
PORADNIKI

Co nieco o przepełnieniu bufora 



Zrób  proste  wyszukiwanie  w  ulubionej  wyszukiwarce  a  szybko  zobaczysz  ile  zabezpieczeń 
komputerowych  skompromitowało  się  i/lub  awarii  spowodowanych  zostało  przez  tzw. 
przepełnienie bufora (buffer overflow). Na przykład w październiku 2000 roku ,z powodu błędu 
meksykańskiego kontrolera lotu, który w danych opisujących lot wprowadził 9 (zamiast 5) znaków 
doprowadził  do  przepełnienia  bugfora,  co  w konsekwencji  doprowadziło  do  uziemienia  całego 
lotniska  w  Los  Angeles.  To  jest  świetny  przykład,  pokażęci  jak  prosto  jest  czemuś  takiemu 
zapobiec. Po pierwsze spróbuje wyjaśnić co oznacza przepełnienie w terminologii nie techniccznej. 
Potem zademonstruję prosty przykład w kodzie C. Kiedy programista pisze kod, najczęściej musi 
alokować bufor do przetrzymywania danych przychodzących. Te dane mogą pochodzić z pliku na 
dysku, lub operatora wpisującego dane z klawiatury. Powód dla którego muszą formalnie alokować 
taką pamięć jest taki ,że program nie może po prostu wziąść tyle pamięci ile chce; musi "prosić' o 
pozwolenie z hosta koputera. Komputery dbają o zarządzanie pamięcią, więc pamięć związana z 
jednym programem nie będzie "wkraczać"  w pamięć z innego programu. Kiedy pisze taki kod, 
programista musi pomyśleć o rozmiarze tej danej i o tym ile pamięci będzie wymagane. W wielu 
przypadkach, ich praca może być ułatwiona przez dynamiczne przydzielanie pamięci .Zwykle jest 
to robione narzędziem takim jak malloc(). Jeśli programiści nie myślą o rozmiarze swoich buforów 
w relacji do danych, wystąpi przepełnienie bufora.
Przepełnienie  bufora wystąpi  kiedy dana przeznaczona dla  określonego bufora jest  większa niż 
pamięć zaalokowana dla tego buforam.

Trochę więcej dla określonego języka
W  jężyku  C,  przepełnienie  bufora  występuje  w  wyniku  czegoś,  o  nazywamy  "zachowaniem 
niezdefiniowanym". Jest to dokładnie to co brzmi jak: wszystko może się zdarzyć. Nikt dokładnie 
nie  wie  co  się  stanie.  Czasami,  może  zawiesić  się  program.  Innym razem,  może  nie  tworzyć 
poprawnych, oczekiwanych wyników. A innym razem, może spowodować uziemienie setki lotów 
kiedy zostanie  zrestartowany ATC.  A innym razem znów,  w  prostych  programach,  nic  się  nie 
wydarzy Ale kluczowym punktem do zrozumienia jest to ,że zachowanie jest niezdefiniowane – 
wszystko może się zdarzyć. Spójrzmy teraz na próbkę kodu:

#include <stdio.h>

#define BUFFER_SIZE 16
int
main (void)
{

char fName[BUFFER_SIZE];
printf ("Wpisz swoje imię: ");
scanf ("%s", fName);
printf ("Witaj, %s\n", fName);
return 0;

}
Jest to poprawny kod ANSI C, który będzie się kompilował na różnych platformach. Przyjrzyjmy 
się i omówmy każdą linię serca tego programu:

char fName[BUFFER_SIZE];

Definiuje łańcuch znaków o rozmiarze BUFFER_SIZE, w tym przypadku 16. Aby wszystko było 
poprawne, łańcuch ten będzie mieścił 15 znaków plus znak NULL, ponieważ łańcuch jest 
zakończony znakiem NULL

printf ("Wpisz swoje imię: ");



Linia ta po prostu prosi operatora o wpisanie imienia

scanf ("%s", fName);

Spowoduje to ,że dane operatora są przekazywane do zdefiniowanego łańcucha znaków

printf ("Witaj, %s\n", fName);

Na końcu wyświetla powitanie operatora

Wypróbowanie przykładu
Oto symulacyjne uruchomienie naszego próbnego programu:

$ ./name
Wpisz swoje imię: Janek
Witaj, Janek
$

Działa , prawda? Użyty w ten sposób, program ten będzie działał bez zarzutu tak długo jak będzie 
to  konieczne.  Ale  co  jeśli  ciekawski  operator  pójdzie  na  całość  i  wpisze  jako  imię 
lkasdjfklasjdfkljsadfiwojehfioajhdsofjaklsjdf? Zobaczmy

$ ./name
Wpisz swoje imię: lkasdjfklasjdfkljsadfiwojehfioajhdsofjaklsjdf
Witaj, lkasdjfklasjdfkljsadfiwojehfioajhdsofjaklsjdf
Segmentation fault (core dumped)
$
Co się stało? Cóż, nastawiliśmy nasz program i łańcuch znaków na nie więcej niż 16 znaków (15 
plus  NULL).  W programie  wpisaliśmy 45 znaków. 45 to  trochę  więcej  niż  16 – stworzyliśmy 
przepełnienie bufora – nasze dane przepełniły bufor jaki zaalokowaliśmy dla niego. Powtórzmy, że 
takie zachowanie jest  niezdefiniowane w C. Mamy szczęście  – nasz program eksperymentalnie 
pokazał błąd segmentacji. W świecie UNIX'a, oznacza to ,że mamy dostęp  do pamięci, ale nie 
mamy  jej  zalokowanej dla nas. Na innych platformach, może zdarzyć się wiele innych rzeczy,  
ponieważ zahowanie jest niezdefiniowane.

Co więc może zrobić programista?
Bezpośrednio  możę  zwiększyć  BUFFER_SIZE.  Jeśli  przeszukamy /usr/include/stdio.h,  tam jest 
BUFSIZ 1024 dla naszego zastosowania. Czy powinien ich użyć? Ponieważ nie wykonywane jest 
żadne  sprawdzanie  danych  wejściowych,  jest  prawie  pewne  wystapienie  przepełnienia.  Na 
szczęście, programista C ma narzędzie zdefiniowane poprawnie w standardzie ANSI C dla walki z 
tym określonym problemem : wpisz fgets()
Funkcja fgets() jest stworzona dla zabezpieczania danyc wejściowych przed rozszerzaniem poza 
zaalokowaną dla nich pamięć. Spójrzmy na nasz poprawiony kod, z nową funkcją:

#include <stdio.h>

#define BUFFER_SIZE 16
int
main (void)
{

char fName[BUFFER_SIZE];
printf ("Wpisz swoje imię: ");



fgets (fName, sizeof(fName), stdin);
printf ("Witaj, %s\n", fName);
return 0;

}

Przez użycie funkcji fgets(), zagwarantowaliśmy ,że nie wystąpi przepełnienie bufora. Spójrzmy na 
proste uruchomienie:

$ ./fname
Wpisz swoje imię : janek
Witaj, janek

$

Zwróć uwagę ,że są dwie puste linie w danych wyjściowych,. Jest tak ponieważ fgets() zachowuje 
znak nowej linii. Jak się tego pozbyć, zostawię jako ćwiczenie dla programisty. A teraz spójrzmy co 
się zdarzy przy ciekawskim operatorze:

$ ./fname
Wpisz swoje imię: laksdfjklajdfkljdsafkljasdklfjkwjeifjwio
Witaj, laksdfjklajdfkl
$
Tym razem przekazaliśmy nazwę 40 znakową. Zgodnie z obietnicą, fgets() pobrał tylko 15 znaków 
plus znak NULL – dokładnie to co chcieliśmy


