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FOCUS OP VEILIGHEID

Focus op veiligheid
De OpenPGP-keyservers worden gespamd, waardoor GnuPG-installaties onbruikbaar worden. De 
Amerikaanse overheid wil wederom een backdoor in encryptiesystemen. En Dropbox ondersteunt 
met eCryptfs versleutelde ext4-bestandssystemen. Deze en andere beveiligingsnieuwtjes lees je in 
Focus op veiligheid. Koen Vervloesem

OPENPGP-KEYSERVERS 
WORDEN GESPAMD

De laatste maanden is een 
eenvoudige, maar vervelende 

aanval aan de gang op OpenPGP- 
keyservers. Door keyservers kan je 
publieke certificaten van andere 
mensen ontdekken als je op een vei-
lige manier met hen wilt communice-
ren. Iedereen die geverifieerd heeft 
dat een certificaat tot een persoon 
behoort, kan zijn handtekening 
daaraan toevoegen. Daarmee geeft 
hij de boodschap dat hij er garant 
voor staat dat dit certificaat van die 
persoon is.

De OpenPGP-specificatie legt 
echter geen bovengrens op aan het 
aantal handtekeningen dat aan een 
certificaat toegevoegd kan worden. 
Echter, GnuPG, de populairste 

OpenPGP-implementatie, wordt 
heel traag -en daardoor zo goed als 
onbruikbaar- als je een certificaat 
met heel veel handtekeningen 
importeert.

Robert J. Hansen en Daniel Kahn 
Gillmor, twee personen uit de 
OpenPGP-community, ontdekten 
dat iemand hiervan misbruik heeft 
gemaakt. Publieke certificaten 
zijn gespamd met tienduizenden 
handtekeningen. Iedereen die 
dus één van deze certificaten zou 
importeren in GnuPG om met hen te 
communiceren, zou merken dat dit 
niet lukt of dat daarna fundamente-
le bewerkingen met GnuPG onbruik-
baar traag worden. Dit soort spam 
is al langer bekend, maar het is de 
eerste keer dat het op zo’n grote 
schaal gebeurt en zo effectief blijkt 
te zijn. Dat kan anderen wel eens 

op (verkeerde) ideeën brengen. Zo 
gebruiken Linux-distributies GnuPG 
ook om updates van pakketten te 
verifiëren. Als iemand het publieke 
certificaat van een distributie zou 
kunnen spammen op de keyser-
vers, dan zou je je distributie niet 
meer op een veilige manier kunnen 
upgraden.

Op het niveau van de keyservers 
zelf is dit moeilijk op te lossen. Het 
keyserver-netwerk is als een wri-
te-only netwerk opgevat, zodat het 
bestand zou zijn tegen manipulatie 
door totalitaire overheden. We 
kunnen de gespamde accounts dus 
niet naar hun originele toestand her-
stellen. Het OpenPGP-project heeft 
wel een experimentele keyserver 
opgezet, te weten keys.openpgp.
org. Dit maakt geen deel uit van het 
netwerk en is beschermd tegen dit 

soort spamaanvallen. Gillmor heeft 
patches voor GnuPG, maar het zal 
nog wel even duren voordat deze 
in alle distributies opgenomen zijn. 
Een andere oplossing is om geen ge-
bruik te maken van keyservers, maar 
certificaten op een andere manier 
te ontdekken. Dat kan bijvoorbeeld 
via dns-records (zoals RFC 7929 be-
schrijft) of via het Autocrypt-project 
(https://autocrypt.org/), een reeks 
richtlijnen voor end-to-end encryptie 
via e-mailclients, zoals Enigmail en 
K-9 Mail.

https://dkg.fifthhorseman.net/
blog/community-impact-openpgp-
cert-flooding.html

https://gist.github.com/
rjhansen/67ab921ffb-
4084c865b3618d6955275f
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