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Historie

• Den største sikkerhetstrusselen i 
programvare gjennom tidene

• Den mest berømte, Internet Worm i 
1988, 

• BO sto for 50% av alle store 
sikkerhetsfeil i 1999



Hvorfor produseres BO 
svakheter fremdeles?

• C/C++

• Dårlig programmering

• Merk: Java er imun



Hva er Buffer 
Overflows?

• Det hele begynner med noe ethvert 
program trenger: 

• Et sted å ha ting... (minne)



Hva er Buffer 
Overflows?

• C/C++ tillater bruk av to forskjellige 
deler av minnet:

• the heap (“new”og “malloc()”)

• the stack (lokale variable og funksjons 
argumenter)



Hva er Buffer 
Overflows

• Stack og heap er dynamiske områder 
som blir større når data pushes på, og 
mindre når data poppes av. (LIFO - Last 
in, first out)



Hva er Buffer 
Overflows

• Et lite eksempel:

• num1 og num2 pushes på 
stacken

• de levers til func() ved 
hjelp av stacken

• func() popper de fra 
stacken

• main pusher adressen til 
printf()

når func() er ferdig, 
leser den 

returadressen, og går 
dit



Hva er Buffer 
Overflows?

• Et glass har bare plass til en viss 
mengde vann

• Et buffer kan bare holde et visst antall 
bits



Hva er Buffer 
Overflows?

• For mye vann i glasset: 

• søling

• For mye data i bufferet:

• søling

• Vi vet ikke alltid hvor det overflødige 
forsvinner



Hva er Buffer 
Overflows?

• Buffer Overflow er når programmet 
skriver ut over rammene til et buffer

• C tillater Overflow av bufferet

• Programmerere må selv undersøke om 
at de ikke skriver ut over enden på 
bufferet



Hvorfor er BO et 
sikkerhetsproblem?

• Når et buffer oversvømmes kan annen 
viktig data overskrives

• Forandring av denne dataen kan føre til 
sikkerhetsproblemer



Hvorfor er BO et 
sikkerhetsproblem?

• Eksempel: 

• Et boolean flagg i minnet (lokalisert 
like etter et buffer) som sier om 
brukeren har tilgang til noen filer

• Dersom bufferet kan oversvømmes, 
kan verdien til flagget overskrives 
(altså endres), og gi tilgang til filene



Hvorfor er BO et 
sikkerhetsproblem?

• Angripere kan også utnytte buffer 
overflows til å få et interaktiv shell på 
maskinen der programmet kjøres (stack 
smashing attacks)

• Dersom dette skjer når programmet 
kjører som root, så får angriperen også 
root tilgang



Hvordan Forsvare seg 
mot BO? 

• Defensiv programmering

• Unngå enkelte metoder i C-biblioteket

• Bruk Java :-)



Heap Overflows

• Enkel i teorien, men vanskeligere i 
praksis

• Hvorfor?

• angriper må finne de kritiske 
variablene

• angriper må finne ut hvordan de 
kritiske variablene kan oversvømmes



Heap Overflows

• Et lite eksempel:

• vi ser kildekoden

• super_user ser viktig ut



Heap Overflows

• Kan vi overskrive variabelen 
“super_user”?

• Ja, men først må vi finne ut om 
“super_user” ligger etter “str” i minnet



Heap Overflows

• Vi tar koden, og leker litt med den:

• vi finner at “str” ligger før 
“super_user” i minnet

• vi finner hvor langt det er mellom 
“str” og “super_user” i minnet



Heap Overflows

• Vi må oversvømme “str” helt bort til 
“super_user”



Heap Overflows
• Vi prøver å oversvømme “super_user” 

med verdien “lars”

• ./a.out xyz............lars



Stack Overflows 

• Problemet med heap overflows er at det 
er vanskelig å finne de kritiske 
regionene i minnet.

• Stack overflows er lettere. Det finnes 
alltid noe sikkerhetskritisk i stacken: 
nemlig returnerings addressen



Stack Overflows

• Agenda:

• Finn buffer som kan oversvømmes slik at 
vi kan overskriver returneringsadressen

• Plaser litt fiendtlig kode i minnet som vi 
kan hoppe til når funksjonen vi angriper 
returneres

• Skriv over den gamle 
returneringsadressen med den “nye”



Stack Overflow

• 2 typer data som kan oversvømmes:

• ikke-statiske lokale variable

• parametre til funksjoner

• Bare de som har en lavere minneadresse 
enn returneringsadressen



Stack Overflow

• Vi må da lage et kart over stacken, eller 
vi vil finne ut hvor parametrene og de 
lokale variablene “bor” i forhold til 
returneringsadresse

Lav adresse

Lokale variable

Base peker

Returneringsadressen

Parametre til funksjonen

Høy adresse

Da vet vi at ved å 
oversømme lokale 
variable, så kan vi 

overskrive 
returneringsadressen



Attack Code

• Målet vårt på unix maskiner:

• få et ineraktivt shell



Attack Code

• Fremgangsmåte:

• Kompiler angrepskoden

• Sett inn den kompilert koden (binære) 
inn i bufferet, og finn adressen til den

• Oversvøm variablene slik at den 
overskriver den normale 
returneringsadressen



Attack Code

Start Her kan vi putte koden vår

Slutt på buffer "

Andre variable "

Returneringsadressen Hopp til koden vår

Parametre Koden vår, dersom den 

Resten av stacken ikke passet andre steder



Attack Code

• Anta at programmet vi oversvømmer 
kjører som “root”

• Da får vi opp et shell med root tilgang 
på maskinen



Dette kommer i tillegg 
til presentasjonen

• major gotchas

• decoding the stack



Major Gotchas 

• Det er mange standardfunksjoner som 
har stort potensiale til å lage trøbbel



Major Gotchas

• Noen funksjoner er:

strcpy()
strcat()

sprintf()
scanf()
sscanf()
fscan()

vfscanf()
vsprintf()
vscanf()
vsscanf()
streadd()
strecpy()
strtrns()



Major Getchas

• disse funksjonene bør unngåes dersom 
det er mulig



Major Getchas

• strcpy()

• kopierer en kildestreng til et buffer

• ingen spesifikke antall symboler blir 
kopiert

• dette blir et problem dersom 
kildestrengen kommer fra bruker 
input



Major Gotchas

• problemet kan unngås ved å legge til 
skjekk på lengden av strengen



Major Gotchas

• scanf()

• scanf(a_str, “%s”, &buf);

• hvis det skannete ordet er større enn 
buf, så blir det overflow



Decoding the Stack
• For å finne ut hvor i minnet vi skal 

oversvømme variable for å 
overskrive bufferet, må vi kartlegge 
minnet

• Vi tar for oss et lite program:



Decoding the Stack

• output blir da:

• $i = 0xbffffa9c

• $buf[0] = 0xbffffa88

• output blir da:

• $i = 0xbffffa9c

• $buf[0] = 0xbffffa88



Decoding the Stack

• så må vi finne ut hvordan en 
returneringsadresse se ut

• vi modifiserer koden slik at vi kan se 
adressen til main()



Decoding the Stack

• Adressen ser vi at er 0x80484ec

• Skriver vi ut hele minnet, så finner vi 
hvor dette kan være

• Da vet vi også hvor vi må overskrive 
for å kunne hoppe til angrepskoden vår




