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INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

Ze względu na umiejętności i zainteresowania autora w du-
żej mierze będą to mniej lub bardziej praktyczne przykłady 
użycia niezdefiniowanego zachowania (ang. undefined be-

havior), w większości inspirowane na błędach napotkanych w rze-
czywistym kodzie. W znaczącej części opisywanych przypadków 
można uzyskać zdecydowanie ciekawsze efekty niż crash, chociaż 
nie jest to przedmiotem tego artykułu.

Należy również zauważyć, że z powodu błędów zawartych w ko-
dzie niektóre crashe mogą wymagać bardzo specyficznych warun-
ków, aby mogły wystąpić: poczynając od wersji kompilatora, flag 
kompilacji i wersji użytych bibliotek, kontynuując przez system 
operacyjny i architekturę procesora, a kończąc na konkretnym 
sprzęcie i warunkach zewnętrznych.

1. STACK OVERFLOW – WYWOŁANIA 
FUNKCJI
Stos (ang. stack) – przestrzeń w pamięci służąca do przetrzymywa-
nia podstawowych informacji o stanie wykonania danego wątku. 
Przechowywane są w niej zmienne lokalne oraz parametry i adresy 
powrotu funkcji1. Więcej informacji: [1].

Chociaż wykorzystanie ciągłego stosu o stałej wielkości nie 
jest wymagane ani przez standardy C, ani C++, to autor nie słyszał 
o żadnej architekturze, która rozwiązywałaby ten problem w inny 
sposób. W związku z tym możliwe jest zużycie całej dostępnej dla 
stosu pamięci. Przykładową funkcję realizującą mnożenie poprzez 
rekurencyjne dodawanie wraz z przykładem jej użycia przedsta-
wiono w Listingu 1. 

Listing 1. Stack overflow – wywołania funkcji

int multiply(int a, int b)
{
return b == 0 ? 0 : a + multiply(a, b - 1);

}

int main()
{
return multiply(4, 262144);

}

2. STACK OVERFLOW – ZA DUŻY 
BUFOR NA STOSIE
Zużycie stosu danego wątku może zostać zdominowane przez ta-
blice lokalne, a nie tylko ramki funkcji. Przedstawiono to na przy-
kładzie w Listingu 2.

1.  Nie chodzi tutaj o stos jako o strukturę danych, choć powiązanie semantyczne istnieje niebez-
zasadnie.

Listing 2. Stack overflow – za duży bufor na stosie

int main()
{
char buf[1024 * 65536];
memset(buf, 42, sizeof(buf));

}

3. BUFFER OVERFLOW
Przepełnienie bufora, czyli zapis poza przydzielonymi mu ramami 
pamięci, to jeden z najczęstszych błędów programów pisanych 
w C lub w innych językach, ale z mentalnością C. Jeśli w okolicy ta-
kiego bufora znajdują się inne obiekty, mogą one zostać częściowo 
lub całkowicie nadpisane, powodując błędne działanie programu. 
W Listingu 3 przedstawiono typowe nadpisanie bufora buf, nadpi-
sując jednocześnie wartości wewnątrz obiektu str, przez co jego 
destruktor nie może wykonać się pomyślnie.

Listing 3. Buffer overflow

struct foo
{
char buf[42];
std::string str;

};

int main()
{
auto f = std::make_unique<foo>();
memset(f->buf, 0, 64);

}

4. STACK-BASED BUFFER OVERFLOW
Najpopularniejsza wariacja powyższego – nadpisanie bufora znaj-
dującego się na stosie. Może skutkować zmianą adresu powrotu 
funkcji i, jeśli jest użyty, kanarka stosu (ang. stack canary). 

Listing 4. Stack buffer overflow

int main()
{
char buf[42];
memset(buf, 0, 64);

}

5. NULL POINTER DEREFERENCE
Dereferencja pustego wskaźnika zdarza się nawet w językach, 
które wskaźników nie mają. W C i C++, technicznie rzecz biorąc, 
wskaźnik może wskazywać na adres zero [2], ale musi wtedy różnić 
się od nullptr oraz NULL. W Listingu 5 znajduje się przykładowa 
dereferencja pustego wskaźnika.

64 sposoby na crash
Czy zastanawialiście się kiedyś, jak bardzo kruche są podstawy, na których budu-
jemy oprogramowanie, i jak niewiele trzeba, aby zachęcić system operacyjny do 
nieplanowanego zamknięcia procesu? W tym artykule przedstawione zostaną 
okrągłe 64 wybrane metody na uzyskanie takiego rezultatu.
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