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Summary  

Many C implementations has a main security problem. This problem is possibility to 
corrupt the execution stack by writing past the end of an array declared auto in a routine. This 
paper explains smashing the stack problem and how to exploit it with cause return from the 
routine to jump a specified address. It contains also methods of prevention against buffer overflow 
attacks. 
 
Streszczenie  

W wielu implementacjach w języku C występuje duży problem z bezpieczeństwem. Tym 
problemem jest możliwość uszkodzenia stosu wykonywanego programu poprzez przepełnienie 
bufora zadeklarowanego w funkcji. Intencją autorów jest przybliżenie problemu i związanych z 
nim zagrożeń.  
 
Wstęp 
 Mimo dużego nacisku położonego w ostatnim czasie na bezpieczeństwo systemów 
komputerowych wciąż pojawiają się programy podatne na atak z użyciem przepełnienia bufora. 
Przykładem może być luka w module narzędzia służącego do obsługi poczty przez WWW o 
nazwie Squirrelmail. Sam moduł służy do zmiany hasła użytkownika i do prawidłowego działania 
potrzebuje (na czas wykonania) uprawnień administratora. Moduł ten, o nazwie change_passwd 
jako argumenty pobiera nazwę użytkownika, jego stare hasło oraz nowe hasło. Programista 
popełnił jednak błąd i w jego programie zabrakło mechanizmu sprawdzającego długość 
wprowadzanych danych, podczas gdy rozmiar przeznaczonych na dane buforów zadeklarowany 
jest jako stały. Daje to możliwość wprowadzenia do programu obcego kodu podczas 
wykonywania go.  
 

Stworzyliśmy aplikację wykorzystującą błąd w owym module. W buforze przeznaczonym 
na nazwę użytkownika wstawiliśmy specjalnie przygotowany binarny kod powłoki systemowej    i 
poprzez jego przepełnienie nadpisany został adres powrotu z funkcji tak, aby wskazywał na 
początek tego kodu. Dzięki temu nieuprzywilejowany użytkownik dostaje dostęp do powłoki         
z uprawnieniami administratora. 

Program nosi nazwę sq-chpass-exp.c i został zamieszczony w internetowym serwisie 
poświęconym bezpieczeństwu komputerowemu http://www.packetstormsecurity.com oraz 
http://www.securiteam.com 

Chcieliśmy zwrócić uwagę programistów na istniejące zagrożenia, analizując jedną           z 
najczęstszych przyczyn włamań do systemów komputerowych - podatność oprogramowania na 
przepełnienie bufora. 
Analiza jest prowadzona na procesorach serii x86 oraz systemie operacyjnym Linux - 
wykorzystywanym jako trzon ogromnej liczby serwerów internetowych. 
 Program, napisany w języku C, jest w chwili uruchomienia umieszczany w pamięci przy 
zachowaniu ściśle określonych reguł. Układ poszczególnych segmentów wygląda następująco: 
 

http://www.packetstormsecurity.com
http://www.securiteam.com


 
 

Obszar kodu zawiera instrukcje maszynowe wykonywane przez procesor w trakcie 
realizacji kodu programu. Wykonywanie kodu jest nieliniowe. Dozwolone są skoki do instrukcji 
oraz wywoływanie procedur i funkcji. Aby to umożliwić niezbędny jest wskaźnik, którego 
będziemy używać do wskazywania kolejnych instrukcji do wykonania. Wskaźnik ten określany jest 
mianem "wskaźnika intrukcji" EIP (ang. Extended Instruction Pointer) i zawsze wskazuje adres 
instrukcji, która ma być wykonana jako następna. Po zainicjowaniu obszar pamięci przydzielony 
dla segmentu kodu przeznaczony jest tylko do odczytu i każda próba zapisu w jego zakresie 
kończy się błędem segmentacji pamięci. 

Obszar danych statycznych zawiera zainicjalizowane oraz niezainicjalizowane zmienne 
globalne oraz statyczne zmienne lokalne, czyli wszystkie te zmienne, które dostępne są przez cały 
czas wykonywania programu. 

Stos zawiera informacje o wywołaniach funkcji. Składają się na to jej argumenty, zmienne 
lokalne oraz wartości rejestrów odpowiedzialnych za przywrócenie stanu. 

Sterta zawiera pamięć alokowaną dynamicznie (np. przy wykorzystaniu funkcji malloc). 
Stos jest abstrakcyjnym typem danych który z powodu swoich niezwykle przydatnych właściwości 
jest często stosowany w komputeryzacji. Jego działanie określane jest jako "ostatni wchodzi, 
pierwszy wychodzi'' (ang. LIFO - Last In First Out), co w praktyce oznacza, że element, który 
został położony na stos jako ostatni, musi być pierwszy z niego zdjęty. Można go sobie wyobrazić 
jako stos układanych jeden na drugi talerzy - przy zachowaniu zasady mówiącej, że nie można 
dostać się do talerza leżącego najniżej zanim po kolei nie usuniemy pozostałych. 
Tradycyjny interfejs stosu posiada dwie podstawowe operacje - PUSH oraz POP. 
Instrukcja PUSH kładzie element na szczycie stosu, natomiast POP zdejmuje element ze szczytu. 
 Nowoczesne komputery projektowane są z myślą o językach programowania wysokiego 
poziomu. Z uwagi na strukturalny sposób programowania wymagany przez te języki, kod dzielony 
jest na szereg procedur oraz funkcji. Funkcja podobnie jak skok (realizowany w assemblerze przy 
użyciu instrukcji JUMP) przekazuje sterowanie wskazanemu szeregowi instrukcji, ale w 
odróżnieniu od niego, po zakończeniu swojego zadania sterowanie jest przekazywane z powrotem 
do bloku kodu, z którego funkcja ta została wywołana. Takie rozwiązanie gwarantuje dalsze 
wykonywanie programu. Z uwagi na fakt, iż w bardzo wielu przypadkach wewnątrz funkcji 
znajdują się kolejne, tworzone są czasem bardzo długie ciągi wywołań. Oprócz tego przekazana 
musi zostać wartość zwracana przez funkcję oraz zapamiętane wartości zmiennych lokalnych z 
bloku, który tę funkcję wywołał, ponieważ po powrocie będą potrzebne do dalszego 
wykorzystania.  



Wszystkie powyższe działania można zrealizować dzięki implementacji stosu, który zapewnia 
niezawodną obsługę łańcucha wykonywanych jeden po drugim bloków kodu. 
 Stos jest ciągłym blokiem pamięci zawierającym dane. Lokalizację jego szczytu zawiera 
rejestr ESP nazywany wskaźnikiem stosu (ang. Extended Stack Pointer). Zawartość tego rejestru 
zmienia się w miarę zmian wielkości stosu. Dno stosu jest stałym adresem. Rozmiar stosu jest 
dynamicznie dostosowywany w trakcie działania programu. Kontrolę nad tym sprawuje jądro 
systemu. Jeśli ilość pamięci przydzielonej dla stosu okaże się niewystarczająca, proces jest 
blokowany a specjalny program o nazwie scheduler przydziela dla niego większy zakres pamięci. 
Nowa pamięć jest dodawana pomiędzy segmentem danych i segmentem stosu. 
Kiedy w programie napisanym w języku C jest wywoływana funkcja, na stosie alokowany zostaje 
blok pamięci zawierający informacje związane z jej wywołaniem. Blok ten określany jest mianem 
rekordu aktywującego lub ramki stosu. Ramka stosu zawiera argumenty funkcji, jej zmienne 
lokalne, miejsce na wartość zwracaną przez funkcję oraz dane niezbędne przy powrocie do 
poprzedniej ramki. 

Zależnie od implementacji stos może rosnąć w kierunku niższych adresów pamięci (w dół) 
lub w stronę wyższych adresów pamięci (w górę). Na procesorach takich jak INTEL, SPARC, 
MOTOROLA czy MIPS mamy do czynienia ze stosem rosnącym w dół. Ważne jest zrozumienie i 
zapamiętanie tej cechy, ponieważ mylący może okazać się zapis  
subl $0x18, %esp który poprzez redukcję adresu w rejestrze ESP zwiększa w rzeczywistości 
rozmiar stosu. 

Oprócz wskaźnika stosu, wskazującego jego szczyt, czyli najniższy adres pamięci ostatniej 
położonej na niego ramki, mamy jeszcze inny rejestr o nazwie EBP (ang. Extended Base Pointer). 
Jest to lokalny wskaźnik bazowy. Rejestr ten, w niektórych źródłach występujący pod nazwą FP 
(ang. Frame Pointer) wskazuje adres wewnątrz ramki. Po co drugi rejestr?  
Zasadniczo dostęp do zmiennych lokalnych lub argumentów funkcji mógłby być realizowany za 
pomocą wyznaczenia różnicy względem rejestru ESP. Problemem jednak jest tutaj zmienna 
zawartość rejestru ESP, który jest modyfikowany pod wpływem dodawania do stosu kolejnych 
słów, lub zdejmowania ich z niego. Kompilator, co prawda mógłby być wyposażony w mechanizm 
dostępu do zmiennych lokalnych funkcji oraz jej parametrów względem zawartości rejestru ESP, 
ale niestety w wielu architekturach, np. kompatybilnych z Intelem takie rozwiązanie pociąga za 
sobą konieczność wykonywania przez procesor wielu dodatkowych instrukcji. Ponieważ zależy 
nam na jak najszybszym działaniu oprogramowania, udało się w znacznej mierze zredukować ilość 
instrukcji jakie wykonać musi procesor, aby wyznaczyć lokalizację zmienych lub argumentów 
funkcji. Redukcja ta jest możliwa właśnie przy wykorzystaniu rejestru EBP, którego zawartość nie 
zmienia się podczas umieszczania w ramce kolejnych zmiennych. Łatwo zatem wyznaczyć 
położenie potrzebnych w określonej chwili danych względem rejestru EBP. Argumenty funkcji 
znajdują się w kierunku wyższych adresów pamięci względem tego rejestru, natomiast jej zmienne 
lokalne położone są w kierunku adresów niższych.  
Opisany wyżej proces gwarantuje szybką i niezawodną obsługę wywołań poszczególnych 
procedur oraz funkcji. 

Pierwszą rzeczą, jaka musi być zrobiona przez funkcję, kiedy zostaje ona wywołana, jest 
zapisanie starego FP. Następnie tworzony jest nowy FP poprzez skopiowanie do niego zawartości 
ESP. Operacja ta nazywana jest prologiem funkcji.  



Zapisanie starego FP odbywa się poprzez położenie go na stos. Na stos odkładane są 
również argumenty przekazywane do funkcji i jeśli ich długość nie jest sprawdzana, możliwe jest 
dokonanie zmiany zawartości miejsca w pamięci, w którym został zapisany FP. 

Jak widać, implementacja stosu jest niezbędna do działania programów napisanych w 
językach wyższych poziomów. Niesie ze sobą jednak wiele zagrożeń. Jeśli programista nie będzie 
ostrożny, możliwe jest wprowadzenie obcego kodu do programu w trakcie jego wykonywania. 
Można to zrobić przy użyciu przepełnienia bufora. Przepełnienie bufora to próba wpakowania do 
niego więcej danych niż może on pomieścić. Co zyskujemy w ten sposób? Ilustruje to następujący 
przykład: 
 
test.c 
 
#include <stdio.h> 
 
int main(int argc, char **argv) { 
char tab[10]; 
 
sprintf(tab, "%s", argv[1]); 
 
return 0; 
} 
 
Teraz uruchomimy nasz program podając jako parametr ciąg dłuższy niż 10 znaków: 
 
./test AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
Segmentation fault 
 

Dlaczego wystąpił błąd segmentacji pamięci? Funkcja sprintf kopiuje pierwszy argument 
naszego programu do tablicy. To oznacza, że do zmiennej tab[], która może zmieścić jedynie 
dziesięć znaków, skopiowano dwadzieścia znaków. Dziesięć bajtów poza buforem zostało 
nadpisanych znakiem ,,A'', który w ascii ma szesnastkowy kod 0x41. W ten sposób nadpisany 
został adres powrotu z funkcji i wygląda on teraz w ten sposób: 0x41414141. Adres ten wykracza 
poza przestrzeń adresową naszego procesu i dlatego wystąpił błąd segmentacji pamięci. 

Jak widać przepełnienie bufora pozwala nam na zmianę adresu powrotu z funkcji.          Co 
można dzięki temu osiągnąć? Jeśli na stosie umieścimy specjalnie przygotowany kod binarny i 
ustawimy adres powrotu z funkcji na początek tego kodu, możemy w ten sposób wykonywać 
własne instrukcje. Kod taki, nazywany ,,shellcodem'' zawiera zwykle instrukcje służące do 
wykonania powłoki systemowej. Jest to o tyle niebezpieczne, że jeśli podatny na przepełnienie 
bufora program działa na uprzywilejowanych prawach, to możliwe jest wykonanie w systemie 
operacji, na które w normalnych warunkach użytkownik nie ma pozwolenia lub przejęcie nad 
systemem operacyjnym pełnej kontroli przez osobę nieuprawnioną. 

Wprowadzone dotychczas łaty do jąder Linuxowych zawierające mechanizmy 
zapobiegania problemowi przepełnienia bufora nie przynoszą spodziewanego rezultatu. Jednym z 
nich jest kontrola stosu pod kątem wykonywania w jego obszarze funkcji exec. W takiej sytuacji 
program jest natychmiast przerywany. Niestety zapobiega to tylko przypadkom, gdy następuje 



próba wykonania shellcode'u. Wciąż jednak pozostaje problem zmiany adresu powrotu z funkcji, 
który można nadpisać bezpośrednio adresem funkcji systemowej. 

Niebezpieczeństwo niosą ze sobą funkcje biblioteczne języków C/C++, które rozpoznają 
koniec łańcucha na podstawie znaku NULL nie kontrolując jego długości.  
Jeśli programista użyje takiej funkcji w odniesieniu do bufora o stałym rozmiarze, a wprowadzenie 
danych będzie możliwe z poziomu użytkownika, istnieje wtedy potencjalna możliwość dokonania 
ataku przepełnienia bufora. 

Spójrzmy na bezpieczną wersję przykładu: 
 
test2.c 
 
#include <stdio.h> 
 
int main(int argc, char **argv) { 
char tab[10]; 
 
snprintf(tab, sizeof(tab), argv[1]); 
 
return 0; 
} 
 

W tym przypadku do bufora tab[] zostanie skopiowana nie większa ilość znaków niż może 
on zmieścić. Drugi argument bezpiecznej funkcji snprintf() oblicza rozmiar bufora, a funkcja 
kopiuje tylko taką ilość znaków z pierwszego argumentu programu, jaka została wyznaczona przy 
użyciu funkcji sizeof. 
Bufor nie może więc być w tym przypadku przepełniony, ponieważ nadmiarowe dane po prostu 
nie będą do niego ładowane. Dzięki stosowaniu funkcji sprawdzających długość umieszczanych w 
buforze danych uniemożliwiamy wykonanie na tworzonym przez nas oprogramowaniu ataków 
przepełnienia bufora. 
Niektóre kompilatory jak na przykład Microsoft Visual C++ posiadają mechanizmy ochrony przed 
przepełnieniem bufora poprzez nie odkładanie rejestru FP na stos oraz kompilator generujący kod, 
który zawiera mechanizm zapobiegający przepełnianiu buforów. 

Na serwerach stosujmy biblioteki, w których niebezpieczne funkcje, na przykład strcpy(), 
sprintf(), gets() itp. będą zmodyfikowane w taki sposób, aby sprawdzały długość ciągu znaków 
kopiowanych do bufora. 

Chroni to przed nieopatrzną pomyłką, oraz w przypadku kompilacji pobranego z sieci 
programu napisanego przez nieznanego programistę, natychmiast eliminuje ryzyko wystąpienia w 
programie podatności na atak. 

Doświadczenie pokazuje jednak, że żadne zabezpieczenie nie jest stuprocentowe,                                
a najskuteczniejszą metodą zapobiegania atakom jest bezpieczne i świadome tworzenie 
oprogramowania. Problem ten wciąż występuje, czego przykładem jest wymieniona już aplikacja 
chpasswd. Niezbędne jest więc podnoszenie świadomości programistów o istnieniu zagrożeń oraz 
ciągłe podnoszenie standardów bezpieczeństwa danych. 
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