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Анотацiя
Атаки вгадування паролю стали досить поширеним явищем. Ключовим аспектом вдосконалення безпеки паролiв є
створення паролiв, якi обчислювально дорогi для атак вгадування. В данiй роботi розглянуто та представлено
рiшення проблеми злому паролiв на предмет атак вгадування. З метою виявлення стiйкостi вибраних текстових
паролiв людиною якнайточнiше в реальному часi, пропонується використовувати нейроннi мережi. Проведено
аналiз рiзних архiтектур нейронних мереж та створено програму, яка визначає стiйкiсть паролю, що в свою чергу
пiдвищує безпеку даних користувачiв.
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Вступ
У наш час надзвичайно важливим є захист осо-

бистих даних, а саме забезпечення цiлiсностi, кон-
фiденцiйностi та доступностi iнформацiї. Компанiї
витрачають велику кiлькiсть ресурсiв на побудову
якiсних систем iнформацiйної безпеки. У кожної лю-
дини є приватна iнформацiя, дiлитися якою вона
не вважає потрiбним. Зловмисники найрiзноманiтнi-
шими способами намагаються викрасти, спотворити
приватну iнформацiю. Iснують рiзнi методи захисту
iнформацiї, починаючи вiд простої схованки, сей-
фу i закiнчуючи бiометричними методами захисту
iнформацiї. Найбiльш популярний метод автентифi-
кацiї – це використання паролю.

1. Атаки вгадування
Атаки вгадування паролю стали досить пошире-

ним явищем. Ступiнь вразливостi до вгадування па-
ролiв – це дуже ситуативне явище. Для фiшингових
атак i клавiатурних шпигунiв стiйкiсть паролю не
має значення. Деякi системи реалiзують правила
обмеження вихiдного потоку даних, блокують облi-
ковий запис або пристрiй пiсля невеликої кiлькостi
невiрних спроб. У таких випадках навряд чи мо-
жна буде вгадати паролi, окрiм, можливо, мiльйона
найбiльш передбачуваних [1]. Атаки вгадування є
загрозою у трьох iнших сценарiях. По-перше, якщо
обмеження вихiдного потоку даних не належним чи-
ном впроваджено, як вважається, це було у випадку
в 2014 роцi – крадiжка особистих фотографiй зна-
менитостей з Apple iCloud [2] – широкомасштабнi
вгадування паролiв стають можливими. По-друге,
якщо викрадена база даних хешованих паролiв, що,
на жаль, часто зустрiчається [3], можлива атака в
автономному режимi. Зловмисник вибирає можливi
паролi кандидатiв, хешує їх i шукає в базi даних
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вiдповiдний хеш. Коли знайдено вiдповiднiсть, злов-
мисники можуть покладатися на високу вiрогiднiсть
повторного використання пароля в облiкових записах
та спробувати тi самi облiковi данi в iнших системах.
Атака на повторне використання паролiв має реальнi
наслiдки, включаючи ситуацiю бази даних Bugzilla
Mozilla через те, що адмiнiстратор повторно викори-
стовує пароль [4] та ситуацiю 20 мiльйонiв облiкових
записiв на китайському веб-магазинi Taobao через
повторне використання паролiв [5]. По-третє, загаль-
нi сценарiї, в яких криптографiчний ключ походить
вiд пароля або захищений ним, вразливi до широко-
масштабного вгадування, так само як i хешованi бази
даних паролiв для онлайн-облiкових записiв. Напри-
клад, для керування паролями, якi синхронiзуються
мiж пристроями, або iнструментами резервного копi-
ювання для зберiгання конфiденцiйностi (наприклад,
SpiderOak), безпека файлiв, що зберiгаються у хмарi,
безпосередньо залежить вiд стiйкостi пароля. Крiм
того, криптографiчнi ключi, що використовуються
для асиметричного безпечного обмiну повiдомлення-
ми (наприклад, приватнi ключi GPG), iнструменти
шифрування дискiв (наприклад, TrueCrypt), захи-
щенi паролями, якi створенi людьми. Якщо файл,
що мiстить цей ключ, знаходиться пiд загрозою, то
стiйкiсть пароля є критичною для безпеки. Як на-
слiдок, очевидно, що необхiдний надiйний захист вiд
атак вгадування.

2. Методи оцiнки стiйкостi паролiв на пре-
дмет атак вгадування

Пiд час створення нового пароля користувачi ча-
сто перевiряють свiй пароль на просту евристику, як
кiлькiсть чи рiзноманiття символiв. Хоча ця технiка
є загальноприйнятою, вона погано моделює атаки в
реальному часi. Основна перевага даної евристичної
технiки полягає в тому, що її можна запустити на сто-
ронi клiєнта веб-додатку. Iншi оцiночнi паролi, такi
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як iмовiрнiснi контекстнi граматики, маркiвськi мо-
делi та списки спотворених слiв, можуть забезпечити
точнi оцiнки кiлькостi вгадувань для паролю, але во-
ни можуть займати гiгабайти дискового простору та
безлiч днiв для отримання їх результатiв. Ефективна
оцiнка стiйкостi пароля вимагає правильних метрик.
Однiєю з можливих метрик є iнформацiйна ентро-
пiя, визначена Шенноном як очiкуване значення (у
бiтах) iнформацiї, що мiститься в рядку. У публiка-
цiї Нацiонального iнституту стандартiв i технологiй
(NIST) 2006 року використовується ентропiя, яка
вiдображає силу пароля, але емпiрично не обчислює
ентропiю. Альтернативною метрикою стiйкостi паро-
лiв є вгадуванiсть, яка характеризує час, необхiдний
для ефективного злому паролю алгоритмом, що до-
слiджує його. Багато дослiдникiв використовували
моделi Маркова для вимiрювання сили пароля на
основi розподiлу вже обраних паролiв.

У пошуках ефективної на сторонi клiєнта моделi
для атаки вгадування на паролi дослiдники прийшли
до нейронних мереж. Показано, що нейроннi мережi
ефективнi при створеннi нових послiдовностей, що
мiстять складнi залежностi, що робить їх iдеальними
кандидатами для вибiрки вiрогiдних паролiв. Ней-
роннi мережi також можуть бути зжатi до розмiрiв,
якi легко запускаються на сторонi клiєнта. Саме тому
нейроннi мережi є перспективним новим напрямом
в технологiї оцiнки надiйностi паролiв.

3. Нейроннi мережi для ефективної оцiнки
стiйкостi паролю

Створення паролiв i генерацiя тексту концепту-
ально подiбнi, але мало дослiджень намагалися ви-
користовувати розумiння вiд створення тексту до
моделювання паролiв. Нейроннi мережi мають пе-
реваги перед iншими методами. На вiдмiну вiд мо-
делей PCFG та Маркова, послiдовностi, створюванi
нейронними мережами, можуть бути неточними, но-
вими послiдовностями, що призвело до гiпотези, що
нейроннi мережi можуть бути доречними для вгаду-
вання паролiв. Попереднi пiдходи до ймовiрнiсного
вгадування пароля були достатньо об’ємними для
пам’ятi, щоб бути непрактичними лише на сторонi
клiєнта. Проте нейроннi мережi можуть моделювати
природну мову в набагато меншому просторi, нiж мо-
делi Маркова. Показано також, що нейроннi мережi
передають знання вiд одного завдання до пов’язаних
завдань. Це має вирiшальне значення для нацiлюва-
ння на нову полiтику складання паролiв, для якої
навчальнi данi в кращому випадку є рiдкими.

Нейромережi показують високi результати на зада-
чах створення нових послiдовностей. Для генерацiї
послiдовностей останнiм часом найбiльш вживани-
ми були рекурентнi нейроннi мережi. Проте є ряд
архiтектур нейронних мереж, якi з’явились пiсля
рекурентних нейронних мереж та показують кращi
результати в задачах генерацї тексту, що дозволяє
зробити припущення, що вони будуть краще моде-
лювати паролi.

Рис. 1. Схема перевiрки стiйкостi паролю

В серединi 2017 року, з’явилась архiтектура –
Recurrent Additive Network (RAN) [6], яка чудово
виконує функцiї моделювання мови та генерацiї по-
слiдовностей. RAN – нова модель Recurrent neural
network (RNN), яка вiдрiзняється використанням чи-
сто додаткових латентних оновлень. На кожному
кроцi новий стан обчислюється як покомпонентна
сума вхiдного i попереднього стану, без будь-якої
нелiнiйностi, яка зазвичай використовується в дина-
мiцi переходу RNN. RAN можуть генерувати послi-
довностi краще, нiж архiтектура нейронної мережi
Long short-term memory (LSTM) та пов’язанi архiте-
ктури, i також виконувати це з набагато меншими
параметрами.

Архiтектура Quasi-Recurrent Neural Networks
(QRNN) [7] з’явилася у 2016 роцi. QRNN – квазi-
рекурентна нейронна мережа, пiдхiд до моделюва-
ння нейронної послiдовностi, який чергує згортко-
вi шари, якi застосовуються паралельно мiж рiзни-
ми кроками, та функцiю мiнiмального рекурентно-
го об’єднання, яка застосовується паралельно по
каналах. Незважаючи на вiдсутнiсть тренувальних
рекурентних шарiв, складенi QRNN мають кращу
точнiсть прогнозування нiж LSTM з тiєю самою кiль-
кiстю прихованих шарiв. Завдяки їх пiдвищеному
паралелiзму, вони в 16 разiв швидше в тренуваннi
пiд i час тесту.

Архiтектура WaveNet [8] завжди використовувала-
ся для моделювання аудiо, проте деякi дослiдники
застосували дану архiтектуру до моделювання текс-
тiв та отримали позитивнi результати. Wavenet – це
повнiстю збiрна нейронна мережа, в якiй конволю-
цiйнi шари мають рiзнi фактори дилатацiї, якi дозво-
ляють їх чутливому полю експоненцiально зростати
з глибиною i охоплюють тисячi фреймiв.

Таким чином, можливо створити новий метод, ви-
користовуючи данi типи архiтектур, який буде швид-
ше та точнiше перевiряти стiйкiсть паролю до атак
на основi вгадувань.

На рис. 1 зображено алгоритм перевiрки стiйкостi
паролю з використанням нейронних мереж.

Пароль подається на вхiд нейронної мережi, далi
нейронна мережа генерує ймовiрнiсть, яка передає-
ться на алгоритм Монте Карло [9], який обраховує
кiлькiсть вгадувань, яку необхiдно здiйснити, щоб
вгадати пароль. На основi цього числа можна робити
оцiнку стiйкостi паролiв до атак вгадування.

4. Результат використання архiтектури
WaveNet, RAN, QRNN для генерацiї
паролiв та їх порiвняння з архiтектурою
LSTM

В ходi дослiдження розв’язувалася задача гене-
рацiї послiдовностей (а саме паролiв) на основi ар-
хiтектур нейронних мереж WaveNet, RAN, QRNN

Системи та технологiї кiбернетичної безпеки
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Рис. 2. Кiлькiсть вгадувань з використанням
WaveNet

Рис. 3. Кiлькiсть вгадувань з використанням QRNN

для оцiнки їх ефективностi порiвняно з архiтекту-
рою LSTM . На графiках наведено результати дослi-
джень, де зображено скiльки вгадувань необхiдно,
щоб вгадати вiдповiдний вiдсоток паролiв з тестового
датасету.

На рис. 2 зображено яку кiлькiсть вгадувань не-
обхiдно зробити, щоб вгадати вiдповiдний вiдсоток
паролiв з тестового датасету, використовуючи архi-
тектуру WaveNet.

На рис. 3 зображено яку кiлькiсть вгадувань не-
обхiдно зробити, щоб вгадати вiдповiдний вiдсоток
паролiв з тестового датасету, використовуючи архi-
тектуру QRNN.

На рис. 4 зображено яку кiлькiсть вгадувань не-
обхiдно зробити, щоб вгадати вiдповiдний вiдсоток
паролiв з тестового датасету, використовуючи архi-
тектуру RAN.

Порiвнюючи результат роботи запропонованих ар-
хiтектур з LSTM отримуємо, що всi запропонованi
архiтектури працюють краще, нiж LSTM. А архiте-

Рис. 4. Кiлькiсть вгадувань з використанням RAN

Рис. 5. Порiвняння архiтектур WaveNet, RAN, QRNN
та LSTM

ктура QRNN дає найкращий результат моделювання
пароля, що дозволяє за меншу кiлькiсть вгадувань
отримувати результат. До того ж, архiтектура QRNN
найшвидше тренується, що оптимiзує необхiдний їй
час роботи. На рис. 5 зображено графiк порiвняння
архiтектур.

Даний результат означає, що архiтектура QRNN
пiдвищить точнiсть вгадування паролю близько на
60 % порiвнянно з LSTM на кiлькостi вгадувань до
1012. Дану архiтектуру використано для створення
модулю перевiрки стiйкостi паролю на предмет атак
вгадування, що дозволить користувачам створювати
бiльш стiйкi до злому паролi.

Схему перевiрки стiйкостi паролю в системах реє-
страцiї зображено на рис. 6.

При встановленнi паролю на сайтi, пароль пере-
дається в модуль оцiнки стiйкостi паролю. Даний
модуль, використовуючи архiтектуру QRNN оцiнює
стiйкiсть паролю на предмет атак вгадування – пере-
дає кiлькiсть вгадувань, яку необхiдно зробити, щоб
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Рис. 6. Схема перевiрки стiйкостi паролю в системах
реєстрацiї

зламати пароль. Ця iнформацiя передається кори-
стувачу з висновком про стiйкiсть паролю на основi
кiлькостi вгадувань. Таким чином, якщо користувач
бачить, що його пароль є нестiйким до атак, вiн його
вдосконалює.

Висновки
Незважаючи на поради експертiв не створювати

пароль, який створений з використанням словни-
кових слiв та є легким до злому, люди продовжу-
ють створювати такi паролi. Так, вони легкi до за-
пам’ятовування, проте є найуразливiшими до атак
вгадування. Тому важливо постiйно нагадувати кори-
стувачам про те, що паролi не повиннi бути легкими
до злому. Реалiзацiя такого виду нагадування мо-
жлива через встановлення на сайтах модулю для
перевiрки стiйкостi паролю на предмет атак вгаду-
вання, що створений на основi нейронних мереж.

Перелiк використаних джерел
1. Florêncio Dinei, Herley Cormac,

Van Oorschot Paul C. An Administrator’s Guide
to Internet Password Research // Proceedings of

the 28th USENIX Conference on Large Installation
System Administration. –– LISA’14. –– USENIX
Association, 2014. –– P. 35–52.

2. Greenberg A. The police tool that pervs use to steal
nude pics from Apple’s iCloud. –– https://www.wi
red.com/2014/09/eppb-icloud/. –– 2014. –– [On-
line; accessed 2018-04-10].

3. Bonneau Joseph. The Gawker hack: how a million
passwords were lost. –– http://www.lightbluet
ouchpaper.org/2010/12/15/the-gawker-hack-h
ow-a-million-passwords-were-lost/. –– 2015. ––
[Online; accessed 2018-04-10].

4. Ragan Steve. Mozilla’s bug tracking portal com-
promised, reused passwords to blame. –– https:
//www.csoonline.com/article/2980758/data-b
reach/mozillas-bug-tracking-portal-compr
omised-reused-passwords-to-blame.html. ––
2015. –– [Online; accessed 2018-04-10].

5. Duckett Chris. Login duplication allows 20m
Alibaba accounts to be attacked. –– https://ww
w.zdnet.com/article/login-duplication-allo
ws-20m-alibaba-accounts-to-be-attacked/. ––
2016. –– [Online; accessed 2018-04-10].

6. Kenton L., Levy O., Zettlemoyer L. Recurrent Addi-
tive Networks. –– https://arxiv.org/pdf/1705.0
7393.pdf. –– 2017. –– [Online; accessed 2018-04-10].

7. Bradbury J., Merity S. Quasi-recurrent neural
networks. –– https://arxiv.org/pdf/1611.01576
.pdf. –– 2016. –– [Online; accessed 2018-04-10].

8. Dieleman S., Simonyan K. Wave Net: A Genera-
tive Model for Raw Audio. –– https://arxiv.org/
pdf/1609.03499.pdf. –– 2016. –– [Online; accessed
2018-04-10].

9. Dell’Amico Matteo. Monte Carlo Strength Eval-
uation: Fast and Reliable Password Check-
ing. –– http://www.eurecom.fr/~filippon/Publi
cations/ccs15.pdf. –– 2015. –– [Online; accessed
2018-04-10].

Системи та технологiї кiбернетичної безпеки

125


	Part_122
	Part_123
	Part_124
	Part_125

