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Háttér információk 

• Moore törvénye – GPU-k fejlődése 

– résztvevők: Nvidia, AMD-ATI 

– Nvidia legújabb architektúrája  

Fermi (2009) – 520 mag,  

3 milliárd tranzisztor 

• Nvidia CUDA (Ian Buck - 2006)  

– (Compute Unified Device  

Architecture) – úttörő vállalkozás 

– új architektúra sikere = jó API 

(transzparens és rugalmas, nem 

okoz sebesség csökkenést) 

• Gyorsaság mértéke a CPU-hoz  

képest? 

– Nagy, erőteljes marketing 

– Mi a valóság, mitől függ? 

– GPU háború?  

(Intel:2010.06, i7-960 vs. GTX-280) 
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Feladat  

• Wi-Fi hálózatok sérülékenysége  

– Miért a Wi-Fi? Könnyen hozzáférhető és támadható. (feltérképezhető: Kismet-GPS) 

– Milyen biztonsági rendszerek használatosak? (hitelesítés, titkosítás) 

– Léteznek-e biztonsági rések? 

– Brute-Force támadás alkalmazható-e? 

– Alkalmazható-e a GPU, ha igen hogyan?  

– A sebességnövekedés milyen következményekkel járhat a biztonság tekintetében?  

– Létezik-e már GPU-s alkalmazás, ha igen milyen sebességű? 

 

• GPU program készítése 

– Támadási mód kiválasztása  

– Hogyan párhuzamosítható az algoritmus? 

– GPU kiválasztása. Milyen Gyártó? Milyen architektúra? (GT200, Fermi)  

– Programozási alapelvek, hatékonyságot (sebességet) befolyásoló tényezők 

– Optimalizálás, mennyire fontos? Milyen tényezők befolyásolják a sebességet? 

– Sebességi tesztek és azok összehasonlítása 
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Wi-Fi hálózatok biztonsági rendszere 

• Jelenleg legelterjedtebben használt: WPA biztonsági rendszer (802.11 

szabvány része) 

• Hitelesítés (kapcsolatfelépítés) 

– PSK (Pre-Shared Key) / SOHO 

– 802.1X (külső szerveren keresztül) / Enterprise 

• Kódolás (keretintegritás és bizalmasság biztosítása) 

– TKIP – (Temporary Key Integrity Protocol) 

Integritás: Michael függvény → 64 bit MIC 

Titkosítás: RC4 folyam titkosító (104 bit kulcs) 

– CCMP (Chiper-block Chaining Message Authentication Protocol) 

Integritás: CCMP Chaining üzemmódban 

Titkosítás: CCMP Counter üzemmódban 

(A CCMP egy 128 bites XOR és egy 128 bites AES blokk titkosítóból áll.) 
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WPA biztonsági rései 

• Lehetséges támadások 

– Man in the Middle (Dissacoiate vezérlőkeret injektálás, Rogue AP-hoz csatlakozás, 

vezérlőkeretek nem védettek, bárki visszaélhet vele) 

– Packet injection (TKIP titkosítás esetén ARP IP keretet tartalmazó csomagok 

manipulálásával (ChopChop) -  Beck-Tews által 2008-ban publikát, majd később 

többször finomított eljárás) 

– Denial of Service (fizikai zavarás, kontrol kerettek injektálásával akár az összes  kliens 

egyszerre leválasztható az AP-ról) 

– Hitelesítés támadása, jelszótöréssel – Brute-Force 

 (Általános elv: jelszó sztring → jelszó hash → ellenőrzés) 

 

• WPA-ról az utóbbi években megjelent több ellentmondásos publikáció és cikk  

miatt nehéz az eligazodás, gyakran körülményes a konkrét rendszerek 

biztonságosságának megítélése. A hacker programokat készítő orosz, kínai és 

indiai cégek alaposabbak.  



6/16 

 

Hitelesítés támadása - Jelszótöréssel 

• PSK hitelesítés, jelszó hash (PMK – Primary Master Key) kiszámítása: 

PBKDF2 (Password-Based Key Derivation Function) kriptográfiai függvény  
Bemenet: 

 Jelszó sztring (63byte) 

 SSID sztring (31byte) (seed)  

Kimenet: 

 512bit jelszó hash 

Algoritmus (röviden): 

 4096 x 4 x SHA-1 (SHA-1: 80 x  blokkcsere) 

• Jelszó hash ellenőrzése 

 Egy lehallgatott PSK hitelesítés (4-utas hitelesítés) 2 kerete alapján 

 A hash ellenőrzése elhanyagolható erőforrásigényű, a hash előállításához képest (egy 

ideiglenes kulcsszámítás és egy HMAC-MD5(SHA-1) szükséges)  

• Online, Offline támadások (gyorsítási lehetőség: Rainbow táblák, de SSID seed! 

csak akkor sikeres, ha pl. az SSID-t gyári értéken hagyják) 

• A GPU használata: több jelszó hash párhuzamosan számítható a független 

magokon 
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Már létező WPA jelszótörő szoftverek 

• Ingyenesen elérhetők 

– CoWPAtty/GenPMK (4.2)  

az első PSK jelszótörés, Cisco LEAP kapcsán találták, nem fejlesztik (linux) 

– Aircrack-ng 1.0 (1.0rc3r1716 CUDA) 

 komplex csomag, 2004-től fejlesztik, jelenleg Thomas d'Otreppe (Brüsszel) a 

gazdája, SSE2 és több magos CPU támogatás, CUDA-n még nem működik 

– Pyrit 0.3.0 

2008-tól Lukas Lueg (Németország), csak linuxon, SSE2, több  

mag, GPU és többgépes támogatás – jelenleg a legjobb 

• Kereskedelmi szoftverek 

– Elcomsoft – Wireless Security Auditor (2.12) 

moszkai székhelyű vállalat, több mag, SSE2 és GPU támogatás 

fejlett jelszó mutációs képesség (1199€) 

– WPA cracker 

Cloud computing 400 processzoros hálózaton 

520 milliós szavas szótárkeresés - $35/keresés, max. 1óra alatt 
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Gyorsítási lehetőségek, GPU-k felépítése 

• Jelszó hash számítását gyorsító lehetőségek 

– több magos CPU, utasításon belüli párhuzamosság: SSE2 

– sokmagos végrehajtás, GPU hasnálata (CPU futásával párhuzamosan) 

– hálózaton elosztott számítás, dedikált vagy weboldalba ágyazott 

– dedikált hardver felhasználásával, FPGA - Pico Computing 

• A GPU-k nyújtják jelenleg a legjobb ár/teljesítmény-t. 

• A GPU-k nagy számítási teljesítményének okai: 

– sok párhuzamosan működő, független és egyszerű mag 

(streaming technológia, Fermi: 512 mag, 16 SM) 

– párhuzamos utasításkibocsátás  

16 utasítás egyszerre (half-warp) 

– nagy memória sávszélesség 

384 bites DDR5 memória 

• Háromszintű memóriafelépítés 

– Globális memória (400-800clk) 

– Shared memória (~2/clk) 

– Regiszter memória (közvetlen) 
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Optimalizálás I. - memóriakezelés 

Egy időben 16 utasítás kerül kibocsátásra (half-warp, egy warp 32 thread), ameddig 

mind a 16 utasítás végrehajtásához szükséges adat betöltésre nem kerül, addig a 

warp végrehajtása felfüggesztődik. (scoreboarding – warp állapot) 

Globális memória 

• Címzés összefogása (coalescing) 

 A memóriavezérlő a megcímzett adat méretének 4-szeresét olvassa be. Ha a 

címek egymásutániak, jelentősen csökkenthető a hozzáférési idő. 

• Címzés igazítása (alignment) 

Egy megcímzett blokk kezdőcíme, csak a méretének egész számú többszöröse 

lehet 

 

 

 

 

Shared memória 

 16 kbyte, 16 db bank-ra oszlik, hozzáférés: 2clk/bank – címzés szétosztása  
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Optimalizálás II. - thread-ek száma 

Globális memória hozzáférése miatt a warp-ok egy része mindig várakazó 

állapotban van. Amennyiben nincs futásra kész warp, az ütemező nem tud újabb 

half-warp-ot kibocsátani, így a végrehajtóegységek (magok) üresen maradhatnak. 

 

• Thread-ek számának optimalizálása 

– A half-warp ütemezés miatt, a threadszám ennek  

egész számú többszöröse 

– Nvidia ajánlása szerint 6-10 warp/SM szám az  

ajánlott (192...320 thread/SM) 

– Ahogy futó warp-ok száma nő, megnő a végrehaj- 

tásuk során lefoglalt lokális memória mérete is.  

(regiszterszám – thread-ek számának felső korlátja) 

 

Tehát a bonyolultabb, sok lokális változót használó algoritmusok ezért komoly 

teljesítménycsökkenést szenvedhetnek. (Nvidia: Occupacy Calculator) 

A Fermi architektúrában a shared memória egy része L1 adat cache-ként 

használtható fel, így a globális memóriába kényszerült lokális változók elérése javul. 
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Megvalósított szoftver felépítése és funkciói 

A PBKDF2 függvény megvalósítása az Nvidia CUDA felületen történt, a 

programozási környezet: Visual Studio, C-nyelvű konzol alkalmazás készült 

• Felépítése 

– Egy külső fájlban tárolt szótárból blokkonként beolvassa a szavakat, majd a GPU-ra 

átküldve párhuzamosan végrehajtja a hash-ek kiszámítását 

– A GPU kernel a szabvány szerint megvalósított SHA-1 és HMAC-SHA-1 

függvényekből áll 

– A főprogram vezérli az adatmozgásokat  

és a kezeli a kiegészítő funkciókat 

• Kiegészítő funkciók 

– A program beépített önteszt funkcióval  

rendelkezik, amely a szabványban mega- 

dott egyik tesztvektorral ellenőrzi a  

működést 

– A végrehajtási időt blokkonként méri, ’performance’ kapcsoló 

– Hibakeresést támogató 'verbose' kapcsoló 

– Az optimalizálást segíti a konfigurálható thread szám (blokk méret) 
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Futási eredmények 

• Optimalizálás előtt: 209 szó/s, optimalizálás után 710 szó/s 

Így csak 25%-al marad el az Elcomsoft, Wireless Security Auditor-tól 

 (A Pyrit a legjobb eredményt adta. Reális? Előfeldolgozott adatok?) 

• Az optimalizálás hatása még jelentősebb a Fermi kártyán (18-szoros) 
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A Wi-Fi WPA-PSK hitelesítés Brute-Force-on alapuló jelszótörési sebessége a 

GPU-k használatával közel 100-szosára gyorsítható fel. 

 

Következmények: 

• AP SSID gyári értéken hagyása: jelentősen csökkenti a biztonságot (Rainbow táblák) 

• 8 karakteres, felhasználók  

által kitalált jelszavak  

(31 bit entrópia/NIST) 

feltörésének ideje: pár óra 

(EZ VÁLTOZOTT!) 

• 8 karakteres, programmal  

generált jelszavak esetén  

(51bit entrópia): 1-3 év 

• A jelszavak cserélgetése 

helyett érdemesebb az SSID-t 

bonyolultabbra választani és  

azt (is) időnként lecserélni 

 

Értékelés I. - Wi-Fi biztonság 
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Értékelés II. - GPU programozás 

• Az algoritmusok megvalósítása, lekódolása nem elegendő. Gyakran a futási 

teljesítmény még a CPU-ét sem éri el. (saját tapasztalatom alapján) 

• Közepes minőségben programozni vagy megírni egy kódot nem érdemes. 

• Az optimalizálás elengedhetetlen, gyakran az optimalizálás miatt az 

adatstruktúrák és a kód átláthatatlanná válnak. 

• A korábbinál sokkal nagyobb jelentőségű a profiler  

(Nvidia: Visual Profiler) és az optimalizálást segítő  

eszközök (Nvidia: Occupacy Calculator) használata. 

• A hardver architektúra ismerete elengedhetetlen az  

optimalizáláshoz. 

• Nem használható sok (10-30-nál több) lokális  

változó az algoritmusokban, különben nem használható ki a számítási kapa-

citás. Ezért a bonyolult függvénystruktúra vagy az objektum-orientáltság 

használata csak korlátozottan lehetséges. (ezen a Fermi L1 cache-e javít) 
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Továbbfejleszthetőség 

• A program a jelenlegi állapotában közel hasonló nagyságrendben működik a már 

kész programokhoz képest, ezért kis továbbfejlesztéssel publikálhatóvá tehető. 

• Az algoritmus pár ponton tovább optimalizálható 

– HMAC-SHA-1 kitöltése (padding) többször hajtódik végre, feleslegesen 

– Fermi architektúrán bizonyos műveletek 64 biten is megoldhatók lennének 

– Fermi architektúrán a thread szám tovább optimalizálató lenne 

• Open CL-re átírva lehetséges lenne az ATI kártyákon is kipróbálni 

• Nem tartalmaz platform függő kódot, ezért Linux-on is lefordíthatóvá tehető (erre 

már nem maradt idő) 
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Köszönöm a figyelmet! 


