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GESLO - KAJ JE TO?

 Je podatek

 Uporabljali že v stari Antiki

 Sodobnih časih predvsem na virtualnih svetovih



 Sestavlja:

 Črke (ABC,abc)

 Številke (1234)

 Druga ločila ( ?,!,,((:)

 Posebni znaki (ˇ°†|…)

 Močna ali šibka gesla?

 Dobro geslo?

 geslo, ki si ga je mogoče zapomniti in ga je hkrati težko 

razbiti (ta dva kriterija si seveda pogosto nasprotujeta).



KAKO SI ZAPOMNIMO VARNEJŠA GESLA?

 Šibka gesla

 Besede, kot so "password", "geslo", "admin"

 Ime gesla, kot je uporabnikško ime

 rojstni podatki

 zaporedje tipk na tipkovnici ("123456")

 ali da pustimo prazno



 Močna gesla

 pssKns100’ - "peljal sem svojega kužka na sprehod 

100x"

 tlpWENT2m - "This little piggy went to market“

 Več kot 6 znakov

 Bolj naključna

 Ni “lahka” beseda

 Gesla oblikujemo na podlagi fraz



TEHNIKE RAZBIJANJA GESEL

 Da geslo ugibamo

 Uporaba grobe sile (brute force attack)

 Uporaba slovarja (dictionary attack)

 Uporaba mavrične tabele (rainbow attack)

 Socialno inženirstvo (social engineering)



 Ugibanje gesel

 Statistično je veliko število uporabnikov, ki 

uporabljajo zelo šibka gesla

 Ročno vpisovanje

 Uporabljamo določene programe



 Uporaba grobe sile (brute force attack)

 najpreprostejša oblika napada na gesla

 V teoriji napad zmeraj uspe

 v praksi to neizvedljivo

 Uporabna predvsem za kratka gesla



 Uporaba slovarja (dictionary attack)

 najbolj priljubljen in najbolj pogost napad

 seznamu besed

 kombiniramo med sabo



 Uporaba mavrične tabele (rainbow attack)

 gesla ne shranjujejo veˇc neposredno na disk, kot 

goli tekst

 »prstni odtis«

 Zakaj gesel ne shranjujemo neposredno?

 zmanjša čas

 Kompromis med časovno in prostorsko 

zahtevnostjo.



 Socialno inženirstvo (social engineering)

 ne iščemo lukenj v sistemu

 pomočjo manipulacije, prigovarjanje, vzbujanje 

zaupanja, uporaba vpliva prepričamo uporabnika v 

neko dejanje

 netehnični in tehnični pristop

 spletno ribarjenje (phishing), pharming, smishing in 

vishing napadi.





SPLETNA ORODJA ZA RAZBIJANJE GESEL

 Orodja, ki omogočajo napad s silo ali napad s 

slovarjem

 Ophcrack

 Cain and Abel

 THC Hydra

 Brutus

 Keylogger ( phishing)





DOBRA GESLA

 Sestavljeno iz več-ih besed

 >8 znakov

 96^8 < 25^15

 931 315 360 719 688 677 289

If I got a penny

every time I forgot

my password, I’d be

a millionaire.



VARNOSTNI MEHANIZEM



 CAPTCHA

 Completely Automated Public Turing Test To Tell 

Computers and Humans Apart

 izziv odgovor



 ReCAPTCHA

 Digitalizirati knjige

 OCR



V VEDNOST

 2009 so hekerji vdrli na socialno omrežje 

rockyou.com

 32 milijonov gesel

 14 milijonov unikatnih gesel

 100% baza gesel, ker ni bilo hash



ROCKYOU

Analiza uporabe posebnih ločil, male  in velike črke



LINKEDIN

 Junija 2012

 6.5 milijonov gesel (zgoščeni obliki)

 80% celotne baze



LINKEDIN



LINKEDIN



NAJPOGOSTEJŠA GESLA V SLOVENIJI



Hvala za vašo pozornost!


