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Z ARCHIWUM CVE

Sudo, jedno z podstawowych narzędzi w pracy każdego admini-
stratora systemu Linux czy tych z rodzinny BSD, pozwala urucha-

miać programy jako inny użytkownik niż ten, na którego jesteśmy 
aktualnie zalogowani, a także często służy jako program do podno-
szenia uprawnień do superużytkownika – root. Jednakże możliwo-
ści sudo znacznie przekraczają jego najpopularniejsze zastosowanie. 
W ramach tego oprogramowania można definiować całe polityki, 
kto, co i jak może uruchomić z innymi uprawnieniami. Dodatkowo 
można zdefiniować polityki dla nowo utworzonego programu pod 
kątem tego, co ma być do niego przekazywane. Przykładem takiej 
konfiguracji może być zezwolenie na przekazywanie zmiennych śro-
dowiskowych czy otwartych deskryptorów. Przez lata sudo rozrosło 
się do takiego stopnia, że dla niektórych użytkowników stało się zbyt 
skomplikowanym narzędziem. Z tego powodu w ostatnim czasie zo-
stała utworzona dość popularna alternatywa dla sudo w postaci doas.

Program sudo zazwyczaj ma ustawioną flagę SUID (ang. set user 
id), a jego właścicielem jest użytkownik root. Flaga SUID oznacza, 
że w momencie jej uruchomienia nowo utworzony proces działa 
z uprawnieniami właściciela pliku, a nie użytkownika, który go uru-
chomił. Wszystkie znane instalatory oprogramowania ustawią odpo-
wiednie flagi w momencie instalacji, więc nie musimy się tym sami 
zajmować. 

JAK DZIAŁA SUDO?
Podczas uruchomienia sudo czyta specjalny plik konfiguracyjny /etc/
sudoers, który zawiera wszystkie polityki. Jeżeli uruchomienie danej 
aplikacji wymaga ponownego uwierzytelnienia (co jest opcją konfi-
gurowalną), sudo zapyta nas o wymagane poświadczenia. Jeżeli wy-
magana jest zmiana na innego użytkownika niż root, program, po 
opcjonalnym uwierzytelnieniu, zmieni uprawnienia z root na żąda-
nego użytkownika. W Listingu 1 możemy zaobserwować, że plik sudo 
ma flagę SUID (flaga s) dla właściciela pliku. W celu sprawdzenia, czy 
faktycznie sudo rozpoczyna pracę z uprawnieniami root, możemy 
uruchomić go i w momencie, gdy zapyta nas o hasło, sprawdzić listę 
procesów. Pokazują to druga oraz trzecia komenda w Listingu 1.

Wykorzystanie tutaj użytkownika uprzywilejowanego spowodo-
wane jest tym, że w domyślnej konfiguracji systemu operacyjnego 
z rodzinny Linux/BSD1 wywołanie systemowe (tzw. syscall) służące 
do zmiany użytkownika na dowolnego innego działa tylko z root.

1. Zachowanie to może być zmienione na przykład poprzez moduły MAC lub za pomocą file 
capabilities.

Listing 1. Analiza sudo

$ ls -lah $(which sudo)
-rwsr-xr-x  1 root  wheel [...] /usr/local/bin/sudo
$ sudo -s &
[1] 39707
[1]  + suspended (tty output)  sudo -s  
$ ps aux | grep 39707
root  39707 13  TN  sudo -s

PRZYGOTOWANIE ŚRODOWISKA
Błąd, który dzisiaj omawiamy, występuje we wszystkich starszych 
wersjach niż 1.8.28. Wersja, którą będziemy używać, jest dość sta-
ra i zawiera kilka znanych podatności. Z tego powodu najlepszym 
rozwiązaniem do naszych testów będzie skorzystanie z kontenera 
dockerowego. W Listingu 2 została zaprezentowana konfiguracja 
Dockerfile. Na potrzeby środowiska skorzystamy z Ubuntu w wer-
sji 20.04, który jest aktualnym LTSem (oprogramowaniem o długim 
czasie wsparcia), można jednak wybrać dowolną inną wersję lub 
dystrybucję. Następnie instalujemy narzędzia do budowania projek-
tów w języku C (bo w nim sudo jest napisane) oraz Git (narzędzie 
służące do kontroli wersji, znane wszystkim programistom). Kolej-
nym krokiem jest ściągnięcie z oficjalnego repozytorium sudo podat-
nej wersji oraz skompilowanie jej. Ze względu na to, że korzystamy 
z kontenera, możemy bezpiecznie zainstalować w nim podatne opro-
gramowanie. Ponieważ sudo służy do uruchamiania programów jako 
inni użytkownicy, należałoby stworzyć dodatkowego – co możemy 
zrobić, używając komendy useradd. Przydatne będzie także usta-
wienie hasła dla nowo utworzonego użytkownika. Możemy to zrobić 
za pomocą polecenia chpasswd. tym miejscu należy zwrócić uwagę, 
że z punktu widzenia bezpieczeństwa jest to bardzo zła praktyka, ale 
na potrzeby prezentacji wystarczająca. Ostatnim krokiem jest skopio-
wanie z aktualnego katalogu pliku sudoers do kontenera.

Listing 2. budowanie sudo2

FROM ubuntu:focal
RUN apt-get update && \
    apt-get -y install build-essential git
RUN git clone --single-branch --depth 1 \
    --branch SUDO_1_8_20 \
    https://github.com/sudo-project/sudo.git
RUN cd sudo; ./configure; make; make install
RUN useradd -s /bin/sh trudnehaslo \
    -d /home/programista -m programista
RUN echo programista:programista | chpasswd

COPY sudoers /etc/sudoers

2. Gałąź SUDO_1_8_20 odpowiada zmianie 54a5f94e07d7f6c69750d181f06d74f49d0663d1.

błąd w sudo
Kiedy ktoś nas zapyta, jakie oprogramowanie uważamy za bezpieczne, jednym tchem wymie-
niamy takie programy jak OpenSSH, OpenVPN i sudo. Gdy w jednym z nich pojawia się po-
ważny problem, świat administratorów trzęsie się w posadach. Dziś przyjrzymy się błędowi, 
który istniał w sudo. Co ciekawe, eksploit na tę podatność zmieści się w jednej wiadomości 
na Twitterze i zostanie jeszcze sporo miejsca do podzielenia się swoją opinią na jego temat.

https://programistamag.pl/typy-prenumeraty/
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