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SAMMANFATTNING 

För att minnas långa lösenord är det inte ovanligt att användare rekommenderas att skapa 

en mening som sedan sätts ihop till ett långt lösenord, en lösenordsfras. 

Informationsteoretiskt sett är dock ett språk väldigt begränsat och förutsägbart, varför 

enligt Shannons definition av informationsteori en språkriktig lösenordsfras bör vara 

relativt lätt att knäcka. 

Detta arbete riktar in sig på knäckning av språkriktiga lösenordsfraser, dels i syfte att 

avgöra i vilken grad det är tillrådligt att basera en lösenordspolicy på lösenordsfraser för 

skydd av data, dels för att allmänt tillgängliga effektiva metoder idag saknas för att knäcka 

så långa lösenord.  

Inom arbetet genererades fraser för vidare användning av tillgängliga knäckningsprogram, 

och språket i fraserna modelleras med hjälp av en Markov-process. I denna process byggs 

fraserna upp genom att det används antal observerade förekomster av följder av bokstäver 

eller ord i en källtext, så kallade n-gram, för att avgöra möjliga/troliga nästkommande 

bokstav/ord i fraserna.  

Arbetet visar att genom att skapa modeller över språket kan språkriktiga lösenordsfraser 

knäckas på ett praktiskt användbart sätt jämfört med uttömmande sökning. 

 

ABSTRACT 

In order to remember long passwords, it is not uncommon users are recommended to 

create a sentence which then is assembled to form a long password, a passphrase.  

However, theoretically a language is very limited and predictable, why a linguistically 

correct passphrase according to Shannon's definition of information theory should be 

relatively easy to crack.  

This work focuses on cracking linguistically correct passphrases, partly to determine to 

what extent it is advisable to base a password policy on such phrases for protection of data, 

and partly because today, widely available effective methods to crack these long passwords 

are missing.   

Within the work of this thesis, phrases were generated for further processing by available 

cracking applications, and the language of the phrases were modeled using a Markov 

process. In this process, phrases were built up by using the number of observed instances 

of subsequent characters or words in a source text, known as n-grams, to determine the 

possible/probable next character/word in the phrases. 

The work shows that by creating models of language, linguistically correct passphrases can 

be broken in a practical way compared to an exhaustive search. 
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 
Eftersom lösenordsknäckning ständigt blir effektivare i takt med att datorkraft blir 

billigare, brukar rekommendationer säga att lösenord ska vara långa och slumpmässiga. 

Människan har dock ofta svårt att komma ihåg sådana lösenord, så något av dessa krav 

ignoreras ofta. Det brukar då hävdas att meningar, lösenordsfraser, är en bra lösning och 

utgör stor säkerhet eftersom dessa är långa och lätta att komma ihåg. Om man dock tittar 

på det ur en informationsteoretisk synvinkel skall en mening på 20 tecken vara lika enkel 

att knäcka som ett slumpmässigt lösenord på åtta tecken. 

1.2 SYFTE 
Inom informationssäkerhetsområdet finns styrande standardiseringsdokument för ISO-

certifiering av företag och myndigheter, såsom ISO27000-serien och ”NIST Electronic 

Authentication Guideline”, där krav definieras på tillräcklig längd/styrka på lösenord. Vid 

avgörande av en tillförlitlig lösenordspolicy behövs därmed kunskap om styrkan på olika 

sorters lösenord. Då användning av kryptering samt längre lösenord, ofta i form av fraser, i 

allmänhet ökar behövs en undersökning om hur pass säkra dessa lösenordsfraser är, och 

om en lösenordspolicy verkligen bör baseras på sådana.  

Snabbare sätt att knäcka dessa lösenord kan även exempelvis vara av intresse för 

penetrationstestare för att utvärdera lösenordsstyrka, eller för brottsutredare som behöver 

åtkomst till den misstänktes krypterade hårddisk. 

1.3 PROBLEMFORMULERING 
Är det möjligt att göra knäckning av lösenordsfraser effektivare genom att endast testa 

språkriktiga fraser, och i sådant fall på vilket sätt? Hur ska man generera de fraser som ska 

testas så att de blir språkriktiga? 

1.4 METOD 
De övergripande stegen i metoden kan beskrivas som följer:   

 Undersök de informationsteoretiska grunderna för att bygga en 

lösenordsfrasknäckare 

Information rörande informationsteori, språkteknologi, lingvistik, generativ 

grammatik, frasstrukturträd etc. söks i litteratur, vetenskapliga rapporter, 

konferenshandlingar, samt på internet. Detta behandlas i kapitel 2, speciellt 2.8. 

 Se vilka tidigare försök har gjorts för att knäcka lösenordsfraser och 

lösenord 

Information söks i vetenskapliga rapporter, konferenshandlingar, samt på internet. 

Test och utvärdering av befintliga lösningar tillgängliga på Internet. Detta inkluderar 

även användning av GPU för att distribuera last mellan processorer. Detta behandlas i 

stor del av kapitel 2. 
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 Ta fram en matematisk modell/metod för att knäcka lösenordsfraser 

Modellen bör ta hänsyn till meningsstrukturer, satsstrukturer, ordklasser, 

ordfrekvenser, vanliga ordföljder etc. Detta presenteras i kapitel 3 samt 4. 

 Utveckla en knäckare där den teoretiska modellen/metoden kan 

tillämpas. 

Utvärdering ska först ske av effektivast sätt att tillämpa modellen för att bland annat 

ge tillförlitliga jämförelseresultat. Detta utförs i kapitel 4. 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 
Tillämpningen av knäckaren för lösenordsfraser ska kunna generera fraser på i första hand 

engelska.  

Den behöver vidare bara behandla gemener, då det är själva frasgenereringen som är 

intressant. I ett eventuellt fortsatt arbete kan versaler, siffror och specialtecken vara 

intressant att ta mer hänsyn till.   

Huvudmålsättningen är att knäcka fraser upp till längden 16, men test kan även 

genomföras på längder upp till 20. 
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2 BAKGRUND OCH RELATERAT ARBETE 

2.1 ALLMÄNT 
De flesta tillgängliga lösenordsknäckare kan på olika sätt sätta ihop fraser genom att 

kombinera flera ord från ordlistor, men detta sker oftast på ett mer uttömmande sätt 

genom att testa alla möjliga kombinationer av ordsammansättningar från de olika listorna. 

Det går även att använda fraslistor med kända och manuellt ihopsatta fraser, vilket ger ett 

ofta långt ifrån tillräckligt sökomfång. Så rent praktiskt är lösenordsfrasknäckning ett 

något otillräckligt tillämpat område. 

Det finns dock en del forskning och teorier angående lösenfraser och deras styrka, eller 

entropi. Det klart mest nämnvärda arbete som gjorts, och som detta arbete i stor grad 

baseras på, är Shannons teorier och definition på entropi i (Shannon C. E., 1948) samt 

hans uppskattning av entropin i det engelska språket (Shannon C. E., 1951). Shannons 

fokus låg dock inte på lösenordsknäckning, utan mer allmänt samt på kommunikation. 

Hans teorier har dock tillämpats inom en hel del områden. Några av hans för detta arbete 

relevanta teorier samt förklaring av begreppet entropi presenteras i stycke 2.8.1 och 

följande. 

Trots att det har blivit allmänt vedertaget att försöka mäta lösenordsstyrka i entropi har 

den börjat ifrågasättas som en lämplig indikator. Ett exempel är (Ma, Campbell, Tran, & 

Kleeman, 2010) som ifrågasätter entropin i dessa sammanhang eftersom det bara ger en 

undre gräns för hur många gissningar som behövs för att gissa ett lösenord. De anser 

vidare att det inte går att bestämma entropin för ett lösenord genom en Markovprocess 

enligt Shannons gissningsexperiment, eftersom det vid lösenordsgissning inte framgår 

efter hand bokstäverna gissas om någon bokstav var rätt eller fel, vilket det gör i Shannons 

experiment. Vid lösenordsgissning framgår först efter att hela ordet är gissat om det var 

rätt eller ej. 

I konferenshandlingen ”Effect of Grammar on Security of Long Passwords” (Rao, Jha, & 

Kini, 2013) redovisas ett försök att använda grammatik för att knäcka lösenordsfraser. 

Dess resultat visar en viss ökning av antal knäckta lösenord vid användning av 

grammatiska regler jämfört med andra metoder. Det diskuteras även ytterligare för detta 

arbete relaterade ämnen, såsom användarbeteende avseende val av antal ord i lösenfraser 

samt tillkortakommanden hos tillgängliga knäckarprogram avseende lösenordsfraser. 

Även i ”Password cracking using probabilistic context-free grammars” (Weir, Aggarwal, de 

Medeiros, & Glodek, 2009) används kontextfri grammatik (se stycke 2.8.3) i ett lyckat 

försök att knäcka lösenord. De lösenord som behandlas är dock inte avgränsade till 

lösenordsfraser, utan arbetet är mer inriktat på traditionella lösenord där grammatiken 

mer används för att mutera orden. 

I (Bonneau & Shutova, Linguistic properties of multi-word passphrases, 2012) undersöks 

mönster i människans val av lösenordfraser, baserat på Amazons nu avslutade PayPhrase-

tjänst. Där dras bland annat slutsats om att en 4 ord lång lösenordsfras antagligen 

understiger 30 bitars säkerhet (se stycke 2.8.1) på grund av att användare gärna väljer 

språkriktiga fraser. 
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2.2 ALLMÄNT OM LÖSENORD OCH KNÄCKNING 
Lösenord har länge varit, och kommer länge att vara den mest använda metoden att 

autentisera och verifiera en användare. Men i samband med att datorkraft ständigt blir 

billigare, och hackare hela tiden effektiviserar sina metoder, blir det ständigt enklare att 

med lätt tillgänglig och billig teknik knäcka lösenord. Därför ökar även ständigt kraven i 

rekommendationer om säker längd och komplexitet på lösenord. 

2.3 VAL AV LÖSENORD 
Olika sätt att förstärka ett lösenord inkluderar att blanda teckenuppsättningar (gemener, 

versaler, siffror och specialtecken), att inte välja vanligt förekommande ord, och framför 

allt att göra det längre. Det bästa lösenordet är långt med helt slumpmässigt valda tecken 

från alla teckenuppsättningar. 

Sökomfånget (totalt antal möjliga kombinationer) fås av formeln 𝑘 = 𝑏𝑙, där b är basen 

(antal tecken i teckenuppsättning) och l är längden på lösenordet. Inom kryptologi anges 

oftast stora tal i potensform med 2 som bas, då jämförelser mot till exempel komplexitet av 

nyckellängder som mäts i bitar blir mer tydliga (se även stycke 2.8.1). Alltså anger vi även 

sökomfånget nedan i formen 𝑘𝑝 = 2𝑙𝑜𝑔2(𝑘). 

I Tabell 1 nedan visas skillnader i sökomfång med olika teckenuppsättningar och några 

olika lösenordslängder. 

 

Tabell 1- Exempel på totalt sökomfång vid olika lösenordslängder och teckenuppsättningar 

Lösenordslängd Gemener Gemener och 
versaler 

Alfanumeriska 
tecken 

Alfanumeriska 
+specialtecken 

1 (bas)  26 52 62 95 
6 228,2     (=3,1∗108) 234,2     (=2,0∗1010) 235,7     (=5,7∗1010) 239,4     (=7,4∗1011) 
8 237,6     (=2,1∗1011) 245,6     (=5,3∗1013) 247,6     (=2,2∗1014) 252,6      (=6,6∗1015) 
10 247,0    (=1,4∗1014) 257,0     (=1,4∗1017) 259,5     (=8,4∗1017) 265,7     (=6,0∗1019) 
14 265,8     (=6,5∗1019) 279,8     (=1,1∗1024) 283,4     (=1,2∗1025) 292,0     (=4,9∗1027) 
16 275,2     (=4,3∗1022) 291,2     (=2,9∗1027) 295,3     (=4,8∗1028) 2105      (=4,4∗1031) 
20 294,0     (=2,0∗1028) 2114      (=2,1∗1034) 2119      (=7,0∗1035) 2131      (=3,6∗1039) 

 

Exempelvis kan utläsas ur tabellen att genom att inkludera alfanumeriska tecken samt 

specialtecken istället för enbart gemener i ett sex bokstäver långt lösenord, blir det ungefär 
239,4

228,2 = 239,4−28,2 = 211,2 ≈ 2400 gånger säkrare, förutsatt att det är helt slumpmässigt. 

Det kan även utläsas att ett lösenord endast bestående av gemener och 8 bokstäver långt är 

237,6 ≈ 210 miljarder gånger mer lättknäckt än ett dubbelt så långt på 16 bokstäver. 

Ett populärt sätt att inkludera specialtecken och siffror i sina lösenord är att ersätta 

bokstäver med en siffra eller specialtecken som visuellt påminner om varandra. 

Exempelvis ersätts ”a” ofta med ”@”, ”E” med ”3”, ”s” med ”5” osv. Detta stärker dock inte 

ett i övrigt dåligt valt lösenord nämnvärt, då det ofta används attackmetoder där även 

dessa vanliga substitutioner tillämpas.  
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Ju längre ett lösenord är desto svårare är det att komma ihåg det om tecknen är 

slumpmässigt valda, varför det blir vanligare att använda en fras som lösenord om 

användaren vill ha det långt men samtidigt komma ihåg det. Det är relativt lätt att komma 

ihåg exempelvis ”mydogisthecutest” jämfört med det lika långa ”lksjdffmlkafselo”. 

2.4 SÄKER LÖSENORDSLAGRING 
Inget säkert lösenord sparas någonsin på disk eller skickas över nätverk i klartext, utan går 

alltid igenom en envägs kryptologisk hashfunktion först. En bra hashfunktion omvandlar 

ett lösenord till ett hashvärde som är unikt och som det givetvis inte går att härleda det 

ursprungliga lösenordet från. När ett inslaget lösenord ska verifieras går det igenom 

samma hashfunktion och jämförs med det sparade värdet. Om de båda hashvärdena är lika 

var lösenordet rätt. 

Om en angripare på något sätt kommer över hashvärdet för det lösenord han vill knäcka 

och vet vilken hashfunktion som använts kan han därmed göra en off-line-attack mot 

hashen, alltså inte direkt mot kontot som lösenordet hör till. Detta sker genom att gissa ett 

lösenord i taget, tillämpa den aktuella hashfunktionen och jämföra det uträknade värdet 

mot det eftersökta lösenordets hashvärde. Om dessa stämmer överens har rätt lösenord 

hittats. Dessa gissningar kan genomföras i storleksordningen miljontals per sekund, 

givetvis varierande beroende på vilken hashfunktion och hårdvara som används. 

Det går att kategorisera hashfunktionerna som snabba hashar, respektive långsamma 

hashar.  

Långsamma hashar är medvetet gjorda för att ta extra tid att beräkna, i första hand genom 

flera tusentals upprepade iterationer, som ett försvar mot gissningsattacker. Därför 

varierar den möjliga hastigheten på gissningar som kan utföras beroende på vilken 

hashfunktion som använts för att hasha lösenordet. 

Exempel på snabba hashar är NTLM och MD5.  

Exempel på långsamma hashar är bcrypt och WPA2. 

Ibland används även ett kontospecifikt slumpmässigt ”salt” när ett lösenord hashas. Saltet 

läggs till lösenordet på ett eller annat vis, ofta med en XOR-operation, innan detta saltade 

värde hashas. Detta medför att även om två konton har identiska lösenord får de olika 

hashvärden. Detta försvårar knäckningsattacker som är baserade på återanvändning av 

hashar och förberäknade tabeller, såsom exempelvis regnbågsattacker (se stycke 2.5.4). 

Om ett lösenord är saltat behöver en knäckare alltså även veta saltvärdet för att ha någon 

framgång i att knäcka lösenordet. Därför bör saltvärdet sparas skiljt från lösenordets 

hashvärde, men så är dock ofta inte fallet. 

I Windows sparas lösenordshasharna i SAM-databasen (Security Accounts Manager), som 

återfinns i mappen c:\Windows\system32\config\. Genom att använda speciella program 

såsom ”samdump2” tillsammans med filerna SAM samt SYSTEM från denna mapp, kan 

lösenordshashar och saltvärden för systemets samtliga konton extraheras. 

I Linuxbaserade operativsystem finns liknande filer:  

/etc/shadow samt /etc/passwd, som kan användas tillsammans med ett lämpligt program 

för att extrahera hasharna för systemets konton. Ett exempel är ett tilläggsverktyg till John 

the Ripper (se 2.6.2), kallat ”unshadow”. 
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Ett annat sätt att komma över lösenordshashar är att lyssna på nätverkstrafik, ”sniffa”. 

Detta fungerar bäst på trådlösa nätverk då trafiken per definition färdas fritt genom luften. 

På detta sätt går det exempelvis att komma åt lösenordshashar för inloggning till det 

trådlösa nätverket. Om tillgång redan finns till ett öppet nätverk går det eventuellt med lite 

tålamod att fånga någon annans inloggningssession över http. 

På trådbundna nätverk är det svårare att sniffa på annans trafik, såvida inte nätverket 

använder en hubb. Hubbar är dock väldigt sällsynta nu för tiden, och är idag oftast ersatta 

med switchar som styr trafiken endast till rätt mottagare, i motsats till hubbarna som 

skickade ut all trafik på alla sina portar och lät mottagarsystemen själva filtrera bort den 

trafik de inte var mottagare till. För att sniffa på switchade nätverk går det i stället att göra 

någon slags man-in-the-middle-attack, där angriparen exempelvis genom ”ARP-

poisoning” lurar switchen att han har mottagarens adress, fångar upp trafiken, läser av den 

och sedan skickar den vidare till rätt mottagare. 

2.5 ATTACKMETODER 
Det finns olika angreppssätt vid knäckning av lösenord. Oftast används flera av dessa efter 

varandra eller i kombination, och anpassas samt prioriteras efter förutsättningarna och 

hur mycket angriparen i förväg vet (eller kan gissa) om lösenordet. 

2.5.1 Brute-force 

Teoretiskt sett lyckas alltid denna attack, eftersom varje möjlig kombination av lösenord 

gissas. I praktiken däremot används den sällan på längre lösenord, eftersom sökmängden 

blir för stor och eskalerar exponentiellt med varje ytterligare tecken.  

Sökomfånget (totalt antal möjliga kombinationer) fås av formeln 𝑘 = 𝑏𝑙, där b är basen 

(antal tecken i teckenuppsättning) och l är längden på lösenordet. Se även stycke 2.3. 

Exempelvis ett 14 tecken långt lösenord med alfanumeriska tecken har totalt antal 

kombinationer: 𝑘 = 6214 = 283,4, eller 12 kvadriljoner. 

I genomsnitt behöver dock bara halva sökmängden genomsökas för att gissa rätt, men trots 

det är dessa typer av attacker inte direkt överkomliga när det kommer till längre lösenord. 

2.5.2 Ordlistor 

Eftersom människan ofta väljer just ett ord som lösenord, har det visat sig väldigt effektivt 

att istället gissa enligt förtillverkade ordlistor som innehåller väl valda ord. Effektiviteten 

av denna attack beror helt på kvaliteten på ordlistan. Det finns färdiga ordlistor som kan 

hämtas från internet med diverse olika ordantal, ordkällor, teman och språk. Det finns t.ex. 

listor över läckta lösenord från hackade hemsidor, listor med ord från korpusar, listor med 

svenska ord, listor med filmtitlar, listor med ord som används inom rymdforskning etc. 

Allt efter tycke och smak och vilken typ av lösenord som försöks knäckas. Den sist nämnda 

listan kan exempelvis vara effektiv för någon som försöker ta sig in på en av NASA:s 

datorer. 

Listorna består helt enkelt av vanliga textfiler med ett ord på varje rad, som gissas ett efter 

ett. Om anpassning av en lista är önskvärd, kan de oftast öppnas med vanliga texteditorer, 

förutsatt att de inte är för stora. Det finns också en hel del kommandon i speciellt Linux 

som kan hjälpa till att anpassa listorna genom att sortera, ta bort ord av fel längd, ta bort 

dubbletter, byta skiftläge, sammanfoga flera listor etc.  
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Det finns även speciella program, såsom ”crunch”, som kan användas för att tillverka helt 

egna ordlistor enligt de regler och mönster som anges. 

Ännu ett användbart program är ”CeWL”, en internetspindel som kan användas för att 

hämta och spara alla ord från en angiven internetsite, om en egen lista med tema ska 

tillverkas. 

2.5.3 Hybridattacker 

Hybridattacker är som namnet antyder en blandning av fler attacker. Detta är en rätt lös 

definition, men går ofta ut på att blanda en ordlisteattack med en brute-forceattack. Alltså 

för varje ord i en ordlista kanske det läggs till tre tecken som väljs via brute-force. Så att 

exempelvis ordlistans ord ”hatt” genererar gissningarna ”hattaaa”, ”hattaab” upp 

till ”hatt999”. 

2.5.4 Regnbågstabeller 

I en regnbågstabellsattack, eller tid-mot-minneattack, har det i förväg tillverkats speciella 

tabeller (”rainbow tables”) som mappar lösenord mot hashvärden i så kallade hashkedjor, 

så att det snabbt går att göra en uppslagning på vilket lösenord som hör till ett visst 

hashvärde. 

En hashkedja består av ett startord i klartext följt av dess hashvärde, med hjälp av en 

reduktionsfunktion räknas sedan från detta hashvärde ett nytt klartextlösenord ut. Detta 

ses som nästa länk i kedjan, varpå dess hashvärde blir nästa länk. Detta hashvärde går 

igenom ännu en reduktionsfunktion till ännu ett klartextlösenord o.s.v. Det som slutligen 

sparas i tabellen är endast startordet och det sista hashvärdet i kedjan. Dessa kedjor kan 

var för sig täcka 10 000-100 000 klartextlösenord, och tabellen fylls med kedjor med olika 

startvärden tills alla önskvärda lösenord i den önskade sökmängden är täckta.  

Vid knäckning av ett lösenords hashvärde jämförs detta först med alla kedjors sluthashar. 

Om ingen matchning hittas tillämpas den sista reduktionsfunktionen på hashvärdet, varpå 

resultatet hashas igen och ny jämförelse mot tabellens sluthash sker. Genom att ”vandra” 

bakåt med omväxlande reduktionsfunktioner följt av hashfunktionen hittas slutligen vilken 

kedja och position i kedjan lösenordet tillhör och lösenordet kan fås fram i klartext genom 

att genomföra de ursprungliga beräkningarna med aktuell kedjas startord som just 

startord. 

Nackdelarna med denna metod är att tabellerna tar väldigt stort diskutrymme (”tid” byts 

alltså mot ”minne”), det tar lång tid att beräkna dem, samt att samma tabeller inte kan 

användas på lösenord med olika salt.  

Tiden som åtgår för att beräkna en regnbågstabell är motsvarande en uttömmande sökning 

i den aktuella sökmängden. Detta behövs dock endast göras en gång per sökmängd, 

hashalgoritm och eventuellt salt. Tidsvinsten erhålls därför först vid upprepade 

knäckningar av lösenord i samma sökmängd och med aktuell hashalgoritm. 

Om det inte finns tid att skapa sina egna tabeller kan vissa färdiga tabeller så klart även 

hittas för nedladdning på internet, och det finns dessutom tjänster där det går att utnyttja 

andras färdiga tabeller. 

2.5.5 Övriga 

Det finns en uppsjö olika varianter på de ovan nämnda grundattackerna, nedan nämns 

några vanligt förekommande.  
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2.5.5.1 Mutationer  

Det går att vid en ordlistsattack även låta knäckningsprogrammet gissa på ordens 

mutationer. För ordlistans ord ”password” kan t.ex. även testas ”p@ssw0rd”, ”pa55word” 

etc.  

Andra mutationer som kan testas inkluderar, men är långt ifrån begränsat till: ändring av 

skiftläge på enstaka eller samtliga tecken (”lösen” → ”lÖSen”), rotering av tecken (”lösen 

→ ”nlöse”), reversering av ordet (”lösen” → ”nesöl”) etc.  

2.5.5.2 Mönster/mask 

Det går oftast i knäckningsprogrammet att sätta upp mer eller mindre avancerade 

regler/mönster för hur lösenordets struktur kan tänkas se ut. Exempelvis att det första 

tecknet är en versal, följt av 2-5 gemener och avslutas med en etta eller tvåa följt av 

ytterligare tre siffror. Detta mönster skulle knäcka exempelvis lösenorden ”Elin1974” 

och ”Sommar2015” relativt effektivt. 

2.5.5.3 Kombination 

En typ av hybridattack som skapar sammansatta ord av ord från två olika ordlistor, 

eventuellt med något skiljetecken emellan. Listorna brukar kallas ”vänster lista” och ”höger 

lista”, men kan i praktiken vara samma lista som används på båda positionerna. Detta är 

med de vanliga knäckningsprogrammen det som mest liknar en attack mot 

lösenordsfraser, om man inte skapat en ordlista med färdiga fraser. 

2.6 MJUKVARA FÖR KNÄCKNING 
Det finns många mjukvaror, både kommersiella varianter samt open-source, som kan 

användas för lösenordsknäckning. Här presenteras två väl använda program som är 

intressanta för detta projekt. 

2.6.1 HashCat 

HashCat är enligt utvecklarna själva (Hashcat/oclHashcat, u.d.) den snabbaste allmänna 

lösenordsknäckaren tillgänglig. Det är egentligen en svit av program och verktyg för 

lösenordsknäckning, där de intressanta programmen är grundprogrammet HashCat, samt 

framför allt versionen med GPU-stöd: oclHashCat. Det är konsolbaserat, men det finns 

även ett GUI-tillägg utvecklat av HashKiller.co.uk, som gör det lättare för den vana 

Windows-användaren att sätta de många kommandoalternativ som finns tillgängliga. 

Grundläggande viktiga attacker som är implementerade i HashCat/oclHashCat: 

 Mask attack - Brute-force med (eller utan) definierbara enkla regler/maskning 

 Combinator attack – Kombinerar varje ord från en ordlista med varje ord från en 

annan. 

 Dictionary attack – Ordlista 

 Hybrid attack – Ord från ordlistor med tillagda tecken före eller efter. 

 Rule-based attack – Avancerade regler liknande regular expressions 

Det finns fler specialiserade attacker och varianter implementerade, dessa var endast 

exempel på de viktigaste. Det finns även en variant av Markov-funktion på bokstavsnivå 

tillämpad (se 2.8.2). 
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Programmen har en lång lista över hashalgoritmer som stöds, vari de mest vanligt 

förekommande givetvis är representerade.   

oclHashCat stora fördel är möjligheten att använda sig av GPU-enheter för att snabba upp 

knäckningen avsevärt. 

2.6.2 John the Ripper 

John the Ripper är en open-source lösenordsknäckare, och distribueras huvudsakligen 

som källkod. 

Det finns en kommersiella versioner, vilka i princip består av samma program fast 

färdigkompilerade och optimerade för olika operativsystem. 

Dessutom finns en utökad version som är ”community-enhanced”, som bland annat har 

GPU-stöd och en mängd förbättringar i form av fler stödda hashalgoritmer, optimeringar 

och funktioner. Denna version hävdas dock hålla lägre kvalitet/stabilitet än de officiella 

versionerna. 

John the Rippers grundläggande attacker är: 

 Wordlist mode – Ordlista 

 Single crack – Använder kontots användarnamn etc. med variationer. 

 Incremental – Brute-force, med viss möjlighet till anpassning. 

 External – Avancerade egendefinierade regler och funktioner.  

Dessa attacker går oftast att anpassa på diverse olika sätt och med olika regler, och 

eftersom det är open-source så går det för den avancerade användaren även att ändra de 

grundläggande funktionerna i programmet. 

I den utökade versionen finns även en enklare variant av en Markovprocess på 

bokstavsnivå tillämpad (se 2.8.2).  

2.7 HÅRDVARANS BIDRAG TILL KNÄCKNING 
Då lösenordsknäckning kan vara en väldigt långdragen process, speciellt i de fall 

lösenorden är längre eller då vissa mer avancerade hashalgoritmer används, strävas det 

ständigt efter att på olika sätt öka prestandan. 

2.7.1 GPU 

Det har mer och mer börjat utnyttjas de kraftfulla processorer som sitter i datorns 

grafikkort (GPU) då det visat sig att de har väldigt bra prestanda för just detta syfte. 
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Orsaken till att grafikkort presterar bra vid lösenordsknäckning är deras speciellt 

anpassade arkitektur för att kunna göra snabba parallella beräkningar.  

En vanlig CPU använder en SISD-arkitektur (Single Instruction, Single Data), där en 

instruktion tillämpas på en minnescell. Den har ett fåtal beräkningsenheter, ALU:er, och 

flödeskontroll och instruktionstilldelning genomförs av en avancerad gemensam 

kontrollenhet.  

En GPU använder istället en variant på SIMD-arkitektur (Single instruction, Multiple 

Data), som kallas SIMT (Single Instruction, Multiple Threads), där samma instruktion 

tillämpas på olika data parallellt. Detta är effektivt för applikationer som skall utföra 

många liknande parallella beräkningar. Vid användning av denna slags specialiserade 

arkitektur behövs inte en stor del av kontrollogiken eller cachen, vilket gör plats för många 

fler något mindre avancerade ALU:er, som även på GPU:er ibland kallas strömprocessorer. 

Vid lösenordsknäckning utförs samma beräkningar (hashningen) på alla 

lösenordskandidater, varför en GPU kan ge en stor prestandaökning jämfört med en CPU. 

En GPU har flera olika nivåer av minne, varvid det globala minnet används vid 

kommunikation med värden (datorn). Sedan finns det även övriga olika nivåer av snabbare 

cachar och register som exempelvis hör till varje grupp av strömprocessorer. För att 

undvika minneslatenser används i första hand register för att spara mellanresultat, sedan 

övriga nivåer av stegvis långsammare cachar ned till det globala minnet, vilket är det 

långsammaste.  

Vid brute-force-attacker behöver oftast endast den trådlokala snabba cachen användas, då 

varje GPU-tråd själv beräknar vilken som är nästa lösenordskandidat. Men vid 

ordlisteattacker finns dock vissa begränsningar vid knäckning med hjälp av GPU enligt 

(Hashcat/oclHashcat, u.d.). Då måste varje kandidat från ordlistan överföras från datorns 

hårddisk för att sparas i GPU:ns minne och slutligen hämtas av den tråd som ska beräkna 

dess hashvärde. Denna kommunikation blir en flaskhals speciellt vid knäckning av snabba 

hashar, såsom NTLM som används i detta arbete. Vid knäckning av långsamma hashar 

däremot är hela förfarandet långsammare, och själva hashberäkningarna är det som 

avsiktligt förbrukar mest tid, varvid överföringslatensen ”döljs” och flaskhalsen vid 

kommunikationen inte längre är den drivande faktorn. 

Enligt (Behr, 2009) bör minnesaccesser hållas till 128 bitar, vilket utnyttjar 

överföringsbussar och registerstorlekar på bästa sätt. Detta motsvarar en sträng på 16 

bokstäver, varför ytterligare latens kan förekomma vid längre fraser än så eftersom 

ytterligare ett block, till stor del outnyttjat, måste överföras.  

Control 
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Figur 1 - Översiktlig skillnad i arkitektur mellan CPU och GPU 
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2.7.1.1 Överväganden vid val av GPU  

Vid lösenordsattacker av typen brute-force behöver inte moderkortet kommunicera någon 

högre mängd data med grafikkorten, men i fallet med ordliste-attacker kan det bli aktuellt 

att bättre utnyttja bandbredden i kommunikationen mellan moderkort och grafikkorten.  

Varje PCI Express-kontakt har ett maxvärde för hur många kanaler eller PCIe-banor den 

kan använda. Dessa benäms x1, x2, x4, x8 samt x16. Dessutom har moderkortets 

chipuppsättning en begränsning i hur många banor som är tillgängliga totalt. Detta antal 

banor måste delas av samtliga inkopplade PCI Express-enheter, så när en ny enhet kopplas 

in omfördelas ibland banorna mellan enheterna.   

Kortplatsernas kontakter har olika fysiska storlekar beroende på hur många banor de 

klarar av. Men alla 16 banor behöver inte vara logiskt kopplade i en x16-kontakt. Detta har 

att göra med kompabilitet med andra storlekar på instickskort. Det är till exempel alltid 

möjligt att ansluta ett x8-kort till en x16-kontakt. För att säkert veta hur många banor som 

tilldelas ett kort får manualen eller specifikationen för just det kortet konsulteras. 

Av de två stora tillverkarna är AMD:s grafikkort klart att föredra framför nVidias eftersom 

deras olika arkitekturer gör att korten från AMD har fler strömprocessorer, vilket gynnar 

just detta användningsområde starkt. I princip är prestandan för brute-forceattacker 

linjärt beroende av antal strömprocessorer. AMD:s kort är i storleksordningen dubbelt så 

snabba i lösenordssammanhang jämfört med i övrigt prestandamässigt motsvarande kort 

från nVidia.  

2.7.2 Kluster 

På konferensen Passwords^2012 presenterade (Gosney, 2012) ett experiment med ett 

kluster av 25 stycken grafikkort distribuerade över fem servrar. Denna sammansättning 

använder ett ramverk kallat ”Virtual OpenCL”, vilket ger möjligheten att behandla 

distribuerade grafikkort som lokala. 

Kommunikationen mellan datorerna kan i en sådan här uppsättning bli en flaskhals, 

speciellt vid knäckning av längre lösenord med hjälp av ordlisteattacker.  

Amazon har även en molntjänst där det går att hyra en virtuell maskininstans och kluster 

specialiserade för GPU-beräkningar. Debitering sker för använd tid och prestanda. 
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2.8 INFORMATIONSTEORI  

2.8.1 Entropi 

Redan 1948 föreslog Claude E. Shannon (Shannon C. E., 1948) ett sätt att mäta 

informationsinnehåll. Entropi inom informationsteorin är ett mått på hur mycket 

information som går att utvinna ur ett informationsflöde eller händelse. Entropi används 

bland annat inom områdena kommunikation, kompression samt kryptologi, och den anges 

antingen som medelinformation per tecken, alternativt den totala entropin för en hel 

sträng, exempelvis ett lösenord. Det erhålls ett mått i hur pass osäker informationen är, 

och i vårt fall är det möjligt att med hjälp av entropi approximera hur svårt det är att 

knäcka ett lösenord. 

Entropi kan mätas i enheten ”Sh” (eller ”Shannon”), och en Shannon är 

informationsinnehållet i en händelse om sannolikheten att händelsen ska inträffa är ½. 

Alltså informationen som innehålls av en bit som kan anta värdet 0 eller 1 med samma 

sannolikhet. Den formella enheten Sh skrivs dock sällan ut i praktiken, utan det brukar 

oftare sägas exempelvis att ett lösenord har ett visst antal bitars säkerhet, eller att en 

händelse har ett visst antal bitars information. 

Exempelvis en slantsingling (med en perfekt slant) har 1 bits information, då den har 

samma chans att bli klave som krona. Ett tecken i ett totalt slumpmässigt lösenord med 

enbart gemener i det engelska alfabetet har 1 chans på 26 att gissas rätt, varför det har 

högre entropi, ca 4,7 bitar. Det går att se det som att det behövs 4,7 (praktiskt sett 5) bitar 

för att koda ett alfabet på 26 bokstäver, eller att det finns ca 24,7 olika utfall på händelsen 

och det därmed är det största antal gissningar som behövs för att gissa rätt. 

Shannons grundformel för att räkna ut entropi för en händelse ser ut som följer: 

𝐻(𝑋) =  − ∑ 𝑝(𝑥𝑖) 𝑙𝑜𝑔2 𝑝(𝑥𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

𝐻 är entropin, 𝑋 är en händelse som kan anta värdena {𝑥1, … , 𝑥𝑛} och 𝑝(𝑥𝑖) är 

sannolikheten att händelsen 𝑋 = 𝑥𝑖 

Ett helt slumpmässigt valt lösenord på exempelvis 8 tecken med gemener från det engelska 

alfabetet har således en total entropi på ungefär 38 bitar (4,7 ∗ 8). På ett språkriktigt 

lösenord påverkas sannolikheten att gissa rätt eftersom vissa bokstäver är mer frekventa 

än andra i mänskliga språk, och därmed påverkas även entropin. Om hänsyn även tas till 

frekvenser av n-gram, alltså hur ofta vissa bokstäver följer på vissa andra, sänks entropin 

ytterligare. 

Det har gjorts många olika försök enligt olika modeller att estimera hur stor entropin är i 

det engelska språket, och ett exempel är (Brown, Della Pietra, Mercer, Della Pietra, & Lai, 

1992) som föreslår ett värde på 1,75 bitar per tecken och ett annat praktiskt försök (Garsia, 

u.d.) enligt Shannons experiment föreslår ca 1,6 i snitt för längre strängar. Enligt NIST:s 

(National Institute of Standards and Technology (NIST), 2013) tolkning av Shannon går 

det att uppskatta entropin för den första bokstaven till 4 bitar för att sedan minska för 

varje påföljande bokstav. För bokstav 2-8 går det att räkna med entropin 2 bitar per 

bokstav, och för bokstav 9-20 går det att räkna med 1,5 bitar per bokstav. För bokstav 21 

och följande går det att räkna med så lågt som 1 bit per bokstav.  
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Baserat på detta borde en språkriktig fras teoretiskt sett vara lika stark som ett 

slumpmässigt valt lösenord med längd enligt följande tabell: 

Tabell 2 -Exempel på entropi för olika fraslängder enligt NIST 

Fraslängd Frasens entropi 
Ungefärlig motsvarande 
längd på slumpmässigt 

lösenord (enbart gemener) 

10 tecken 4 + (7 ∗ 2) + (2 ∗ 1,5) = 𝟐𝟏  𝟓 (5 ∗ 4,7 = 23,5) 

14 tecken 4 + (7 ∗ 2) + (6 ∗ 1,5) = 𝟐𝟕  𝟔 (6 ∗ 4,7 = 28,2) 

16 tecken 4 + (7 ∗ 2) + (8 ∗ 1,5) = 𝟑𝟎  𝟕 (7 ∗ 4,7 = 32,9) 

20 tecken 4 + (7 ∗ 2) + (12 ∗ 1,5) = 𝟑𝟔  𝟖 (8 ∗ 4,7 = 37,6) 

30 tecken 4 + (7 ∗ 2) + (12 ∗ 1,5) + 10 ∗ 1 = 𝟒𝟔  𝟏𝟎 (10 ∗ 4,7 = 47) 

 

En lösenordsfras på 20 tecken skulle alltså teoretiskt sett kunna knäckas i 

storleksordningen lika effektivt som ett helt slumpmässigt 8 tecken långt lösenord. Att 

knäcka ett 20 tecken långt lösenord med hjälp av ren brute-force är inte genomförbart på 

överskådlig tid. 

Med tanke på att Shannons experiment baseras på en gissningslek för människor, och 

människor trots allt är överlägset duktiga på att se samband i språket, ger experimentet en 

i princip ultimat modell av språket. Detta gör kanske att dessa siffror trots allt inte är helt 

rättvisande och jämförbara i praktiken, men det ger oss ett mål att försöka uppnå. 

2.8.2 Markovkedjor  

För att erhålla en låg entropi, eller hög språkriktighet, vid modellering av språk måste en 

bra språkmodell ligga som grund, och Markovmodellen var en modell som föreslogs av 

Shannon i hans tidigare nämnda arbete, varför en närmre titt ska tas på den. 

En Markov-kedja är per definition en stokastisk process med olika tillstånd, där 

sannolikhetsfördelningen mellan övergångarna till ett nytt tillstånd är beroende endast av 

det nuvarande tillståndet. Det tas alltså inte hänsyn till föregående tillstånd och processen 

har således inget ”minne”. Uppfyller processen detta krav så innehar 

den ”Markovegenskapen”. 

Det finns även en variant på Markovkedja, kallad Markovkedja av m:te ordningen, där det 

ironiskt nog tas hänsyn till de m antal senaste tillstånden. Med lite vilja går det att få även 

denna Markovkedja att uppfylla Markovegenskapen, genom att kombinera de m senaste 

tillstånden och definiera dessa kombinationer som egna tillstånd. Exempelvis om vi har 

tillstånden A, B, och C, så istället för att säga att A övergått till B som sedan övergått till C, 

kallas istället tillstånden för AB och BC, och att AB då övergått till BC. 

2.8.2.1 N-gram 

Inom språkvetenskap används ofta begreppet n-gram, vilket är en sekvens med n st 

element, som kan bestå av exempelvis bokstäver eller ord. Ett unigram är ett n-gram av 

första ordningen och är helt enkelt en bokstav eller ett ord, ett bigram är ett n-gram av 

andra ordningen och alltså en sekvens med två bokstäver eller två ord. På motsvarande sätt 

definieras trigram, fyr-gram (4-gram), fem-gram (5-gram) etc. 
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Ofta är dessa n-gram hämtade från större texter, korpusar, där även antalet förekomster 

räknas, för att senare kunna användas som statistiska data. Ett sätt att modellera ett språk 

är att använda dessa statistiska data över n-gram för att med hjälp av (n-1):te ordningens 

Markov-kedjor ”förutsäga” efterföljande bokstav/ord. Denna modell ger inte alltid ett 

perfekt resultat, men med ett bra statistiskt underlag kan den faktiskt ge förvånansvärt 

språkriktiga resultat. 

Den formella definitionen för en n-grammodell ges av sannolikhetsformeln: 

𝑃(𝑋𝑖 = 𝑥𝑖  | 𝑋𝑖−(𝑛−1) = 𝑥𝑖−(𝑛−1), … , 𝑋𝑖−1 = 𝑥𝑖−1) 

Där den stokastiska variabeln 𝑋𝑖 är den bokstav som bedöms, givet de 𝑛 − 1 föregående 

bokstäverna där 𝑛 alltså är samma n som i ”n-gram”.  

I fallet trigram blir alltså formeln: 

𝑃(𝑋𝑖 = 𝑥𝑖|𝑋𝑖−2 = 𝑥𝑖−2, 𝑋𝑖−1 = 𝑥𝑖−1) 

2.8.2.1.1 Bokstavsbaserade 

Om n-grammen är på bokstavsnivå har bokstäver valts som enhet, och ett bigram (2-gram) 

består då av två bokstäver, ett trigram av tre osv. Nedanstående tabell ger exempel på 

trigram hämtade från texten: ”Det måste definitivt vara måndag”.  

Den visar även, baserat på detta något knappa underlag, sannolikheten för nästa 

bokstav/tillstånd.  

Eftersom bigrammet ”de” i denna källtext observerats två gånger, med ”t” respektive ”f” 

som påföljande bokstav, sätts sannolikheten därmed till 0,5 för dessa händelser. I en större 

källtext kommer givetvis fördelningen inte vara så jämn, utan det erhålls antagligen en stor 

sannolikhet för händelsen ”det” och en mycket mindre sannolikhet för händelsen ”dez”.   

Tabell 3 - Exempel på trigram på bokstavsnivå, och dess Markov-tillstånd 

n-gram Förekomster (n-1)-gram 
Sannolikhet 

övergång 
Nästa bokstav Nytt tillstånd 

det 1 
de 

0.5 t et 

def 1 0.5 f ef 

et_ 1 et 1 _ (mellanslag) ”t_” 

t_m 1 
”t_” 

0.5 m ”_m” 

t_v 1 0.5 v ”_v” 

_må 1 ”_m” 1 å må 

mås 1 
må 

0.5 s ås 

mån 1 0.5 n ån 

… … … … … … 
 

Exempel på några 4-gram på bokstavsnivå från samma text kan 

vara: ”det_” ”et_m” ”t_må”. 

Trots att detta är ett väldigt knapphändigt underlag, är det intressant att notera 

skillnaderna när storleken på n varieras: Förutsatt samma starttillstånd, så i fallet med 

trigram går det lätt att se att det kan skapas några olika strängar som faktiskt är 

språkriktiga, men att det även kan skapas nonsensmeningar:  
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”Definitivt måste det vara måndag”, ”Det måste det vara”, ”Det måste det måste det”, 

osv. 

Däremot vid användning av fyr-gram är i detta fall nästan den enda meningen som kan 

genereras exakt likadan som ursprungsmeningen, förutsatt samma starttillstånd. Detta 

indikerar att med högre ordning av n-gram skapas mer språkligt korrekta ord/meningar, 

men dess likhet med källtexten ökar. 

2.8.2.1.2 Ordbaserade 

Det går att i stället för bokstäver använda ord som n-grammens enhet. Den stora 

skillnaden är att nonsensord undviks, men statistiken behövs hämtas från ett större 

underlag. 

N-gram på ordnivå fungerar likadant som på bokstavsnivå, och från samma exempeltext 

som i föregående stycke fås dessa 2-gram: 

Tabell 4 - Exempel på bigram på ordnivå, och dess Markov-tillstånd 

n-gram Förekomster (n-1)-gram 
Sannolikhet 

övergång 
Nästa ord Nytt tillstånd 

det måste 1 det 1 måste måste 

måste definitivt 1 måste 1 definitivt definitivt 

definitivt vara 1 definitivt 1 vara vara 

vara måndag 1 vara 1 måndag måndag 
 

Det syns direkt att underlaget måste vara större på ordnivå än på bokstavsnivå för att få 

fler nya tillstånd att välja mellan. Med detta exempel går det bara att skapa 

ursprungstexten eller en delmängd av den om annat starttillstånd väljs. 

Detta exempel var bara för att illustrera skillnaden på nivåerna, och en riktig text som ska 

analyseras bör givetvis vara betydligt längre än bara en kort mening. 

 

2.8.3 Kontextfri grammatik 

Inom generativ lingvistik används även ofta kontextfri grammatik för att modellera ett 

språk, vilket kan vara ett alternativt angreppsätt för detta arbetes ändamål. Denna 

grammatik, bland flera, utvecklades av ”den moderna lingvistikens fader” Noam Chomsky 

på slutet av 50-talet. 

Här jobbas det mer med ordklasser, meningsstrukturer och syntax för att generera 

grammatiskt korrekta meningar eller fraser. 

Grammatiken definieras av ett antal omskrivningsregler där vänsterledet består av en icke-

terminal variabel och högerledet består av en eller flera icke-terminala variabler eller 

terminaler. 

En terminal är de ord (kan även vara ett tomt ord) som den slutgiltiga frasen består av, och 

de icke-terminala variablerna kan och ska expanderas enligt de definierade reglerna för att 

slutligen hela högerledet ska bestå av terminaler, och därmed den slutliga frasen. 
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Vanliga förkortningar: 

 S – Sentence. Den slutgiltiga satsen/meningen. 

 N – Noun. Terminal bestående av substantiv. 

 V – Verb. Terminal bestående av verb. 

 P – Preposition. Terminal bestående av preposition. 

 D (ibland ”Det”) – Determiner. En terminal som bestämmer form på substantiv 

(artikel). 

 NP – Noun Phrase. En delfras med substantiv i fokus. 

 VP, PP, AjP etc.– I allmänhet används P som sista bokstav i förkortningen för att 

indikera att det är en delfras baserad på den aktuella ordklassen, och alltså är en 

icke-terminal som kan expanderas. 

Exempel på ett enkelt språk definierat av kontextfri grammatik: 

 

Detta språk definieras alltså av att en sats (S) består av (→) en substantivfras (NP) följt av 

en verbfras (VP). NP består av ett substantiv (N) som föregås av en artikel (D). VP består 

endast av ett verb (V). Resten av reglerna (D, N och V) definierar terminalerna alltså vilka 

ord som ingår i språket. Symbolen | har betydelsen ”eller”. 

Detta kan även representeras i trädform, där S är roten och terminalerna är löven. Ett 

generellt träd för hela språket är dock oftast svårt att få till när reglerna börjar bli mer 

avancerade med bland annat flerval. Ett givet träd representerar alltså oftast en möjlig 

meningsstruktur, men inte alla. Däremot går det att ersätta delträd mot de alternativa 

delträd som ges av de alternativa reglerna. 

 

Figur 2 - Ett frasstrukturträd 

 

S → NP VP 

NP → D N 

VP → V 

D → the | one | a 

N → dog | cat | table 

V → jumps | drinks 
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Trädet i Figur 2 representerar hela det ovan definierade språket eftersom reglerna är 

entydiga, bortsett från terminalerna som kan ersättas av de alternativ som ges i dess regler. 

Till exempel anger regeln för D (artikeln) att det finns alternativa ord, och det alltså går att 

ersätta ”the” med exempelvis ”a” för att bilda meningen ”a dog drinks”. Andra meningar 

som kan skapas är exempelvis: ”a cat jumps” eller ”one cat drinks”.  

Det går också att se att det kan bildas meningar som är nonsensmeningar, men som 

grammatiskt sett är korrekta. Till exempel går det med ovanstående regler att bilda 

meningen ”a table drinks”, vilket de flesta skulle uppfatta som ett ytterst besynnerligt 

påstående trots att det språkligt sett är en korrekt mening. 

Beroende på hur stor likhet som önskas mellan det definierade språket och ett mänskligt 

språk, kan olika antal och olika avancerade regler definieras.  
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3 MODELLERING 

3.1 VAL AV SPRÅKMODELL 
Förstudierna mynnade ut i två intressanta genomförbara angreppssätt med olika 

språkmodeller. 

För tillämpningen av detta arbete har i första hand valts att tillämpa en Markovprocess 

med n-gram enligt Shannons teorier. En motivering är att en tillämpning enligt detta 

angreppsätt inte är lika beroende av förarbetat externt textmaterial, och detta 

grundmaterial är då lättare att erhålla samt utbytbart. 

Inom ramen för detta arbete kommer det inte att göras någon tillämpning med kontextfri 

grammatik som språkmodell, men det rekommenderas att behandlas vidare i fortsatt 

arbete.  

3.2 TEKNIK- OCH TILLÄMPNINGSVAL 
För att kunna utnyttja fler olika typer av hashfunktioner, erhålla mer funktionalitet samt 

förenkla och ge bättre jämförelser byggs, i stället för ett komplett knäckningsprogram, en 

frasgenerator som antingen skickar sin utdata direkt till ett redan implementerat 

knäckningsprogram via en ”pipe” i konsolens ”standard out”, alternativt till en fil. 

Tillämpningen delas upp i två delar, där den första delen skapar n-gramstatistik. Som 

argument anges sökväg till den textfil som ska analyseras, vilken ordning av n-gram 

(trigram, 5-gram etc.), samt vilken nivå (ord eller bokstavsnivå) som önskas. 

Denna del är inte kritisk när det gäller prestanda, då tidsåtgången är linjärt beroende av 

storleken på indata, samt att dessa filer bara behöver skapas en gång. Därför används det 

mer lättprogrammerade programmeringsspråket C# till denna del.  

Den andra delen använder den ovan skapade statistiken och genererar själva fraserna. 

Denna del kräver långt mycket mer prestanda därför att önskemålet givetvis är att kunna 

generera så många fraser som möjligt på så kort tid som möjligt. Därför implementeras 

denna del i programmeringsspråket C++ som kan ge något snabbare program då det är ett 

språk på lägre nivå.  

Som argument anges total längd på fraser att söka efter, samt eventuellt antal ord frasen 

ska bestå av, samt sökväg till den statistikfil som tillverkades i det tidigare skedet. 

Under programmets gång genereras en fras i taget som alltså skickas till ”standard out” 

som kan styras om till att strömma fraserna till fil, alternativt som indata till ett 

knäckningsprogram som ”John the Ripper”. 

3.3 METOD FÖR MÄTNINGAR OCH JÄMFÖRELSER 

3.3.1 Målsättning, illustrering 

I Figur 3 nedan representeras mängden av det totala antalet möjliga språkriktiga fraser av 

cirkel A (grå), där de eftersökta lösenordsfraserna representeras av de svarta prickarna. 

Cirkel B (grön) representerar en av tillämpningens skapade fraslistor. Den del av cirkel B 
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som befinner sig utanför cirkel A är alltså överflödiga icke språkriktiga fraser. Målet är att 

skapa en fraslista som så väl som möjligt täcker cirkel A. 

 

Figur 3 – Mängd av möjliga fraser (A), samt av genererade fraser (B) 

En fraslista kan vara stor och därför täcka in hela cirkel A, enligt Figur 4, men då 

innehåller den alltså överflödiga fraser som inte är språkriktiga vilket medför att den tar 

onödig minnesplats och tar onödig tid att skapa och söka igenom.  

 

 

Figur 4 – Många språkriktiga fraser, men även många överflödiga 

Fraslistan kan också vara en delmängd, alltså vara liten men innehålla endast språkriktiga 

fraser, enligt Figur 5, men då är den inte komplett och innehåller kanske inte alla 

eftersökta fraser. 

 

Figur 5 – Hög språkriktighet på fraserna, men för få fraser 

Storleken på cirkel A, alltså antal möjliga utfall, beräknas enligt definitionen för entropi (se 

2.8.1) som 2𝑆ℎ, där Sh är entropin för den önskade fraslängden. 

A 
B 

A 
     B 

A 
B 
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Det är storleken på cirkel B, och dess union med cirkel A som i detta arbete skall försöka 

optimeras.  

3.3.2 Testunderlag 

För att undersöka effektiviteten hos tillämpningen behövdes ett oberoende testunderlag. 

Därför tillfrågades de anställda på det uppdragsgivande företaget, Simovits Consulting AB, 

att hjälpa till med att tillverka lösenordsfraser enligt dessa anvisningar: 

 Fraser med (2 eller fler) ord hopskrivna utan mellanslag 

 Endast gemener 

 Endast Engelska ord 

 2 st. med längd 10 

 2 st. med längd 14 

 4 st. med längd 16 innehållande 4-6 ord 

 2 st. med längd 20 innehållande 6 ord 

Dessa fraser ombads att levereras hashade med osaltat NTLM-hash, vilket är en snabb 

hashalgoritm som ofta används vid jämförelser (se 2.4). 

3.3.3 Använda textkällor 

För att skapa n-gramstatistiken har tre typer av textkällor använts. Dessa finns tillgängliga 

på websidan ”The Leipzig Corpora Collection” (Universität Leipzig, 1998 - 2015).  

Den första är text hämtad från engelska wikipedia år 2010 innehållande 1 miljon meningar. 

Den andra är text hämtad från engelska nyhetssiter 2013 innehållande 3 miljoner 

meningar. Den tredje är text hämtad från allmänna websidor, bloggar etc. 2002 

innehållande 1 miljon meningar. 

Fraser kommer att genereras baserade på samtliga dessa källor, oberoende av varandra, i 

syfte att avgöra hur stor påverkan källan har på resultatet. 

3.3.4 n-gram ordning och nivå 

Det kommer även att undersökas skillnaden mellan några olika ordningar av n-gram, både 

på bokstavsnivå samt ordnivå. 

3.3.5 Mätningar/beräkningar 

Först mäts hur stort antal lösenordsfraser från varje typ ur testunderlaget som lyckas 

knäckas och hur lång tid det sammanlagt tar.  

Då tillämpningen i detta arbete består av fler steg, redovisas både åtgången tid för varje 

steg, likväl som en summering för att redovisa den totala åtgångna tiden. 

Huvudsakligen styrs strömmen av de genererade fraserna om till fil, för vidare behandling 

av HashCat, då jämförelseresultaten blir tydligare.  

För jämförelser samt en uppskattning av språkriktigheten i de skapade filerna görs vissa 

beräkningar på varje fil:  

Först beräknas för varje lösenordslängd det totala antalet fraser som enligt Shannons 

entropiteorier bör täcka det engelska språket, alltså antal möjliga utfall, i syfte att ha en 

målmängdsstorlek att jämföra med (se Figur 3 på sida 19).  
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Detta värde fås av 2𝐻𝑚, där 𝐻𝑚 är målentropin, alltså entropin för respektive fraslängd 

enligt NIST:s tolkning (se stycke 2.8.1).   

För varje skapad fraslista definieras även en ”potentiell entropi”, alltså vilken entropi som 

skulle kunna gälla för fraserna i filen, baserat på det antal fraser listan innehåller. Detta 

beräknas med  

𝐻𝑝 = 𝑙𝑜𝑔2 (𝑋) 

𝐻𝑝 är filens potentiella entropi och 𝑋 är mängden genererade fraser.  

Om detta värde är mindre än målentropin, ger detta en indikation på att fraslistan 

antagligen är för liten, att den inte täcker alla möjliga utfall. Om det istället är större 

betyder det att det finns överflödiga fraser i listan, alltså att den har fler möjliga utfall än 

det engelska språket, och listan är onödigt stor. 

I de fall en fraslista innehåller en av de eftersökta fraserna, alltså då ett knäckningsförsök 

med hjälp av fraslistan lyckats, görs en approximation av språkriktigheten i filen genom att 

först beräkna effektiviteten genom 

𝑒 =
ℎ𝑘

ℎ𝑡𝑜𝑡
 

ℎ𝑘 är antal knäckta hashar, och ℎ𝑡𝑜𝑡 är totalt antal sökta hashar. 

För att göra en uppskattning av hur stor sökmängd som skulle behövts för att knäcka 

samtliga av de eftersökta hasharna, förutsatt denna effektivitet, beräknas: 

𝑋𝑒 =
𝑋

𝑒
 

För att slutligen få ett jämförbart värde mot den entropi som eftersträvas att uppnå, 

beräknas 2-logaritmen av denna sökmängd: 

𝐻𝑢 =  𝑙𝑜𝑔2(𝑋𝑒) 

𝐻𝑢 är det som nedan kallas den ”uppnådda entropin”. 

Detta kan sammanfattas med formeln: 

𝐻𝑢 = 𝑙𝑜𝑔2 (
𝑋

𝑒
) 

Detta värde ger alltså en approximation av, och ett jämförbart värde på, hur pass 

språkriktig fraslistan är.  

Om exempelvis alla hashar knäcks av en fraslista, fås 𝑒 = 1, och därmed  𝐻𝑢 = 𝐻𝑝. Om 

dessutom listan innehåller lika många fraser som de totalt antal möjliga, alltså att 𝐻𝑝 = 𝐻𝑚 

så är fraslistan perfekt eftersom målentropin uppnåtts. 

Om i stället hälften av hasharna knäcks fås 𝑒 =
1

2
= 0,5, och fraslistan skulle alltså kunna 

varit dubbelt så effektiv. Detta skulle ge: 

  

𝐻𝑢 = 𝑙𝑜𝑔2 (
𝑋

0,5
) = 𝑙𝑜𝑔2(𝑋) − 𝑙𝑜𝑔2(0,5) =  𝐻𝑝 + 1 
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Om sedan fraslistan dessutom skulle innehålla det dubbla antalet fraser jämfört med det 

engelska språket, alltså att  𝐻𝑝 = 𝐻𝑚 + 1 får vi vidare att 𝐻𝑢 = 𝐻𝑚 + 2, vilket betyder att 

fraslistan skulle kunna varit 22=4 ggr så språkriktig. 

 

3.3.6 Specifikation av hårdvara 

Den hårdvara som kommer att användas och som är grundande för de 

tidsåtgångsangivelser som kan förekomma är en PC med dessa relevanta specifikationer: 

 Windows 7 Pro, 64-bit 

 Processor: Intel Core i7-2600 @ 3,40 GHz (8 processorkärnor) 

 16 GB RAM  

 GPU: ASUS HD 7970 DirectCU II (3GB, 2048 strömprocessorer) 

 

3.3.7 Jämförelse 

Då det inte finns några lätt tillgängliga färdiga anpassade attacker för denna typ av långa 

lösenord, visas slutligen en jämförelse av entropin för en brute-forceattack på de aktuella 

lösenordslängderna. 
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4 TILLÄMPNING AV PROGRAM FÖR KNÄCKNING AV LÖSENORDSFRASER 

4.1 GRUNDLÄGGANDE ARKITEKTUR 
Implementationen baseras på en konsolapplikation som ger ifrån sig utdata i form av en 

genererad fras per rad i en stdout-ström. Detta för att det ska vara möjligt att använda 

programmet antingen tillsammans med en knäckare (som ofta accepterar stdin som 

indatakälla), alternativt omdirigera strömmen till en fil för senare användning, 

återanvändning eller användning tillsammans med en knäckare som inte klarar att läsa 

från stdin-strömmar. Då är det alltså möjligt att senare göra en ordlisteattack med den 

genererade filen. 

En annan anledning att spara fraserna till fil kan vara att den totala prestandan ökas om 

filen byggs upp först, då en filström i allmänhet har bättre prestanda än en konsolström. 

Nackdelen är att filerna kan ta väsentligt stor del diskutrymme. 

 

  

4.2 FRASGENERERING ENLIGT MARKOV 
För att implementera en frasgenerering enligt en Markovprocess behövs till att börja med 

n-gramstatistik. Sådan statistik finns tillgänglig att ladda ned på internet från olika källor, 

men beslut togs om att skapa egen statistik. Motivationen för detta var för att inte fastna i 

någon av dessa källors speciella format och alltså kunna formatera denna data i eget önskat 

format som är önskvärt för syftet, samt för att kunna välja textunderlagskällan fritt och 

därför kunna pröva olika textunderlag. 

När n-gramstatistiken väl finns tillgänglig går det att börja generera fraser med hjälp av 

Markovkedjor utifrån denna statistik. 

Frasgenerering 

Textfil 

Knäckare 

(ex. HashCat) 

stdout 

Figur 6 - Övergripande arkitektur 
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4.2.1 Extraktion av n-gram 

Det som i första steget bör skapas är alltså en lista över de n-gram som förekommer i en 

större text, och dess antal förekomster i texten. En textkälla bör väljas som är språkligt 

relevant för de lösenord som ska knäckas. Alltså bör exempelvis inte en gammal bibel eller 

ett verk av Shakespeare väljas, eftersom språket är väldigt olikt vårt moderna språk vilket 

människor oftast väljer sina lösenord utifrån. En korpus som är baserad på exempelvis 

bloggar eller nyheter eller dylikt är nog att föredra. 

Med textfilen som indata läses nu filen av, rad för rad, raderna bearbetas och de n-gram 

som hittas läggs till en sorterad lista som även visar antal förekomster. När filen är läst till 

slut och listan är komplett skickas listan som utdata till stdout.  

Beroende på om det valts att generera n-gram på bokstavsnivå eller ordnivå bearbetas 

raderna något olika.  

4.2.1.1 Bokstavsnivå 

I fallet bokstavsnivå börjas det med att markera meningsbrytningar/satsbrytningar, som 

oftast visar sig i form av skiljetecknen ”.”, ”!”, ”?” samt ”:” (oftast även med påföljande 

mellanslag), genom att ersätta dessa med en ensam punkt utan mellanslag. Därefter ersätts 

kvarvarande whitespace (mellanslag, tabbar etc.) med tecknet _. 

Sedan sparas de tecken som består av riktiga bokstäver samt ”_” och ”.” i en buffertkö för 

kompensera för att n-grammen även ska sträcka sig över radbrytningarna som inte 

kommer med när en rad i taget läses. När bufferten innehåller n st. symboler, och det alltså 

finns ett komplett n-gram i bufferten, infogas en ny post med förekomsten 1 i ovan nämnda 

lista över observerade n-gram, alternativt adderas 1 till förekomsten om det redan finns i 

listan. I denna process konsumeras den äldsta posten i buffertkön. 

Frasgenerering 

Textfil 

Knäckare 

stdout 

Implementation av Markovprocess för frasgenerering 

Extraktion 

av N-gram 

Här skapas n-

gram- 

statistiken 

Se 4.2.1 

Utdata 

Fraser, 

en per 

rad 

Fras-
generering 

Här skapas 

fraserna enligt 

en 
Markovprocess 

Se 4.2.2 

 

N-gramdata 

Textfil med 

statistik över 

antal 

förekomster av 

varje n-gram i 

textunderlaget 

Textunderlag 

Stor textfil med 

vanlig text. Ex: 

e-bok, korpus 

Figur 7 - Processöversikt för frasgenerering 
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Ovan nämnda textmönster hittas med hjälp av ”regular expressions” som redovisas i 

tabellen nedan. 

Tabell 5 - Textsökning/extrahering av bokstäver från källtext 

Regex Förklaring En exempelrad 

- Rådata is somewhat of a showstopper...   This is indeed very exiting and 
it is very fun. 

\b[.!?:]+\W* Ersättning av 
skiljetecken 

is somewhat of a showstopper.This is indeed very exiting and it 
is very fun. 

\s+(?!$) Ersättning av 
whitespaces 

is_somewhat_of_a_showstopper.This_is_indeed_very_exiting_a
nd_it_is_very_fun. 

[A-Za-z._] Extrahering av 
de önskade 
tecknen till en 
bokstavsarray 

{i} {s} {_} {s} {o} {m} {e} {w} {h} {a} {t} {_} {o} {f} {_} {a} {_} {s} {h} 
{o} {w} {s} {t} {o} {p} {p} {e} {r} {.} {T} {h} {i} … 

 

Det övre regex-uttrycket från tabellen ovan kan utläsas som: ”Ett ordslut följt av ett eller 

fler av tecknen [.!?:] följt av noll eller fler icke alfanumeriska tecken.” Sökträffarna från 

detta uttryck ersätts med en enkel punkt och därmed tas även de mellanslag som följer 

bort. 

Nästa uttryck kan utläsas: ”Ett eller fler påföljande whitespaces, om inte följt av slutet på 

filen.” De träffar som erhålls av det uttrycket ersätts med understreck. 

Det sista uttrycket betyder kort och gott: ”Något av tecknen A-Z, a-z, punkt eller 

understreck.” vilket då ger träff på en av dessa tecken i taget. 

Att meningsbrytningar är önskade i n-gramfilen beror delvis på att den första bokstaven 

enligt Shannon har högst entropi, och det bör därför göras en så god grundgissning som 

möjligt på den. Genom att välja start på de genererade fraserna genom att ta hänsyn till 

vilka n-gram som är vanligare just i meningsstarter, ökas chansen något. Till exempel 

förekommer 7-grammet ”name_is” relativt ofta i en text, men väldigt sällan i en 

meningsstart. 

Om vanliga meningsbrytningar är kända, finns även möjligheten att göra en anpassning av 

Markovkedjan för att avsluta de genererade fraserna på ett intelligentare sätt. 

Ett liknande resonemang gäller för mellanslagen. Trots att de fraser som avses genereras 

inte är tänkta att innehålla mellanslag, bör ändå tas hänsyn till ordbrytningar då det till 

exempel är långt mer ovanligt att ett ord börjar med bokstaven ”x” än att den finns med 

senare i ordet. 
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Nedan visas ett utdrag ur listan över 3-gram som genereras av exempelraden i Tabell 5 

ovan (totalt ger denna rad 66 st. 3-gram): 

 

4.2.1.2 Ordnivå 

Om valet i stället är fallet på att generera n-gram på ordnivå är tillvägagångssättet 

liknande, men några detaljer blir så klart annorlunda. I detta fall behövs inte lika stor 

hänsyn tas till whitespace/mellanslag, då det är underförstått att ord är omgivna av dessa 

och de inte behöver vara med i n-gramlistan. Däremot bör fortfarande skiljetecken vara 

med för att kunna markera meningsbrytningar. Därför ersätts först alla skiljetecknen som 

är av intresse med den egendefinierade allmänna markeringen ”.”.  

Eftersom detta arbete är avgränsat till att inte ha med specialtecken i de genererade 

fraserna, och därmed ej heller i n-grammen, behövs i regex-sökningen ta hänsyn till ord 

som ”we’re” eller ”don’t” som slutligen bör sparas till ”were” och ”dont” istället för ”we” 

och ”re” respektive ”don” och ”t”. Därför definieras regex-uttrycket för att inkludera 

apostrofer i orden, varpå de tas bort i nästa steg. 

Det övre regex-uttrycket i Tabell 6 skulle kunna utläsas: ”Ett ordslut följt av ett eller flera 

av tecknen [.!?:] följt av ett tecken som inte är alfanumeriskt. Alternativt ett tab-tecken.” 

Det undre uttrycket kan utläsas som ”En ordbrytning följt av ett eller flera av tecknen A till 

Z, a till z eller apostrof, följt av en ordbrytning. Alternativt en punkt.” 

Med ovan nämnda regex-uttryck extraheras alltså orden samt alla ”.” till en string array 

som sedan matas in i köbufferten efter att, som ovan nämnt, eventuella apostroftecken 

tagits bort samt skiftning till gemener skett. 

Motsvarande som för bokstavsnivån, sparas sedan varje n-gram med förekomstantal i 

listan så fort bufferten är populerad med n ord och detta upprepas tills filen är färdigläst. 

 

 

 

 

… 

_ve 2 

a_s 1 

and 1 

at_ 1 

d_i 1 

d_v 1 

dee 1 

ed_ 1 

eed 1 

… 

Figur 8 - Exempel på 
trigramstatistik på 
bokstavsnivå (utdrag) 
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Tabell 6 - Textsökning/extrahering av ord från källtext 

Regex Förklaring En exempelrad 

- Rådata "And Mademoiselle's address? " he asked. 

\b[.!?:]+\W|\t Ersättning av 
skiljetecken 

"And Mademoiselle's address. he asked. 

\b[A-Za-z']+\b|[.] Extrahering av 
de önskade 
orden till en 
strängarray 

{And} 
{Mademoiselle's}  
{address} 
{.}  
{he} 
{asked} 
{.} 

- Radering av 
apostrofer samt 
ändring av 
skiftläge till 
gemener. 

{and} 
{mademoiselles}  
{address} 
{.}  
{he} 
{asked} 
{.} 

 

Nedan visas de 3-gram som raden från tabellen ger: 

 

4.2.2 Frasgenerering  

I det här stadiet kan alltså listor över den n-gramstatistik som är av intresse skapas, samt 

sparas i textfiler med format enligt stycket ovan. 

Dessa filer ska nu användas i ett annat program för att generera själva fraserna. 

4.2.2.1 Datastruktur 

N-gramlistan läses in från den valda textfilen och lagras i programmet som en lista med 

varje tillstånd, samt dess barn i form av de nästkommande bokstäverna/orden sorterade 

enligt förekomst. 

Tillstånden definieras som de 𝑛 − 1 bokstäver/ord som inleder n-grammen. 

Exempel, utdrag ur lista på bokstavsnivå 𝑛 = 4:  

. and mademoiselles 1 

. he asked 1 

address . he 1 

and mademoiselles address 1 

he asked . 1 

mademoiselles address . 1 

 Figur 9 - Exempel på trigramstatistik 
på ordnivå 
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I exemplet ovan är de observerade 4-grammen ”_the” med 6081 antal förekomster i 

huvudtexten, ”_tha” med 1727 antal förekomster, o.s.v. Eftersom sökning ska ske efter 

tillstånden med storlek 𝑛 − 1, så blir tillstånden 4 − 1 = 3 bokstäver långa och för de 4-

gram redovisade ovan alltså ”_th” och ”_ti”. Tillståndens nästkommande bokstav med dess 

antal förekomster ses i tillståndens underlistor till höger. 

 

4.2.2.2 Grundalgoritm 

Grundalgoritmen kommer att bestå i att: 

Väsentliga detaljer angående delar av denna grundalgoritm kommer att förklaras i 

respektive avsnitt nedan. 

 

_th 

_ti 

6081 e 

1727

  

a 

727

  

i 

206

  

o 

235

  

r 

22 u 

155 m 

16

  

n 

10

  

d 

4

  

c 

8

  

e 

3 g 

… 

… 

Figur 10 - Utdrag från lista över 
Markovtillstånd och dess möjliga övergångar 

1 – För varje möjligt starttillstånd: 

        2 – För alla möjliga nästa bokstäver/ord (rekursivt anrop): 

              3 – Lägg till bokstäver/ord till frasen 

              4 – Om frasen satisfierar slutvillkor (x bokstäver långt etc.): skriv frasen till stdout 

              5 – Annars, gör ett nytt rekursivt anrop enligt steg 2. 
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4.2.2.3 Starttillstånd och startfeeds 

Eftersom det vid startläget, då frasen är tom, inte finns något tidigare tillstånd att 

utvärdera, måste avgöras hur de första 𝑛 − 1 bokstäverna ska sättas för att kunna fortsätta 

Markovkedjan. Där kommer de tidigare nämnda markeringarna av 

skiljetecken/meningsbrytningar väl till hands. 

Om det från n-gramstatistikfilen dras ut ännu en lista som enbart innehåller de n-gram 

som inleds med ”.” fås i denna lista alla (𝑛 − 1)-gram som förekommer i början av 

meningar/fraser. Denna lista blir listan över möjliga starttillstånd och den som i steg 1 

ovan itereras över i ordning av förekomst. 

Det ska även gå att som alternativ kunna definiera en startfeed, om det önskas en 

specificerad start på frasen. Detta ges som argument vid starten och beroende på längden 

av startfeeden beräknas starttillstånden olika. Om längden på feeden är större än eller lika 

med 𝑛 − 1, så ges starttillståndet av feedens 𝑛 − 1 sista bokstäver. Annars dras ovan 

nämnda lista över starttillstånd ut med n-gram som börjar med ”.”+feed. 

Exempel med 𝑛 = 4:  

 

4.2.2.4 Huvudfunktion 

När väl frasens början är bestämd, läggs en bokstav i taget till i princip enligt Markov-

modellen. I vanliga fall när Markov-kedjor kommer på tal, brukar det som söks vara den 

mest troliga kedjan eller en slumpmässig kedja, men här söks efter samtliga möjliga 

kedjor.  

Därför görs algoritmen rekursiv, där det nuvarande stegets alla möjliga nästa steg anropar 

dess alla möjliga nästa steg osv. Rekursionens djup tar slut när slutvillkoret är uppfyllt, 

vilket är när frasen består av det antal bokstäver och/eller ord som specificerats vid 

uppstart. 

Den rekursiva funktionen tar både nuvarande fras samt tillstånd som indata, eftersom 

tillståndet kan innehålla mellanslag och punkter, medan frasen inte kan det.  

Principen för denna funktion ser ut som följer: 

 

feed=this → starttillstånd= his 

feed=thi → starttillstånd= thi 

feed=th → starttillstånd= .th (→ the, tha, thi, etc.) 

feed=t → starttillstånd= .t (→ the, tha, … , to_, tur, etc.) 

Om frasens längd är önskad längd → skriv frasen till stdout (klar om maxlängd uppnådd) 

Annars: 

       För varje möjligt nästa steg (bokstav/ord sorterat fallande på antal förekomster): 

            Om nästa steg är ”_” eller ”.” → ändra endast tillstånd, låt frasen vara samma. 

            Annars → lägg till steget (bokstaven/ordet) till frasen samt ändra tillstånd. 

            Anropa rekursivt med nuvarande fras och tillstånd 
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4.2.2.5 Tröskelvärde 

Om sannolikheten för att nästa steg är en viss bokstav är liten, medför det enligt 

multiplikationsprincipen att sannolikheten för att denna kombination av bokstäver ska 

förekomma någonstans i en fras också är liten. Genom att direkt ignorera dessa steg, i 

stället för att sätta ett tröskelvärde för frasernas totala sannolikheter som filtrerar bort 

fraserna först när de är klara, undviks hela dess rekursiva kedja och högre prestanda borde 

erhållas. Detta sätt att implementera tröskelvärde testas i detta arbete, men ett förslag för 

framtida arbete är att undersöka även andra sätt.  

Så för att sålla ut dessa mindre troliga steg, är det vid start möjligt att definiera ett 

tröskelvärde som anger hur många gånger ett n-gram måste förekommit i ursprungstexten 

för att tas hänsyn till. Om det alltså förekommit färre gånger än tröskelvärdet, ses det i 

algoritmen ovan inte som ett möjligt nästa steg. 

Detta tröskelvärde är väldigt beroende av kvaliteten och speciellt storleken på den källtext 

som använts för att ta fram n-gramstatistiken, så användaren får testa sig fram för att hitta 

ett bra värde att använda för respektive källtext som används.  

Vid frasgenerering med n-gram på bokstavsnivå bör detta värde sättas högre än på 

ordnivå. En bra tumregel kan vara att aldrig godkänna n-gram som bara observerats en 

gång, alltså sätta tröskelvärdet till åtminstone 1, såvida inte en liten källtext använts.  

4.2.2.6 Undre gräns för fraslängd 

Vid start kan även anges om det önskas en undre gräns för längden på fraserna, det vill 

säga om önskemålet är att fraser över en viss längd även ska genereras. På detta sätt går 

det alltså att ange ett intervall på antal önskade bokstäver i frasen.   

4.2.2.7 Antal ord som slutvillkor 

Det är även möjligt att ange antal önskade ord i frasen, och därmed ges ytterligare ett 

slutvillkor för den rekursiva funktionen i huvudalgoritmen. Motivationen för detta är att 

t.ex. ett företag skulle kunna ha som policy att lösenfrasen skall skapas av minst fyra ord. 

Om knäckningen är avsedd att riktas mot en lösenordsfras på ett sådant företag och denna 

information om policyn är känd, bör det finnas möjlighet att utnyttja den och därmed 

förminska den totala sökmängden.  

4.2.2.8 Avslutande av fras enligt meningsbrytningar 

När slutvillkoret är uppfyllt för en fras kan ett steg till tas i Markovkedjan och med hjälp av 

markeringarna för meningsbrytningar undersökas om frasen har en dylik i sin lista över 

nästa steg, och endast acceptera den som en fras om den har det. Utan denna kontroll kan 

det genereras många onödiga fraser som bara är språkriktiga fram till slutvillkoret, men 

känns avhuggna och egentligen ”menade” att fortsätta. Exempelvis ordet ”the”, som är det 

vanligaste ordet i engelska språket är inte så vanligt just i slutet av en fras, utan det 

förväntas en fortsättning. 
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5 RESULTAT 

5.1 N-GRAM STATISTIK 
Det första delmomentet består som tidigare beskrivet (stycke 4.2.1) i att analysera 

källtexten och skapa n-gramstatistik som ska sparas till fil. Nedanstående tabell visar vilka 

egenskaper som valts för respektive fil, samt tidsåtgången för att skapa dessa. 

Tabell 7 - Skapade filer med n-gramstatistik 

Filnamn Ordning Nivå Källa Tidsåtgång Antal n-gram 
3WNews 3 Ord Nyheter 23min 13s 224,8 
3WWeb 3 Ord Websidor 7min 26s 223,5 

5CNews 5 Bokstav Nyheter 1h 2min 39s 220,2 

8CNews 8 Bokstav Nyheter 1h 25min 5s 224,3 
8CWiki 8 Bokstav Wikipedia 30min 19s 223,7 

 

Filnamnen valdes för att kunna härleda vilken n-gramordning, nivå och källtext som 

använts vid skapandet (se även 5.3).  

Inledande visuella tester visade att på ordnivå ger 3-gram en väl balanserad avvägning av 

slumpmässighet mot förutbestämdbarhet. Vid användning av 2-gram blev antalet 

nonsensfraser många, och vid användning av 4-gram genererades ett för litet antal fraser, 

som dessutom var mer förutbestämbara och lika källtexten. På ordnivå kommer därför 

endast 3-gram att användas och redovisas i testerna nedan. 

På bokstavsnivå gjordes motsvarande översiktstester vilka visade att 5-gram var den lägsta 

ordningen där någorlunda förståeliga fraser genererades. Eftersom det trots allt blev 

många nonsensfraser även i det fallet, har valts att i de skarpa testerna använda 5-gram 

endast till kortare fraser, och 8-gram till längre fraser.   

Eftersom källtexten med text hämtad från nyheter var den som innehöll störst textmängd 

(se 3.3.3), har den använts som huvudsaklig källa och används både på ordnivå och på 

bägge bokstavsnivåerna för att rättvist kunna jämföra skillnaderna på alla metoder. 

Därutöver har genererats några övriga n-gramfiler skapade från de andra källtexterna för 

att kunna jämföra skillnaderna vid användning av olika källtexter.  

 

5.2 TESTUNDERLAG 
Testunderlaget med lösenordshashar är baserat på inkomna svar på förfrågan enligt stycke 

3.3.2. Några av de tillfrågade personerna gav inte helt kompletta svar, varför fördelningen 

av de efterfrågade kategorierna för testunderlaget ser ut som följer: 
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Tabell 8 -Antal hashar i testunderlag 

Fraslängd Antal hashar 

10 15 
14 15 
16 (4-6 ord) 24 
20 (6 ord) 12 

Totalt 66 
 

Alla inkomna hashvärden sparas i en textfil, vilken kommer att användas som indata till 

knäckningsprogrammet i följande steg.  

5.3 KNÄCKNING MED FRASFILER 
Det andra momentet består i att generera själva fraserna. Som tidigare nämnt (stycke 4.1) 

skickas fraserna till ”standard out”, och det går således att välja om denna ström ska styras 

om till fil eller direkt till ett program som accepterar indata från ”standard in”. 

För testerna i detta arbete kommer fraserna i första hand att sparas till fil, då filerna sedan 

kan återanvändas för eventuella vidare knäckningar, samt att analys av den totala 

effektiviteten blir möjlig. 

I Bilaga A:Tabeller redovisas samtliga egenskaper för de genererade frasfilerna, såsom 

vilka indatavärden som användes vid genereringen (n-gramfil, antal ord/fras, 

tröskelvärde), samt tidsåtgång, filstorlek etc.  

De indatavärden som användes för varje fil går även att härleda från de valda filnamnen. 

Exempel: Filnamnet ”L16W4T5N8CWiki” avslöjar att: 

 fraserna i filen har längd 16 (L16) 

 fraserna består av exakt 4 ord (W4) 

 tröskelvärdet är satt till 5 (T5) 

 använd n-gramfil är 8CWiki, vilket i sin tur avslöjar att (se även 5.1) 

o n-gram av ordning 8 har använts 

o n-gram på bokstavsnivå har använts (C=char, W=words) 

o textkällan är den från wikipedia (Wiki) 

 

För själva knäckningen användes HashCat, oclHashCat, samt John the Ripper, med indata 

i form av testunderlaget med de hashvärden som skall knäckas, samt de frasfiler som 

skapats för respektive fraslängd som ordlistor, en i taget för att avgöra effektiviteten för 

varje fil.  

Tidigt i testerna noterades en bekräftelse på vad som nämndes i stycke 2.7.1, att HashCat 

utan GPU-stöd faktiskt presterar bättre vid ordlisteattacker än både oclHashCat samt John 

the Ripper, som bägge använder GPU.  

Första gången en lista används analyserar dessutom oclHashCat listan och sparar en cache 

med statistik för listan inför nästa användning. Detta nästan fördubblar tiden för den 

första körningen med varje lista. Tidsåtgången för denna cache-hantering är dock inte 

medtagen i dessa resultat. 
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Eftersom HashCat var tidseffektivast, och antal knäckta lösenordsfraser inte är beroende 

av vilket program som används utan endast av frasfilerna, redovisas endast resultat från 

HashCat i detta kapitel. Samtliga knäckningar genomfördes dock med alla tre program för 

att verifiera detta mönster, och samtliga tider redovisas i Bilaga A:Tabell 11. 

I samtliga fall är tiden för själva knäckningen försumbar i förhållande till tiden för 

frasgenereringen. Så behöver dock inte vara fallet om en annan långsammare hash-

algoritm används. 

Tabellen nedan visar resultat från knäckningarna med respektive filer. De beräknade 

värdena förklaras i stycke 3.3.5 och behandlas ytterligare nedan, i ordning uppifrån. 

Tabell 9 - Resultat med olika frasfiler 

Frasfil Tid  
generering 

Tid  
HashCat 

Knäckta 
hashar 

Antal möjliga 
utfall 

Genererade 
fraser 

Målentropi Pot. 
entropi 

Uppnådd 
entropi 

Fraslängd 10 

L10T100N5CNews 4,2 h 46 s 7/15 221 (2,1 milj.) 229,6 (825 
milj.) 

21 29,6 30,7 

L10T0N3WNews 1,5 h 1 s 2/15 221 (2,1 milj.) 223,9 (15,2 
milj.) 

21 23,9 26,8 

L10T1N3WNews 16 min 0 s 2/15 221 (2,1 milj.) 221,3 (2,6 
milj.) 

21 21,3 24,2 

Fraslängd 14 

L14T3000N5CNews 1,7 h 6 s 0/15 227 (134 milj.) 226,4 (90 
milj.) 

27 26,4 - 

L14T1N8CWiki 23,0 h 4 min 32s 2/15 227 (134 milj.) 230,8 (1865 
milj.) 

27 30,8 33,7 

L14T1N3WNews 20,2 h 31 s 2/15 227 (134 milj.) 228,9 (505 
milj.) 

27 28,9 31,8 

L14W-5T0N3WNews 24,0 h 45 s 2/15 227 (134 milj.) 228,2 (312 
milj.) 

27 28,2 31,1 

Fraslängd 16 

L16W4T5N8CWiki 7,3 h 31 s 1  228,8 (479 
milj.) 

   

L16W5-6T5N8CWiki 34,7 h 3 min 37 s 0  230,3 (1 355 
milj.) 

   

Summa grupp 1 42 h 4 min 8 s 1/24 <230 (<1 100 
milj.) 

230,8 (1 834 
milj.) 

<30 30,8 35,4 

L16W4T0N3WNews 9,2 h 6 s 4  226,0 (67,5 
milj.) 

   

L16W5T0N3WNews 79,5 h 10 min 16 s 1  229,7 (887 
milj.) 

   

L16W6T1N3WNews 58,7 h 1 min 32 s 0  229,7 (851 
milj.) 

   

Summa grupp 2 147,4 h 11 min 54 s 5/24 <230 (<1 100 
milj.) 

230,7 (1 806 
milj.) 

<30 30,7 33,0 

L16W5T0N3WWeb 16,6 h 13 s 1  227,6 (199 
milj.) 

   

Fraslängd 20 

L20W6T40N8CWiki 12,8 h 18 s 0/12 <236 (<69 000 
milj.)  

227,9 (244 
milj.) 

<36 27,9 - 

L20W6T5N3WNews 22,3 h 26 s 0/12 <236 (<69 000 
milj.)  

228,4 (364 
milj.) 

<36 28,4 - 

L20W6T1N3WWeb 52,2 h 2 min 14 s 0/12 <236 (<69 000 
milj.)  

229,4 (727 
milj.) 

<36 29,4 - 
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5.3.1 Fraslängd 10 

Då 10 bokstäver är en ”kort” längd i detta arbetes sammanhang, används 5-gram vid 

bokstavsnivå. Om 8-gram istället skulle valts här skulle endast de 3 sista bokstäverna skilja 

sig från startvärdena, och det skulle knappt bli någon Markov-process värt namnet. 

För denna längd på fraserna kan det vara intressant att notera skillnaden mellan ordnivå 

och bokstavsnivå. Vid användning av ordnivå kan det inte med detta underlag skapas fler 

än 15,2 miljoner fraser även om ingen filtrering av n-gram sker (𝑡𝑟ö𝑠𝑘𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 = 0). Detta 

beror på att en fras måste bestå av åtminstone 2 ord, och i fallet 3-gram består de allra 

flesta av 3 eller fler. Många av orden är helt enkelt för långa för att kunna kombineras ihop 

till en fras på endast 1o bokstäver då medellängden på orden måste vara 3,33. 

Trots detta blev det totala antalet genererade fraser för filen med tröskelvärde = 1 bara 

något större än totalt antal möjliga utfall, och 2/15 hashar knäcktes. Detta ger en inituitiv 

bild av att ”språkriktigheten” i filen är något sämre än just 2/15 . Den skulle alltså kunnat 

vara något mer än 7,5 gånger ”mer språkriktig”. 

Exempel på hur entropin i tabellen kan användas för jämförelser, med fortsatta 

beräkningar från samma fil:  

Om den potentiella entropin jämförs med den uppnådda entropin fås en skillnad på 24,2 −

21,3 = 2,9. För att beräkna effektiviteten går det nu att beräkna 22,9 = 7,5. Detta innebär 

att filen skulle kunnat innehålla 7,5 ggr fler språkriktiga fraser. 

Om i stället målentropin och den uppnådda entropin jämförs, fås en skillnad på 24,2 −

21 = 3,2. Detta medför att om hänsyn tas till att antalet fraser i filen är större än de i 

målmängden, skulle filen totalt kunna vara 23,2 = 9,2 ggr mer effektiv sett till både 

filstorlek och språkriktighet. 

En ytterligare jämförelse mellan filerna på ordnivå, är att de knäckte lika många 

lösenordsfraser trots att den fil med 𝑇 = 0 innehåller ca 6 gånger så många fraser. Detta 

gör att den uppnådda entropin blir högre för denna fil, alltså att den är mindre effektiv. 

Vid bokstavsnivå har ett tröskelvärde valts som medför många nonsensfraser, därav det 

stora antalet fraser. Däremot var förväntad tidsåtgång samt filstorlek trots detta 

överkomlig, mycket på grund av den större hastigheten som uppnåddes. Därför valdes att 

fortsätta använda detta tröskelvärde och acceptera dessa extra icke språkriktiga fraser. 

På denna fil fås en skillnad mellan filens uppnådda och dess potentiella entropi på 1,1, 

vilket innebär att den innehåller ett stort antal språkriktiga meningar, ungefär hälften då 

21,1 = 2,1, men den innehåller även många icke språkriktiga fraser då skillnaden mellan 

uppnådd och målentropi är stor.  

De två fraser som knäcktes av ordnivåfilerna ingick bland de 7 som knäcktes av 

bokstavsnivåfilen. Antal unika knäckta lösenordsfraser uppgick därmed till 7 st. 

5.3.2 Fraslängd 14 

För denna fraslängd har valts att jämföra ordnivå av ordning 3 med bokstavsnivå av 

ordning 5 samt 8. Här introduceras även antal ord/fras för att filtrera bort oönskade fraser. 

Om dessa filer jämförs med motsvarande filer för 10 bokstäver långa fraser kan observeras 

att motsvarande generering på ordnivå skapar 200 gånger fler fraser av längd 14 än av 

längd 10.  
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Vid generering av fraser med hjälp av 5-gram på bokstavsnivå går det att vidare se att 

tröskelvärdet är höjt väsentligt jämfört med det för filen med 10 bokstäver. Detta för att 

tidsåtgången skulle bli överkomlig. 

Vidare kan observeras att denna fil inte lyckades knäcka någon lösenordsfras, vilket gör att 

dess uppnådda entropi inte går att beräkna. 

Detta indikerar att det vid denna fraslängd inte längre är effektivt att använda 5-gram i och 

med att tröskelvärdet måste höjas för att erhålla prestanda, och många fraser missas på 

grund av detta.  

Vid fraser baserade på 8-gram däremot blev det ett mer lyckat resultat, och två hashar 

knäcktes. 

Likaså knäcktes två hashar av ordnivåfilerna. Dessa var inte samma hashar som knäcktes 

av 8-gramfilen. Däremot så var det samma hashar som knäcktes av de båda ordnivåfilerna. 

Totalt knäcktes alltså 4 st unika lösenordsfraser med längd 14. 

5.3.3 Fraslängd 16 

Att lyckas knäcka fraser upp till längd 16 ingick i målsättningen och avgränsningen för 

detta arbete, varför stort hopp låg på dessa tester.  

Då 5-gram på bokstavsnivå ger för slumpmässiga fraser för denna längd har fokus istället 

lagts på att generera fraser från 8-gram. Vid kortare fraslängder har de överflödiga 

fraserna kunnat accepteras, då både tids- och minnesåtgång varit överkomliga, men nu blir 

det problem. 

Här var kriterierna på testunderlaget att fraserna skulle bestå av 4-6 ord, varför filerna 

begränsats till detta. I vissa fall har här, för att reducera filstorlekar, dessa filer delats upp i 

grupper där filerna innehåller fraser med olika antal ord/fras. I dessa fall är det 

summaraden som är intressantast, då antal eftersökta fraser med respektive antal ord/fras 

inte är känt. 

Intressant är dock att det i den ena gruppen av filer var det den med 4 ord/fras som 

knäckte flest fraser trots mindre totalt antal genererade fraser. Detta kan tyda på att 

testgruppen i större utsträckning skapade fraser med just 4 ord. 

Att fraserna begränsats till 4-6 ord innebär dessvärre att målentropin inte längre stämmer 

exakt, utan att den därför egentligen är något lägre än 30. 

Det gjordes även en jämförelse med olika textkällor på ordnivå med fraser innehållande 

fem ord. De hashar som knäcktes i dessa två filer var unika, vilket visar att val av källtext är 

klart påverkande. 

Den fras som knäcktes av filen på bokstavsnivån, knäcktes även av den på ordnivån. Totalt 

blev det alltså 6 unika knäckta lösenordsfraser med längd 16. 

5.3.4 Fraslängd 20 

Vid fraslängd 20 börjar det bli extremt långa lösenord, men förhoppningen fanns att något 

test skulle lyckas trots de begränsningar som fick göras vid skapande av dessa filer. 

Tröskelvärdena fick höjas jämfört med motsvarande generering för längden 16 för att hålla 

tidsåtgång och filstorlekar på en rimlig nivå. 
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Här skapades två filer baserade på ordnivå 3-gram, samt en fil baserad på bokstavsnivå 8-

gram, alla med kravet 6 ord/fras för ytterligare filtrering då detta var ett av kriterierna på 

testunderlaget. Även här, på grund av detta kriterium, är målentropin egentligen något 

lägre. 
Dessvärre lyckades ingen av filerna knäcka någon av de eftersökta lösenordsfraserna, och 

det syns i tabellen att antalet genererade fraser är långt under det möjliga utfallet. Detta 

visar sig även genom att filernas potentiella entropi är lägre än målentropin. 

Det möjliga utfallet börjar vid 20 bokstäver bli stort, och för att kunna täcka hela 

utfallsmängden krävs en frasfil på åtminstone 1,5 TB, om den skulle ha entropi enligt 

målentropin. Detta ges av: 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑟𝑎𝑠𝑒𝑟 ∗ 22 𝐵𝑦𝑡𝑒, då varje bokstav representeras av en 

Byte och ny rad representeras av två Bytes i Windows operativsystem. 

  



 

 
37 

 

5.4 EFFEKTIVITET 
De olika entropivärdena som beräknades i stycket ovan visas här i ett stapeldiagram för 

bättre överskådlighet. 

 

Figur 11 - Diagram över frasfilernas effektivitet 

En effektiv frasfils stapel för både potentiell (röd) samt uppnådd (blå) entropi är så låg som 

möjligt och är så nära som möjligt lika hög som stapeln för målentropin (gul). Tänk på att 

entropiaxeln är logaritmisk, och en höjd enhet på skalan motsvarar en halvering av 

effektiviteten då logaritmbasen är 2. 

Detta diagram samt siffrorna i stycke 5.3 antyder att den effektivaste frasfilen/filgruppen 

som testats i detta arbete är filgrupp 2 för fraslängden 16, med 2,3 Sh skillnad mellan 

målentropi och uppnådd entropi. Detta antyder att den bästa ordningen och nivån på n-

gram för att lyckas generera en så språkriktig lista av fraser som möjligt kan vara ordnivå 

av ordning 3. Fler tester behövs dock för att verifiera detta. 
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5.5 TIDSÅTGÅNG 
För överskådlighet presenteras tidsåtgång för varje fil i nedanstående diagram. 

 

Figur 12 - Diagram över frasfilernas tidsåtgång 

  

Som synes och förväntat, är frasgenereringen den klart dominerande delen av 

tidsstaplarna, och den del av staplarna som representerar själva knäckningen med 

HashCat kan inte ens antydas. Samtliga tider finns även representerade i tabellform i 

Bilaga A: Tabell 11. 

Enligt denna tillämpning tar filer med n-gram på ordnivå i allmänhet längre tid att 

tillverka, men de verkar även bli effektivare enligt föregående stycke. 
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5.6 JÄMFÖRELSE BRUTE-FORCE 
Eftersom det inte finns någon annan lätt tillgänglig effektiv knäckningsattack mot denna 

längd på lösenordsfraser kommer här att jämföras det som för varje frasfil 

kallas ”Uppnådd entropi” mot entropin för en uttömmande attack, eller brute-forceattack. 

 

Figur 13 - Diagram över frasfilernas effektivitet jämfört med en uttömmande sökning 

Det går att utläsa att den i arbetet utvecklade metoden för knäckning är, trots att den går 

att utvecklas mer och optimeras, långt mer effektiv än brute-forceattacken. Skalan är 

logaritmisk.  

Tid är dock inte taget i beaktande här, endast den totala sökmängden. Med hjälp av GPU-

knäckning kan hastigheten i testade hashar/sekund vara långt mycket högre för brute-

forceattacken men detta arbetes frasknäckning har ett stort försprång i intelligens.  
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6 SLUTSATSER 

6.1 SLUTSATS OCH DISKUSSION 
Det har i detta arbete utretts om Markovprocesser är en möjlig modell för att representera 

ett språk i avseende att effektivt knäcka långa lösenordsfraser. 

Det har lyckats till viss del att knäcka dessa långa lösenordsfraser, vilket i sig kan ses som 

imponerande och ett gott resultat. Dock uppnåddes inte riktigt målet att komma nära 

Shannons och NIST:s definitioner på entropi för dessa längder på fraser. 

Om större tidsutrymme skulle göras tillgängligt kan antagligen målentropin närmas 

ytterligare med andra ingångsvärden till frasgenereringen. Att både typ och storlek på 

källtext samt valt tröskelvärde kan ha stor betydelse framgår av några av försöken. 

Slutsats måste dock dras att det verkar vara ett effektivt sätt att knäcka lösenordsfraser på, 

då det trots allt fungerade till viss del enligt önskemål och att det finns potential att 

effektivisera ännu mer. Det finns dessutom en stor avsaknad av tillgängliga alternativa 

metoder för att knäcka så långa lösenordsfraser som detta arbete behandlar. 

Man kan även dra slutsats om att det idag är praktiskt genomförbart, med lite optimering 

av tillämpningen samt indatavärden, att generera fraslistor med fraser upp till ungefär 

fraslängden 20. Sedan växer filstorlekarna till svårhanterbara storlekar, även om 

fraslistorna skulle vara fullständigt språkriktiga och utan överflödiga fraser. 

Givetvis går det att undvika att spara dessa filer genom att antingen ändra på 

tillämpningen och spara fraserna med en mer avancerad och effektivare datastruktur i en 

databas eller dylikt, alternativt om det går att få upp hastigheten på frasgenereringen så 

skulle det vara möjligt att mer effektivt utnyttja direktindata till knäckningsprogrammet.   

Dessa resultat visar på att om en lösenordspolicy skulle användas som enbart grundas på 

lösenordsfraser bör den även ha som krav att fraserna ska vara åtminstone längre än 20 

bokstäver långa, samt att det som i många andra lösenordspolicys bör ingå krav på att 

inkludera såväl gemener som versaler, siffror och specialtecken i sina fraser. 

6.2 FRAMTIDA ARBETE 

6.2.1 Optimering av prestanda 

Trots att stor hänsyn tagits att göra huvudprogrammet effektivt, går det att effektivisera 

ytterligare. Varje liten tidsvinst som kan göras i huvudalgoritmen ger en stor skillnad på 

totalresultatet, då den rekursiva huvudfunktionen anropas ett stort antal gånger per 

körning. 

Ett exempel är att nuvarande tillämpning använder sig mycket av datatypen ”string” för att 

representera strängar. Eftersom många av dessa strängar har känd förväntad storlek kan 

med fördel ”char arrays” användas i större omfattning, vilket är en enklare datatyp och för 

vilka det vid initiering kan tilldelas endast så mycket minne som förväntas behövas. 

Ett annat intressant område för optimering är att undersöka vinsten som kan göras genom 

att anpassa programmet för utnyttjande av GPU-processorer med hjälp av OpenCL-
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programmering. Även enkelt utnyttjande av vanlig trådning i programmet skulle öka 

prestandan till viss del. 

6.2.2 Kontextfri grammatik 

Under förstudierna gjordes ett val att göra tillämpningen enligt Shannons teorier och 

Markovprocesser. Även ett annat angreppssätt, kontextfri grammatik, presenterades dock i 

kapitel 2.8.3, och en implementation baserat på detta vore intressant att jämföra detta 

arbetes resultat med. 

6.2.3 Avgränsningarna 

Detta arbete avgränsades till att arbeta med engelskt språk. I den tillämpning som gjordes 

kan alla språk som använder de engelska bokstäverna användas, beroende enbart av vilken 

källfil som används. Det krävs inte mycket för att anpassa till fler språk, nämligen att 

regex-uttrycken enligt stycken 4.2.1.1 samt 4.2.1.2 anpassas för att inkludera de 

specialbokstäver som krävs för språket, t.ex. å ä ö för svenska, samt vissa övriga 

lokaliseringsanpassningar som dock kan vara väl så avancerade. Till exempel representeras 

ofta dessa speciella bokstäver av två Bytes medan de vanliga engelska bokstäverna 

representeras av en Byte, vilket kan komplicera exempelvis ovan nämnda optimering med 

hjälp av char arrays med fast storlek.  

Arbetet avgränsades dessutom till att endast använda fraser bestående av gemener. En 

användbar förbättring skulle vara att inkludera åtminstone versaler i fraserna, men även 

gärna siffror och kanske till och med specialtecken. För att tillämpningen ska bli 

användbar i skarpt sammanhang är detta dessutom en nödvändig åtgärd.   

6.2.4  Modifieringar av ingångsvärden 

Det går naturligtvis att ändra ingångsvärdena till programmet, såsom ordningar av n-

gram, antal ord/fras eller fraslängder, och sätta dessa annorlunda för att optimera varje 

knäckningsförsök.   

Programmet byggdes för detta, och det är upp till den presumtive användaren att 

experimentera enligt tycke, smak och förutsättningar. 

Tidsbrist kan ligga till grund för några av de sämre resultaten, då många filer skulle 

tillverkas på kort tid, varför vissa tröskelvärden avsiktligt valdes för att generera färre 

fraser på kortare tid. 

Att i största möjliga utsträckning generera fraser på ordnivå utan tröskelvärde, alternativt 

skapa n-gramfilen från en ännu större textkälla skulle antagligen öka effektiviteten.  

Ett ytterligare område att undersöka närmre är sättet att sätta tröskelvärdet, där man 

skulle kunna definiera ett tröskelvärde för en summerad sannolikhet över hela frasen i 

stället för att filtrera bort de n-gram som har få förekomster i källtexten.  

  



 

 
42 

 

KÄLLOR 

Behr, D. (den 13 September 2009). OpenCL Architecture and Optimization on AMD GPUs. 

Hämtat från GPGPU: http://gpgpu.org/wp/wp-content/uploads/2009/09/E1-

OpenCL-Architecture.pdf Maj 2015 

BlandyUK. (2015). Hashcat GUI. Hämtat från HashKiller: 

http://www.hashkiller.co.uk/hashcat-gui.aspx Maj 2015 

Bonneau, J. (2012). Statistical metrics for individual password strength. Twentieth 

International Workshop on Security Protocols. Cambridge, UK. Hämtat från 

http://www.jbonneau.com/doc/B12-SPW-

statistical_password_strength_metrics.pdf 

Bonneau, J., & Shutova, E. (2012). Linguistic properties of multi-word passphrases. USEC 

'12: Workshop on Usable Security. Kralendijk, Bonaire, Netherlands. Hämtat från 

http://www.jbonneau.com/doc/BS12-USEC-passphrase_linguistics.pdf 

Brown, P. F., Della Pietra, V. J., Mercer, R. L., Della Pietra, S. A., & Lai, J. C. (1992). An 

Estimate of an Upper Bound for the Entropy of English. Computational 

Linguistics, 18(1), 31-40. Hämtat från http://www.aclweb.org/anthology/J92-

1002?CFID=488028382&CFTOKEN=96498617 

Garsia, A. (u.d.). Shannon's Experiment to Calculate the Entropy of English. Hämtat från 

UC San Diego, Department of mathematics: 

http://www.math.ucsd.edu/~crypto/java/ENTROPY/ Mars 2015 

Gosney, J. M. (2012). Password Cracking HPC. Passwords^12 Security Conference. Oslo, 

Norway. Hämtat från 

http://passwords12.at.ifi.uio.no/Jeremi_Gosney_Password_Cracking_HPC_Pass

words12.pdf 2015 

Hashcat/oclHashcat. (u.d.). Hämtat från Hashcat - Advanced password recovery: 

https://hashcat.net/ Maj 2015 

Kozlowski, L. (u.d.). Shannon entropy calculator. Hämtat från 

http://www.shannonentropy.netmark.pl/ Mars 2015 

Kroeger, P. R. (2014). Analyzing Grammar (10 uppl.). Cambridge, UK: Cambridge 

University Press. 

Ma, J., Yang, W., Luo, M., & Li, N. (2014). A Study of Probabilistic Password Models. 2014 

IEEE Symposium on Security and Privacy (ss. 689-704). Washington DC, USA: 

IEEE Computer Society. doi:10.1109/SP.2014.50 

Ma, W., Campbell, J., Tran, D., & Kleeman, D. (2010). Password Entropy and Password 

Quality . Fourth International Conference on Network and System Security, (ss. 

583-587). Melbourne, Australia. doi:10.1109/NSS.2010.18 

MacKay, D. J. (2003). Information Theory, Inference, and Learning Algorithms. 

Cambridge, UK: Cambridge University Press. Hämtat från 

http://www.inference.phy.cam.ac.uk/itprnn/book.pdf April 2015 



 

 
43 

 

National Institute of Standards and Technology (NIST). (2013). NIST Special Publication 

800-63-2 - Electronic Authentication Guideline. Hämtat från 

http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-63-2.pdf 

Open Wall. (u.d.). John the Ripper password cracker. Hämtat från Open wall: 

http://www.openwall.com/john/ Maj 2015 

Project Gutenberg. (2015). Free ebooks by Project Gutenberg. Project Gutenberg. Hämtat 

från www.gutenberg.org April 2015 

Rao, A., Jha, B., & Kini, G. (2013). Effect of Grammar on Security of Long Passwords. 

CODASPY '13 Third ACM Conference on Data and Application Security and 

Privacy, (ss. 317-324). Hämtat från 

https://www.cs.cmu.edu/~agrao/paper/Effect_of_Grammar_on_Security_of_Lo

ng_Passwords.pdf 

Shannon, C. E. (1948). A Mathematical Theory of Communication. The Bell System 

Technical Journal, 379–423, 623–656. Hämtat från http://cm.bell-

labs.com/cm/ms/what/shannonday/shannon1948.pdf 

Shannon, C. E. (1951). Prediction and Entropy of Printed English. The Bell System 

Technical Journal, 50-64. Hämtat från 

http://languagelog.ldc.upenn.edu/myl/Shannon1950.pdf 

Shay, R., Gage Kelley, P., Komanduri, S., Mazurek, M., Ur, B., Vidas, T., . . . Faith Cranor, 

M. (2012). Correct horse battery staple: Exploring the usability of system-assigned 

passphrases. SOUPS '12 Proceedings of the Eighth Symposium on Usable Privacy 

and Security. Hämtat från 

https://cups.cs.cmu.edu/soups/2012/proceedings/a7_Shay.pdf 

Sobin, N. (2011). Syntactic Analysis. West Sussex, UK: Wiley-Blackwell. 

Teahan, W. J. (2010). Artificial Intelligence - Agent Behaviour I. bookboon.com. Hämtat 

från 

https://books.google.se/books?id=4Hy2QzVK1wAC&lpg=PA83&ots=Az7b6aGBm2

&hl=sv&pg=PA83#v=onepage&q&f=false 

Universität Leipzig. (1998 - 2015). Deutscher Wortschatz. The Leipzig Corpora Collection. 

Leipzig, Deutschland. Hämtat från http://corpora.uni-leipzig.de/download.html 03 

2015 

Weir, M., Aggarwal, S., de Medeiros, B., & Glodek, B. (2009). Password Cracking Using 

Probabilistic Context-Free Grammars. 30th IEEE Symposium on Security and 

Privacy, (ss. 391-405). Berkeley, CA, USA. doi:10.1109/SP.2009.8 

 

 



 

 
44 

 

Bilaga A: TABELLER 

A1 FRASFILER 
 

Tabell 10 - Frasfilernas egenskaper 

Frasfil n-
gramfil 

Antal 
ord/ 
fras 

Tröskel-
värde 

Tid 
generering 

Antal fraser Fraser 
/sek 

Fil-
storlek 

Knäckta 
hashar 

Längd 10 

L10T100N5CNews 5CNews - 100 4,2 h 229,6 (825 
milj.) 

55 000 9,2 GB 7/15 

L10T0N3WNews 3WNews - 0 1,5 h 223,9 (15,2 
milj.) 

2 900 173 MB 2/15 

L10T1N3WNews 3WNews - 1 16 min 221,3 (2,6 milj.) 2 700 30 MB 2/15 

Längd 14 

L14T3000N5CNews 5CNews - 3000 1,7 h 226,4 (90 milj.) 14 800 1,3 GB 0/15 
L14W-5T1N8CWiki 8CWiki 1-5 1 23,0 h 230,8 (1865 

milj.) 
22 537 27,7 GB 2/15 

L14T1N3WNews 3WNews - 1 20,2 h 228,9 (505 
milj.) 

7 000 7,5 GB 2/15 

L14W-
5T0N3WNews 

3WNews 2-5 0 24,0 228,2 (312 
milj.) 

3 622 4,7 GB 2/15 

Längd 16 

L16W4T5N8CWiki 8CWiki 4 5 7,3 h 228,8 (479 
milj.) 

18 500 8,0 GB 1 1/24 

L16W5-6T5N8CWiki 8CWiki 5-6 5 34,7 h 230,3 (1 355 
milj.) 

10 900 22,7 GB 0 

          
L16W4T0N3WNews 3WNews 4 0 9,2 h 226,0 (67,5 

milj.) 
2 030 1,1 GB 4 5/24 

L16W5T0N3News 3WNews 5 0 79,5 h 229,7 (887 
milj.) 

3 100 14,8 GB 1 

L16W6T1N3WNews 3WNews 6 1 58,7 h 229,7 (851 
milj.) 

4 000 14,2 GB 0 

          
L16W5T0N3WWeb 3WWeb 5 0 16,6 h 227,6 (199 

milj.) 
3 300 3,3 GB 1 1 

Längd 20 

L20W6T40N8CWiki 8CWiki 6 40 12,8 h 227,9 (244 
milj.) 

5 300 5,0 GB 0/12 

L20W6T5N3WNews 3WNews 6 5 22,3 h 228,4 (364 
milj.) 

4 500 7,5 GB 0/12 

L20W6T1N3WWeb 3WWeb 6 1 52,2 h 229,4 (727 
milj.) 

3 866 14,8 GB 0/12 
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A2 TIDER 
 

Tabell 11 - Frasfilernas tidsåtgång 

Frasfil n-gramfil Generering HashCat oclHashCat JtR 

Fraslängd 10 

L10T100N5CNews 1h 2min 39s 4,2 h 46 s 1 min 9 s 2 min 05 s 
L10T0N3WNews 23min 13s 1,5 h 1 s 4 s 2 s 

L10T1N3WNews 23min 13s 16 min 0 s 2 s 0 s 

Fraslängd 14 

L14T3000N5CNews 1h 2min 39s 1,7 h 6 s 8 s 6 s 

L14W-5T1N8CWiki 30min 19s 23,0 h 4 min 32 s 5 min 8 s 7 min 25 s 

L14T1N3WNews 23min 13s 20,2 h 31 s 46 s 1 min 35 s 

L14W-5T0N3WNews 23min 13s 24,0 h 45 s 28 s 59 s 

Fraslängd 16 
L16W4T5N8CWiki 30min 19s 7,3 h 31 s 43 s 1 min 39 s 

L16W5-6T5N8CWiki 30min 19s 34,7 h 3 min 37 s 3 min 54 s 5 min 12 s 

      

L16W4T0N3WNews 23min 13s 9,2 h 6 s 1 min 21 s 13 s 

L16W5T0N3WWeb 7min 26s 16,6 h 16 s 2 min 57 s 41 s 
L16W5T0N3WNews 23min 13s 79,5 h 10 min 16 s 5 min 46 s 9 min 59 s 

L16W6T1N3WNews 23min 13s 58,7 h 1 min 32 s 2 min 28 s 2 min 56 s 

Fraslängd 20 

L20W6T40N8CWiki 30min 19s 12,8 h 18 s 24 s 59 s 

L20W6T5N3WNews 23min 13s 22,3 h 26 s 35 s 1 min 28 s 

L20W6T1N3WWeb 7min 26s 52,2 h 2 min 14 s 2 min 25 s 2 min 56 s 

 

  



 

 
46 

 

A3 KNÄCKTA LÖSENORDSFRASER 
 

Tabell 12 - De fraser som knäcktes av respektive fil 

Frasfil Lösenordsfraser 

L10T100N5CNews andgametwo 
itsraining 

ibetyouwin 
greenhorse 

mymotheris 
killswitch 

hungergame 
L10T0N3WNews itsraining 

mymotheris 

L10T1N3WNews itsraining 
mymotheris 

L14W-5T1N8CWiki youaresohungry 
droppedherring 

L14T1N3WNews whatsfordinner 
showmethemoney 

L14W-5T0N3WNews whatsfordinner 
showmethemoney 

L16W4T5N8CWiki travelbackintime 

L16W4T0N3WNews haveyoubeenthere 
lovetoplaysoccer 
thinkingisnotfun 
travelbackintime 

L16W5T0N3WWeb whatismypostcode 

L16W5T0N3WNews haveyoubeenthere 
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Bilaga B: TESTUNDERLAG 

B1 TESTUNDERLAGSHASHAR 
Här visas de NTLM-hashar som användes som testunderlag. I de fall som knäckning 

lyckades visas även dess klartext.  

Tabell 13 - Testunderlagshashar med klartext i förekommande fall 

57543db22ddb59d10bb5596377b25cd2  
961cb06b3fcdb3952d7de2496c79f38e  
383e870199d8e932e4b543a45bfffaa4  
0c0accb9b344b6f50d90a58927192a22  
d193756945a104d94c8c55f353ee1997 hungergame 
724879b70dfd0cfb38c4bdfe62e841fc  
7944703b59818a9ad90ca147262e8df3  
cca8237c4608748e6e7983a063657f9f showmethemoney 
3221e2b60b1c2296ff6f8db69d20ebb3 thehistoryismine 
b5eb478208f4ba40fe008c3880f8d6d0 travelbackintime 
b1132dc6a3f6fdbed55e19ab2eda328d  
cd0381b7c28d3bbde49684badef7618b thehillshaveeyes 
5f4510bca1b7566c6c6961d10aa2a74b  
f95a3be4cad4615e250935644510113b  
dab9843e7a4a257ba23178bc9baebe96 itsraining 
1720abb3c1acc710e78cb24e72d8e420 killswitch 
a576fd9c88892538da9ecd40af4b045c  
d0485abc1df0c03f4eae63a5969ede70  
0ddbbe86727a0e05e48921f695c5f4ef  
922df5908eec069aced2916200d9faea  
7cb064c16082613f720d22c5aa9bcb72  
2b213792315df5b2b8abecaed9f6bff8  
9f1c314a6f62ef9686c7ba083fab3ebd  
bd7b9c2e02f470e824600a330ffe670b  
b1307673a7759cdbc69d0c3553072d09  
0dceb01407bb16d0366d3bcded140d04 mymotheris 
348a7a275a5912c5d73b2efd677b9de7 youaresohungry 
e82a18936cf857a0d3919a889e001626  
6c1503f974d6a93fde0b0070931b4f11  
cd7a199417dff2d7c8d92e179a2df763  
dbd674798fb61dc6959e3bce70605e05  
6ee78ca52c0a23b0603e38a583c1cf99  
1344fab5659a3bb1b0f66f255b51f0e2  
f0bae779ac60ed1f1147ff47ef11967f thinkingisnotfun 
f8a6256068079ffb5b600f280945331e whatismypostcode 
1b1cc6d81f26d668f6f0d3039559c451  
a1214d676cd050d93906bd6f99af1bc5  
b003843908717f73d670914b982d887d  
fd54d341a58dead6d0c5fe8bed4b2d67  
24fcd9baa58fd2ee61c04f94c7701ac9 ibetyouwin 
93c95284954d1f8288da0a597288d2ba  
4c1f6829ce0d421cd3112a113c991f83  
8cb01314b55c68579bee4649f479c77d lovetoplaysoccer 
3ec47106dd11beeb4757bc9b41aaacc3  
b7b9fe7ff796cb8dc9cc8b466d2e6216  
0d271913e6367fd893eac4cc37b24bfa haveyoubeenthere 
e71a0c0b21b630cf24c1d2933c33100a  
4603fe66a7d2e5224dcb4b65312da617  
c0d03ef9293f9704e8a6d0561e99e610 greenhorse 
cd5969024c8b56ceff7b9537c6765def  
bc913d4c0124c25da91dbdf24f10fa2d droppedherring 
bfeefdad0d3aa42684d1e1a0d882bd97  
51bdffaa372297244b090f21371cbb4c  
8a0158329d935265618a6e2214d0da78  
6138c0725c000b57b3a7d2ed47f69dd1  
fe4d20dea033feebc9800ee7e35119b5  
47e6419495c4dd277eb827309a886c41  
c6bd8f868d3da7d64f7d049f8644e482 andgametwo 
69002d9edf94ab2451521e0f00060513  
b3afd529d80fde3d33043d4dcd782fc3  
9fba9cc73e56aa9fffee0db86b8d6d6d  
a84c7d03d5ed6269914d34aaa72b1d1c whatsfordinner 
2c350cb94bce779677782a06411a9187  
7674af95e60f738acffbeb71e47775e3  
959178e7829444805e5bcc51b2a3addd  
39cb5574aa7dbf5927df362cee75baf0  

 

  



 

 
48 

 

Bilaga C: SKÄRMKLIPP 

C1 PHRASERGRAM 
Här visas ett skärmklipp från programmet i den första delen av tillämpningen, i vilket det 

skapas n-gram. En mindre textkälla än de övriga i arbetet har använts, ”Adventures of 

Sherlock Holmes” hämtad från (Project Gutenberg, 2015). Detta är inte en lämplig källa för 

ett riktigt knäckningsförsök, utan används endast i demonstrationssyfte då de resulterande 

filerna blir tillräckligt små för att vara möjliga att öppna i en vanlig textredigerare.  

Skärmklippet är uppdelat för relevant översikt. 

 

 

Figur 14 – PhraserGram skapar n-gram 

Nedan visas ett kort utdrag från den n-gramfil som skapats. 

 

Figur 15 – Ett utdrag av skapade 3-gram på ordnivå 
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C2 PHRASER 
Detta skärmklipp kommer från den andra delen av tillämpningen, då frasgenereringen 

sker. 

Även detta skärmklipp är uppdelat för att undvika överflödig textmassa. 

 

 

Figur 16 – Phraser skapar fraser 

Nedan visas ett väldigt kort utdrag av de fraser som skapats. 

 

Figur 17 - Ett utdrag av genererade fraser 
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C3 HASHCATGUI 
Detta är det grafiska användargränssnitt som kan användas tillsammans med HashCat 

sviten för att starta en knäckningssession med HashCat eller oclHashCat, vilka bägge är 

konsolprogram. Som synes är det möjligt att göra en mängd inställningar, varför ett GUI 

avsevärt kan förenkla jämfört med att skriva in startkommandot med dess argument i 

konsolfönstret. 

 

Figur 18 - HashCatGUI, fliken för inställningar för oclHashCat 
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C4 HASHCAT/OCLHASHCAT 
Här visas skärmklipp från körning med samma fraslista i knäckningsprogrammen 

HashCat, respektive oclHashCat. 

 

Resultatfilen nedan är från körningen av oclHashCat, vilken i stort är identisk med den 

från HashCat, bortsett från att oclHashCat även kan visa på vilken position i listan den 

hittade frasen finns, vilket här är den sista posten på varje rad. De föregående posterna är 

den hash som knäckts samt dess motsvarande klartext. 

 

Figur 21 - Knäckta fraser i oclHashCat 

  

Figur 19 – En knäckningssession med HashCat Figur 20 - Motsvarande knäckningssession med 
oclHashCat 
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C5 JOHN THE RIPPER 
Detta är det alternativa knäckningsprogrammet, John The Ripper, vilket körs i 

konsolfönstret. 

 

Figur 22 - En knäckningssession med John The Ripper 

Som synes ovan har John The Ripper i denna session knäckt de två 

fraserna ”youaresohungry”, samt ”droppedherring”. Det sparas även en loggfil över 

knäckta lösenord, och nedan visas denna loggfils innehåll efter ovanstående 

knäckningssession. 

 

Figur 23 - Knäckta fraser i John The Ripper 

Här visas även ett exempel på hur det kan se ut när data skickas till JtR via stdin/stdout.  

 

Figur 24 – ”Pipe” mellan Phraser och John The Ripper (uppdelat skärmklipp för översikt) 



 



www.kth.se


	1 Inledning
	1.1 Bakgrund
	1.2 Syfte
	1.3 Problemformulering
	1.4 Metod
	1.5 Avgränsningar

	2 Bakgrund och relaterat arbete
	2.1 Allmänt
	2.2 Allmänt om lösenord och knäckning
	2.3 Val av lösenord
	2.4 Säker lösenordslagring
	2.5 Attackmetoder
	2.5.1 Brute-force
	2.5.2 Ordlistor
	2.5.3 Hybridattacker
	2.5.4 Regnbågstabeller
	2.5.5 Övriga
	2.5.5.1 Mutationer
	2.5.5.2 Mönster/mask
	2.5.5.3 Kombination


	2.6 Mjukvara för knäckning
	2.6.1 HashCat
	2.6.2 John the Ripper

	2.7 Hårdvarans bidrag till knäckning
	2.7.1 GPU
	2.7.1.1 Överväganden vid val av GPU

	2.7.2 Kluster

	2.8 Informationsteori
	2.8.1 Entropi
	2.8.2 Markovkedjor
	2.8.2.1 N-gram
	2.8.2.1.1 Bokstavsbaserade
	2.8.2.1.2 Ordbaserade


	2.8.3 Kontextfri grammatik


	3 Modellering
	3.1 Val av språkmodell
	3.2 Teknik- och tillämpningsval
	3.3 Metod för mätningar och jämförelser
	3.3.1 Målsättning, illustrering
	3.3.2 Testunderlag
	3.3.3 Använda textkällor
	3.3.4 n-gram ordning och nivå
	3.3.5 Mätningar/beräkningar
	3.3.6 Specifikation av hårdvara
	3.3.7 Jämförelse


	4 Tillämpning av program för knäckning av lösenordsfraser
	4.1 Grundläggande arkitektur
	4.2 Frasgenerering enligt markov
	4.2.1 Extraktion av n-gram
	4.2.1.1 Bokstavsnivå
	4.2.1.2 Ordnivå

	4.2.2 Frasgenerering
	4.2.2.1 Datastruktur
	4.2.2.2 Grundalgoritm
	4.2.2.3 Starttillstånd och startfeeds
	4.2.2.4 Huvudfunktion
	4.2.2.5 Tröskelvärde
	4.2.2.6 Undre gräns för fraslängd
	4.2.2.7 Antal ord som slutvillkor
	4.2.2.8 Avslutande av fras enligt meningsbrytningar



	5 Resultat
	5.1 N-gram statistik
	5.2 Testunderlag
	5.3 Knäckning med frasfiler
	5.3.1 Fraslängd 10
	5.3.2 Fraslängd 14
	5.3.3 Fraslängd 16
	5.3.4 Fraslängd 20

	5.4 Effektivitet
	5.5 Tidsåtgång
	5.6 Jämförelse brute-force

	6 Slutsatser
	6.1 Slutsats och diskussion
	6.2 Framtida arbete
	6.2.1 Optimering av prestanda
	6.2.2 Kontextfri grammatik
	6.2.3 Avgränsningarna
	6.2.4  Modifieringar av ingångsvärden


	Bilaga A: Tabeller
	A1 Frasfiler
	A2 Tider
	A3 Knäckta lösenordsfraser

	Bilaga B: Testunderlag
	B1 Testunderlagshashar

	Bilaga C: Skärmklipp
	C1 PhraserGram
	C2 Phraser
	C3 HashCatGUI
	C4 HashCat/oclHashCat
	C5 John The Ripper


