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FOCUS OP VEILIGHEID

Focus op veiligheid
Zowel Tails als Let’s Encrypt hebben een succesvol 2018 achter de rug en hebben dit jaar een heleboel 
nieuwe functies klaarstaan. De npm-module event-stream bevatte een backdoor nadat de maintainer het 
project aan iemand anders had overgedragen. En de EU is een bugbountyprogramma voor open source 
software gestart. Deze en andere beveiligingsnieuwtjes lees je in Focus op veiligheid. Koen Vervloesem

DOMEIN LINUX.ORG 
TIJDELIJK GEKAAPT

Het domein linux.org was begin 
december 2018 even gekaapt 

en beklad met de boodschap “G3T 
0WNED L1NUX N3RDZ” en een 
NSFW-foto van een behaard achter-
werk. Mike McLagan, de beheerder 
van de website, gaf op Reddit aan 
dat de vandaal geen toegang had 
tot de servers zelf, maar aan het 
wachtwoord van zijn partner was 
gekomen bij de domeinnaambe-
heerder Network Solutions en via 
dat account de domeinnaam linux.
org naar een andere webserver 
kon verwijzen. McLagan gaf toe 
dat hij meerfactorauthenticatie 
had moeten toepassen. Na 3,5 
uur had hij weer de controle over 
het domein en een dag erna had 

hij al zijn accounts beveiligd met 
meerfactorauthenticatie.

SUCCESVOL 2018  
VOOR TAILS

Voor Tails, de Linux-distributie 
die zich richt op privacy en ano-

niem surfen, was 2018 een succesvol 
jaar. Gemiddeld werd de distributie 
22.000 keer per dag gedownload. 
De ontwikkelaars reageerden op 
1.123 foutrapporten en focusten zich 
meer op gebruiksvriendelijkheid. 
De builds van Tails zijn nu volledig 
reproduceerbaar, zodat je erop kunt 
vertrouwen dat de iso-images effec-
tief gecreëerd zijn uit de officiële 
broncode. Bovendien is het aandeel 
van individuen in de inkomsten van 
Tails verdubbeld van 17% naar 34%.

In december 2018 kwam Tails 3.11 

uit. Als je deze versie als virtuele 
machine draait, waarschuwt het 
besturingssysteem de gebruiker 
dat het gastheerbesturingssysteem 
en de virtualisatiesoftware hem 
kunnen monitoren. In 2019 gaan 
de ontwikkelaars zich focussen op 
het verbeteren van de installatie en 
upgrades. Dat begon in januari 2019 
direct in Tails 3.12 met een nieuw 
installatiemechanisme met usb-ima-
ges, de ondersteuning van Secure 
Boot en de mogelijkheid om je sys-
teem automatisch te upgraden.

https://tails.boum.org

BACKDOOR IN NPM- 
MODULE EVENT-STREAM

Er werd een backdoor 
ontdekt in de npm-module 

event-stream. De backdoor werd 
alleen geactiveerd als de code werd 
opgenomen in de open source Bit-
coin-wallet Copay. In dat geval stal 
ze de geheime sleutel van de gebrui-
ker. De manier waarop de backdoor 
in event-stream terecht kwam, is wel 
vermeldenswaardig. Dominic Tarr 
beheerde de repository, maar had al 
jaren geen grote aanpassingen meer 
gedaan aan de code. Hij gebruikte 
het zelfs niet meer. Toen GitHub-ge-
bruiker right9ctrl hem e-mailde en 
aanbood om event-stream te onder-
houden, gaf hij hem schrijftoegang 
tot de repository. Right9ctrl voerde 
wat kleine bugfixes uit, maar na een 
tijdje voegde hij een afhankelijkheid 
toe van een andere npm-bibliotheek 
met een backdoor.

Gelukkig merkte een wakkere 
gebruiker op dat iets niet pluis was 
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