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BEZPIECZEŃSTWO

WPROWADZENIE DO LLVM LIBFUZZER
LibFuzzer jest częścią pakietu LLVM pozwalającą na zintegrowanie 
z własną aplikacją w C/C++ logiki coverage-guided fuzzera. Bardzo 
ważną składową LibFuzzera jest ścisła integracja z narzędziami: 
AddressSanitizer1 (więcej na ten temat w numerze 2/2013), Memo-
rySanitizer2 oraz UndefinedBehaviorSanitizer3. Wykorzystanie tych 
projektów zapewnia wykrywanie szerokiej gamy błędów odwołań 
do pamięci i niepożądanego zachowania aplikacji.

Wymagania tego projektu są niewielkie i skutkują minimalnym 
narzutem w stosunku co do normalnego środowiska pracy: wyko-
rzystanie kompilatora Clang w wersji minimum 5.0 oraz statyczna 
kompilacja testowanej biblioteki.

Różnice w filozofii pomiędzy AFL a LibFuzzerem

Czytelnikom zaznajomionym z obecnie wykorzystywanymi fuzze-
rami może przyjść na myśl: po co kolejny projekt fuzzera działa-
jącego na takiej samej zasadzie co American Fuzzy Lop4 Michała 
„Icamtufa” Zalewskiego? Dla niewtajemniczonych: AFL jest na ryn-
ku od 2014 roku i został użyty do wykrycia ponad 1000 różnego 
rodzaju błędów w oprogramowaniu.

Filozofia LibFuzzera jest nieco inna. Z perspektywy programisty 
jego działanie jest bardzo podobne do testów jednostkowych: wy-
bieramy funkcję do przetestowania i piszemy dla niej fuzzer (ina-
czej harness). Następnie pozostaje już tylko czekać na crash aplika-
cji (czyli czerwone „światełko” w świecie unit-testów). W przypadku 
AFL nie musimy pisać żadnego kodu – wykorzystujemy najczęściej 
narzędzia zintegrowane z testowanym projektem.

Drugą różnicą jest „środowisko” wykonania. American Fuzzy Lop 
domyślnie uruchamia testowany plik, tak jak jest uruchamiana normal-
na aplikacja w systemie GNU/Linux (po modyfikacji kodu źródłowego 
testowanego kodu można uzyskać taki sam efekt jak w LibFuzzerze). 

W przypadku opisywanego fuzzera cały proces działania odby-
wa się w pamięci – program po wczytaniu przypadku testowego 
i jego obróbce nie jest wyłączany, tylko wstrzykiwana jest do niego 
kolejna porcja danych testowych. Jest to podejście dużo szybsze 
niż zwyczajne uruchamianie programu (pomijane są wszystkie 
operacje przygotowania pamięci dla procesu i wątku, linkowanych 
bibliotek oraz alokacji struktur jądra systemu).

1. https://github.com/google/sanitizers/wiki/AddressSanitizer
2. https://github.com/google/sanitizers/wiki/MemorySanitizer
3. https://clang.llvm.org/docs/UndefinedBehaviorSanitizer.html
4. http://lcamtuf.coredump.cx/afl/

LibFuzzer ma w stosunku do AFL bardzo dużą zaletę na poziomie 
własnej architektury. Podczas jego działania uruchamianie nowej in-
stancji testowanego programu nie korzysta z funkcji fork(), która 
przy konfiguracjach zawierających wiele procesorów nie jest skalo-
walna i powoduje znaczny narzut na czas wykonania jednej iteracji5.

Modelowy process coverage-guided fuzzingu  
z pomocą LibFuzzera

Rysunek 1. Modelowy process coverage-guided fuzzingu

Proces fuzzingu rozpoczyna się budową korpusów testowych. 
W przypadku LibFuzzera nie jest to do końca stwierdzenie praw-
dziwe – potrafi on generować input „z powietrza”. Oczywiście jest 
to okupione praktycznie zerowym pokryciem kodu podczas roz-
poczynania fuzzingu. Jednakże odtworzenie struktury interesują-
cego rodzaju pliku w tym przypadku, tak aby przejść początkowe 
sprawdzenia integralności wejścia, zajmie wiele godzin pracy pro-
cesora. Dlatego warto mieć nawet kilka/kilkanaście przypadków 
testowych na początek.

Celem minimalizacji plików testowych jest uzyskanie jak naj-
większego pokrycia kodu przy możliwie jak najmniejszym rozmia-
rze pliku wejściowego. Tutaj występuje prosta zależność: im mniej-
szy plik, tym większa liczba wykonań na sekundę. W tym miejscu 
warto dodać, że istnieje również proces minimalizacji pojedyncze-
go pliku wejściowego. Celem tej operacji jest usunięcie wszelkich 
nadmiarowych danych z przypadku testowego powodującego awa-
rię, tak aby uchwycić, co dokładnie się stało. Według programistów 
LibFuzzera minimalną szybkością, od której warto zaczynać sensowny 
fuzzing z przygotowanym korpusem, jest 1000 iteracji na sekundę.

Zarządzanie crashami sprowadza się zazwyczaj do deduplikacji 
znalezionego zbioru przypadków testowych za pomocą porów-
nywania stosu wywołań funkcji (ang. call stack lub stack trace). 
W związku z ograniczonymi informacjami fuzzera w trakcie wystą-
pienia crasha, w tym miejscu występują różne podejścia do roz-

5. https://people.csail.mit.edu/nickolai/papers/boyd-wickizer-scaling.pdf

LLVM LibFuzzer
Fuzzing jest obecnie jednym z najskuteczniejszych sposobów na detekcję błę-
dów bezpieczeństwa w oprogramowaniu. Jest to prosta technika testowania, po-
legająca na przekazywaniu programowi nieprawidłowych danych i sprawdzaniu 
poprawności reakcji na nie. Od 2014 roku, kiedy po raz pierwszy został zaprezen-
towany fuzzer opierający się na badaniu pokrycia kodu, czyli American Fuzzy Lop, 
na rynku pojawiło się wiele rozwiązań tego typu. W tym artykule postaram się 
omówić bibliotekę pozwalającą na integrację fuzzera z własnym projektem oraz 
techniki pozwalające zmaksymalizować efektywność wyszukiwania błędów.

https://github.com/google/sanitizers/wiki/AddressSanitizer
https://github.com/google/sanitizers/wiki/MemorySanitizer
https://clang.llvm.org/docs/UndefinedBehaviorSanitizer.html
http://lcamtuf.coredump.cx/afl/
https://people.csail.mit.edu/nickolai/papers/boyd-wickizer-scaling.pdf
https://programistamag.pl/typy-prenumeraty/

	Button1: 


