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WORKSHOP

Nitrokey SAFETY 
FIRST!

Veel mensen slaan sleutels voor ssh en pgp gewoon op hun PC op, maar dat is niet zo veilig. Een 
smartcard biedt extra veiligheid, maar dit is weer omslachtig, omdat je dan ook een smartcardlezer 
nodig hebt. De Nitrokey combineert dezelfde veiligheid als een smartcard met het gebruiksgemak 
van een usb-stick. Koen Vervloesem

Als je op een veilige ma-
nier wilt inloggen op een 

Linux-server, krijg je altijd het advies 
om geen wachtwoord te gebruiken, 
maar een publieke sleutel. Je creëert 
op je PC dan een geheime sleutel en 
bijbehorende publieke sleutel en 
uploadt die publieke sleutel naar je 
server. De geheime sleutel houd je 
op je PC. Daarna stel je de OpenSSH-
server op je Linux-server zo in dat je 
gebruiker alleen nog maar kan inlog-
gen als hij kan bewijzen dat hij de 
eigenaar is van de geheime sleutel.

Allemaal goed en wel, maar de 
veiligheid van dit systeem hangt 
af van het geheim houden van de 
geheime sleutel. En als je die op je 
PC aanmaakt en de hele tijd op de PC 
laat staan, dan hoeft er maar ergens 
malware of een (fysieke of virtuele) 
inbreker toegang te krijgen tot je 
sleutelbestand en dan ben je gecom-
promitteerd. Bovendien zou je op 
elke PC waarmee je op je server wilt 
inloggen je geheime sleutel moeten 
zetten. Dat is een groot risico.

HARDWARESLEUTEL
De Nitrokey (https://www.nitrokey.
com/) van het gelijknamige bedrijf 
uit Duitsland biedt een oplossing. Je 
slaat je geheime sleutels voor ssh, 
pgp, s/mime en zelfs de seeds voor 
eenmalige wachtwoorden in het klei-
ne usb-stickje op en daar komen ze 
op geen enkel moment uit. Met een 
open interface en open source soft-
ware kan je je bestaande authenti-
catiesoftware met de Nitrokey laten 
samenwerken. Het genereren van 
geheime sleutels en berekeningen 
ermee gaat in de Nitrokey zelf.

Het apparaatje is met een pincode 
beveiligd en is ook beschermd tegen 
brute-force aanvallen. Niet alleen 
de software, maar ook de firmware 
en de hardware zijn open source (op 
https://github.com/nitrokey vind je 
alle code en schema’s). Eén van de 
versies van de Nitrokey heeft ook 
een onafhankelijk beveiligingsas-
sessment doorstaan. Wij hebben 
de Nitrokey Pro 2 (€49,-) op Ubuntu 
19.04 getest. Er zijn ook nog andere 

modellen, bijvoorbeeld met versleu-
telde opslag erbij of met ondersteu-
ning voor FIDO U2F.

INSTALLATIE
De Nitrokey is eigenlijk een Open-
PGP-smartcard in het formaat 

  De pincodes voor de beheerder en gebruiker beschermen je Nitrokey tegen ongeoor-
loofd gebruik. 
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