DWL-650, kräver stöd av PCMCIA-CS-3.1.33.
Detta paket innehåller stöd för en mängd olika PCMCIA-kort och en uppsättning
drivrutiner för dessa samt ett antal verktyg för att handha kortet t.ex. cardmgr.
PCMCIA-koden i kärnan har i botten samma funktion som den nya versionen förutom
vissa uppdateringar. AirSnort behöver dock ytterligare en uppdaterad version som
kompileras och sammanlänkas med den fristående Linux-kärnan.

4.3.1.2 WLAN-NG

”Linux-wlan package” är en paket med drivrutiner för Linuxkomponenter som är tänkta
att ge fullt stöd för IEEE 802.11 standarden. Drivrutinerna är utvecklade av Absolute
Value Systems. Ett subprojekt till ”linux-wlan” är ”linux-wlan-ng” som bland annat ger
stöd för Intersil Prism2 kort, vilket betyder att kortet vi använder inkluderas i detta.
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4.3.1.3 PRISM2

Prism2 är ett chipset som används av många WLAN-kort på marknaden. Vid
utsändning på trådlösa nätverk skapas dataramarna som vanliga ethernetramar för att
sedan stoppa hela ramen i en 802.11-ram för att dataramen ska få de speciella
egenskaper som krävs vid trådlös överförning. För att AirSnort ska kunna samla in de
dataramar som trafikerar det trådlösa nätverket krävs att nätverkskortet kan
vidarebefordra hela dataramen och inte bara original-ethernetramen, så kallad ”raw
packet capture”. Alla nätverkskort kan inte användas till raw packet capture, vilket dock
de kort som är uppbyggda kring Intersils Prism och Prism2 chipset kan göras. Den
vanligaste drivrutinen för PCMCIA-kort med Prism chipset är linux-wlan och linux-
wlan-ng för Prism2 chipset. I vårat fall linux-wlan-ng eftersom vi använder ett Prism2
kort (D-Link DWL-650).

4.3.1.4 LIBPCAP

Libpcap erbjuder ett interface för paketinsamling. Inte bara paket som är adresserade till
det egna kortets MAC-adress. För att göra detta erbjuder libpcap ett ramverk för
nätövervakning på låg nivå.

4.3.1.5 PF_PACKET

PF_PACKET är ett gränssnitt för att skicka data upp genom arkitekturen till det
program som har efterfrågat dem. AirSnort fungerar enbart tillsammans med WLAN-
kort som skickar sina ”monitor mode paket” via PF_PACKET gränssnittet. De kort som
kan användas för att köra AirSnort är PRISM2-kort som använder wlan-ng-0.1.14
drivrutinen, Orinoco-kort med orinoco-09b-packet patch installerad och Cisco-kort.

4.3.2 Byggande av AirSnort

Det första steget i själva byggandet av AirSnort är att konfigurera källkoden till Linux-
kärnan, vilken skall vara samma version som den installerade kärnan. Denna
konfiguration länkar de inkluderade katalogerna i källkodsträdet till systemkatalogen
/usr/include. Källkoden behöver inte kompileras eller installeras utan bara konfigureras.
Den installerade kärnan behöver stöd för laddbara moduler, PCMCIA och
PF_PACKET.

Källkoden för PCMCIA (samma version som den som redan är installerad) skall
installeras på den nya kärnan och använder sig av dess inställningar. Linux-wlan-ng
drivrutinen behövs för att köra PRISM2 baserade WLAN-kort. Vi laddade hem rätt
version för vårt kort (0.1.14) från http://www.linux-wlan.com och installerade den
genom att köra kommandona: make config, make och make install. Därefter måste
cardmgr startas om. Cardmgr övervakar PCMCIA-socketen efter in och uttagning av
kort. Vid insättning av ett kort kollas detta mot en databas över kända kort. Om kortet
kan identifieras kommer kortets drivrutin att laddas och knytas till kortet. Vid
borttagning av kortet tas den för kortet inladdade drivrutinen bort. PCMCIA-kortet kan
därefter placeras i kortplatsen.

Nästa steg är att installera libpcap. Koden hämtade vi från: http://www.tcpdump.org.
Här är det viktigt att avinstallera en eventuell gammal version av libpcap. Nu är det
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dags att ge sig på AirSnort-koden. Kommandot ./autogen.sh, en Makefile genereras,
följt av make är det enda som behöver köras för att bygga AirSnort under förutsättning
att allt föregående arbete har gjorts på rätt sätt. För att starta det färdigbyggda
programmet körs kommandot ./airsnort i underkatalogen /src.

4.3.3 Funktionalitet

För att söka datatrafik att samla in kan man välja mellan att söka av alla kanaler som det
genereras trafik på eller välja en specifik kanal. Datapaketen samlas in i olika
datastrukturer för att underlätta lösenordsknäckningen. Skulle datainsamlingen av någon
anledning avbrytas utan att lösenordet blivit knäckt kan man spara de insamlade paket i
en fil och fortsätta vid ett senare tillfälle utan att behöva börja om från början. Paketen
går igenom två filter för att ta reda på om det är ett ”intressant” paket eller inte. De
okrypterade paketen filtreras bort. Om paketet är krypterat med WEP sparas bara de
paket som av AirSnort anses som intressanta.

För att skilja mellan krypterad och okrypterad trafik undersöks de två första byten av
paketet. Dessa två bytes har i okrypterad trafik värdena 0xAAAA. När ett paket med
dessa värden i de två första byten kastas de direkt. Användbara paket är de där man kan
utnyttja svagheterna i WEP-krypteringen.4

4.3.4 Problem

Ett problem som uppkom var att ett felmeddelande dök upp när vi startade AirSnort.
Detta felmeddelande sa att nätverkskortet inte kunde köras i monitor mode. Nätverket
var igång och det hade fått en IP-adress från en DHCP-server. Kortet fungerade
bevisligen då det svarade på kommandot ping. Efter lång felsökning visade det sig att
det var kortets drivrutiner det handlade om. Vi hade orinoco_cs drivrutin installerad
istället för prism2_cs. Eftersom nätverket var igång och vi fick kontakt med kortet
trodde vi inte till en början att det var drivrutinen som var anledningen till problemet.

När den nya drivrutinen var installerad uppkom ett nytt problem, nu fick inte kortet
någon IP-adress via DHCP. Efter många försök att få en IP-adress började vi tro att
skolans nätverk var avstängt av någon anledning, vilket inte visade sig vara fallet.
Istället berodde felet på att kortet letade efter en viss förvald SSID. Detta finns
specifiserat i filen wlan-ng.opts i katalogen /etc/pcmcia/. Där finns en rad som lyder:
DesiredSSID=”linux-wlan”. Kortet letade därför efter nätverket ”linux-wlan”, som det
givetvis inte hittade. Genom att kommentera bort denna rad i filen wlan-ng.opts kunde
kortet genast få en IP-adress via DHCP.

4.4 Studie
Den accesspunkt vi använde för studien behövde konfigureras för att uppfylla kraven
för studien. I accesspunktens programvara aktiverade vi WEP-kryptering och satte ett
lösenord för detta. När en klient vill associera sig med ett visst nätverk krävs att denna
anger rätt WEP-lösenord. Vidare satte vi namn på nätverket, ”Labnet”, och valde kanal
1 för trafiken på detta nätverk.

4 Weaknesses in the Key Sheduling Algorithm of RC4
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Själva studien utfördes genom att vi genererade trafik mellan accesspunkten och en
trådlös klient. När trafiken började överföras mellan accesspunkten och den trådlösa
klienten startade vi avlyssningen/insamlingen med AirSnort, från en tredje maskin
vilken inte var associerad till någon accesspunkt. Den trafik vi har genererat mellan de
båda maskinerna har mestadels bestått av ftp-överföringar av stora filer, detta mest av
praktiska skäl. AirSnort hittade genast trafiken och började samla in datapaket. Den
information man får från AirSnorts interface är accesspunktens MAC-adress, nätverkets
BSSID (nätverksnamn), om trafiken är WEP-krypterad, totalt antal insamlade paket,
antal WEP-krypterade paket och antalet intressanta paket. Skulle man lyckas knäcka
WEP-lösenordet får man det i klartext hexadecimalt och i ASCII-form.

När AirSnort startat insamlingen av datapaket är det bara att sätta sig ner och vänta.
Programmet försöker själv knäcka lösenordet efter var tionde intressant paket som är
insamlat och avslutar därefter insamlingen. Vi gjorde ett flertal insamlingssessioner av
datapaket. Insamlingsbeteendet har skiftat något från gång till gång. Vid vissa sessioner
har antalet intressanta paket som samlats in varit något tusental på en timme, medan
andra gånger har AirSnort inte samlat in några intressanta paket alls under flera timmars
tid. Det totala antalet paket och antalet intressanta paket följer inte varandra linjärt, utan
verkar komma helt slumpmässigt. Några sessioner stoppades och sparades för att
återupptas senare som en test på hur detta förfarande skulle påverka insamlingen. Som
längst har AirSnort stått på och samlat på sig paket i 16h, med totalt 24 850 000
krypterade paket varav 4 476 av dessa intressanta. Alla dessa försök utfördes med en
äldre programvara i accesspunkten, Orinocos AP software version 3.57.

Två insamlingssessioner utfördes efter att vi hade laddat in en nyare uppdaterad
programvara, Orinocos AP software version 3.92, i accesspunkten. Detta för att vi ville
studera om det var någon skillnad i antalet insamlade paket mellan de båda
programvarorna. Denna nya version skall enligt Orinoco ha stöd för att undvika de
svagheterna i WEP som AirSnort använder för att knäcka WEP-lösenordet. Dessa tester
utfördes på identiskt samma sätt som de tidigare och insamlingsegenskaperna var också
liknande.

För att skapa förutsättningar liknande de som gäller i verkligheten då avlyssning av en
organisations trådlösa nätverk, genomförde vi även en avlyssning av nätverket från en
bil parkerad i närheten av högskolan. Den insamlande datorn fick stå och samla in paket
från samma nätverk som i de tidigare testerna. Insamlingen pågick utan avbrott i 2
timmar. Även här var beteendet det samma som vid de föregående testerna.

Det sista avlyssningstestet gjordes på trafik mellan ytterligare en accesspunkt, förutom
den accesspunkten som ingår i det för studien uppsatta nätverket, och en trådlös klient.
Denna accesspunkt var av Apple-typ och var kopplad till Högskolans nätverk. Trafiken
som genererades var webbtrafik, mestadels genom nedladdningar av filer från olika
webbplatser på Internet. För att genomföra detta test associerade vi oss till den aktuella
accesspunkten med vår trådlösa klient.
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4.5 Förbättringsalternativ

4.5.1 802.11i

För att rätta till säkerhetshålen i IEEE 802.11 arkitekturen har det tillsatts en
arbetsgrupp för detta ändamål. Arbetsgruppen består av representanter från leverantörer,
krypteringsexperter och säkerhetsorganisationer. Målet är att hitta en ersättning för
WEP som är kompatibelt med äldre implementationer. Arbetsgruppens material
cirkulerar nu i forskarkretsar för editering och möjliga förbättringar. De första
produkterna för att förbättra tekniken väntas komma sommaren 2002 enligt Dennis
Eaton, ordförande för Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA). WECA är en
industrigrupp som testar och certifierar trådlösa produkter i IEEE 802.1X standarden.
Arbetet som pågår handlar om en säkerhetsalgoritm som heter Temporal Key Integrity
Protocol. Denna algoritm utvecklas tillsammans med de krypteringsexperter som
upptäckte svagheterna i WEP-krypteringen.

4.5.1.1 TKIP

Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) finns definierat i 802.11 Tg1 som ett sätt att ge
per paket integritet. Med TKIP börjar klienten med en 128 bitar stor nyckel som
kombineras med klientens MAC-adress och en IV, start vektor, för att skapa en nyckel
som sedan används för att kryptera meddelandet tillsammans med RC4. Den temporära
nyckeln byts efter var 10 000 sända datapaket. TKIP ska finnas tillgängligt under 2002
och ska vara bakåtkompatibelt med tidigare standarder. Eftersom TKIP baseras på RC4
är det enligt IEEE 802.11 Task Group 1 en temporär lösning i väntan på AES. TKIP är
enligt IEEE 802.11 Task Group i efterföljaren till WEP2, och namnbytet ska minska
associationerna med det skamfilade WEP.

4.5.1.2 AES

Advanced Encryption Standard (AES) är en symetrisk algoritm med nyckellängder på
128, 192 och 256 bitar. Den har utsetts genom en världsomfattande tävling som
avslutades i oktober 2000. Segrare blev Rijndael, vilket också är namnet på
krypteringsalgoritmen. AES kräver ny hårdvara men kommer att vara bakåtkompatibel
med TKIP. Den nya hårdvaran med AES beräknas komma under andra halvan av 2003.

4.5.1.3 802.1x

Task Group i arbetar också på en standard som heter 802.1x som möjliggör ett ramverk
för autentisering i 802-baserade LANs. 802.1x gör trådlösa nätverk skalbara genom att
tillåta centraliserad autentisering av trådlösa användare eller stationer. Standarden är
flexibel nog för att tillåta många autentiseringsalgoritmer, och på grund av att det är en
öppen standard kan olika tillverkare utveckla och erbjuda förbättringar. Noterbart är att
802.1x inte har de komponenter som 802.11-baserade LANs behöver för
användarbaserad autentisering. 802.1x drar fördel av ett redan existerande
autentiseringsprotokoll som heter Extensible Authentication Protocol5 (EAP). EAP
meddelande blir inkapslade i 802.1x meddelande och kallas då för EAPOL eller EAP.

5 http://www.faqs.org/rfcs/rfc2284.html
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802.1x autentisering för trådlösa nätverk har tre huvudkomponenter. Frågeställaren (den
som söker tillträde till ett nätverk,), autentiseraren (oftast accesspunkten) och
autentiseringsservern (exempelvis en RADIUS-server). Klienten försöker få kontakt
med accesspunkten som upptäcker klienten och gör klientens port möjlig att använda.
Detta tvingar porten att vara i ett icke-auktoriserat tillstånd så att bara 802.1x trafik kan
skickas. Klienten sänder sedan ett EAP-start meddelande (1). Accesspunkten svarar
sedan med en EAP-förfrågan till klienten för att undersöka dess identitet. Klientens
EAP-svar vidarebefordras till autentiseringsservern (2). Autentiseringsservern är
konfigurerad för att tillåta med en viss autentiseringsalgoritm. Resultatet blir ett positivt
eller negativt svar till accesspunkten (3). Blir det ett positivt svar sätter accesspunkten
klientens port i auktoriserat tillstånd och klienten får tillgång till nätverket (4).
Implementeringen av 802.1x sker i komponentens drivrutin och ingen ändring i
hårdvaran krävs.

fig. 2 802.1x

4.5.2 WEPplus

Orinoco Wireless Networks har nyligen kommit ut med en uppgradering av sin egen
accesspunktsprogramvara i vilken WEP är utbytt och vidareutvecklat mot WEPplus.
Enligt Orinoco ska WEPplus undvika de svaga element som WEP-algoritmen i sitt
grundutförande skapar. De svaga elementen består av vissa serier av sämre krypterade
paket som programvaror som AirSnort känner igen och utnyttjar vid dekryptering. Vid
kryptering sätts startvektorer, IV Initialization Vector, av sändarstationen, vanligtvis
accesspunkten. Genom att inte sätta vissa IV-värden som skulle ge så kallade ”svaga
nycklar” undviks svagheten i WEP6. Dessutom initieras IV:n med ett slumpmässigt
värde, vilket enligt Orinoco (2001) anses säkrare.

Uppgradering till WEPplus är dock bara tillgängligt för Orinocos egna accesspunkter,
och finns med i sin helhet från uppdatering 7.4 som kom 11 mars 2002.

6 Weaknesses in the Key Scheduling Algorithm of RC4, Scott Fluhrer, Itsik Mantin och
Adi Shamir.
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4.5.3 IPsec

IPsec är en metod för at erbjuda säkerhet, integritet hos överförd data och autentisitet
hos avsändaren och mottagaren i IP-nätverk. IPsec ger IP kryptering i nätverksskiktet i
OSI-modellen. Standarden definierar några nya paketformat,
Authentication Header (AH), som förser IP-paketet med dataintegritet
Encapsulation Security Payload (ESP), som ger konfidetialitet och integritet till
datapaketen som båda adderas till IP-paketet. Nyckelhantering och andra säkerhets
aspekter förhandlas med hjälp av Internet Key Exchange (IKE). IKE kan skapa digitala
certifikat för, exempelvis nätverkskort, och så möjliggöra stora krypterade nätverk.
IPsec används inte bara till trådlösa nätverk utan även till traditionella kablade nätverk.
IPsec finns för både IPv4 och IPv6.
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5 Resultat
Under studiens gång har vi för att undersöka säkerheten i WEP, genom att använda
AirSnort, avlyssnat ett trådlöst nätverk krypterat med WEP. Avlyssningen har skett i
olika sessioner under så många timmar som möjligt varje gång, och vi har utfört så
många sessioner som den begränsade tiden för detta arbete tillåtit. Totalt har vi utfört
femton försök att knäcka WEP-lösenordet utan att AirSnort räknat fram lösenordet. Alla
femton försök har utförts på samma sätt, vilket beskrivs i kapitel 3.8. Antalet intressanta
paket som samlades in vid varje försök var till en början väldigt stort, insamlingarna gav
upp till cirka 3000 paket på mellan 1 till 2 timmar. Insamlingarna gick sedan
långsammare för varje timme som gick, programmet fick allt svårare att hitta intressanta
paket. Försöken pågick mellan 8 och 16 timmar per gång, och som mest blev det totala
antalet insamlade paket drygt 24 000 000, varav 4 476 paket var för AirSnort
intressanta. Antalet WEP-krypterade paket vid en nätbelastning på 450 KB/sek var cirka
40 000 paket/minut, vilket betyder att nätverket i stort sett var fullbelastat med trafik
under studiens gång.

Vi genomförde även insamlingssessioner, tre stycken, med Orinocos uppdaterade
programvara med WEPplus installerad i accesspunkten som resulterade i nästan
identiskt antal insamlade intressanta paket. Detta strider mot vad Orinoco själva påstår7

om funktionaliteten i WEPplus. Beteendet var också det samma som i föregående
försök, det vill säga att antalet insamlade intressanta paket var stort till en början men
avtog efter hand för att till slut helt avstanna. Avlyssningarna resulterade inte i något
WEP-lösenord vid de här sessionerna heller.

Vid ett tillfälle hade vi möjlighet att genomföra en avlysningssession mot en
accesspunkt från Apple. Vid en session med avlyssning visar AirSnort senast använda
startvektor, IV, för varje insamlat paket. Vid alla tidigare tillfällen när vi har avlyssnat
vårt för studien isolerade nätverk har startvektorvärdet varierat, räknats upp, för varje
enskilt paket. Den största skillnaden vid avlyssnandet av skolans nätverk var just värdet
på startvektorerna, som under hela insamlingssessionen varierade mellan endast två
värden. Trots endast två värden på IV:n under hela avlyssningssessionen samlade
AirSnort inte upp något enda intressant paket.

Resultatet av insamlingsförsöket från bilen visade inte på några försämringar i prestanda
vad gäller antalet paket under en viss tid. Då en mobil avlyssning, beroende på den
bärbara datorns batteri, blir begränsad i tid genomförde vi avlyssningen under två
timmar. Under den tiden hann vi få ihop cirka 1 500 intressanta paket, vilket inte skiljer
sig nämnvärt ifrån vissa av sessionerna genomförda med accesspunkten på 2 meters
avstånd inne i lokalen.

AirSnort går att köra i två lägen, ett läge där alla tänkbara kanaler skannas av och ett
läge där avlyssningen låses till en kanal. Att avlyssna alla kanaler är prestandakrävande
för datorn, då avlyssning sker i monitor mode8, och resulterar inte i samma mängd

7 http://orinocowireless.com/upload/documents/WEPplusWhitepaper.pdf
8 se kapitel 3.4
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insamlade paket som om avlyssningen bara sker på en kanal. Vilken kanal som trafiken
finns på syns i gränssnittet på AirSnort. Då avlyssning sker utan att säkert veta vilken
kanal som skall avlyssnas är det bästa att först skanna av alla kanaler under en liten
stund och sen låsa mot en speciell kanal.
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6 Diskussion
De olika typer av trafik som vi genererat för att belasta nätverket har inte påverkat
antalet intressanta paket i någon mätbar utsträckning. Vi har använt FTP för att
transportera filer till och från datorerna i nätverket, och vi har använt en applikation som
konstant pingar en annan dator, MacPing9. Med ping-verktyget kan vi påverka storleken
på datapaketen för att på så vis skapa fler datapaket. Vi använde oss uteslutande av
korta (8 byte) ICMP-paket, ICMP använder TCP, för att generera så många paket som
möjligt för att använda upp startvektorerna så fort som möjligt. Inte heller detta
påverkade förloppet märkbart. Vi försökte också hitta andra verktyg för att generera
trafik, exempelvis någon form av UDP-flooder. UDP är inte ett förbindelseorienterat
protokoll, som TCP, och förväntar sig inte något svar, varför en större mängd trafik
borde ha kunnat skapas. De två datorerna som kommunicerar med varandra på nätverket
är båda Mac:ar, vilket har försvårat för oss i jakten på bra program för att skapa UDP-
trafik. Vi försökte på grund av bristen på sådana verktyg till Mac få tillgång till en PC
med Windows för att på så sätt öka det möjliga utbudet av programvaror för
nätverksadministration, vilket inte skolan kunde förse oss med.

Då vi hade gjort 12 försök med cirka 3-4000 intressanta datapaket, svaga startvektorer,
och inget av försöken ledde fram till ett dekrypterat lösenord (WEP-nyckeln) postade vi
en fråga på AirSnorts forum på SourceForge10. Vi fick kontakt med en av
projektadministratörerna, som bekräftade att det inte fanns något vi kunde göra
annorlunda, förutom att avlyssna nätverket under en längre tid, och på så vis samla in
fler svaga paket än vad vi gjort.

Då vi har varit tvungna att göra vår studie i högskolans lokaler, som är larmade nattetid,
har det inte varit möjligt för oss att utföra vår studie fortlöpande under flera dygns tid. I
AirSnort finns dock möjligheten att spara en session för att återuppta den vid ett senare
tillfälle. Vid de tillfällen då vi sparat sessioner som vi senare återupptagit har vi upplevt
att antalet svaga startvektorer som Airsnort samlar in drastiskt minskat i jämförelse med
innan sessionen avbröts och sparades. Enligt dokumentationen för AirSnort skall dock
inte insamlandet påverkas av att sparas.

En nätverksstruktur med flera klientdatorer där olika sorters trafik genereras, för att på
så vis efterlikna ett fleranvändarnätverk hos ett företag skulle eventuellt ha kunnat
påverka insamlingsförloppet. I en sådan situation pågår flera sessioner med olika värden
på startvektorerna samtidigt, varför avlyssning inte behöver göras under så lång tid för
att få tillgång till tillräckligt många svaga startvektorer.

Alla de problem som vi upplevde under testfasens början försköt arbetet i tid. Hade den
tiden som användes till problemlösning av olika slag kunnat användas och riktats mer
mot själva studien kanske tiden ha gjort det möjligt att faktiskt knäcka WEP.
Planeringen av arbetet kunde inte ha gjorts annorlunda då en speciell period var tvungen
att bokas för användandet av apparaturen. Under studiens gång har det uppkommit

9 http://www.dartware.com/macping/demoform.html
10 http://sourceforge.net/forum/?group_id=33358
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oväntade problem vilka från början varit svåra att förutse. Mycket tid gick åt till att läsa
in den kunskap som krävdes för att lösa dessa problem.
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7 Slutsats
För vår studie krävdes det relativt stort kunnande om operativsystemet Linux, kunskap
som vi i arbetets början inte hade, vilket skapade problem för oss under en begränsad
tid. Avsaknaden av litteratur och dokumentation från tidigare studier har gjort arbetet
svårare för oss, det som finns att tillgå är nästan uteslutande webbaserat och
informationen är i stort sett identiskt hos alla källor. När det gäller själva
knäckningsförsöken finns det ett forum på AirSnorts webbplats som har fungerat som
hjälp för oss.

AirSnort är inte ett program av den typ som bara installeras och körs, utan kräver
modifiering av en mängd moduler för att fungera korrekt. Att knäcka WEP med
AirSnort är väldigt tidskrävande och inte så trivialt som det ibland framställs i media.
Till en början går insamlingen fort och känslan är att lösenordet snart skall vara knäckt,
men ju längre tiden går blir det svårare för AirSnort att hitta svaga paket som inte redan
samlats in. Som längst har vi avlyssnat nätverket 14 timmar i sträck utan att knäcka
WEP-lösenordet. Vi har upptäckt att tålamod är en viktig egenskap när man skall
använda AirSnort.

I väntan på att IEEE 802.11 Task Group i är klara med nästa standard för säkerhet vid
trådlös datakommunikation gäller det att skydda sitt nätverk så bra som möjligt med de
metoder som finns tillgängliga idag. Ett sätt är att byta krypteringsnyckel ofta, finns
möjligheten är det bra om varje klient har sin egen krypteringsnyckel som också den
byts ofta. Har man bara en krypteringsnyckel för alla klienter är det av ännu större vikt
att den byts ofta. Det bästa är att placera det trådlösa nätverket utanför organisationens
brandvägg. Därmed minskar risken för att en potentiell hackare skall få tillgång till de
viktiga data som finns lagrad innanför brandväggen. Enligt Borisov, Goldberg och
Wagner (2001) bör man betrakta det trådlösa nätverket som en del av Internet. För en
organisation som använder trådlösa nätverk ska WEP-krypteringen definitivt vara
påslagen även om det finns stora möjligheter för en duktig person med rätt verktyg att
dekryptera WEP-trafiken. På de accesspunkter som inte har WEP-krypteringen påslagen
kan alla som har tillgång till en bärbar dator med ett trådlöst nätverkskort med rätt
verktyg, avlyssna nätverket. Olika programvaror, exempelvis MiniStumbler, börjar
komma ut på marknaden för PDA:er vilka ökar möjligheterna att obemärkt avlyssna en
organisations trådlösa nätverk. Vår känsla är att de flesta organisationer och företag inte
är medvetna om de risker som finns vid användande av trådlösa nätverk, utan bara ser
till nyttan och möjligheterna som det faktiskt ger.

Vi skulle vilja göra om studien med fler klientdatorer och med större möjligheter att
avlyssna under en längre löpande tid. Det skulle också vara intressant att prova andra
programvaror som till exempel, Ethereal, NetStumbler och MiniStumbler tillsammans
med WEPcrack och se om utfallet blivit annorlunda.
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