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Analiza porównawcza metod obrony przeciw atakom typu buffer overflow



Przez  wiele  lat  ataki  Buffer  Overflow były główną metodą kompromitacji  zabezpieczeń 
systemów obliczeniowych. Wiele z tych ataków pustoszyło dość skutecznie, pozwalając atakującym 
przejmowanie  uprawnień  administratora  na  atakowanym  systemie.  Omówię  tu  anatomię  tych 
ataków  i  powody  dla  których  konwencjonalne  metody  obrony  były  nieefektywne  i  będą  w 
niedalekiej przyszłości. Niedawno jednak powstało kilka obiecujących metod obrony. Porównanmy 
siłę i słabości tych metod obrony.

Buffer  Overflow  był  skutecznie  używaną  metoda  penetracji  zabezpieczonych  systemów 
blisko 12 lat.  Jednym z pierwszych tego typów ataku, który przyciągnął powszechną uwagę ze 
względu  na  spektakularny  sukces,  był  Internet  Worm  Roberta  Morrisa.  W 1988  roku  Morris 
stworzył  program ,który zainfekował tysiące hostów Unix w Internecie.  Jedną z metod Morrisa 
używaną dla uzyskania dostępu do systemów był błąd przepełnienia bufora (buffer overflow) w 
demonie fingerd. Po uzyskaniu dostępu dl systemu, program Morrisa instalował się sam na danej 
maszynie i używał kilku metod dla  rozprzestrzeniania się na inne maszyny. Pierwotny mzamiarem 
Morrisa był rozprzestrzenienie na inne systemy relatywnie wolno i bez możliwości wykrycia, bez 
powodowania znaczących zakłóceń na zaatakowanej maszynie. Jednak , jego atak całkowicie się 
nie sprawdził w tym. Morris zrobił błąd programistyczny powodujący ,że jego robak namieszał 
dużo bardziej niż tozamierzał. Z powodu tego błędu były infekowane i reinfekowały ta k szybko ,że 
robak zakończył zaatakowaniem przytłaczającej ilości systemów. Oczywiście spowodowało t o,że 
jego program został wykryty natychmiast i przekształcony na bardziej  szkodliwy atak denial of 
service. Program Morrisa zazwyczaj nie uzyskiwał dostępu do praw administratora, i nie niszczył 
żadnych informacji na penetrowanym systemie, nie zostawiał bomb czasowych i innego złośliwego 
kodu. Od 1988 do 1996 roku liczba ataków buffer overflow pozostawała relatywnie mała. Znane 
słabości  zostały  poprawione,  a  ponieważ  metoda  ataku  została  dobrze  poznana  i  trudno  było 
wykonać kilka nowych odkrytych słabości. Zmieniło się to drastycznie w 1996 roku, kiedy Levy 
opublikował  artykuł.,  który równocześnie  pokazywał  ,że  jest  bardzo  prawdopodobne,  że  wiele 
programów przystało na słabości buffer overflow, i demonstrował również techniki konstruowania 
ataków buffer overflow, które były prawdopodobnie nastawione przeciwko programom docelowym 
z  podejrzanymi  słabościami,  nawet  jeśli  atakujący  nie  miał  dostępu  do  rzeczywistego  kodu 
źródłowego programu docelowego. Połączenie tych dwóch czynników przyspieszyło atakujących 
dla  badania  aktywności  w  odkrywaniu  nowych  słabości.  Dodatkowo,  wiele  ataków  było 
zautomatyzowanych, które pozwalaly na ataki ludzi, którzy mieli mała wiedzę albo nie mieli jej 
wcale. Ludzie zainteresowani takimi atakami często korzystali z tzw. Script Kiddies. Niestety,jest 
zbyt wiele script kiddies, któym wydaje się ,że mają wiele czasu ,i również energii, cierpliwości i 
wytrwałości  aby  hackować  systemy  w  ten  sposób.  Nieszczęsnym  wynikiem  jest  to  ,że 
zautomatyzowane  ataki  stały  się  poważnym  utrapieniem  dla  przeciążonych  systemów 
administracyjnych odpowiedzialnych za zabezpieczenie całości systmów  przed atakami.

Buffer overflow pojawia się w programie, kiedy program przechowuje wiele informacji w 
tablicy, buforze,  w przestrzeni większej niż zarezerwowana dla niego. Powoduje to ,że sąsiedni 
obszar  bufora  zostaje  nadpisany,  niszcząć  wartości  poprzednio  tam  przechowywane.  Buffor 
overflow zawsze są błędami programistycznymi, które są zazwyczaj wprowadzane do programu 
ponieważ programista nie przewidział ,że informacja skopiowana do bufora przez program może 
przekroczyć jego rozmiar. Niestety, jak zobaczysz wkrótce, programowanie błędów buffer overflow 
jest  całkiem  powszechne  z  powodu  pewnych  szeroko  używanych  i  niebezpiecznych  praktyk 
programistycznych w C. Ponieważ słabości buffor overflow są obecne w programie  nieadekwatne 
testowanie może niczego nie wykryć, więc słabość  może czaić się ukryta w programie, niewykryta 
i cicha przez lata. Otwiera to potencjalnie progrma na bycie celem nagłego ataku, który wydobywa 
słabość  i  uzyskuje  nieautoryzowany  dostęp  do  systemu.  Buffor  overflow  może  wydawać  się 
niezamierzonym  podczas  wykonywania  programu.  Kiedy  się  to  stanie,  jest  bardzo 
prawdopodobne ,że  doprowadzi  to  do  luk  w systemie  bezpieczeństwa.  Najczęściej,  wstawienie 



informacji w obszarze przylegającym do bufora spowoduje ,ze program zawiesi się lub doprowadzi 
do błędnych wyników .W ataku typu buffer overflow,  z drugiej  strony, celem atakującego jest 
wykorzystanie  słabości  błędnej  informacji  dla  wykonania  kod  uatakującego  poprzednio 
stworzonego przez atakującego. Jeśli się uda, atakujący przejmie kontrolę nad programem.  Kiedy 
sterowanie  zostanie  przekazane  do  kodu  atakującego,przyznaje  nieautoryzowany  dostęp 
atakującemu. Typowy kod atakujący tworzy powłokę, która pozwala atakującemu na wykonywanie 
samowolnych  poleceń   w  systemie.Kiedy  nowa  powłoka  została  zarzucona  na  system  Unix, 
dziedziczy przywileje dostępu do procesu, jaki został zaatakowany.  W rezultacie, jeśli zaatakowany 
proces zawiera słabość buffer overflow uruchamia się z przywilejami głównymi, atakujący również 
uzyskuje  dostęp  do  głównej  powłoki.Zauważmy  ,że  chociaż  ograniczyliśmy  nasze  omówienie 
systmów  UNIX,  buffer  overflow  ma  zastosowanie  na  większości  Systemów  Operacyjnych.  W 
szczególności,  wiele ataków zakończyło się powodzeniem na systemy Windows NT i Windows 
2000. Atak buffer overflow może być lokalny lub zdalny. W ataku lokalnym, atakujący ma już 
dostęp do systemu i  może być zainteresowany powiększeniem swoich uprzywilejowań dostępu. 
Atak  zdalny jest  uzyskiwany poprzez  porty  sieciowe  i  może  uzyskiwać  jednocześnie  zarówno 
nieautoryzowany dostęp i maksymalny uprzywilejowany dostęp. Podsumowując, widzimy,że atak 
buffer overflow zazwyczaj składa się z trzech części:

1. Dostarczenie kodu atakującego do programu docelowego
2. Rzeczywistego skopiownia do bufora, który przepełnia go i zniekształca sąsiednie struktury 

danych
3. Przejęcie kontroli nad wykonaniem kodu atakującego

Teraz spróbujemy zbadać szczegółowo główne typy ataków buffer overflow.

Jedna z klasyfikacji ataków buffer overflow zależy od tego gdzie bufor jest umeiszczony. 
Jeśli bufor jest lokalną zmienną funkcji, bufor rezyduje na stosie czasu wykonania. Jest to typ ataku 
zbadany w artykule Levy'ego i jest jedną z najczęstszych form ataku buffer overflow. Kiedy funkcja 
jest  wywoływana w programie  C, przed wykonaniem skoku do aktualnego kodu wywoływanej 
funkcji, rekord aktywacji funkcji musi być odłożony na stosie czasu wykonania. W programie C 
rekord aktywacji składa się z poniższych pól:

1. przestrzeń zalokowana dla każdego parametru tej funkcji
2. adres powrotu
3. łaczenie dynamiczne
4. przestrzeń zaalokowana dla każej lokalnej zmiennej tej funkcji

Rozważmy  adres  pola  łączenia  dynamicznego  będący  adresem  bazowym  rekordu  aktywacji. 
Funkcja musi mieć dostęp do parametrów i zmiennych lokalnych. Wymaga to tego aby podczas 
wykonywania funkcji rejestr przechował adres bazowy rekordu aktywacji funkcji, tj.  adres pola 
łączenia dynamicznego. Parametry poniżej tego adresu na stosie a zmienne lokalne powyżej. Kiedy 
funkcja powraca, rejestr ten musi być przywrócony do poprzedniej wartości, do punktu w którym 
rekordaktywacji wywołał funkcję. Aby móc to zrobić, kiedy funkcja jest wywoływana, wartość tego 
rejestru jest zapisywana w polu dynamicznego łączenia. Zatem pole dynamicznego łączenia każego 
rekordu aktywacji wskazuje pole dynamicznego łączenia poprzedniego rekordu aktywacji na stosie, 
co w rezultacie wskazuje pole dynamicznego łączenia poprzedniego rekordu aktywacji itd, aż do 
dna  stosu.  Pierwszym  rekordem  aktywacji  na  stosie  jest  main().  Ten  łańuch  wskaźnika  jest 
nazywany łańcuchem dynamicznym. W wielu kompilatorach C bufor rośnie w kierunku dołu stosu. 
Zatem jeśli bufor jest przepełniony a przepełnienie jest dość duże , adres powortu jest uszkodzony 
(jak również wszystko pomiędzy, włącznie z łączeniem dynamicznym). Jeśli adres powrotu został 
nadpisany przez przepełnienie buforu wskazujące na kod ataku, zostanie to wykonane kiedy funkcja 
będzie zwracać wartość. A zatem, w tego typie ataku, adres powrotu na stosie jest używany do 



przejęcia kontroli nad programem.Nadpisanie adresu powrotu daje atakującemu środek do przejęcia 
kontroli  nad  programem  ,ale  gdzie  powienien  być  przechowywany  kod  ataku?  Większośćjest 
przechowywana w samym buforze. Zatem łańuch payload , który jest kopiowany do bufora będzie 
zawierał zarówno kod ataku w binarnym języku maszynowym jak też adres tego kodu, który będzie 
nadpisywał adres powrotu. Jest kilka trudności z jakimi musi się zmierzyć atakujący. Jeśli ma kod 
źródlowy atakowanego programu może być możliwe określenie dokładnie jak duży jest bufor i jak 
daleko  od  niego  jest  adres  powrotu,  określając  jak  duży  łańuch  ładunku  musi  być.  Również, 
ładunek łańcucha nie może zawierać  znaku null  ponieważ przerwie to kopiowanie ładunku do 
bufora. Niektóre podprogramy kopiowania biblioteki C używają powrotu karetki i nowej lini jako 
delimitera,  więc te znaki powinny być również pomijane w łańcuchu ładunku. Dostęp do kodu 
źródłowego  jest  obecnie  wspólny  dla  wielu  Systemów  Operacyjnych,  np.  Linux,  OpenBSD, 
FreeBSD a nawet Solaris. Levy pokazał jednak, że nie ma potrzeby posiadania dostępu do źródła, 
lub nawet wiedzy o dokładnych szczegółach jak pracuje atakowany program. Adres kodu ataku 
może być odgadnięty, a dzięki różnym technikom przybliżenia odgadywania można to zrobić. Na 
przykład, kod ataku  może zaczynać się od długiej listy instrukcji no operation, tak aby sterowanie 
mogło być przekazane do dowolnego z nich aby poprawnie wykonać decydującą część kodu ataku , 
który  założy  powłokę  i  przyjdzie  po  no  ops.  Technika  ta  byłą  już  użyta  w  robaku  Morrisa. 
Podobnie, ogon ładunku łańcucha może składać się z powtarzalnej listy odgadywanych adresów 
kodu  ataku  ,  którym chcemy nadpisać  adres  powrotu.  Techniki  te  zwiększają  znacząco  szansę 
odgdnięcia  adresu  kodu  ataku.  Teraz  sprawdzimy  dlaczego  buffer  overflow  są  tak  popularne. 
Przypuśćmy ,że  bufor  jest  tablicą  znaków używaną do przechowywania  łańcuchów.  Większość 
programów ma łańcuchy wejściowe lub zmienne środowiskowe ,które mogą być używane przez 
atakującego do dokonania ataku. Program musi odczytać te dane wejściowe i przetworzyć tak aby 
można było dać właściwą odpowiedź na te dane.Oczywiście, aby przetworzyć te dane wejściowe, 
program najpierw musi skopiować je do lokalnej zmiennej funkcji a potem je przetworzyć. Aby to 
zrobić,  programista rezerwuje duży bufor dla znacznych danych wejściowych. Dla skopiowania 
danych do bufora, program zazwyczaj używa funkcji kopiowania łańcucha standardowej biblioteki 
C,  takiej  jak strcpy().  Jeśli  zrobimy to nieuważnie,  wprowadzimy słabość buffer  overflow.  Ten 
wzorzec jest dobrze przyjęty w repretuarze prgroamistów C. Problem powstaje po części z powodu 
tego ,że C przedstawia łańcuch w różne sposoby. Długość łańcucha jest określona przez kończącą 
sekwencję znaków znak null. Takie przedstawienie jest praktyczne ponieważ łańcuchy mogą mieć 
dowolną długość i mimo to pozwala na skuteczne przetworzenie łańcuchów. Ale jednocześnie jest 
to  niebezpieczne,  ponieważ  schemat  się  załamie  jeśli  łańcuch  nie  jest  zakońcozny  null'em  i 
ponieważ nie ma sposobu na poznanie długości łąńcucha przed przetwarzaniem jego wszystkich 
znaków. Typowa kultura C akcentuje sprawność ponad poprawność, rozwagą lub bezpieczeństwem, 
złożoności  problemu.  Wymaga  to  dużej  ilości  edukacji  aby  zmienić  swoje  przyzwyczajenia 
programistyczne.  Konsekwencją  tego  jest  to  ,że  jest  małoprawdopdobne  aby  słabość  buffor 
overflow  mogły  być  wykorzenione  u  źródła  przez  nie  wprowadzanie  ich  do  programu  na 
pierwszym miejscu.  Nie tylko będzie  trudne do wyeliminowania słąbości przez ogromną ilość 
oprogramowania  już  zaprojektowanego,ale  wydaje  sięprawdopodobne,  że  programiści  będą 
kontynuowali  posanie  nowych  słabości  oprogramowania.  Miller  zajmował  się  zachowanie 
narzęsdzi  UNIX'a  kiedy  podawał  losowe  dane  wejściowe  w  wielu  dystrybucjach  zarówno 
komercyjnych  jaki  i  open  source.  Jego  studia  były  ważne  i  odnoszą  się  do  naszej  dyskusji, 
ponieważ nieoczekiwane dane  wejściowe niekoniecznie  są  powiązane z  przepełnieniem bufora, 
niemożność programów do obsługi  nieoczekiwanych danych wejściowych pochodzi  z tej  samej 
tendencji programistów skoncentrowanej tylko na rozsądnych danych wejściowych, które również 
prowadzą do przepełnienia bufora. Atakujący nie są rozsądni. Przeciwnie, życzą sobie expoitów, 
które znajdą martwy punkt programistów, aby znaleźć dziurę w logice programu, która pozwoliłaby 
im użyć go do własnych celów. Badania Millera dostarczyły dowodów na popularność problemów z 
przepełnieniem bufora. Niestety, w większości przypadków wszystkie dystrybucje , więcej niż w 
połowie narzędzi padły w eksperymencie Millera. Miller dał również nam pewne wyobrażenie na 
temat  szybkości  z  jaką  sprzedawcy  czynią  postęp  w  poprawianiu  jakości  swojego 



oprogramowania,jeśli wogóle, ponieważ powtórzył swoje badania pięć lat później. Rzeczywiście, 
jego wyniki pokazały, że postęp był bardzo powolny. Innym ciekawym wynikiem badań Millera 
jest potwierdzenie szeroko utrzymywanej anegdotycznej wiary ,że Open Source dostarcza znacząco 
wyższej  jakości oprogramowania niż oprogramowanie komercyjne. 

Teraz zajmiemy się badaniem tradycyjnych form obrony przed słabościami buffer overflow. 
Pierwszą z nich, wspomnianą wcześniej jest wyeliminowanie błędów z programu docelowego. Po 
pierwsze , jest to ogromny problem. Aby wyeliminować błąd,musi być sprawdzona bardzo duża 
ilość  programów.  Lioczba  potencjalnych  celów  już  wdrożonych  jest  bardzo  duża.  Jest  kilka 
narzędzi, których można użyć automatycznie dla wyszukania słabości. Na przykład, bardzo prosty 
schemat wyszukiwałby do zastosowania niebezpieczne funkcje w bibliotece C, które jak strcpy() 
byłyby identyfikowane, i zastępował je bezpiecznymi funkcjami, które pobierają rozmiar bufora , 
taką jak strncpy(). Ręczne sprawdzenie kodu musi się odbyć dla każdego progamu, który to robi 
masowo.  To  nie  tosamo  co  powiedzieć,że  ta  praca  nie  powinna  być  podjęta,  i  rzeczywiście 
rozpoczęło się  systematyczne sprawdzanie kodu przynajmniej  dwóch darmowych wersji  Unixa, 
OpenBSD  i  Linuksa.  Dawniej  wydawało  się  ,że  taki  wysiłek  ma  sens  i  został  już  osiągnięty 
znaczący sukces, stanowiąc o reputacji OpenBSD . Zastanawiające jestdlaczego podbny wysiłek nie 
został  włożony przez komercyjnych dostawców Systemów Operacyjnych.  Podaczas gdy wyniki 
takich  systematycznych  audytów  kodu  są  demonstrowane  z  sukcesem,  takie  podejście  nie 
gwarantuje  tworzenia  kodu wolnego od buffor  overflow.  Niektóre  buffor  overflow znajdowano 
nawet w już zaudytowanym kodzie. Nie jest zaskakujące ,ze większośćinstalacji musi polegać na 
sprzedającym, który dostarcza go z niezawodnym kodem. Nawet jeśli kod źródłowy jest dostępny, 
musi  wdrożyć  kod  który  byłby  zrozumiały  dla  niego  samego.  Niestety,  to  opieranie  się  na 
sprzedawcy wydaje się nieuzasadnionym w wielu przypadkach, ponieważ słabości wydają się być 
wspólne  dla  wszystkich.  Dla  większości  sprzedawców.  To raczej  stan  zniechęcający,  który jest 
bardzo frustrujący, wydaje się być głównym podejściem ytradycyjnym. Specjaliści od zabezpieczeń 
zalecają  aby administratorzy systemów bybli  na  bieżąco z  łatkami  bezpieczeństwa tworzonymi 
przez  sprzedawców,  i  byli  w  stanie  je  instalować.  Takie  podejście  czyni  ich  systemy bardziej 
bezpiecznymi. Jednak, takie podejście ma poważne wady. Pierwszy problem jest taki ,że jest to 
kosztowne w kontekście czasu i wysiłku administratora. Wiele systemów jest administrowanych nie 
przez profesjonalnego administratora ale przez ludzi, których podstawową pracą jest coś innego. 
Dla  takich  systemów  takie  podejście  jest  po  prostu  zbyt  niepraktyczne  i  nie  do  utrzymania. 
Leczenie jest gorsze niż sama choroba. Zatem najwyższy koszt tej metody obrony gwarantuje ,że 
wiele  systemów  niepoprawnie  zainstaluje  łatki  we  właściwy  sposób,co  w  rezultacie  dostarczy 
atakującym więcej słabości systemu, nawet dla słabości, które już zostały naprawione.

Najnowsze  metody  obrony są  bardziej  obeicujące  niż  tradycyjne  podejście  ,  omówione 
powyżej. Sprawdzimy trzy metody i omówimy ich słabości i silne strony. Jedną z interesujących 
funkcji wszystkich tych trzech metod jest to ,że są one relatywnie mało kosztowne, że mogą być 
łatwo zaimplementowane przez każdego administratora systemu niezależnie od sprzedawcy i są one 
skuteczne  przeciwko  słabościom  buffer  overflow  jeszcze  nie  odkrytych.  Jedną  ze  wspólnych 
charakterystyk tych trzech metod jest to ,że oferują cenną ochronę w bieżącym kodzie, będącym 
słabością. Inną zanczącą zaletą tych metod jest to ,że są one proaktywnymi  metodami obrony niż 
pasywnymi metodami opisanymi powyżej. Pozawalają na  ochrony bez zmuszania administratora 
do oczekiwania aż sprzedawca zrobi ciś ze swoim systemem ochrony.

1. Zablokowanie wykonywania stosu
Kilku sprzedawców oferuje teraz tą metodę obrony. Większość systemów nie potrzebuje kodu aby 
wykonywać  się  na  stosie.  Ponieważ  większość  popularnych  buffer  overflow,  polega  na  kodzie 
wstawionym  do  bufora  a  potem  wykonywanym,  prostym  rozwiązaniem  jest  opcja  instalacji 
systemu operacyjnego z wyłączonym działaniem stosu.  Idea jest  prosta,  niedroga w instalacji  i 
relatywnie efektywna przeciwko atakom . Jest jednak kilka słabości tego podejścia. Po poerwsze, 



mimo,że rzadko, niektóre programy wykonują się w zależności od stosu. Co ważne, obrona jest 
słaba. Atakujący nie martwi się o to gdzie jest kod do zaatakowania. Wszystko czego potrzebuje 
atakujący to wiedza,że kod ten jest gdzieśw pamięci i ,że jego adres lub adres przybliżony będzie 
znany atakującemu więc  może on przepełnić  adres  powrotu  i  przejąć  kontrolę.  Wydaje  się  ,że 
pozostaje kwestią czasu kiedy pojawią się nowe formy ataków buffer overflow, które nie będą 
przechowywały kodu na stosie i które staną odporne na tą obronę.

2. Bezpieczna obsługabiblioteki C
Dużo lepszą alternatywą będzie jeśli dostarczymy bezpieczniejszej wersji funkcji biblioteki C na 
któych polegają ataki nadpisywania adresu powrotu. Pomysł wydaje się pojawił niezależnie  wśród 
kilku ludzi. Alexander Snarskii wydaje się być pierwszym, który wpadł na to. Zaimplementował to 
dla wersji FreeBSD Unix'a io zaoferował go projektantom grupy FreeBSD. Jego wyjaśnienia tej 
metody były niestety trochę  przestarzałe  i  nie  mógł  zapewnić pełnej  realziacji  swojej  metody. 
Baratloo, Tsai i Singh z Bell Laboratory niezależnie odkryli tą metodę i napisali bardziej przystępne 
jej  wyjaśnienie.  Grupa  z  Bell  Laboratory  zaimpelementowała  wrażliwe  funkcje  w  bibliotece 
LibSafe.  Czy możemy zastąpić  wrażliwe  funkcje  w  biliotece  C  przez  bezpieczniejsze  wersje?
Omówimy to na podstawie strcpy(), ale będzie to łatwiej zrozumiałe niż uogólnione metody dla 
dowolnej  wrażliwej  funkcji  manipulowania  łańcuchami.  Na  pierwszy  rzut  oka  pojawienie  się 
bezpiecznej wersji strcpy() jest niemożliwe ponieważ strcpy() nie zna rozmiaru bufora, do którego 
jest  kopiowanie.  Tak więc  całkowite  unikanie  przepełnienia  bufora  nie  jest  możliwe.  Niemniej 
jednak, strcpy() ma dostęp do dynamicznego łańcucha na stosie, a następujące po sobie łączenia 
dynamiczne są jak janse znaczniki wyznaczające granice rekordów aktywacji wszystkich aktualnie 
aktywnych  funkcji.  Pomysł  to  użycie  tej  informacji  dla  zabezpieczenie  strcpy()  przed 
zniekształceniem adresu powrotu lub pól łaczeń dynamicznych. Użycie tych znaczników i adresu 
samego bufora   strcpy()  może najpierw określić  który rekord  aktywacji  zawiera  bufor,  lub   w 
przeciwnym razie  nie znajduje się wcale  na stosie. Robiąc to , strcpy() znajduje interwał [a,b]  
kolejnych łączeń dynamiczych które zawierają bufor. Przypadki w których bufor jest albo poniżej 
pierwszego  rekordu aktywacji  na  stosie  ,albo  powyżej  ostatniego  rekordu  aktywacji  mogą  być 
obsługiwane jako specjalne przypadki z przybliżonymi wartościami a lub b. Kiedy wartości a i b są 
określone, możemy wyliczyć górną granicę rozmiaru bufora. Na przykład, jeśli bufor ropśnie przed 
dołem stosu wtedy |  buffor – a |  jest  górną granicą rozmiaru bufora.  Może być to użyte przez  
strcpy() do ograniczenia długości kopiowanego łańcuchag gdzie ani łącze dynamiczne ani adres 
powortu  nie  są  nadpisywane.  Ponadto,  strcpy()  może  wykryć  próbę  zrobienia  tego,  raportując 
problem do syslog i bepiecznie zakończyć aplikację. LibSafe nie zastępuje standardowej biblioteki 
C. Metoda ta polega na tym ,że loader wyszukuje LibSafe przed standardową biblioteką C, więc 
bezpieczne funkcje są wykorzystywane zamiast standardowych funkcji bibliotecznych. Schemat ten 
jest bardziej elastyczny niż zastępowanie funkcji w samej bibliotece C. Na przykład, możliwe jest 
posiadanie prograu używającego funkcji bibliteki C i innego używającego wersji LibSafe. Przez 
ustawienie  właściwych  zmiennych  środowiskowych  LibSafe  może  być  zainstalowana  jako 
biblioteka domyślna. Ale z perspetywy bezpieczeństwa, wydaje się to  dziwne trzymać wrażliwe 
funkcje w systemie, więc użyteczność tej dodatkowej elastyczności jest cokolwiek wątpliwa. Taka 
obrona ma kilka zalet. Jest to efektywne przeciw wszystkim atakom buffer overflow, które próbują 
rozbić  stos  na  którym  program docelowy  używa  swoich  słabych  stron.  Funkcje  biblioteki  C 
kopiowane są do bufora. Metoda ta nie całkowicie zabezpiecza przed przepełnienieniem bufora. Nie 
może  ponieważ  nie  zna  prawdziwego  rozmiaru  bufora.  Możliwe  jest  przepełnienie  obszarów 
między buforem a łączem dynamicznym. Ale krytyczne pola adresu powrotu i łącza dynamicznego 
są  chronione  przed  nadpisaniem.  Metoda  ta  zawodzi  przy  ochronie  przeciwko  atakom  buffer 
overflow  opartych  o  stertę.  Lub  atakach  które  nie  muszą  przejmować  sterowania  przez 
nadpisywanie adresu powrotu. Oba te rodzaje ataków są dużo trudniejsze do osiągnięcia, i wskutek 
tego  rzadziej  stosowane.  Moetoda  ta  również  zawodzi  przy  ochronie  programów  które  nie 
korzystają  z  funkcji  standardowej  biblioteki  C  przy  kopiowaniu  do  bufora.Na  przykład,  jeśli 
program  docelowy  zawiera  zwyczajny  kod  do  skopiowania  łańcucha  do  bufora,  nie  będzie 



chroniony. Jednak, wydaje się jasne, że kilka programów będzie miało taki kod.  Chociaż programy 
które  zależą  od  wspólnego  kodu  mogą  zawierać  słabości  buffer  overflow,  podobnie  jak  te 
używające standardowej  biblioteki C, będą mniej prawdopodnie wykrywane. Z tego powodu będą 
mniej odporne na atak. Jest to niejasne zabezpieczenie, które generalnie nie jest dobrym sposobem 
ochrony systemu. Niemniej jest to pewna wartość bezpieczeństwa. Koszt funkcji bezpieczeństwa 
jest bez znaczenia a koszt instalacji biblioteki i konfiguracji systemu jej używającej jest bardzo 
niski.  Inną  zaletą  jest  to  ,że  działa  z  progrem  docelowym  i  nie  wymaga  dostępu  do  kodu 
źródłowego.  W końcu  można  ją  wdrożyć  bez  oczekiwania  na   reakcję  sprzedawcy  na  wątek 
bezpieczeństwa , co jest bardzo pożądaną funkcją. Jest to bardziej solidna obrona niż obrona przez 
stos. Choć omówiliśmy warianty ataków, przeciw którym nie ma ochrony,bardzo skuteczna jest 
klasa ataków ,które nie mogą być łatwo obchodzone.Atakiujący nie mają możliwości wtrącić się w 
wykrywanie  ataku  buffer  overflow,  ponieważ  wystąpi  to  zanim  atakujący  ma  szansę  przejąć 
kontrolę. Taka obrona bardzo zancząco poprawia bezpieczeństwo systemu przy niskim koszcie. Być 
może jest to pewny zwycięzca.

3. Techniki kompilatora
Kontrola zakresu indeksów jest  obroną w 100% efektywną  przeciwko atakom buffer overflow. 
Ataki buffer overflow są niemożliwe w prgoramach Java, ponieważ Java automatycznie spradza czy 
tablica  indeksu  jest  wewnątrz  włąściwej  granicy.  Niestety,   pełan  kontrola  zakresu  w  C  jest 
niemożliwa, z powodu rozbieżności między tablicami a wskaźnikami. Niektóre kompilatory będą 
oferowały ochronę jeśli tablica jest dostępna z działania indeksacyjnego, jak w wyrażeniu bufor[i] 
ale nie w wyrażeniu takim jak bufor + i. Kiedy kompilator kompiluje funkcję strcpy(char*  dest, 
char*  src)  te  dwa argumenty są  właśnie  wskaźnikami,  i  nie  jest  możliwe aby kompilator  znał 
długość  odpowiednich  tablic.  Dlatego  kompilator  nie  może  wygenerować  kodu  sprawdzenia 
zakresu  wewnątrz  funkcji.  Programiści  C  nie  zawsze  doceniają  kontrolę  zakresu  z  powodu 
kosztów ,ale to nadmierne zainteresowanie wydajnością jest często tylko usprawiedliwieniem w 
większości wymagających aplikacji. Dobra wydajność jest zawsze pożądaną funkcją, ale dla wielu 
aplikacji jest dużo mniej krytyczna niż zakładają to programiści. Na przykład, demo menadżera 
kalendarza  w  Solaris  pokazał  słabe  punkty  ataku  buffer  overflow  z,  więc  nie  było  powodów 
dlaczwego taka apliklacja nie powinna być napisana w Javie, która uczyniłaby atak niemożliwym. 
Wierzymy  ,że  wydajność  nie  będzie  krytycznym  punktem  w  tym  przypadku.  Niektóre  wady 
bezpieczeństwa  ujawniono  w  Javie  i  szybko  naprawiono.  Wady  te  nie  przyćmiły  modelu 
bezpieczeństwa  Javy,  ale  zwykle  implementowane  są  problemy  z  Java  Virtual  Machine,  któe 
oczywiście  pochodzą  z  programu  C.  Cowan  ,Wagle  ,Pu  ,Beatie  i  Walpole  opracowali  świeże 
podejście  do  problemu.  Ich  metoda  nie  zapobiegałą  zniejształceniom  adresu  powrotu  i  łącza 
dynamicznego, ale zanezpieczała przed przejmowaniem sterowania przez wykrywaniem ,iż atak 
miał miejsce nim kontrola została przejęta.  Podobnie było w przypadku podejścia z bezpieczną 
biblioteką,kluczowa idea jest prosta i elegancka. Oparta jest na założeniu ,że jeśli ma miejsce atak 
buffer  ovrflow  miał  miejsce,  wtedy  wszystko  między  buforem  a  adresem  powrotu  jest 
prawdopdobnie  zniekształcone.  Proponują  oni  zmodyfikowanie  kompilatora  tak  ,że  chroni  on 
krytyczny  adres  powrotu  i  część  łącza  dynamicznego  rekordu  aktywacji  przez  zaalokowanie 
dodatkowego  pola  stosownie  nazwanego  canary  po  łączu  dynamicznym  a  przed  zmiennymi 
lokalnymi  w rekordzie  aktywacji.  Kiedy rekord  aktywacji  jest  odkładany na  stos,  wartość  jest 
przechowywana w polu canary. Przed powrotem funkcji, sprawdzana jest integralność canary. Jeśli 
jest zniekształcony znak canary ,i atak został wykryty. W tym przypadku, program jest wdzięcznie 
zamykany  z  komunikatem  błędu  syslog  alarmującym  o  buffer  overflow  i  udaremniając  atak. 
Pomysły  te  zostały  zaiomplementowane  w  projekcie  StackGuard  i  użyte  w  niektórych 
eksperymnetach  ochrony  dystrybucji  Linuksa  zrekompilowanych  tą  techniką.  Aby  uniknąć 
możliwości  aby  atakujący  podrobił  wartość  przechowywaną  w  canary,  proponują  oni  albo 
przechować symbole zakończenia, jak znak null, powrotu karetki, wysuwu linii i eof, które zawarte 
w łańcuchu ładunku zatrzymają operację kopiowania przez różne słabe punkty funkcji biblioteki C, 
lub wybrać losową wartość canary, wybieraną niezależnie za każdym razem kiedy program startuje, 



co bardzo utrudni atakującemu jej podrobienie. "Bulba" i "Kil3r" wybadali sposoby na obejście 
StackGuard.  Na  przykład  rozumowali  ,że  jeśli  zmienna  wskaźnikowa  była  między  buforem a 
adresem powrotu, wtedy pierwszy buffor overflow może zniekształcić zmienną wskaźnikową, bez 
zniekształcania czegoś innego. Druga operacja kopiowania wtedy może nadpisać adres powrotu bez 
zniekształcenia  canary.  To  pokona  zabezpieczenia  StackGuard  przez  uniknięcie  podstawowego 
założenia, że wszystko między buforem a adresm powrotu musi być zniekształcone przez buffer 
overflow.  Aby  poradzić  sobie  z  takim  atakiem  Cowan  zaproponował  nawet  lepszy  wybór 
przechowywania w canary,mianowicie zaproponował przechowanie wartości, która zależy zarówno 
od wartości losowej i poprawnego adresu powrotu. W szcególności, zaproponował obliczenie XOR 
tych dwóch wartości. Ten środek zaradczy był łatwy w implementacji,i wykrywał atak nawet jeśli 
canary  nie  był  zmieniony.  "Bulba"  i  "Kil3r"  zademonstrowali  ,że  ich  techniki  działają  z 
przykładami słabości kodu. Ale naszym zdaniem te ataki są nieco optymistyczneco do warunków 
które muszą być obecne w programie docelowym aby atak zadziałał, więc ich techniki aktualnie 
wyglądają jako dowód niż poważny i bezpośredni wątek porażki obrony StackGuard. Jest całkiem 
możliwe  ,że  takie  programy  docelowe  istnieją  i  wdrażają  szeroko  swoje  techniki,  stając  się 
poważnym naruszeniem obrony, ale nie będziemy tego tu demonstrować. Oczywiście, muszą być 
zawsze czujne kiedy zajmujemy się  bezpieczeństwem,a przezorne podejście zawsze zakłada ,że 
żadna obrona nie jest niezawodna. Koszt wydajności StackGuard jest gorsza niż LibSafe,częściowo 
dlatego ,że  StackGuard  wymusza  koszt  wywołania  każdej  funkcji,  ale  lepiej  niż  koszt  kontroli 
zakresu  która  wywołuje  małe  dodatkowe  koszty  przy  każdym  dostępie  do  tablicy.W każdym 
zdarzeniu,  ten  koszt  jest  jeszcze  mały.  StackGuard  jest  efektywny nawet  przeciwko wspólnym 
kodom, ponieważ StackGuard jest metodą wykrywania buffer overflow, więc nie matwi się tym jak 
zachowuje się buffer overflow.  Jednak odnotujmy fakt ,że ataki kodu niestandardowego wydają się 
być  mniej  prawdopodobne  niż  te  oparte  na  funkcjach  biblioteki  standardowej.  Z  drugiej 
strony,zakładając ,że administrator ma dostęp do zmodyfikowanego kompilatora, koszt ochrony jest 
dużo większy niż ten przy podejściu LibSafe ponieważ wymaga rekompilacji każdego  programu 
docelowego który ma być chroniony. Oznacza to również ,że musi mieć dostęp do kodu źródłowego 
programu  docelowego,  StackGuard  nie  może  chronić  programu  dla  którego  nie  ma  kodu 
źródłowego, podczas gdy LibSafe może. W pewien sposób te trzy metody się uzupełniają, więc 
mogą być stosowane niezależnie i równocześnie.

Mówiliśmy wcześniej ,że robak Morrisa używał kilku metod dla zainfekowania maszyny, a 
jedna z nich była szczególnym atakiem stosu fingerd. Ta część robaka wysyła pakiet  TCP/IP na 
porcie 79, porcie finger. Ten pakiet składa się z 400 instrukcji nop VAX, wystepujących po kodzie 
exe  powłoki,  po  części  ,która  przepełni  adres  powortu  wskazując  ten  kod.  Robak  zaatakował 
również  maszyny  Sun  podobnie  skonstruowanym  pakietem,  ale  był  błąd  w  części,  która 
przypuszczalnie nadpisywała adres powrotu w wersji Sun, która prowadziła do błędu, chociaż Sun'y 
również  miały  słabe  punkty.   fingerd  analizował  swoje  dane  wejsciowe  przez  odczyt  ich  do 
lokalnego bufora 512 bajtowego przez gets(). Powyższy pakiet miał 536 bajtów, więc powodował 
przepełnienie  i  zniekształcenie  adresu  powrotu.  Kiedy  kontrola  została  przejęta,  powłoka 
odczytywała  jego  dane  wejściowe  z  połączenia  sieciowego  io  zapisywała  dane  wyjściowe  do 
połączenia sieciowego. Strona klienta wysyłała ten pakiet przez program C z powrotem do robaka, 
który był skompilowany a potem uruchamiał się na nowo zainfekowanej maszynie. Chociaż atak 
fingerd  był prostym atakiem na stos, początkowo znalazł kilku naśladowców. Faktem jest ,że robak 
był dosyć złożony a atak fingerd był tylko jedną z kilku metod przez niego używanych. Z tego 
powodu może być to zrozumiane przez relatywnie małą grupę ludzi.




