
Paroolid
Osalejad saavad teada, kuidas luua ja kasutada tugevaid paroole, et oma andmeid
veebis paremini kaitsta. Osalejatele selgitatakse tugeva parooli loomise põhimõtteid
ja paroolide jagamisega seotud potentsiaalseid probleeme. Samuti saavad nad
teada, kuidas paroole kaitsta ja takistada volitamata juurdepääsu kontodele.

Materjalid
Küsitlusleht Paroolide teave



Paroolide põhitõed

1. osa

Räägi õpilastele

Inimesed mõtlevad harva paroolide peale, mida nad veebisaitidel, rakendustes ja
teenustes kasutavad. Paroolide tugevusest oleneb aga see, kui kaitstud on teie
andmed.

Suhtlus klassiga

Alustage osalejatega arutelu, võttes aluseks järgmised küsimused. Tuletage
osalejatele meelde, et nad ei avaldaks selle ega muude harjutuste käigus oma
paroole.

Küsi õpilastelt

Mitu parooli teil on? 

Kas kasutate iga meili- ja sotsiaalmeediakonto puhul erinevaid paroole?

Kas need erinevad märkimisväärselt või on ühe parooli variatsioonid?

Kui teil on mitu parooli, siis kuidas jätate meelde, milline parool on millise kontoga
seotud?

Küsi õpilastelt

Kui tihti olete mõne tähtsa parooli unustanud?

Mida olete teinud, kui olete mõne parooli unustanud?

Kuidas hõlbustate paroolide meeldejätmist?

Kas kasutate mõnd parooli iga päev?

Mis juhtuks, kui keegi uuriks (teie teadmata) välja teie parooli?

Kas tulemus oleneks sellest, kes see on?

Mida saaks teie kohta teada keegi, kes pääses parooli abil teie kontole?



2. osa

Suhtlus klassiga

Jagage osalejad paaridesse.

Räägi õpilastele

Arutlege partneriga, mis juhtuks siis, kui keegi, kes soovib teile halba, saaks teada
teie lemmiksotsiaalvõrgustiku konto parooli.

Suhtlus klassiga

Andke osalejatele arutlemiseks 5 minutit. Seejärel paluge gruppidel vastuseid
jagada.

Räägi õpilastele

Nüüd rääkige partneriga sellest, mis juhtuks, kui häkker saaks teada teie
vanema/hooldaja veebipangakonto parooli.

Suhtlus klassiga

Andke osalejatele arutlemiseks 5 minutit. Seejärel paluge gruppidel arutluse tulemusi
jagada.

3. osa

Räägi õpilastele

Võib-olla mõtlete, kuidas häkker privaatse parooli teada saab. Selleks on mitu
moodust. Üks meetod on sotsiaalne manipuleerimine ehk kellegi petmine
eesmärgiga õhutada teda parooli jagama. Häkker võib selleks saata meilisõnumi,
mis pärineb näiliselt platvormilt või veebisaidilt, kus kasutajal on konto. Meilisõnumis
võidakse saajal paluda klõpsata lingil ja logida sisse oma kasutajanime ja parooliga,
mis võimaldab häkkeril need andmed enda valdusesse saada.

Häkkerid proovivad mõnikord paroole ära arvata, kasutades levinud fraase, nagu
„parool123”, „test”, või teie ees- ja perekonnanime.

Teine viis, kuidas häkkerid privaatseid paroole teada saavad, on jõumeetodil põhinev
rünnak. Jõumeetodil põhinev rünnak tähendab seda, et häkker proovib teie kontole
sisselogimiseks järjest eri paroole. Jõumeetodil põhinevat rünnakut saab teha ka
käsitsi, ent sageli kasutatakse selleks arvutiprogrammi, mis proovib kiiresti ja
automaatselt paroolide kõikvõimalikke kombinatsioone. Näiteks võivad häkkerid
kasutada tõenäoliste paroolide või eri tähtedest ja numbritest koosnevate paroolide



loendit, kuni nad leiavad õige parooli.

Mõned jõumeetodil põhinevad rünnakud on ka keerukamad. Kui teie parool on
tõenäoliste paroolide loendis (nt „pontu123” või „parool”), arvavad mõned
programmid selle kiiremini ära, proovides neid paroole enne keerukamaid või
juhuslikke paroole. Rünnak võib olla ka üksikasjalikum, kui häkker teab teie isiklikke
andmeid. Näiteks kui häkker teab, et teie lemmiklooma nimi on Miisu, võib ta
proovida parooli „Toby” ja numbrite kombinatsiooni (nt „Miisu629” või „Toby3020”).



Loomispõhimõtted

1. osa

Küsi õpilastelt

Kes teab, mida tähendab „tugev” või „tugevam” parool? Miks on see hea mõte?

Räägi õpilastele

Tugev parool aitab teie andmeid kaitsta. Kuigi tugev parool ei garanteeri, et teie
kontot ei häkita, võimaldab nõrk parool märksa hõlpsamini teistel teie andmetele
juurde pääseda.

Parooliharjutus

Küsi õpilastelt

Tooge näiteid nõrkadest paroolidest.

1. Näiteks: „Parool”, „12345”, „Tere!”, kellegi sünnipäev või hüüdnimi.

Miks on need teie arvates nõrgad?

1. Inimestel ja/või jõumeetodit kasutavatel arvutitel on neid lihtne ära arvata.

Kuidas muuta parooli tugevamaks?

1. Lisage numbreid, suur- ja väiketähti, sümboleid, muutke parooli pikemaks ja
vältige sageli kasutatavaid fraase ja sõnu.

Suhtlus klassiga

Pärast osalejate kommentaaride kuulamist kirjutage tahvlile järgmised juhised.

Lisage vähemalt üks number.

Lisage vähemalt üks sümbol.

Lisage vähemalt üks suurtäht ja üks väiketäht.

Parool peab koosnema vähemalt 7 tähemärgist.



Parooli peab olema lihtne meelde jätta (v.a paroolihalduri kasutamisel).

Paroolihaldur on veebisait või rakendus, mis aitab kasutajatel paroole
salvestada ja hallata.

Parool ei tohi koosneda ühest sageli kasutatavast sõnast ega isiklikest
andmetest (sünnikuupäev, vanema nimi vms).

Üht parooli ei tohi kasutada mitmel veebisaidil.

Räägi õpilastele

Tugevate paroolide loomiseks on kaks võimalust. Võite järgida tahvlil olevat või
sarnast „parooliretsepti”. Sellised retseptid õhutavad teid lisama teksti/numbreid
sisaldavasse parooli raskesti äraarvatavaid elemente, mis muudab ka parooli
äraarvamise keerukamaks. Selle lähenemise negatiivne külg on see, et paroole on
raskem meelde jätta.

Tugevad paroolid

Räägi õpilastele

Teine moodus tugevate paroolide loomiseks põhineb parooli pikkusel. Kuna parooli
pikkus ja tugevus on seotud, võib nelja või enama omavahel mitteseotud sõna
kasutamine muuta paroolid inimeste ja jõumeetodit kasutavate arvutite jaoks märksa
raskemini äraarvatavaks. Selle meetodi eeliseks on see, et loodavaid paroole on
hõlpsam meelde jätta kui retsepti kasutamisel.

Samuti võib kasutada nende meetodite kombinatsiooni, luues parooli vähemalt
neljast omavahel mitteseotud sõnast ning lisades nendele sümboleid ja numbreid.

Nende meetodite eesmärk on sama: luua kordumatuid paroole, mida teistel on raske
ära arvata.

Räägi õpilastele

Jagage osalejad paaridesse.

Paluge paaridel luua tahvlile kirjutatud juhiste alusel tugevad paroolid. Pidage
meeles, et arvuti jaoks raskesti juhuslikult äraarvatavat parooli võib siiski olla lihtne
tuvastada, kui inimese või arvuti käsutuses on loend sagedasematest pikkadest
paroolidest. Paber, kuhu parooli üles kirjutasite, korjatakse ära ülesande lõpus. Seda
parooli ei ole soovitatav ühelgi kontol kasutada, kuna grupi liikmed teavad seda.

Andke osalejatele töötamiseks 5 minutit. Seejärel liikuge ruumis ringi ja küsige
osalejatelt, millised nende näidisparoolidest on kõige tugevamad. Küsige osalejatelt,



kas loodud paroolid on neil järele vaatamata meeles.

Kuigi mõned veebisaidid nõuavad, et parool vastaks vähemalt mõnele neist
tingimustest, ei ole paljudel veebisaitidel selliseid piiranguid. Võite luua parooli ka
juhuslikest sageli kasutatavatest sõnadest.

Suhtlus klassiga

Laske paaridel luua mitmest sõnast koosnevad paroolid. Selgitage, et parool peab
koosnema vähemalt neljast sõnast, et see oleks tugev ja seda oleks lihtne meelde
jätta. Andke osalejatele töötamiseks 5 minutit. Seejärel liikuge ruumis ringi ja küsige
osalejatelt, milliseid paroole nad lõid. Tuletage osalejatele veel kord meelde, et
paberilehti ei koguta tegevuse lõpus kokku ja neid paroole ei tohiks ühelgi kontol
kasutada.

Räägi õpilastele

Mõned veebisaidid kasutavad identiteedi kinnitamiseks süsteemi, mida nimetatakse
mitmeastmeliseks (või kaheastmeliseks) autentimiseks. Veebisaidid saadavad sageli
tekstsõnumina, meilitsi või rakenduse kaudu ühekordse koodi, mis tuleb koos
parooliga sisestada.

See meetod aitab teie kontosid kaitsta, lisades täiendava turvakihi, mida on märksa
raskem murda. Näiteks peab inimene teie kontole sisselogimiseks teadma teie
parooli ja hankima juurdepääsu kontoga seotud rakendusele, seadmele või
meiliaadressile.



Paroolide kaitsmine

Esimene osa

Räägi õpilastele

Isegi kui loote parooli, mida on arvutil või inimesel raske murda, võib parooli nõrkus
avalduda muul moel.

Küsi õpilastelt

Millistel muudel viisidel võib paroolide nõrkus avalduda?

1. Parool võib olla nõrk näiteks juhul, kui seda kasutatakse mitmel kontol või mitu
aastat järjest, see hõlmab isiklikke andmeid või see unustatakse.

Kui sageli tuleks teie arvates parooli vahetada?

Räägi õpilastele

Isegi head paroolid võidakse varastada või nende turvalisust rikkuda, ent saate siiski
ennast teatud toimingutega kaitsta. Kui veebisaidil, kus teil on konto, ilmneb
andmeleke, muutke kindlasti parooli sel veebisaidil ja ka muudel saitidel, kus
kasutate sarnaseid paroole.

Paljude pikkade ja keerukate paroolide meeldejätmine võib olla keeruline.

Küsi õpilastelt

Kas teie arvates on hea mõte kirjutada paroolid paberitükile või arvutis olevasse
dokumendifaili? Miks või miks mitte?

Suhtlus klassiga

Mainige tõenäosust, et keegi leiab paberitüki või märkab arvutis faili. Selgitage, et
üks võimalus on kasutada paroolihaldurit – rakendust, mis aitab kasutajatel paroole
salvestada ja organiseerida.

Teine osa

Räägi õpilastele

Kasutame iga päev eri veebisaitidel paljusid eri kontosid. Iga kord kõigil veebisaitidel
sisse- ja väljalogimine võib osutuda keeruliseks.



Küsi õpilastelt

Kas olete kasutanud brauseris parooli salvestamise funktsiooni, et salvestada mõne
veebisaidi parool? Miks või miks mitte?

Kas mõistate, kuidas veebisait teid meelde jätab?

1. Küsige selgitusi. Seejärel selgitage, et veebisaidid talletavad sisselogimise
meeldejätkmiseks küpsisefaili. Küpsised on väikesed failid, mis talletatakse teie
arvutisse ning mis aitavad veebisaidil teid ja teie arvutit tulevastel külastustel ära
tunda, ilma et peaksite uuesti sisse logima. Küpsisefaile saab aga kasutada ka
teie jälgimiseks eri veebisaitidel. See on üks viis, kuidas reklaamid teid sihivad.

Kas oma arvutis parooli salvestamine on hea mõte?

Küsi õpilastelt

Kas teie arvutis on määratud sisselogimisparool?

Mis juhtub, kui jagate arvutit teistega?

1. Isegi kui parooliväljal olev parool asendatakse mustade täppide või tärnidega,
võivad teised arvuti kasutajad teie parooli siiski välja uurida. Ekraanil oleva
parooli peitmine ei tähenda, et see ei oleks kuskil mujal salvestatud.

Küsi õpilastelt

Kas teatud olukordades tohib parooli jagada? Millal? Miks?

1. Näiteks võib parooli jagada juhul, kui vanemad soovivad tead lapse parooli või
mõnes teenuses, näiteks Netflixis, kasutatakse ühist / perekontot.

Kas jagate oma parooli kellegagi? Kui jagate, siis kellega ja miks?

Kui teie lähedane sõber kasutaks argumenti „kui sa minust hoolid …”, siis kas see
motiveeriks teid temaga parooli jagama? Miks või miks mitte?

Räägi õpilastele

Võite jagada parooli mõne lähedasega, ent kellestki hoolimine ei tähenda tingimata
seda, et tal peaks olema täielik juurdepääs teie veebikontodele.

Enne jagamist mõelge omavaheliste suhete peale ja võtke arvesse ka seda, et suhe
võib aja jooksul muutuda. Näiteks vanema/hooldajaga jagamine erineb



märkimisväärselt parima sõbraga jagamisest.

Küsi õpilastelt

Mis võib teiega juhtuda, kui jagate parooli?

1. Keegi võib teie pangakontodele juurde pääseda, veebis teiena esineda või teie
saladusi teada saada.

Kas kasutaksite kontot teistmoodi, kui jagaksite selle parooli kellegi teisega?

Küsi õpilastelt

Kas jätaksite Netflixis midagi vaatamata või mõne meili kirjutamata, kui keegi teine
näeks teie tegevust?

Suhtlus klassiga

Osalejad peaksid võtma aluseks enda käitumise jagatud konto kasutamisel. Nad
peaksid võtma arvesse, et konto teised kasutajad näevad nende tegevust veebis.

Küsi õpilastelt

Kui konto näol on tegemist teie virtuaalse kuvandiga, näiteks
sotsiaalmeediaprofiiliga, siis kas on mõistlik lubada teistel inimestel teie kontot
kasutada?

Suhtlus klassiga

Arutlege tõenäosust, et keegi esineb teiena ja saadab teie sõpradele sõnumeid.

Küsi õpilastelt

Kas lubate kasutatavatel seadmetel oma paroole salvestada? Miks või miks mitte?
Kas see tähendab, et isiklikus telefonis või arvutis paroolide salvestamine on ohutu?
Mis juhtub, kui lubate sõbral oma telefoni või arvutit laenata?

Kas jagate mõnd seadet teistega, näiteks sõprade või pereliikmetega? Kas jagate
seadmes üht kontot või on igal kasutajal eraldi konto?

Kas kasutate avalikke seadmeid, näiteks raamatukogus, koolis või mujal? Kas teete
nendes seadmetes samu toiminguid kui mujal?

Kolmas osa

Suhtlus klassiga



Jagage osalejad paaridesse.

Räägi õpilastele

Paluge paaridel arutleda selle üle, kas nad on koolis, raamatukogus või muus
avalikus keskkonnas arvutis sisse loginud ja märganud, et keegi on jäänud oma
sotsiaalmeedia- või meilikontole sisselogituks. Paluge osalejatel mõelda selle peale,
kas nad vaataksid kontol ringi või teeksid midagi muud.

Suhtlus klassiga

Andke osalejatele arutlemiseks 5 minutit aega, seejärel paluge neil jagada. Arutlege
grupiga sellise volitamata kasutamise üle.



Volitamata juurdepääs kontole

Esimene osa

Suhtlus klassiga

Pange tähele! Osa selle ülesande sisust kirjeldatakse jaotises „1. ülesanne:
paroolide põhitõed”. Võite ise otsustada, kas soovite selle materjali uuesti läbi
töötada või vahele jätta.

Räägi õpilastele

Teistel on võimalik teie kontole juurde pääseda ka ilma parooli teadmata või
juhuslikult ära arvamata. Kui keegi teab teie kohta piisavalt palju, võib ta nende
teadmiste alusel teie parooli tuletada või veenda teie ettevõttes kedagi teie andmeid
avaldama. Kuna nad ei kasuta teie kontole sissemurdmiseks tehnoloogiat,
nimetatakse seda tüüpi rünnakut sotsiaalseks häkkimiseks või sotsiaalseks
manipuleerimiseks.

Küsi õpilastelt

Tõstke käsi, kui olete mõne veebisaidi parooli unustanud.

Mis juhtub, kui klõpsate valikut „Unustasin parooli”?

1. Veebisait palub tavaliselt sisestada turvaküsimuse vastuse või võtab teiega
telefonitsi või meilitsi ühendust.

Milliseid turvaküsimusi veebisait esitab?

1. Selgitage, et sõbrad ja tuttavad võivad nende küsimuste vastuseid teada või ära
arvata. Näiteks: lemmiklooma nimi, sünnikoht, ema neiupõlvenimi,
lemmikõpetaja nimi, parima sõbra nimi, lemmiksporditiim.

Kes võivad veel teie kohta neid andmeid teada?

Kuidas veebisait teiega ühendust võtab, kui olete parooli unustanud?

Kellel võib veel olla juurdepääs teie kontaktandmetele?

Küsi õpilastelt

Kuidas võib võõras hankida teie turvaküsimuste vastustega seotud isiklikke
andmeid?



1. Sotsiaalmeediapostitused, avaliku teabe veebiotsingud, mitu korda arvamine,
sõprade käest küsimine jne.

Tooge näiteid isiklikke andmeid hõlmavatest sotsiaalmeediapostitustest?

1. Näiteks Instagrami lisatud kassipilt, mille allkiri hõlmab kassi nime, märgitud
asukohaga foto või avalikud sünnipäevapostitused.

Kuidas Google‘i abil kellegi kohta teavet hankida ja tema parooli häkkida?

1. Kui otsingumootor leiab kooliajalehe veebiversioonist kellegi üheksanda klassi
pildi, saab selle abil võib-olla välja selgitada tema üheksanda klassi õpetaja
nime.

Teine osa

Räägi õpilastele

Turvaküsimuste vastuseid sisaldava teabe postitamine võib olla väga ohtlik. Valige
kindlasti turvaküsimused, mille vastuseid teate ainult teie. Samuti võite
turvaküsimuste puhul kasutada väljamõeldud vastuseid, kui neid on lihtne meelde
jätta või salvestate need paroolihaldurisse.

Veebisaidid võivad võtta kasutajaga ühendust kontoga seotud telefoninumbri või
meiliaadressi kaudu. Kui kasutaja unustab parooli, pakuvad veebisaidid sageli ajutist
parooli või hüperlinki, mille abil kasutaja saab parooli lähtestada.

Küsi õpilastelt

Kas see on ohutu viis kontrollida, kas uut parooli taotlev isik on tõepoolest väidetav
kasutaja?

Mis juhtub, kui jagate kontoga seotud meiliaadressi?

1. Parooli lähtestamise link on üldjuhul ohutu, ent kui jagate kontot või parooli
kellegi teisega, võite sattuda ohtu.

Räägi õpilastele

Sotsiaalne häkkimine võib tähendada ka seda, et keegi võtab teiega otse ühendust
ja üritab teilt andmeid välja petta. Mõnikord saadavad inimesed meilisõnumeid,
milles nad esinevad kellegi teisena (nt sõbra, pereliikme või pangatöötajana) ja
paluvad teil oma identiteedi kinnitamiseks jagada tähtsaid andmeid (nt oma



sünnipäeva). See võib toimuda ka varjatumalt, näiteks kui keegi häkib sisse teie
sõbra sotsiaalmeediakontole ning saadab teile (ning võib-olla ka paljudele teistele)
sõnumi ja küsib, millal on teie sünnipäev või kus üles kasvasite. Kui saate sõpradelt
veidraid sõnumeid, tasub esmalt sõbraga ühendust võtta (väljaspool
sotsiaalmeediaplatvormi) ja uurida, kas sisu on tõepoolest tema saadetud.

Näiliselt ehtsatel meiliaadressidel või veebisaitidel põhinevaid rünnakuid nimetatakse
andmepüügiks, mis võib viia identiteedivarguseni. Identiteedivaras võib näiteks teie
nimel krediitkaarte luua ja kasutada, mis võib tulevikus teie jaoks krediitkaardi
hankimist raskendada.

Andmepüük võimaldab vargal teiena esineda ja hankida veelgi rohkem teavet,
nuhkida teie meilisõnumites, teie nimel sõpradele sõnumeid saata või teie raha
varastada. Võib ka juhtuda, et varas saab luua uue parooli, mida te ei tea, ja teid
kontolt välja lukustada.



Ülesanne

Küsitlusleht

Ülesanne

Paluge osalejatel vastata järgmistele küsimustele ja lisage nende vastused
visuaalsel või teksti kujul küsitluslehele Paroolide teave.

1. Nimetage kolm õppetunni jooksul omandatud teadmist, mida kasutate järgmine
kord parooli luues?

2. Millisel juhul võib teie arvates kellegi teisega parooli jagada?

3. Millist kolme strateegiat saab kasutada selleks, et kellegagi ohutult oma parooli
jagada?

4. Tooge kolm näidet selle kohta, mis võib juhtuda, kui parool satub valedesse
kätesse.
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