
Que é WPS Pin e por que debes desactivalo

Existen diferentes métodos de cifrado dispoñibles á hora de conectarnos e usar unha rede

Wifi. Coñecemos WEP, WPA, WPA2... pero WPS? Non? Pois debemos saber que é e como

funciona para protexer a nosa rede sen fíos correctamente.

A seguridade das redes sen fíos evolucionou e mellorou moito desde a implantación do cifrado

WPA, e sobre todo, WPA2. Configurando a nosa rede para que utilice o cifrado WPA2 sabemos que

a nosa rede utiliza un método de cifrado seguro, pero… quen non se viu na seguinte situación?

Chegas a casa co teu portátil recentemente comprado e cando o estás configurando para que teña

acceso á túa rede sen fíos… non te acordas de cal é o contrasinal de acceso á rede. Cal era o

contrasinal? Cambiáchela ultimamente? Tela apuntada nalgún sitio? E se non a lembras… tes a

dirección IP do router e as credenciais para conectarche á súa páxina de administración e pescudala?

Vaia lea, verdade?

Ademais  da  seguridade  Wifi,  as  funcións  que  os  routers  inalámbricos  incorporan  tamén

evolucionaron co obxectivo de facernos a vida máis cómoda. E con esta idea en mente, os routers

máis actuais incorporan unha nova funcionalidade chamada WPS ou Wifi Protected Setup.

O WPS é un mecanismo creado para facilitar a conexión de dispositivos á nosa Wifi. Existen varios

métodos mediante os cales un dispositivo pode unirse a unha rede sen fíos mediante WPS pero o

máis estendido e que á súa vez é o que se usa nas redes domésticas, é o intercambio de PIN. O

dispositivo debe transmitir un código numérico ao router e a cambio este último envíalle os datos

para acceder á rede.



É dicir,  se o noso router ten habilitada a funcionalidade WPS e queremos acceder á nosa Wifi,

simplemente temos que enviarlle un código PIN de 8 díxitos para que o router permítanos acceder á

rede sen fíos. Habitualmente, este código PIN vén escrito na parte inferior, pero existen maneiras

alternativas de pescudalo.

O inconveniente desta funcionalidade,  é  que ofrece unha nova opción para un ciberdelincuente

interesado en acceder a unha rede sen fíos, xa que o tempo que o ciberdelincuente necesita para

pescudar un PIN de 8 díxitos é moito menor que o que necesita para pescudar o contrasinal WPA2

configurada na rede.

Para manter a nosa rede Wifi segura, debemos renunciar á comodidade de conectarnos mediante

esta utilidade e introducir o contrasinal WPA2 cada vez que queiramos conectar un novo dispositivo

á nosa rede.

Para desactivalo debemos acceder á páxina de configuración do noso router:

A dirección de acceso por defecto adoita ser a 192.168.1.1

Introducir o usuario e o contrasinal de acceso. Se non as cambiamos adoitan estar escritas na parte

posterior  do  router  e  no  manual  do  dispositivo,  aínda  que  é  moi  recomendable  cambiar  as

credenciais por defecto.

E deshabilitar a opción de WPS.

Estes  pasos  son válidos  para a  maior  parte  do dispositivos  pero poderían variar  en función do

modelo de router utilizado.

Unha vez desactivada a funcionalidade de WPS, o correcto sería cambiar o contrasinal WPA/ WPA2

e tamén podemos aproveitar para cambiar o nome de usuario e o contrasinal por defecto.

Agora xa podes usar a túa Wifi con total tranquilidade!
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