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Innledning

• Passord virker veldig enkle å knekke

• Passord gir dårlig sikkerhet?

• Bruker og autentiseringsagent deler en 

felles hemmelighet
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Lagring av passord

• Lagring av passord i klartekst

• Mange bruker samme passord på flere 

tjenester

• Misbruk av administrator

• Hacking av maskin der passord er lagret i 

klartekst
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Lagring av passord
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Lagring av passord

• Kryptere passord 

– Kryptering / dekryptering trenger nøkkel

– Passord lagring problem -> Nøkkel lagring problem

• Bruke kryptografisk hash

– Bare hashen blir lagret i autentiserings tjener

– Sammenligning av hash-verdier ved autentisering

– Vil administrator likevel bare lagre hash verdien?
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Lagring av passord

• Bruke kryptografisk hash
– Vanlig å bruke POSIX crypt() kallet

– Krypterer en streng med nuller ved å bruke en 
modifisert versjon av DES med passordet som 
nøkkel

– Kan bare benyttes på passord på 8 tegn eller mindre

– Fører til 2^53 unike passord 

– Kan bruke et salt -> 2^66 unike passord

– Viktig å beskytte chifferteksten fra andre

– Hackere vil kunne bygge opp ”ordbøker” med alle 
mulige passord lagret
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Legge til brukere til en database

• Problem:
– Passordet må ikke vises på skjerm

– Må velge et tilfeldig ”frø”.

– Passord må være i klartekst i et så kort 
tidsintervall som mulig. Også i minnet.

– Passe på at passord i minnet ikke blir lagret i 
swap fil.

– Bare administrator må ha tilgang til 
passorddatabasen.
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Passord autentisering

• Virker enkelt:
– Les brukernavn fra input

– Finn ut hvilket salt som er brukt for å kryptere 
passordet

– Slå av ”echo” fra input.

– Les passordet

– Kjør krypt på passordet ved å bruke det lagrede 
saltet

– Slett minnet der det innleste passordet var lagret

– Sjekk om den krypterte strenger svarer til den som er 
lagret i databasen 
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Passord autentisering

• Hva hvis bruker taster inn feil passord 

flere ganger? 

– Bare gi lov til n forsøk?

– Låse konto etter at n forsøk har feilet?

– Hvordan få åpnet kontoen igjen?

– Resette telleren om en riktig login skjer i 

løpet av de n mulige?
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Valg av passord

• Mennesker ønsker korte passord som er 

lette å huske

• Software for oppretting av passord kan gi 

ledetråder på hvordan velge passord

– Brukere vil da ofte slavisk følge ledetrådene

– Om en angriper vet hvilke ledetråder som blir 

gitt, kan angriperen prøve å gjette passord 

utifra ledetrådene 
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Valg av passord – Eksempel på

ledetråder

• Ta to setninger du husker lett, kobiner dem med 
en punktnotasjon. Eks: mitt!passord

• Velg en dato som betyr noe for deg og en tekst 
du husker lett. Kombiner dem med 
punktnotasjon. Eks: 121005!inf329

• Velg en  setning du lett husker, og bruk første 
bokstav i hvert ord inkludert punktnotasjoner. 
Bruk de store og små bokstavene i ordene som 
de er. Eks: Jeg tok min nystemte citar i hende 
->Jtmncih
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Valg av passord

• I stedet for å bruke ledetråder, kan en 

sette opp regler over passord en ikke 

godtar, så evnt fortelle brukeren hvorfor 

du ikke godtar passordet som blir skrevet 

inn.

– Problem: Om brukeren ikke kommer på et 

passord selv innen rimelig tid, vil brukeren 

kanskje gi opp
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Valg av passord

• Beste løsning vil være å kombinere flere 

metoder:

– La brukeren prøve en stund å finne ut et 

passord uten hjelp.

– Dersom brukeren ikke finner et passord 

innen n forsøk, gi brukeren en ledetråd.

– Hvis brukeren likevel ikke finner et passord 

som stiller de satte kravene, kan systemet 

generere et passord
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Valg av passord
• Kaste terninger

…………

…………

G361 eller 2

%363 eller 4

…………

/t55 eller 65 eller 6

b211 eller 2

a111 eller 2

TegnTerning 3Terning 2Terning 1
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Valg av passord

• 8 kast gir >53 bit sikkerhet

• Bør ha minst 10 kast for 64 bit sikkerhet

• 20 kast vil gi 128 bit sikkerhet

• Tungvindt metode for brukeren

– Kan implimentere i software
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Valg av passord

• Kan passord skrives ned?

– Passord en lett husker er ofte lett å cracke

– Bedre med vanskelig passord og skrive det 

ned, en et dårlig passord.

• Kan benytte en passord-safe

– Ingen passord er sterkere en den låsen som 

åpner safen
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Pass-setninger

• Ment å være hele setninger i stedet for 
ord

• I realiteten liten forskjell
– En setning kan ofte bestå av bare et ord

– Et passord kan ofte bestå av mange ord

• Bedre sikkerhet ved bruk av mange ord
– Kan bli utsatt for dictionary attack

– Bør velge tilfeldige ord fra en ordbok, ikke en 
”vanlig” setning
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Engangs passord

• Selv om et passord er bra, vil folk i mange 

tilfeller sende passordet i klar tekst

• Utsatt for ”mannen-i-midten” angrep

• Løsning: Bruker og tjener deler en 

hemmelighet som kan brukes til å

kalkulere en serie av engangs-passord.

– eks.: bruker har et papir med de neste 100 

passordene eller evnt en kode-kalkulator.
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Engangs passord

• Engangs passord brukes ofte 

sammen med en PIN-kode, eller 

”vanlig” brukernavn / passord.

– Dersom mediet passordene er lagret 

på skulle bli stjålet, vil det likevel være 

vanskelig å få tilgang

• Problem: Det fysiske mediet med 

engangs passord må leveres på en 

sikker måte.
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Konklusjon

• Passord autentisering er full av kompromisser
– Gode passord bør helst bestå av 10-20 tegn som er 

tilfeldig valgt

– De fleste system vil ofte godta kortere passord og et 
passord bestående av en vanlig setning sammen 
med et eller flere tall.

– Dersom en bruker ikke lenger husker passordet, vil 
det ofte være mulig å kontakte support/administrator 
for å få et nytt passord

• Bør eventuelt bytte ut vanlig passord med et 
smartkort som kan autentisere brukeren.
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Key Logger
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Key Logger
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Key Logger



24

Key Logger

;ON:;PWR:

ctrl+alt+del:h112886;tab:blioie

user;tab:mittpassord

www.hotmail.com

stian@hotmail.com;tab:mittpassord

www.nor.no

16442577906;tab:7231

2582


