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ICT-security
Frank Brokken is security manager bij het RC. Met het instellen van deze
functie probeert de RUG het ‘security bewustzijn’ bij de gebruikers van de
universitaire ICT-voorzieningen te bevorderen. In zijn column houdt Frank
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Blijft echter over het onthouden van al dit soort zinnen; dat is en blijft een lastig punt. Hier komt nu het
programma KeePass1 van pas. Het is uitgebracht als
Open Source en kan zonder kosten worden gebruikt
onder Windows, Linux, Mac OS-X en draait eveneens op PocketPC, Palm en Smart Devices. Tevens is
er een versie beschikbaar voor U3 USB-Sticks2.
De installatie van KeePass is zeer eenvoudig: er
hoeft slechts één executable te worden opgestart.
Links
Figuur 4. Wachtwoord generator

• Informatie en deelname RUG Annual
Security Award:

De randomgenerator zorgt er nu voor dat er een
willekeurig wachtwoord wordt gegenereerd dat aan
uw voorwaarden voldoet.

www.rug.nl/rc/security/award/
competitie
• Meer over de nationale security award,
de SURFnet-CERT Security Award:
http://cert-nl.surfnet.nl/award

Figuur 1. Openingsvenster

Als eerste stap dient de database te worden aangemaakt waarin alle wachtwoorden worden opgeslagen. De database wordt met de master key
versleuteld. We gebruiken hier het eerder bedacht
wachtwoord: ‘a1kzm1Xpwn#’. Om fouten uit te sluiten, wordt nogmaals om de master key gevraagd.
Wanneer u deze vergeet, is er echt geen enkele mogelijkheid om de database weer te openen! De database wordt via AES3 versleuteld.

Figuur 5. Randomgenerator

Het wachtwoord is nu beschikbaar voor gebruik.
Door gebruik te maken van keyboard shortcuts is
het mogelijk de usernaam, de url en het wachtwoord in het clipboard te plaatsen en kan het in
het door u gewenste programma worden gebruikt.
KeePass draagt er zorg voor dat de benodigde data
slechts kort beschikbaar is in het clipboard. Standaard staat deze tijd op tien seconden, maar is naar
Figuur 2. Invoeren van de master key

believen aan te passen.

U kunt nu de passwords die u in gebruik heeft onderbrengen in verschillende groepen.

/Figuur 6. Overzicht

F i g u u r 3 . To e v o e g e n v a n e e n w a c h t w o o r d

noot

De database waar alle wachtwoorden in worden op-

1 www.keepass.info

geslagen, staat op uw harddisk, maar deze kunt u

2 www.u3.com

natuurlijk ook als backup op een usb-stick zetten.

3 http://en.wikipedia.org/wiki/

Daarnaast biedt KeePass de mogelijkheid om de

Advanced_Encryption_Standard
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