
PAROOLIDE
TURVATESTIMINE

Paroolide kasutamine autentimismeetodina on oma olemuselt eba-
turvaline, sest paroolid mõeldakse välja inimeste poolt ja eri-
nevalt arvutitest ei suuda inimesed meelde jätta väga keerukaid 
ja pikki paroole. Suureneva arvutusvõime tõttu läheb paroolide 
puhul nõutud keerukus järjest suuremaks ja sellest tulenevalt on 
neid ka järjest keerulisem meelde jätta. Seal kus võimalik oleks 
alati hea mõte kasutada lisaks alternatiivseid autentimismeeto
deid näiteks multifaktoriaalne autentimine, biomeetria või 
kliendipoolsed sertifikaadid nt Smart-ID näol.

Paroolide valimisel pole olulisel kohal ainult parooli arvutus-
lik keerukus, vaid ka selle äraarvatavus. “Protsessor123” on ar-
vutuslikult keerukas, kuid projektis loodud sõnastike abil on see 
väga kiiresti murtav.  Mõistlik oleks kasutada paroolideks nt 
lauseid koos numbrite ja suurte tähtedega, kuna need jäävad hästi 
meelde, aga on ka keerukad ja mitte äraarvatavad. Näide säärasest 
paroolist võiks olla “MulOnSuurKlaver501!”.

Näpunäiteid

Internetis autentimisel on tavaks saanud kasutajanimede ja pa-
roolide kasutamine, kuid nende hoiustamine tavatekstina andme-
baasides on turvakaalutlustel ohtlik. Ohu vähendamiseks on kasu-
tusele võetud krüptograafilised ühesuunalised räsifunktsioonid, 
kuid ka nende kasutamine ei ole tihti piisav. Selles projektis 
tutvuti räsifunktsioonide olemuse ja turvalisusega  ning koosta-
ti NTLM räside murdmise tarkvara ja eestipärased paroolide sõnas
tikud. Projekti praktilise väljundina sai koostöös Tartu Ülikoo-
li IT-osakonnaga läbi viidud Tartu Ülikooli kasutajakontode pa-
roolide turvatestimine eesmärgiga likvideerida võimalikult palju 
äraarvatavaid paroole. Testimine viidi läbi kasutades töö autori 
poolt loodud tarkvara ja paroolide sõnastikke kasutuselolevate 
NTLM räside murdmise jaoks. Testid viidi läbi laboritingimustes 
paroolide räsidel väljastpool teisi UT süsteeme.

Sissejuhatus

Tarkvara effektiivsusega sama olulisel kohal sõnastikuründe mee-
todil on selleks kasutatud sõnastikud. Töö tulemusena loodi sõ-
nastikega 6 058 331 156 potentsiaalset eestikeelset parooli räsi, 
mis moodustas andmemahul 277,7 GB. Sõnastikud koostati interne-
tis vabalt leitavate materjalide alusel mille hulka kuulusid:

»  Sõnade loend, mis on loodud eesti sõnastike alusel ja sisal-
dab endas u 180 000 eestikeelset sõna (lemmad2013.txt)
»  Eesti kohanimed
»  Nimed
»  Roppused
»  Varasemalt lekkinud eestikeelsed paroolid
»  Släng

Sõnastike koostamisel peeti silmas levinud mustreid paroolide 
loomisel. Need mustrid olid:
»  Suur algustäht»  Suur algustäht
»  0-999 numbrid sõna ees ja taga
»  Sümbolid sõna lõpus
»  Sümbolid asendamas kindlaid tähti nt A = @ ja I = !
»  500 sagedasemat 4-kohalist numbrit sõna ees ja taga
»  Numbrid asendamas kindlaid tähti nt S = 5 ja E = 3
»  Perekonnanimede initsiaalid eesnimede lõpus nt “KristjanP”

Koostatud sõnastikud muutuvad ka bakalaureusetöö avalikustamisKoostatud sõnastikud muutuvad ka bakalaureusetöö avalikustamis-
el vabalt kättesaadavaks.

Sõnastikud

Projekti praktilise eesmärkide täitmiseks oli vaja tarkvaralist 
lahendust paroolide NLTM räside murdmiseks. Kasutajate andme-
baasides ei salvestata kasutajate paroole tavatekstina, seega 
nõrkade paroolide leidmiseks oli vaja leida vastavad sisendid 
millega paroolide räsid moodustatud olid.
Olenemata olemasolevatest vabavaralistest lahendustest sai tead-
miste ja kogemuste saamise eesmärkidel koostatud sõnastikuründe 
metoodikal töötav tarkvara.

puhvel$: java -jar .\NTLMCrack.jar -s “NTLM.txt” -w “kaonashi.txt”
Starting external merge.
Estimating block size.
Splitting given wordlist into smaller sorted files...
Created:        temp-file4437778903827271135.tmp
Starting to merge smaller files.
Merging done.
Starting to bruteforce hashes...
**************************************************
eestimaa:A15C938D78F83FD8B06C7E9A19908882
sunshine:31C72C210ECC03D1EAE94FA496069448
tarmo:C45AFCFD6B037DDFD735735A5BC4C4A2tarmo:C45AFCFD6B037DDFD735735A5BC4C4A2
eiytle:C29913F545087EA31CE782278D4916EA
merisiga:045313AE5D3A6A4D00B5FCBD469366DA
eminem:25112A74CADCEB15BC6EA6C8FC55C593
merili:B1D534F2C4B8983C14C55BD82E688D3A
mammamia:2A3F45B7D25D48CCD8616D0901315FA6
kalender:634BD995232FEE79462AAD7B843C0066
****************************************************************************************************
Passwords broken: 9
Success percentage: 0.6923076923076923
Time elapsed: 0 seconds
Total hashes checked: 175508

Vabavaralistest lahendustest on võimalik kasutada paroolide tu-
vastamiseks ka nt Hashcati või John The Ripperit.

Tarkvara

Projekti tulemusel sai likvideritud oluline osa Tartu Ülikooli 
kasutajate andmebaasis olevatest nõrkadest paroolidest. Täpne 
number hetkel turvakaalutlustel avalikustamisele ei kuulu. Kogu  
6 miljardi koostatud parooli proovimiseks kulus kokku 3180 sekun-
dit ehk 53 minutit. Tehtud tööst ja tulemustest koostati Tartu 
Ülikoolis ka siseuudis ja murtud paroolide omanikele saadeti 
juhistega e-mail tugevama parooli määramiseks. Kui ka sina sell-
ise kirja said, siis tea, et see oli selle projektiga otseselt 
seotud. Töö käigus kasutatud metoodikat, tarkvara ja sõnastikke 
on ka edasiselt väljaspool Tartu Ülikooli võimalik rakendada, et 
likvideerida ettevõtete süsteemides esinevaid nõrku paroole ja 
seeläbi vältida kontode ülevõtmist pahatahtlike tegelaste poolt.
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