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A probléma felvetése 

Az idei év hemzseg az informatikai incidensektől, hiszen jóformán 

naponta történik adatszivárgás amelyben néhány száztól akár több 

millióig terjed azon jelszavak száma, amelyek publikusan 

kikerültek a világhálóra.  

 

Legyen szó akár clear-text alapú vagy valamilyen hash 

algoritmussal tárolt jelszóról, ezek az incidensek hatalmas 

kockázatokat rejtenek magukban, hiszen a kivonatolás sem 

garancia arra, hogy a jelszavakat ne lehessen visszafejteni… 

 

Előadásom célja, bemutatni a jelszókezelési lehetőségeket, 

rávilágítani a hibás implementációkra, valamint javaslattal 

szolgálni az ilyen esetek elkerülésére! 



Tényleg ekkora a probléma? 

 

Még 2012-ben is!? 



Incidensek áttekintése #1 

Dátum Támadó Áldozat 
Jelszavak 

Száma 

Jelszavak 

Típusa 

Egyéb 

Információ 

01.01. Anonymous NY rendőrkapitányság 300 HASH (MD5) 
Becsült kár: 

$12.000 

01.09. FuryOfAnon Több izraeli SCADA vezérlő - - 
Alapértelmezett 

jelszó: 100 

01.13 Ingratefully Beatuly.nl és Recreatief.nl 27.000 HASH (MD5) 
Becsült kár: 

$73.000.000 

01.14. The Israeli Hackers 
Zone-Net Technologies 

(Dél-afrikai ISP) 
80 CLEAR-TEXT 

01.14. TeaMp0isoN T-mobile 80 CLEAR-TEXT Adminisztrátorok 

01.16. D35m0nd142 
Nepáli távközlési hatóság 

(nta.gov.np) 
? HASH Adminisztrátorok 

01.31. OpPiggyBank Salt Lake City rendőrség 1.137 HASH 

02.01. CabinCrew 
SyracusePolice.org 

TexasPoliceAssociation.com 

40 

800 
CLEAR-TEXT 

Becsült kár: 

$180.000 

02.04. D4op NASA 403 CLEAR-TEXT 
email, username, 

password 

02.05. Anonymous 
Szíriai elnöki hivatal 

levelezőszervere 
78 HASH 

Kitalálható 

pl.: 12345 



Incidensek áttekintése #2 

Dátum Támadó Áldozat 
Jelszavak 

Száma 

Jelszavak 

Típusa 

Egyéb 

Információ 

02.06. OpPiggBank West Virginia rendőrsége 200 HASH 

02.08. SwaggSec 
Foxconn 
(Microsoft, Apple, IBM, Intel beszállító) 

48 CLEAR-TEXT ThePyrateBay.se 

02.09. OccupyAllSt 
Nigériai országgyűlés honlapja 

(nassnig.org) 
20 HASH 

02.12. Anonymous 
Törökország informatikai és 

távközlési hatósága 
2.000 CLEAR-TEXT 

Becsült kár: 

$430.000 

02.12. r00tw0rm NASA 112 HASH 
Becsült kár: 

$26.000 

02.12. Sector404cl Venezuela nemzeti könyvtára 58 HASH 
Becsült kár: 

$12.000 

02.13. Evil Shadow Team 
Microsoft India 

(microsoftstore.co.in) 
? CLEAR-TEXT 

Teljes adatbázis 

(screenshot) 

02.13. 
OpChina 

RevolutionSec 

Kínai kereskedelmi oldal 

(trade.gov.cn) 
8.000 HASH 

Becsült kár: 

$1.700.000 

02.14. Chinese Hackers 
Nortel Networks 

(kanadai telco) 
7 ? 

Felsővezetők 

jelszava + CEO 

02.16. Muldaria48 
Loongson 

(kínai chipset gyártó) 
223 CLEAR-TEXT 

Becsült kár: 

$477.000 



Incidensek áttekintése #3 

Dátum Támadó Áldozat 
Jelszavak 

Száma 

Jelszavak 

Típusa 

Egyéb 

Információ 

02.21. 
Mauritania Hacker 

Team 
Izraeli levelezőszerverek 2.065 CLEAR-TEXT 

02.23. 
Bangladesh Cyber 

Army 

Indiai fórum 

(ias100.in) 
30.000 CLEAR-TEXT 

Becsült kár: 

$6.400.000 

02.25. OpPiggBank 
Ontarioi rendőrvezetők szövetsége 

(oacp.ca) 
8 CLEAR-TEXT Adminisztrátorok 

03.02. 
Social Hacker 

Inyecct 

Trinidad és Tobago 

pénzügyminisztériuma  
50 HASH 

Becsült kár: 

$10.000 

03.06. r3dh4ck Török nemzeti rendőrség honlapja 900 ? 
Kitalálható: 

pl.: 123456 

03.09. N4m3le55 Clew 
Nepáli kormány honlapja 

(nepalhmg.gov.np) 
3.322 HASH 

03.25. LulzsecReborn MilitarySingles.com 109.937 HASH 
PasteBin 

Tagadnak 

04.02. HardcoreCharlie 
CEIEC 

Kínai hadsereg beszállítója 
1 ? 

Könnyen 

kitalálható 

04.28. Team Digi7al 
Palermói egyetem 

(palermo.edu) 
139 HASH (SHA) 

05.04. TeaMp0isoN 
Ausztrália kormányzati portálja 

(australia.gov.au) 
500 CLEAR-TEXT 



Incidensek áttekintése #4 

Dátum Támadó Áldozat 
Jelszavak 

Száma 

Jelszavak 

Típusa 

Egyéb 

Információ 

05.04. TeaMp0isoN 
WHO 

(who.int) 
9 HASH 

Adminisztrátor is 

pastie.org 

05.12. CyberZeist 
Washington Military Department 

(mil.wa.gov) 
17 ENCRYPTED 4 megfejtve 

05.18. Vizi0 Union of Arab Banks 487 CLEAR-TEXT 

05.22. Nrtn-Z 
Holland kormányzati portál  

(az.nl) 
3.160 HASH Adminisztrátor is 

06.01. .c0mrade 
Amerikai haditengerészet 

(navy.mil) 
172 HASH (MD5) Mind megfejtve 

06.01. 
ProjectDragonFly 

TeamGhostShell 

Több kínai weboldal 
Kereskedelmi szövetség, 

alumíniumgyártó üzem, rendőrségek 

800.000 HASH 

06.06. ? LinkedIn 6.458.020 HASH (SHA) PasteBin 

06.06. ? eHarmony 1.500.000 HASH (MD5) 

06.07. ? Last.fm 70.000.000 ? Jelszócsere 

06.12. TeamGhostShell 

Ukrán kormányzati portál 

Thai oktatási portál 

Paraguayi kormányzati portál  

1.056 

660 

2 

CLEAR-TEXT 

CLEAR-TEXT 

HASH (MD5) 

Adminisztrátor is 

 

Adminisztrátorok 



Incidensek áttekintése #5 

Dátum Támadó Áldozat 
Jelszavak 

Száma 

Jelszavak 

Típusa 

Egyéb 

Információ 

06.17. .c0mrade Korházi nyilvántartó rendszerek ? ? 
Kitalálható: 

emp0001 / admin 

06.18. .c0mrade CoBank ? ? 
Kitalálható FTP: 

admin / 12345 

06.19. CyberZeist US Federal dolgozók (pl.: FBI) 250 CLEAR-TEXT Phising 

06.26. .c0mrade Mexikói és Spanyol gerinchálózat 84.000 CLEAR-TEXT MITM 

07.10. ? Formspring 420.000 
HASH 

(SHA256) 

Váltott: 

Bcrypt + Salt 

07.11. D33Ds Company  Yahoo 453.491 CLEAR-TEXT 

07.14. CyberZeist 
Olajtársaságok 

Shell, BP, Rosneft, Gazprom 
746 HASH E-mail 

07.18. NullCrew Yale Egyetem 1.200 CLEAR-TEXT 
Személyi adata 

és jelszava 

08.16. 
FelixNCW 

Anonymous 

Terasz.hu kulturális magazin 

(uj.terasz.hu) 
1095 CLEAR-TEXT Letölthető… 

09.24. - IEEE 99.979 CLEAR-TEXT FTP Log 

10.07. NullCrew Orange mobilszolgáltató 30 HASH MySQL password 



                    jelszavak 

• 6.458.020 sózatlan SHA-1 jelszó HASH került nyilvánosságra 

• 1.354.946 lett megfejtve mindössze néhány óra alatt! (~21%) 

• 4.180.981 lett megfejtve 24 óra alatt (~65%)  KoreLogic Twitter 

• Jelszavak hossza:   Jelszavak komplexitása: 

 

 

 

 

 

• 2 db 40 karakteres jelszót is megfejtettek! 

• 24.000 megfejtett jelszó még mindig fent van a pastebin oldalon 

• Legtöbbet előforduló szótöredékek:  
linkedin, link, linked, alex, mike, june, password, love, john, july 
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                    jelszavak 

• 1.513.935 sózatlan MD5 jelszó HASH került nyilvánosságra 

• 1.215.846 lett megfejtve mindössze 72 óra alatt! (~80%) 

• 3db NVidia 460GTX GPU + oclHashCat & John the Ripper 

• Jelszavak hossza:   Jelszavak komplexitása: 

 

 

 

 

• A jelszavak kis és nagybetű érzéketlenek voltak! 
Azaz minden jelszó nagybetűssé volt alakítva a hash készítése előtt… 

• Egyetlen jelszó sem fordult elő háromnál többször, ami felveti a 

lehetőségét, hogy a kiszivárogtató módosította a listát… 

• Legtöbbet előforduló szótöredékek: 
love, dog, 1234, luv, sex, god, angel, lover, 123456, jesus, date, harmony, 

eharmony, forever, password 
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                    jelszavak 

• 453.491 CLEAR-TEXT email / jelszó páros került nyilvánosságra 

• Top 10 email domain: 
yahoo.com, gmail.com, hotmail.com, aol.com, comcast.net, msn.net, sbcglobal.net, 

live.com, verizon.net, bellsouth.net                       (de volt köztük: .edu, .gov és .mil) 

• Jelszavak hossza:   Jelszavak komplexitása: 

 

 

 

 

• Top 10 jelszó: 
123456, password, welcome, ninja, abc123, 123456789, 12345678, sunshine, 

princess, qwerty 

• Top 10 szótöredék: 
password, welcome, qwerty, monkey, jesus, love, money, freedom, ninja, writer 
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                    jelszavak 

• 99.979 CLEAR-TEXT felhasználói név / jelszó páros került ki 

 

• Az ieee.org és spectrum.ieee.org web-szerverek napló állományai 

voltak elérhetőek az ftp://ftp.ieee.org/uploads/akamai/ könyvtár alatt! 

 

• Beismerték, az egyik legnagyobb hibájuk az volt, hogy nem 

korlátozták a napló állományokhoz a hozzáférést, így azt bárki 

szabadon megtekinthette. A másik pedig az volt, hogy a beléptető 

rendszert úgy tervezték meg, hogy a felhasználó nevet és a jelszót 

cleat-rext formában rögzítse a naplóban. 

 

• Top 10 email domain: 
gmail.com, yahoo.com , hotmail.com, ieee.org, yahoo.co.in, 163.com, rediffmail.com, 

qq.com, yahoo.in, ymail.com  

• Top 15 jelszó: 
123456, ieee2012, 12345678, 123456789, password, library, 1234567890, 123, 12345, 

1234, ADMIN123, IEEE2012, student, ieee2011, SUNIV358 

ftp://ftp.ieee.org/uploads/akamai/


                    jelszavak 

• 1.095 CLEAR-TEXT username / pass / email párosítás került ki 

• Top 10 email domain: 
freemail.hu, citromail.hu, gmail.com, yahoo.com, hotmail.com, axelero.hu, t-

online.hu, mailbox.hu, chello.hu, vipmail.hu, invitel.hu 

• Jelszavak hossza:   Jelszavak komplexitása: 

 

 

 

 

• Top 10 jelszó: 
12345, 1234, sakk, 123456, morphy, papa1, narancs, kutya, metallica, sakkk 

• Top 10 szótöredék: 
sakk, papa, morphy, attila, narancs, jelszo, jani, kutya, metallica, sakkk 
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Mit tehetek ez ellen? 

 

Keressünk megoldást! 



Jelszavak tárolási módja 

Plain-text Encrypted Hashed 

• Melyiket válasszam? 

• Mi az előnye és a hátránya a módszereknek? 

• Hogyan törhetőek a módszerek? 

• Biztonságos lesz az implementációm? 

 



Plain-text jelszó verifikáció 



Plain-text jelszavak 

• Előnye: 

+ Egyszerű és gyors implementáció 

(simple string comapre) 

+ A jelszó egyértelmű egyezésével lépteti be a felhasználót 

(string == string) 

• Hátránya: 

– A fejlesztést vagy karbantartást, vagy üzemeltetést végző személy bármikor 

megszerezheti a jelszavakat (azaz a biztonság az üzemeltető jóságával 

egyenértékű… Mindenkinek megvan ára…) 

– Adattároló (adatbázis, fájl, memória, stb.) kompromittálása vagy adatok 

illetéktelen kezekbe kerülése esetén azonnal veszélyeztetett helyzetben 

van a rendszer 

• Törése: 

– Nem igényel törést 



Titkosított jelszó verifikáció 



Kulcstárolás elhagyása 



Titkosított jelszavak 

• Előnye:  
+ A jelszó egyértelmű egyezésével lépteti be a felhasználót    (string == string)  

+ A jelszavak titkosítva vannak elmentve az adattárolón, így illetéktelen hozzáférés 

esetén nem kompromittálódik azonnal. 

• Hátránya: 
– Visszafejtés után a clear-text eredmény előáll a memóriában, amelyet biztonságosan ki 

kell törölni (azaz szükséges a memória terület felülírása). 

– A kulcskezelés. A visszafejtéshez a kulcsot és az inicializáló vektort el kell tárolni 

valahol. Ha ezek tárolásra kerülnek, akkor ugyan úgy megszerezhetőek, mint a 

titkosított adat és így egyből visszafejthető lesz… 

– Kulcskezelés elhagyásával még mindig maradnak gyengeségek: 

• Titkosító módszertanból következően: 

ECB  nem rejti el az eredeti adat szerkezetét, így statisztikailag törhető 

CBC  Fix blokkmérettel dolgozik, kisebb adat esetén feltölti (ciphertext stealing) 

CFB, OFB  Megállapítható a jelszó eredeti hossza 

• Titkosító algoritmus gyengeségei 

– Veszteségmentesen tárolja a jelszót, tehát visszafejthető mindenkép! 

• Törése: 
– Statistical Analysis, Key-Recovery Attacks, Rlated-Key Attack, XSL Attack, BruteForce 



Hash-elt jelszó verifikáció 



Hash-elt jelszavak 

• Előnye:  
+ Egy irányú eljárás, azaz a jelszót nem tárolja, ideális esetben nem fejthető vissza 

+ A jelszavak lenyomatai vannak elmentve az adattárolón, így illetéktelen hozzáférés 

esetén nem kompromittálódik azonnal. 

• Hátránya: 
– A jelszavak egyezése nem egyértelmű, mert a kivonatokat hasonlítjuk össze, nem az 

eredeti bemenő adatokat. Mivel egy nagyobb halmazról (univerzum) képzünk le egy 

kisebb érték készletre, ezért ütközések állnak elő. Azaz nem szükséges a jelszó 

ismerete, hanem elegendő olyan bemenet ismerete, amely ugyan arra az hash-re  

képződik le mint az eredeti jelszó. 

 

Collision Resistance 

 

Emiatt tervezik az algoritmusokat úgy,  

hogy, a lehető legjobban ellenálljanak  

az ütközéseknek. Ugyanis egy ütközés 

megsejtése, vagy megjóslása nagyban 

csökkenti a hasítás minőségét, és így 

támadhatóvá válik az implementáció! 

 

 

x                          HASH(x) 



Hash törése #1 

• Kriptográfiai módszerekkel 
– Cryptoanalízis segítségével felismerve az algoritmus gyengeségeit majd azokat 

kihasználni. 

– Pl.: preimage attack, birthday attack, collisions attack  

• BruteForce támadással 
– A teljes kulcsteret bejárva, minden elemhez legeneráljuk a hash értéket. 

– ATI 7970 3GB   MD5: 8.156 Millió/s    SHA1: 2.807 Millió/s           oclHashCat-lite 

– Amazon EC2 GPGPU  SHA1: 400.000/s  28 Cent / perc           Thomas Roth  

• Szótár támadással 
– Nagyban javítható az eljárás, ha csak a lehetséges  jelszavakra alapozunk és nem a 

teljes kulcstérre. 

• Lookup táblával 
– A szótárhoz hasonló, de ebben az esetben előre elkészítjük a jelszó – hash párokat és 

már csak ebben a táblázatban kell keresni.  

– A gond a tárolási kapacitás lesz:  

(SHA256, 10 db karakter  kb.10 milliárd TB  kb. 8 millió m3 1TB-os lemezekkel) 

Dávid Zoltán – Etichal Hacking konferencia 2011 

 



Hash törése #2 

• Szivárvány táblákkal 
– Philippe Oechslin publikálta 2003-ban. 

– A lookup tábla speciális tárolása. 

– A szivárvány táblában jelszó – hash  

párokból álló láncokat alkotunk 

– A hash utáni jelszó elemet a redukció  

függvény választja ki 

– A tábla ilyen láncok sorozatából áll 

– A láncok elejét illetve végét kell csak eltárolni a középső láncelemeket nem! 

– 1.000.000 jelszó - hash párból álló lánc esetén csak 1 db jelszó - hash kerül tárolásra 

– A hash törése annyi, hogy a felépített lánc eleji jelszó – lánc végi hash párokban kell 

keresni, azaz a keresendő hash láncvég (tárolva van-e?) 

– Ha nem láncvég akkor redukciós függvénnyel generáljunk új jelszót belőle és nézzük 

meg annak a hash-e láncvég-e? Ha nem iteráljuk a lépést ameddig nem kapunk egy 

láncvéget. 

– Ha megvan a láncvég akkor csak a láncon belül kell sorosan keresni. 

 



Hash törése #3 

• Hibás implementációból adódóan 
– Személyes adat és a jelszó közötti kapcsolat 

 
SELECT * FROM `users` WHERE `password` = MD5(`usename`); 

 

11.402 PASSWORD hash-ből  605 jelszó visszaállítva  (5.3%) 

  5.874 MD5 hash-ből   187 jelszó megfejtve   (3.2%)  

  3.423 SHA1 hash-ből   129 jelszó megfejtve   (3.7%) 

 

A jelszó és a felhasználó személyes adatai között nem állhat fenn semmilyen 

kapcsolat! Azaz a jelszó nem képezheti részhalmazát a felhasználói adatoknak! 

 

– Minden jelszó ugyan azzal a sóval készül, akkor a só be van égetve az alkalmazásba, 

még akkor is ha először random generálódott, valahol tárolásra kerül és az kiolvasható. 

Nagyobb gond viszont, hogy ha két felhasználónak ugyan az a jelszava, akkor 

ugyan lesz a hash érték is. Tehát csak az egyiket kell megtörni! Ez annyit jelent, hogy 

olyan sót kell használni, amely minden felhasználó esetén egyedi (lehetőleg random)  

és még nem tárolható el! Erre is lesz megoldás… 

 

user1: hash(”thisIsMySalt”+”password”)   63dbc2d50833e34935ebf2699dc187c0  

user2: hash(”thisIsMySalt”+”password”)   63dbc2d50833e34935ebf2699dc187c0 

 



Hash törése #4 

• Hibás implementációból adódóan 
– Túl rövid só alkalmazása 

 

3 db ASCII karakter  95x95x95 = 857.375 lehetőség 1MB-os a legvalószínűbb 

jelszó táblám, akkor ez összesen 857GB-os lookup táblát eredményez.  

1TB-os merevlemez jelenleg 18.000 Ft-tól kapható… 

1000 elemű szivárványtáblát építve az egész elfér 858 bejegyzésben ami már 

kevesebb, mint 1GB és így SSD-re is ráfér… 

 

– Dupla hasítás vagy trükkös hasítások 

 

A gond ott van, hogy csak az érzetünk lesz tőle jobb az eredmény nem. Sőt néha 

még gyengébb, mint eredetileg lenne. Mivel ütközések vannak, elegendő egy 

hasonlót megtalálni, ami ugyan azt adja. Nem kell a dupla hasítást megkeresni. 

Sőt ha már a hash-hez hozzáférnek akkor nagyvalószínűséggel a kódhoz is és 

megtudják a trükköt, amire célzott lookup vagy rainbow táblát építhetnek. 

 
• md5(sha1(password)) 

• md5(md5(salt) + md5(password)) 

• md5(sha1(md5(md5(password) + sha1(password)) + md5(password))) 

• sha1(sha1(password)) 

• sha1(str_rot13(password + salt)) 

 

 



Hash védelme #1 

• Kriptográfiai törések ellen használjuk olyan módszereket, amelyek még 

ellenállnak az ilyen támadásokkal szemben. 

 

• Szótár és Lookup tábla alapú támadással szemben használjunk sózást, 

így a szótár alapú támadások és az előre kiszámított lookup vagy 

rainbow táblák használhatatlanok legyenek. Ugyanis reményeink 

szerint, az előre elkészített táblák nem a mi sónkat fogja használni. 

 

• BruteForce alapú támadások mindig sikerrel járnak, maximum nem 

éljük meg az eredményt. Emiatt nincs más lehetőség, csak olyan 

megoldásokat alkalmazni, amelynek számítási igénye nagy, ezzel is 

lassítva a BruteForce támadásokat. 



Hash védelme #2 

• A BruteForce alapú támadások sok esetben amiatt is hatásosak, mert 

gyenge a jelszóházirend. Ezért ha lehet, alkalmazzuk az alábbiakat: 
– Legyen minimum jelszóhossz (legalább 8 de inkább 10-12 karakter) 

MD5 alapon egy ATI 7970 GPU 25 év alatt bejárja csak a 8 karakteres ASCII kulcsteret 

– Ne legyen maximális limit, ugyanis az gyengíti a jelszót (csökkenti az entrópiát) 

– Legyen megkövetelve a kisbetű / nagybetű / szám / speciális karakterből legalább három 

– Az implementáció Case-Sensitive legyen! Ellenkező esetben a kulcsteret megfeleztük 

– Ne fogadjunk el olyan jelszavakat amelyek megtalálhatóak egy hagyományos szótárban 

– Ne fogadjunk el olyat, amely naptári dátum, rendszám, telefonszám, mintára hasonlít 

– Ne engedjük meg, hogy a regisztrációs űrlap vagy bármilyen személyes adat 

részhalmaza legyen a jelszó, azaz egyezést mutasson vele, esetleg hasonlítson. 

pl.: kis.bela a felhasználói név és a jelszó kisBela123 

– Időközönként (90-180 naponta) legyen kötelező jelszóváltozatás 

– Legyen szabályozva, hogy hány (pl.: 16) előző jelszót nem lehet újrafelhasználni 

– Legyen minimális jelszó változtatási idő (ha megváltoztatta, akkor 1-2 napig nem lehet 

újra) ellenkező esetben az előző szabály kijátszható és az eredeti jelszót visszaállítható 

 

– Pronouncable Password Generator – Kiejthető jelszó generátor 



Az elvet értem! 

 

De melyik algoritmus? 



Message Digest 

• Message Digest családot Ronald Rivest (az RSA egyik kitalálója) 

fejlesztette ki 1989-ben és az első implementáció az MD2 nevet kapta.  

• Az MD2 mára elavult (8 bites gépekre optimalizálták), de még PKI 

rendszerekben használják a kompatibilitás megőrzése érdekében. 

• Az MD4 volt használatos a Windows-os NTLMv1 jelszótároláshoz. 

• Legelterjedtebb változata az MD5, azonban már ez sem elég ellenálló 

az ütközési támadásokkal szemben így 2008. december 31.-én az 

amerikai US-CERT közzétette, hogy javaslatuk szerint az MD5 

alkalmatlan a további használatra.  

• Emiatt elkezdték fejleszteni az MD6 algoritmust, amely sokkal 

ellenállóbb az a különböző cryptoanalízisen alapuló támadásnak. Eleve 

párhuzamosan végrehajthatónak fejlesztik. Egy 16 magos gépen akár 

1GB/s sebességet is elér. Indult a NIST által szervezett SHA-3 

versenyen, azonban visszavonták mert hibát találtak benne. 

Az MD6 első ismert alkalmazása a Conficker.B féreg volt 2008 

decemberében 



Secure Hash Algoritm 

• A Secure Hash Algorithm családot az NSA tervezte meg, majd a NIST 

publikálta 2001-ben, mint „U.S. Federal Information Processing Standard” 

• Legelterjedtebb verziója az SHA-1, viszont ismert matematikai 

gyengesége miatt (amelyet 2005. február 18.-án Bruce Schneier 

publikált) javasolt erősebb hash algoritmus használata. 

• Az SHA-2 algoritmusa hasonlóságokat mutat az SHA-1 verzióval, 

azonban pont akkora mértékben eltér tőle, hogy az SHA-1 

sérülékenységei nincsenek hatással rá.  

Továbbá nincs ismert és publikált sikeres támadási módszer ellene. 

• A NIST által szervezett SHA-3 versenyt a Keccak algoritmus nyerte 

meg 2012. október 2.-án. A versenyre azért volt szükség, mert a NIST 

úgy vélte, hogy szükséges egy alternatív hasító algoritmus, amely 

teljes mértékben eltér a jelenlegi implementációktól. 

• Azonban Bruce Schneier szerint az SHA-3-ra nincs szükség, mert 

megfelelő odafigyeléssel a jelenlegi megoldások is kellően 

biztonságosak!       „But it's 2012, and SHA-512 is still looking good.” 



MD és SHA összehasonlítása 

Algoritmus 

Output 

(bits) 

 

Internal 

(bits) 

 

Block 

size 

(bits) 

 

World 

size 

(bits) 

 

Rounds 

 

Operations 

 

Collisions 

Found 

 

Perdormance 

(MiB/s) 

 

MD5 128 128 512 32 64 & | x r Yes 255 

SHA-1 160 160 512 32 80 + & | x r 
Theoretical 

attack  
153 

SHA-2 

SHA-256 

SHA-224 

256 

224 
256 512 32 64 + & | x r No 111 

SHA-512 

SHA-334 

512 

334 
512 1024 64 80 + & | x r s No 99 

+:     add operation 

&:     and operation 

|:      or operation 

x:     xor operation 

r:  rotate operation 

s:   shift operation 



Password-Based Key Derivation 

Function II 

• A PBKDF2 egy „Key Derivation Function” amely a PKCS (Public-Key 

Cryptography Standards) sorozat része. Az IETF (Internet Engineering 

Task Force) publikálta a 2898-as RFC-ben. 

• A bemenő jelszó és só párost pseudorandom és hash funkció 

segítségével, többszörös iteráción keresztül, előállít egy származtatott 

kulcsot. A publikálásakor (2000. szeptember) még 1000 iteráció volt a 

javasolt, mára ennél többre van szükség a számítási kapacitás 

növekedése miatt. 

• Előnye, hogy random só-val dolgozik, így minden jelszó sózása 

egyedi, így ugyan annak a jelszónak mindig eltérő lesz a lenyomata. 

• Segítségével a BruteForce alapú támadások nagyban 

visszaszoríthatóak, ugyanis a belső iterálásokkal nagyon megnő a 

kulcs kiszámítási ideje. 

• Hátránya, hogy kevés RAM kell a kulcs kiszámításához, így például 

egy FPGA vagy PGPGU alapú BruteForce implementáció elég 

olcsón kivitelezhető. 

 



Bcrypt és Scrypt 

• A Bcrypt és az Scrypt a „Key Derivation Function” elvre épít, azonban 

kicsit más szemlélettel mint a PBKDF2. 

 

• A Bcrypt-et még 1999-ben publikálták és a Blowfish algoritmusra épül.  

A Bcrypt-nek nagyobb (de még mindig fix) memória igénye van, 

mint a PBKDF2-nek, így az FPGA vagy GPGPU töréssel szemben 

sokkal ellenállóbb. 

 

• Az Scrypt-et pedig az IETF publikálta  2012. szeptember 17.-én 

Internet Draft formájában és ha elfogadják, akkor jó eséllyel RFC 

készül belőle és a következő szabvánnyá válhat, mivel 

tetszőlegesen nagy mennyiségű memória igénnyel implementálható és 

így még ellenállóbb lesz a BruteForce támadásokkal szemben, 

továbbá az algoritmusa is erősebb a Bcrypt-nél. 



Keretrendszerek 

• Portable PHP password hashing framework (PHPASS) 
– php alapú, de létezik python és perl implementácuója 

– WordPress 2.5 és a Drupal 7 verzióktól kezdve natívan használják 

– Sajnos nem teljesen szabványos az implementálás és így több forkolás következett be a projekt 

életében. A Drupál variánsok erre nagyon jó példa. 

– Jelenlegi verziója 0.3, amelyet utoljára 2010 áprilisában frissítettek. 

• PasswordLib 
– A CryptLib projektből származtatott, kifejezetten jelszavak kezelésére készült. 

– Szabványkövető megoldások, jelenleg is frissítik, egyszerű a használata 

– 1 éve fejlesztik, de hivatalosan még csak alfa kiadás, így csak saját felelősségre használható 

• PHP password hashing API 
– A PHP fejlesztői is észrevették a jelszókezelésben rejlő gondokat, emiatt új API bevezetését tervezik, 

amelyik a 5.5-ös verziótól lesz elérhető, de már tesztelhető az 5.3-al és az 5.4-el kompatibilis API. 

– Minidig a lehető legbiztonságosabb megoldást fogja használni (jelenleg a Bcrypt) 

– password_hash(), password_verify(), password_needs_rehash() 

• CryptSharp 
– Blowfish, Bcrypt, Scrypt és PBKDF2 implementáció C# alá 

• Apache Shiro 
– Könnyen használható security framework JAVA alá, crypto és hash megoldásokkal 



A tárolás biztonságban van. 

 

De hálózat? 



Elvi hibák 

Hiába a megfelelő tárolás, ha kezelés tekintetében helytelenül vagy hanyagul járunk el! 

 

• A jelszó emailben való kiküldése regisztrációkor vagy új jelszó igénylésekor! Ugyanis 

az email nem biztonságos csatorna, lehallgatható, módosítható, másolható. Eleve 

ez a módszer feltételezi, hogy a rendszer plain-text vagy titkosított tárolási modellt 

használ. 

• Alapvető hiba, ha email címet kérnek be a rendszerek majd kiírják nincs ilyen email 

cím az adatbázisban, vagy sikeresen kiküldtük. Ez információ szivárgás… Sosem 

írunk ki ilyet, mindig kiküldjük az emailt, majd értesítjük, hogy Ön nem regisztrált tagja 

a rendszerünknek, de jelszó reset-et igényeltek az Ön nevében. 

• Mivel mindenkit értesítünk így fennáll a veszélye az esztelen levélküldéseknek, 

hiszen nagyon sok robot kering a világhálón akik az árlapokat még ki is töltik, hogy 

mögéjük lássanak. Emiatt valamilyen CAPTCHA vagy anti-robot megoldást kell 

alkalmazni.  

• Az email címekkel az gond, hogy a felhasználók nem tartják karban, sok esetben fél 

év, 1 év inaktivitás után törlik. Ezt kihasználva Hacker Henry újra regisztrálhatja az 

áldozat email címét. Emitt van szükség egy második azonosításra is amelyet a 

támadó nem ismerhet. Ez a legtöbbször egy kérdés – válasz, jobb esetben pedig 

valamilyen második faktoros megerősítés (SMS, RSA SecureID, Google 

Authenticator) 

 



Elvi hibák 

• A kérdés válasz esetében alapvető hiba személyes adatok bekérése, mint 

például a mi volt az iskolád neve, kis kedvenced neve és hasonlók, mert ezek 

pillanatok alatt megszerezhetőek a közösségi hálózatokról. 

• Továbbá az is általános hiba, hogy a kérdésekre a választ plain-text-be 

tárolják le a fejlesztők. Emiatt ha az adatokat ellopják, nem is kell megtörni a 

hash-eket, elég csak elfelejtett jelszót igényelni. Emiatt elképesztően fontos, 

hogy a válasz hash-ét tároljuk el! 

• A kiküldött jelszó resetben mindig használjunk valami egyedi tokent, amely a 

jelszó resetet azonosítja, ezzel is anonimizálva a folyamatot. A tokent csak 

egyszer lehessen felhasználni és legyen lejárati ideje!  

• A belépési űrlapot és a jelszó módosítási űrlapot mindig HTTPS csatornán 

keresztül szabad elérni ellenkező esetben lehallgatható. 

• Sokan megfeledkeznek arról, hogy munkamenet azonosítók sütikben 

tárolódnak és ott beállítható, hogy csak secure (https) csatornába lehessen 

küldeni azokat. 

• Naplózás helytelen használatakor a naplófájlba véletlen belekerülhet a jelszó is 

(beléptető rendszer, IDS/IPS/WAF rendszerek esetén pl.: minden POST/GET adatot elmentenek)  



Elfelejtett jelszó igénylés folyamata 

• A szaggatott kerettel ellátott folyamatok opcionálisak,  

de erősen javasolt a használatuk. 

• A jelszavakat csak HTTPS csatornán keresztül fogadjuk el 

• A megerősítő kérdésre adott válasz hash-ét ellenőrizzük! 



Hálózati gondok #1 

• Természetesen mit sem ér a biztonságos és megfelelő jelszókezelés ha a 

kliens és a szerver közötti hálózat kompromittálódik és azon keresztül 

szenvedjük el az információ szivárgást. 

 

• Legtriviálisabb példa, amikor egy rendszer engedi a felhasználók 

bejelentkezését hagyományos http:// csatornánk keresztül, ahol a jelszavak 

clear-text formában utaznak majd minden ellenőrzés és hasítás a szerveren 

megy végbe. 

 

• Egy fokkal jobb megoldás amikor a kliens oldalon már végbe megy a hasítás 

és az utazik keresztül a hálózaton, hiszen ekkor a jelszó elvileg 

visszafejthetetlen. Gyakorlatilag ez nem igaz, mivel a sózásról ilyenkor 

lemondhatunk, vagy felhasználói adattól függő sózást tudunk csak alkalmazni, 

amely algoritmusa ismert lesz a támadónak, hiszen ha a kliens megkapja 

akkor a támadó is. Így pedig megszerzi vagy kikövetkeztetheti a sót, amelyre 

szótár vagy szivárványtáblát építhet. Sőt ebben az esetben ha a célunk csak 

az identitás lopás nincs is szükségünk a jelszóra, a hash megszerzésével is  

be tudunk lépni az alkalmazásba újra és újra. 



Hash Chain 

• A visszajátszásos támadások ellen egy hatékony megközelítési mód a hash 

láncok alkalmazása. Azonban felvet néhány hátrányt ez az implementáció így 

nem igazán terjedt el.  i=1000 H1000 = 1000x hash-elt jelszó 

• Kliens bejelentkezik a 999x hash-elt jelszóval majd a szerver még 1x hash-eli, 

így előáll az 1000x hash-elt jelszó, így ellenőrizhető. Majd ha helyes akkor a H999 

lesz elmentve az adatbázisba és a következő belépésnél a kliens a H998-at 

küldi el a szervernek! Így egy hash csak egyszer használható, nem ismételhető!  



Hálózati gondok #2 

• Emiatt fontos, hogy azon csatornák amelyek a jelszavakkal kapcsolatos 

kommunikációt intézik mindig titkosítottak legyenek. Emiatt kell majd a 

későbbiekben a munkamenet sütiket is megvédeni és csak titkosított 

kapcsolaton keresztül használni! 

 

• A titkosított https:// hálózat sem elegendő sok esetben. Gondoljunk csak bele, 

hogy HTTPS csatorna ellen is kivitelezhető közbeékelődő Man-In-The-Middle 

támadás és ekkor a támadó belelát a hálózati forgalomba. 

 

• Tehát egy olyan megoldás kell implementálni a kritikus helyeken, amely 

megoldást nyújt azokra amikor a csatorna kompromittálódik. Azaz olyan 

megoldás amely révén a két fél (kliens és a szerver) úgy tud megállapodni egy 

közös kulcsban (jelszóban) amely sohasem jelenik meg a hálózaton. 

 

• Ilyen típusú megoldások már régóta léteznek, de nem elég elterjedtek.  

Ezek a megoldások mind a Challange-Response elven alapulnak. 



Challenge – Response elv 



Challenge – Response 

• Előnye: 

+ A hálózati forgalomban sehol sem jelenik meg a jelszó. 

+ A jelszó tárolható hash-elt formában a szerveren, akkor a hasítást a kliens 

oldalon is el kell végezni mielőtt a Cr-t kiszámolnánk. 

+ Minden bejelentkezésnek egyedi a hasítása így minden alkalommal új  

hash-t kellene a támadónak megtörni. Emiatt ellenáll a replay támadásnak! 

• Hátránya: 

– Az implementáció erőssége a hash erősségével ér fel, mivel a kliens és a 

szerver random kulcsa (challenge) ismert. 

– Emiatt a jelszó visszafejthető a BruteForce, Dictionary, Lookup vagy 

Rainbow tábla segítségével. Emiatt javasolt olyan hash algoritmus 

választása amelyik ellenállóbb az ilyen jellegű támadásokkal szemben! 

• Alkalmazása és implementációja: 

– WPA-PSK, WPA2-PSK, 802.1X, Keberos, PPP 

– CHAP, EAP, PAP, PEAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2 



Secure Remote Password Protocol 

• Az SRP egy biztonságos jelszó alapú hitelesítési mechanizmus amely a  

kulcs-csere elven működik. 

• A felhasználóknak csak egy jelszót kell megjegyezniük semmi mást, 

mindent egyéb adatot ami az authentikációhoz kell az a szerveren tárolódik 

• Az authentikáció folyamán a kapcsolat lehallgatásával sem lehet visszafejteni a 

jelszót illetve az ismétléses támadások ellen is megvéd. 

• SRP garantálja, hogy akkor is biztonságos módszer marad, ha: 
– A támadó ismeri a teljes protokollt 

– A támadó képes szótár alapon támadni  a hash-eket 

– A támadó kihallgatja a teljes hálózati forgalmat 

– A támadó elfoghatja, módosíthatja és hamisíthatja a kliens és szerver közötti kapcsolatot 

– Ha nincs harmadik fél amelyben a kliens és a szerver közösen megbízik 

• Stanford SRP 

http://srp.stanford.edu/ 

• Javascript Crypto Library 

http://www.clipperz.com/open_source/javascript_crypto_library1 

• SRP for JAVA 

http://code.google.com/p/srpforjava/ 
 

 

http://srp.stanford.edu/
http://www.clipperz.com/open_source/javascript_crypto_library1
http://www.clipperz.com/open_source/javascript_crypto_library1
http://code.google.com/p/srpforjava/


Végre a hálózat is rendben! 

 

Mi vár ránk a jövőben? 



Várható jogi változások 
általános adatvédelmi rendelet tervezete az Európai Unióban 

• 2012. Január 25.-én bemutatott tervezet szerint amely várhatóan 2-5 éven belül 

életbe léphet a következőkre kell felkészülni: 

 

• A vállalatoknak kemény bírságokat kell fizetniük az adatok ellopása esetén, ami 

akár a bevételük 2%-át is elérheti. 

 

• A vállaltoknak kötelező bejelentés tétele lesz az incidensekre nézve azon belül 

is az adatlopásokra! 

 

• A javaslatban szereplő elképzelések szerint a vállalatoknak és az IT 

szolgáltatást nyújtóknak 24 órán belül kell jelenteniük az adatlopásokat, és 

figyelmeztetést kell kiadni a nyilvánosság számára, ha az ügyfelek adatai 

veszélybe kerültek. 

 

• Több mint 250 főt foglalkoztató vállalatok esetén kötelező lesz kinevezni egy 

adatvédelmi felelőst és adatvédelmi felmérést végezni házon belül. 



Várható jogi változások 
a cloud comuting potenciáljának felszabadítása az Európai Unióban 

• 2012. szeptember 27.-én az Európai Bizottság bemutatta az új stratégiáját 

amely a Cloud Computing-ot érinti. 

• A stratégia középpontjában három fő kérdés áll: 
– Egyszerűsítse a számítási felhők szabványait és tanúsítását 

– Kifejlesszen egy új szerződési modellt amely a számítási felhő szolgáltatásokhoz 

– Létrehozzon egy Europian Cloud Partnership kezdeményezést 

• A bizottság kijelentette, hogy célul tűzi ki pán-európai minősítési rendszer 

bevezetését 2014-ig az ENISA (European Network and Information Security 

Agency) segítségével. 

• A tanúsítási rendszer olyan elemekkel foglalkozik, mint az adatvédelem, adatok 

hordozhatósága és a felhő szolgáltatók közötti átjárhatóság. 

• A szerződési modell tervezetet 2013 év végére tervezik bemutatni amely olyan 

elemeket fog tartalmazni mint: 
– Adatmegóvás a szerződés megszűnése után 

– Adatszolgáltatás és integritás 

– Adat helye és mozgatása 

– Adatok feletti tulajdonjog 

– Hordozhatóság szolgáltatók között 

• Természetesen olyan elemeket is fog a szerződési modell tartalmazni amely az 

általános adatvédelmi rendeletnek megfelel! 



Várható jogi változások 
elektronikus információbiztonságról szóló törvénytervezet 

• 2012. október 16.-án kikerült a kormány honlapjára az elektronikus 

információbiztonságról törvény tervezete. Az tervezettel kapcsolatos 

észrevételeket vasárnapig (holnap) várja a tárca! 

http://www.kormany.hu/download/9/32/b0000/IBTV_2012_10_12.pdf 
A dokumentum célja a társadalmi egyeztetés elindítása és a jogalkotási folyamat átláthatóvá tétele, amelynek 

alapján, illetve eredményeként a mellékelt tervezet valamennyi tartalmi és formai eleme módosulhat! 

• A dokumentum értelmében az elektronikus információbiztonságról szóló törvény 

2013. március 1.-én léphetne hatályba. 

• Mint az általános indoklásban kifejtették: "sérülékeny információs 

rendszereinkre" folyamatosan növekvő fenyegetést jelent a hadviselés egy új 

formája, amelyet kiberműveleteknek neveznek, de még inkább a békeidőkben 

is állandóan fenyegető terrorizmus számítógépes változata, a kiberterrorizmus. 

• A tervezet a biztonsági problémák kialakulásának mérséklését és az előforduló 

incidensek számának csökkentését célozza! 

• A dokumentumban többek között meghatározták az alapvető biztonsági 

követelményeket. Az elektronikusan kezelt adatok és információk: 

bizalmassága, sértetlensége, rendelkezésre állása 

Valamint az információs rendszer és elemeinek a teljes körű, folytonos és 

kockázatokkal arányos védelme! 

http://www.kormany.hu/download/9/32/b0000/IBTV_2012_10_12.pdf
http://www.kormany.hu/download/9/32/b0000/IBTV_2012_10_12.pdf


Várható jogi változások 
elektronikus információbiztonságról szóló törvénytervezet 

A törvény hatálya kiterjed: 

– a központi államigazgatási szervek  

kivéve a Kormány és a kormánybizottságok adatait kezelő szervezetek 

– a Köztársasági Elnöki Hivatal adatait kezelő szervezetek 

– az Országgyűlés Hivatala adatait kezelő szervezetek 

– az Alkotmánybíróság Hivatala adatait kezelő szervezetek 

– a bíróságok adatait kezelő szervezetek 

– az ügyészségek adatait kezelő szervezetek 

– az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala adatait kezelő szervezetek 

– az Állami Számvevőszék adatait kezelő szervezetek 

– a Magyar Nemzeti Bank adatait kezelő szervezetek 

– a fővárosi és megyei kormányhivatalok adatait kezelő szervezetek 

– a helyi önkormányzatok képviselő-testületének hivatalai, a hatósági igazgatási 

társulások adatait kezelő szervezetek 

– a Magyar Honvédség adatait kezelő szervezetek 

– a külképviseletek adatait kezelő szervezetek 

– a külön jogszabályban meghatározott, a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami 

nyilvántartások adatfeldolgozói 

– az európai  létfontosságú rendszerelemmé  és a nemzeti létfontosságú  

rendszerelemmé törvény alapján kijelölt rendszerelem üzemeltetője 



Várható jogi változások 
elektronikus információbiztonságról szóló törvénytervezet 

• A tervezet értelmében az elektronikus információs rendszereket 1-től 5-ig 

biztonsági osztályokba / szintekbe sorolnák be. 

• A besorolás a COBIT 4.1-es verziójában található DS5 érettségi modelljén 

alapul. 

• A biztonsági osztályba sorolást három évenként felül kell vizsgálni. 

• Az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó szervek:  
– a Nemzeti Elektronikus Információvédelmi Hatóság, az információbiztonsági gondnok,  

– a Nemzeti Biztonsági Felügyelet, a kormányzati eseménykezelő központ  

(vagyis a Kormányzati Számítástechnikai Sürgősségi Reagáló Egységként ismert  

Computer Emergency Response Team (CERT)). 

• A Nemzeti Közszolgálati Egyetem feladata az elektronikus információs rendszer 

biztonságáért felelős emberek: 
– Képzése, továbbképzése 

–  Oktatási program és követelmények kidolgozása 

• Továbbá a tervezet értelmében az NKE számára előírnák, hogy közreműködjön 

az információbiztonsági, kibervédelmi, létfontosságú információs rendszer 

védelmi gyakorlatokon, továbbá az információvédelmi stratégiák és elemzések 

elkészítésében. 

 



Köszönöm a figyelmet! 

Kérdések? 



Köszönetnyilvánítás 

A szerzők ezúton mondanak köszönetet a TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR-

2011-0001 „Kritikus infrastruktúra védelmi kutatások” projektnek az 

előadáshoz végzet kutatások anyagi támogatásáért. A projekt az Európai 

Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 

valósul meg. 



Irodalomjegyzék 

• 2012. év kibertámadásainak listája 
http://hackmageddon.com/2012-cyber-attacks-timeline-master-index/ 

• LinkedIn jelszóstatisztika 
http://pastebin.com/5pjjgbMt 

• LinkedIn egyedi jelszavak listája 
http://pastebin.com/JmtNxcnB 

• eHarmony jelszó statisztika 
http://blog.spiderlabs.com/2012/06/eharmony-password-dump-analysis.html 

• Yahoo jelszó statisztika 
http://blog.eset.se/statistics-about-yahoo-leak-of-450-000-plain-text-accounts/ 

• IEEE jelszó statisztika 

http://ieeelog.com/  

• Jelszavak sózott hash-elése 
http://crackstation.net/hashing-security.htm 

• Dávid Zoltán – Elosztott jelszótörés Rainbow táblákkal 
http://www.davidzoltan.net/files/public/ethical-hacking-2011-rainbow-tablas-jelszotores-david-zoltan.pdf 

• Amazon EC2 GPU Cluster - brute-force 
http://www.infoworld.com/t/data-security/amazon-ec2-enables-brute-force-attacks-the-cheap-447 

• Dustin Boswell - Storing User Passwords Securely: hashing, salting, and Bcrypt 
http://dustwell.com/how-to-handle-passwords-bcrypt.html  

• Bcrypt 
http://codahale.com/how-to-safely-store-a-password/ 
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Irodalomjegyzék 

• Scrypt 
http://www.tarsnap.com/scrypt.html 

• PHPass 
http://www.openwall.com/phpass/ 

• PasswordsLib 
http://blog.ircmaxell.com/2012/04/introducing-passwordlib.html 

• PHP password hashing API 
https://wiki.php.net/rfc/password_hash 

• Elfelejtett jelszó igénylése 
http://www.troyhunt.com/2012/05/everything-you-ever-wanted-to-know.html 

• Secure Remote Password Protocol 
http://srp.stanford.edu/ 

• EU - General Data Protection Regulation 
http://ec.europa.eu/justice/data-

protection/document/review2012/com_2012_11_en.pdf?parentTax=&parentClu=&parentDefaultTax=2240118378 

• COBIT 4.1 – Magyar változat 
http://www.mtaita.hu/hu/Publikaciok/ISACA_HU_COBIT_41_HUN_v13.pdf 

• A cloud comuting potenciáljának felszabadítása az Európai Unióban 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/cloudcomputing/docs/com/com_cloud.pdf 

• Az elektronikus információbiztonságról szóló törvénytervezet 
http://www.kormany.hu/download/9/32/b0000/IBTV_2012_10_12.pdf 
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