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Sammanfattning 

Minneskorruptionsfel, till exempel stackbaserade överskridningssårbarheter i 

mjukvara, har sedan 1990-talet uppmärksammats som ett kroniskt IT-

säkerhetsproblem och kostar samhället mycket pengar och stora resurser. 

Uppsatsen undersöker genom kontrollerade experiment om 

exploateringsmetoden Return Oriented Programming kan användas för att 

utnyttja minneskorruptionsfel av typen stackbaserad buffertöverskridning på 

operativsystemet Ubuntu Linux 18.04.3 64-bit. Experimenten påvisar att 

Return Oriented Programming kan användas för att exploatera stackbaserade 

bufferöverskridningssårbarheter och att de skyddsmekanismer som finns 

implementerade i målsystemet är forcerbara. Det innebär att än idag finns 

ingen slutgiltig lösning implementerad för att stoppa exploatering av 

minneskorruptionsfel av denna typ. 

 

Nyckelord: Return Oriented Programming, ROP, minneskorruptionsfel, 

buffertöverskridning, buffer overflow, memory corruption bug. 
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1 Introduktion  
Minneskorruptionsfel, som till exempel stackbaserade 

överskridningssårbarheter i mjukvara, har varit ett kroniskt IT-

säkerhetsproblem som uppmärksammades i mitten på 90-talet [11]. 1996 

släpptes artikeln ”Smacking The Stack For Fun and Profit” i Phrack 49, vilket 

gjorde att tekniken för att utnyttja dessa mjukvarufel kom till allmän kännedom 

[2]. Detta var starten på en katt och råtta-situation där mjukvarutillverkare 

försöker skapa skyddsmekanismer för att minska möjligheten att utnyttja dessa 

sårbarheter på ena sidan. På andra sidan finns angripare, forskare och hackare, 

som ständigt tar fram nya metoder för att komma förbi dessa 

skyddsmekanismer [11]. Uppsatsen visar på hur man kan använda Return 

Oriented Programming för att utnyttja minneskorruptionsfel av typen 

stackbaserad buffertöverskridning, med slutmålet att få det aktuella 

programmet att exekvera instruktioner som det ursprungligen inte var skapat 

för att utföra. Experimenten genomförs på operativsystemet Ubuntu Linux 

18.04.3 64-bit.  

 

1.1 Bakgrund 

Här presenteras begrepp och tekniker som läsaren behöver förståelse om för 

att kunna tillgodogöra sig uppsatsens innehåll. 

1.1.1 Minnesstruktur 

Minnesstrukturen för en process som exekverar i ”User Space” på ett Linux-

baserat operativsystem 64-bit ser ut enligt figur 1.1 

Figur 1.1 
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Minnesområdet som kallas Text och ibland Code innehåller huvuddelen av 

processens maskinkod [13]. Området märkt Data innehåller variabler som har 

tilldelats ett statiskt värde [13]. BSS-segmentet innehåller variabler som inte 

tilldelats något värde. Heap är den delen av minnet som är dynamiskt allokerat 

med till exempel malloc/free. Området Stack har en LIFO-struktur och används 

för funktionsanropsinformation och lokala variabler.  

 

1.1.2 Minneskorruptionsfel 

När minnesstrukturen i en process påverkas på ett sätt som det ursprungligen 

inte var skapat för att göra uppstår ett minneskorruptionsfel [2]. Det tydligaste 

exemplet är när ett programs minnesstruktur korrumperas av ett mjukvarufel 

och därmed kraschar den aktuella processen, se figur 1.1. 

            Figur 1.1 

 

1.1.3 Minnesavslöjandefel 

Minnesavslöjandefel innebär att en minnesadress och/eller data från ett 

program läcker ut till användaren [15]. Minnesavslöjandefel kan användas för 

att ta reda på minnesadresser, som i sin tur kan användas för att forcera 

skyddsmekanismer. Ett minnesavslöjandefel kan vara en typ av 

minneskorruptionsfel. 

 

1.1.4 Stackbaserad buffertöverskridning 

Stackbaserad buffertöverskridning inträffar när en angripare skriver förbi ett 

programs allokerade buffert på stacken [2]. Detta kan användas för att få 

kontroll över processens instruktionspekare och på så vis få det aktuella 

programmet att utföra instruktioner som det ursprungligen inte var skapat för 

att utföra [2]. En metod som används är att returadressen för en funktion skrivs 

över med en adress som pekar till angriparens kod [2]. Detta kan få som effekt 
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att när den aktuella funktionen ska returnera kommer programmet istället för 

att returnera till den korrekta funktionen returnera till instruktioner som 

angriparen kontrollerar [2].  

 

1.1.5 Return to libc (ret2libc) 

Return to libc eller ret2libc är en exploateringsteknik som innebär att 

funktioner exekveras i bibliotek i den aktuella processens [7]. Ett exempel är 

att system från libc anropas med strängen ”/bin/sh” som argument. Return to 

libc har historiskt använts för att komma runt icke exekverbar stack, även kallat 

DEP/NX/Exec shield/W^X [7]. Tekniken är en föregångare till ROP. 

 

1.1.6 Return Oriented Programming (ROP) 

Return Oriented Programming förkortas ROP är en teknik där man 

återanvänder och sedan sätter ihop valda sekvenser av maskinkod. 

Sekvenserna, som även kallas gadgets, finns redan laddade i processens minne 

och är exekverbara. Tekniken kan användas för att få det aktuella programmet 

att utföra instruktioner som det ursprungligen inte var skapat för att utföra [1, 

6]. ROP har primärt används för att ta sig runt skyddsmekanismen 

DEP/NX/Exec shield/W^X [11]. 

 

1.1.7 Randomiserade minnesadresser (ASLR och PIE) 

Varje gång en binär startas, laddas binärens olika delar på semirandomiserade 

minnesadresser. Detta motverkar att en användare kan förutsäga på vilken 

adress specifika funktioner eller segment av minne kommer befinna sig vid 

nästa exekvering av den aktuella binären [4]. För att göra detta möjligt behöver 

den aktuella binären vara kompilerad som en Position Independent Executable 

(PIE) och Adress Space Layout Randomization (ASLR) måste vara globalt 

aktiverat i det aktuella operativsystemet [17][18]. För att kompilera aktuell 

binär som PIE används gcc växeln -fPIE. På Ubuntu 18.04.3 är ASLR aktiverat 

och samtliga binärer är kompilerade som PIE som standard. För att aktivera 

respektive avaktivera ASLR kan följande kommandon användas: 

avaktivera ASLR: echo 0 | sudo tee /proc/sys/kernel/randomize_va_space 

aktivera ASLR: echo 2 | sudo tee /proc/sys/kernel/randomize_va_space 

 

1.1.8 Icke exekverbart minne (DEP/NX/Exec shield/W^X) 

Genom att minnet på stacken inte är exekverbart och skrivbart samtidigt 

motverkas att en användare kan skriva egen maskinkod på stacken, som sedan 

skulle kunna exekveras [3]. Denna skyddsmekanism kallas på Microsoft-
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baserade operativsystem för Data Execution Prevention och förkortas DEP. På 

Linux-baserade operativsystem kallas det ofta NX-bit, Exec shield eller W^X. 

 

1.1.9 Stack Canary 

Stack Canary är en skyddsmekanism som aktiveras vid kompilering av aktuell 

binär [12]. På Ubuntu 18.04.3 64-bit aktiveras funktionen med följande 

kompilatorsflagga: 

 

gcc -o exempel -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 exempel.c 

 

För att kompilera en binär utan Stack Canary används följande 

kompilatorsflagga: 

 

gcc -o exempel -fno-stack-protector exempel.c 

 

När metoden används placeras ett värde vid exekvering före returadressen i 

funktionsprologen, detta värde kallas Stack Canary [12]. Värdet sätts vid 

exekvering, vilket innebär att det förändras vid varje körning [12]. När 

funktionen sedan ska avslutas och returnera kontrolleras att värdet är 

oförändrat och i så fall och endast då returnerar funktionen [12]. Om värdet 

däremot är förändrat avslutas processen [12]. Det finns även typer av denna 

skyddsmekanism där Stack Canary värdet är 0 (null), CR, LF, och/ eller -1 

(EOF) [12]. För exempel på binär med minneskorruptionsfel där Stack Canary 

ej är aktiverat se figur 1.2. För exempel på binär med minneskorruptionsfel där 

Stack Canary är aktiverat se figur 1.3. 

 

  Figur 1.2 
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       Figur 1.3 

 

1.1.10 Relocation Read-Only (RELRO) 

RELRO finns i två varianter; partial RELRO och full RELRO, här kommer 

endast full RELRO beskrivas. Dynamisk länkade ELF-binärer använder en 

tabell som kallas ”Global Offset Table” förkortas GOT, för att dynamiskt hitta 

adresserna till funktioner som finns i de delade bibliotek som den aktuell ELF-

binären använder [13]. Första gången ett delat bibliotek anropas kommer den 

dynamiska länkaren att hitta adressen till funktionen i det delade biblioteket 

och skriva adressen till den aktuella platsen i GOT-tabellen. Den här processen 

kallas ”lazy binding” [13]. Problemet med ”lazy binding” är att GOT-tabellen 

är skrivbar. Om den aktuella binären har ett minneskorruptionsfel där en 

angripare kan skriva på valfri plats i minnet ger det angriparen möjlighet att 

ändra i GOT-tabellen. Effekten blir att angriparen kan exekvera godtycklig kod 

som finns i den aktuella processen. För att motverka detta används 

skyddsmekanismen Relocation Read-Only eller RELRO. RELRO gör att den 

aktuella processen utför all dynamisk länkning när processen startar och sedan 

markeras GOT-tabellen som endast skrivbar [13].  

 

1.1.12 Formatsträng-sårbarhet 

En formatsträng i programmeringsspråket C är text och en formatparameter 

[15]. Se exempelkod nedan:  

 

printf(”Min skostorlek är: %s”,44).  

 

Exemplet kommer skriva ut ”Min skostorlek är: 44”. En formatsträng-

sårbarhet är när programmeraren inte uppger formatparametern och när texten 

i formatsträngen är kontrollerad av användaren [15]. Se exempelkod i C nedan: 

 

char str[1024]; 

fgets(str,sizeof(str),stdin); 
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printf(str); 

 

Beroende på vilken version av printf som används kan en användare i vissa fall 

utnyttja denna sårbarhet för att läcka data från den aktuella processens minne 

och i vissa fall även skriva till valfri position i processens minne [15]. Detta 

kan utnyttjas genom att användaren i den användarkontrollerade texten anger 

egna formatsträngar [15]. Om användaren i exempelkoden ovan anger %lx 

som indata kommer data från stacken skrivas ut till användaren. 

 

1.2 Relaterade arbeten 

Havav Shacham fick 2007 sin artikel ”The Geometry of Innocent Flesh on the 

Bone: Return-into-libc without Function Calls (on the x86)” publicerad i ACM 

CCS [1]. Shacham visar att det är möjligt att använda Return Oriented 

Programming för att utnyttja minneskorruptionsfel och ta sig runt 

skyddsmekanismen ”icke exekverbart minne”. Experimentet utförs på x86 

baserad Linux operativsystem. I artikeln ” When Good Instructions Go Bad: 

Generalizing Return-Oriented Programming to RISC” användes Return 

Oriented Programming för att ta sig runt icke exekverbar stack på SPARC 

CPU-arkitekturen [8]. 2004 påvisar artikelförfattarna till ” On the effectiveness 

of address-space randomization” att effektiviteten av skyddsmekanismen 

randomiserade minnesadresser på x86 CPU-arkitektur är beroende av antalet 

bitar som finns tillgängliga för randomisering [9]. Som bevis för sin tes 

utvecklar de en exploit till Apache som körs med icke exekverbar stack och 

randomiserade minnesadresser på x86 CPU-arkitektur [9]. 

 

 

1.3 Problemställning 

Är det möjligt att med Return Oriented Programming utnyttja 

minneskorruptionsfel i en binär som exekveras i User Space för att kunna få 

programmet att utföra instruktioner som det ursprungligen inte var skapat för 

att utföra, på målsystem som använder operativsystemet Ubuntu 18.04.3 64-

bit? Vilka skyddsmekanismer finns för att motverka detta?  Kan, och i så fall 

hur kan, Return Oriented Programming användas för att komma runt dessa 

skyddsmekanismer? 

1.4 Motivation 

Minneskorruptionsfel har sedan 90-talet varit orsaken till en stor mängd IT-

säkerhetsincidenter som har kostat och fortfarande kostar samhället mycket 

pengar och resurser [10]. För att nämna ett fåtal; Ethernalblue (CVE-2017-

0144) [5], Heartbleed(CVE-2014-0160), Conficker(CVE-2008-4250). För att 
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motverka utnyttjandet av minneskorruptionsfel har mjukvarutillverkare infört 

en mängd skyddsmekanismer i kompilatorer och operativsystem [11]. 

Skyddsmekanismerna har gjort att minneskorroptionsfel numera är svårare och 

mer tidskrävande för angripare att utnyttja, men hittills har ingen slutgiltig 

lösning hittats för att helt stoppa utnyttjandet av minneskorruptionsfel [11]. Det 

finns mycket skrivet och implementerat rörande detta på operativsystem 

tillverkade av Microsoft, men det finns knapphändigt med forskning rörande 

detta på moderna Linuxbaserade operativsystem. För att bedöma effekten av 

dessa skyddsmekanismer på ett modernt Linux operativsystem behöver det 

genomföras forskning där man försöker kringgå dessa skyddsmekanismer. 

1.5 Mål 

 

M1 Beskriv och förklara samtliga skyddsmekanismer för att 

motverka utnyttjande av minneskorruptionsfel som finns 

implementerade i Ubuntu 18.04.3 64-bit. 

M2 Undersöka om det är möjligt att med ROP utnyttja 

minneskorruptionsfel i ”User Space” binär på 64-bit Ubuntu 

18.04.3 för att kunna exekvera kod. 

M3 Undersöka om det är möjligt att med ROP utnyttja 

minneskorruptionsfel i ”User Space” binär i 64-bit Ubuntu 

18.04.3 för att komma runt skyddsmekanismen ASLR/PIE med 

slutmålet att exekvera kod. 

M4 Undersöka om det är möjligt att med ROP utnyttja 

minneskorruptionsfel i ”User Space” binär i 64-bit Ubuntu 

18.04.3 för att komma runt skyddsmekanismen icke 

exekverbart minne (DEP/NX/W^X) med slutmålet att exekvera 

kod. 

M5 Undersöka om det är möjligt att med ROP utnyttja 

minneskorruptionsfel i ”User Space” binär i 64-bit Ubuntu 

18.04.3 för att komma runt skyddsmekanismerna ASLR/PIE i 

kombination med DEP/NX/W^X med slutmålet att exekvera 

kod. 

 

1.5.1 Förväntade resultat 

Det förväntade resultatet är att det, i de fall omständigheterna för den aktuella 

binära filen är gynnsamma, är möjligt att med ROP utnyttja 

minneskorruptionsfel för att få det aktuella programmet att utföra instruktioner 

som det ursprungligen inte var skapat för att utföra. ROP förväntas kunna 

användas för att komma runt skyddsmekanismerna icke exekverbar stack 

(DEP/NX-bit/W^X) och randomiserade minnesadresser (ASLR/PIE) i de fall 

den aktuella binära filen har gynnsamma förutsättningar. 
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1.6 Avgränsningar  

Experimentet kommer endast att utföras på operativsystemet Ubuntu 18.04.3 

64-bit. Olika Linuxdistributioner har olika skyddsmekanismer aktiverade i 

kärnan. Olika Linuxdistributioner har även olika pakethanteringssystem och 

paketformat, binärerna i dessa paket har troligen kompilerats med olika flaggor 

och skyddsmekanismer. Experimentet kommer endast undersöka 

minneskorruptionsfel av typen stackbaserad buffertöverskridning och 

minnesavslöjandefel av typen formatsträng-sårbarhet.  

1.7  Målgrupp  

Målgruppen är programmerare som vill få förståelse för hur 

minneskorruptionsfel kan utnyttjas offensivt av en angripare. Men också för 

att skapa förståelse för hur de olika skyddsmekanismerna fungerar och dess 

effektivitet. Med dessa kunskaper kan en utvecklare troligen bedöma riskerna 

med minneskorruptionsfel och binära skyddsmekanismer mer precist. 

1.8  Disposition  

Kapitel 2 beskriver metoden. Kapitel 3 beskriver implementationen. Kapitel 4 

innehåller resultatet. I kapitel 5 utförs en analys av resultatet. I kapitel 6 

återfinns diskussionen. Kapitel 7 innehåller sammanfattningen. 
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2 Metod 
Kontrollerade experiment kommer att användas som metod för att undersöka 

om Return Oriented Programming går att använda för att utnyttja 

minneskorruptionsfel. Flertalet exempelprogram som har 

minneskorruptionsfel kommer utvecklas i programmeringsspråket C. Typen av 

minneskorruptionsfel som kommer användas är buffertöverskridning på 

stacken och/eller minnesavslöjandefel. Exempelprogrammen kommer att 

kompileras med olika skyddsmekanismer så som NX/DEP/W^X och/eller 

ASLR/PIE. Därefter kommer Return Oriented Programming att användas för 

att försöka få exempelprogrammen att utföra instruktioner som de 

ursprungligen inte vara skapade att utföra. 

  

De oberoende variablerna är: 

• Skyddsmekanismerna som exempelprogrammen kompilerats med. 

Beroende på vilken skyddsmekanism och vilken kombination av 

skyddsmekanismer som används kommer olika metoder att behöva 

användas. 

• Skyddsmekanismer hos delade bibliotek som exempelprogrammen 

använder sig av. Beroende på vilken skyddsmekanism och vilken 

kombination av skyddsmekanismer som används kommer olika 

metoder behöva användas. 

• Skyddsmekanismerna som används av Ubuntu Linux 18.04.3 globalt. 

• Vilken typ och omfattning av minneskorruptionsfelen som 

exempelprogrammen kompilerats med. Olika minneskorruptionsfel ger 

olika påverkan och kan vara mer eller mindre fördelaktiga i avseende 

till experimentets mål. 

 

De beroende variablerna är om det är möjligt eller inte möjligt att använda 

Return Oriented Programming för att få exempelprogrammen att utföra 

instruktioner de ursprungligen inte var skapade för att utföra. 

 

2.3  Tillförlitlighet och validitet  

Det är förväntat att andra som använder koden för exempelprogrammen i 

kombination med samma version av Ubuntu Linux och libc, tillsammans med 

samma kompilator och kompileringsflaggor kommer att få samma resultat om 

samma metod och implementation används.  

 

2.4  Etiska överväganden  

Metoden och implementationen kommer kunna appliceras på godtycklig binär. 

Om experimenten lyckas innebär det att en angripare skulle kunna använda 
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metoden för att påverka andra program som innehåller liknande 

minneskorruptionsfel som exempelprogrammen för att få det aktuella 

målprogrammet att utföra instruktioner som det inte var skapat för att utföra. 

Uppsatsen skulle på så vis kunna användas som en manual för angripare. Men 

den skulle också kunna användas som en manual för defensivt arbete. 

Utvecklare kan använda uppsatsen för att skapa förståelse kring 

minneskorruptionsfel och använda den som stöd vid riskbedömning kring 

minneskorruptionsfel och olika skyddsmekanismer. 
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3 Implementation 
Programmen som beskrivs här finns på gitlab [14]. Fyra program har utvecklats 

i programmeringsspråket C. Tre av dessa är målprogram, vilket innebär att de 

innehåller varsitt minneskorruptionsfel av typen stack-baserad 

buffertöverskridning. För respektive målprogram utvecklades 

exploateringsprogram i programmeringsspråket Python. Som ett steg i att 

uppnå målen i uppsatsen utvecklades även programmet system_ncat, vilket ska 

ses som ett stödprogram. Ett av målprogrammen hanterar användarinteragering 

via lokalt skal och i de två övriga sker användarinteragering via nätverkssocket. 

 

3.1 Stödprogrammet system_ncat 

Stödprogrammet system_ncat skrevs i programmeringsspråket C. Programmet 

startar en NetCat-lyssnare på port 9001, som i sin tur exekverar /bin/sh. Detta 

innebär att om system_ncat startas av användare 1 och användare 2 sedan 

ansluter till port 9001 kommer användare 2 att få tillgång till ett skal med 

samma systemrättigheter som användare 1. Programmet placerades under 

/usr/local/bin/system_ncat. 

 

3.2 Ropper 

Ropper kommer användas för att hitta ROP-sekvenser. Ropper är utvecklat i 

Python och finns på GitHub [16]. Ropper kan installeras med följande 

kommandon: 

1. apt install git python-pip 

2. sudo pip install capstone 

3. sudo pip install filebytes 

4. sudo pip install keystone-engine  

5. git clone https://github.com/sashs/Ropper 

3.3 Målprogram för att kringgå icke exekverbar stack lokalt 

För att uppnå målet att kringgå icke exekverbar stack med Return Oriented 

Programming lokalt utvecklades sploit_me01.c. Programmet läser data från en 
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fil och sparar denna data på stacken och sedan avslutas programmet, se figur 

3.1. 

 

Programmet innehåller två funktioner, main och vuln_func. I funktionen 

vuln_func läses data från filen och sparas på stacken. Det är denna funktion 

som innehåller ett minneskorruptionsfel av typen stackbaserad 

buffertöverskridning. Detta innebär att det är möjligt att skriva över 

returadressen till main-funktionen och på så sätt ta kontroll över 

instruktionspekaren som också benämns RIP-registret. Programmet 

kompileras enligt: 

 

 gcc -g -fno-stack-protector -D_FORTIFY_SOURCE=2 -o sploit_me01 

sploit_me01.c 

 

När programmet har kompilerats ska det exekveras med setuid root, vilket 

innebär att processen exekveras med root-rättigheter men kan startas av 

användare som inte innehar root-rättigheter själva. 

 

3.4 Exploateringsprogram för att kringgå icke exekverbar stack 

lokalt 

Exploateringsprogrammet för att kringgå icke exekverbar stack med Return 

Oriented Programming utvecklades i Python och döptes till 

exploit_sploit_me01.py. Programmet utvecklades i följande steg: 

 

1. Kontroll togs över målprogrammets instruktionspekaren, RIP-registret. 

2. Beslut togs kring vilket mål exploateringsprogrammet skulle uppnå. 

3. Minnesadresserna för ROP-kedjan söktes fram. 

4. Exploateringsprogrammets olika komponenter sammanfogades. 

 

Steg 1 genomfördes genom att målprogrammet skapade en fil som namngavs 

till exploit_sploit_me01.txt. Denna fil innehåller "41"*128 + "43"*8 + 

”ffffffffffffffff” i hexadecimal form. Målprogrammet startades och 

Figur 3.1 
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programmet gdb fästes vid målprogrammets process-id. När målprogrammet 

bad användaren att uppge vilken fil som skulle läsas angav användaren 

exploit_sploit_me01.txt, vilket fick målprogrammet att avslutas med 

meddelandet ”segmentation fault”. Genom att undersöka RIP-registret i gdb 

framkom att registret innehöll ffffffffffffffff och därmed kunde det konstateras 

att kontroll över instruktionspekaren hade uppnåtts. 

I steg 2 beslutades att målet är att få målprogrammet att exekvera /bin/sh 

som root med syscall 59. Det innebär att en användare som inte innehar root-

rättigheter kan tillförskaffa sig det genom att exploatera målprogrammet. För 

att förmå målprogrammet att starta /bin/sh med syscall 59, som också benämns 

execve, behöver registervärdena vara enligt följande: 

 

RAX -> 0x3b 

RDI -> /bin/sh 

RDX -> 0x0  

RSI -> 0x0 

 

Steg 3 utfördes genom att programmet Ropper användes. Ropper exekveras 

med följande argument: 

 

./Ropper.py --file /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 --chain "execve 

cmd=/bin/sh" 

 

Detta innebär att Ropper letar efter ROP-sekvenser i libc för att med syscall 59 

exekvera /bin/sh. Följande ROP-kedja hittades av Ropper: 

 

0x000000000002155f: pop rdi; ret;  

0x0000000000023e6a: pop rsi; ret;  

0x0000000000001b96: pop rdx; ret;  

0x00000000000439c8: pop rax; ret;  

0x00000000000d2975: syscall; ret; 

 

Steg 4 genomfördes genom att komponenter från föregående steg sattes ihop 

till programmet exploit_sploit_me01.py. För att uppnå målet som beslutades i 

steg 2 behövde programmet kompletteras med minnesadressen till strängen 

/bin/sh. Genom att gdb fästes till processen och sökning efter strängen gjordes 

hittas den i libc på minnesadressen 0x7ffff7b97e9a. För att få målprogrammet 

att exekvera /bin/sh som root behöver exploateringsprogrammet få 

målprogrammet att exekvera setuid(0). Minnesadressen till setuid() söktes 

fram  med gdb och återfanns på 0x7ffff7ac9970. Argumentet till setuid() 

behöver vara 0x0, vilket innebär att 0x0 behöver finnas i rdi-registret då 

setuid() exekveras. Det uppnås genom att ROP-sekvensen pop rdi; ret; 

återanvänds från föregående steg. När samtliga komponenter utarbetats kunde 
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exploateringsprogrammet sättas ihop. Exploateringsprogrammet skrev 

följande data till filen exploit_sploit_me01.txt: 

 

• "41" i hexadecimal form * 128 +  

• "43" i hexadecimal form * 8 +  

• Minnesadressen till pop rdi, ret +  

• 0x0000000000000000 +  

• Minnesadressen till funktionen setuid() +  

• Minnesadressen till pop rax, ret +  

• 0x000000000000003b +  

• Minnesadressen till pop rdi, ret +  

• Minnesadressen till strängen /bin/sh +  

• Minnesadressen till pop rdx, ret +  

• 0x0000000000000000 +  

• Minnesadresen till pop rsi, ret +  

• 0x0000000000000000 +  

• Minnesadressen till syscall, ret 

 

Samtliga minnesadresser konverterades till ”little endian”-format. 

Exploateringsprogrammet förväntades nu få målprogrammet att exekvera 

/bin/sh med root-rättigheter. 

 

3.5 Målprogram för att kringgå icke exekverbar stack via socket 

För att utföra experimentet att kringgå icke exekverbar stack med Return 

Oriented Programming över nätverkssocket utvecklades målprogrammet 

sploit_me02.c. Programmet innehåller en main-funktion och en funktion som 

heter vuln_func. Användaren interagerar med programmet genom att ansluta 

till 127.0.0.1 och port 9000 via telnet. I main-funktionen hanteras indata som 

sparas på heapen och i vuln_func hanteras indata som sparas på stacken. 

Funktionen vuln_func innehåller ett minneskorruptionsfel av typen 

stackbaserad buffertöverskridning. När användaren ansluter till programmet 

ombeds användaren ange data som ska sparas på heapen. Programmet kommer 

sedan att skriva ut till användaren vilken minnesadress heapdatan sparats på. 

Därefter kommer funktionen vuln_func be användaren uppge data som ska 

sparas på stacken, denna data sparas och sedan stängs den aktuella socketen, 

se figur 3.2. Programmet kompileras enligt följande:  

 

gcc -g -Wl,-z,now -fno-stack-protector -D_FORTIFY_SOURCE=2 -o 

sploit_me02 sploit_me02.c 
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            Figur 3.2 

 

3.6 Exploateringsprogram för att kringgå icke exekverbar stack 

Exploateringsprogrammet för att kringgå icke exekverbar stack med Return 

Oriented Programming utvecklades i programmeringsspråket Python och 

namngavs till exploit_sploit_me02.py. Programmet skrevs i följande steg: 

 

1. Kontroll togs över målprogrammets instruktionspekaren, RIP-registret. 

2. Beslut togs kring vilket mål exploateringsprogrammet skulle uppnå. 

3. Minnesadresserna för ROP-kedjan söktes fram. 

4. Exploateringsprogrammets olika komponenter sammanfogades. 

 

Steg 1 genomfördes genom att programmet gdb fästes till målprogrammet. 

Programmet exploit_sploit_me02.py användes sedan för kommunikation med 

målprogrammet.  När användaren ombads ange data som ska sparas på stacken 

skickades 200 stycken ”A”, vilket gjorde att målprogrammet avslutades med 

”segmentation fault”. Målprogrammet startades igen och gdb fästes till 

målprogrammet. När målprogrammet ombad användaren att skicka data som 

ska sparas på stacken skickades 152 stycken ”41” och ”ffffffffffffffff” i 

hexadecimal form. Återigen avslutades programmet med  ”segmentation 

fault”. Genom att undersöka RIP-registret i gdb framkom att registret innehöll 

ffffffffffffffff och därmed kunde det konstateras att kontroll över 

instruktionspekaren hade uppnåtts. 

I steg 2 beslutades att målet med exploateringen var att få 

målprogrammet att exekvera /usr/local/bin/system_ncat genom att använda 

syscall 59. Syscall 59 benämns också execve. För att få målprogrammet att 

genomföra det behövde registervärdena sättes till följande: 

 

RAX -> 0x3b 
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RDI -> /usr/local/bin/system_ncat 

RDX -> 0x0  

RSI -> 0x0 

 

Steg 3 genomfördes med programmet Ropper. Programmet Ropper 

exekverades med följande argument: 

 

./Ropper.py --file /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 --chain execve  

 

Utdatan för Ropper gav avståndet från libc:s startadress till varje gadget i ROP-

kedjan. Avstånden var följande: 

 

0x000000000002155f: pop rdi; ret;  

0x0000000000023e6a: pop rsi; ret;  

0x0000000000001b96: pop rdx; ret;  

0x00000000000439c8: pop rax; ret;  

0x00000000000d2975: syscall; ret; 

 

Eftersom PIE/ASLR inte var aktiverat var libc:s startadress samma vid varje 

exekvering. För att hitta startadressen fästes gdb vid målprogrammet och 

följande kommando utfördes: 

 

(gdb) info proc map 

Start Addr               End Addr              Size                    Offset objfile 

0x7ffff79e4000     0x7ffff7bcb000   0x1e7000        0x0 /lib/x86_64-linux-

gnu/libc-2.27.so 

 

Genom att analysera datan från gdb ovan kunde det konstateras att libc startar 

på minnesadress 0x7ffff79e4000. 

Steg 4 genomfördes genom att komponenter från föregående steg sattes 

ihop till programmet exploit_sploit_me02.py. När målprogrammet bad 

användaren om data som skulle sparas på heapen angavs strängen 

”/usr/local/bin/system_ncat”. Målprogrammet skickade tillbaka 

minnesadressen till strängen och sedan sparades minnesadressen i en variabel. 

Samtliga minnesadresser konverterades till ”little endian”-format. När 

målprogrammet bad användaren om data som skulle sparas till stacken 

skickades följande: 

 

• A*152 (avståndet till return) +  

• adressen till: pop rax, ret +  

• 0x000000000000003b +  

• adressen till: pop rdi, ret  +  

• adressen till: strängen /usr/local/bin/system_ncat +  
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• adressen till: pop rdx, ret + 

• 0x0000000000000000 +  

• adressen till: pop rsi, ret +  

• 0x0000000000000000 +  

• adressen till: syscall, ret 

 

Exploateringsprogrammet förväntades nu få målprogrammet att exekvera 

/usr/local/bin/system_ncat med syscall 59. 

 

 

 

3.7 Målprogram för att kringgå NX/DEP/W^X, Stack Canary och 

PIE/ASLR 

För att utföra experimentet att kringgå icke exekverbar stack i kombination 

med Stack Canary och PIE utvecklades målprogrammet sploit_me03.c. Return 

Oriented Programming skulle användas för att uppnå målet. Användaren 

interagerade med programmet genom att ansluta till 127.0.0.1 och port 9000 

via telnet.  Programmet innehöll en main-funktion och en funktion som heter 

vuln_func. I main-funktionen hanteras indata som sparas på heapen och i 

vuln_func hanteras indata som skrivs tillbaka till användaren samt indata som 

sparas på stacken. Funktionen vuln_func innehåller ett minnesavslöjandefel av 

typen formatsträng-sårbarhet och ett minneskorruptionsfel av typen 

stackbaserad buffertöverskridning. När användaren ansluter till programmet 

ombeds användaren att ange data som ska sparas på heapen, vilket sedan utförs. 

Användaren får ingen information om var på heapen datan sparats, koden för 

detta finns i main-funktionen. Användaren ombeds sedan att ange data som 

kommer skrivas tillbaka till användaren. Koden för detta finns i main- och 

vuln_func-funktionerna och innehåller ett minnesavslöjandefel av typen 

formatsträng-sårbarhet. Användaren kommer sedan bli ombedd att ange data 

som ska sparas på stacken, vilket sedan utförs. I funktionen vuln_func finns 

koden för detta, koden innehåller ett minneskorruptionsfel av typen 

stackbaserad buffertöverskridning. Efter händelsekedjan stängs den aktuella 

socketen. Se figur 3.3 för exempel på användarinteragering. Programmet 

kompileras med följande: 
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gcc -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -fPIE -

D_FORTIFY_SOURCE=2 -Wl,-z,now -o sploit_me03 sploit_me03.c 

Figur 3.3 

 

3.8 Exploateringsprogram för att kringgå NX/DEP/W^X, Stack 

Canary och PIE/ASLR 

Exploateringsprogrammet för att kringgå NX, Stack Canary och PIE med 

Return Oriented Programming skrevs i programmeringsspråket Python och 

namngavs till exploit_sploit_me03.py. Programmet utvecklades i följande steg: 

 

1. Stack Canary-värdet skrevs över och målprogrammet kraschades. 

2. Stack Canary-värdet togs fram. 

3. Kontroll togs över målprogrammets instruktionspekaren, RIP-registret. 

4. Minnesadress till funktion i libc togs fram. 

5. Beslut togs kring vilket mål exploateringsprogrammet skulle uppnå. 

6. Minnesadresserna för ROP-kedjan söktes fram. 

7. Exploateringsprogrammets olika komponenter sammanfogades. 

 

Steg 1 genomfördes genom att programmet gdb fästes till målprogrammet. 

Programmet exploit_sploit_me03.py användes sedan för kommunikation med 

målprogrammet.  När användaren ombads ange data som skulle sparas på 

stacken skickades 200 stycken ”A” vilket gjorde att målprogrammet avslutades 

med ” *** stack smashing detected ***: <unknown> terminated 
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Aborted (core dumped)”. Det betyder att målprogrammet avslutades på grund 

av att Stack Canary-värdet skrevs över innan vuln_func-funktionen skulle 

returnera till main. 

Steg 2 utfördes genom att gdb fästes vid målprogrammet och när 

målprogrammet sedan ombad användaren att skicka data som ska ”echo back” 

skickades 58 stycken ”%lx,”. Detta gör att minnesavslöjandefelet av typen 

formatsträng-sårbarhet utnyttjas och målprogrammet läcker data från 58 

stycken minnesadresser från processens stackminne till användaren. Genom att 

granska målprogrammet i gdb och sätta brytpunkter före och efter den 

problematiska implementering av sprintf() kunde det konstateras att Stack 

Canary-värdet fanns bland de läckta minnesadresserna på position 27.  

Steg 3 genomfördes genom att steg 2 återupprepades. Det läckta Stack 

Canary-värdet sparades i en variabel. Vidare när målprogrammet bad 

användaren om data som skulle sparas på stacken skickades följande i 

hexadecimal form:  

 

• 128 stycken ”41” + 

• ”0000000000000000” + 

• Stack Canary-värdet konverterat till ”little endian”-format + 

• ”4242424242424242” + 

• ”ffffffffffffffff” 

 

Detta fick målprogrammet att avslutas med ”segmentation fault” istället för 

tidigare felmeddelande ”*** stack smashing detected ***: <unknown> 

terminated Aborted (core dumped)”. Den informationen bekräftar att Stack 

Canary-värdet som uppgetts var korrekt. När RIP-registret undersöktes i gdb 

konstaterades att det innehöll ffffffffffffffff, vilket innebar att kontroll över 

instruktionspekaren har uppnåtts. 

Steg 4 utfördes genom att steg 2 återupprepades med utökningen att 

samtliga läckta oidentifierade värden från stacken med gdb undersöktes. Det 

konstateras då att position 16 var en pekare till funktionen system() i libc. Detta 

kunde bekräftas genom att analysera källkoden till målprogrammet, specifikt 

vuln_func, där följande kodsegment noterades: 

 

// Functional pointer to system in libc. 

int (*my_system)(const char *command); 

my_system = &system; 

 

I steg 5 beslutades att målet med exploateringsprogrammet skulle vara att 

förmå målprogrammet att exekvera /usr/local/bin/system_ncat med syscall 59. 

Steg 6 genomfördes med programmet Ropper. Ropper exekverades med 

följande argument: 
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./Ropper.py --file /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 --chain execve 

 

Utdatan för Ropper gav avståndet från libc:s startadress till varje gadget i ROP-

kedjan. Avstånden var följande: 

 

0x000000000002155f: pop rdi; ret;  

0x0000000000023e6a: pop rsi; ret;  

0x0000000000001b96: pop rdx; ret;  

0x00000000000439c8: pop rax; ret;  

0x00000000000d2975: syscall; ret; 

 

Eftersom PIE/ASLR är aktiverat kommer libc:s startadress var olika vid varje 

exekvering. För att identifiera startadressen vid varje exekvering användes den 

läckta minnesadressen till system() som togs fram i steg 4. Genom att beräkna 

avståndet från system() till libc:s startadress kan den randomiserade libc-

startadressen identifieras vid varje exekvering och med den metoden kan 

följande ROP-kedja byggas: 

 

libc start + 0x000000000002155f = minnesadress till pop rdi; ret;  

libc start + 0x0000000000023e6a = minnesadress till pop rsi; ret;  

libc start + 0x0000000000001b96 = minnesadress till pop rdx; ret;  

libc start + 0x00000000000439c8 = minnesadress till pop rax; ret;  

libc start + 0x00000000000d2975 = minnesadress till syscall; ret; 

 

Resultatet av ovan nämnda operation är att PIE/ASLR har kringgåtts. För att 

sedan kunna använda execve() för att exekvera /usr/local/bin/system_ncat 

måste minnesadressen till strängen ”/usr/local/bin/system_ncat” identifieras. 

Strängen hittas genom att återigen granska de läckta värdena från stacken i steg 

2. Pekaren till strängen hittades på position 35. 

Steg 7 genomfördes genom att komponenter från föregående steg sattes 

ihop till programmet exploit_sploit_me03.py. När målprogrammet ber 

användaren om data som ska sparas på heapen skickas strängen 

”/usr/local/bin/system_ncat”. Minnesadressen till denna sträng kommer sedan 

att användas som argument till execve(). När sedan målprogrammet ber 

användaren om data som ska ”echo_back” skickas 58 stycken ”%lx”. Detta gör 

att målprogrammet läcker ett antal minnesadresser från stacken och följande 

värden sparas: 

 

• Position 35: minnesadressen till strängen ”/usr/local/bin/system_ncat”. 

• Position 27: Stack Canary-värdet. 

• Position 16: minnesadressen till system() i libc. 
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Samtliga minnesadresser konverterade till ”little endian”-format. När 

målprogrammet ber användaren om data som ska sparas på stacken skickades 

följande: 

 

• 128 stycken A +  

• 0100000000000000 +  

• Stack Canary-värdet +  

• BBBBBBBB +  

• Minnesadressen till pop rax, ret +  

• 3b00000000000000  +  

• Minnesadressen till pop rdi, ret +  

• Minnesadressen till strängen ”/usr/local/bin/system_ncat” +  

• Minnesadressen till pop rdx, ret +  

• 0000000000000000 +  

• Minnesadressen till pop rsi, ret +  

• 0000000000000000 +  

• Minnesadressen till syscall, ret 

 

Exploateringsprogrammet förväntades nu få målprogrammet att exekvera 

/usr/local/bin/system_ncat. 
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4 Resultat 
Experimenten visade att det var möjligt att använda Return Oriented 

Programming för att utnyttja minneskorruptionsfel av typen stackbaserad 

buffertöverskridning och få de aktuella målprogrammen att utföra 

instruktioner som de ursprungligen inte vara skapade för att utföra. Detta 

utfördes på operativsystemet Ubuntu Linux 18.04.3 64-bit med följande 

komponenter:  

 

• Kärna Linux ubuntu 5.0.0-32-generic #34~18.04.2-Ubuntu SMP Thu 

Oct 10 10:36:02 UTC 2019 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux 

• libc (Ubuntu GLIBC 2.27-3ubuntu1) 2.27 

• gcc (Ubuntu 7.4.0-1ubuntu1~18.04.1) 7.4.0 

 

Samtliga exploateringsprogram som utvecklades i experimentet lyckades att 

förmå sitt specifika målprogram att exekvera kod som det ursprungliga 

målprogrammet inte var skapat för att exekvera. Det innebär följande:   

 

• Det var möjligt att kringgå NX/DEP/W^X med Return Oriented 

Programming.  

• Det var möjligt att kringgå PIE/ASLR med Return Oriented 

Programming. 

• Det var möjligt att kringgå Stack Canary med hjälp av 

minnesavslöjandefel. 

• Det var möjligt att kringgå NX/DEP/W^X i kombination med 

PIE/ASLR och Stack Canary med Return Oriented Programming. 
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5 Analys 
De aktuella målprogrammen behövde uppfylla vissa krav för att exploatering 

skulle vara möjlig. Vilka krav som behövde uppfyllas berodde på vad målet 

med exploateringen var och vilka skyddsmekanismer det aktuella 

målprogrammet kompilerats med. Kraven som presenteras nedan gäller för 

minneskorruptionsfel av typen buffertöverskridning på stacken. 

I de fall målprogrammet kompilerats med PIE/ASLR och detta var 

globalt aktiverat så behöver angriparen hitta en minnesadress från 

målprogrammets process som kan användas för att beräkna positionen för de 

olika komponenterna i den aktuella ROP-kedjan. Denna minnesadress behöver 

angriparen tillförskansa sig innan ROP-kedjan levereras till målprogrammet. 

Angriparen behöver också tillgång till de binära filer som ROP-kedjan ska 

byggas ifrån. 

I de fall målprogrammet kompilerats med Stack Canary och den aktuella 

bufferten som används vid buffertöverskridningen skyddas av Stack Canary-

värde behöver angriparen förmå målprogrammet att läcka Stack Canary-värdet 

innan överskridningen av den aktuella bufferten sker. 

I de fall målet med exploateringen skapar behov av en specifik sträng i 

processens minne så behöver något av följande vara möjligt: 

 

• Konstruera strängen i processens minne med Return Oriented 

Programming på en minnesadress som tillgängliggörs. 

• Placera strängen i processen minne och få tillgång till minnesadressen 

där den placerats. 

• Hitta strängen bland befintliga statiska strängar i processens minne. 

 

Eftersom det var möjligt att utnyttja minneskorruptionsfel av typen 

stackbaserad buffertöverskridning i experimentets målprogram samt att det var 

möjligt att ta sig förbi samtliga skyddsmekanismer som användes för att 

motverka detta kan slutsatsen dras att det är möjligt att genomföra liknande 

exploatering på godtycklig binär som innehåller liknande 

minneskorruptionsfel och/eller minnesavslöjandefel.  
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6 Diskussion  
Målet med uppsatsen var att undersöka om Return Oriented Programming 

kunde användas för att utnyttja minneskorruptionsfel och förmå 

målprogrammen att utföra instruktioner som målprogrammen ej var skapade 

för att utföra. Uppsatsen hade även delmål som bestod av att beskriva de 

skyddsmekanismer som finns implementerat i Ubuntu 18.04.3 64-bit samt att 

kringgå dess mekanismer.  Uppsatsen lyckas påvisa att det är möjligt att 

använda Return Oriented Programming för att utnyttja minneskorruptionsfel 

och att samtliga skyddsmekanismer är forcerbara.   

Tidigare forskning har påvisat att det är möjligt att med Return Oriented 

Programming forcera NX/DEP/W^X på 32-bits baserade Linux-system. Den 

här uppsatsen påvisar att detta även är möjligt på 64-bit baserade Linux-

system. Tidigare forskning har kunnat påvisa att PIE/ASLR kan forceras på 

32-bits baserade system genom att använda ”brute-force”-teknik. I 64-bits 

baserade system har uppsatsen påvisat att det är möjligt att forcera PIE/ASLR 

genom att använda läckta minnesadresser från den aktuella processen.  

Under arbetet med experimenten framkom att målsystemet även 

använder sig av skyddsmekanismen Stack Canary för att motverka 

exploatering av minneskorruptionsfel. Uppsatsen hade inte som mål att forcera 

denna skyddsmekanism, men då Stack Canary användes som standard vid 

kompilering i målsystemet togs även denna skyddsmekanism med i 

experimenten. Uppsatsen kunde påvisa att denna skyddsmekanism var möjlig 

att forcera med minnesavslöjandefel av typen formatsträng-sårbarhet. 

Uppsatsen påvisar även att det är möjligt att utnyttja 

minneskorruptionsfel av typen stackbaserad buffertöverskridning där den 

aktuella binären kompilerats med kombinationen av skyddsmekanismerna 

PIE/ASLR, NX/DEP/W^X och Stack Canary. 
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7 Sammanfattning  
Uppsatsen visar att det är möjligt att utnyttja minneskorruptionsfel av typen 

stackbaserad buffertöverskridning på Ubuntu Linux 18.04.3 64-bit. Uppsatsen 

visar också att det är möjligt att forcera skyddsmekanismerna PIE/ASLR, 

NX/DEP/W^X och Stack Canary, även detta på Ubuntu Linux 18.04.3 64-bit. 

Exploateringstekniken som används i experimenten kan användas på 

andra binärer som innehåller liknande minneskorruptionsfel och/eller 

minnesavslöjandefel som målprogrammen i experimenten innehåller. Det 

innebär att än idag finns ingen slutgiltig lösning implementerad för att stoppa 

exploatering av minneskorruptionsfel av typen stackbaserad 

buffertöverskridning. Skyddsmekanismerna som skapats försvårar och 

förminskar möjligheten till exploatering men stoppar den inte helt. 

Det innebär att när ett binärt kompilerat program hanterar indata där 

indatan lagras eller hanteras på processens stackminne och programmet 

innehåller någon form av minneskorruptionsfel och/eller  minnesavslöjandefel 

finns det en risk att programmet kan exploateras. 

 

7.1 Framtida arbete 

Vidare forskning bör genomföras på heap-baserade minneskorruptionsfel av 

typerna heapbaserad buffertöverskidning, ”use after free”-sårbarheter och 

”dubbel free”-sårbarheter. Vilka skyddsmekanismer finns för att motverka 

exploatering av dessa? Hur fungerar dessa skyddsmekanismer och hur kan de 

forceras? 
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