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2018. április 25.
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1. Bevezetés
A mérés célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a szoftver implementációs
hibák néhány fontosabb kategóriájával. A hibák felismerésén felül a mérés
során a hallgatók néhány fontosabb segédeszköz használatát is elsajátı́thatják,
melyek segı́tségével implementációs hibák kihasználására is lehetőség nyı́lik.
Ezután, utolsó lépésként, a hallgatók feladata, hogy különböző védekezéseket
próbáljanak ki a korábban elkészı́tett támadásokkal szemben.

Hozzáférés az infrastruktúrához
A mérés során virtuális gépeken van előkészı́tve a hallgatóknak a környezet. A gépeket VNC-n keresztül lehet elérni a 10.105.0.185:908X porton
keresztül, ahol az X a mérőhely sorszáma. A kapcsolathoz a VNC Viewer
alkalmazás használata javasolt.

2. Elméleti összefoglaló
A méréshez szükséges anyag elméleti részei a Számı́tógép biztonság kurzus
Memory Corruption diáiban találhatóak.
Az ott található alapokon kı́vül a további részletek nyújthatnak segı́tséget
a felkészülésben, valamint a mérés elvégzésében.

2.1. Fordı́tás
A mérés során sokszor szükség van az elemzett alkalmazást újrafordı́tani
a megfelelő kapcsolókkal. Ezt hatékonyan make segı́tségével lehet megoldani. Minden feladathoz mellékelve található egy makefile, ami az összes
szükséges konfigurációt tartalmazza a munka megkönnyı́téséhez. A mérés
elején javasolt a makefile átnézése!

2.2. Hatékony paraméterátadás
A mérés során elemzett alkalmazások a legtöbb esetben command line paramétereket dolgoznak fel. Egy támadás során gyakran előfordul, hogy nagy
számú egyforma karakter átadására van szükség. Ezt hatékonyan meg lehet
tenni, ha a bash képességeit valamelyik script nyelvvel kombináljuk. Egy
egyszerű példa python használatával:
./app "$(python -c ’print "A"*4 + "\x01\x02\x03\x04"’)"

2.3. Hasznos GDB parancsok
A mérés során az alkalmazások vizsgálatára gdb használata javasolt. Az
ismertebb utası́tásokon túl a következő parancsok lehetnek még hasznosak:
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• b *<address>: Breakpoint elhelyezése egy megadott cı́mre.
• print foo: A foo függvény cı́me a memóriában.
• print ’malloc@plt’: A malloc függvény cı́me a plt táblában1 . A
külső library-kből hı́vott függvények indirekten kerülnek meghı́vásra a
.plt táblán keresztül.
• disas: Egy adott függvény, cı́m disassembly-je.
• x/[num]x <address>: num*8 byte hosszan kiı́rja egy memóriaterület
tartalmát.

2.4. Függvény hı́vás folyamata
A függvény hı́vás során a stack kezelés egy része a hı́vó függvényben, egy
része pedig a hı́vott függvényben valósul meg.
A hı́vó függvény feladata
Mielőtt a végrehajtás átugorhat egy függvényre, a hı́vó függvénynek két
feladata van. Első lépésként a hı́vott függvény futásához szükséges paramétereket kell elhelyezni a stack-en, amiknek a sorrendje a hı́vási konvenciótól függhet. Második lépésként pedig egy visszatérési cı́m elhelyezése
a feladat. Ez alapján tudja a hı́vott függvény, hogy melyik cı́men kell majd
folytatni a végrehajtást a futás után.
A hı́vott függvény feladata
A hı́vott függvény folytatja tovább a stack frame felépı́tését. A hı́vó előkészı́tése
után az EBP regiszter elmentése következik. Ezután utolsó lépésként már
csak a lokális változóknak szükséges terület lefoglalása szükséges, majd indulhat a függvény tényleges működésének a végrehajtása.
Ezek alapján az előkészı́tett stack a következő képen néz ki:
…
Param 2

hívott függvény
feladata

Param 1
Return address

Stack

hívó függvény
feladata

saved EBP
lokális változók
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https://www.technovelty.org/linux/plt-and-got-the-key-to-code-sharing-and-dynamic-libraries.
html
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3. Beugró
A mérés kezdetén a hallgatóknak beugrót kell ı́rniuk. A beugró kérdések
vagy a diasor végén található kérdésekhez vagy az alábbiakhoz hasonlóak.
• Rajzolja fel egy tetszőleges függvény stack frame-jét!
• Magyarázza el az ASLR működését!
• Magyarázza el az NX bit működését!
• Hasonlı́tsa össze az ASLR hatékonyságát 32 és 64 bites környezetben!
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4. Feladatok
4.1. Buffer overflow bevezetés
Az első feladatban egy egyszerű buffer overflow megvalósı́tása a cél. A
sérülékeny alkalmazás a ∼/developer/task-1 mappában található. A támadás
célja, hogy az alkalmazást végrehajtását eltérı́tve a not called függvény is
lefusson.
Lépések:
1. Nézze át a makefile-t!
2. A forráskódot megvizsgálva keresse meg a sérülékenységet az alkalmazásban!
3. Fordı́tsa le az alkalmazást: make
4. gdb segı́tségével elemezze az alkalmazás működését futásidőben!
5. Rajzolja fel a stack-et a támadás előtti állapotban, és követlenül utána!
6. Adja meg, hogy milyen támadó input esetén érhető el a kitűzött cél!
7. Javasoljon megoldási javaslatot a problémára a következő szinteken:
forráskód módosı́tás, fordı́tás, operációs rendszer!
8. Vizsgálja meg, hogy ha a stack smashing protection engedélyezésével
fordı́tja le az alkalmazást, akkor az véd-e a támadás ellen! Magyarázza
meg az eredményt!
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4.2. Buffer overflow paraméterekkel
Az második feladatban egy paraméter átadással kiegészı́tett buffer overflow megvalósı́tása a cél. A sérülékeny alkalmazás a ∼/developer/task-2
mappában található.
A támadás célja, hogy az alkalmazás végrehajtását eltérı́tve a system
függvény lefusson a megfelelő paraméterrel. Mivel a system függvényt amúgy
is használja az alkalmazás, ı́gy annak a cı́me megtalálható a .plt táblában.
A támadás során érje el, hogy a végrehajtás a .plt táblában tárolt cı́mre
ugorjon.
Lépések:
1. Fordı́tsa le az alkalmazást: make
2. gdb segı́tségével elemezze az alkalmazás működését futásidőben!
3. Rajzolja fel a stack-et a támadás előtti állapotban, és követlenül utána!
4. Adja meg, hogy milyen támadó input esetén érhető el a kitűzött cél!
5. Vizsgálja meg, hogy ha az NX bit engedélyezésével fordı́tja le az alkalmazást, akkor az véd-e a támadás ellen! Magyarázza meg az eredményt!
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4.3. Return to LibC
A harmadik feladatban egy Return to LibC megvalósı́tása a cél. A sérülékeny
alkalmazás a ∼/developer/task-3 mappában található.
Amennyiben egy alkalmazás valamilyen library-t használ, akkor nem
csak azok a függvények válnak elérhetővé, amelyeket a programozók meg
is hı́vnak a forráskódban, hanem a library-ben található összes függvény.
Ebből kifolyólag egy támadás során bármelyik függvény a támadó segı́tségére
lehet, tipikus esetben a LibC library-ből.
A támadás célja, hogy az alkalmazás végrehajtását eltérı́tve a system
függvény lefusson a megfelelő paraméterrel. Ezúttal a system függvényt
nem a .plt-ből kell meghı́vni, hanem közvetlenül arról a memóriacı́mről, ahova a library betöltése során kerül. A stabil és sikeres támadáshoz érdemes
kikapcsolni a library-k kezdőcı́mének a randomizálását, hogy a művelet reprodukálható legyen a következő utası́tással: ulimit -s unlimited
Lépések:
1. Fordı́tsa le az alkalmazást: make
2. gdb segı́tségével elemezze az alkalmazás működését futásidőben!
3. Rajzolja fel a stack-et a támadás előtti állapotban, és követlenül utána!
4. Adja meg, hogy milyen támadó input esetén érhető el a kitűzött cél!
5. Vizsgálja meg, hogy ha ASLR engedélyezésével fordı́tja le az alkalmazást, akkor az véd-e a támadás ellen! Magyarázza meg az eredményt!
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4.4. ROP
A negyedik feladatban egy ROP támadás megvalósı́tása a cél. A sérülékeny
alkalmazás a ∼/developer/task-4 mappában található.
Egy ROP támadás során a binárisban található kis kódrészletek (gadget) újrafelhasználásából áll össze egy támadás. Az első lépés, hogy a
ROPgadget python script segı́tségével vizsgálja meg, hogy milyen gadgetek
állnak rendelkezésre. Ezután ezek megfelelő kombinálásával érje el, hogy
ismét egy bash terminál hozzáférést lehessen szerezni! Egy ROP esetén
a támadáshoz használt bemenet jelentősen hosszabb tud lenni a korábbi
esetekhez képest, ı́gy a mappában található exploit.py script használata
javasolt. Ez a script tartalmaz több segı́tséget, hogy milyen gadget-ek megkeresése célravezető, valamint minta példaként is szolgál, hogy hogy lehet
összeállı́tani a támadást.
Lépések:
1. A forráskódot megvizsgálva keresse meg a sérülékenységet és a lehetséges támadást az alkalmazásban!
2. Fordı́tsa le az alkalmazást: make
3. gdb segı́tségével elemezze az alkalmazás működését futásidőben!
4. Rajzolja fel a stack-et a támadás előtti állapotban, és követlenül utána!
5. ROPgadget segı́tségével keresse meg az elérhető gadgeteket!
6. Az exploit.py segı́tségével állı́tsa össze a támadást!
7. Vizsgálja meg, hogy ha az NX bit engedélyezésével fordı́tja le az alkalmazást, akkor az véd-e a támadás ellen! Magyarázza meg az eredményt!
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