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Paroolide murdmine ja räsifunktsioonid TÜ kasutajakontode näitel
Lühikokkuvõte:
Internetis autentimisel on tavaks saanud kasutajanimede ja paroolide kasutamine, kuid nende
hoiustamine tavatekstina andmebaasides on turvakaalutlustel ohtlik. Ohu vähendamiseks on
kasutusele võetud krüptograafilised ühesuunalised räsifunktsioonid, kuid ka nende
kasutamine ei ole tihti piisav. Töös tutvutakse ja analüüsitakse räsifunktsioonide olemust ning
koostöös Tartu Ülikooli IT-osakonnaga viidi läbi Tartu Ülikooli kasutajakontode paroolide
turvatestimine eesmärgiga likvideerida võimalikult palju äraarvatavaid paroole. Testimine
viidi läbi kasutades töö autori poolt loodud tarkvara ja paroolide sõnastikke kasutuselolevate
NTLM räside murdmise jaoks.
Võtmesõnad: Räsialgoritm, parool, räsi, turvatestimine, küberturvalisus
CERCS: P175 Informaatika, süsteemiteooria

Password cracking and hashing functions on the example of UT accounts.
Abstract:
It is common practice to use usernames and passwords for online authentication, but storing
them in plain text inside databases is a security risk. Cryptographic one-way hash functions
have been introduced to reduce the risk, but their use is often insufficient. The nature of hash
functions is introduced and analyzed in the thesis, and in cooperation with the IT department
of the University of Tartu, security testing the passwords of the University of Tartu’s user
accounts was performed in order to eliminate as many predictable passwords as possible.
Testing was performed using the author's software and password dictionaries to break the
used NTLM hashes.
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