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Samenva�ing

30 jaar geleden, in november 1988, richtte Robert Morris een ravage aan op het In-

ternet. Door het uitbuiten van reeds bekende, maar niet-geüpdatete kwetsbaarhe-

den, infecteerde zijnworm 10% van alle verbonden machines. Delen van het Inter-

net waren dagen onbereikbaar en kosten werden geschat tot in de miljoenen. Al

dan niet per ongeluk, Morris’ daden hadden immense gevolgen: niet alleen werd

hij de eerste persoon die veroordeeld werd onder de onlangs in werking getreden

Wet Computervredebreuk, Morris heeft er vooral voor gezorgd dat het onder-

werp computerbeveiliging de�nitief op de kaart is gezet. Sinds de gebeurtenis-

sen van 2 november 1988 zijn onderzoekers uit zowel het bedrijfsleven als de

academische wereld continu bezig met het bestuderen en bestrijden van kwets-

baarheden, in het bijzonder die van het type dat Morris misbruikte: geheugen-

fouten.

Vandaag de dag, ondanks drie decennia aan onderzoek, ondermijnen geheugen-

fouten nog steeds de veiligheid van onze systemen. Zelfs als we alleen de klassieke

bu�er over�ow beschouwen — een populaire deelverzameling van geheugen-

fouten — dan zien we dat deze al jaren geparkeerd staat in de top 3 van de

top 25 gevaarlijkste programmafouten. Ervaring leert dat aanvallers e�ectief

zijn in het vinden van nieuwe manieren om beschermende maatregelingen te

omzeilen. Veel aanvallen beginnen tegenwoordig met een geheugenfout als een

eerste handvat voor verdere infectie.

In deze dissertatie analyseren en bevorderen we computerbeveiliging met als

doel misbruik van geheugenfouten te voorkomen. We besnijden dit domein va-

nuit twee kerndimensies waarin dergelijke fouten kunnen voorkomen: in pro-

grammatuur (software) en in computerapparatuur (hardware).

We beginnen met een analyse van zogenaamde "geavanceerde code-hergebruik

aanvallen" — een van de doordachtste manieren om geheugenfouten in program-

matuur uit te buiten — en hoe we oudere binaire bestanden ertegen kunnen wape-

nen. Een veelbelovende maatregel tegen code-hergebruik aanvallen is besturings-
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stroomintegriteit. Helaas is het in de praktijk lastig om besturingsstroominte-

griteit toe te passen op programmatuur zonder toegang te hebben tot haar oor-

spronkelijke broncode; bestaande verdedigingen laten daarom vaak steken vallen

waardoor een aanvaller alsnog kwetsbaarheden met succes kan misbruiken. In

deze dissertatie stellen we nieuwe verdedigingen voor die de precisie van be-

sturingsstroomintegriteit kunnen verbeteren voor binaire bestanden — we re-

duceren de speelruimte dermate dat aanvallen niet langer zullen slagen. Tevens

kijken we naar hoeveel dergelijke speelruimte een aanvaller nog heeft wanneer

verschillende maatregelen tegen code-hergebruik aanvallen worden toegepast,

inclusief die van ons zelf.

Vervolgens bestuderen we rijhamer — een geheugenfout in de computerappa-

ratuur — en de impact van rijhamer op mobiele platformen. Deze storingsfout is

het resultaat van de steeds maar toenemende dichtheid van geheugenchips, een

noodzaak om apparatuur uit te kunnen rusten met meer en sneller geheugen.

Rijhamer geeft aanvallers een krachtig primitief: de waarde van een enkele bit

in geheugen waar de aanvaller geen toegang tot heeft, kan worden omgegooid.

Sinds haar ontdekking is rijhamer gebruikt om geheugenfout-gebaseerde aan-

vallen uit te voeren op een tal van ecosystemen, inclusief de desktop PC, de

browser, en zelfs de cloud. In deze dissertatie laten we zien dat ook mobiele ap-

paraten vatbaar zijn voor rijhamer. We presenteren hoe een aanvaller dit kan uit-

buiten om privileges te escaleren. Daarnaast stellen we een goedkope maatregel

voor die het grootste deel van het rijhamer-aanvalsoppervlak kan elimineren.


