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Besturingssystemen, en software in het algemeen, nemen voortdurend
toe in omvang en complexiteit. Als gevolg hiervan bevat software program-
meerfouten die er vaak toe leiden dat via een aanval illegaal toegang of zelfs
volledige controle kan worden verkregen over systemen. In het verleden
hebben we besmettingen op grote schaal gezien van wormen zoals CodeRed,
Blaster, en Sasser, die honderdduizenden hosts hebben weten te infecteren.
De Slammer worm was fenomenaal snel en infecteerde bijna alle kwetsbare
servers binnen enkele minuten. Recent hebben we gezien hoe aanvallers
bugs in populaire applicaties zoals web browsers misbruiken en de controle
overnemen. De gekraakte systemen werden gecombineerd tot grootschalige
netwerken die gebruikt werden voor het verzenden van spam email, het uitvo-
eren van distributed denial of service (DDoS) aanvallen en het verkrijgen van
persoonsinformatie zoals credit card gegevens en wachtwoorden.

De praktijk wijst uit dat bestaande oplossingen onvoldoende zijn om
aanvallen te detecteren en op tijd tegenmaatregelen te treffen. Deze disser-
tatie adresseert het automatisch en betrouwbaar detecteren van voorheen
onbekende aanvallen en het genereren van vaccins om nieuwe infecties tegen
te gaan in het beginstadium. We presenteren drie nieuwe methodes om vir-
tualisatie te gebruiken voor het detecteren van zero-day aanvallen en het
automatisch nemen van tegenmaatregelen. Onze oplossingen zijn gebaseerd
op een techniek genaamd dynamische smet analyse, of, in het engels, ‘dy-
namic taint analysis’. Dynamic taint analysis volgt het pad van data door
een computersysteem, door alle interacties van data met het systeem te
merken. (Hoofdstuk 2 beschrijft de methode in detail). Zeer belangrijk is
dat deze oplossingen kunnen worden toegepast op bestaande hardware en
software, en dat geen valse meldingen worden gegenereerd. Deze methode
gebruiken we om het pad van zelfverspreidende aanvallen te volgen en te
onderscheppen.

Netwerkgegevens worden praktisch nooit gebruikt om de uitvoering van
een programma direct te benvloeden. Zo worden bijvoorbeeld netwerk-
waarden niet gebruikt als pointers naar een functie. Aanvallers misbruiken
vaak geheugencorruptiefouten om de uitvoering van programmas te ben-
vloeden, bijvoorbeeld door middel van deze functiepointers. Dynamic taint
analysis detecteert wanneer op deze manier gebruik wordt gemaakt van
netwerkgegevens en kan zo pogingen tot misbruik identificeren. Het im-
plementeren van deze techniek in de software vereist het gebruik van een
virtualisatielaag, zoals een emulator of een dynamisch ‘binary translation
framework’, wat vaak leidt tot een significante vertraging van 1000%-2000%.
Deze dissertatie heeft als duel het toepassen van DTA mogelijk te maken op
bestaande systemen. Onze doelstellingen kunnen worden samengevat in de
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volgende onderzoeksvragen:

• is het mogelijk om oplossingen te vinden voor het detecteren van zo-
genaamde zero-day nieuwe aanvallen, door middel van het dynamisch
volgen van gegevensstromen, in onaangepaste software en zonder toe-
gang tot broncode of gespecialiseerde hardware?

• kunnen we de performance overhead van het dynamisch volgen van
gegevensstromen mitigeren, zodanig dat onze oplossingen schaalbaar
zijn naar diverse computersystemen zoals servers, desktops en smart-
phones?

Hoofdstukken drie tot en met vijf bevatten de kern-contributies van dit
proefschrift.

Argos Hoofdstuk 3 presenteert een veilige emulator genaamd Argos. Ar-
gos is een platform voor de volgende generatie van hoge-interactie honeypots
die de procedure van het vangen van zero-day aanvallen automatiseren en
een simpel vaccin genereren voor netwerk inbraak detectie systemen (‘net-
work intrusion detection systems’, of NIDS). Het biedt bescherming van het
gehele systeem in software door middel van een aangepaste x86 emulator
die onze eigen versie van dynamic taint analysis uitvoert. Argos kan elk
(onaangepast) besturingssysteem beschermen, inclusief bijbehorende pro-
cessen en device drivers. Argos houdt rekening met complexe geheugenop-
eraties, zoals memory mapping en DMA, welke meestal genegeerd worden
bij vergelijkbare projecten. Het kan aanvallen zoals buffer overflow en for-
mat string / code injection exploits detecteren en waarschuwingen afgeven
die resulteren in automatische generatie van virus definities gebaseerd op de
correlatie van de geheugen afdruk van de aanval en haar netwerk log. Nadat
een aanval is gedetecteerd, voegen we een besturingssysteem-specifiek foren-
sisch stuk code in om additionele informatie te verzamelen over de code van
de aanval. Tot slot, door het vergelijken van definities van meerdere sites,
verfijnen we de gegenereerde definities automatisch en distribueren deze naar
netwerk inbraak-detectie en -preventie systemen (IDS en IPS).

Eudaemon In Hoofdstuk 4 hebben we een techniek ontwikkeld om op
transparante en veilige wijze desktopsystemen te laten fungeren als honey-
pots. Eudaemon stelt zich tot doel om de grenzen tussen beschermde en
onbeschermde applicaties te vervagen, en combineert honeypot-technologie
met eindgebruiker inbraak-detectie en -preventie. Het kan zich hechten aan
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elk lopend proces en de uitvoering verplaatsen naar een user-space emula-
tor die de applicatie emuleert en taint analysis uitvoert. Zo lang de doel
applicatie wordt geemuleerd zullen alle pogingen om de uitvoering te ben-
vloeden, of om kwaadwillende code in te voegen, gedetecteerd en gemit-
igeerd worden. Indien gewenst kan Eudaemon zichzelf opnieuw hechten aan
het geemuleerde proces en de uitvoering teruggeven aan de oorspronkelijke
niet-geemuleerde proces. Het kan elke applicatie schakelan van beschermde
naar native modus, bijvoorbeeld wanneer vrije cycles beschikbaar zijn, wan-
neer beveiligingsbeleid dat vereist, of indien dit expliciet wordt gevraagd.
De transitie wordt transparant uitgevoerd en in zeer korte tijd, waardoor
minimale verstoring optreedt in een actief gebruikt systeem. Net als Argos
heeft het geen toegang nodig tot broncode of expliciete ondersteuning van
het besturingssysteem, en is het in staat om virusdefinities te genereren voor
NIDS.

Marvin In Hoofdstuk 5 onderzoeken we hoe mobiele apparaten zoals smart-
phones beschermd kunnen worden, door middel van het delegeren van vei-
ligheidscontroles naar een zwak gesynchroniseerde replica van de software
op een krachtiger machine. Smartphones zijn meer en meer op PCs gaan li-
jken in softwarecomplexiteit, waarbij deze complexiteit weer heeft geleid tot
bugs en veiligheidslekken. Bovendien worden deze apparaten steeds meer
gebruikt voor financiële transacties en andere privacygevoelige taken, waar-
door ze een aantrekkelijk doelwit worden voor aanvallers. Smartphones ver-
schillen echter van PCs in termen van de beperkte resources die beschikbaar
zijn voor het ontwerp van beschermingsmechanismen, aangezien de batterij
duur schaars is. Hierdoor zijn beveiligingsoplossingen die voor PCs zijn
ontwikkeld niet direct toepasbaar op smartphones. Het outsourcen van vei-
ligheidscontroles maakt complexe veiligheidscontroles zoals dynamic taint-
analyis haalbaar, en tegelijkertijd transparante backup functionaliteit mo-
gelijk. We hebben een prototype geimplementeerd genaamd Marvin op de
HTC Dream / Android G1 en laten zien dat de extra kosten in termen van
rekentijd en stroomverbruik acceptabel zijn.
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