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Az évek során parnote és a  többiek cikkeket  írtak a 
jelszavakkal kapcsolatban. Köztük ezeket:

2007. április: What's In A Password? 
2009. szeptember: Secure Passwords With openssl 
2010. március: Secure Passwords Made Easy 
2013. szeptember: Password Security Revisited
2013. október: KeePassX: Not In The Cloud 
2016.  február:  If  Your  Password  Is  On  This  List, 
Change It Now! (a 2016os lista)
2017. április: Repo Review: Password Managers 
2017.  július:  Weak  Password?  Five  Ways  To 
Generate Strong Passwords
2018. január: SplashData's 100 Worst Passwords Of 
2017 (a 2017es lista)

A  legjobb  jelszavak  gyakorlatának  összegzéseként 
ezt tedd:
• Ne  használj  azonos  felhasználónevet  és  jelszót 

több weblapon!

Írta: Meemaw

Időszakonként frissítjük számodra a legrosszabb jel
szavak listáját. A biztonság mindannyiunknak fontos, 
egyszerűen  azért,  mert  vannak  olyanok,  akik  az  in
formációkból  akarnak  illegálisan  pénzt  csinálni.  Ha 
nem lennének hekkerek és az emberek bízhatnának 
mások  személyes  információinak  tiszteletben 
tartásában, nem lenne szükség  jelszavakra. Sajnos 
a  tökéletes  világ  nem  létezik,  ezért  az  információik
nak  biztonságban  kell  tartanunk  az  azokra  pályázó 
csalók elől.

A  SplashData  minden  évben  összeállítja  a  100 
legrosszabb jelszó listáját és idén is frissítették azt. A 
listára minden évben rácsodálkozom a néhány való
ban  nagyon  gyenge  jelszó  miatt  (121212,  ez  most 
komoly???) Ugyanakkor én is legalább annyira sáros 
vagyok  mint  mások  és  elhatároztam,  hogy  megvál
toztatom a  legrégebbi, alig használt, olyan oldalakra 
való  jelszavaim  egy  részét,  amiket  ha  alkalmanként 
is,  továbbra  is  látogatni  akarok. A  listában  a  2018
asak balra, a 2019esek jobbra láthatók.

2018 legrosszabb jelszavai: változtasd meg a tiédet!
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http://pclosmag.com/html/Issues/200704/page04.html
http://pclosmag.com/html/Issues/200909/page03.html
http://pclosmag.com/html/Issues/201003/page07.html
http://pclosmag.com/html/Issues/201309/page08.html
http://pclos.janu.hu/wp-content/uploads/2013/11/KeePassX.pdf
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https://passwordsgenerator.net

https://lastpass.com/passwordgenerator

https://my.norton.com

https://www.random.org/passwords

Sok  forrás  szerint  nem  szabad  online  jelszót 
generálni.  Jobb,  ha  egy  helyi  alkalmazás 

• A hosszabb és összetettebb jelszavakat nehezebb 
feltörni.  A  jelszavad  legyen  12,  vagy  annál  több 
karakter hosszú.

• Ne  használj  publikus  információkat,  mint 
születésnapok,  évfordulók,  telefonszámok, 
feleség, barátnő, gyerek, vagy családtagok nevét, 
akik beazonosíthatóak.

• Ne használd népszerű  hobbik,  sportok,  csapatok, 
mozihősök,  sztárok  neveit,  vagy  bármi 
popkultúrába tartozó dolgot.

• Betűk,  számok  és  írásjelek  keverékét  használd. 
Nagy  és  kisbetűket  váltogasd. Az  „A”  és  az  „a” 
nem  számít  azonosnak  a  rendszerek 
legtöbbjében. 

Szerintem  elég  okosak  vagyunk  ahhoz,  hogy  saját 
jelszót  találjunk ki. Ugyanakkor, ha segítségre  lenne 
szükséged,  kereshetsz  a  neten,  szem  előtt  tartva, 
hogy  nem  ez  a  legbiztonságosabb  hely  a 
keresésre.  Ha  a  „password  generator”ra  keresel, 
oldalak  sokaságát  adja  fel,  ahol  generálnak  neked 
egyet.  Néhány  közülük  biztonsági  szoftvert  is 
megpróbál  a  windowsos  géped  számára  rád  sózni 
(amire nincs szükségünk). Íme néhány:

Többsége  könnyen  használható:  írd  be  a  használni 
kívánt  karakterek  számát,  és  a  karakterek  között 
miket  akarsz  használni,  majd  kattints  a  „Generate” 
gombra.  Némelyik  egyet  készít,  némelyik 
megkérdezi hányat akarsz készíttetni. A lenti képen a 
(keresési) lista első négy eleme látható.

2018 legrosszabb jelszavai: változtasd meg a tiédet!

https://www.random.org/passwords
https://my.norton.com
https://lastpass.com/password-generator
https://passwordsgenerator.net
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csinálja meg neked. Az is jó, ha egy jelszókezelő se
gít  neked:  így az helyi  lesz és nem küldi  el  ki  tudja 
hová.  Ha  mégis  netre  lépsz  fel,  hogy  elkészítsd, 
akkor nagyobb mennyiséget készíttess és kombinálj 
össze  néhányat.  Így  egy  kicsit  biztonságosabb  jel
szavad  lesz, mert az nem közvetlenül a netről szár
mazik,  legalábbis  nem  a  szó  legszorosabb  értelmé
ben. Generáltathatsz 12karakteres jelszavakat, majd 
az egyes jelszavak első karakterét használhatod fel a 
saját  jelszavadhoz.  Így  megkapod  a  tizenkét
karakteres jelszavadat, de nem a generáltak közül.

Összegzés

Az információd biztonságban tartásának első lépése, 
hogy gyakran váltogasd a  jelszavaidat, hosszabb és 
komplikáltabbakat készítve (ami a fenti  listában nem 
található meg)! Ha van néhány régebbi és rövidebb, 
gyengébb jelszavad változtasd meg! Nem akarhatod, 
hogy  a  személyes  információid  rossz  kezekbe 
kerüljenek!

2018 legrosszabb jelszavai: változtasd meg a tiédet!
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