
 

 

 

 
Zaawansowany Buffer Overflow 

 
 
 
 

 



 

 

 

• Zaawansowane techniki przepełniania 

bufora 
 

• Zdalny buffer overflow 
 

• Case study: zapobieganie 
atakom buffer overflow  

 

• Zadanie 1 

Agenda 



 

 

 

tu pokazane służą jedynie celom 
edukacyjnym 

• NIE NALEŻY stosować tych 
technik w działalności nielegalnej 

• NIE dawaj nikomu narzędzi do 
nielegalnej działalności  

• Pamiętaj aby zwrócić nauczycielowi 
“oświadczenie o etyce” 

Reminder: Computer Ethics 

• Techniki i narzędzia hakowania 



 

 

 

• Problem: 

• Zainfekowany program filtruje niektóre postacie 
lub konwertuje znaki na inne, np.  

… 

for (i=0;i<strlen(argv[1]);i++) 

argv[1][i]=toupper(argv[1][i]); 

strcpy(buffer,argv[1]); 

… 

Przechodzenie przez filtrowanie 



Przechodzenie przez filtrowanie - 

 

• Utwórz kod powłoki, który nie zawiera 
małych liter 

• Podejście 1 

• minus 0x50 do tych małych znaków w 
“/bin/sh” kiedy przygotowujesz shell code 

• dodaj instrukcje, aby dodać kod 0x50 
(do kodu powłoki) na początku kodu 
powłoki 

Rozwiązanie 



Przechodzenie przez filtrowanie - 

 

• zmień (original /bin/sh) 

“\x2f\x62\x69\x6e\x2f\x73\x68” 

• na (.string “/bin/sh”) 

“\x2f\x12\x19\x1e\x2f\x23\x18” 

• dodaj ponownie 0x50 do tych 

znaków w shell code (addb 

$0x50,0x1(%esi)) “\x80\x46\x01\x50” 

… 

Przykład 



Przechodzenie przez filtrowanie – 

 

• Zmień instrukcję zawierającą małą literę na inną 
równoważną instrukcję(-e) 
• np. 

zmień 
“\x89\x76\x08” /* movl %esi,0x8(%esi) */ 

na 
“\x89\xf0” /* movl %esi,%eax */ 

“\x83\xc0\x08” /* addl $0x8,%eax */ 

“\x89\x46\x08” /* movl %eax,0x8(%esi) */ 

• niektóre przesunięcia są konieczne do modyfikacji w 
miarę zmiany rozmiaru małego kodu 

• Uwaga: wydaje się ,że kod nie działa 

Rozwiązanie. Podejście 2 



 

 

 

• Problem: 

• podczas wyskonywania, niektóre programy działają 
jako root, gdy są potrzebne 

• w przeciwnym razie uruchamia się program z normalnymi 

uprawnieniami 

• np. 
… 

Seteuid(getuid()); /* powrót do normalnych uprawnień użytownika  */  

If (argc>1) 

strcpy(buffer,argv[1]); 

… 

Zmień uid 



Zmiana uid – 

 

• Dodaj setuid(0) na początku shell code 

 
“\x31\xc0\x31\xdb\xb0\x17\xcd\x80” 

 
• Odkryliśmy, że ten segment powłoki jest 

niezbędny do ataków typu "przepełnienie 
bufora" w RedHat Linux 7.3 i późniejszych 

Rozwiązanie 



 

 

 

• Problem: 

• pewien program setuid root jest  chrootowany 
np. ftp server, / jest katalogiem domowym 
użytkownika 

• być może nie ma “/bin/sh” wewnątrz  “fake” 

roota 

• shell może tylko uzyskiwać dostęp do 
plików wewnątrz  “fake” roota

Przerwanie chroot 



Przerwanie chroot – 

Rozwiązanie 

• Chroot wraca do “realu” / na początku shell 
code 

• Utwór nowy dir “sh” dla łatwiejszego 
odniesienia,np. 

 
mkdir(“sh”,0755); 
chroot(“sh”); 

/* many “../” */ 
chroot(“../../../../../../../../../../../../../../../../”); 

 
• Przykład używa pętli dla 

przygotowania ../../ … ../ 



 

 

 

• Błędy w przetwarzaniu danych 
otrzymanych z sieci 

• np. niektóre starsze wersje IMAP, 
fingerd, Outlook ... 

• Czy można zastosować metodę 
przepełnienia bufora przy użyciu 
zmiennej środowiskowej? 

Zdalny  buffer overflow 



Zdalny buffer overflow - 

 

• Po zdalnym przepełnieniu bufora 

demona, powłoka jest otwierana 

w konsoli serwera 

 
• Serwer może ulec awarii po 

przepełnieniu bufora 

Problem 



Zdalny buffer overflow - 

 

• Rozwidlenie i uruchomienie kodu 
powłoki w procesie potomnym 

• Otwórz gniazdo tcp (tylne drzwi), 
aby zaakceptować późniejsze 
połączenie 

• "Przekieruj" powłokę do tego 

połączenia TCP 

Rozwiązanie 



Zdalny  buffer overflow - 

 

if (fork()==0) { 

… /* przygotuj powiązane gniazdo */ 

listen(soc,1); 

soc_len=sizeof(cli_addr); 

cli=accept(soc,(struct sockaddr *)&cli_addr,&soc_len); 

dup2(cli,0); 

dup2(cli,1); 

dup2(cli,2); 

execl(“/bin/sh”,”sh”,0); 

} 

Przykład 



Zdolny buffer overflow - 

 

• svr.c & cli.c 
• prosty demon serwera echa 

• klient wysyła wiadomość (dane wejściowe z argv 
[2]) do serwera 

• exp.c (Attacker) 
• Przekazuje kod powłoki do argumentu clias i 

wysyła na serwer 

• usypia na moment 

• łączy się do back door serwera dla przepełnienia 
bufora 

• odzyskuje root shell zdalnie!! 

Przykład programów 



Case study 1: 

 

StackGuard 

• Rozszerzenie kompilatora, które wzmacnia kod 

wykonywalny generowany przez kompilator 

• Wygenerowany kod może następnie wykryć i 

udaremnić ataki przepełnienia bufora oparte na 

stosach 

• Efekt jest przezroczysty dla normalnej 

funkcji programów  

Integralność wskaźnika kodu 



Wykrywanie zmiany adresu  

 

• StackGuard umieszcza słowo "kanarek" obok 

(poniżej) adresu zwrotnego na stosie 

• Po powrocie funkcji, StackGuardfirst sprawdza, 
czy słowo kanarka jest nienaruszone 

• Zakłada się, że adres powrotu jest 

niezmieniony, ponieważ słowo kanarka 

pozostaje niezmienione 

zwrotnego przed powrotem 
 



 

 

 

Problem: 

• Jeśli atakujący może łatwo odgadnąć wartość 
kanarka, program wykorzystujący może 
zlokalizować słowo kanarek 

Rozwiązanie: 

• Wybierz zestaw losowych słów kanaryjskich 
w momencie rozpoczęcia programu; 

• • Jedno oddzielne słowo jest używane na 
funkcję w kodzie wynikowym 

Zapewnieni losowości kanarka 



 

 

• MemGuard (wariant StackGuard) chroni adres 
zwrotny, gdy funkcja jest wywoływana, i nie 
chroni adresu, gdy funkcja zwraca 

• Oznacz strony pamięci wirtualnej zawierające 
adres powrotu jako gotowe 

• Zainstaluj program obsługi pułapek, który 
przechwytuje zapisy na chronionych 
stronach 

• Emuluj zapisy do niechronionych słów na 
chronionych stronach 

Zapobieganie zmianom adresu zwrotnego 



Case study 2: 

 

Sprawdzanie-zakresu gcc 

• Wstaw kod uruchomieniowy 
programu, aby sprawdzić każde 
użycie wskaźników i tablic 

• Kreacja i dereferencja 

• Każde nieważne działanie 
spowoduje przerwanie programu 

Sprawdzanie zakresu 



 

 

Kluczowe idee sprawdzania zakresu 

• Każde wyrażenie wskaźnika wyprowadza nowy 
wskaźnik 

• Każda wartość wskaźnika jest ważna tylko dla 
jednego przydzielonego regionu pamięci 

• Sprawdź, czy poprawna jest arytmetka punktowa: 

• Znajdź region pamięci wskaźnika bazowego 

• Sprawdź region wyniku wyrażenia 

• Jeśli region wyniku jest taki sam jak region bazowy, 
wówczas arytmetyczna jest ważna 

• Jeśli wskaźnik bazowy nie definiuje żadnego 
poprawnego regionu, nie możemy sprawdzić 
wyniku wyrażenia 



Case study 3: 

 

Niewykonywalna łatka stosu Solar Designer 

• Spraw, aby część stosu wirtualnej 
przestrzeni adresowej procesu 
użytkownika była niewykonywalna 

• Oferuj zalety zerowej kary za wydajność, 

a programy działają i są chronione bez 

ponownej kompilacji 

Stos niewykonalny 



 

 

• gcc używa stosów wykonywalnych dla 

trampolin funkcyjnych dla funkcji 

zagnieżdżonych 

• Linux używa stosów wykonywalnego użytkownika 

do obsługi sygnałów 

• Funkcjonalne języki programowania i niektóre 
inne programy polegają na wykonywalnym 
stosie do generowania kodu w czasie 
wykonywania 

 
• Nie można zapobiec przepełnieniu sterty 

Problemy niewykonalnego stosu 



 

 

 

• Sterty nie są stosami. Sterty są dostępną 
pamięcią, gdy wszystko działa, dostaje to, czego 
potrzebuje. 

• System operacyjny stale ulega erozji. Menedżer 
sterty korzysta z połączonych list, aby śledzić 
przydzieloną i usuwaną pamięć. 

• Celem pamięci sterty jest użycie tylko tego, 
czego potrzebuje użytkownik. 

• Sterty mogą być dostępne TYLKO przez 
wskaźniki. W sterty nie ma nazw zmiennych. 

• W większości systemów stos rośnie 

Co to jest Sterta? 



 

 

 
 

• Napisz program, którego dotyczy luka, i odpowiedni 
program wykorzystujący exploity 

• Trudny do wykorzystania program powinien być 
trudny do wykorzystania przez proste 
przepełnienie bufora, np. do wykorzystania 
programu potrzebne są zaawansowane techniki 

• Wskazówka 1: jakość narażonego programu może mieć 
wpływ na wynik w części 2 
Wskazówka 2: program wrażliwy powinien być 
"rozsądny" zaprojektowane i czytelne 

Zadanie 1 

• Część 1 



 

 

 

• Część 2 

• Wykorzystywać podatne na zagrożenia 
programy innych grup 

• Każde powodzenie w wykorzystywaniu innych = 
znak +3 

• Sukces każdego innego w korzystaniu z twojego 
exploita = - 1 znak 

• Znak Minimum  = 0; Znak Maximum  = 50 

• Użyj jednego programu wykorzystującego 

Zadanie 1 



exploity (wejście linii poleceń, zaakceptuj 
argument), aby wykorzystać podatne na ataki 
programy 



 

 

 

• Part 1 Due 

• September 23, 2003 noon 

• Part 2 Due 

• October 2, 2003 noon 

• Release of Part 1 vulnerable programs 

• Pending September 23, 2003 evening 

Assignment 1 


