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1. Bevezetés

A disszertációmban két problématerülettel foglalkozom: (i) ismeretlen kártékony kódok detekci-
ója és (ii) új támadások vizsgálata hardver virtualizáció ellen. Ebb®l adódóan a disszertáció két
részre bontható.

Az els® részben el®ször, egy új memória forenics eszközt javaslok Membrane néven, melynek
célja a kód injekciós támadások detektálása. Ahelyett, hogy a kódinjekció tényét detektálnám,
a Windows operációs rendszerben jelentkez® laptábla eseményváltozásokat vizsgálom meg nagy
alapossággal. Mivel a laptábla-események által okozott anomáliákra fókuszálok, széles spekt-
rumban lehet detektálni különböz® típusú injekciós eljárásokat. Az eredmények Windows XP
operációs rendszer esetén 91-98%-os pontosságot mutatnak, míg Windows 7 rendszereknél még
a legzajosabb folyamatok esetén is (pl.: explorer.exe) 75-86% a detekciós pontosság. Az eljá-
rásomnak köszönhet®en lehetséges ilyen típusú rejt®zköd® kártékony kódokat detektálni, még ha
célzott támadásból vett kampányról is van szó.

Ezt követ®en egy új rendszer-monitorozó eszközt javaslok, amely automatikus malware detek-
ciót tesz lehet®vé éles gépek esetén. A megközelítésem a modern CPU-kban elérhet® hardverrel
támogatott virtualizációs eljárást használja ki, illetve azt a tényt, hogy ezáltal lehet®ség van egy
hypervisort telepíteni a futó operációs rendszer alá anélkül, hogy le kéne a gépet állítani, vagy
újra kéne azt indítani. Ez a hypervisor magasabb privilégium szinten fut, mint az operációs
rendszer maga. Ennek köszönhet®en a rendszert transzparensebben lehet meg�gyelni, mint más
módszerekkel. Ebb®l a célból javaslok továbbá egy új rendszer-monitorozó eljárást, melyet a
transzparencia és az elemzési granularitás mentén lehet �nomhangolni.

A disszertáció második részében rávilágítok a VM-ekhez kapcsolódó fenyegetésekre és védelmi
megoldásokra azáltal, hogy a közvetlen eszközcsatolással kapcsolatos támadások széles skáláját
tervezem meg, implementálom le és kategorizálom. Ezeket a támadásokat sok különböz® VMM
kon�gurációval teszteltem, hogy kiderítsem a tényleges hatásukat. A vizsgálataink megmutat-
ták, hogy a futtatott támadások egy jó része tulajdonképpen hatástalan a mai VMM beállítások
mellett. Kifejlesztettem azonban egy automatikus eszközt, amit PTFuzz-nak neveztem el, hogy
hardver szint¶, VMM-hez kapcsolódó problémákat fedezzek fel. A PTFuzz segítségével számos
váratlan hardver viselkedést, továbbá egy Intel platformhoz köthet® komoly sérülékenységet ta-
láltam, mely rengeteg Intel chipsetre és ezáltal gépre hatással van a mai napig. Ez a sérülékenység
minden olyan nem privilegizált virtuális gépet érint, mely közvetlen eszközcsatolással rendelkezik
minden létez® hardveres biztonsági védelem mellett. Egy támadó a sérülékenység segítségével
hosztoldali interrupt-ot vagy hardver hibát tud generálni megsértve ezáltal az elvárt izolációs
m¶ködést. Ez el®bbi elméleti szinten tényleges virtualizációs kitörést is lehet®vé tehet, míg a
második a hoszt szoftver (pl.: VMM) teljes leállását idézheti el®. Hiszem, hogy a tanulmányom
segít a felh® szolgáltatóknak és kutatóknak jobban megérteni a jelenlegi architektúra korláta-
it, hogy biztonságos hardver virtualizációs platformot hozzanak létre és felkészüljenek jöv®beli
támadásokra.

Ugyanakkor a biztonsági szakért®k nagy mértékben támaszkodnak a különböz® virtualizációs
technikákra, hogy sandboxing környezeteket hozzanak létre, melyek valamilyen szint¶ izolációt
biztosítanak a hoszt és az analizált kód között. Azonban ezek nagy részét nagyon könny¶ detek-
tálni és kikerülni. A hardverrel támogatott virtualizáció bevezetése (Intel VT és AMD-V) lehe-
t®vé tette az újszer¶, vendégkörnyezeten kívüli kártékony kód analízis platformok létrehozását.
Ezek magas transzparenciát biztosítanak, és vendég operációs rendszeren kívül helyezkednek el
teljes mértékben, így hatástalanítva a hagyományos memória-szint¶ ellen®rz® eljárásokat. Ezen
analizátorok továbbá megoldják a pontatlan rendszer emulációból, vendég környezeten belüli
id®zítésb®l és a privilegizált m¶veletek használatából adódó hiányosságokat.

Az utolsó bekezdésben ezért egy új megközelítést mutatok be, amely lehet®vé teszi a hardver-
rel támogatott virtualizációs környezetek és a vendég környezeten kívüli analízis keretrendszerek
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detektálását. Az elképzelésem demonstrálása céljából, egy alkalmazás keretrendszert implemen-
táltam nEther néven, mely képes detektálni az Ether nev¶, vendég környezeten kívüli analízis
rendszert.
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2. Új eredmények

2.1. Új módszerek malware fert®zések detekciójára

THESES 1:. Egy újszer¶ memória forensics technikát és egy hozzá tartozó eszközt (Membrane)
javaslok, mely lap események analízise alapján detektál ismeretlen kód injekciós
támadásokat Windows futtató környezetekben.

Az utóbbi évek célzott támadásai megmutatták, hogy még a legfejletebb rendszereket is komp-
romittálni lehet. Ezen célzott támadások némelyike ki�nomult behatolási technikákat[CER14],
némelyike pedig elég egyszer¶ megoldásokat [Ali14] alkalmaznak. Ezen kártékony támadások
tipikusan kompromittálási lépések sorozatát végzi el a célrendszer ellen. Miután sikerült hozzá-
férést szeretniük a célrendszerhez, ezen malware kódok számos egyéb m¶veletet hajtanak végre,
hogy elfedjék a nyomokat és észrevétlenek maradjanak. Tehát, minél hosszabb ideig képes egy
malware a célrendszerben tartózkodni, annál több információt képes ott összegy¶jteni. Gyakran
ezen támadások évekig jelen vannak a célrendszerben és a támadók jelent®s bizalmas informá-
cióhoz férnek hozzá ahogy korábbi jelentések is mutatták [Man13]. Ésszer¶ feltételezés, hogy
ezen hosszú élet¶ támadások jelent®s nyomokat hagynak maguk mögött, mégis számos példa azt
mutatja, hogy a mai operációs rendszerek komplexitása és gazdag eszközkészlete hatalmas teret
biztosít a támadók számára.

Kód injekció az egyik kulcstechnika, melyet a malware-ek használnak a perzisztencia eléré-
se céljából. Kód injekcióról beszélünk, amikor a malware hozzáad vagy elvesz funkcionalitást
meglév® kódból, azért hogy új szoftverkomponenseket tudjon futtatni. Ez minden különösebb
nehézség nélkül lehetséges, hiszen a Windows operációs rendszer számos megoldást nyújt (pl.:
legitim API hívások, regisztrációs adatbázis bejegyzések segítségével) ehhez. Tehát, a kód injek-
ció sokszor a jótékony programokban lév® feltételek használja ki. Ezért használják tehát a kód
injekciót az olyan kívánt m¶ködések eléréséhez, mint a detekció kikerülése vagy a folyamat szint¶
korlátozások feloldása.

Jelent®s er®feszítéseket tettek pont ezért a memória és lemez forensics technikák kifejleszté-
sére, melyek olyan rendszerszint¶ anomáliák detekciójára használhatóak, melyeket malware-ek
okoznak [IM07]. A legnagyobb probléma a mostani memória forensics technikákkal kapcsolat-
ban az az, hogy csak azon memóriacímeket vizsgálják, melyek aktív használatban voltak az OS
memóriakép készítésekor. Tehát fontos információk veszhetnek el az injekcióval kapcsolatban,
ha a malware vagy ennek egy része inaktív volt a pillanatkép készítésekor. Továbbá, a Windows
gazdag funkciótára lehet®vé teszi a behatolók számára, hogy egyedi kód injekciós technikákat
fejlesszenek ki, ahogy azt a Flame esetén is láttuk. Ezen ki�nomult technikák a hagyományos
szignatúra alapú detekciós eljárásokat könnyen kikerülik ugyanis. Tehát a Windows memória-
kezelésének mély ismerete egy ígéretes út lehet kártékony kódinjekciós támadások detekciójára,
akkor amikor már a fert®zés bekövetkezett a célfolyamatokban.

Pontosan ezért vizsgálom meg nagy alapossággal a Windows memória kezelésének világát,
és rendszerezem a legfontosabb lapozási eseményeket, melyek majd felhasználok a kés®bbiekben
kártékony viselkedések detekciójára. A következ®kben az általalam javasolt Membrane nev¶ ano-
mália és forensics eszköz tervezését és implementációját mutatom be, mely a népszer¶ memória
forensics keretrendszerre, a Volatilityre épül. Membrane a lap események számosságát vizsgálja
els®sorban. Ez a megközelítés jelent®sen különbözik létez® megoldásoktól, mivel itt az anomális
detekcióján van a fókusz és nem pedig a kód injekció tényének detekcióján.
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1. táblázat. Általános és célzott kód injekciós malware-ek detektálása explorer.exe-ben a
WinXP és Win7_1 környezeteken a különböz® hálózati beállítások mentén. Az eredmények
kiértékeléséhez K = 5-ös keresztvalidáció lett használva. Fontos megjegyezni, hogy a tesztadat-
halmazban lév® célzott támadások csak Win7_1 alatt lettek kiértékelve.

Általános mintákból álló keresztvalidációs adathalmaz

Internet VM ACC % TPR % FPR %

no
WinXP

Win7_1

98.67

73.59

98.82

75.92

1.18

28.46

yes
WinXP

Win7_1

92.81

79.45

90.88

82.69

5.45

23.59

Általános keresztvalidációs adathalmaz egyéb alkalmazások indítása nélkül

no Win7_1 77.16 86.00 34.73

Az általános és célzott támadásokból álló tesztadathalmaz

no
WinXP

Win7_1

100

100

100

100

-

-

THESIS 1.1:. Egy újszer¶ memória forensics technikát javaslok egy Membrane nev¶ eszközzel
együtt, mely széles körben képes kódinjekciós technikákat detektálni. Az eredmé-
nyeim azt mutatják, hogy Mebrane képes akár 86-98%-os pontossággal detektálni
Windows platformon még a legzajosabb célfolyamatok esetén is, mint például az
explorer.exe

A Membrane pontos kiértékeléséhez nagy számosságú tesztet kellett végrehajtani, két hálózati
kon�guráció mentén: (i) nincs Internet kapcsolat engedélyezve, (ii) valós Internet kapcsolat en-
gedélyezett egy gondosan beállított biztonsági házirend mentén követve Rossow et al. [RDG+12]
ajánlásait. Engedélyezett Internet kapcsolat esetén NAT-olva volt a forgalom a következ® házi-
rend mentén: a) az ismert C&C TCP portok ki lettek engedve, mint például a HTTP, HTTPs,
DNS vagy IRC, b) minden más TCP port át lett irányítva egy Internet szimulátor felé (pl: SMTP
potok melyeket nem regisztrált be az IANA), melyet az InetSim nev¶ alkalmazás biztosított, c)
ezen felül az analizált VM-eken a hálózati forgalom rátájának korlátozását kellett bevezetni a
DoS támadások megel®zése érdekében.

A 194 általános kód injektor malware közül 128 minta célozta meg az explorer.exe-t, mely
ezáltal a legnépszer¶bb célpontot jelenti. Ebb®l adódik az is, hogy a véletlen-erd® alapú osz-
tályozó algoritmus is ezekkel a mintákkal dolgozik. A kiértékelés három részb®l áll: (i) a kód
injektorok kiértékelése K-szoros keresztvalidációval történt el®telepített VM-eken, melyeken le-
gitim alkalmazások is futaottak (ii) ugyanaz, mint az el®z® eset, de nem lett semmilyen legitim
alkalmazás telepítve és elindítva, (iii) a legjobban teljesít® véletlen erd® osztályozó kiválasztásá-
val a csak tesztelésre szánt adathalmaz mintái is ki lettek értékelve. Ez a csak tesztelésre szánt
adathalmaz tartalmazott általános és célzott mintákat is.

Az (i) és (ii) esetben, Windows XP (WinXP) és Windows 7 (Win7_1) környezetek lettek
megfert®zve mindkét hálózati kon�guráció mellett. Miután a snapshotokat a Membrane ana-
lizálta, az osztályotó algoritmus került futtatásra kártékony injekciók detektálása céljából. Az
1 táblázat összegzi az eredményeket és meger®sít néhány kulcsfontosságú meg�gyelésemben.

A futó folyamatok megnövelik bizonyos rendszerfolyamatokban a zajt. Ez a meg�gyelés ala-
csonyabb detekciós rátában nyilvánul meg, amint az (i) és (ii) esetek mutatják Win7_1 alatt. A
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következ® meg�gyelésem, hogy a futtató környezet szintén hatással van a detekciós pontosságra,
amint a TPR is mutatja Win7_1 és WinXP kon�gurációk esetén.

Míg a detekciós ráta egészen jó Windows XP esetén, az eredmények rosszabbak a Windows
7-es pillanatképeknél az explorer.exe-ben megnövekedett lap események miatt. A detekciós
rátát azonban lehet növelni a legitim folyamatok megállításával, mellyel az explorer.exe-t is
tehermentesítjük. Ezt a detekciós növekedést az 1 táblázat mutatja, amint a TPR 75.92%-r®l
86%-ra mozdul el.

THESIS 1.2:. Megmutatom, hogy a detekciós pontosságot befolyásolja a célfolyamat, a futtató-
környezet és a vizsgált rendszeren futó tiszta folyamatok is. Minden mérésemet
valós rendszereken végeztem szimuláció használata nélkül. Ezen felül demonst-
rálom, hogy a megközelítésem független a használt injekciós technikától, tehát
széles körben képes detektálni injekciós technikákat. Ezen felül, megmutatom,
hogy mostani célzott támadásokat is képes detektálni a módszerem.

Azért, hogy az ígéretes osztályozási szempontokat kiértékeljem, összehasonlítom a tiszta és fer-
t®zött osztályozási vektorok mediánját, melyet egy adott p ∈ P folyamatra nézek meg, ahol P
jelenti az összes folyamatot, ami egy adott rendszeren (pl.: WinXP, Win7_1) fut. Ez a meg-
közelítés de�niálni tudja, hogy a futtatókörnyezet és a vizsgált folyamat hogyan befolyásolja a
detekciós pontosságot. Egészen konkrétan, de�niálom a

rµ(G
(f)
p ,M (f)

p ) =
µ(G

(f)
p )

µ(M
(f)
p )

(1)

képletet, mint medián arányt egy adott p ∈ P folyamatra, ahol f ∈ F osztályozási szem-
pont kiválaszt egy lapbejegyzés típust, amit helyreállított Membrane. Mivel limitált számú
pillanatképpel dolgoztam, így a medián statisztikát használom a várható érték helyett. A kár-
tékony számosságok egy adott f osztályozási szempontra, p folyamatra és n darab pillanat-
képre az M (f)

p = (m
(f)
p1 ,m

(f)
p2 , ...,m

(f)
pn ) összefüggéssel de�niálom, míg a tiszta számosságot a

G
(f)
p = (g

(f)
p1 , g

(f)
p2 , ..., g

(f)
pn ) képlet jelöli.

A következ®kben nemrég felfedezett célzott támadásokat értékeltem ki a Win7_1-es környe-
zeten. Ezen minták mindegyike az explorer.exe-be injektál és a Snake, Shale, Epic, Turlae
és Flame családokból származnak. Fontos megjegyezni, hogy az el®bbi 4 család az Uroburos
kampányhoz tartozik, melyet a G Data cég fedezett fel 2014 derekán [G D14]. A vizsgálatok so-
rán a korábban említett biztonsági házirend mellett aktív Internet kapcsolat volt engedélyezve.
Periodikusan minden 5 percben, 2 órán keresztül készültek a pillanatképek (n = 24). Amint a
1. ábra mutatja, a legtöbb osztályozási szempont esetén megn®tt az eseménygyakoriság (az rµ
arány kisebb, mint egy), miután a VM meglett fert®zve. Míg a Demand Zero lapozási események
ugrálnak, a Zero PTE-hez tartozó számosságok viszonylag stabilak maradtak a legtöbb esetben,
a Flame-et leszámítva.

A továbbiakban kiértékeltem olyan mintákat is, melyek más rendszer folyamatba injektálnak.
A services.exe-t választottam, hiszen ez a folyamat is egy népszer¶ célpont, és jól szemlélteti
a megközelítésem el®nyeit. Minden egyes családhoz tartozó mintáról készült egy-egy pillanat-
kép. Ezután kiszámoltam a medián arányt az eredményeim kiértékelése céljából. Ahogyan a
2 mutatja, a legtöbb lapozási esemény jelent®sen megnövekedett, különösen a Zero a ZAccess
minták esetén. Érdekes meg�gyelés, hogy a Demand Zero eseményszámok viszont lecsökkentek
a Mydoom és Redyms-hez családokhoz tartozó minták esetén. Ez a viselkedés annak tudható
be, hogy a korábban lefoglalt, ám fel nem használt területeket most a servies.exe ténylegesen
el kezdte használni. Mivel az arányok kisebbek, mint az explorer.exe esetén, arra a következ-
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1. ábra. Célzott minták kiértékelése explorer.exe-n, a Zero, Demand Zero (Dz), Acessed (A)
és Writable (W) osztályozási szempontok mentén a Win7_1 környezetben.

2. ábra. Különböz® családokhoz tartozó minták kiértékelése services.exe-n, a Zero, Demand
Zero (Dz), Acessed (A) és Writable (W) osztályozási szempontok mentén a Win7_1 környezet-
ben.
tetésre jutottam, hogy a célfolyamat befolyásolja a detekciós pontosságot. Ez a meg�gyelés az
alábbiakban található alaparányok is meger®sítenek, melyeket az alábbiakban tárgyalok.

Különböz® futtatási környezeteket pro�loztam az alapszint¶ lapeseményekhez hogy megért-
sem miért csökken a detekciós ráta abban a speciális esetben, amikor a malware az explorer.exe-
be injektál Win7_1 alatt. Hasonlóképpen a medián arányhoz, a szórás arányt is de�niálom, mely
zajbecslést tesz lehet®vé különböz® osztályozási szempontok mentén, különböz® beállítások mel-
lett.

rσ(G
(f)
p ,M (f)

p ) =
σ(G

(f)
p )

σ(M
(f)
p )

(2)

Ezt követ®en kiszámoltam a medián és szórás arányokat bizonyos osztályozási szempontok
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mellett számos rendszer folyamatra. Egészen pontosan el®ször 24 pillanatkép lett rögzítve 2 óra
leforgása alatt (tehát 5 percenként egyet) Membrane segítségével a WinXP, Win7_1, Win7_2
futtatókörnyezetekr®l bármilyen plusz alkalmazás elindítása nélkül. Ezt követ®en újra 24 pil-
lanatkép került rögzítésre, de legitim alkalmazások elindításával. Ekkor kiszámoltam a néhány
osztályozási szempontot és összehasonlítottam a két futás eredményeit. Azért, hogy azt is meg-
mutassam, hogy a futó folyamatok mennyire befolyásolják a folyamatzajt, készítettem további
24 pillanatképet úgy is, amikor csak egy MS számológép és egy Dropbox kliens lett elindítva.
Ezt a kon�gurációt hívom Win7_1c-nek.

A meg�gyelésem a folyamatszint¶ alapszint¶ lapeseményekkel kapcsolatban a következ®:

� A rendszerfolyamatok zaját befolyásolják más futó folyamatok is. Az egyik legzajosabb
rendszerfolyamat az explorer.exe melyet a magas szórás arány is de�niál, ahogy a 2 táb-
lázat is mutatja (rZeroσ = 0.051, rV pσ = 0.039, rWσ = 0.033) Win7_1 környezet esetén. Mivel
az explorer.exe felel®s a gra�kus feleület elindításáért sikeres felhasználói bejelentkezés
után, ez nem meglep® viselkedés.

Habár, amikor a kísérletet megismételtem Win7_1c alatt, néhány eseményzaj jelent®sen
lecsökkent (rZeroσ = 1.728, rV pσ = 0.423) miközben a medián arány közel maradt egy-
hez (i.e., rZeroµ = 1.046, rDzµ = 1.056 ). Ugyanakkor, más rendszerfolyamatokat (pl.:
winlogon.exe, services.exe) ez nem befolyásolja ilyen mértékben. Például, egy másik
népszer¶ injekciós célpont a services.exe Win7_1 alatt rZeroµ = 0.958 rZeroσ = 0.613,
rWµ = 1.001 és rWσ = 0.31 értékeket mutat.

� A rendszerfolyamatok zaját befolyásolja az operációs rendszer. A WinXP és Win7_*
futtató környezetek számos közös osztályozási szempontot tartalmaznak (pl.: Zero PTE,
Demand Zero, Valid Prototype). Összehasonlítva ezeket az osztályozási szempontokat,
megállapítottam az alapesemény arányok WinXP estén közelebb vannak egyhez, mint bár-
milyen más Win7_* környezet esetén bármilyen rendszerfolyamatra. Míg rZeroσ = 0.051,
rDzσ = 0.121, rV pσ = 0.039 a explorer.exe esetén Win7_1 alatt, rZeroσ = 0.711, rDzσ =
1.328, rV pσ = 0.89 WinXP-nél. A medián arányok egészen hasonlóan alakulnak, habár
rZeroµ = 1.044, rDzµ = 0.819, rV pµ = 1.151 Win7_1 esetén és rZeroµ = 1.024, rDzµ = 0.998,
rPvµ = 0/0 WinXP-nél. Fontos kiemelni, hogy a "0/0" jelölés azt jelenti, hogy az össze-
hasonlított mintáknak nulla a mediánjuk. Ez a különbség más rendszerfolyamatok esetén
is jelentkezik. Így például winlogon esetén is: rZeroσ = 0.543, rDzσ = 0.021, rV pσ = 0.659
Win7_1 alatt és rZeroσ = 0.964, rDzσ = 1.571, rV pσ = 0.738 WinXPnél.

THESIS 1.3:. Javaslom továbbá a Membrane-nek egy online verzióját Membrane Live néven,
mely ugyanazokkal a detekciós képességekkel rendelkezik, mint a Membrane. A
Membrane Live-val kapcsolatos mérések megmutatták, hogy az analízis környe-
zet nem befolyásolja a lapozási alaparányokat. Membrane Live egy hypervisor
kiegészítésként került implementálásra Virtual Machine Introspection (VMI) se-
gítségével.

Javaslom a Membrane Live-ot, ami egy kiegészítése a DRAKVUF [LMP+14] malware analízis
környezetnek. Membrane Live ugyanazokat a funkcionalitásokat implementálja, mint a Membra-
ne, habár az eseményszámosságot minden monitorozott kernel függvény mentén rögzíti. Ennek
köszönhet®en mélyen meg lehetett érteni az egyes kódinjekciós eljárásokat, illetve az anomáliát,
amit okoznak. Ehhez egy újabb vendégkörnyezetet kellett felállítani Win7_3, melyet a Memb-
rane Live segítségével monitoroztunk. Membrane Live a folyamatszint¶ alap eseményszámok
összehasonítása céljából került implementálásra.
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2. táblázat. Lapozási alaparányok különböz® detekciós osztályozási szempontra WinXP, Win7_1,
Win7_1c, Win7_2 futtatókörnyezetek esetén 24 pillanatkép elemzésekor. A rövidítések a követ-
kez®k: Zero - Zero PTE, Cw - Copy-on-write, Dz - Demand Zero, Vp - Valid Prototype, Mfp
- Mapped File Prototype, A - Accessed, W - Writeable. Az alaparányok Win7_3c esetén a
Membrane Live segítségével lettek rögzítve és kiértékelve, miután n = 400 osztályozási vektort
el®állítottunk. Az arányok a nem használt osztályozási szempontokra (nulla, vagy minimális
információnyereség esetén) a "-" szimbólummal lettek jelölve a különböz® futtatási környezetek
esetén.

Features
Process VM Ratios Zero Cw Dz Vp Mfp A W

explorer

WinXP
rµ 1.024 1.166 0.9980 0/0 0/0 - -
rσ 0.711 0.903 1.328 0.890 0 - -

Win7_1
rµ 1.044 - 0.8190 1.151 - 1.0410 1.090
rσ 0.051 - 0.121 0.039 - 0.189 0.033

Win7_1c
rµ 1.046 - 1.056 1.214 - 0.821 0.796
rσ 1.728 - 3.172 0.423 - 0.700 0.097

Win7_2
rµ 0.960 - 1.1050 1.9420 - 1.274 1.017
rσ 0.638 - 1.803 0.688 - 1.294 1.204

Win7_3c
rµ 0.998 - 1.051 1 - 1.380 1.052
rσ 1.621 - 1.436 0/0 - 1.553 1.6230

services

WinXP
rµ 1.000 1.2380 1.001 0/0 0/0 - -
rσ 0.905 0.891 1.056 1.106 1.341 - -

Win7_1
rµ 0.958 - 1.000 1.442 - 0.859 1.0010
rσ 0.613 - 0.160 1.1100 - 0.304 0.310

Win7_1c
rµ 0.9710 - 1.001 0.689 - 0.949 0.897
rσ 0.475 - 0.471 0.5440 - 0.997 1.0610

Win7_2
rµ 0.994 - 0.914 2.5 - 1.1310 1.001
rσ 0.961 - 1.734 2.786/0 - 1.2530 1.1220

Win7_3c
rµ 1.0000 - 1.019 1.000 - 0.813 0.999
rσ 0.930 - 0.983 0 - 0.898 0.930

winlogon

WinXP
rµ 1.002 1 0.997 1.000 1 - -
rσ 0.964 1.001 1.571 0.738 1.242 - -

Win7_1
rµ 1.004 - 1.013 1.041 - 0.880 0.969
rσ 0.543 - 0.021 0.659 - 0.628 0.456

Win7_1c
rµ 0.998 - 1.002 0.88 - 0.9240 0.9040
rσ 1.262 - 1.288 0.913 - 0.9010 1.100

Win7_2
rµ 1.000 - 1.007 1 - 1.058 0.998
rσ 1.161 - 1.296 0/0 - 1.0200 1.0680

Win7_3c
rµ 1 - 1 1 - 1.0000 1
rσ 1 - 0/0 0/0 - 0.913 1

lsass

WinXP
rµ 0.993 0.920 0.995 0.5 0 - -
rσ 0.967 0.831 2.632 0.851 8.944 - -

Win7_1
rµ 1.0090 - 1.009 1.085 - 1.024 1.118
rσ 0.801 - 0.051 0.594 - 0.290 0.159

Win7_1c
rµ 0.959 - 1.0060 0.856 - 0.900 0.891
rσ 0.853 - 1.087 5.709 - 1.664 2.526

Win7_2
rµ 1.009 - 0.992 1 - 1.211 1.001
rσ 1.147 - 1.315 0/0 - 1.135 3.611

Win7_3c
rµ 0.999 - 0.973 1 - 0.999 1.0000
rσ 0 - 1.026 0/0 - 1.477 0.579
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Ehhez teljesen tiszta, 400 sorból álló futási logokat hasonlítottunk össze Win7_3 esetén.
Amint a 2 táblázat mutatja, nincsen jelent®s különbség a tiszta lapozási alapesemény arányok
között a Membrane-nel és a Membrane Live-val vizsgált rendszerek esetén. Tetsz®leges osztályo-
zási szempontra kimondható, hogy az arány minél közelebb áll egyhez, úgy az eseményszámok
annál hasonlóbbak.

THESIS 1.4:. Megmutatom, hogy az injektált kártékony funkcionalitások különböz®képpen be-
folyásolják a különböz® lapozási eseményeket. Tehát, a kártékony funkcionalitás
befolyásolja a detekciós arányt.

Ahhoz, hogy megértsük az egyes injektált funkcionalitások hogyan befolyásolják a folyamatszin-
t¶ lapozási eseményszámokat, néhány funkcionalitás ténylegesen is implementálásra került és
injektálva lett egy távoli szál meghívásával a winlogon.exe-ben, amint azt a 3. táblázat mu-
tatja. A winlogon.exe jó választásnak t¶nt, hiszen alacsony alapesemény zajjal rendelkezik,
tehát könnyebb detektálni benne kártékony viselkedést. A medián és szórás arányok kiszámí-
tásához n = 24 pillanatképet rögzítettünk 2 óra alatt és ezeket összehasonlítottam a Win7_1c
számosságaival.

El®ször is a keylogger került implementálásra, mely egy végtelen ciklus segítségével �gyelte
a billenty¶lenyomásokat és egy bels® bu�erbe rögzítette azokat. Érdekes meg�gyelés, hogy ez
a funkcionalitás viszonylag észrevételen maradt és csak az írható lapok száma növekedett meg
jelent®sebben (rWµbaseline

= 0.90 and rWµkeylogger = 0.53). Mivel csak egy kicsi bu�er szükséges
a billenty¶leütések tárolásához, melyet ki lehet írni néhány lapra, ezt a funkcionalitást nehéz
detektálni önmagában.

A második injektált funkcionalitást egy szerver alkalmazás volt, amely egy kis szöveges fájlt
(néhány KB mérettel) szivárogtatott ki a csatlakozó kliensek felé. Szándékosan választottam
kis méret¶ fájlt, hiszen ez lehet®séget ad a legrosszabb eshet®ségek esetén is vizsgálni a de-
tekciós képességeket. Amint a 3. táblázat is mutatja, a folyamatzaj jelent®sen megnövekedett
(pl.: rDzσbaseline

= 1.288 és rDzσdataexfiltration = 0.42). Másfel®l a medián arányok lecsökkentek,

tehát kulcsfontosságú eseményszámok növekedtek ebben az esetben (pl.: rWµbaseline
= 0.90 és

rWµdataexfiltration = 0.02). Mivel a kiszivárogtatott �le-t be kell tölteni a folyamat címterébe és a
Windows késleltetett betöltést használ, csak a Zero PTE eseményszámok növekednek, amíg a
betöltött fájlt ténylegesen nem kezdi el írni vagy olvasni.

Végül, egy registry bejáró funkcionalitás került implementálásra, amely végigiterál az összes
HKEY_* kulcson és néhány értéket fel is vesz azok alá. A 3. táblázat szerint a folyamatzaj
megn®tt az írható lapok számával együtt.

THESIS 1.5:. Megmutatom, hogy az injektálás ténye is befolyásolja a lapesemények számossá-
gát a célfolyamat esetén. Demonstrálom továbbá ezt az állítást egy konkrét injek-
ciós technika analízisével, mely távoli szálhívást kezdeményez a célfolyamatban

A legfontosabb lapozási eseménye a folyamatonként Gini index segítségével kerültek kiválasztás-
ra. Azért, hogy jobban megértsük miért is ezek a lapozási események a lényegesek a detekció
szempontjából, meg kell vizsgálni közelebbr®l a Windows bels® m¶ködését. Ehhez különböz®
forrásokat használtam fel [RSI12, Wil11, Rea14], beleértve a WinDBG kernel debuggert is a
dinamikus analízishez.

A 4. táblázat példát mutat egy tipikus kódinjekciós támadás vizsgálatára, mely bizonyos
WinAPI függvényhívásokat használ. Egészen pontosan el®ször VirtualAllocEx kerül meghívás-
ra, ami egy privát memóriaterületet foglal a célfolyamatban azért, hogy eltárolja a betöltend®
DLL-nek a nevét. A vonatkozó kernel függény NtAllocateVirtualMemory tehát készít és inici-
alizál egy VAD bejegyzést az RW védelmi bitek beállításával, majd kinullázza a PTE-t (tehát
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3. táblázat. Különböz® kártékony funkcionalitások által okozott lapozási eseményszámosságok
összehasonlítása (Ê Keylogger, Ë Adatlopás, Ì Registry m¶veletek) a Win7_1c osztályozási
vektorokkal. A WinAPI hívások oszlop néhány WinAPI hívást emel ki, mely meghívásra került
az adott injektált funkcionalitásban. Minden funkcionalitás a CreateRemoteThread injekciós
technikával került elhelyezésre a célfolyamatban, ahogy a 4. táblázat is részletezi.

Malware

func.
WinAPI hívások rZeroµ rZeroσ rAµ rAσ rDzµ rDzσ rWµ rWσ

Ê

CreateFile �

GetAsyncKeyState �

MapVirtualKeyEx �

GetKeyNameText �

WriteFile �

CloseHandle �

0.98 0.86 0.98 0.89 1.01 1.22 0.53 1.83

Ë

socket

bind

listen

accept �

recv �

CreateFile �

ReadFile �

send �

CloseHandle �

0.86 0.58 1.07 0.59 0.01 0.42 0.02 0.28

Ì

RegOpenKeyEx(HK*)

RegQueryInfoKey

RegEnumKeyW �

RegSetValueEx �

RegEnumValueW �

RegOpenKeyExW �

RegQueryValueExW �

RegCloseKey �

RegCloseKey

0.99 0.72 0.77 0.72 2.78 1.15 0.02 0.76

egy Zero PTE bejegyzés készül) a lefoglalt memóriaterületre vonatkozólag. Ezt követ®en pe-
dig beállítja egy laphibakezel®t kivételt(#PF). Az NtProtectVirtualMemory kernel függvény
szintén meghívásra kerül, miután az NtAllocateVirtualMemory lefutott, mely beállítja szoft-
veres PTE védelmi biteket, és ezáltal megváltoztatja a szoftveres PTE típusát Demand Zero
(Dz)-ra. Amikor a WriteProcessMemory megpróbálja elérni a lapot, a laphibakezel® kerül meg-
hívásra. Majd ez elkapja a laphibát és egy hardveres PTE készül el és inicializálódik (érvényes
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és írható hardveres PTE bitek beállítódnak) a korábban elkészült VAD bejegyzés segítségé-
vel. Ez a késleltetett memória allokációs mechanizmus lehet®vé teszi a Windows számára, hogy
csak akkor építse fel a laptáblákat, amikor azokra ténylegesen szükség van. Amikor a #PF
lefutott, a futás az NtWriteVirtualMemory kernel függvényhez kerül, ami beírja a célfolyamat-
ba kártékony DLL nevét, ami kés®bb majd betöltésre kerül. Érdemes megjegyezni, hogy az
NtAllocateVirtualMemory és NtWriteVirtualMemory függvények a célfolyamat kontextusában
futnak, ezért engedi a Windows, hogy írjanak egy folyamat privát címterébe. Amikor a lefoglalt
területekhez el®ször hozzáférnek és azokat módosítják hardveres MMU beállítja az acessed (A)
és dirty (D) biteket a vonatkozó PTE-ben. Következ® lépésként a CreateRemoteThread függény
kerül meghívásra beállítva LoadLibrary WinAPI függvényt a szál kezd®címének. Ennél a pont-
nál a LoadLibrary az újonnan létrehozott szál által kerül meghívásra a betöltend® DLL nevével.
Ekkor el®ször egy �le handle-lel tér vissza az NtOpenFile, ami átadásra kerül a NtCreateSection
hogy egy újSection objektumot hozzon létre a vonatkozó DLL számára. A Windows késlelte-
tett memóriakezelésének köszönhet®en itt még nem készül hardware-es PTE bejegyzés, hanem
csak egy Prototípus PTE (PPTE) kernel struktúra inicializálódik. Itt kihangsúlyoznám, hogy
a PPTE-k a EXECUTE_WRITECOPY védelmi maszkkal kerülnek inicializálásra (ezt az RWX és Cw
szimbólumokkal jelölöm a táblázatban) Copy-On-Write m¶veletek engedélyezéséhez. A memó-
riamegosztás engedélyezéséhez a DLL most egy Section objektum nézetként került betöltésre az
NtMapViewOfSection kernel függvény segítségével, mely VAD bejegyzést is készít ezen a ponton
a Prototípus PTE segítségével. Következ® lépésként pedig beállít egy laphiba kezel®rutint, hogy
a tényleges hardveres PTE bejegyzések elkészüljenek a DLL els® hozzáférésénél. Végezetül a fájl
bezárásra kerül a NtClose kernel függvény segítségével.

Amint a 4. táblázat is mutatja, a bemutatott injekciós technika Zero szoftveres PTE -t
és hardveres PTE-ket készít, ahol ez utóbbinál a Valid, Writeable, Accessed, Dirty and Copy-
on-Write bitek kerülnek beállításra. Ez a példa jól mutatja, hogy bizonyos WinAPI hívások
hogyan befolyásolják a Windows operációs rendszerek memória kezelését. Ugyanakkor ez a gaz-
dag funkcióhalmaz lehet®vé teszi, hogy különböz® kód injekciós eljárásokt detektáljunk, melyek
különböz®képpen befolyásolják a folyamatok lapozási eseményszámosságát.

THESES 2:. Egy új rendszer-monitorozó eljárást javaslok, ami igény szerinti (on-demand)
virtualizációt használva növeli a létez® megoldásoknak (pl.: Nitro [PSE11] és
Ether [DRSL08a]) a monitorozás transzparenciáját vagy teljesítményét. Tehát
a megközelítésem nem igényeli, hogy másolatot készítsünk az analizálandó rend-
szerr®l, sem pedig azt, hogy analizátor eszközöket telepítsünk magára a vizsgálandó
rendszerre. Tehát a meglév® megoldások korlátaitól mentes.

Egy komoly korlátja a meglév® hosztalapú anomáliadetekciós megközelítéseknek, hogy az ana-
lizálandó rendszert egy izolált (tipikusan virtualizált) környezetben fut, vagy analízis eszközök
installálása szükséges magára az analizálandó rendszerre. Az els® esetben, valakinek egy virtuá-
lis másolatot kell csinálni az analizált rendszerr®l és az eredeti környezetr®l (pl.: más szerverek
ugyanazon hálózaton) azért, hogy a virtualizált környezetben is együtt tudjanak m¶ködni. Meg-
jegyzend®, hogy ha az analizálandó rendszer másolata önmagában fut, a malware könnyen detek-
tálni tudja a környezeti változásokat és megváltoztathatja a viselkedését a detekció elkerülésének
céljából. Reprezentáns másolat készítése egy operációs rendszerr®l azonban egy komoly problé-
ma lehet, ami sok er®forrást igényel és megszakításokat okozhat a futó rendszer m¶ködésében.
Ugyanakkor magas kockázata van annak is, hogy az elkészült másolat nem lesz reprezentáns, ami
a teljes detekció folyamatát elronthatja. A második esetben, amikor analízis eszközök kerülnek
telepítésre magára az analizálandó rendszerre, akkor az analízis nem lesz transzparens. Ez azt
jelenti, hogy a telepített eszközöket könnyen detektálni tudja a malware. Ráadásul, néhány kör-
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4. táblázat. Egy DLL injektálása a célfolyamatba a Ê VirtualAllocEx, Ë WriteProcessMemory,
Ì CreateRemoteThread és Í LoadLibrary WinAPI függvények segítségével. Fontos kiemelni,
hogy a vonatkozó kernel függvények a VirtualAllocEx és WriteProcessMemory függvényeknek
a célfolyamat kontextusában futnak. Ezúton garantálja Windows, hogy nem törtnéik memória-
védelmi határsértés, amikor egy új DLL kerül betöltésre. Megjegyzend® továbbá, hogy a start
address (sa) paramétere aCreateRemoteThread függvénynek azt a címet jelöli, ahol az új injektált
szál indítása után a futás megkezd®dik. Míg a HW PTE oszlop azon biteket mutatják, amiket
a vonatkozó kernel függvények állítottak be a SW PTE oszlop azon szoftveres PTE altípusokat
jelöli, melyek az érvénytelen lapok kezelésére használ fel a Windows. Ehhez hasonlóan a PPTE
és VAD bejegyzés oszlopok a Prototípus PTE-khez és VAD bejegyzésekhez tartoznak. Míg a
táblázat fels® része azon memória területekre utal, melyek a betöltend® DLL nevének kezelésé-
hez szükségesek, az alsó rész már a DLL számára lefoglalt memóriaterület lapozási eseményeit
mutatja.
Win

API
Parameters Kernel function

HW

PTE

SW

PTE
PPTE

VAD

entry

Laptábla bejegyzés változások a DLL nevére vonatkozóan

Ê protection=RW
NtAllocateVirtualMemory Zero RW
NtProtectVirtualMemory Dz RW

Ë size=len(dll_name)
#PF (NtWriteVirtualMemory) V,W RW

NtWriteVirtualMemory
V,W,
A,D

RW

Ì
sa=
&LoadLibrary

NtCreateThreadEx
V,W,
A,D

RW

Laptáblta bejgyezés változások a DLL-re vonatkozóan

Í dll_name

NtOpenFile

NtCreateSection
R,W,
X,Cw

NtMapViewOfSection Zero
R,W,
X,Cw

R,W,
X,Cw

NtQuerySection Zero
R,W,
X,Cw

R,W,
X,Cw

NtClose Zero
R,W,
X,Cw

R,W,
X,Cw

#PF (on �rst access)
V,W,
Cw

R,W,
X,Cw

R,W,
X,Cw

nyezetben, mint például a kritikus infrastruktúrák IT rendszerei, sem a m¶ködési megszakítása,
meg pedig tetsz®leges programok telepítése nem engedélyezett.

Ezért javaslok egy új rendszer monitorozó eljárást, amely a létez® megoldásoknak (pl.: Nit-
ro [PSE11] and Ether [DRSL08a])a teljesítményét vagy a transzparenciáját javítja. Ráadásul,
a megközelítésem nem igényli a vizsgált rendszer lemásolását, sem pedig azt, hogy új alkalma-
zásokat telepítsünk a célrendszerre. Tehát mentes a korábbi megoldások korlátaitól. A megkö-
zelítésem a hardware-rel támogatott virtualizációs megoldáson alapul ami a modern CPU-kban
érhet® el, és melynek alapötletek, hogy indítsunk el egy hypervisor réteget a futó operáció rend-
szer alatt anélkül, hogy azt újra kéne indítani vagy meg kéne állítani. Ez a hypervisor magasabb
privilégiumszinten fut, mint maga az operációs rendszer, tehát az analizált rendszernek a visel-
kedését transzparensen képes meg�gyelni anélkül, hogy telepítenénk bármilyen eszközt magára
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az analizált rendszerre. Ugyanakkor a futó rendszer az eredeti környezetében marad, tehát a
malware-ek nem tudnak detektálni semmilyen gyanús környezeti változást.

Ezen felül javaslok egy új rendszer-monitorozó eljárást is, melyet lehet szabályozni a monito-
rozás granularitása és transzparenciája mentén.

THESIS 2.1:. Javaslok egy új rendszer-monitorozó algoritmust, ami a transzparencia és a gra-
nularitás tekintetében kon�gurálható. Ugyanakkor, megmértem a megközelítésem
teljesítményét, ami elhanyagolható veszteséget mutatott a memória-intenzív m¶-
veletek esetén, és a CPU-intenzív esetben pedig maximálisan 35%-os csökkentést
tapasztaltam. Ennek eredményeképp a vizsgált rendszer stabil és használható
marad monitorozás alatt is.

A korábbi, a vendég operációs rendszeren kívül elhelyezked® rendszerhívás monitorozó eljárások-
kal ellentétben (Ether [DRSL08a]), terveztem és implementáltam egy új és általános metódust,
ami teljesen kompatibilis 64-bites rendszerekkel. 32-bites módban a SYSENTER utasítást használ-
ják a gyors rendszerhívásokhoz. Mivel a SYSENTER utasítást nem támogatja az AMD64 platform,
egy másik gyors rendszerhívási utasításra támaszkodtam (SYSCALL) ami kompatibilis, mint az
Intel, mind pedig az AMD processzorokkal.

A következ®kben, bemutatom az új rendszerhívás monitorozó eljárásom részleteit 64-bites
módra. Ahhoz, hogy egy módosítatlan operációs rendszert tudjak monitorozni egy hypervisor-
ból, meg kell �gyelnem a kontextus váltásokat, amik a VMEXIT hatására történnek. Habár,
hasonlóan a SYSENTER utasításhoz ,a SYSCALL sem generál VMEXIT-et, amikor futtatásra ke-
rül. Tehát ezt a problémát speci�kusabban kell feloldani. Egy módját ennek kezelésére az
[DRSL08a]-ben javasoltak a SYSENTER utasításra. Lefordítva ezt ez ötletet SYSCALL-ra, ezen
utasítás célcímét módosítani kell úgy, hogy egy kilapozott területre mutasson. Ezt a *STAR
regiszterek (STAR, CSTAR, LSTAR) módosításával lehet megtenni. Amikor a processzor hozzá-
férne ehhez a címhez, egy laphiba keletkezik (#PF) és egy VMEXIT történik a kontextusváltás
céljából. Elkapva a laphibát hypervisor szintjén, a SYSCALL eredeti célcímét visszatöltik *STAR
regiszterekbe és újrafuttatják az utasítást. Ezzel a megoldással az a probléma, hogy nagyon sok
laphiba van alapból az operációs rendszer normál m¶ködése során is. Minden ilyen laphibát el-
kapva és �gyelve az OS teljesítménye drasztikusan lecsökkenne. S®t, a lapozásnak köszönhet®en
a gép teljesítménye még jobban lecsökken kisebb memóriakapacitás esetén. Ráadásul, az OS így
sokkal több laphibát generál.

Ebb®l adódóan egy másik eljárást találtam ki, ahol is a VMEXIT-ek száma nem függ az hard-
ver és a futtatott alkalmazások számától. Az új megközelítésem, hasonlóan a Nitrohoz [PSE11],
érvénytelen opcode kivételeket használt a laphibák helyett azért, hogy a korábbi megoldások
alacsony teljesítményén javítani lehessen. Els® lépésként kinullázom azSCE (system call enable)
bitet a vendégkörnyezet EFER regiszterén keresztül, melynek hatására a SYSCALL utasítás isme-
retlen lesz a processzor számára. Ennek eredményeképp amikor az utasítás lefut egy érvénytelen
opcode kivétel (#UD) generálódik, melynek hatására VMEXIT (VMEXIT_EXCEPTION_UD) kelet-
kezik. Ekkor a rendszerhívás száma a hypervisor segítségével kinyerhet® az EAX regiszterb®l
a vendégkörnyezet felhasználó módú adatstruktúráival együtt melyet a GS szelektoron keresz-
tül lehet elérni. Mivel az #UD kivétel nem növeli az utasításszámlálót (RIP), nem kell annak
igazításával foglalkoznom a SYSCALL újrafuttatása érdekében. A korább megoldásokkal ellentét-
ben [PSE11], a EFER.SCE bitet újraengedélyezem ekkor a magasabb transzparencia garantálása
érdekében. Habár ezt újra letilthatom attól függ®en, hogy milyen granularitás és transzparencia
kon�guráció mellett döntöttem.

Ennek eléréséhez, egy másik VMEXIT generálását választottam, ami ugyan teljesítmény-
veszteséggel jár, de az analízis transzparenciáját irányíthatóvá teszi. Tehát, amikor egy invalid
opcode kivétel lekezel®dik, és a szükséges tulajdonságokat kiolvastuk a vendégkörnyezet memó-
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riájából egy hardveres breakpoint kerül elhelyezésre a DR0 és DR7 regiszterek segítségével. Ha
breakpointot ekkor egy olyan címre állítom ami egészen biztosan le fog futni még a következ®
rendszerhívás el®tt, úgy a monitorozás granularitása maximális. Ha azonban egy olyan címet
választok, amikor több rendszerhívás is kimarad, úgy magasabb traszparenciát értem el, viszont
az analízis granularitása csökkent. Ez a breakpoint kerülhet felhasználó-, vagy kernel módú te-
rületekre is, viszont akkor ez predesztinálja, hogy felhasználó-, vagy kernel módú objektumokat
fogunk tudni helyreállítani. Az 3. ábra az invalid opcode kivételkezel® algoritmust mutatja be
részletesen.

Amikor a vendég környezet utasításszámlálója eléri a hardveres breakpointunkat, akkor egy
VMEXIT_EXCEPTION_DB keletkezik a processzor felé, amit a bejegyzett handlerek segítségével lehet
lekezelni. Ez a handler letiltja a rendszerhívásokat ismét az EFER.SCE kikapcsolásával a vendég-
környezet számára, majd letörli az elhelyezett breakpointot. Végül pedig az OS objektumokat
is helyre lehet állítani itt. Ezt az algoritmust a 4. ábra részletezi.

3. ábra. Az invalid opcode kivételek kezelésére szolgáló algoritmus.

4. ábra. A debug kivételek kezelésére szolgáló algoritmus.

Egy másik fontos kontribúciója ennek a munkának megmutatni, hogy ez az új rendszerhívás
monitorozó eljárás jobb teljesítményt biztosít, mint korábbi jól ismert metódusok [DRSL08a,
SG10]. Ehhez el®ször az #UD and #PF és kivételekhez regisztráltam kezel®rutinokat a hypervi-
sorban, hogy megmérjem egy rendszer normál m¶ködése során keletkez® invalid opcode kivételek
és laphibák számát. Ahhoz, hogy a két eljárás közti különbséget megmérjem, el®ször megszámol-
tam a laphibák és invalid opcode kivételek számát ugyanazon rendszer alatt különböz® feltételek
mellet. Ehhez regisztráltam egy kezel®rutint az NBP-ben az #UD-hez, illetve használtam a
TraceView alkalmazást ami a Windows Driver Kit [Mic12] része. Ez utóbbi azért kellett, mert
olyan sok laphiba keletkezett a rendszer normális futás közben, hogy az NBP-b®l számlált lap-
hibák esetén a monitorozott rendszer teljesen válaszképtelenné vált. A méréseim megmutatták,
hogy a laphibák száma er®sen összefügg a gép kon�gurációjával.

Továbbá megmértem a laphibák számát frissen rendszerindítás után és miután több alkal-
mazást elindítottam. A méréseim azt mutatták, hogy ez utóbbi esetben jelent®sen megn®tt a
lapozások száma. Ezeket az eredményeket az 5. táblázat foglalja össze. Ennek a mérésnek a
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5. táblázat. A laphibák és invalid opcode kivételek számlálása normál rendszerm¶ködés közben
2 CPU maggal. A mintavételezési id®intervallum 2,5 perc és a statiszikák 12 elem¶ mintából lett
számítva.

#UD #PF
Kon�guráció Mean Std Mean Std

1. Nincs extra processz 0 0 16935 15839
2. Extra processzek 0 0 43547 24155

legérdekesebb része, hogy egyetlen invalid opcode kivételt sem találtam még egy hosszabbított
30 perces id®ablak alatt sem. Másfel®l pedig megállapítható, hogy a laphibák száma er®sen
összefügg a futó alkalmazások számával is.

6. táblázat. A Passmark CPU teljesítményteszt eredményei egy nem monitorozott, Blue-Pilles
és egy monitorozott rendszer esetén. Az els® oszlop listázza a viszgált m¶veleteket, melyeket a
teszt futtatott. A másik két oszlop pedig az átlagot és szórást jelzi.

Native Blue-Pilled Monitorozott
M¶veletek Mean Std Mean Std Mean Std

1. Egész mat. (MOps/s) 344.5 2.40 346.0 1.13 228.0 82.35
2. Lebeg®pontos mat. (MOps/s) 1072.3 8.30 1072.4 5.63 742.3 226.88
3. Prímek keresése (Ezer prím/s) 322.9 3.22 323.7 1.14 220.1 74.44
4. SSE (Mill. mátrix/s) 9.4 0.06 9.4 0.10 6.3 2.17
5. Tömörítés (KBytes/s) 2063.1 42.84 2072.6 6.99 1333.1 430.76
6. Rejtjelezés (MBytes/s) 9.7 0.03 9.7 0.03 6.1 2.08
7. Fizikai (Frame/s) 95.9 1.98 95.6 1.99 63.7 17.57
8. Sztring rendezés (Ezer sztring/s) 1243.6 27.86 1254.0 11.46 843.1 235.83

Megmértem továbbá a teljesítményvesztést a javasolt rendszer monitorozó algoritmus futta-
tásakor is a Passmark Performance Test [Pas12] segítségével. A teszteket 12-szer futtattam le
minden kon�gurációnál, majd kiszámoltam a vonatkozó statisztikai metrikákat (átlag és szórás).
Kiértékeltem a teljesítményét a processzornak natív, Blue-Pilles és monitorozott esetben is.

7. táblázat. A Passmark memória teljesítményteszt eredményei egy nem monitorozott, Blue-Pilles
és egy monitorozott rendszer esetén. Az els® oszlop listázza a viszgált m¶veleteket, melyeket a
teszt futtatott. A másik két oszlop pedig az átlagot és szórást jelzi.

Native Blue-Pilled Monitorozott
M¶veletek Mean Std Mean Std Mean Std

1. Kis blokkok foglalása(MBytes/s) 3348.4 33.0 3322.8 26.21 3067.1 217.8874
2. Cachelt olvasás (Mbytes/s) 1351.5 2.44 1351.7 2.22 1350.6 2.9738
3. Olvasás cache nélkül (Mbytes/s) 1290.5 3.03 1286.7 2.92 1283.9 21.3572
4. Írás (MBytes/Sec) 1256.8 8.67 1240.4 21.55 1243.9 43.5518
5. Nagy RAM (M¶velet/s) 2212.7 11.71 2193.4 27.83 2242.9 52.1760
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Amint a 6. táblázat mutatja, az NBP futtatása önmagában nem jár teljesítményvesztéssel
az rendszer számára. Ezért is adja meg a lehet®ségét, hogy saját monitorozó kiegészítést írjunk.
A rendszer monitorozása alatt a CPU teljesítményveszteség 30.7% (Lebeg®pontos) és 35.4%
(Tömörítés), ami még mindig elfogadhatónak számít a gyakorlatban, hiszen az OS stabil maradt
a m¶ködése során. Fontos megjegyezni, hogy a rendszer monitorozást maximális granularitásra
állítottam azért, hogy egyetlen rendszerhívást sem hagyjon ki. Habár azt is ki kell emelni, hogy
a debug print utasítások jelent®sen befolyásolhatják az eredményeket. Ezen felül a memória
teljesítményvesztést is megmértem ugyanazon feltételek mellett. Amint a 7. táblázat mutatja, a
memóriaveszteség elhanyagolható hiszen 0.1% (Cachelt olvasás) és a 8.5% (Kis blokkok foglalása)
értékek között mozognak a számok.

A vonatkozó publikációk: [PLV+15, PB14, BPBF12b, BPBF12a].

2.2. Új támadások hardvervirtualizáció ellen

THESES 3:. Két új támadást javaslok I/O virtualizáció ellen. Az egyik a Peripheral Compo-
nent Interconnect express (PCIe) kon�gurációs címterének a módosításán alap-
szik, míg a másik egy hosztoldali Non-Maskable Interrupt (NMI) segítségével le-
het kivitelezni. Míg az el®bbit kézzel fedeztem fel, addig a másikat a PTFuzz nev¶
fuzzerem segítségével, amit DMA m¶veletekkel kapcsolatos alacsony szin¶ problé-
mák felderítéséhez készítettem. Ráadásul ez az utóbbi támadás m¶ködik modern
hardveren és szoftveren még akkor is, ha minden létez® védelmi megoldás be van
kapcsolva. A támadásomat Xen 4.2-®n és KVM 3.5-ön demonstrálom, továbbá
megmutatom, hogy ez a sérülékenység nem egyedülálló, hiszen más anomáliát is
felfedeztem a PTFuzz segítségével. A támadásaim komoly jelzések a hardver és
szoftver gyártók felé, hogy hangsúlyosabban kellene foglalkozniuk termékeik biz-
tonságosabbá tételével.

Az elmúlt tíz év során nagy mennyiség¶ cikket [SLQP07, WJ10, MLQ+10, GAH+12, ANW+10,
KSRL10] közöltek a VMM-ek biztonságosabbá tételével, illetve teljesítményük, kapacitásuk növe-
lésével kapcsolatban. Számos munka [WR11, Woj08b, Woj08a, RT08, LSLND10, Pat12] említést
tesz és implementál lehetséges támadásokat is. Sajnos legtöbbjük csak elméleti lehet®ségeket tag-
lalja és csak néhány lett ezek közül tényleges implementálva és tesztelve. S®t mi több, még ha
léteznek is demonstrációs célból készült implementációk, gyakran nehéz megérteni, hogy pon-
tosan milyen el®feltételek szükségesek a támadások kivitelezéséhez, azoknak ténylegesen milyen
hatása van, illetve azokat mennyire lehet általánosítani más környezetekre, VMM-ekre is. A
legtöbb ilyen kérdést nehéz megválaszolni és nem ritka, hogy a szakért®k is eltér® véleménnyel
vannak ezekkel kapcsolatban. Végül, hogy a dolgokat még jobban megnehezítsük, a mostani
VMM-ek rendkívül gyorsan fejl®dnek. Minden egyes új kiadás, új technológiákat tartalmaz, ami
potenciálisan új sérülékenységhez vezetnek és természetesen védelmi megoldásokat is implemen-
tálnak ekkor, ami pedig a régi támadásokat eszközölik ki.

Például, számos technikát javasoltak nemrég a I/O m¶veletek hatékonyabbá és biztonságo-
sabbá tételéhez. Az úgy nevezett közvetlen eszközcsatolással (vagy más néven passthrough),
a VMM kizárólagos eszközhozzáférést kínál egy vendégkörnyezet számára anélkül, hogy ezt a
hozzáférést más virtuális gépekkel meg kéne osztania. Ezt úgy valósítják meg, hogy az eszközt
felcsatolják közvetlenül a virtuális gép címterébe, és ezáltal lehet®vé teszik a VM számára, hogy
azt közvetlenül irányítsa. Ezáltal jelent®s teljesítménynövekedést lehet elérni. Ugyanakkor ez
a megközelítés számos biztonsági problémát is felvet, ami végül arra ösztönözte a hardvergyár-
tókat, hogy hardverrel támogatott védelmi megoldásokat implementáljanak mind a chipset-ben,
mind pedig a CPU-ban.

Ezért javaslok egy új támadást az I/O virtualizáció ellen, mely m¶ködik modern hardveren
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és szoftveren. Ezen felül, minden más támadást is különböz® hardver és VMM kon�guráción
futtatom két támadási forgatókönyv szerint. Az els® esetben azt feltételezem, hogy a támadónak
teljes hozzáférése van egy vendég környezethez, melyhez egy passthrough eszköz csatlakozik. Ez
egy általános kon�guráció IaaS felh®k esetén, melyek például gra�kus kártyákhoz adnak ilyen
típusú hozzáférést (pl.: Amazon EC2 Cluster GPU)

A második esetben, azt feltételezem, hogy a támadó képes a privilegizált vendégkörnyezet
kontrollálni vagy valamilyen módon már kompromittálta azt. Habár ezt az esetét nehezebb el-
érni, mégis egy fontos támadó modellt jelöl melyet gondosan ki kell értékelni. Fontos azonban
megjegyezni, hogy korlátlat hozzáférés a privilegizált vendégkörnyezethez nem jelent teljes hoz-
záférést a �zikai géphez [Woj08b]. Más szóval, a VMM-et úgy tervezték, hogy védve legyen egy
kompromittált privilegizált VM-mel szemben.

A támadásokat KVM hoszt OS-ben is elindítottam, hogy beazonosítsak különbségeket a Xen
privilegizált vendégkörnyezettel (Dom0). Fontos kiemelni, hogy ezt csupán a vizsgálat teljessé-
ge miatt végeztem el, mivel a host OS privilégiumok KVM alatt megegyeznek a VMM teljes
irányításával is.

THESIS 3.1:. Javaslok egy új Memory Mapped I/O támadást a PCI Express eszközök kon�gu-
rációs címterén keresztül korábbi VMM-ek ellen.

Az x86-os architektúrában a PCI eszközöket kétféleképpen lehet elérni: Port Mapped I/O (PIO)
vagy Memory Mapped I/O (MMIO) segítségével. Minden egyes PCI eszköznek a kon�gurá-
ciós címtere az eszköz bels® kon�gurációs memóriájában tárolódik. Ezt a memóriát speciális
regisztereken vagy az MMIO címtéren keresztül lehet elérni.

Ezt a kon�gurációs címteret tipikusan a BIOS kezeli, vagy az OS kernelje inicializálja és
kon�gurálja be. A Base Address Register-ek a kon�gurációs címtéreben helyezkednek el, a PCI
szabvány írja le és azt a címet speci�kálják ahová az eszköz memóriája fel van csatolva a PIO
vagy MMIO címtérben.

A kon�gurációs címtér regiszterei tipikusan emuláltak a teljesen virtualizált vendégkörnyeze-
tek számára, és néha még a privilegizált VM-ek számára is. Ebben az esetben ha a vendégkör-
nyezet a kon�gurációs címterét szeretnék elérni, úgy a kérést a VMM elkapja, ami persze jelent®s
teljesítményveszteséggel jár. Tehát a teljesítmény javítása érdekében néhány VMM (pl.: KVM)
közvetlen hozzáférést enged a PIO és MMIO címtérhez [YBYW08], kivéve azokat a kéréseket,
amik a kon�gurációs memóriát címzik meg.

A PCI Express (PCIe) eszközöknek egy kiterjesztett kon�gurációs címtere van, melyet ha-
gyományos memória m¶veletekkel (MMIO) lehet elérni. Ahhoz hogy ezt az esetet teszteljem,
implementáltam egy új kon�gurációs címtér támadást, melyet az MMIO címterén keresztül le-
het elindítani azzal a céllal, hogy a memóriába felcsatolt regisztereit a céleszköznek manipulálni
tudjam hasonlóan a már korábban ismert PIO támadásokhoz [DA07].

Ehhez megcímeztem a céleszköz PCIe kon�gurációs címterét felhasználva annak azonosító-
ját [Fle08], és megpróbáltam módosítani a kon�gurációs regisztereit (pl.: BAR). Hasonlóan a
PIO támadáshoz az MMIO támadásom csak korábbi VMM-eken m¶ködik, ahol az MMIO címtér
nincs emulálva.
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THESIS 3.2:. Javaslok továbbá egy Non-maskable Interrupt (NMI) injekciós támadást melyet
leteszteltem és veri�káltam mind Xen 4.2-es és KVM 3.5.0-ás rendszereken.
Fontos azonban megjegyezni, hogy a támadás bármely VMM-et érinthet ahol a
System Error Reporting engedélyezett. Meggy®z®dtem továbbá, hogy a támadás
biztosan m¶ködik minden létez® biztonsági kon�guráció mellet, mivel engedélyez-
tem a DMA és interrupt remapping, valamint a x2APIC módot is a privilegizált
VM-en/hoszton. Ezt a kon�gurációt ugyanis biztonságosnak ítélnek minden lé-
tez® interrupt támadás ellen.

Azért, hogy az interrupt generálás során fellép® alacsony szint¶ problémákat ki tudjam tesztelni,
terveztem és implementáltam egy eszközt PTFuzz néven az Intel e1000e hálózati driver kiegészí-
tésével. PTFuzz képes bármilyen típusú Message-signalled Interruptot (MSI) generálni az MSI
cím és adat komponenseken keresztül. Ezen felül pedig a DMA kérések méretét is tudja változ-
tatni. Úgy m¶ködik, hogy DMA segítségével adatot ír (MSI adat komponens) a LAPIC MMIO
címtérbe. Mivel a PTFuzz képes fuzzolni minden egyes MSI mez®t külön-külön lehetséges úgy
�nomhangolni, hogy mind a kompatibilitást meg®rz®, mind pedig az új, remappable formátumú
MSI-ket támogassa. A PTFuzz m¶ködése néhány lépésben összegezhet®:

1. Készítsünk el® egy küld® bu�ert (TXb) a vendég OS-ben és töltsük fel az MSI adat kom-
ponens értékével.

2. Készítsünk el® egy fogadó bu�ert (RXb) a vendég OS-ben.

3. Változtassuk meg az RXb �zikia címét az MSI cím komponesének megfelel®en úgy, hogy
az a memóriába csatolt interrupt címtérre mutasson (MMIO LAPIC)

4. Mozgassuk az MSI adat komponenst DMA tranzakción keresztül a kártya bels® TX bu�e-
rébe.

5. Küldjük az adatot loopback módon keresztül a kártya RX bu�erébe.

6. Mozgassuk az MSI adatot a kártya bels® RX bu�eréb®l a vonatkozó MMIO LAPIC címtérre
egy megadott DMA kérés méretben, melyet az MSI cím (0xfeexxxxxx) de�niál.

7. Ha az MSI adat komponenst fuzzoljuk, akkor válasszunk ki egy új MSI adat értéket és
ismételjünk meg a fentieket az els® lépést®l kezdve.

8. Ha az MSI cím komponenst fuzzoljuk, akkor válassznk ki egy új MSI cím értéket és ismé-
teljünk meg a fentieket az harmadik lépést®l kezdve.

A teljes MSI adat és címtér fuzzolása sok manuális munkát igényelne az eredmények kiértéke-
lése során. Ebb®l adódóan úgy döntöttem, hogy azon MSI mez®kre fókuszálok, melyek a támadó
szempontjából érdekesek lehetnek, vagy egyértelm¶ korlátokat állított fel velük kapcsolatban a
gyártó.

Egészen konkrétan bemutatom a meg�gyeléseimet, melyeket a kompatibilitást meg®rz® MSI
adat formátum vector mez®jének, és a remappable formátumú MSI cím komponensben elhe-
lyezked® don't care mez®nek a fuzzolásával kapcsolatban tapasztaltam. Ha nem várt hardver
viselkedést tapasztaltam az egyik tesztesetnek megfelel®en, úgy instrumentáltam a VMM kód-
ját, hogy begy¶jtsek minden információt, ami a probléma megértéséhez szükséges.

Az els® kísérlet során, a kompatibilitást meg®rz® MSI adatformátum vector mez®jét fuzzáltam
az MSI kérés méretének állításával együtt. A teszt során észrevettem, hogy a VMM/prvilegizált
VM egy hagyományos Non-maskable Interrupt-ot (NMI)kapott a vektor néhány értéke esetén.
Ez akkor történt, amikor minden védelmi megoldás be volt kapcsolva. Ráadásul, ugyanezt az
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5. ábra. Interrupt generálás a PTFuzz segítségével. Ez az ábra két interrupt generálási esetet
mutat be melyeket egy számozott és egy bet¶vel jelölt útvonal ír le. A számozott útvonalon, a
PTFuzz egy legitim MSI-t kér azáltal, hogy (1) DMA írást végez az MMIO LAPIC címtérbe
(2) mely kérést el®ször a DMA remapping modul (DMAR) ellen®riz. Ennek eredményeképp egy
kompatibilitást meg®rz® MSI generálódik (3) melyet az interrupt remapping modul (IR) blokkol.
A bet¶vel jelölt útvonal viszont a nem támogatott formátumú MSI kérésemet mutatja (a), melyet
a platform detektál és blokkol. Viszont, ha a System Error Reporting engedélyezve van, úgy a
platform a SERR státusz bitet beállítja a Memory Controller Hub (MCH) PCI eszközben (b).
Ennek eredményeképp egy hosztoldali Non-maskable Interrupt (NMI) keletkezik, melyet közvet-
lenül annak �zikai CPU-nak küldi a platform amely a privilegizált VM-et/hoszt OS-t/VMM-et
futtatja. A SERR által indukált NMI-k viszont VMM hoszt szoftver leállást okozhatnak, vagy
pedig meghívják a hosztoldali NMI kezel® rutint (d) mely megnyitja a lehet®séget a vendégkör-
nyezetb®l a VMM-be való kitöréshez.

eredményt kaptam, amikor az MSI kérés mérete nem egyezett meg kívánt MSI átvitel méretével
(tehát nem 32-bit hosszú volt).

A tesztjeim közvetetten hosztoldali hagyományos NMI-t generáltak az egyik �zikai CPU felé
(egészen konkrétan a Bootstrap Processornak - BSP). Egészen pontosan azáltal, hogy egy nem
támogatott formátumú MSI kérést intéztem DMA tranzakció segítségével a memóriába felcsatolt
interrupt címtérbe, a platform blokkolta az MSI kérést és egy PCI System Error-t (SERR#)
generált, mely NMI formájában küldtek tovább, hogy jelezzék a hardveres hibát. Ebben az
esetben a SERR status bitet beállítja a platform a Memory Controller Hub (MCH (BDF 00:00.0)
PCI eszközben. Tehát a nem ellen®rzött hosztoldali NMI annak a �zikai CPU-nak továbbítja,
mely a privilegizált VM-et/hoszt OS-t/VMM-et futtatja. A privilegizált VM/hoszt OS/VMM
kernel beállításától függ®en ezt az NMI lekezelheti a privilegizált VM/hoszt OS/VMM vagy teljes
rendszerleállást (panic) okozhat. A 5. ábra egy magasabb szint¶ áttekintést nyújt a támadásról.
Amikor közelebbr®l megvizsgáltam a támadás körülményeit, észrevettem, hogy az NMI akkor
generálódik, amikor az MSI formátumban a vektorszám kisebb mint 16, vagy a kérésnek nem
megfelel® a mérete (konkrétan nem 32-bites). Az el®z® esetnek az az oka, hogy az MSI nem
képes interruptokat szállítani a 16-os vektorszám alatt [Int12].

A legf®bb különbség az el®z® támadások és az NMI injekciós támadásom között az az, hogy ez
utóbbi minden védelmi megoldás mellett m¶ködik. Ezt úgy mutattam meg, hogy bekapcsoltam a
DMA és interrupt remappinget, csak úgy, mint az x2APIC módot a privilegizált VM-ben/hoszt-
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on. Ez a kon�gurációt ugyanis biztonságosnak tekintették minden ismert interrupt támadás ellen.
Sikeresen veri�káltam a támadásomat mind Xen 4.2 és KVM 3.5.0 alatt is, bár minden VMM-en
m¶dödhet, ahol a System Error Reportingot támogadja a hardver. A támadás sikeresen lefutott,
mivel az NMI közvetetten a Memory Controller Hub (és nem a passthrough eszköz) generálta,
amit pedig a hoszt kezel.

Egészen pontosan az interrupt támadásom (i.e., XSA-59, CVE-2013-3495) egy félreértés ered-
ménye a hardver és szoftver között, mely vendégkörnyezetb®l való kilépést tesz lehet®vé VMM-
be 1 függetlenül magától a VMM szoftert®l. Habár a támadást magát 2013 tavaszán jelentettem
el®ször a gyártóknak, még mindig nem tudtak igazi megoldást találni a problémára. Ennek az
az oka, hogy a hypervisor gyártóknak minden chipset-et külön kell kezelni 2 azért, hogy kulcs-
fontosságú funkcionalitásvesztéssel ne járjon a javítás. Sajnos a ezeknek a chipsetnek a listája
véget nem ér®, így a sérülékenységet az elkövetkezend® hypervisor verziókban is kezelni kell.

THESES 4:. Javaslok új technikákat malware analízis platformok detektálására, melyek hard-
verrel támogatott virtualizációra épülnek. Ezek a technikák a vendégkörnyezeten
kívül futó Ether malware analízis platformon teszteltem ki, melyet az Intel CPU-
kben található hardverrel támogatott virtualizációs kiegészítésre építettek.

A malware analízis egy hatékony út lehet a kártékony kódok elleni küzdelemben, habár a rossz-
indulatú támadók er®sen védett mintákkal igyekeznek megakadályozni kódjai meg�gyelését. A
biztonsági szakért®k széles körben használnak különböz® virtualizációsra alapuló sandboxing
környezeteket melyek bizonyos mérték¶ izolációt garantálnak a hoszt és az analizált kód között.
Habár ezen rendszerek legtöbbjét viszonylag könny¶ detektálni és kikerülni. A hardverrel támo-
gatott virtualizáció bevezetése (Intel VT és AMD-V) lehet®vé tette az vendégkörnyezeten kívül
futó malware analízis platformok létrehozását. Ezek magas szint¶ transzparenciát biztosítanak
azáltal, hogy a vendégkörnyezeten teljesen kívül helyezkednek el, tehát a hagyományos memórián
belüli detekciós ellen®rzések hatástalanok. Továbbá, ezen analizátorok megoldják a pontatlan
rendszeremulációból adódó gyengeségeket mint például a bels® id®zítésen, a privilegizált utasí-
tások futtatáson alapuló támadásokat.

THESIS 4.1:. Egy általános technikák javaslok ezen hardverrel-támogatott virtualizációs plat-
formok detektálására a CPU-kban található tervezési hibák meg�gyelésével. Si-
keresen implementáltam és teszteltem ezen hibákat egy Windows kernel driver
segítségével.

A rendszer monitorok detektálása CPU hibák segítségével már korábban is kutatott terület
volt [RKK07], habár ezek a tesztek csupán a QEMU hardver emulátorra terjedtek ki. Másfe-
l®l viszont ezek a CPU hiányosságok, vagy hibák er®sen CPU modellhez köt®dnek, tehát ezek
ellen®rzése is csak bizonyos CPU családok esetén hatékony (pl.: Intel Core 2 Solo). Mivel a
tesztkörnyezetem egy Intel Core 2 Duo E6600-as CPU-ra épült a következ® hiba egy Intel Core
2 Duo [Cor10] CPU családban fellelhet® sérülékenységet használ ki. A következ®kben javaslok
egy hibát, amit le is implementáltam és sikeresen teszteltem hardverrel támogatott virtualizáció
esetén.

Az AH4-es hiba azt állítja, hogy a VERW/VERR/LSL/LAR utasítások esetlegesen frissíthetik
a Last Exception Record (LER) MSR-t és nincsen tervben ennek javítása. A probléma az, hogy
a LER MSR néhányszor frissítésre kerül ismeretlen okokból kifolyólag, akkor ha a fenti m¶veletek
lefuttatásával a ZF (Zero) �ag az EFLAGS regiszterben kinullázódik. A Last Exception Record MSR

1Elméletileg tetsz®leges kódfuttatás lehetséges, de a jelen VMM implementációk a vizsgálataim szerint DoS-ra
értékenyek.

2http://www.gossamer-threads.com/lists/xen/devel/360060
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két regisztert tartalmaz: MSR_LER_FROM_LIP és MSR_LER_TO_LIP néven, melyek a 0x1dd és 0x1de
memóriacímeketn helyezkednek el. Az el®z® a Last Exception Record From Linear Instruction
Pointer rövidítése, mely az utolsó elágazó utasításra mutat (feltételes/ feltétel nélküli jump-ok,
call stb) melyet a processzor azel®tt futtatott, amikor az utolsó kivétel vagy interrupt lekezelésre
került. Az utóbbi pedig a Last Exception Record To Linear Instruction Pointer -t jelenti, mely
azon utolsó elágazó utasítás célcímét tartalmazza, melyet a processzor az utolsó kivétel,vagy
interrupt kezelése el®tt futtatott.

A "Verify a Segment for Reading or Writing" utasítások veri�kálják, hogy a kód vagy adat-
szegmensek olvashatóak-e az aktuális privilégiumszintr®l (CPL) [Int09]. Ez a hiba kernel módot
igényel, mivel egy privilegizált er®forrást (LER MSR) olvas. Ebb®l adódóan egy kernel driver
részeként implementáltam. Azáltal, hogy kinullázzuk az AX és CX regisztereket a VERR és VERW
utasítások számára, a ZF �ag is biztonsan nulla lesz hiszen érvénytelen szegmens pointer (NULL)
lett átadva a forrásoperandusnak. Végül, de nem utolsó sorában a Last Exception Record To
Liner IP MSR értékét privilegizált __readmsr(MSR address) Visual C++ parancs segítségével
lehet kiolvasni a 0x1de regiszter címen.

__asm{

xor eax, eax

xor ecx, ecx

verr cx

verw ax

}

ret = __readmsr(0x1de);

A processzor hibák tervezési hiányosságok, tehát nem szándékos az elhelyezésük. Ebb®l
adódóan a hardverrel támogatott virtualizációs megoldások (pl.: Xen) ezeket a hibákat nem
fogják implementálni a virtuális CPU-ban, hiszen ez túl sok energiát igényelne, és egyébként
sem lenne sok értelme egy váratlan rendszerviselkedés lemásolásának. Egyedül a transzparenciát
lehetne így növelni.

Frissítések száma

N Natív Xen
100 59 0
1000 650 0
10000 4232 0
100000 20870 0

8. táblázat. The number of updates

Az 8. táblázat egy ilyen az AH4 hiba kihasználását mutatja. El®ször is a CPU hibát 100,
1000, 10000 és 100000 alkalommal futtattam a megadott környezetek alatt. Amint az eredmények
mutatják, a hiba csak a natív futások esetén fordult el®, tehát ez egy elég megbízható eszköz a
hardverrel támogatott virtualizáció detektálására.

THESIS 4.2:. Új detekciós támadásokat javaslok az Ether [DRSL08b] nev¶, vendégkörnyeze-
ten kívül elhelyezked® malware analízis környezet ellen. Egészen konkrétan, egy
bels® id®zítésen alapuló támadást javaslok, melyet az Ether elméletig képes meg-
akadályozni, de különböz® okokból kifolyólag mégsem teszi meg.

Javaslok egy bels® id®zítésen alapuló támadást, melye képes az Ethert detektálni egy gyakorlati
sérülékenységen keresztül. Ahhoz, hogy a támadást megértsük bemutatom az RDTSC utasítás
m¶ködését VMX non-root módban. Az utasítás által visszatért értéket befolyásolja az "RDTSC
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exiting", "use TSC o�setting" VM-futási vezérlési mez®k és a TSC_OFFSET mez® értéke. A VM-
futási vezérlési mez® lehet®vé teszik a VMM számára, hogy befolyásolja bizonyos utasítások
viselkedését, így többek között a korábban említett RDTSC-ét is. A TSC_OFFSET egy speciális
mez® az Intel VT-ben, mely egy olyan értéket tárol, amit a Time-Stamp Counter értékéhez adnak
hozzá megadott esetekben. Az RDTSC utasítás VMX non-root módban a következ® három mód
egyikben m¶ködhet. Az els® lehet®ség, ha mind az "RDTSC exiting" és "use TSC o�setting"
vezérlési mez®k ki vannak nullázva és egy vendégkörnyezeten belüli RDTSC utasítás m¶ködik az
elvártak szerint és egy 64 bites Time-Stamp Counter értékkel tér vissza.

Ha az "RDTSC o�setting" mez® nulla és a "use TSC o�setting" értéke 1, akkor az utasítás az
IA32_TIME_STAMP_COUNTERMSR és TSC_OFFSETmez®k összegével tér vissza. Az utolsó lehet®ség,
ha az "RDTSC exiting" vezérlési mez® értéke 1, mely eset VMExit-et eredményez és VMM-nak
van lehet®sége a Time-Stamp Counter értékét �nomhangolni. Ez utóbbi megoldást választották
az Ether készít®i is, ám a 64-bit TSC érték, melyet a vendégkörnyezet számára visszaadnak de-
terminisztikus módon került implementálásra, ahogy az alábbi kódrészlet (az ether_lenny.patch
forrásfájlból másolva) demonstrálja.

+/* maintain a monotonic fake TSC counter */

+u64 ether_get_faketime(struct vcpu *v)

+{

+ return ++v->domain->arch.hvm_domain.

.ether_controls.faketime;

+}

Mivel a fenti kódrészlet csak az óra monoton növelésére szolgál, az Ether szerz®i azt javasolják,
hogy minden más id®hamisítást a TSC_OFFSET mez®n keresztül végzik el. Fontos kihangsúlyozni,
hogy a fenti rutin csak akkor hívódik meg, amikor a vendégkörnyezet az RDTSC utasítás hatására
lép ki vmx-root módba. Ez azt is jelenti, hogy a TSC értékét sehol máshol nem növelik. Elmé-
letileg a TSC_OFFSET feladata az lenne, hogy a visszatért Time-Stamp Counter értékét a natív
rendszerhez igazítsa. Az eredeti cikkel ellentétben az TSC_OFFSET mez® értékét nem frissíti az
Ether implementációja és nem tartalmazza azt az extra futási különbséget, amit a Ether kivétel
kezel®je okoz a natív kezel®höz képest. A "TSC o�setting" VM-futási vezerlési mez® le van tiltva
az "RDTSC exiting" engedélyezése alatt, amint azt a következ®, Etherrel patchelt Xen forráskód
(vmcs.c) is mutatja.

void vmx_init_vmcs_config(void)

{

...

min = (CPU_BASED_HLT_EXITING |

CPU_BASED_INVDPG_EXITING |

CPU_BASED_MWAIT_EXITING |

CPU_BASED_MOV_DR_EXITING |

CPU_BASED_ACTIVATE_IO_BITMAP |

//CPU_BASED_USE_TSC_OFFSETING |

CPU_BASED_RDTSC_EXITING);

_vmx_cpu_based_exec_control =

adjust_vmx_controls( min, opt,

MSR_IA32_VMX_PROCBASED_CTLS_MSR);

...

}

Annak köszönhet®en, hogy az TSC_OFFSET-et �gyelmen kívül hagyjuk és a TSC értékét csak a
vendégkörnyezeten belüli RDTSC hívásoknál növeljük, a TSC különbség két RDTSC utasítás között
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egyenl® eggyel (1). Egészen pontosan ez a kódrészlet akkor fut, ha a folyamat, amikor az Ether
fut nem kerül analizálásra. A meg�gyeléseim alapján, ha az Ether analizálja a folyamatot (pl.:
utasításokat �gyeli) CPU id®ablak áll rendelkezésre más vendégkörnyezetben futó folyamatok
számára is, hogy további RDTSC utasításokat hívjanak. Ebb®l adódóan elég nagy TSC különbsé-
gek tudnak lenni (pl.: ∼9-171) két tetsz®leges RDTSC futtatása között, ahogy az alábbi kódrészlet
demonstrálja. Ez a különbség még mindig olyan kicsi, hogy az általános id®zítéses detekciós
támadások a malware-ekben nem képesek az Ether észrevételére. Ugyanakkor ez a megoldás
nem ad teljes transzparenciát az Ether számára, mivel ez a m¶ködés jelent®sen eltér az RDTSC

normális m¶ködését®l.
A következ®kben, egy gyakorlati támadást javaslok az Ether ellen, mely egy kicsit eltér a

hagyományos bels® id®zítéses támadásokról, mivel arra a tényre épít, hogy minden utasítás
megnöveli a TSC értékét egy adott értékkel a CPU családtól függ®en. Például, a Core 2 Duo
processzorok esetén a TSC értéke egy konstans rátával növekszik, mely vagy a processzorokban
található maximális mag órajel és busz órajel aránya, vagy a maximális boot-frekvencia értékével
egyenl® [Int09]. Feltételezve azt, hogy mindegyik érték nagyobb egynél, egy olyan program képes
a detektálásra, ami megbecsüli, hogy a futása mekkora TSC értéknövekedést eredményez. Az
alábbi kódrészlet egy NOP ciklust inicializál, mely a TSC értékét növeli konstans módon minden
egyes iterációban. Tehát a várható különbség az RDTSC kezdeti és végs® futása között legalább a
ciklus hosszával kell, hogy egyenl® legyen (ez jelen pillanatban 2000).

mov ecx, 2000

cpuid

rdtsc

xchg ebx, eax

lb: nop

loop lb

cpuid

rdtsc

sub eax, ebx

cmp eax, 2000

jbe det

Mivel az RDTSC egy nem szérializáló utasítás, ezért el®fordulhat, hogy a következ® utasítás
után, vagy az el®z® utasítás el®tt kerül futtatásra, ha azok futása több id®t vesz igénybe. Ebb®l
adódóan egy szérializáló utasítást helyeztem el minden egyes TSC olvasás el®tt. Továbbá a cik-
lusnak nem privilegizált utasításokat kell tartalmaznia, hogy azok ne okozzanak VMExit-et, és
így a VMM-nek ne legyen lehet®sége ezáltal az id®zítések manipulálására. Fontos megjegyezni,
hogy a fenti kódban csak az RDTSC utasítás alsó 32 bitjét ellen®rzöm, mivel a hamisított TSC
soha nem haladta meg ezt az ábrázolási intervallumot. Ahogy az RDTSC utasítás m¶ködése a fen-
tiekben ismertetésre került, az utasítás még két másik módon is m¶ködhet. Ha az elvártaknak
megfelel®en (normálisan) m¶ködik, akkor a malware-ek a hagyományos id®zítéses támadással
tudják detektálni az analízis környezetet. Amennyiben az IA32_TIME_STAMP_COUNTER MSR és
a TSC_OFFSET mez®k összegével tér vissza, úgy pedig a VMM nem tudja manipulálni a TSC
értékét a ciklus hosszának megfelel®en. Tehát egyik módszer sem segített hogy a bels® id®for-
rást megfelel®en beállítsuk. Ugyanakkor a véleményem szerint az id®zít® helyes implementálása
megoldotta volna a problémát, így nem elméleti korlátokról beszélünk.

Kapcsolódó publikációim: [PBB11, PBB13, PLS+14].
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3. Befejezés

3.1. Új módszerek malware fert®zések detektálására

A modern és ismeretlen malware-ek detekciója rendkívül aktuális probléma, mely megoldást
kíván. Ez az állítás különösen igaz, amikor célzott mintákról beszélünk. Ezen ki�nomult kárté-
kony kódok detekciójának egyre növekv® igénye miatt, biztonsági szakért®k és cégek megfelel®
megoldásokat szeretnének javasolni. Válaszképpen a problémára, egy újszer¶ memória forensics
megoldást javaslok Membrane néven, mely memória snapshotokkal dolgozik, de ugyanakor képes
online is m¶ködni, hogy azonnal jelezzen egy esetleges eltér® lapviselkedés esetén. Membrane így
jól beleillik a modern virtualizált IT infrastruktúrába, ahol a monitorozott rendszerr®l periodi-
kusan lehet memória snapshotot készíteni. Ráadásul, Membrane képes a kód injekciós technikák
széles skáláját detektálni, mivel az lapozási számosságokból adódó eltérésekre koncentrál, amit
a kód injekciós támadások okoznak. Egészen pontosan, 86-98%-os detekciós pontosságot tudtam
elérni még a legzajosabb rendszerfolyamatok esetén is, mint az explorer.exe. Bebizonyítom
továbbá, hogy ez a detekciós pontosság jelent®sen növelhet® más rendszerfolyamatok esetén.

Léteznek ugyanakkor olyan környezetek is melyek folyamatos futást igényelnek (pl.: kritikus
infrastruktúrák). Ezek a rendszerek nem t¶rik meg a leállítást, vagy az újraindítást, így rendkívül
nehéz bemozgatni ®ket virtualizált infrastruktúra alá. Ebb®l adódóan javaslok egy igény szerint
telepíthet® rendszer monitoring eszközt az New Blue Pill HVM rootkit kiegészítésével, hogy meg-
feleljek az online rendszerek kívánalmainak. Terveztem és implementáltam továbbá egy újszer¶
rendszerhívás monitorozó metódust, mely hosszútávú kompatibilitást garantál modern 64-bites
rendszerekkel. Ugyanakkor kon�gurálható a granularitás és transzparencia szempontjából. A
korábbi megoldásokkal ellentétben, melyek többnyire laphibákon alapultak, a megközelítésem a
rendszerhívások érvénytelenítésén alapszik, mely elfogadható teljesítményvesztéssel jár.

3.2. Új támadások hardver virtualizáció ellen

A felh® szolgáltatásokban megjelen® hardver virtualizációs megoldások egyre növekv® jelent®sége
miatt, nagyon fontos tisztán érteni a meglév® és felbukkanó VMM-hez kapcsolódó fenyegetéseket.
Ebb®l adódóan, terveztem és implementáltam egy fuzzert PTFuzz néven azért, hogy interrupt
alapú támadásokat indítsak egy passthrough eszközön keresztül, melyet egy nem privilegizált
vendégkörnyezethez csatoltam fel. Ez az eszköz sikeresen detektált számos váratlan hardver-
viselkedést mialatt modern VMM-eken futtattam. Például, felfedeztem és implementáltam egy
interrupt támadást, mely egy nem várt hardveres viselkedést használ fel, hogy a modern VMM-ek
minden létez® védelmi megoldását megkerüljék. A legjobb tudomásom szerint, ezt az els® táma-
dás mely erre képes, és máig nincsen igazán jó megoldás, amivel ezt a hibát orvosolni lehetne
az Intel platformokon. Mivel a támadómodellem jól beleillik a különböz® felh® alapú megoldá-
sok (IaaS) szolgáltatásaiba, úgy gondolom, hogy a munkám segíteni tud a felh®üzemeltet®knek,
hogy jobban megértsék az architektúrájuk korlátait és ezáltal jobban felkészüljenek a jöv®beni
támadásokra.

Ezután javaslok egy általános megoldást a hardverrel támogatott virtualizált környezetek
detektálására azáltal, hogy apró különbségeket �gyelek bizonyos utasításszekvenciák futtatása
között, melyek CPU hibákat idéznek el®. Ez a megoldás tisztán megmutatja, hogy még a hard-
verrel támogatott virtualizáció is nagy pontossággal detektálható. Továbbá javaslok egy bels®
id®zítésen alapuló támadást a vendégkörnyezeten kívül elhelyezked® Ether nev¶ malware ana-
lízis környezet ellen. Az eredményeim azt mutatják, hogy nagyon nehéz garantálni tökéletes
transzparenciát a hardverrel támogatott malware analízis környezetek számára.
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