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Bevezető 

A hardver eszközök a Moor-törvény ütemében folyamatosan fejlődnek. A 2000-es évek 

közepétől azonban a fejlődés üteme a CPU-k teljesítményének vonatkozásában megtört. 

A fejlesztések pillanatnyilag a lapkán belüli magok számának növelésének irányába 

mutatnak. 

2002-től a Stanford egyetemen Ian Buck és kollégái először a Ray-Tracing hardveres 

gyorsításán, majd a videókártyák processzorain végezhető általános számítási 

módszerek fejlesztésén dolgoztak. Buck 2006-ban doktori fokozatot szerzett a 

streaming processzorokkal kapcsolatos kutatásai eredményei alapján, ekkor már egy éve 

az NVidia-nál is dolgozott. Itt fejlesztették ki a CUDA-t. Jelenleg a GPU-k szoftveres 

fejlesztésével foglalkozik és az NVidia szoftverfejlesztési igazgatója. 

A GPU-k a videókártyák működési sajátságai miatt alapvetően más felépítésűek a 

hagyományos processzorokhoz képest. A legfontosabb szempont a nagy memória-

sávszélesség mellett hogy egyre több és összetettebb művelet-végrehajtó egység 

működhessen. A nagy számítási kapacitást a streaming architektúra teszi lehetővé, 

amely a teljes értékű párhuzamos végrehajtáshoz képest megszorításokat tartalmaz 

ugyan a végrehajtó egységek egymás közötti kommunikációjában, de cserébe nagyobb 

feldolgozási sebességet tesz lehetővé. 

A számítási kapacitásuk ennek következtében pár éve már meghaladja a CPU-két. Az 

utóbbi évek rohamos fejlesztésének köszönhetően a lebegőpontos műveletvégzési 

sebesség az 1-2 TFOPS közelébe ért, amely közel két nagyságrenddel meghaladja a 

CPU-k teljesítményét és mivel egy számítógépben akár 4 ilyen kártya is beszerelhető - 

megközelíti a szuperszámítógépek és az elosztott rendszerek szintjét.  

Jelenleg, a GPU-k teljesítményének maximális kihasználásához, optimalizált és a 

párhuzamos végrehajtás szempontjai alapján megírt szoftverek szükségesek. Az 

optimalizáláshoz elengedhetetlen az architektúra, leginkább a memóriakezelés mély 

ismerete. A nem megfelelően megírt programok esetén bekövetkező késleltetések, a 

végrehajtóegységek számának megfelelően sokszorozódva jelentkeznek. Ebből adódóan 

az ugyanazon hardveren futtatott, azonos algoritmus szerint működő, de elérően 

megvalósított programok futási ideje között nagyságrendbeli különbségek lehetnek. 

Az elérhető számítási kapacitás, sok már meglévő alkalmazás gyorsítására használható 

fel, pl. kép- és videó tömörítési és feldolgozási algoritmusok, genetikai és fehérje 

szekvencia illesztés, Monte Carlo-módszert használó szimulációk (a nagy sebességű 

PRF (Pseudo Random Function) algoritmusoknak köszönhetően) stb. A pozitív 

alkalmazási példák mellett, figyelembe kell venni a rosszindulatú alkalmazások 

lehetőségeit is. Példaképpen az eddig biztosnak gondolt, vagy kellő számítási kapacitás 

hiányában megfejthetetlennek hitt kriptográfiai algoritmusok feltörését is. Ezek közül is 

a legkézenfekvőbbek a Brute-force támadásokkal eddig gyakorlatilag feltörhetetlen 

algoritmusok esete, tehát amelyek egyszerűek, gyorsan végrehajthatóak, próbálgatásos 

jellegűek. 

Egy támadás végrehajtásához gyakran szükséges, hogy a támadott eszköz elérhető 

legyen, meg kell szerezni a jelszófájlt, vagy fel kell telepíteni hozzá egy rejtett 
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programot. A mindennapos használatú vezeték-nélküli hálózatok támadásához nincs 

ilyenekre szükség. Vajon biztonságban van a folyószámlám, ha a vezeték-nélküli 

kapcsolaton keresztül intézem a banki ügyeimet? Eléggé biztonságos-e a 

bejelentkezéskor használt jelszavam? Nem csak felesleges időfecsérlés a jelszavak 

rendszeres megváltoztatása? Ezeket a kérdéseket a számítási gyorsaság közel 100 

szoros növekedése miatt időszerű újra feltenni és a használt protokollokat felülvizsgálni. 

A talán legelterjedtebben használt Wi-Fi biztonsági protokoll együttes a WPA. A WPA, 

PSK hitelesítési üzemmódjában ha csak a felhasználó által kitalált, minimális 8 karakter 

hosszúságú jelszót használják, akkor egy középkategóriás GPU kártyával is 1-2 napon 

belül feltörhető a jelszó. A feltört jelszó segítségével a külső támadó a hálózatra 

rácsatlakozhat, illetve a lehallgatott adatfolyamot visszafejtheti. Ezzel mindenkinek 

szembesülnie kell, és a Wi-Fi használata során ezt figyelembe kell venni, mint 

kockázati tényezőt. Ha ez nem elfogadható valaki számára, akkor meg kell hoznia a 

szükséges intézkedéseket, pl.véletlenül előállított és nagyobb hosszúságú jelszót kell 

alkalmaznia, rendszeresen változtatnia kell a jelszót és ha lehetséges az elérési pont 

azonosítóját, esetleg egy másik típusú hitelesítést vagy nagyobb biztonságot nyújtó 

titkosítást kell használnia. 

Az személyes adataink védelmén túl magának a hálózatnak a védelme is egyre 

fontosabbá válik. A lopott hálózati erőforrásokkal visszaélhetnek, például az 

internetelérésen keresztül illegális fájlcserét folytathatnak, vagy felhasználhatják 

elosztott számításkapacitásként, esetleg támadásokat indíthatnak rajta keresztül. A 

hálózat tulajdonosának gondatlansága esetleg még jogi következményeket is vonhat 

maga után. 

Ezekre a kérdésekre és problémákra kerestem a választ e dolgozat keretein belül. 

A következő fejezetben először az Nvidia CUDA technológiát ismertetem, nem a 

dokumentációkban és prezentációban megszokott divatos tematikával, hanem azzal a 

megközelítéssel és sorrendben, ahogyan számomra érthetővé vált, illetve amelyet a 

feladatom számára fontosnak tartok, különös tekintettel az érdekes és gyakorlatias 

szempontokra. 
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GPU - CUDA (Compute Unified Device Architecture)  

Az NVidia által kifejlesztett szoftver architektúra, amely illeszkedik, és egyben elfedi a 

hardveregységek fizikai különbségeit, ezzel lehetővé téve, az egyes eltérő grafikai 

kártyák közötti kódhordozhatóságot. Gyakorlatilag ipari szabvánnyá vált, alapvetően C, 

C++ és Fortran felületet biztosít, de összekötő rétegen át elérhető  .NET, JAVA , 

MATLAB és szkriptnyelveken keresztül is (Pyton +CUDA = PyCUDA). 

A CUDA C/C++ alkalmazás forrásprogramja egy  CUDA  utasításokkal bővített C/C++ 

kód, amelyet a fordítóprogram (nvcc) két részre választ a GPU-n és a CPU-n futtatandó 

részekre. A GPU-ágban egy PTX (Parallel Thread Execution) ideiglenes kód 

generálódik, amely szinte teljesen megegyezik az eredeti C/C++ forráskóddal, azzal a 

különbséggel, hogy a helyi/automatikus változók regiszterek összerendelését és az 

adattípusok közötti automatikus konverziókat az nvcc fordítóprogram elvégzi. A 

sebességet szemelőt tartva a C/C++ API csak egy vékony illesztő felület, utasítás és 

architektúrális szinten megegyezik a PTX-el. 

 
1. ábra, CUDA forrráskód fordítási folyamata (forrás:[36]) 

Számítási szintek (Computational levels) 

Bár a CUDA alapelve a hogy a programozók felé egy egységes felületet (virtuális 

gépet) biztosítson, a hardverfejlesztések következtében újabb utasítások, beállítási 

lehetőségek jelentek meg. Ezeket a kiegészítéseket számítási szintekbe, mint 

csoportokba rendezték. A szintek visszafelé kompatibilisek egymással. Az adott hardver 

számítási szintje megtalálható a CUDA Programming Guid-ban, vagy lekérdezhető 

futási időben. 

Egy rendelkezésre álló hardver számítási teljesítményét legjobban kihasználó 

alkalmazás készítésének lehetőségei (ezzel az uniformizmust feláldozzák a sebesség 

érdekében): 

- Futási időben szoftveresen lekérdezhető a kártya számítási tudása (Capability 

major, minor), ezáltal a sebességkritikus és optimalizált alkalmazások az adott 

hardvert legjobban kihasználó utasításkészlettel futhatnak.  
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- Másik lehetőség, ha a forrás rendelkezésre áll, az újrafordítás, mivel 

fordítóprogram paraméterében beállítható a fordítandó byte-kód számítási 

szintje. 

Tipikus alkalmazások, programozási minták 

A következő alkalmazási példákon keresztül ismertetném, hogy milyen feladatok vagy 

velük analóg problémák megoldásánál lehet hasznos a GPU-k használata és azokat 

hogyan lehet hatékonyan megvalósítani. 

Egyszerű képfeldolgozás – átlagfényesség számítás [35] 

Ezzel a feladattal analóg problémák a hisztogram számítás vagy ha például szópárokban 

kell megszámolni az egyező karaktereket. 

Ha egy vektor vagy mátrix elemeiből számított értékhalmaz meghatározása a feladat, 

akkor az ilyen feladatok visszavezethetők arra a sarkalatos problémára, hogy a 

párhuzamosan futó szálak eredményét egyszerre kell a kimeneti tömb 

memóriaterületére kiírni. A CUDA az 1.1 számítási szinttől kezdve támogatja az atomi 

műveleteket, így a szálak „párhuzamosan” hazárd-mentesen elvégezhetik az 

eredményeik kiírását. Az atomi műveletek használata támogatott, mégsem javasolt 

használatuk az időigényességük miatt. Ha például 32 szál egyidőben egy memória 

cellán atomi műveletkén hajt végre egy inkrementálást, akkor ez a jelenlegi 

architektúrák szintjén soros ütemezéssel hajtódik végre így a párhuzamosság által 

nyújtotta előny elveszik a teljes művelthez szükséges idő az egy memória-művelt 

idejének 32-szerese lesz. (Ennek kiküszöbölése érdekében folynak fejlesztések.) A 

helyes megoldás ebben az esetben a szálankénti részeredmények képzése, amelyet a 

futás végén összesítünk. 

Képfeldolgozás – blokkszűrők, (kétdimenziós) konvolúció 

A képen végigviszünk egy páratlan méretű mátrixot és az adott pont környezetének és a 

mátrix szorzatának normált eredménye adja az új képpontot. Ez a naív megközelítés, a 

CUDA-ra optimalizált változat ettől lényegesen eltér. 

A blokkszűrés konvolúciót valósít meg, ennek alakja egydimenziós esetben:  

ji

j

ji sk=r   

Victor Podluzhnyuk: Image convolution with CUDA (NVidia) változat [35]: 

Kezdetben a kép a globális memóriában a konvolúciós mátrix a konstans memóriában 

tárolt 

- a képet blokkokra osztjuk, a blokk minden pontjának új értékét egy-egy thread 

számítja ki 

- a blokk méretének a konvolúciós mátrixszal megnövelt méretét (a blokkos 

feldolgozás miatt) beolvassuk a globális memóriából a shared memóriába 

- elvégezzük a konvolúciós szorzást, és az eredményt visszaírjuk a globális 

memóriába 
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2. ábra, Képblokk kezelése, egy képpont kiszámítása (forrás[35] p5-6) 

További optimalizálási lehetőségek: 

Ha a konvolúciós mátrix a blokkmérethez képest túl nagy, akkor egy-egy blokkok 

feldolgozásához mindig a környezetének egy jelentős részét vissza kell olvasni a shared 

memóriába. Ha a konvolúciós mátrix olyan, hogy az felbontható két független sor és 

oszlopművelet összegére, akkor ez az „overhead” csökkenthető. 

CUDA programok optimalizálása 

Az optimalizálási lehetőségek tárgyalása előtt, pár szóban szükséges ismertetni a 

rendszer felépítését és a memória-hozzáférés működését. 

 
3. ábra, GPU architektúra áttekintése (forrás:[28]) 

A Thread processzorok két Streaming Multiprocesszorból állnak, egy Streaming 

Multiprocesszor további nyolc Streaming Processzorból épül fel. A globális memóriát 

közösen használt 512 bites (típustól függő) memória interfészen keresztül érik el. A 
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globális memória hozzáférése ezért lassú 400-800 órajelciklus ideig tart, addig az adott 

thread-et tartalmazó Half-Warp végrehajtása felfüggesztődik. 

 
4. ábra, Egy SM (Streaming Multiprocessor) felépítése (forrás:[28]) 

Egy SM 8 processzora közösen használ egy 16KB-os osztott (shared) memóriaterületet. 

2 órajel szükséges bankonként egy 32 bites adat eléréséhez. A lokális, vagy regiszter 

memória az egyes SP-ben található 12 db 32 bites regiszter formájában. A lokális 

memóriát a fordító kezeli automatikusan. Problémák a függvényekben deklarált helyi 

változók miatt alakulhatnak ki, mivel ezek egy része fizikailag a globális memóriában 

tárolódik, és csak amikor használják őket töltődik be őket a lokális regiszterekbe. A 

fordítóprogram paraméterezésével elérhető, hogy a generált köztes .ptx kódot megtartsa 

(–keep), így ellenőrizhető, hogy a helyi változókat melyik memóriaterületről használja 

majd a program. 

Globális memória olvasásának optimalizálása [28] 

A címzések összefogása (coalescing) 

A globális memóriakezelő egyszerre egy 32, 64, vagy 128 bites memóriaszegmenst 

olvas be, a beolvasandó memória méretétől függően, 8 bit esetén 32 bitet, és így tovább. 

Az ütemezés half-warp-onként történik, tehát 16 thread-enként. Miután a half-warp 

futott és valamely thread vagy thread-ek memória hozzáférést igényel(tek), akkor annak 

teljesüléséig a half-warp felfüggesztődik, helyette az ütemező más half-warp-okat futtat. 

A betöltendő memória szegmens kezdetét és méretét a legalacsonyabb sorszámú aktív 

Thread szabja meg. Ha teljesül az a feltétel, hogy a half-warp thread-jei folyamatos 

memóriaterületet érnek el, akkor végzi el a memóriavezérlő ezt a négyszeres bufferelésű 

olvasást. Ha ez nem teljesül, akkor minden thread egyedileg éri el a globális memóriát. 

A memória kérések kiszolgálása szekvenciális, ezért a half-warp csak akkor kerül újra 

vissza a futásra kész sorba, ha az összes memóriakérés végrehajtása befejeződött. 

Memória címek igazítása (alignment)  

A másik probléma abból adódhat, hogy egy beolvasott memória szegmens kezdőcíme 

nem lehet más csak a méretének egész számú többszöröse. Így a négyszeres 

memóriaterület beolvasásának egy része a címzett terület elé és mögé is eshet, ezáltal 

csökken a többi thread számára beolvasható hasznos terület. Legrosszabb esetben 61%-

ra esik vissza a memória sávszélessége az igazított esethez képest. 
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5. ábra, Nem jól igazított memóriacím olvasása (forrás:[28]) 

Thread blokkok számának optimalizálása 

A globális memória hozzáférési ideje 400-800 órajelciklus. A memóriakiszolgálás ideje 

alatt a half-warp blokkolódik. Ha nincs elég elindított thread blokk, akkor a 

végrehajtóegységek a memória-hozzáférések alatt üresen állnak. Az NVidia mérései 

alapján a végrehajtóegységek akkor tudnak optimálisan működni, ha legalább 6 warp 

(192 thread) esik egy SM-ra, tehát 24 thread esik egy streaming processzorra. (Az újabb 

processzorok esetében ezek még nagyobb értékek.) 

   

6. ábra, Adatátvitel alakulása a thread-ek számának függvényében (forrás:[28]) 

Osztott memória olvasásának optimalizálása 

A shared memória a SM „területén” található, ezért gyors az elérése. Szervezése 32 bit 

széles és a címterülete 16db, 1kbájtos bankra oszlik. A hozzáférés 2 órajelciklus/bank. 

Tehát, ha több thread is ugyanabból a bankból kíván olvasni, akkor várniuk kell 

egymásra (soros kiszolgálás történik). 

 

7. ábra, Warp thread-jeinek olvasása a shared memóriából (forrás:[28]) 
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Vezeték-nélküli hálózatok – Wi-Fi 

Wi-Fi biztonsági protokollja a legtöbbet támadott protokollok egyike. A WEP 

biztonsági gyengesége miatt (a WEP az adatfolyam kódolásához az RC4 folyamkódólót 

használja, amely magában kellően biztonságos lenne, azonban az algoritmikus és 

implementációs hibák miatt a WEP esetén gyenge biztonságot nyújt), az azt leváltó 

WPA/WPA2 (Wi-Fi Protected Access) protokollok - különösen annak a PSK 

hitelesítést használó fajtája - a ma leginkább elterjedt az otthoni és kisvállalati 

környezetben.  A WPA és a WPA2 megkülönböztetése abból adódik, hogy az IEEE 

által kiadott 802.11i-ben szereplő követelmények teljesítéséhez a hálózati eszközök 

nagy részét le kellett volna cserélni, e helyett a Wi-Fi Alliance egy a szabványhoz 

képest könnyített WPA változatot tett közzé, amely a kliens készülékek esetén 

szoftveres frissítés után teljesíthetővé vált. 

A WPA/WPA2 protokollokat a biztonságilag használhatatlanná vált WEP kiváltására 

dolgozta ki az IEEE, a WEP körül kialakult botrányt követően (2001 Fluhrer - Mantin - 

Shamir: Weaknesses in the Key Scheduling Algorithm of RC4). 2004-ben a 

WPA/WPA2-t tartalmazó 802.11i szabvány kiadásával egyidőben az IEEE elavulttá 

nyilvánította a WEP 40 és 104 bites változatát is. Ennek ismertetését ezért mellőzném, 

kivéve a WEP által használt egyszerű és nagy sebességű RC4-es adatfolyam titkosítási 

eljárást, amelyet kiegészítve más elemekkel átvettek a WPA/WPA2-be is. 

A WPA/WPA2 protokollról időről-időre megjelennek hírek a feltörésével és annak 

cáfolatával kapcsolatban is. Ezekben, és gyakran szakirodalomban is homályos és 

ellentmondásos és hírvadász adatokat tesznek közzé. 

(http://ethicalhacking.hu/wpa.aspx) A WEP biztonsági problémái által kiváltott 

sajtóvisszhang a vezeték-nélküli hálózatok biztonsági kérdéseit azóta is figyelem 

középpontjában tartja, az IEEE és a crakker programok fejlesztői (egyetemek, független 

szervezetek) is félévente-évente adnak közre azóta is friss fejleményeket. Mára a 

vezeték-nélküli hálózatok biztonsága egy jól menedzselhető és skálázható protokoll 

együttessé fejlődött, amelyben a különböző biztonsági kockázati szintekhez különböző 

konfigurációs beállítások tartoznak. Nyilvánvalóan más biztonsági szintet célszerű 

konfigurálni egy gyorséttermi, csak internetet nyújtó Hot-spot esetén, vagy egy 

kisvállalatnál, ahol a vállalat két épülete között használnak vezeték-nélküli 

összeköttetést. Így a védendő szolgáltatások és erőforrások értékének megfelelően 

kialakítható a kívánt és vállalt biztonsági szint.  

Hogy egy adott biztonsági beállítású vezeték-nélküli hálózat feltörhető-e vagy sem 

ezután nem adható egyértelmű igen-nem válasz (hacsak nem valamely elavult, vagy 

alapvetően elhibázott konfigurációjú, pl. WEP-et használ). Hasonlóan a nyílvános 

kulcsú titkosításhoz csak az jelenthető ki, hogy egy adott beállítású biztonsági/titkosítási 

szint feltörése milyen erőforrást igényel a támadó részéről. A jelen dolgozat témája 

éppen ezért az, hogy a videokártyák általános célra használható grafikai processzorai 

miatt megnövekedett számítási kapacitásnövekedés milyen mértékben növeli meg a Wi-

Fi hálózatokban jelenleg használt protokollok sebezhetőségét.  

Ideiglenesen, a biztonság növelése érdekébe a kliens interfészeken a csak szoftveres 

frissítést igénylő WPA-t, majd 2006-tól csak a WPA2-t biztosító készülékek kaphatnak 
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(kaphattak) Wi-Fi megfelelőségi igazolást. A következőkben a Wi-Fi szabvány a 

biztonsági szempontból fontosabb részeit ismertetem. 

MAC adatkapcsolati alréteg [7] 

Szolgáltatások 

Szkennelés – Passzív üzemmódban a nem csatlakoztatott kliens rendszeres időnként 

végigpásztázza a csatornákat és figyeli az AP-k által küldött Beacon kereteket az általuk 

nyújtott szolgáltatásokról (SSID, támogatott adatsebességek, RSNA képesség, fizikai 

hálózati beállítások). Aktív üzemmódban üzenetszórásos keretet küld a kliens (Probe) 

erre válaszolnak az AP-ok. 

Autentikáció – Kliensek hitelesítését szolgáló protokoll. Két fajta lehetséges: Open 

System autentikáció (OPN) és a Pre Shared Key (PSK) vagy Personal  (Ezt későbbiekbe 

részletezem ezt a szolgáltatást.) 

Asszociáció – A hitelesítés sikerességét követően a fizikai rádiókapcsolat 

összeköttetésének szinkronizációja 

Titkosítás – Az asszociáció kiépülése után az adatkeretek Frame body mezőjének 

tartalmát a küldő ezzel az eljárással kódolja, a velő pedig dekódolja 

Forgalomvezérlés – Opcionálisan implementálható, az AP és kliensek adatforgalmát 

korlátozhatják. Adatküldés előtt egy RTS request keretet küldenek, ameddig nem 

érkezik meg a CTS válasz addig nem kezdik el a keretek küldését 

Fragmentálás – Opcionálisan implementálható, a MAC-nek átadott nagy adatkereteket 

maximum négy kisebb keretre darabolhatja fel a réteg. Konfigurálható a fragmentálási 

küszöbérték, kisebb fregmensek esetén kisebb állomások közötti keretütközés esélye. 

Wi-Fi keretek a MAC adatkapcsolati alrétegben 

MPDU – MAC réteg Protocol Data Unit, vagy az LLC alrétegtől a szolgálati ponton 

keresztül (SAP) átadott MSPDU keret feldarabolt változata, vagy a MAC alréteg másik 

szolgálati pontján (management) érkező MMPDU keret fragmentált változata, tehát 

ezáltal a MAC rétegbeli adatforgalom alapegysége. (MSDU lehet MSPDU vagy 

MMPDU)  

 

8. ábra: MSDU fregmentálódás a MAC alrétegben (forrás:[7] p255) 
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MPDU felépítése 

A MAC keret egységes formátumú, ezért minden fejléce (MAC Header) tartalmazza 

keret típusát és annak jellemzőit. 

 
9. ábra: MPDU MAC fejlécének felépítése (forrás:[7] p77) 

MAC fejléc - Frame Control mező 

2-3 bit - A keret típusát a Frame Control mező adja meg: 

- 00 – Management 

- 01 – Control (leginkább adatfolyam vezérlésre használt, nem részletezem) 

- 10 – Data 

4-7 bit - A keret altípusát adják meg, esetünkben csak a Management-ek a fontosak 

- 0000 - Association request 

Az autentikációt követően, a kliens ezzel a kerettel hozza létre a kapcsolatát az 

AP-al, ekkor jelzi a kezdeményező az alkalmazandó titkosító algoritmus fajtáját 

- 0001 - Association response 

Az AP válasza a kliensnek 

- 0010 - Reassociation request 

A kliens AP váltáskor használja, amikor az új AP-hoz kapcsolódik 

- 0011 - Reassociation response 

Az új AP válasza a kliens felé 

- 0100 - Probe request 

Aktív Scan üzemmódban a kliens küldi el üzenetszórással 

- 0101 - Probe response 

Az AP válasza a kliens felé 

- 1000 – Beacon 

AP által folyamatosan küldött információs keretek 
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- 1001 – ATIM 

Fizikai réteg időzítési beállítása 

- 1010 – Disassociation 

Kliens jelzi az AP felé, hogy bontja a kapcsolatot 

- 1011 – Authentication 

Hitelesítési folyamat megindításának kezdeményezése a címezett féllel 

- 1100 – Deauthentication 

Ez az üzenet jelzi, a címzett félnek, hogy a küldő a korábban már felépített 

autentikációt érvényteleníti. Például amikor a vett adatkeretek valamely 

ellenőrzése során úgy találja, hogy a kapcsolatot külső forrás manipulálja (pl. 

MIC hiba - Az ilyen eseményeket az AP logolja, a DoS támadások kiszűrése 

érdekében.) 

- 1101 – Action 

Gyártó specifikus információk adhatók át vele. (Gyakran az Acknowledge 

üzenet jelzésére használják.) 

8-9 bit – (To DS, From DS) A keret küldésének módját, és ezáltal a címzési módot adja 

meg. 

- 00 – Az AP-hoz kapcsolódó kliens esetén, továbbá a Management és a Control 

kereteknél 

- 01 – Külső hálózatra az AP-n keresztül a klienstől 

- 10 – Külső hálózatról az AP-n keresztül a kliens felé  

- 11 – Két AP közötti keret esetén 

8-9 bitek Address 1 Address 2 Address 3 Address 4 

00 Cél MAC Forrás MAC BSSID - 

01 Cél MAC BSSID Forrás MAC - 

10 BSSID Forrás MAC Cél MAC - 

11 Cél BBSID Forrás BSSID Cél MAC Forrás MAC 

14. bit - Ez a biztonság szempontjából fontos, ha ez a bit 1, akkor Frame Body az 

egyeztetett titkosítási mód szerinti titkosított tartalmú. Ez a bit csak a Data keretek és az 

Authentication típusú Control keretek esetén lehet 1 értékű. 

Frame Body 

Ez a keretrész hordozza magában a kapcsolatban beállított titkosítási és kódolási 

beállításokkal létrehozott adatcsomagot. 

FCS – Frame Check Sequence 

32 bites CRC ellenőrzőösszeg. 
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Wi-Fi hálózatok biztonsági szolgáltatásai 

A WEP titkosítási algoritmus problémái miatt az IEEE alapvetően új hitelesítési és 

titkosítási eljárásokat dolgozott ki (802.11i, vagy 802.1X), választóvonalat húzva a 

korábbi rendszerek és az új eljárásokat megvalósító hálózatok közé. Az új protokoll 

szerint működő hálózatokat RSN-nek (Robustness Security Network) nevezik. Az ilyen 

hálózatokban felépített kapcsolatok az RSNA-k (RSN Association). A Pre-RSNA-k - 

tehát a kevésbé biztonságos hálózatok - specifikációit továbbra is tartalmazza a 

szabvány (WEP, és annak javított változata), de csak a visszafelé kompatibilitás 

érdekében, ezt ezért nem tárgyalom. 

Az IEEE a WEP RC4 implementálási hibáit elkerülendően, az RSNA-k algoritmusait C 

nyelvű forráskódban, a hozzájuk mellékelt tesztesetekkel a szabvány függelékében 

rögzíti. A RSNA-k hitelesítését és a titkosítását olyan már meglévő algoritmusokra 

építve dolgozták ki, amelyek már évek óta bizonyítottan megállták a helyüket. 

A WPA biztonsági rendszere két alapvető tulajdonság alapján osztható fel, a hitelesítés 

és a titkosítás: 

WPA hitelesítési eljárások 

- PSK - Pre-Shared Key hitelesítés, más néven 4-utas vagy 802.11 hitelesítés 

(hívják még SOHO (Small Office and Home) hálózati hitelesítésnek is). A 

jelszót a kapcsolat mindkét felének előre sztring formában, vagy már 256 bites 

hash formában (pl. linux esetén) meg kell adni.  

- 802.1X hitelesítés, más néven EAP vagy enterprise hitelesítés, külső 

autentikációs szerveren felhasználásával (RADIUS, DIAMETER) 

WPA titkosítási eljárások 

Bár a szabvány is sok helyen csak ’security’ címszó alatt tárgyalja vegyesen a titkosítást 

és a hitelesítést, a kiválasztott hitelesítési protokoll mellé a következő két titkosítási 

eljárás egyike alkalmazható: 

- TKIP – Temporary Key Integrity Protokol (WEP wrapper protokollnak is hívják, 

mivel belül az eredeti WEP RC-4 folyamtitkosítót használja) 

- CCMP – CTR with CBC-MAC Protokol, más néven AES (Blokktitkosítást 

használ, a blokktitkosítás lényegesen nagyobb erőforrás igényű. Lassabb 

hardveren érezhető lehet a sebesség különbség a TKIP-hez képest.) 

(A szabvány szerint még választható lenne még a WEP-40 és a WEP-104 is) 

A 802.11/2007 szabvány a PSK hitelesítés - WEP-40 vagy WEP-104 titkosítás 

kombinációját nem tekinti robosztusnak, ezért ezeket a már említett pre-RSN 

rendszereknek nevezi. Míg a PSK-TKIP párosítás WPA, a PSK-CCMP(AES) párosítás 

WPA2-ként is nevezik. 



 

 

14 

 

WPA kulcshierarchiája 

A WPA hitelesítésének vagy a titkosításának ismertetése előtt szükséges áttekinteni az 

azokban felhasznált kulcsok származtatását. Itt csak a PSK hitelesítés kulcsainak 

előállítását részletezem, tekintettel arra, hogy a későbbiekben is csak a PSK hitelesítést 

tárgyalom. 

A teljes kulcshierarchia az autentikációs folyamat közben jön létre. A 4-utas hitelesítés 

első két lépésében a felek egyszer használatos véletlen számokat generálnak (nonce – 

number once), ennek cseréjét követően állítják elő a PTK kulcsot egy pszeudo random 

függvénnyel, ezáltal érik el, hogy a kliens és a szerver is, ugyanazt az ideiglenes, de 

mégis véletlen kulcshalmazt generálja.  

A PTK előállító függvény bemeneti paraméterei: PTK(PMK, kliens MAC, AP MAC,  

ANonce, SNonce). ANonce és az SNonce, a 4-utas hitelesítés első két keretében a 

kliens (Supplicant) és az AP (Autenticator) által generált véletlen 256 bites számok. Az 

512 bites PTK előállításához az SHA-1-et használják rekurzívan meghívva, és a 

generált 160 bites kimeneteket konkatenálva. A PTK első 256 bitjét (KCK, KEK) 

kizárólag a 4-utas hitelesítés harmadik és negyedik keretének titkosítására használják. A 

későbbi adatforgalom titkosítását a PTK második 256 bitjének segítségével bonyolítják 

le. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ábra, RSNA WPA-PSK hitelesítés kulcshierarchiája 

 

 

 

 

 

 

PSK hitelesítés 

Jelszó sztring (8-63 karakter) 

PSK – Pre Shared Key, 256 bit. A PBKDF2 fügvénnyel 
előállított hash. 

PMK – Pairwise Master Key, 256 bit, megegyezik a PSK-val 

PTK – Pairwise Transient Key, 512 bit 

Három részből áll: 

 KCK – Key Confirmation Key, 128 bit 

 KEK – Key Encription Key, 128 bit 

 TK – Transient Key, 256 bit TKIP esetén, 128 bit 
AES esetén 

TKIP esetén: 

TK három részből áll: 
TK for TKIP, 128 bit 
MIC Key AP to Client, 64 bit 
MIC Key Client  to AP, 64 bit 
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Jelszó sztring – PSK leképzés (PBKDF2 függvény) 

A leképzés ismertetése előtt nézzük meg a bemeneti adatokkal szembeni elvárásokat. A 

jelszó sztringre, tehát a felhasználó által megadott sztringre vonatkozó megszorítások:  

- legyen 8-63 karakter hosszúságú  

- karakterek ASCII kódjainak 32 és 126 közé kell esnie.  

A 256 bites PSK képzéséhez az SSID-t (neve az AP-nak) is felhasználják. 

SSID-ra vonatkozó megszorítás: maximálisan 32 karakter hosszúságú lehet 

E két sztring alapján, ha azok megfelelőek, a PBKDF2 ujjlenyomatképző függvény 

állítja elő a további kulcsgeneráló függvények számára a bemeneti PSK értéket. 

Algoritmus: 

1. lépés: U1 =  hmac_sha1(ESSID || Int32(Ox‟00000001‟), password) 
2. lépés: 4096-szor végrehajtani: Un = hmac_sha1(Un-1, password) 
3. lépés: V2 =  hmac_sha1(ESSID || Int32(Ox‟00000001‟), password) 
4. lépés: 4096-szor végrehajtani: Vn = hmac_sha1(Vn-1, password) 
5. PSK = Crop256(U4096 || V4096) 

( ahol, || jel: a konkatenálást jelenti, Crop256(): levágja az első 256 bitet) 

A PBKEDF2 függvény az ujjlenyomat elkészítéséhez a hmac_sha1 üzenet-hash 

előállító függvényt hívja meg ciklikusan.  

A hmac_sha1 függvény kétszer speciális eljárással PAD-eli (ipad, opad) a bemeneti 

szöveget, majd kétszer meghívja a 160 bites kimenetű SHA-1 függvényt, amely 

létrehozza az előfeldolgozott szöveg alapján a 256 bites kimenetet.  

PBKDF2 (Password-Based Key Derivation Function) függvény biztonsága 

A PBKDF2 függvény egy, a jelszavak titkosítására kidolgozott - belül az SHA-1 hash 

algoritmust használó - kriptográfiai módszer, amelyet nem a Wi-Fi szabvány részeként 

dolgoztak ki. A jelenlegi információk szerint az SHA-1 hash algoritmus meglehetősen 

biztonságos, több feltörési próbálkozás ellenére is. Az idáig elért legjobb eredményt, 

2005-ben tették közzé, amely szerint 2
52

 lépésszámmal fejthető vissza, egy 160 bites 

SHA-1. Az PBKDF2 algoritmus 2 x 4097 SHA-1-et tartalmaz, így ennek feltöréséhez 

kb. 2
66 

lépésszámra lenne szükség. Az algoritmus bizonyítottan kiállta a feltörési 

kísérleteket, mint több operációs rendszer jelszó-titkosítási algoritmusa, továbbá az 

SSH-ban és a PGP-ben is ezt használják. 

Mint a többi, SHA-1 feltörési kísérlet esetén, itt is hatékonyabban alkalmazható a szótár 

alapú stratégia a visszafejtésnél. Azonban a szótári keresést a standard SHA-1-hez 

képest meglehetősen megnehezítették a függvényen belüli ~16 000 iteráció 

alkalmazásával.  
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WPA működése 

A WEP támadhatósága miatt a WPA-ban láthatóan nagy hangsúlyt kapott tervezettség, 

a csomagok integritásának védelme és a csomagok bizalmasságának biztosítása 

(titkosítás). A biztonságot nyújtó két fő szempontot külön-külön tárgyalva a 

bonyolultnak tűnő protokoll csomag sokkal átláthatóbbá válik. 

4-utas hitelesítés (802.11) 

A hitelesítés felépítéséhez, négy keretből álló management típusú keretekkel végzik, 

ezeket a kereteket EAPOL (EAP Over Lan) kereteknek nevezik. Az EAPOL a 802.1X 

szabványban rögzíti az EAP hitelesítő protokoll vezeték nélküli hálózatokban használt 

változatát. 

 
11. ábra, 4 utas hitelesítés (forrás:[3] p35) 

Miért négyutas? A TK, tehát ideiglenes kulcsgeneráláshoz valamilyen véletlen szám, 

szükséges. Viszont, hogy mindkét oldal ugyanazt a véletlen kulcsot generálhassa, a 

mindkettőjüknek ismerni kell a véletlen számot. Ahhoz, hogy a véletlen számot egy 

MiM támadással ne lehessen meghamisítani, azt mindkét oldalon, elosztva kell 

előállítani. Az első véletlen szám (nonce) még védelem nélkül megy át, a második 

üzenet, már tartalmaz egy ellenőrző összeget is. Az ellenőrző összeget az átküldött 

véletlen szám és a PSK alapján számítja ki feladója. A fogadó fél mivel tudja mit 

küldött és szintén rendelkezik a PSK-el ellenőrizni tudja az üzenet hitelességét. Így a 

MiM támadással a kulcsgenerálás nem manipulálható. A következő két keret már 
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titkosított tartalmú és hitelesített tartalmú, akár csak az adatkeretek. Ezek ellenőrzésével 

győződnek meg a felek a kulcshierarchia sikeres létrejöttéről. 

A keretek üzenetszámlálója az Authentication request kerettel indul, így a 4-utas 

hitelesítés keretei a 3-7 számozásúak. Az autentikációs keretek titkosítása (a 4-utas 

kézfogás 3. és 4. kerete) a kiválasztott titkosítási eljárástól függ:  

Kapcsolat titkosító 
algoritmusa 

HASH képzés Titkosítás 

TKIP HMAC-MD5 RC4 

CCMP(AES) HMAC-SHA1-
128 

AES 

TKIP kódolás  

A csomagok TKIP - Temporary Key Integrity Protokol szerinti kódolása esetén a 

keretek integritását biztosító MIC ellenőrzőösszeg képzésekor felhasznált algoritmus és 

a csomag titkosításának algoritmusa eltérő.  

Integritás védelem: 

TKIP esetén a csomagok integritásvédelmét az MSDU szinten képzett Michael 

függvény által generált 4 bájtos ICV látja el. Az ICV fragmentált a keretek esetén az 

utolsó MPDU legvégén a MIC kulccsal együtt titkosítva szerepel. Az integritást 

megvalósító Michael függvény tulajdonságai, hogy invertálható és 64 bites kulcsot 

használ, de csak kb. 30 bit-nyi titkosítást nyújt, tehát 2
30

 próbálkozással biztosan 

feltörhető. 

A Michael függvény eltérő titkosító kulcsot használ küldési és fogadási irányban.  

Bizalmasság védelem (titkosítás): 

A WEP kodoló egység felhasználásával, de keretenként egyedi seed értékkel generált 

RC4 kulcs-stream felhasználásával garantálják a biztonságot. A keretenként egyedi seed 

értéket egy belső keretszámláló biztosítja (TSC – TKIP Sequence Counter). A 

keretszámláló 48 bites, a felső 32 bittel egy közbülső TTAK kulcsot generálnak, ezt 

elegendő így csak 65536 keretenként kiszámolni. Az TSC alsó 16 bitjéből képzik a 24 

bites IV-t, és a TTAK felhasználásával a 104 bites RC4 kulcsot.  

Az MPDU adatrész így tehát a következőkből áll: 

- 24 bites IV (Inicalizációs Vektor), tartalmazza a TSC alsó 16 bites részét 

- 32 bites extended IV, a TSC felső 32 bitje 

- az RC4-el titkosított adatrész 

 MSDU fregmense (MPDU) 

 64 bites MIC, a Michael függvény kimenete (ha ez az MPDU az utolsó 

MSDU fregmens) 

 32 bites ICV (ha ez az MPDU az utolsó MSDU fregmens) 

Tehát minden keretben titkosítás nélkül szerepel a TSC érték, azonban a WEP seed 

előállításához szükséges lenne még a titkos 128 bites TKIP-re is. 
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12. ábra, TKIP titkosítás (forrás:[3] p42) 

CCMP kódolás 

A CCMP - Cipher-block Chaining Message Authentication, az AES blokk titkosítási 

algoritmust használja, mind az integritás védelemre, mind a titkosításra. Az AES-t 

2001-ben adata ki a NIST, több évi fejlesztés és tesztelést követően. Az AES egy 

szimmetrikus, blokktitkosító eljárás, amely 128 bites adatblokkokat titkosít, 128, 192 

vagy 256 bites kulcs felhasználásával. A CCMP-ben a 128 bites változatot használják, a 

titkosítás kulcsa a 128 bites PTK kulcs.  A CCMP valójában az RFC 3610 által definiált 

CCM - Counter with CBC-MAC, az AES titkosításra építve két kódolási üzemmódot 

valósít meg:  

- CBC – Chiper-Block Chaining (üzenetek integritás védelmére) 

- Couter (üzenetek titkosítására) 

Integritás védelem: 

Az integritásvédelmet a küldendő adatkeret 128 bit-es (szükség esetén 0-kal 

kiegészített) csomagjain végezzük. Először a 48 bites PN – Packet Number 

csomagszámláló - eggyel megnövelt értékéből - és a küldő 48 bites MAC címéből, 

továbbá a 8 bites QoS csatornaszámból kapott 104 bites, majd 0-kal 128 bitre 

kiegészítet nonce-t (inicializációs vektor) létrehozzuk. A 128 bites első adatkeretet és a 

nonce között XOR-t végrehajtva, majd az AES blokktikosítást a PTK kulccsal lefuttatva 

megkapjuk a Ciphertext 1-et. Ezt a kimeneti értéket használjuk a második adatblokk 

esetén a nonce helyett. Ezt addig folytatjuk, ameddig az utolsó adattömböt is fel nem 
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dolgoztuk. Az utolsó művelet végén kapott 128 bites kimenete első 64 bitjét levágva 

magkapjuk az MPDU 64 bites MIC-jét. 

 
13. ábra, TKIP titkosítás (forrás:[3] p47) 

Bizalmasság védelem (titkosítás): 

Ebben az esetben a CCMP Counter üzemmódban dolgozik. Az integritás védelemnél 

leírt 104 bit-es nonce-t kiegészítjük egy 24 bites számlálóval, amely MPDU-n ként 0-ról 

indulva a titkosított 128 bites adatcsomagokat számolja.  

 
14. ábra, CCMP(AES) titkosítás (forrás:[3] p49) 
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A (Nonce|Counter) értéket titkosítjuk a 128 bites PTK-val, majd a titkosított érék és a 

128 bites szövegblokk között XOR kapcsolatot képezve kapjuk a blokk titkosított 

változatát. 
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WPA elleni lehetséges támadások 

- Man in the Middle  

- Packet injection (ARP keret felhasználásával)  

- Denial of Service támadás 

- Jelszótörés szótár alapú támadással 

Man in the Middle támadás 

A támadás alapja, hogy a Wi-Fi hálózat management keretei gyengén titkosítottak, és 

gyenge integritás védelemmel rendelkeznek. Ezzel a támadással, mind a PSK, mind az 

Enterprise hálózatok támadhatóak. A támadás menete a következő: 

1. A támadó egy Dissacoiate keretet küld a kliens nevében az AP-nek.  

2. A kliens egy időzítés kiesése után detektálja a kapcsolat megszakadását 

3. A kliens újra kezdeményezi a kapcsolat felépítését egy Reassociation request 

keret felhasználásával 

4. A támadó erre a keretre válaszol, mint egy Rogue AP, és így beékelődik a 

kapcsolatba 

 
15. ábra: RSN hálózatok kapcsolatfelépítésének állapotdiagramja (forrás:[15] p10) 

Hátránya: Jelenlegi állapot szerint a WAP titkosítási algoritmusai az AES és a CCMP, 

továbbá a keretek sorszámozásából adódó integritás ellenőrzés olyan mértékű 

biztonságot ad, amelyet így nem tud a külső támadó sem a keretek manipulálásával, sem 

a korábbi forgalom visszajátszásával kompromittálni. Az adatforgalom visszafejtéséhez 

és a kapcsolatba történő sikeres beépüléshez elengedhetetlenül szükséges a PMK 

ismerete. 
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Packet injection (ARP keret felhasználásával)  

Az Beck-Tews  átlatal 2008-ban publikált packet injection támadás megértéséhez, kicsit 

vissza kell nyúlni a WEP ChopChop (szeletelgetős) támadásához. 

A MAC alréteg MDU keretei, ahogy azt korábban láthattuk, három fő részből állnak: 

fejléc, adatész és ellenőrző összeg. Az adatrész titkosított, mást egyelőre nem szükséges 

tudni róla. A másik fontos információ, hogy ha az ARP kérés keretet helyesnek találja 

az AP, akkor szórásos üzenetként újra kiküldi. Ezt használjuk visszajelzésként. 

Harmadik fontos információ, hogy a titkosítás, a WPA TKIP változata esetén a WEP-

nél is használt RC4 adatfolyam titkosító. Így tehát a nyers adatfolyam n-edik bájtja 

sorrendhelyes a titkosított adatfolyam n-edik bájtjával. 

Az algoritmus lényege, hogy a lehallgatott ARP keretet a támadó úgy módosítja, hogy 

az adatrész végéből egy bájtot lecsíp, a CRC32 ellenőrzőösszeg kumulatív számítási 

módját felhasználva újraszámolja az ellenőrzőösszeget a rövidített adatrészre, 

feltételezve, hogy az elhagyott bájt X értékű.  

A következő CRC32 összeget számító függvénybe jól látható, hogy a 8 bites karakterek 

feldolgozásakor, az n-edik és az n+1-edik elem közötti összefüggés könnyen 

visszaszámolható. 

int CRCdemo::Get_CRC(char* text)  {  

      ULONG  ulCRC(0xffffffff);  

      int len;  

      unsigned char* buffer;  

      len = strlen(text);  

      buffer = (unsigned char*)text;  

      // Perform the algorithm on each character  

      // in the string, using the lookup table values.  

      while(len--)  

            ulCRC = (ulCRC >> 8) ^ crc32_table[(ulCRC & 0xFF) ^ *buffer++];  

      return ulCRC ^ 0xffffffff;  

}  

(forrás:[26]) 

Így átlagosan 128 próbálkozás szükséges egy bájt megfejtéséhez. WEP esetén a 

kapcsolat titkosító kulcsát is megkapjuk, WPA esetén ez nem teljesül.  

A következő példában a 85 byte hosszú Wi-Fi MAC keretbe ágyazott ARP keret 

visszafejtése látható az Aircrack-ng programmal, WEP esetén.  Az Offset mutatja az 

aktuális hosszúságú, levágott végű MAC keret aktuális hosszát (CRC nélkül). A pt az 

adott byte visszafejtett változata. Az XOR érték a titkosító kulcs. Látható, hogy az adott 

byte feltöréséhez, hány próbálkozás kellett (frames). A pt bájtsorozaton szépen láthatók 

a beágyazott ARP Ethernet keret bájtjai: a lezáró CRC32-es érték, az azt követő 18 

bájtos töltelék, 0x00 értékek, majd az ethernet kereten belüli ARP adatmező. 

Saving chosen packet in replay_src-0201-191639.cap 

  

 Offset   85 ( 0% done) | xor = D3 | pt = 95 |  253 frames written in   760ms 

 Offset   84 ( 1% done) | xor = EB | pt = 55 |  166 frames written in   498ms 

 Offset   83 ( 3% done) | xor = 47 | pt = 35 |  215 frames written in   645ms 

 Offset   82 ( 5% done) | xor = 07 | pt = 4D |  161 frames written in   483ms 

 Offset   81 ( 7% done) | xor = EB | pt = 00 |   12 frames written in    36ms 

 Offset   80 ( 9% done) | xor = CF | pt = 00 |  152 frames written in   456ms 
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 Offset   79 (11% done) | xor = 05 | pt = 00 |   29 frames written in    87ms 

 Offset   78 (13% done) | xor = 69 | pt = 00 |  151 frames written in   454ms 

 Offset   77 (15% done) | xor = CA | pt = 00 |   24 frames written in    71ms 

 Offset   76 (17% done) | xor = 65 | pt = 00 |  129 frames written in   387ms 

 Offset   75 (19% done) | xor = 9E | pt = 00 |   36 frames written in   108ms 

 Offset   74 (21% done) | xor = 72 | pt = 00 |   39 frames written in   117ms 

 Offset   73 (23% done) | xor = 01 | pt = 00 |  146 frames written in   438ms 

 Offset   72 (25% done) | xor = 71 | pt = 00 |   83 frames written in   249ms 

 Offset   71 (26% done) | xor = A1 | pt = 00 |   43 frames written in   129ms 

 Offset   70 (28% done) | xor = 3E | pt = 00 |   98 frames written in   294ms 

 Offset   69 (30% done) | xor = BB | pt = 00 |  129 frames written in   387ms 

 Offset   68 (32% done) | xor = AE | pt = 00 |  248 frames written in   744ms 

 Offset   67 (34% done) | xor = FB | pt = 00 |  105 frames written in   315ms 

 Offset   66 (36% done) | xor = 43 | pt = 00 |  101 frames written in   303ms 

 Offset   65 (38% done) | xor = D4 | pt = 00 |  158 frames written in   474ms 

 Offset   64 (40% done) | xor = 16 | pt = 00 |  197 frames written in   591ms 

 Offset   63 (42% done) | xor = 7F | pt = 0C |   72 frames written in   217ms 

 Offset   62 (44% done) | xor = 1F | pt = 37 |  166 frames written in   497ms 

 Offset   61 (46% done) | xor = 5C | pt = A8 |  119 frames written in   357ms 

 Offset   60 (48% done) | xor = 9B | pt = C0 |  229 frames written in   687ms 

 Offset   59 (50% done) | xor = 91 | pt = 00 |  113 frames written in   339ms 

 Offset   58 (51% done) | xor = 25 | pt = 00 |  184 frames written in   552ms 

 Offset   57 (53% done) | xor = 94 | pt = 00 |   33 frames written in    99ms 

 Offset   56 (55% done) | xor = F3 | pt = 00 |  193 frames written in   579ms 

 Offset   55 (57% done) | xor = D6 | pt = 00 |   17 frames written in    51ms 

 Offset   54 (59% done) | xor = FA | pt = 00 |   81 frames written in   243ms 

 Offset   53 (61% done) | xor = EA | pt = 01 |   95 frames written in   285ms 

 Offset   52 (63% done) | xor = 5D | pt = 37 |   24 frames written in    72ms 

 Offset   51 (65% done) | xor = 33 | pt = A8 |   20 frames written in    59ms 

 Offset   50 (67% done) | xor = CC | pt = C0 |   97 frames written in   291ms 

 Offset   49 (69% done) | xor = 03 | pt = C9 |  188 frames written in   566ms 

 Offset   48 (71% done) | xor = 34 | pt = E5 |   48 frames written in   142ms 

 Offset   47 (73% done) | xor = 34 | pt = 77 |   64 frames written in   192ms 

 Offset   46 (75% done) | xor = 51 | pt = F4 |  253 frames written in   759ms 

 Offset   45 (76% done) | xor = 98 | pt = 40 |  109 frames written in   327ms 

 Offset   44 (78% done) | xor = 3D | pt = 00 |  242 frames written in   726ms 

 Offset   43 (80% done) | xor = 5E | pt = 01 |  194 frames written in   583ms 

 Offset   42 (82% done) | xor = AF | pt = 00 |   99 frames written in   296ms 

 Offset   41 (84% done) | xor = C4 | pt = 04 |  164 frames written in   492ms 

 Offset   40 (86% done) | xor = CE | pt = 06 |   69 frames written in   207ms 

 Offset   39 (88% done) | xor = 9D | pt = 00 |  137 frames written in   411ms 

 Offset   38 (90% done) | xor = FD | pt = 08 |  229 frames written in   688ms 

 Offset   37 (92% done) | xor = 13 | pt = 01 |  232 frames written in   695ms 

 Offset   36 (94% done) | xor = 83 | pt = 00 |   19 frames written in    58ms 

 Offset   35 (96% done) | xor = 4E | pt = 06 |  230 frames written in   689ms 

 Sent 957 packets, current guess: B9... 

  

 The AP appears to drop packets shorter than 35 bytes. 

 Enabling standard workaround: ARP header re-creation. 

  

 Saving plaintext in replay_dec-0201-191706.cap 

 Saving keystream in replay_dec-0201-191706.xor 

  

 Completed in 21s (2.29 bytes/s) 

A WPA TKIP titkosítás esetén is használható ChopChop támadási módszert 2004-ben 

dolgozta ki Beck és Tews. A megvalósítás jelentősen eltér a WEP-es esettől. A támadás 

során nem az ARP keret tartalmára vagyunk kíváncsiak, bár ez is visszafejthető lenne, 

de ennél sokkal fontosabb lehet az, hogy olyan kulcsokat nyerhetünk ki, amellyel új 

keretet injektálhatunk a támadott kapcsolatba. 

A módszer leírása a következő: A lehallgatott ARP keretet most a lehető leggyorsabban 

kell visszafejteni, a későbbiekben leírtak miatt. Az ARP keret visszafejtéséhez 12 bájtot 

kell ChopChop módszerrel kitalálni: a 4 bájtos ICV-t (Integrity Check Value) és a 8 

bájtos MIC-et (Message Integrity Code). 
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16. ábra: WPA-PSK (TKIP) MPDU keret felépítése (forrás:[7]) 

WPA esetén szintén az AP üzenetszórásából kapunk visszajelzést arra nézve, hogy az 

elküldött ARP keret megfelelő CRC összegű volt-e. Azonban, a helyes keret tartalmát a 

protokoll Michael ellenőrző függvénye is ellenőrzi, abban az esetben ha a fizikai keret 

CRC-je megfelelő volt. A WPA szabványnak megfelelően a Michael függvény, ha 60 

másodpercen belül két hibás ellenőrző-összegű keretet talál, akkor azt támadásként 

érzékeli és ebben az esetben érvényteleníti a kliens hitelesítését, majd 60 másodperc 

elteltével a kliens kezdeményezheti az újbóli hitelesítését, ezzel újragenerálva a teljes 

kulcshierarchiát. (Ezt nem szeretnénk, mivel ez lehetetlenné tenné a lehallgatott 

keretünk további felhasználását.) Így a 12 bájt megfejtéséhez, 12 percre van szükség, 

mivel minden megfejtett bájt után egy percet várni kell. Az ARP keretben csak a küldő 

és a fogadó IP címe ismeretlen, ezeket, vagy hasonló módon visszafejtjük, vagy más 

módon megszerezzük, így a kódolatlan és a kódolt adatrész összehasonlításából 

visszaállítható az adott irányú Michael függvény (invertálható függvény) 64 bites 

kulcsa. Ezáltal az ICV ellenőrző-összeget már ki tudjuk számítani a manipulált 

adatainkhoz. 

Ezzel a keret integritásvédelmét feltörtük, most már csak a titkosítást kell megoldani. 

Mivel a keret tartalmát ismerjük titkosított és eredeti formájában is, ezért az RC4 

folyamkódoló kulcsértékeit kiszámíthatjuk, de csak sajnos annyi byte hosszúságon 

amennyi a keretünk hossza. Egy egyszerű XOR művelettel a titkosítási kulcsot ezáltal 

megkaphatjuk. Ebből adódóan bár tetszőleges tartalomra átírhatjuk az eredetileg ARP 

tartalmú keretet, de a manipulált keret nem lehet hosszabb, mint az eredeti. A 40 bájtos 

ARP keret adattagjából levonva a MIC és az ICV összesen 12 bájtját, megkapjuk, hogy 

csak maximum 28 bájtot küldhetünk át a manipulált keretben. 

Ezek ismeretében már küldhetnénk tetszőleges számú keretet az AP-nak manipulálva 

ezzel az adatforgalmat, azonban a WPA rendelkezik még egy keretszámlálóval is. A 

szabvány szerint, ha az AP olyan keretet kap, amelyben a keretszámláló értéke kisebb 

vagy egyenlő, mint az AP adott kapcsolathoz rendelt számlálója, akkor azt a keretet 

visszajátszott keretnek tekinti, és feldolgozás nélkül eldobja. 

A Wi-Fi hálózati forgalom keret prioritási szinteket különbözete meg, hogy a 

késleltetésre érzékenyebb kereteket hamarabb tudja továbbítani (QoS). Nyolc prioritási 

sor létezik, mindegyik sor saját keretszámlálóval rendelkezik. A keret prioritása a 

titkosítás nélküli fejlécben szerepel, kis szerencsével egy magasabb prioritási osztály 

számlálója kisebb értéken áll, ezáltal lehetséges, hogy a meghamisított keret mégiscsak 
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feldolgozásra kerüljön. Nyilván azért fontos, hogy a keret ChopChop visszafejtése 

minél gyorsabban megtörténjen, hogy minél nagyobb valószínűséggel lehessen 

megfelelő keretszámlálójú csatornát találni (ha azok egyáltalán használtak). Legjobb 

esetben hét saját készítésű keretet injektálhatunk a már felépített kapcsolat forgalmába.  

Ha hét QoS csatorna szabad, akkor egy nagy keret fregmenseit is átvihetjük, ezzel az 

elérhető maximális hosszúságú beinjektálható keret mérete: 6x40+28=268 byte. Újabb 

ARP keret elfogása után, miután az APR az IP címeit már „kitaláltuk”, és a MIC is 

ismert, újabb keretet injektálhatunk 12 perces késleltetés nélkül is. 

Ez a támadási mód csak WPA-TKIP, tehát WPA(1) esetén működik. Úgy 

védekezhetünk ellene, ha a Michael ellenőrzés időkorlátját 60s–ról megnöveljük pl. 

3600s-ra; így a MIC megszerzéséhez 12 óra szükséges, továbbá, ha rendszeresen 

ellenőrizzük, az AP, MIC hibákra vonatkozó log bejegyzéseit. 

A beinjektált keret lehet egy módosított pl. ARP bejegyzés, amellyel átirányíthatjuk a 

forgalmat.  

 
17. ábra: Keretprioritási lehetőségek (forrás:[7]) 

A Beck-Tews támadáshoz mindenképpen szükséges egy már kapcsolatban álló kliens. 

2009-ben Ohigashi- Morii közzétették, a támadás egy olyan változatát, amely akkor is 

használható, ha a QoS csatornákat letiltották, ők egy MiM támadási módszerrel szintén 

az ARP keretek manipulálásával tudtak üzenetkeretet beszúrni.  

A támadási módszerek publikálói a támadások elkerüléséhez a WPA-ról a WPA2-re 

történő váltást javasolják. A WPA2, tehát a CCMP titkosítású WPA esetén a titkosítás 

erőforrásigénye jelentősen nagyobb. A driver programok gyakran csak szoftveresen 

hajtják végre a titkosítást, ezért a WPA2 használata egy kisebb teljesítményű 

számítógépen érezhető sebességcsökkenést okozhat. 

Denial of Service támadás 

- Fizikai támadás (A támadó, valamilyen külső zavaró adóval megakadályozza a 

rádiós kommunikációt.) 

- Egyszerű deautentikáció (Deautentikációs management keret küldése az AP 

nevében.) 
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Kriptográfiai támadás 

A már korábban leírt Michael függvény, amely a MSDU-k integritásáért felelős, két 60s 

belül hibásan ellenőrző-összegű keret vétele esetén felbontja a hitelesített kapcsolatot. 

Az egy hibás MIC ellenőrző-összegű keret készítése egyszerű feladat (pl. egy ARP 

keretből), mivel a MIC ICV a keret titkosított részének  utolsó 4 bájtja. Ha az utolsó bájt 

titkosítás nélküli értékét „kitaláljuk” a ChopChop segítségével, és a helyére egy másik 

bájtot teszünk, majd próbálkozással a helyes CRC-jét megtalálva lefut a Michael 

ellenőrzés. Megismételve a keretküldést az AP-on a kapcsolatot megszakítottuk, amely 

csak újabb 60s elteltével építhet fel újra a kliens. Ez a támadási módszer csak WPA-

TKIP esetén működik. 

Az egyszerű deautentikációs támadás esetén két lehetőség merül fel, vagy csak a 

megcélzott kliens, vagy az összes klienst leválaszthatjuk az AP-ról. A támadó egy 

deautentikációs keretet küld az AP nevében, vagy csak egy kliensnek, vagy broadcast 

címzéssel valamennyinek. Ilyen kapcsolatbontás utáni ismételt bejelentkezéskor 

hallgatható le WPA-PSK esetén a 4-utas hitelesítés, amely a jelszótöréshez szükséges 

adatokat szolgáltatja.  

A deautentikációs támadáskor egy külső gépről injektálnak management (0-ás frame 

control, 13 altípusú) deautentikációs kereteket, az AP-nevében, amelyekre a kliensek 

nyugtával válaszolnak. Az egyszerűbb AP-okat nem készítik fel az ilyen protokolltól 

eltérő viselkedésre, az általam tesztel D-Link D-524-es router ilyen esetben teljesen 

megmerevedik, újraindítást igényel. Csak a Wi-Fi DoS támadásokra kifejlesztett 

program a void11, három támadási módot ismer: Kliens deauentikáció, AP 

Autentikációs kéréssel történő elárasztása, AP Asszociációs kéréssel történő elárasztása. 

Jelszótörés Brute-force, szótár alapú támadással 

A nyers erő módszere, Brute-force attack, de pár ötletes megoldással hatékonyabban 

lehet a rendelkezésre álló erőforrást felhasználni. Amint a PBKDF2 függvény 

biztonságánál is látható volt a nyers erő módszerével egy jelszó sztring - PMK (Pairwise 

Master Key) leképzéshez kb. 16000 SHA-1 függvényhívás szükséges. (ez csupán 

egyetlen jelszó sztring kipróbálása) Abban az esetben, ha sikerül megtalálni a jelszót, 

akkor a támadó bejelentkezhet az AP-ra. Ha elfog a támadó egy 4-utas hitelesítést, 

akkor az adott kapcsolat kereteit visszafejtheti, tetszőleges keretet beszúrhat a 

forgalomba, a QoS csatornákon keresztül. 

A jelszóalapú támadások két fő irányra bonthatók: 

- Offline támadások – Ebben az esetben a támadó a lehallgatott adatok birtokában, 

távolról - lehet, hogy csak napok, vagy hetek múlva - de a jelszavak 

próbálgatásával hozzájut a titkos jelszó sztringhez. 

- Adatbázis alapú támadások (Fail-Fast-Attack) – A támadó a lehetséges 

legvalószínűbb jelszó sztringek és SSID nevek alapján előre kiszámított hash 

értékeket teszteli az elfogott hitelesítési információkkal összehasonlítva. Az 

előre generált hash értékeket adatbázisokban tárolják. A támadó a táblák 

méretétől függő valószínűséggel rövid időn belül a helyszínen hozzájuthat a 

jelszó sztringhez. A támadás lényege a tár-idő konverziós (space-memory 
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tradeof) elmélet, miszerint a számítási idő egyes algoritmusok esetén 

csökkenthető az újrahasználható részeredmények elmentésével és ismételt 

felhasználásával. 

Az adatbázis alapú támadások szótárfájlokhoz előre kiszámolt hash adatbázisait 

Rainbow tábláknak nevezik, ezek gigabyte-os méretekbe tölthetők le vagy rendelhetők 

meg DVD-n. Az ilyen típusú gyorsított támadások ellen a generáló algoritmus „sózás”-

os módosításával védekeznek.  A hash előállításakor a jelszó sztring mellett egy 

gyakran véletlen, vagy kapcsolatfüggő számot is felhasználnak paraméterként. A WPA-

PSK esetén ez a „salt” az SSID, tehát a hálózati azosító neve. A Church of Wi-Fi hacker 

site-ról letölthető jelszó és SSID adatbázis 1 000 000 jelszót és ehhez párosítva 1 000 

SSID-t tartalmaz, tehát 1 000 millió PBKDF2 hash generálást összesen. 

(Összehasonlításként az általam készített szótárfájlt a József Attila Összes  Verseiből 

generáltam, amely csak ~14 000 különböző szót tartalmaz.) Sajnos a tapasztalatok 

alapján az 1 000 SSID is kevés variációt ad a hálózatok elnevezését tekintve, ezért a 

Rainbow táblák a WPA törések esetén csak ritkán használatosak. 

Hogyan tesztelik a jelszó sztringet? 

A teszteléshez szükséges, hogy lehallgassuk a AP egy kliensével lezajlott 4-utas 

hitelesítés kereteit. Miután ez megtörtént a jelszó sztring-PMK leképzés, a PMK és az 

elfogott keretek adataiból (SMAC, AMAC, ANonce, SNonce) a 

PTK=PRF(PMK,SMAC, AMAC, ANonce, SNonce) szabványban leírt pszeudó random 

függvény segítségével előállítjuk az 512 bit-es PTK kulcsot. A kulcs első 128 bit-je a 

KCK, amellyel a 4-utas hitelesítés második keretében szereplő SNonce adattag MIC-jét 

titkosítják HMAC-MD5 módszerrel. A MIC az SNonce adatnak a PTK utolsó 64 bitje 

által a Micheal függvény felhasználásával titkosított ellenőrző értéke. Elvégezve ezeket 

a műveleteket - ha a jelszó helyes volt – megkapjuk a lementett 4-utas hitelesítés 

második keretének titkosított tartalmát. Ha nem volt helyes a jelszó sztring, akkor 

következhet az újabb sztring tesztelése. Ez a tesztelési mód csak WPA/WPA2-PSK 

esetén működik, ezért ezt követően a tárgyalásban csak erre a hitelesítési módra 

szorítkozom. 

 

18. ábra, Megtalált jelszó, az EAPOL HMAC (MIC) érték egyezik a paraméterben 

megadott .cap lehallgatott adatfolyamban talált értékkel 
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Jelszó sztring tesztelésének szemléltetése Aircrack-ng programmal: A jelszó sztringből 

előállított PBKDF2 hash-ek tesztelésekor a Transient Key-eket és a MIC-eket 

kiszámolják a fenti eljárással, és összehasonlítják a lementett 4-utas hitelesítés második 

keretének tartalmával 

 
19. ábra, Az Aircrack-ng-nek paraméterül átadott dump, látható a négyutas hitelesítés és 

a MIC 

Keresés gyorsításának lehetőségei 

Keresési tér csökkentésének lehetőségei 

- Jelszavak gyengesége 

WPA esetén a jelszó sztring hossza: 8-63 karakter lehet. A korábbi tanulmányok 

azt mutatták, hogy az esetek döntő többségében az átlagfelhasználók, a lehető 

legrövidebb jelszóhosszúságot alkalmazzák. Ebből adódóan, a 8 karakter 

hosszúságú ASCII sztring alapú felhasználók által megadott jelszavak entrópiája 

(lehetséges permutációinak száma) ~30bit[5]. Az egyszerűbb számítás kedvéért 

vegyünk 32bitet. A lehetséges esetek száma így kb. 1 milliárd, 50%-os 

sikerességet figyelembe véve.  

A PBKDF2 függvénnyel számított 8 karakteres jelszavak számítási sebessége: 

architektúra kulcsgenerálás 
sebessége *1/s+ 

feltörési idő (50%) 
*nap/óra+ 

x86 @ 2GHz 100 116 nap 
AMD Athlon X2 @ 1,7GHz 370 31,3 nap 
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FPGA / Pico E-14 (Virtex-4 FX60) 1 000 11,6 nap 

AMD Phenom II X4 @ 3GHz 2 200 5,3 nap 

GPGPU / GeForce GTX280 10 000 1,2 nap 

GPGPU / 4 x GeForce GTX295 89 000 3,1 óra 

 (A két AMD processzoros mérési eredmény a sajátom. Ezek a József Attila 

Összes Versei, mint szótárfájl felhasználásával készültek, az Aircrack-ng-vel 

mérve. A többi érték forrása: http://code.google.com/p/pyrit/) 

- SSID sztring gyári értéken felejtése 

A PBKDF2 függvény nem csak a jelszó sztringet, hanem a hálózati azonosítót is 

tartalmazza, amelyet a függvény első lépéseként kever a hash értékhez, ezzel 

rontva az előre kiszámított és adatbázisba lementett jelszó hash-eket felhasználó 

támadások sikerességét. Azonban a felhasználók jelentős része nem módosítja a 

vezeték-nélküli router gyári SSID azonosítóját. A leggyakoribb gyártók hálózati 

azonosítóinak megfelelő adatbázist célszerű ezért előállítani. A leggyakoribb 

Wi-Fi router gyártók: 

 Linksys 12.265% 

 D-Link 5.947% 

 Cisco 5.264% 

 Dell 4.017% 

 Netgear  3.637% 

 Belkin 2.029% 

forrás: [21] 

(Az otthonról „látható” szomszédos négy AP közül egy esetén hagyták meg 

változatlanul az eredeti gyári ESSID-jét.) 

Hardveres gyorsítás 

- FPGA felhasználásával 

FPGA füzéreket használó project az OpenChipers, CF (Conmpact Flash) és 

ExpressCard kivitelben gyárt kriptográfiai törésekhez használható 

célhardvereket.  

   

20. ábra, Pico E-12, Pico E-16, és egy clustler (forrás:[25]) 
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A hardver segítségével LanMan/NTLM és PBKDF2 hash jelszótitkosítást 

használó alkalmazások törhetőek fel (WI-Fi-WPA, WinZip). Bár az először 

ígéretesnek induló fejlesztés, amely az FPGA-k nyílt forráskódú elemeit 

használták fel, a GPU-k előretörésével vesztett jelentőségéből, mivel 

visszaszorultak az alkalmazási lehetőségeik. A fejlesztésből egy vállalatot 

hoztak létre és speciális nagy számításigényű alkalmazáshoz továbbra is 

kínálnak szolgáltatásokat [24].  

- GPU felhasználásával 

- Elosztott számítási kapacitás használata 

A nagy számításigényű PBKDF2 függvény futtatását parazita weboldalakon 

keresztül elosztottan végzik el. Ehhez nem szükséges semmilyen kártékony 

programot feltelepíteni a kliens gépére, csak a látogatott weboldalba illesztett 

keretben megjelenő pl. php kódon keresztül a kliens gépe számítja ki a kiosztott 

hash értéket. 

<iframe src="http://your.server/index.php" 

style="display:none;visibility:hidden;height:1px;"></iframe> 

A módszer hátránya, hogy a többmagos processzorokon a  böngésző csak egy 

szálat, tehát egy processzor magot használ a számításhoz, így egy hash 

kiszámítása kb. 25s-ot igényel. Továbbá, hogy egy oldal látogatásakor csak 

egyszer indul el a szkript.  
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Brute-force támadásokat támogató szoftverek 

A szoftvereket a következő hardveren végzett mérésekkel értékeltem a sebességük 

alapján: 

- Processzor: AMD PhenomII X4 3GHz 

- GPGPU: Nvidia GT130 

Teszteléshez használt szótárfájl: József Attila Összes Verseiből készítve, 16000 szóval. 

(A tesztelt szoftverek egy része a 8 karakternél rövidebb szavakat nem veszi 

figyelembe.) 

Ingyenesek 

CoWPAtty/GenPMK (4.2) 

A LEAP protokoll- amely Cisco fejlesztésű és szintén a PBKDF2-t használja (Wi-Fi 

hitelesítésre dolgozták ki) – vizsgálatakor találták meg a PBKDF2 függvény 

gyengeségeit. A Cisco által megbízott Josua Wright publikálta a WPA kulcstörés 

lehetőségét és fejlesztette ki ezután a CoWPAtty-t. A csomag két programból áll: a 

CoWPAtty az elmentett dump fájok felhasználásával, szótárfájlból keresi a jelszót 

(offline mód), a GenPMK a szöveges jelszavakból képes PBKDF2 hash adatbázist 

készíteni. Jelenleg tiszta C forráskódú, semmilyen hardveres gyorsítást nem támogat. 

Mért sebesség: 

CPU(1mag) módban: 257szó/s (más lehetőséget a GenPMK nem támogat) 

 

21. ábra, GenPMK futási eredmény 

Aircrack-ng 1.0 (1.0rc3r1716 CUDA) 

Eredetileg 2004-től induló Aircrack fejlesztésről, 2006 elején vált le az Aircrack-ng. Az 

Aircrack-ng azután vált igazán elterjedté, miután 2007-ben a darmstadt-i egyetemen a 

megvalósították az Adi Shamir által publikát WEP feltörési „algoritmust”, majd 

hozzáadták a már meglévő Aircrack projecthez. A Projectet jelenleg Belgiumból, 

Brüsszelből Thomas d’Otreppe fejleszti. Linux és Windows verzió is elérhető forrás és 

bináris formában egyaránt, de csak a monitor üzemmódot támogató hálózati 

eszközökkel használható teljes funkcionalitással. Beépített támadási sémákkal 

rendelkezik, mint a ChopChop, Deautentikáció, CaffeeLatte, ezek jól dokumentáltak, 

kis szakértelemmel is jól használhatók. 
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A CUDA támogatás még csak fejlesztői ágban érhető el, emellett létezik még pico 

FPGA és Cell processzorra fejlesztett ág is, bár ezeket kb. egy éve nem frissítették. 

A Pyrit fejlesztői több hibát és működési problémát is közzétettek róla. 

Az Aircrack használja az SSE2 utasításkészletet, a használandó magok számát is 

konfigurálni lehet. Tapasztalatom szerint a CUDA támogatás nem működik, az 

újrafordított kód lefagyott (1.0rc3r1716). A másik hiányossága a csomagnak, hogy az 

offline támadásokat támogató airolib-ng programot nem fejlesztik, sem SSE2 sem 

CUDA támogatása nincs, így a mért sebesség csak 270szó/s volt. 

Mért sebesség: 

CPU(4mag-SSE2) módba: 2685szó/s 

 
22. ábra, Aircrack-ng futási eredmény 

Pyrit 0.3.0 

2008-tól indult Lukas Lueg és Cristian Kastner németországi fejlesztése, nem 

feltörésekre szánják, hanem kutatásra és a jelenlegi Wi-Fi hálózatok aktuális biztonsági 

szintjének tesztelésére. Csak linux-on forráskódban érhető el. CPU, CUDA és OpenCL 

változatotok léteznek. A kód C-ben íródott, a függvényeket egy külső pyton fájlból 

hívják meg. Támogatja az SSE2 utasításkészletet is. GNU GPL v3 licencű nyílt kódú 

program. A projekt továbbviteléhez jelenleg szponzorokat keresnek. 

 
23. ábra, Pyrit cluster, Négy alaplappal, (forrás:[21]) 
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A legfrissebb változat a hálózati kapcsolatokat is támogatja Cluster üzemmódban. 

Egzotikusnak számító hardveren is sikeresen tesztelték: Playstation 3 Cell processzora. 

A fényképen a két alsó gép az datanod-ok, majd a MySQL és legfelül a GPU gép, két 

GeForce8800GT kártyával, az elért sebesség ~58000szó/s. 16db GeForce8800GT-vel 

elérték a 89300szó/s sebességet.  (Ez a Pyrit fejlesztői által dokumentált eddig elért 

legnagyobb teljesítmény. 

Mért sebességek: 

CPU(4mag-SSE2) módban: 1627szó/s (0.2.5 verziót használva) 

CPU(3mag-SSE2)+GPU módban: 4031szó/s (a 0.3.0 Pyrit négy helyi gépen futó 

eszközt tud kezelni, ezért az egyik mag teljesítménye elveszett)  

 
24. ábra, Pyrit futási eredmények 

Fizetős változatok 

Elcomsoft – Wireless Security Auditor Demo (2.12) 

Az Elcomsoft egy moszkvai szoftverfejlesztő vállalat, vállalati és hírszerzési, katonai 

megbízások kiszolgálását vállalják. CPU-GPU felhasználásával PBKDF2 hash-t 

generál, elmentett dump fájlok alapján képes a hash ellenőrzésére. Támogatja az SSE2 

utasításkészletet, a GPU-k számítási szintjét futási időben felismeri és az optimalizált 

kódot futtatja. Nagy előnye, hogy a .txt alapú szótárfájl szavait képes permutált 

sztringekkel bővíteni. 

 
25. ábra, Elcomsoft - Wireless Security Auditor, szótár mutációs lehetőségei 

Mért sebességek: 

CPU(1mag): 333szó/s 

CPU(4mag): 1309szó/s 
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CPU(4mag-SSE2) módban: 3229szó/s 

CPU(4mag-SSE2)+GPU módban: 4171szó/s 

 
26. ábra, Elcomsoft - Wireless Security Auditor (6s alatt végzett a ~16000 szót 

tartalmazó József Attila Összessel) 

Az Elcomsoft által dokumentált leggyorsabb GPU-s futás az ATI 5970-essel mért 

103000szó/s. 

WPA cracker 

Cloud-Computing [22] megvalósítása egy 400 processzoros clustleren. 135 millió 

szavas szótárban. Lehetséges több nyelven keresni, és csak $35-t kérnek 

keresésenként(!). Lehetőség van a szavakkal kombinált 8 számjegyes permutációra is, 

így a szótárméret elérheti az 520 millió szót. A találat még így sem garantált, a 

maximális keresési idő 55 perc. Ez ~157000szó/s keresési sebességnek felel meg, amely 

már két GPU kártyával felszerelt asztali PC-vel is túlszárnyalható. 

Mérési eredmények összehasonlítása 

A mérési eredmények alapján egyértelmű győztes nem hirdethető, a legjobb eredményt 

az 4 mag-SSE2 üzemmódban a Wireless Security Auditor nyújtotta, míg a GPU 

gyorsításban a Pyrit messze jobb eredményt nyújtott. A Elcomsoft-os kereskedelmi 

szoftver a speciális szótárkezelésével egyedülálló. 

 
27. ábra, Brute-force támadások szoftvereinek PBKDF2 hash generálási sebessége 

PBKDF2 függvény elemzése 

A Brute-force támadások szempontjából fontos megvizsgálni a jelszó hash-t előállító 

függvényt. A 802.11 szabvány [7] részletesen, kódrészekkel és tesztesetekkel írja le a 

megvalósítást, a H4-es mellékletben. 
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memcpy(digest, ssid, ssidlength); 

digest[ssidlength] = (unsigned char)((count>>24) & 0xff); 

digest[ssidlength+1] = (unsigned char)((count>>16) & 0xff); 

digest[ssidlength+2] = (unsigned char)((count>>8) & 0xff); 

digest[ssidlength+3] = (unsigned char)(count & 0xff); 

hmac_sha1(digest, ssidlength+4, (unsigned char*) password, 

(int) strlen(password), digest, digest1); 

A támadhatóság szempontjából az egyik kritikus pont a hash függvény „véletlen” 

módosítása, a „salt” hozzáadásán keresztül. Látható a fenti kódrészben, hogy az első 

lépésben az SSID | „salt” hash értékét számítják ki. A probléma a függvény 

meghívásának paraméterezése: a szabványban az 512-bites kimenetet két részletben - a 

160 bites kimenetek csonkolásával – érik el, az első híváskor a sózott SSID: 

SSID|0x00000001, a második alkalommal: SSID|0x00000002. Ha a konstans helyett a 

valamilyen változó értéket használnának, akkor a jelszó alapú támadások 

működésképtelenné válnának. A kód további részében a jelszó hash képzése történik 

4096-szoros ismétlődéssel. A jelszó hash értékeket a ciklus minden lépésében XOR-olja 

az előző kimenet értékével.  

for (i = 1; i < iterations; i++) { 

/* Un = PRF(P, Un-1) */ 

 hmac_sha1(digest1, A_SHA_DIGEST_LEN, (unsigned char*) password, 

(int) strlen(password), digest); 

memcpy(digest1, digest, A_SHA_DIGEST_LEN); 

 

/* output = output xor Un */ 

for (j = 0; j < A_SHA_DIGEST_LEN; j++) { 

output[j] ^= digest[j]; 

} 

} 

 
28. ábra, HMAC-SHA1 képzése (forrás:[24]) 

A hash kiszámításához a hmac_sha1 függvényt használja, amely két sha-1 

függvényhívásból áll (esetünkben a kulcs - amely a jelszó - sosem lehet hosszabb 64 

byte-nál).  



 

 

36 

 

Saját fejlesztésű PBKDF függvény, CUDA támogatással 

Felépítés 

A megvalósítandó függvény lehetséges párhuzamos végrehajtásának lehetőségeinek 

megtalálása volt az egyik legfontosabb szempont. A megvalósítandó függvény hash 

ujjlenyomatot készít, az eredmények az iterációkban egymásra épülnek, ezért a ciklusok 

kifejtése és azok párhuzamos végrehajtása nem lehetséges. A párhuzamosíthatóságot 

ezért úgy oldottam, meg, hogy a szótárfájlból beolvasott szótömb elemeire 

párhuzamosan számíttatom ki a teljes függvény értékét. Az egyes szálak futási ideje így 

hosszabb és a kód is bonyolultabb, de előnyként jelentkezik, hogy a GPU kernel 

hosszabb ideig fut, és ezért ritkábban van csak szükség a GPU kártya és a központi 

memória közötti adatátvitelre. 

 

 

 

 

 

 

29. ábra, pbkdf2 program felépítése 

Tesztelés 

HMAC-SHA-1 hash függvény működésének ellenőrzése 

Az rfc2202 szabvány tesztesetei közül a 2. ellenőrzése. 

test_case =     2 

key =           "Jefe" 

key_len =       4 

data =          "what do ya want for nothing?" 

data_len =      28 

digest =        0xeffcdf6ae5eb2fa2d27416d5f184df9c259a7c79 

 

Futtatáskor kapott eredmény: 

 
30. ábra, pbkdf2 program, HMAC-SHA-1 hash függvényének tesztelése 

 

512-szer 

 

 

CPU 

Főprogram  

 

 

 

 

pbkdf2() hmac_sha_1() sha_1() Fileutils 

pbkdf2() hmac_sha_1() sha_1() 

pbkdf2() hmac_sha_1() sha_1() 
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PBKDF2 hash függvény működésének ellenőrzése 

Az IEEE802.11 szabvány H4.2 függelékének első tesztesetének ellenőrzése. 

 

Test case 1 

Passphrase = “password” 

SSID = { „I‟, „E‟, „E‟, „E‟ } 

SSIDLength = 4 

PSK = f42c6fc52df0ebef9ebb4b90b38a5f90 2e83fe1b135a70e23aed762e9710a12e 

 

31. ábra, pbkdf2 program működésének tesztelése 

Ez a teszteset belekerült az elkészült szoftverbe, mint egy önteszt funkció. 

Futási idő elemzése 

A program beépített sebességmérési lehetőséggel rendelkezik, a –p opció kimenete 

látható a következő ábrán: 

 
32. ábra, pbkdf2 program teljesítmény mérése 

Futási idő elemzése NVidia - Visual Profiler segítségével: 

A Visual Pofiler-en keresztül elindítva a futtatható állományt, az megméri az egyes 

függvények futási idejét, a CPU és a GPU szempontjából is. Ezáltal könnyebben 

megkereshető az algoritmus és a memóriaműveletek gyenge pontjai.  

A memória műveletekről a GPU számítási szintjének megfelelően kaphatunk 

információt. Az 1.1-es szintű kártyák esetén a nem összefogott Globális és a globális 

memóriát használó Lokális memóriaműveletek számáról ad a program felvilágosítást. A 

1.2-es szinttől kezdődően a shared memóriáról is és a memória műveletek 

átlagsebességéről is képet kaphatunk a szoftver használatával.  
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A futási eredmény 10 szót tartalmazó szótárra vonatkozik. A futás során ekkor is 512 

szálú végrehajtás történik, mivel nagy adatmennyiség feldolgozása volt a cél. A töredék 

szavak kezelése tovább növelte volna a futási időt. 

 
33. ábra, Visual Profiler statisztikája, a pbkdf2 program futásáról 

A konkrét mérési eredmény alapján látható, hogy a nem összefogott memóriaolvasások 

száma az 512 thread-re vonatkozóan több száz millió, ez feltétlenül csökkentést igényel. 

A nem összefogott memóriaolvasások csökkentése úgy lehetséges, ha az adattömbök 

szervezését nem az eddig logikusnak gondoltak alapján építjük fel, hanem ahogyan a 

GPU működése szempontjából kedvezőbb. 

A local load/store számok pedig azt mutatják, hogy a helyi változók száma a 

függvényeken belül túl magas, a fordító a helyi változók egy részét kénytelen a globális 

memóriából folyamatosan ki-be töltögetni. A lokális változók egy csoportját ezért 

thread-enként elosztva a shared memóriába célszerű betölteni, és onnan használni őket. 

Optimaizálás CUDA GPU Occupacy Calculator segítségével 

A lokális memória, a shared memória és a blokkon belüli thread-ek számának 

optimalizálása a CUDA GPU Occupancy Calculator felhasználásável lehetséges. Ez 

gyakorlatilag egy Excel tábla. Az eredmények kiszámításához GPU kártya számítási 

szintjének beállítása utána, a fordító által kiszámolt thread-enkénti regiszterszámot és a 

felhasznált shared memória mennyiséget kell megadni. Ezt követően megtalálható a 

GPU kihasználtságát leginkább korlátozó tényező. Ez esetünkben a regiszterszám volt. 

A felhasznált thread-enkénti regiszterszám 32, az optimális 10 lenne.  

Az ábra alapján jól látható a kiszámított teljesítménycsökkenés. A forráskód pillanatnyi 

állapotában, a GPU kapacitásának csak a 33%-át használja ki, a túl nagy számú helyi 

változó használata következtében. 
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33. ábra, CUDA GPU Occupacy Calculator regiszterekre vonatkozó kimenete 

A lokális változók egy részét a globális memóriába kénytelen a GPU folyamatosan 

kiírni ezért a végrehajtóegységek, a globális memória nagy, 200-400 órajelciklusú 

elérési ideje alatt üresen állnak. 
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Értékelés 

A dolgozat célja, hogy a vezeték-nélküli hálózatok biztonságát, és támadhatóságát a 

jelenleg elérhető technikai szinten áttekintse. A 802.11 szabvány sokrétű skálázható 

lehetőséget biztosít a kívánt biztonság elérése érdekében. Azonban a protokollok, és a 

vállalatoknál kialakított jelszókezelési politikák által nyújtott védettség időről-időre 

felülvizsgálatra szorul – a támadók számára rendelkezésre álló eszközök folyamatos 

fejlődéséből adódóan - esetleg magasabb biztonságot garantáló protokoll bevezetését 

teszi szükségessé.  

A felelős és tényszerű döntések érdekében a vállalatok biztonsági szakembereinek 

naprakész információkkal kell rendelkezniük a lehetséges támadások sikerességének 

valószínűségéről. Egyetemi kutatások és nonprofit szervezetek folyamatosan 

publikának a lehetséges támadásokról és felfedezett biztonsági résekről. Sajnos ezeket 

sokszor elfedik a hírvadász és felületes az interneten megjelenő - gyakran hibás cikkek. 

A jelszótörésre és adatlopásra specializálódott orosz, indiai és kínai programozó 

csapatok az eredeti publikációkat felhasználva fizetős szoftvereket és szolgáltatásokat 

nyújtanak a támadók számára. 

Az otthoni hálózatok védelme sem elhanyagolható: a németországi törvényi szabályozás 

a hálózati eszköz tulajdonosát is szankcionálja, ha a helytelenül konfigurált eszközén 

keresztül törvénytelen tevékenységet végeztek. 

Vezeték-nélküli hálózatok védelmi szintjei és támadhatóságuk, összefoglalva: 

- nyitott, nincs védelem 

bárki csatlakozhat, bárki lehallgathatja 

ESSID rejtés, MAC cím szűrés 

az ESSID, a kliensek csatlakozásakor lehallgatható, a MAC cím a hálózati 

kártyák driver-ben szabadon konfigurálható 

kb. 5 perc alatt a támadó csatlakozhat a hálózathoz, bárki lehallgathatja 

- WEP autantikáció és titkosítás 

informatikai ismeretek nem rendelkezők is letöltött LiveCD-kel, gyakorlatilag 

varázslókkal végigvezetve támadható 

kb. 10 perc alatt megszerezhető a jelszó, utána csatlakozás és lehallgatás 

lehetséges 

- WPA, PSK autentikáció, TKIP titkosítás (WPA1) 

gyakran az otthoni hálózatoknál elegendő 

felkészültebb támadót igényel, lehetséges idegen csomag injektálása, MiM 

támadás, a jelszótörés nehezebb (előzetes információ kell az ESSID-ról) 

offline támadással a jelszó csak véletlen sztring sorozattal és csak 13 

karakterhossz (jelenleg kb. 10 év szükséges a töréshez) felett biztonságos (kb. 9 

karakterhossz/nap törési sebesség a jelenlegi szint), jelszó ismeretében 

lehallgatható, és csomag is injektálható 

- WPA, PSK autentikáció, AES-CCMP titkosítás (WPA2) 

otthoni hálózatokhoz, vállalatok esetén, ahol a kisebb biztonsági szint is elég 
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csomag injektálási lehetőség nem ismert, MiM nem ismertem, jelszó törése 

szempontjából megegyezik a TKIP-vel, jelszó ismeretében lehallgatható, és 

csomag injektálható 

- WPA, Külső szerver – EAP autentikáció (Radius, Diameter), AES-CCMP 

titkosítás (WPA enterprise) 

vállalati hálózatokhoz, mind az autentikáció, mind a titkosítás szempontjából 

biztonságos 

A biztonság tovább növelhető, a felsőbb szintű hálózati protokollok biztonsági 

szolgáltatásaival (pl. IPSec). 

A hardverelemek fejlődése, ezen belül a GPGPU-k által megnövelt számítási sebességet 

kihasználva a WPA-t használó Wi-Fi hálózatok jelszótöréssel szembeni sérülékenysége 

megnőtt. A PBKDF2 hash generáló függvényben a ciklusok száma jelenleg 4096, ennek 

növelése csak lineárisan növelné meg a feltöréshez szükséges időt, így egy másik 

felépítésű, vagy más seed-et használó függvényre lenne szükség a protokoll hosszabb 

távú biztonságosságához. A függvény kriptográfiailag - hasonlóan a WEP RC4-hez – 

biztonságos, csak a protokollban megvalósított változata és megvalósítása teszi azt 

támadhatóvá. WPA-PSK esetén jelenleg csak a véletlen generálású 13 karakternél 

hosszabb jelszó sztringek nyújthatnak megfelelő védelmet. 

Fejlesztett program és eredményei 

Az általam fejlesztett program megírása előtt több C, C++ már megvalósított 

forráskódot átnéztem, hogy megtaláljam a legoptimálisabb megoldást. A megvalósított 

programfelépítés tűnt számomra a legoptimálisabbnak. Azonban már az elérhető 

szoftverek sebességének összehasonlításánál látható volt, hogy a GPU teljesítmények 

jelentősen eltérnek, ellentétben a CPU-k teljesítményével, amely közel azonos – 

ugyanazon a hardveren mérve. A program amelyet írtam sajnos sokkal alacsonyabb 

sebességet mutatott a már elkészült termékeknél, az elért sebesség ~220PMK/s, amely 

1/10-a legjobb GPU sebességű Pyrit-nek (A programot megvizsgálva a Visual 

Profilerrel, ~500millió olvasási/írási kereszthivatkozási problémát talált, 512 

szavanként). Véleményem szerint jelenleg a GPU-k programozása túlmutat azon a 

célon, hogy az algoritmus működjön. A GPU kód fordítója még nem tud olyan 

mértékben automatikusan optimalizálni, mit a CPU-ké (lehet, hogy nem is fog tudni a 

jövőben), ezért egy elkészült GPU kernel kódot, lehet, hogy akár egy nagyságrenddel is 

gyorsabban meg lehet írni. A kevésbé tapasztalt programozóknak, lehet, hogy az 

elkészült és tökéletesen működő programot is újra kell írni esetleg újabb 

adatszerkezetek felhasználásával. Pillanatnyilag a hatékony kód megírásához és 

optimalizálásához elengedhetetlen a hardveres architektúra mély ismerete. Véleményem 

szerint a GPU programozással nem lehet kicsit és felületesen foglalkozni, vagy mélyen 

megértve vagy egyáltalán nem. 

Feltehetőleg az NVidia fejlesztői is érzékelik ezt a szemléletbeli különbséget, amely a 

hagyományos és a GPU programozás között fennáll, és az utóbbi félév során több az 

optimalizálással alaposan foglalkozó cikk is megjelent. Az NVidia CUDA Toolkit 

részeként elérhető Visual Profiler optimalizáló eszköz az 1.1-től magasabb számítási 
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szintű kártyákat támogatja a rendszer, amellyel főként a memóriailleszkedési és kereszt-

olvasási hibákat lehet megtalálni. 
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Kivonat 

 

A dolgozat célja, hogy gyakorlati példákon keresztül bemutassa a GPU-kban rejlő 

számítási kapacitás, a Wi-Fi hálózatok elleni Brute-force támadásokban felhasználható 

lehetőségeit. Részletesen ismertetem a WPA protokoll elleni lehetséges támadási 

módokat. Ismertetem a Brute-force támadásokat támogató programokat és értékelem 

azok teljesítményét. Saját Brute-force jelszótörést támogató GPU alapú programot 

fejlesztettem ki. 

 

 

 

 

 

Abstact 

 

The aim of this paper was to show the GPU computational performance through 

practical examples of Brute force attacking against wireless networks. A detailed review 

was given about the different approach of possible attacks against WPA protocol. It was 

described the currently used software in Brute force attacks, and their measured 

performance. An own designed GPU based software supporting password cracking was 

also developed. 



 

 

44 

 

Szószedet 

AP Access Point Wi-Fi hozzáférési pont 

ANonce Authenticator nonce Hitelesítő egyszer haszn. száma 

BSSID Basic Service Set Identifier AP MAC címe 

CUDA Compute Unified Device NVidia cég által fejlesztett szoftver  

 Architecture architektúra 

CBC Cipher-Block Chaining Egy blokk-titkosító algoritmus 

EAP Extensible Authentication Protocol Pont-Pont kapcsolatok hitelesítő  

  keretrenszere 

EAPOL Extensible Authentication Protocol   

 over LANs 

GPGPU General-Purpose computing on   

 Graphics Processing Units 

ICV Integrity Check Value Wi-Fi keretek integritásvédelme 

MAC Message Authentication Code Üzenet hitelesítő ujjlenyomata 

MAC Medium Access Control 

MIC Message Integrity Code Hasonló a MAC-hez, egy már 

MPDU MAC protocol data unit MAC alréteg belső adategysége 

MSDU MAC service data unit MAC alréteg szolgáltatás elérési  

  pontján megjelenő adaegység 

Nonce Number used Once Egyszerhasználatos véletlen szám  

  a kriptográfiai rendszerekeben  

PMK Pairwise Master Key Az adatkapcsolat idejére érvényes  

  ideiglenes hitelesítő kulcs 

PSK Pre-Shared Key Hitelesítési mód, amikor a felek  

  egy előzőleg a felhasználók által  

  kiosztott kulcsot használnak 

PTK Pairwise Transient Key Az adatkapcsolat idejére érvényes  

  ideiglenes titkosító kulcs 

PTX Paralel Thread Execution 

SNonce Supplicant nonce Hitelesítést kérő egyszeri száma 

  hitelesített kapcsolt üzeneteit védi 

SSID Service Set Identifier Wi-Fi azonosító, MAC cím 

TKIP Temporal Key Integrity Protocol Üzenetek sértetlenségét egy  

  ideiglenes kulcsal biztosító   

  protokoll 

WPA Wi-Fi Protected Access Wi-Fi hozzáférést biztosító   

  protokoll csomag 

WEP Wired Equivalent Privacy Wi-Fi hozzáférést biztosító - mára  

  elavult - protokoll csomag 

Wi-Fi Wireless Fidelity Wi-Fi Alliance védjegye,   

  eredetileg rádiófrekvenciás audió  

  átvitel minősített 
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