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FOCUS OP VEILIGHEID

Focus op veiligheid
Een fout in Linux maakte het mogelijk om VPN-verbindingen te kapen. Enkele Python-pakketten waren 
slachtoffer van typosquatting. En wie kwetsbaarheden in opensourcesoftware vindt, krijgt grotere 
beloningen. Deze en andere beveiligingsnieuwtjes lees je in Focus op veiligheid. Koen Vervloesem

Onderzoekers van de University 
of New Mexico ontdekten een 

fout (CVE-2019-14899) in Linux en 
andere Unixachtige besturingssyste-
men (inclusief de BSD’s, macOS, iOS 
en Android) waarmee een aanvaller 
een VPN-verbinding kan kapen. De 
exploit is met succes getest op Open-
VPN, WireGuard en IKEv2/IPSec, 
maar buit geen zwakheid in een spe-
cifiek VPN-systeem uit maar in het 
onderliggende besturingssysteem.

Iemand die de controle heeft 
over een draadloos toegangspunt, 
kan door de fout detecteren of een 
verbonden gebruiker van een VPN 
gebruikmaakt. Dat doet hij door 
pakketten naar de hele IP-adresruim-
te van een VPN (onder OpenVPN 
standaard 10.8.0.0/24) te sturen: 
de VPN-client reageert op een SYN-
ACK pakket met een RST-pakket, 

waardoor de aanvaller het IP-adres 
van het slachtoffer te weten komt.

Maar er kan nog meer: de aanval-
ler kan ook te weten komen of het 
slachtoffer via het VPN een specifie-
ke website bezoekt. Daarvoor spooft 
hij pakketjes van de website waarin 
hij geïnteresseerd is. Een SYN-ACK 
van het IP-adres van de website en 
poort 80 of 443 naar het IP-adres 
van het slachtoffer op het VPN en 
de juiste poort levert een ACK op, 
terwijl elke andere combinatie een 
RST oplevert.

En tot slot slaagden de onder-
zoekers er ook in om door het tellen 
van versleutelde pakketten en het 
analyseren van hun grootte de 
SEQ- en ACK-getallen van de actieve 
TCP-verbinding te verkrijgen om zo 
data in de TCP-stream te injecteren 
en dus de VPN-verbinding te kapen.

Tot de kwetsbare Linux-distributies 
behoorden onder andere Ubuntu 
19.10, Fedora, Debian 10.2, Arch 
2019.05 en Manjaro 18.1.1. Het 
gaat daarbij onder andere over 
alle Linux-distributies met een 
systemd-versie van na 28 november 
2018, die de modus voor reverse 
path filtering van strict naar loose 
veranderde.

https://seclists.org/oss-sec/2019/
q4/122

PYTHON-PAKKETTEN 
SLACHTOFFER VAN 
TYPOSQUATTING

Typosquatting is een prak-
tijk waarbij oplichters een 

domeinnaam registreren die maar 
één letter verschilt van die van een 

bekende website. Ze rekenen erop 
dat mensen zich weleens vergissen 
bij het intypen van het adres. 

Onlangs ontdekte een contributor 
van het Python-pakket dateutil 
dat iemand met het project iets 
gelijkaardigs had gedaan. Op PyPI 
(Python Package Index) staat het 
pakket als python-dateutil, maar 
iemand had op PyPI een pakket met 
de naam python3-dateutil geüpload 
dat kwaadaardige code bevat. Dat 
was wel sluw, want nu Python 2 
sinds 1 januari 2020 niet meer onder-
steund is, gaat iemand die op zoek 
gaat naar dateutil wellicht denken 
dat python3-dateutil het correcte 
pakket voor Python 3 is.

Het kwaadaardige pakket paste 
het trucje overigens nog een keer 
toe door een pakket jeIlyfish (met 
hoofdletter i) te importeren dat op 
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