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Samenvatting

“Geheugenfouten” vormen een groot probleem voor de veiligheid van veel soft-

ware. Deze fouten komen voort uit het handmatige werkgeheugenbeheer in on-

veilige programmeertalen als C en C++. Inmiddels zijn er ook veilige program-

meertalen ontwikkeld, waarin geheugenfouten niet meer mogelijk zijn door een

eigenschap genaamd “memory safety”. Echter, ondanks dat de risico’s van talen

zonder memory safety al meer dan dertig jaar onderzocht worden en bekend zijn,

blijven deze talen populair en worden ze tot op de dag van vandaag volop gebruikt.

Er is dus een noodzaak ommemory safety te ontwikkelen voor bestaande software

die is geschreven in onveilige talen. De uitdaging daarbij is om een goede afwe-

ging te maken tussen de mate van geboden veiligheid, de snelheid die de software

daarvoor inlevert, en de compatibiliteit met onorthodoxe programmeermethodes

die in de praktijk helaas vaak voorkomen. De huidige methodes bieden een hoge

mate van softwarebeveiliging, i.e., volledige bescherming tegen (een klasse van)

kwetsbaarheden. Om dit te bereiken worden aan de software langzame controle-

punten en bijbehorende metadata toegevoegd. In veelgebruikte software waarbij

iedere microseconde telt, is de hierdoor toegevoegde executietijd vaak onaccep-

tabel. Daarnaast worden de veiligheidsregels van de automatische controlepunten

dikwijls overtreden door onverwachte programmeermethodes. Ook al komt deze

incompatibiliteit veelal voort uit slechte programmeergewoontes, toch is het voor

veel ontwikkelaars een extra reden om hun software niet te beveiligen. Een andere

compatibiliteitsuitdaging is het beveiligen van programma’s in binaire vorm, die

reeds vertaald zijn van broncode naar machinecode. De meeste beveiligingsoplos-

singen werken met een programmarepresentatie op het niveau van de broncode.

Deze werken dus niet voor binaire programma’s waarvan geen broncode niet be-

schikbaar is, bijvoorbeeld omdat deze geheim is of met de tijd verloren is gegaan.

Het doel van deze dissertatie is om hetmakkelijker en aantrekkelijker temaken

beveiligingsmethodes te gebruiken. We verkennen de eerder genoemde afweging

en leggen de nadruk op snelheid en compatibiliteit in plaats van alleen op veilig-

heid. In paats van het toevoegen van dure controlepunten die volledige veiligheid

bieden, ontwerpen we efficiënte controlepunten voor bekende klasses van kwets-

baarheden. Hierbij makenwe gebruik van eveneens efficiëntemethodes voormet-
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adatabeheer. Daarnaast zetten we een stap richting het uitbreiden van beveiligin-

gen om niet alleen op broncode, maar ook op binaire programma’s te werken. Dit

doenwedoor deze programma’s te vertalen naar een representatie op een hoger ni-

veau (hetzelfde niveau dat wordt gebruikt om broncode te vertalen naar machine-

code). We richten ons op drie veelvoorkomende klasses van kwetsbaarheden. Met

Delta Pointers detecterenwe geheugenfouten aan de bovengrens van geheugenbuf-

fers met behulp van een nieuwe encodering van de geheugenadressen. In tegen-

stelling tot bestaande methodes hiervoor, doen we dit zonder extra vertakkingen

toe te voegen aan het programmaverloop. In plaats daarvan delegeren we de hand-

having van de veiligheidsregels aan de hardware. Hierdoor is onze detectieme-

thode sneller dan alle andere huidige methodes. RedPool richt zich op geheugen-

fouten in direct aangrenzende buffers – vaak eenmakkelijker doelwit voor hackers

dan verder gelegen buffers. We implementeren hiervoor zogenaamde “redzoning”,

het toevoegen van ontoegankelijke “redzones” tussen verschillende buffers. We

optimaliseren deze aanpak specifiek voor beveiliging door geheugen te organise-

ren in “slabs”. Daarnaast worden de redzones hergebruikt voor opeenvolgende ob-

jectallocaties waardoor deze relatief goedkoop opgeschaald kunnen worden. Het

resultaat is een methode die niet alleen sneller is dan andere bestaande metho-

des, maar ook de preventie van hacks sterk verbetert. Als laatste beschermt onze

op objecttypes gebaseerde geheugenorganisatie in Type-After-Type tegen “use-

after-free” geheugenfouten. Dit is een exploitatiemethode waarbij naar een stuk

geheugen wordt gerefereerd nadat het wordt vrijgegeven. Het vormt één van de

grootste beveiligingsrisico’s in moderne softwareapplicaties zoals browsers. Onze

methode biedt bescherming in ruil voor maar 5% toegevoegde executietijd – de

gouden standaard voor adoptie in de industrie.

Naast deze drie nieuwe beveiligingsmethodes introduceren we een raamwerk

genaamdBinRec. Deze vertaalt binaire programma’s naar een hogere representatie

om daar geheugenbeveiliging te kunnen toepassen. Ons systeem slaagt er zo in

verschillende beveiligingen toe te passen op binaire code, en stelt ons bovendien

in staat arbitraire transformaties te verrichten op machinecode die normaal niet

mogelijk zijn. We demonstreren onder andere hoe we via sterke optimalisaties

een binair programma kunnen specialiseren voor een specifieke invoer.

Kort gezegd biedt deze dissertatie een set aan efficiënte oplossingen voor

geheugenveiligheid, een gereedschapskist om tegen bekende kwetsbaarheden

in veelgebruikte software te beschermen. Door de sterke focus op snelheid en

compatibiliteit trachten we meer praktische opties te bieden specifiek voor de

beveiliging van kwetsbare programma’s.


	Samenvatting

