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DISCLAIMER
Computervredebreuk (hacken) is strafbaar. Deze bundel is

gepubliceerd ter kennisdeling en niet tot het aanzetten van het
plegen van strafbarefeiten.

Om de handelswijze van digitale criminaliteit beter te begrijpen hebben

studenten van HBO-ICT zich in november en december (2019) verdiept in de

technische kant van Cyber Security. Door alleen al het lezen van Wikipedia of
het bekijken van Youtube is al veel te leren over hoe er misbruik gemaakt

kan worden van de digitale wereld. Binnen deze onderzoeksprojecten zijn de
studenten actief gecoacht om op een verantwoordelijke en veilige manier te
werken aan het verhogen van hun kennis en vaardigheden.
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Februari 2020,
Nederland wordt
geïnformeerd over een
methode voor hackers
om WhatsAppaccounts te kapen.
Een methode die bij
deze groep studenten
al bekend was.

OPERATIE:
VOICEMAIL CRACKING
Het verhaal van:
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Jessica Alzate Ramirez, Redouan Boutachekourt en Selda Cag

Wat is Voicemail cracking?
De meeste providers geven toegang tot de Voicemail. Niet alleen vanaf uw
eigen telefoon, maar ook door te bellen naar een extern telefoonnummer. De
voicemail is toegankelijk door het invoeren van de juiste pincode.
Voicemail-pincodes zijn echter vaak niet veilig. Veel abonnees gebruiken
standaardcodes die zijn ingesteld door de provider. Dit zijn meestal de
laatste cijfers van uw telefoonnummer of iets eenvoudigs zoals 1111 en
1234.
Is het mogelijk om iemands WhatsApp account over te nemen door
zijn of haar voicemail te kraken? Zo ja: hoe dan?

Vigo, M. (2018, 14 augustus). Compromising online accounts by cracking
voicemail systems. https://www.martinvigo.com/voicemailcracker/
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Stappenplan WhatsApp cracking
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Uitzoeken provider
Alle providers krijgen oorspronkelijk een serie mobiele telefoonnummers toegekend. Dit wordt
ook wel de nummerreeks genoemd. Er kan bijvoorbeeld gekeken worden naar de eerste vier
cijfers van het telefoonnummer:
KPN

0610, 0612, 0613, 0620, 0622, 0623, 0630, 0651, 0653, 0657, 0682, 0683

Vodafone 0611, 0615, 0621, 0625, 0627, 0629, 0631, 0646, 0650, 0652, 0654, 0655
T-Mobile 0614, 0618, 0624, 0628, 0634, 0638, 0639, 0641, 0642, 0643, 0648, 0681
Tele2

0636, 0640

https://www.androidtoestel.nl/welke-provider-heb-ik

https://electronica.infonu.nl/diversen/153496-mobielnummer-achterhalen-hoe-doe-je-dat.html
https://www.nieuwemobiel.nl/Nummerreeksen.html
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Voicemail beluisteren (deel 1)
KPN

Hierbij belt u eerst het telefoonnummer van het slachtoffer. Na
ongeveer twintig seconden krijgt u verbinding met de Voicemail.
Tijdens de begroetingstekst toetst u * in, gevolgd door de Voicemail
pincode. Tot slot sluit u af met #.
https://www.kpn.com/service/bellen/voicemail-gebruiken.htm

Vodafone Bij Vodafone kan het op twee manieren. De eerste manier is door
+31 (0) 6 54501233 vanaf een vaste telefoon te bellen en instructies te
volgen. Er zal u gevraagd worden het mobiele nummer en de pincode
in te toetsen.
De tweede manier is om het nummer van het slachtoffer te bellen.
Zodra u de begroetingstekst hoort, toetst u 9 in om vervolgens de
pincode in te toetsen op het moment dat daar om gevraagd wordt.
https://www.ru.nl/publish/pages/810379/voicemail_handleiding_ned.pdf
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Voicemail beluisteren (deel 2)
T-Mobile Bij T-Mobile moet u bellen naar +31 (0) 6 24001233. Daarna voert
u het mobiele telefoonnummer van het slachtoffer in en sluit u af

met #. Vervolgens toetst u de pin in en sluit u weer af met een #.
https://www.t-mobile.nl/klantenservice/mobiel/voicemail
Tele2

U belt het nummer van het slachtoffer en toetst *5 tijdens de
begroetingstekst van de voicemail. Er wordt om een pincode
gevraagd. Die toetst u in met een # aan het einde.

https://www.tele2.nl/klantenservice/mobiel/voicemail-afluisteren/
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Veelgebruikte pincodes
Er zijn 10.000 mogelijke combinaties waarbij de cijfers 0-9
gebruikt kunnen worden om een 4-cijferige pincode te

vormen. Het populairste wachtwoord is 1234: bijna 11%
van de 3,4 miljoenen wachtwoorden volgens onderzoek
van DataGenetics!

De op een na populairste code is 1111.

http://www.datagenetics.com/blog/september32012/
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Stap 1
In dit voorbeeld zijn we erachter gekomen dat Tele2 de

provider van het slachtoffer is. Dit gegeven hebben we

gevonden door naar de eerste twee cijfers na de “+31 6”
te kijken. Dit was 40.

Allereerst willen we toegang krijgen tot de Voicemail van
het slachtoffer. Om dit mogelijk te maken moet het

slachtoffer worden gebeld, waarbij je er zeker van wilt zijn
dat diegene niet opneemt. Het wordt daarom aangeraden
om het slachtoffer ‘s nachts te bellen. Daarnaast kan een

collega het slachtoffer eerst bellen, waardoor jij als je belt
direct in de Voicemail terecht komt. Het nadeel van deze

tweede tactiek is dat het slachtoffer ziet dat iemand hem
probeert te bellen.
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Stap 2
Als het goed is, hoor je nu het Voicemail bericht van het

slachtoffer. Als je dit niet hoort betekent het dat diegene

de Voicemail heeft uitgezet en daardoor is de aanval ook
gelijk gestopt. Hoor je echter wel Voicemail, dan kan je

gewoon doorgaan. Je toetst terwijl de Voicemail afspeelt
*5 waarna een pin moet worden gegeven. Heel veel

mensen denken niet na bij het creëren van een pin voor
de Voicemail. Dus dit zou ‘0000’, ‘’1234’ of de

geboortedatum kunnen zijn. Als je de pin goed hebt, ben
je in de Voicemail van het slachtoffer en kan je al zijn
Voicemails beluisteren.

15

Stap 3 en 4
Ga naar de Apple store of Playstore en download de

app WhatsApp. Zodra deze is geïnstalleerd open je de
app en klik je op “AKKOORD EN DOORGAAN”.

Bij deze stap vul je het nummer van het slachtoffer in
en klik je op ‘volgende’.
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Stap 5
Whatsapp wil nu weten of dit nummer wel echt van jou is en start het
verificatieproces. Je ontvangt van Whatsapp een SMS met daarin de

verificatiecode. Op dit moment moet je één minuut wachten voordat je

verder kan gaan. Daarom is het belangrijk dat het slachtoffer niet bereikbaar
is, omdat hij de aanval dan kan stoppen. Een extra reden om het slachtoffer
te bellen wanneer hij bijvoorbeeld slaapt of in een vergadering zit. Na het

verstrijken van één minuut kan je klikken op ‘Mij bellen’. Hierbij wordt het

slachtoffer gebeld. Als het slachtoffer niet opneemt, wordt de verificatie-code
in zijn Voicemail achtergelaten, die jij dan vervolgens afluistert.
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Responsible Disclosure
Sinds 2018 is deze kwetsbaarheid al bekend (zie pagina 8). Na het aantonen
dat de kwetsbaarheid in het gebruik van Voicemail nog steeds aanwezig is,

hebben wij besloten hierover met de providers van Nederland contact op te

nemen. Dit om er voor te zorgen dat zij op de hoogte waren van het probleem
en eventuele maatregelen konden nemen.

We werden bedankt voor het aantonen van een internationaal probleem!
Waarom gebruiken wij anno 2020, waar technologie al zo ver is
gevorderd, nog Voicemail?
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Wat hebben jullie geleerd?
Selda

“dat je met weinig technische kennis al
heel makkelijk over een onderwerp kan
leren en het zelf ook kan uitvoeren.”

“dat het niet vanzelfsprekend
is dat bepaalde systemen
maximaal beveiligd zijn.”
Jessica
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“hoe je een provider op een
professionele manier kan benaderen.”

Redouan

Voor iedereen die een
Wi-Fi vrije ruimte wil.

OPERATIE:
ROGUE NETWORK DEVICE
Het verhaal van:
20

Joyce Schildmeijer, Calvin Budhan en Robbert James Schlingmann

Wat maakt een RND een RND?
Een rogue network device kun je omschrijven als een stukje hardware dat
“met kwaadaardige intenties” tegen een netwerk praat (zoals Wi-Fi) zonder
hiervoor toestemming te hebben.

Is het mogelijk om met een rogue netwerk device iemand van een
netwerk af te gooien en hiermee zijn of haar toegang tot het
netwerk te blokkeren?
Zo ja: hoe dan?

https://www.techopedia.com/definition/4086/rogue-wireless-device
https://www.webopedia.com/TERM/R/rogue_wireless_device.html
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Benodigdheden
Voor deze opdracht maken wij gebruik van een NodeMCU met
Deauthentication software.
Benodigde Hardware
- NodeMCU ESP8266
- Computer/laptop
- USB 2.0 A female – USB micro B male kabel
- Internetverbinding
Benodigde Software
- Browser naar keuze
- NodeMCU-Flasher
- Arduino IDE 1.8.10
- ESP8266 Deauther 2.0
https://github.com/spacehuhn/esp8266_deauther/wiki
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Stap 1 en 2
Sluit je NodeMCU aan op je computer/laptop met behulp van de USB kabel.
Een blauw lampje gaat aan op je NodeMCU.

Download de deauther software van de ontwikkelaar/github en zet deze in
een makkelijk terug te vinden locatie.
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Stap 3 en 4
Open de NodeMCU-Flasher software. (nodemcu-flashermaster\Win64\Release\ESP8266Flasher.exe).

Navigeer naar de Config tab en laad het eerder gedownloade bestand. Het

bestand kan je selecteren als je klinkt op het tandwieltje naast het invoerveld.
Laat de waarde rechts ook staan op 0x00000.
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Stap 5
Ga vervolgens naar het tabje Advanced en neem de volgende waardes over:
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Stap 6 en 7
Ga terug naar de Operation tab en klik op Flash(F). Hij installeert nu de
software op je NodeMCU. Dit proces kan enkele minuten duren.

Verbind de NodeMCU opnieuw met je laptop zodra de installatie voltooid is.
Je weet dat de NodeMCU werkt als er een ‘Pwned’ Netwerk verschijnt in je

netwerklijst van Windows. Het standaard wachtwoord hiervoor is ‘deauther’.

Het kunnen inloggen op het ‘pwned’ netwerk is ook direct een indicatie dat je
software correct geïnstalleerd is.
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Stap 8
Open nu je eerder geïnstalleerde Arduino IDE. Navigeer vervolgens naar

‘Hulpmiddelen -> seriële monitor’. In dit scherm kunnen commando’s worden
uitgevoerd om je NodeMCU te laten werken.
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Wat vonden jullie van het project?
Joyce

“Het project heeft me veel dingen
bijgebracht op het gebied van kennis en
vaardigheden, maar ook een hoop paranoia.”

“Ik had nooit verwacht dat de
hardware zo goedkoop zou zijn
en het opzetten zo eenvoudig is.”
Robbert James
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“Het is tof om je docent
van het netwerk te gooien.”

Calvin

Alternatieven voor
het gebruik van
wachtwoorden?

OPERATIE: WEBAUTHN
Het verhaal van:
29

Kevin Natte, Alain Swiebel en Findly Penza

Wachtwoordvrije authenticatie?
1. Hardcoded password: Door het gebruik te maken van een pas die een vaste code uitgeeft, zoiets
als een fietssleutel.

2. Unique ID: Zoals een persoonlijke pas waar jouw gebruikers ID op staat. Je kunt dit vergelijken met
de OV-chipkaart.

3. Time Challenge: Een token die een berekening maakt met de tijd om tot een oplossing voor de

challenge te komen. Deze methode van authenticatie wordt het meest gebruikt in het bedrijfsleven.
4. Challenge + new: Een vorm van authenticatie waarbij na het oplossen van de challenge er een
nieuwe challenge wordt gestuurd. Denk hierbij aan een op afstand bedienbare autosleutel.

5. Personal (+code): Een melding op je email om je inlog te autoriseren of een inlogcode. Bij Google
kan ook gebruik worden gemaakt van mobiel inloggen waarbij je op je mobiel enkel op 'yes' hoeft te
drukken.

6. Biometrisch: Vingerafdrukscanners of gezichtscanners zijn veel voorkomend,
ook iris- of bloedscanners worden tot vandaag de dag nog gebruikt.
Denk aan gezichtsherkenning of een vingerafdruk op je mobiel.
30

Demo
Het doel voor onze demo was gebruik te maken van een authenticatie

methode die u zonder uw telefoon kunt gebruiken (dus geen app). Het moet
met “Windows Hallo” kunnen werken en op Linux (besturingssysteem).

Hiermee kwamen we uit op het gebruik van de volgende twee apparaatjes:
1. ARCANITE USB Fingerprint Reader (AKFSD-07)
2. HYPERFIDO Pro Mini U2F/FIDO2/HOTP Security Key
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ARCANITE USB Fingerprint Reader
ARCANITE USB Fingerprint Reader (AKFSD-07) – Amazon.de
voor €22.09

Een vingerafdrukscanner is een vorm van biometrische

beveiliging. Een vingerafdruk is natuurlijk uniek en daarom
ook een vorm van authenticatie.

Het is gemakkelijk de Reader in te stellen op Windows Hallo.
Net als met uw mobiel hoef je slechts kort met uw vinger op
de USB te drukken en u bent ingelogd op je computer. Het

nadeel is wel dat er momenteel nog weinig ondersteuning is
voor websites als het gaat om biometrische inloggen.

https://www.amazon.co.uk/ARCANITE-Fingerprint-360-DegreeSecurity-AKFSD-07/dp/B07VK71TST
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HYPERFIDO Pro Mini
HYPERFIDO Pro Mini U2F/FIDO2/HOTP Security Key –
Amazon.de voor €9.99

In plaats van gebruik te maken van een authenticatie app kan
ook met een FIDO2 USB worden ingelogd. Zo kunt u via

Windows Hallo, Google, Amazon en andere websites inloggen.
Er kunnen maximaal 10 sleutels op deze Security Key en voor

bijna alle websites dient u eerst 2 stappen vertificatie (Google
authenticator) aan te zetten, voordat u kunt switchen naar de

FIDO2 security key. Ook werkt deze voornamelijk het beste via
Chrome en mogelijk Firefox. De demo die we gebruikten was
via de fabrikant:

https://u2fdemo.hypersecu.com/

https://hypersecu.com/tmp/support/documents/guides/
33

https://www.amazon.co.uk/HYPERFIDOMINI-FIDO2-HOTPSecurity/dp/B0813YWZB2

Welk inzicht heb je verkregen?
Findley

“Dat bedrijven zeker meer tijd
kunnen steken in hun beveiliging
naar een hoger niveau te tillen.”

“Wat voor een nadeel je als enkele
consument hebt tegenover een
bedrijf met een groter budget.”
Alain
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“Dit kan je dagelijkse leven
makkelijker en veiliger maken.”

Kevin

https://www.nsa.gov/
resources/everyone/
ghidra/

OPERATIE:
REVERSE ENGINEERING
Het verhaal van:
35

Max Meiland, Michael Stobierski en Clyde Cakici

Het analyseren van software
Onze onderzoek ging over het vinden van de decryptiesleutel bij een

versleuteling van de gijzelsoftware Wannacry. Wij hebben hier veel aandacht

aan besteed. In het begin ging het de goede kant op, maar na veel tijd in Ghidra
(tool voor het onderzoeken van software) te hebben gestoken, kwamen wij tot
een schokkende ontdekking. De sleutels om de ransomware Wannacry te

decrypten worden niet opgeslagen op de computer of in software zelf, maar op
een externe server.

We hebben besloten dit project een draai te geven en ons te richten op de drie
uitdagingen in het analyseren van kwaadaardige software.
1. Het in kaart brengen van de killswitch van Wannacry.

2. Het in kaart brengen van de processen uitgevoerd in Remcos.
3. Het vinden van de verstopte directories binnen Stuxnet.
Uitgewerkte demo: de killswitch van Wannacry
36

Wannacry (deel 1)
Deze tutorial hebben wij gebruikt bij het oplossen van het vraagstuk:
https://www.ghidra.ninja/posts/03-wannacry-1/

Importeer de gedownloade Wannacry software in een virtuele omgeving

(zoals VMware / VirtualBox) in Ghidra en start de CodeBrowser. Dit kan door
middel van slepen. Open vervolgens de CodeBrowser.
Dit kan door dubbel op Wannacry te drukken.

In beeld zal verschijnen “Wannacry has not been analyzed…”

Druk op 'yes' en selecteer vervolgens de twee volgende extra punten:
1. Decompiler Parameter ID

2. WindowsPE x86 Propagate External Parameter
Zorg ervoor dat in de CodeBrowser de functions te lezen zijn.

Dit is mogelijk door op ‘window’ te drukken en vervolgens op ‘functions’.
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Wannacry (deel 2)
Ga in de CodeBrowser naar functies.
Deze staan rechtsonder.
De code begint met een 'entry'.
Door hier op te drukken en terug te gaan naar de Decompile vinden we de
begincode van de software.
Het begin van deze code is een standaard Windows code gemaakt voor .exe
bestanden. Aan het einde is de echte 'cal' naar de code.
Verander de functie van de 'fun_ code door een stukje code te kopiëren van
de Microsoft website.
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/learnwin32/winmain--theapplication-entry-point.
Druk vervolgens meerdere keren op 'ok'.
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Wannacry (deel 3)
De volgende stap is om naar WinMain te gaan,
door er twee keer op te drukken.

Het eerste wat zal opvallen is een interessante 'string'. Dit lijkt namelijk op
een url.

Verander 'puVar3' naar 'vage_url' en verander het type naar een char* string.
Doe dit door op 'ctrl + L' te drukken of met rechtermuisknop en vervolgens
variable. Verander de iVar2 naar i.
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Wannacry (deel 4)
Convert aan de linkerkant de '0xe' naar een decimaal getal.
Doe dit door op '0xe' te drukken, vervolgens op 'convert'. Hier is het mogelijk
om Unsigned Decimal te selecteren.
Nu is duidelijk dat er 4 bytes worden opgeslagen (gekopieerd) in 'puVar2'.
Verander 'puVar2' naar 'Vage_URL_Kopie'. En verander de variabele naar
char *.
Vage_URL_Kopie komt van local_50 (een buffer), verander local_50 dan ook
naar Vage_URL_Buffer
Verander de functie van internetopena naar de code gegeven van Microsoft.
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/wininet/nf-wininetinternetopena
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Wannacry (deel 5)
Doe dit ook voor internetopenurla.

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/wininet/nf-wininetinternetopenurla

Vervolgens komt deze error tevoorschijn:
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Wannacry (deel 6)
Selecteer Abort Changes. Hier komen we later op terug. We zullen een

custom type moeten maken omdat Ghidra de HINTERNET niet begrijpt.
Ga hiervoor weer naar window en selecteer Data type manager.
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Wannacry (deel 7)
Druk op wannacry

(links bij data type manager)
-> new -> Typedef

En maak:

Nu kunt u opnieuw de
intenetopenurla
veranderen.
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Wannacry (deel 8)
Verander void vervolgens naar HINTERNET in de interneturla signature.

Het doel is bereikt, nu is de werking van de killswitch goed in kaart gebracht.
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Wannacry (deel 9)
Internetopenurla vraagt of de website online staat.

Staat de website niet online, dan begint de encryptie (FUN_00408090 is in de
foto al aangepast naar ‘wannacry echte begin’).

Staat de website wél online, dan wordt het programma beëindigd.

De killswitch is dus een URL. Deze url was in de tijd van Wannacry uit
nieuwsgierigheid aangemaakt. Achteraf bleek dit de killswitch te zijn.

“MalwareTech registered it himself. As it turns out, that $10.69 investment
was enough to shut the whole thing down—for now, at least.”

https://www.wired.com/2017/05/accidental-kill-switch-slowed-fridaysmassive-ransomware-attack/#
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Wat vind je van de tool Ghidra?
“Ghidra is een ongelofelijk sterk
programma met veel opties. Hier zal ik in
de toekomst veel vaker mee gaan werken.”

Max

“De Ghidra reverse engineering tool zit vol
met interessante features die
daarbovenop ook eens zeer effectief zijn.”

Clyde
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“Ghidra is een ongelofelijk mooi
programma die reverse engineering
mogelijk maakt voor iedereen.”

Michael

Wanneer het echt mis
kan gaan..

OPERATIE:
MEMORY EXPLOITATION
Het verhaal van:

Demi Raghunath, Quincy Verwoerd en Rob Molenaar
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Memory Exploitation?
Wij zijn bezig geweest met onderzoek naar memory exploitation, het
misbruik maken van het geheugen in een computer. Hierbij is de
cruciaal vraag “Hoe zit geheugen in een computer in elkaar?”

De afbeelding laat visueel een overzicht zien van het werkgeheugen
wanneer het besturingssysteem en een programma zijn ingeladen.
Voor ons onderzoek waren voornamelijk de stack en de heap
belangrijk.

In de stack worden tijdelijke variabelen opgeslagen zoals het

bijhouden van een tellertje of een vaste lijst namen. De heap slaat

variabelen op waarvan de lengte nog niet bekend is, bijvoorbeeld als
je een bericht aan het schrijven bent.

https://www.cs.ru.nl/E.Poll/hacking/slides/hic3_stack.pdf
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Gevaarlijk?
Het gevaar bij een memory exploit is vaak dat het zich op een heel laag
software niveau bevindt. Dus mocht deze uitgevoerd kunnen worden, dan is
het vaak mogelijk om extreem veel uit te voeren. Zoals het achterhalen van
administrator wachtwoorden of het proces van de applicatie compleet
overnemen. Over het algemeen wordt een memory exploit al snel
geclassificeerd als een grote bedreiging en dient de broncode van een
programma direct aangepast te worden.
Gedurende het onderzoek hebben we gekeken naar drie soorten memory
exploitation technieken: Use-after-free, Buffer overflow en format string
aanvallen.
Uitgewerkte demo: Use-after-free
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Use-after-free
Bij een use-after-free aanval wordt er gebruik gemaakt van een fout in een
programma waarbij er data geschreven wordt naar het werkgeheugen en
deze vervolgens vrij wordt gemaakt. Door iets toe te voegen aan het

werkgeheugen kan de aanvaller een eigen stukje code uitvoeren en in

sommige gevallen zelfs de hele computer later op een afstand overnemen.
Use-after-free komt gelukkig steeds minder voor aangezien het een

softwarematige fout is die relatief simpel te voorkomen is. Mocht deze toch
gevonden worden, dan is het wel van belang dat het snel verholpen wordt.

https://www.owasp.org/index.php/Using_freed_memory

50

Demo (deel 1)
Code en afbeeldingen van

“The Heap: How do use-after-free exploits work? - bin 0x16.”

https://www.youtube.com/watch?v=ZHghwsTRyzQ&feature=youtu.be
Als we in de while loop kijken zien we dat het programma de
object pointers auth en service iedere loop opnieuw print.

Auth is hierbij een pointer die naar het struct erboven wijst.

Auth geeft hierbij een naam aan het struct door middel van een

string die maximaal 32 karakters mag zijn. Het tweede object service
is een pointer die naar een string in het geheugen wijst.

Nadat deze objecten worden geprint, wordt er door middel van
if statements gecheckt voor de volgende commando’s:
- Auth, Reset, Service, Login
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Demo (deel 2)
Voordat we daadwerkelijk iets gaan invoeren kijken we nog even terug naar
de if waar het auth commando zich bevindt. In het begin bij het oranje

gedeelte wordt de grootte van auth toegewezen. Dit zou als het goed is 32

bit moeten zijn plus 4 bit voor de gegeven integer. Hierna wordt in het groen
aangegeven welk gedeelte van het toegewezen geheugen wordt omgezet

naar nullen. In de if hierna wordt gekeken of de ingevoerde waarde onder de
31 bit is mocht dit kloppen wordt het gekopieerd naar de naam van het auth
object.
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Demo (deel 3)
Als we het eerste commando auth uitvoeren en ons

de login naam geven van admin zien we het volgende.
Het volgende commando is reset en hier ligt de fout
in het programma.

Zoals u kunt zien wordt het eerder toegewezen

geheugen wel vrij gemaakt, maar niet naar nul gezet.
Dus auth heeft nog steeds een verwijzing naar een

stukje geheugen in de heap. Mocht u nu proberen in

te loggen, dan zal het login commando alsnog in dat
stukje geheugen checken. Het wordt dus gebruikt
nadat het is vrij gemaakt (use-after-free).
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Demo (deel 4)
Nu het tijd is om de aanval uit te voeren, openen we het programma in gdb
(GNU Debugger).
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Demo (deel 5)
Eerst voeren we weer auth uit en gebruiken we als input weer admin. Nu
checken we met info proc mapping waar de adressen zich op de heap
bevinden. Het adres dat wij nodig hebben bevindt zich hier.
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Demo (deel 6)
We kunnen nu 20 woorden vanuit de heap printen. Ook kunnen we auth
printen, aangezien gdb dit onthouden heeft.
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Demo (deel 7)
Nu moet er een breakpoint gemaakt worden. Hiervoor kiezen we

*0x0804895f, omdat het een stukje geheugen is voor dat er printf wordt
uitgevoerd. Nadat we het commando hebben ingevoerd kunnen we een
commando maken dat wordt uitgevoerd wanneer we bij het breakpoint
komen.

Om het netjes te houden

gebruiken we hier en daar
echo om een duidelijke
scheiding te houden

tussen de verschillende
output waardes.
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Demo (deel 8)
Het eerste gedeelte is om de eerste 20
karakters van de Heap te printen en
hierna wordt een lijn geprint om het
overzichtelijk te houden. We printen de
auth service en daarna service.
Als u dit uitvoert krijgt u voor het eerst
een memory error. Dit is omdat auth
nog niet is toegewezen, maar er wel
geprobeerd wordt om auth te printen.
Eerst zullen we dus auth moeten
toevoegen. We noemen het weer admin.
Om het iets soepeler te maken kunt u in
gbd pagination uitzetten.

58

Demo (deel 9)
In het rood gemarkeerd gedeelte

bevindt zich nu de naam admin. Nu

kunnen we via het reset commando

auth weer vrij maken. Als u dit uitvoert
ziet u dat er weinig verandert, alleen
dat het eerste stukje van het rood

gemarkeerde wordt omgezet naar 0.

Nu is de heap dus weer leeg, maar de
pointer naar het stukje in de heap
bestaat nog wel.

Als we nu de service gebruiken om weer
karakters in de heap te zetten, zult u

zien dat ze op het vrijgemaakte stukje
komen te staan.
59

Demo (deel 10)
Hier ziet u dat onze AAA

(414141) op de plek staan

van het eerste gedeelte wat
hiervoor admin was. Als we
nu nog twee keer service

gebruiken, eerst met BBB en
daarna met CCC, ziet u dat

de heap langzaam vol komt
te staan.
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Demo (deel 11)
Zoals u kunt zien zit de heap nu een stuk voller. Wat ook opvalt is dat auth

ineens een hele hoge waarde heeft gekregen. Dit komt doordat auth naar de
heap wijst waar door ons de CCC is neergezet.

Zoals eerder gezegd checkt het programma of de auth integer nog nul is.
Aangezien dit niet meer het geval is ziet (denkt) het programma dat we
‘ingelogd’ zijn.

Als we nu inloggen zult u zien dat we het bericht krijgen dat we al ingelogd zijn.
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En, is er een dreiging?
Demi

“Terugkijkend op dit onderzoek heb ik veel
geleerd over waarom memory exploits zo
gevaarlijk zijn. Verder heb ik door dit onderzoek
leren programmeren in C-code.”
“Memory exploitation is na 25 jaar nog steeds
toegepasbaar op veel verouderde apparatuur,
maar ook op veel hedendaagse IoT apparaten.”

Rob
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“Tijdens het onderzoeken van alle
verschillende soorten memory exploits
heb ik ondervonden dat het nog een
groter gevaar is dan ik al dacht.”

Quincy

THE ROOTS OF EDUCATION ARE BITTER,
BUT THE FRUIT IS SWEET.
ARISTOTLE
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