
I. Wstęp 

A. Co to jest system ACL? 

System ACL (Access Control List) to oprogramowanie zapewniające precyzyjną kontrolę dostępu do 

komputera. 

B. Po co stosować system ACL? 

Potrzebujesz systemu ACL, jeśli chcesz ograniczyć dostęp do plików, możliwości, zasobów lub gniazd 

wszystkim użytkownikom, w tym rootowi. Jest to tak zwany model Obowiązkowej Kontroli Dostępu 

(MAC). Inne cechy grsecurity są skuteczne tylko w odpieraniu napastników próbujących uzyskać root, 

więc system ACL jest używany do wypełnienia tej luki. Można nadać niższy przywilej procesom, co z 

kolei zmusza napastników do przewartościowania ich metod ataku, ponieważ uzyskanie dostępu do 

konta root nie oznacza już, że mają pełny dostęp do systemu. Dostęp może być wyraźnie przyznany 

procesom, które tego potrzebują, w taki sposób, że root działa jak każdy inny użytkownik. Chociaż 

grsecurity i jego system ACL nie są w żadnym wypadku doskonałym zabezpieczeniem, znacznie 

zwiększają one trudność udanego kompromisu w systemie. 

C. Funkcje 

Jakie funkcje oferuje nasz system ACL? 

· Listy kontroli dostępu oparte na procesach (wkrótce: oparte na rolach) 

· Ograniczenia zasobów oparte na procesach (wkrótce: również oparte na rolach) 

· Oparte na procesach listy ACL IP (wkrótce także oparte na rolach) 

· Zasoby zapobiegające atakom brute-force na procesy 

· W pełni funkcjonalny tryb inteligentnego uczenia, który zapewnia listy ACL o najmniejszych 

przywilejach bez konfiguracji 

· W pełni funkcjonalny, drobiazgowy audyt 

· Konfigurowalne rozliczanie procesów 

· Konfigurowalne tłumienie logów 

· Pliki konfiguracyjne czytelne dla człowieka 

· Bezpieczne i inteligentne egzekwowanie polityki 

· Obsługuje ukrywanie, ochronę i zastępowanie flag tematu 

· Obsługuje flagi PaX 

· Ochrona pamięci dzielonej 

· Zintegrowana lokalna odpowiedź ataku na wszystkie alerty 

· Obsługa odczytu, zapisu, dołączenia, wykonania, wyświetlenia i tylko do odczytu obiektu ptrace 

uprawnienia 

· Flaga tematu, która zapewnia, że proces nigdy nie może wykonać trojana 

· Listy ACL można umieszczać na nieistniejących plikach / procesach 



· Regeneracja ACL na obiektach  

· Tryb administracyjny używany do regularnych zadań sysadmin 

· System ACL jest ponownie zamykany po wylogowaniu administratora 

· / Proc / pid deskryptor / ograniczenie pamięci 

· Obsługa globowania obiektów ACL 

· Wsparcie dla włączenia dodatkowych konfiguracji ACL za pomocą dyrektywy include. Argumentem 

może być katalog lub plik 

· Nie zależy od systemu plików 

· Dobrze skaluje: obsługuje tyle list ACL, ile może obsłużyć pamięć 

· Brak przydziału pamięci środowiska wykonawczego 

· Bezpieczny SMP 

· O (1) efektywność czasowa dla większości operacji 

· Tryb administratora 

· Dziedziczenie ACL 

· Możliwość ukrycia procesów jądra 

 

II. Instalacja 

A. Uzyskiwanie Grsecurity i grad  

Grsecurity i gradm są dostępne na http://www.grsecurity.net. Strona pobierania zawiera bieżące 

wersje stabilne i rozwojowe. Aktualne źródło grsecurity i gradm można obejrzeć na 

http://cvsweb.grsecurity.net/. Dzienniki zmian są aktualizowane co noc i są dostępne pod adresem 

http://www.grsecurity.net/cvs-changelog i http://www.grsecurity.net/cvs-gradm-changelog dla 

grsecurity i gradm, odpowiednio. 

B. Instalowanie grsecurity 

Po pobraniu łatki dla grsecurity umieść ją w / usr / src. Pobierz wersję jądra systemu Linux 

wymienionego w nazwie poprawki (to znaczy, jeśli nazwa łatki jest grsecurity-1.9.9f-2.4.20.patch, 

pobierz jądro 2.4.20) i umieść je w / usr / src. tar -zxf linux- <wersja> .tar.gz lub, jeśli pobrałeś jądro z 

bzipem: 

tar -jxf linux- <wersja> .tar.bz2  

patch -p0 <grsecurity- <wersja> .patch 

cd linux 

make menuconfig 

lub: 

make xconfig 

http://cvsweb.grsecurity.net/


make dep bzImage modules_install install 

Pamiętaj, aby zaktualizować bootloader, jeśli make install nie. 

C. Instalowanie gradm 

Po pobraniu gradm: 

tar -zxf gradm- <wersja> .tar.gz 

cd gradm 

make 

make install 

Zostanie wyświetlony monit o podanie hasła do administrowania systemem ACL. Wybierz długie hasło, 

ale które zapamiętasz (szczególnie jeśli zaczniesz gradm od initscriptu). NIE używaj tego samego hasła, 

co hasło root. 

III. Konfiguracja i specyfikacja 

A. Struktura ACL 

Licencje ACL na grsecurity składają się z podmiotów i obiektów i są zaimplementowane procesy, 

będące podmiotami i plikami, możliwościami, zasobami i listami ACL IP, będącymi obiektami. 

Lokalizacja głównego pliku ACL to / etc / grsec / acl. 

Struktura listy ACL wygląda następująco: 

<path of subject process> <optional subject modes> { 

<file object> <optional object modes> 

[+|-]<capability> 

<resource name> <soft limit> <hard limit> 

connect { 

<ip>/<netmask>:<low port>–<high port> <type> <proto> 

} 

bind { 

<ip>/<netmask>:<low port>–<high port> <type> <proto> 

} 

} 

Niektóre zasady dla naszych list ACL: 

· Wszystkie ścieżki muszą być ścieżkami bezwzględnymi, tzn. / Bin / sh w przeciwieństwie do sh. Nowszą 

cechą systemu ACL jest globalne wsparcie, które zostanie omówione później. 

· Pominięcie parametru trybu dla obiektu pozwala na dostęp FIND do obiektu. Dostęp FIND obejmuje 

stat (), chdir (), filldir (), itp., Ale nie pozwala na żaden inny dostęp do obiektu. 



· Aby dołączyć dodatkowe pliki ACL, po prostu użyj include <pathname>. Należy to zrobić poza dowolną 

definicją ACL podmiotu. Na przykład, jeśli masz kilka konfiguracji ACL w katalogu / etc / grsec / acls, a 

chciałeś je wszystkie uwzględnić, możesz użyć: 

invclude </ etc / grsec / acls> 

· Komentowanie jest obsługiwane w konfiguracjach ACL w dowolnym punkcie linii. Komentarze 

zaczynają się od znaku "#" i kończą się na końcu linii. 

· Ścieżki tematów i obiektów nie muszą być konkretnymi plikami binarnymi lub plikami, mogą też być 

katalogami. Przekonasz się, dlaczego jest to ważne, gdy omówimy dziedziczenie ACL w dalszej części 

tego dokumentu. 

· MUSISZ mieć przedmiotową listę ACL dla /. Jest to również określane jako domyślna lista ACL. Gradm 

powie ci, jeśli nie masz domyślnej listy ACL. 

· Dla wszystkich obiektów z pominięciem ustawionym jako tryb przedmiotowy musi być lista ACL 

obiektu obecna dla /. 

· CAP_ALL nie jest realną możliwością, ale został zakodowany w gradm do reprezentowania wszystkich 

możliwości. W związku z tym, aby zlikwidować wszystkie możliwości, należy użyć CAP_SETUID, -

CAP_ALL i + CAP_SETUID. 

· Chociaż zostanie to bardziej szczegółowo omówione w sekcji III.C, dostęp do pliku jest przyznawany 

tylko wtedy, gdy model systemu Discretionary Access Control (DAC) systemu zbiorów przyznaje 

uprawnienia, a także system ACL grsecurity. W związku z tym dwie zasady: 

/ root h 

/root/secretscript.sh rx 

są całkowicie prawidłowe. 

Tryby i to, co reprezentują: 

Tryby tematyczne: 

· H Proces ten jest ukryty i możliwy do przeglądania tylko w procesach z trybem v. 

· Proces V  może wyświetlać ukryte procesy. 

· P Proces ten jest chroniony; może być zabity tylko przez procesy w trybie k lub przez procesy w 

obrębie tego samego tematu. 

· K Ten proces może zabić chronione procesy. 

· L Włącza tryb uczenia dla tego procesu. 

· D Chroń wpisy / proc / <pid> / fd i / proc / <pid> / mem dla procesów w tym temacie. 

· B Włącz proces rozliczania procesów w tym temacie. 

· P WYŁĄCZA funkcję PAGEEXEC w PaX na ten temat 

· S WYŁĄCZA funkcję SEGMEXEC w PaX na ten temat 

· M WYŁĄCZ Uaktywnia funkcję MPROTECT w PaX na ten temat 



· R WYŁĄCZA funkcję RANDMMAP w PaX na ten temat 

· G WŁĄCZA funkcję EMUTRAMP w PaX na ten temat 

· X UAKTUALNIA funkcję RANDEXEC w PaX na ten temat 

· O Zastąp dodatkowe ograniczenia mmap () i ptrace () dla tego temtu  

· A Chroń pamięć wspólną tego obiektu. Żadnych innych procesóale procesy zawarte w tym temacie 

mogą uzyskać dostęp do pamięci współdzielonej tego tematu. 

· K Gdy procesy należące do tego tematu generują ostrzeżenie, zabij proces 

· C Kiedy procesy należące do tego tematu generują ostrzeżenie, zabij proces i wszystkie procesy 

należące do adresu IP atakującego (jeśli istnieje) był adres IP dołączony do procesu) 

· T Zapewnia, że ten proces nie może nigdy wykonać żadnego trojana 

· O Zastąp dziedziczenie listy ACL dla tego procesu. To zostanie omówione później w sekcji III.B. 

Tryby obiektów: 

· R Ten obiekt można otworzyć do odczytu. 

· W Ten obiekt może zostać otwarty do pisania lub dołączania. 

· X Ten obiekt może być wykonany (lub mmap'd z PROT_EXEC na zadanie). 

· A Ten obiekt można otworzyć do dołączenia. 

· H Ten obiekt jest ukryty. 

· T Ten obiekt może być ptracowany, ale nie może modyfikować uruchomionego zadania. Jest to 

określane jako "tylko do odczytu ptrace". 

· S Logi zostaną wyłączone z powodu odmowy dostępu do tego obiektu. 

· I Ten tryb dotyczy tylko plików binarnych. Kiedy obiekt jest wykonywany, to dziedziczy listę ACL 

podmiotu, w którym została zawarta.  

· R Audit udanie odczytuje ten obiekt 

· W Audit udane zapisy do tego obiektu 

· X Dokonaj inspekcji pomyślnych wykonań tego obiektu 

· Audyt zakończony pomyślnie do tego obiektu 

· F Audyt udanie znajduje  ten obiektu 

· I Audit udanie dziedziczy ACL tego obiektu 

B. Dziedziczenie 

Istnieją dwa rodzaje dziedziczenia, które omówimy w odniesieniu do systemu ACL. Pierwszy dotyczy 

pliku konfiguracyjnego, a drugi dotyczy sposobu obsługi list ACL w kernelu. Grsecurity implementuje 

funkcję o nazwie "dziedziczenie" w konfiguracji ACL. Jeśli znasz C ++, pomysł nie będzie dla ciebie nowy, 

ponieważ jest podobny do dziedziczenia klasowego. Dziedziczenie dotyczy wszystkich list ACL, które 

nie mają "o" w trybie tematycznym. Istnieje prosty zestaw reguł, które regulują dziedziczenie w 



konfiguracji listy ACL. Zauważ, że pojęcie "nadrzędne listy ACL" zostanie wyjaśnione w następnej sekcji. 

Jeśli obiekt w rodzicielskiej liście ACL nie istnieje w bieżącej liście ACL, obliczamy dziedziczenie, dodając 

obiekt z nadrzędnej listy ACL do bieżącej listy ACL. Przykłady dziedziczenia: konfiguracja ACL, taka jak: 

/ { 

/ rwx 

/ etc rx 

/ usr / bin rx 

/ tmp rw 

} 

/ usr / bin / mailman { 

/ tmp rwx 

} 

rozszerzy się do następujących, po obliczeniu dziedziczenia: 

/ { 

/ rwx 

/ etc rx 

/ usr / bin rx 

/ tmp rw 

} 

/ usr / bin / mailman { 

/ rwx 

/ etc rx 

/ usr / bin rx 

/ tmp rwx 

} 

Jak widać, / usr / bin / mailman ma teraz obiekty / i deklarację ACL dla / tmp w / usr / bin / mailman 

zastąpił deklaracje w nadrzędnej liście ACL. Algorytm użyty w grsecurity nie polega jedynie na 

obliczaniu dziedziczenia przez bezpośredni rodzic (na przykład / bin dla / bin / su), ale przez wszystkich 

rodziców ścieżki. Jako przykład, załóżmy, że tematem ACL był / usr / X11R6 / bin / XFree86. Ten temat  

odziedziczyłby acls z / usr / X11R6 / bin, / usr / X11R6, / usr i /. Powodem wdrożenia dziedziczenia jest 

zmniejszenie ilości konfiguracji niezbędnej dla podobnych plików binarnych. Jeśli chcesz jawnie określić 

pliki, do których dany binarny może uzyskać dostęp, powinieneś użyć flagi "o" w trybie tematycznym. 

Mówi to grsecurity, aby nie wykonywać dziedziczenia dla tego tematu. Dziedziczenie w zakresie obsługi 

ACL przez jądro jest nieco inne. W tym przypadku polega na skopiowaniu listy ACL obiektu, gdy obiekt 



z "i" w jego trybie jest wykonywany. Umożliwia przyznanie specjalnych uprawnień do procesu tylko 

wtedy, gdy jest wykonywany w wybranym przez ciebie procesie. Przykładem tego rodzaju spadku jest: 

/ { 

/ rwx 

/ tmp rw 

} 

/ usr / bin / mozilla { 

/ usr / bin / mozilla-bin rxi 

/ tmp rwx 

} 

Dla tego przykładu załóżmy, że / usr / bin / mozilla jest skryptem, który wykonuje / usr / bin / mozilla-

bin. Kiedy / usr / bin / mozilla-bin jest wykonywane przez / usr / bin / mozilla, dziedziczy ono listę ACL 

/ usr / bin / mozilla, która pozwala na jej wykonanie w / tmp. Jeśli / usr / bin / mozilla-bin byłyby 

wykonywane bezpośrednio przez użytkownika, nie byłoby możliwe wykonanie w / tmp, ponieważ 

użyłoby ACL dla /. Na koniec, tryb "i" dla obiektów będzie miał pożądany skutek tylko wtedy, gdy 

aplikacja wykona fork (), a następnie execve (), lub po prostu execve (). Jeśli aplikacja wykona program 

przez system (), nie uzyskasz pożądanego wyniku, ponieważ powłoka jest wykonywana bezpośrednio 

przez aplikację, która z kolei wykonuje program, który chciałeś dziedziczyć. 

C. Przepływ dopasowań 

Aby zrozumieć, jak pisać poprawne konfiguracje ACL, musisz zrozumieć, w jaki sposób system ACL 

generuje "dopasowanie" dla danego pliku, mapowanie sposobu, w jaki bieżący proces może wchodzić 

w interakcje z danym plikiem. Poniżej przedstawiono schemat blokowy, który przedstawia kroki, jakie 

grsecurity podejmuje w celu ustalenia dopasowania listy ACL. 



 

D. Ograniczenia dotyczące zasobów 

Jedną z nowszych funkcji systemu ACL Grsecurity jest ograniczenie zasobu procesowego . Za pomocą 

tej funkcji można ograniczyć takie rzeczy, jak ilość pamięci jaką proces może zająć, ile czasu procesora, 

ile plików może otworzyć i ile procesów może wykonać. Również w tej sekcji omówimy "fałszywe" 

zasoby zaimplementowany w systemie ACL grsecurity o nazwie "RES_CRASH", który pomaga chronić 

się przed próbami bruteforce exploit, co jest konieczne, jeśli używasz PaX. Zasada pojedynczego zasobu 

jest zgodna z następującą składnią: 

<nazwa zasobu> <limit miękki> <limit twardy> 

Przykład takiej składni to: RES_NOFILE 3 3 

Umożliwiłoby to procesowi otworzenie maksymalnie 3 plików (wszystkie procesy mają 3 otwarte 

deskryptory plików w pewnym momencie: stdin, stdout i stderr) Aby wyjaśnić, czym jest miękki limit i 

twardy limit, miękki limit jest limitem przypisanym do proces po uruchomieniu. Limit twardy to 

maksymalny punkt, w którym proces może podnieść limit przez setrlimit (2), chyba że mają 

CAP_SYS_RESOURCE. W przypadku RES_CPU, po przekroczeniu miękkiego limitu, do procesu wysyłany 

jest specjalny sygnał. Po przekroczeniu twardego limitu proces zostaje zabity. Poniżej znajduje się lista 



zaakceptowanych nazw zasobów (grsecurity obsługuje wszystkie zasoby obsługiwane przez system 

Linux) i ich opisy: 

· RES_CPU - Czas procesora w milisekundach 

· RES_FSIZE - Maksymalny rozmiar pliku w bajtach 

· RES_DATA - Maksymalny rozmiar danych w bajtach 

· RES_STACK - Maksymalny rozmiar stosu w bajtach 

· RES_CORE - Maksymalny rozmiar rdzenia w bajtach 

· RES_RSS - Maksymalny rozmiar zestawu rezydentów 

· RES_NPROC - Maksymalna liczba procesów 

· RES_NOFILE - Maksymalna liczba otwartych plików 

· RES_MEMLOCK - Maksymalna zablokowana pamięć w bajtach 

· RES_AS - Limit przestrzeni adresowej w bajtach 

· RES_LOCKS - Maksymalne blokady plików 

Sugeruję, że osoba mniej zaznajomiona z Linuksem ogranicza się do ustawiania limitów liczby plików, 

limitu przestrzeni adresowej i liczby procesów. Oczywiście zawsze możesz użyć trybu uczenia 

Grsecurity, aby ustawić limity zasobów dla ciebie. Tryb uczenia się zostanie wyjaśniony w części IV. 

Zasób RES_CPU jest jedynym, który akceptuje czas jako ograniczenia. Czas domyślnie przyjmuje 

jednostki milisekund. Możesz także dodać jednostkę wielkości liter do swojego limitu. Oto kilka 

przykładów: 

100 s - 100 sekund 

25m - 25 minut 

65h - 65 godzin 

2d - 2 dni 

Pozostałe zasoby działają albo na samej liczbie, albo na rozmiarze, w bajtach. W tym celu możesz użyć 

następujących jednostek: K, M i G, takich jak: 

2G - 2 miliardy 

25 milionów - 25 milionów 

100 tysięcy - 100 tysięcy 

Jeśli nie chcesz żadnych ograniczeń dotyczących miękkiego lub twardego limitu zasobów, możesz użyć 

"nieograniczony" jako limit. Oto kilka przykładów, które pomogą Ci zrozumieć, jak to działa: 

RES_CPU 25m 30m 

RLIMIT_AS 5M 5M 

RLIMIT_NPROC 2 2 

RLIMIT_FSIZE 5K 10K 



Teraz do "fałszywego" limitu zasobów, zaimplementowanego w grsecurity. Wyraża się to za pomocą 

nazwy "RES_CRASH" i ma następującą składnię: 

RES_CRASH <liczba awarii> <amt. czasu> 

Na przykład, jeśli chcesz pozwolić programowi na awarię raz na 30 minut, ty używałbyś następujących 

elementów: 

RES_CRASH 1 30m 

Co się stanie, gdy ten próg zostanie osiągnięty? Cóż, jedynym sposobem, aby zapewnić, że proces nie 

zawiedzie cię ponownie, aby go nie wykonywać. Jeśli proces jest s [u | g] id binarny uruchamiany przez 

zwykłego użytkownika, zabijamy wszystkie procesy tego zwykłego użytkownika i zatrzymujemy jego 

logowanie przez czas określony jako drugi parametr zasobu  RES_CRASH. W powyższym przykładzie 

użytkownik zostałby zablokowany w systemie na 30 minut. Jeśli proces nie jest binarnym s [u | g] id, 

po prostu przechowujemy kod binarny uruchom ponownie na czas określony jako drugi parametr 

zasobu RES_CRASH, po zabiciu wszystkich procesów tego pliku binarnego. 

E. Listy ACL IP 

Kolejną nową cechą systemu ACL grsecurity są listy ACL IP. Listy ACL IP pozwalają kontrolować takie 

rzeczy, jak adresy IP i porty, z którymi proces może się wiązać na serwerze, a także adresy IP i porty, z 

którymi można się połączyć zdalnie. Możesz także określić, jakiego rodzaju gniazda może używać 

proces (np. Stream, dgram, raw), a także jakie protokoły mogą używać (np. Tcp, udp, icmp). Składnia 

dla list ACL IP to: 

connect { 

<ip>/<netmask>:<low port>–<high port> <type> <proto> 

} 

bind { 

<ip>/<netmask>:<low port>–<high port> <type> proto> 

} 

Jeśli pominięto maskę sieci, przyjmuje się, że jest 32. Jeśli pominięty zostanie port high, to port niski 

zostanie ustawiony jako dolna i górna wartość zakresu. Jeśli pominięto zarówno niskie, jak i wysokie 

porty, jako niski port używane jest 0, a jako wysoki port - 65535. "Type" może być jedną z "skarpet", 

"dgram", "raw_sock" lub "any_sock". "Proto" może być dowolną nazwą protokołu wymienioną w / etc 

/ protocols, a także "raw_proto" i "any_proto". Możesz mieć wiele list ACL IP dla każdego połączenia 

lub definicji powiązania. Jeśli chcesz wyłączyć połączenie lub powiązanie dla określonego procesu, 

zamiast korzystania z listy ACL IP, po prostu użyj "disabled". Jeśli nie określisz połączenia lub powiązania 

w ramach listy ACL procesu, będzie to normalnie dozwolone użycie wszystkich gniazd będzie 

dozwolony. Jeśli określone zostaną listy ACL do łączenia lub łączenia, wówczas będą dostępne tylko te, 

które pasują do reguł. Oto kilka przykładów prawidłowych list ACL IP: 

connect { 

disabled 

} 

bind { 



192.168.1.2/24:80 stream tcp 

} 

connect { 

192.168.1.2/24 stream dgram tcp udp 

} 

bind { 

192.168.1.2/24:1024–65535 any_type any_proto 

} 

Na podstawie list ACL dla połączenia i powiązania, lista ACL jest generowana automatycznie dla 

wywołań gniazd (2). Jeśli istniały dwie reguły, które zezwalały na pewien rodzaj dostępu do strumienia 

TCP i inną regułę, która pozwalała na dostęp do udgr dgram, każda próba otwarcia gniazda z zestawem 

surowym jako typ gniazda, na przykład, zakończyłaby się niepowodzeniem. 

F. Flagi i zastrzeżenia dotyczące PaX 

Kolejną nową funkcją systemu ACL jest obsługa binarnych flag dla PaX. Więcej informacji na temat PaX 

można znaleźć na stronie http://pageexec.virtualave.net/ oraz w pomocy dla konfiguracji jądra 

grsecurity. Powtarzające się wcześniej w tym dokumencie, są następujące flagi PaX w systemie ACL: 

· P WYŁĄCZA funkcję PAGEEXEC w PaX na ten temat 

· S WYŁĄCZA funkcję SEGMEXEC w PaX na ten temat 

· M WYŁĄCZ Uaktywnia funkcję MPROTECT w PaX na ten temat 

· R WYŁĄCZA funkcję RANDMMAP w PaX na ten temat 

· G WŁĄCZA funkcję EMUTRAMP w PaX na ten temat 

· X UAKTUALNIA funkcję RANDEXEC w PaX na ten temat 

Zauważa, że flagi działają w przeciwnym kierunku niż domyślne flagi binarne. Domyślnie PAGEEXEC, 

SEGMEXEC, MPROTECT i RANDMMAP są włączone w plikach binarnych ELF w systemie. Oznacza to 

również, że flagi PaX w systemie ACL nigdy nie zastąpią flag PaX ustawionych w pliku binarnym, które 

zostały zmienione z domyślnych flag. Więc jeśli na przykład włączasz RANDEXEC na sshd z chpax, i 

zapominasz umieścić "X" w trybie tematycznym dla sshd, RANDEXEC nadal będzie włączony na sshd. 

Dlaczego chcesz używać flag PaX w systemie ACL? Załóżmy, że masz programistę, który nazywa się Joe. 

Joe robi dużo kodu na swoim serwerze, a dreszcz emocji wyłapuje jego aplikacje. Joe jest zmęczony 

koniecznością sprawdzania swojej aplikacji za każdym razem, gdy rekompiluje ją, aby mógł ją 

debugować. Na ratunek przychodzi system ACL Grsecurity. Lista ACL podobna do poniższej: 

/ home / joe PSMR { 

} 

rozwiąże problem Joe. Ograniczeniem używania flag PaX w systemie ACL jest to, że podczas gdy system 

ACL można zastosować w dowolnym momencie, gdy system jest włączony, i może zastosować listy ACL 

do już działających procesów, nie może zastosować flag PaX do już działających procesów. Jest tak po 



prostu ze względu na sposób działania PaX i nie można go zmienić. Miej to na uwadze, gdy używasz 

flag PaX w systemie ACL. 

G. Dopasowywanie obiektu 

Kolejną nową cechą systemu ACL jest obsługa symboli wieloznacznych * i ? w obiektach ACL. Znak "*" 

dopasowuje zero lub więcej znaków, a "?" Odpowiada dokładnie jednemu znakowi. W zależności od 

tego, w jaki sposób używane są znaki globalne, mają one różne efekty. Oto dwa przykłady użycia 

dopasowania: 

/ dev / tty * rw 

/ home / * / bin rwx 

W pierwszym przykładzie zauważysz, że w ostatniej ścieżce użyto znaku globu składnik. W typowym 

systemie rozszerzyłoby się to na / dev / tty, / dev / tty1, / dev / tty2, / dev / tty3, itp. Ponieważ znak 

globu został użyty w ostatnim komponencie ścieżki, / dev / tty * rozwija się tylko do pliku pasującego 

do wyrażenia w momencie włączenia systemu ACL. W drugim przykładzie zauważysz, że w ostatnim 

komponencie ścieżki nie ma znaku globu. Jest to obsługiwane inaczej niż w poprzednim przypadku, 

ponieważ możemy zrobić tutaj sztuczkę która sprawi, że będzie bardziej przydatny. Załóżmy, że masz 

wielu użytkowników w swoim systemie i pozwalasz im mieć katalog bin w swoim katalogu domowym, 

w którym będziesz mieć dostęp do zapisu i wykonywania. Niektórzy użytkownicy systemu mają już ten 

katalog bin  skonfigurowany, ale inni nie. Nie musisz ponownie konfigurować list ACL za każdym razem, 

gdy użytkownik konfiguruje swój katalog bin, więc używasz ACL / home / * / bin. Sposób ich działania 

jest następujący: usunięto ostatni komponent ścieżki, co w tym przypadku spowodowałoby wyjście / 

home / *. Wszystkie dopasowania znajdują się dla tego wyrażenia, a następnie ostatni komponent 

ścieżki jest dołączany do każdego z wyświetlonych katalogów (np. / Home / user1 / bin, home / user2 

/ bin, itp.), A następnie każdy z tych obiektów jest dodawany do skompilowanej listy ACL, niezależnie 

od tego, czy jeszcze istnieją. Tak więc, gdy użytkownik tworzy swój katalog bin, automatycznie 

otrzymuje listę ACL rwx dla katalogu bin. Co się stanie, jeśli na przykład chcesz umieścić specjalną listę 

ACL na / dev / null i pokryć resztę plików w / dev globalną listą ACL? Najpierw musisz określić regułę / 

dev / null, inaczej gradm zgłosi / dev / null jako duplikat.  

H. Różne uwagi 

Uważam, że ograniczenia mmap i ptrace w grsecurity wymagają dodatkowych wyjaśnień. Być może od 

czasu do czasu zauważyłeś, że próbujesz skonfigurować listy ACL niektórych dzienników z grsecurity na 

temat "próby załadowania zapisywalnych bibliotek". Powodem, dla którego otrzymujesz ten dziennik, 

jest to, że proces w twoim systemie próbował załadować bibliotekę z lokalizacja, do której można 

zapisywać przy użyciu domyślnej listy ACL (temat ACL dla /). Jednym z powodów, dla których ta 

kontrola jest obecna, jest możliwość przeciekania uprawnień z procesów uprzywilejowanych za 

pomocą LD_PRELOAD, LD_LIBRARY_PATH i innych. Aby poprawić błąd "próba załadowania biblioteki 

zapisywalnej", musisz usunąć uprawnienia do zapisu z lokalizacji w domyślnej liście ACL, która jest 

zgodna z ładowaną biblioteką. Tej kontroli unika się, jeśli plik binarny wykonujący mmap jest 

zapisywalny przez domyślną listę ACL, ponieważ jeśli binarny nie może być zaufany, nie ma sensu 

egzekwowanie, że biblioteki, które ładuje, są zaufane. Ptraces są niedozwolone w obrębie obiektów, a 

obiekty inne niż domyślna lista ACL nie pozwalają na przechodzenie innych procesów w obrębie tego 

samego obiektu. Oba te dodatkowe ograniczenia można zignorować dla danego tematu, dodając flagę 

"O" przesłaniającą do jej trybu tematycznego. Flaga nadrzędna powinna być rzadko używana, jeśli w 

ogóle. Obsługa dowiązań symbolicznych wymaga również dodatkowych wyjaśnień. Aby poprawnie 

obsługiwać dowiązania symboliczne w konfiguracji listy ACL, ilekroć napotkana zostanie lista ACL dla 



dowiązania symbolicznego, faktycznie dodawane są dwie listy ACL. Lista ACL dla samego dowiązania 

symbolicznego jest dodawana, a jego ścieżka rzeczywista celu otrzymuje tę samą listę ACL. Co zrobić, 

jeśli chcesz umieścić jedną listę ACL na dowiązaniu symbolicznym i inną listę ACL dla jej celu? Najpierw 

musisz określić listę ACL dla celu, inaczej gradm zgłosi duplikat. Automatyczna odpowiedź ataku 

lokalnego działa dla wszystkich alertów w grsecurity, które byłyby oznakami ataku, nie tylko tych z 

systemu ACL. 

I. Zalecenia ACL 

Teraz, gdy już wiesz, jak działa system ACL, oto kilka wskazówek, które pomogą Ci stworzyć bezpieczne 

konfiguracje ACL. 

· Spróbuj usunąć jak najwięcej możliwości z domyślnej listy ACL. Im więcej usuniesz, tym bliżej root 

zaczyna działać jako zwykły użytkownik. Więcej zdolności, które usuwasz, jednak więcej list ACL, które 

będziesz musiał utworzyć dla programów, które potrzebują tych możliwości. 

· Używaj list ACL w katalogu debian_secure_acls gradm, jeśli to możliwe. 

· Użyj trybu nauki. Może tworzyć listy ACL lepiej niż Ty. 

· Programy administracyjne, takie jak wyłączanie lub restartowanie, powinny wymagać 

uwierzytelniania zamiast dawania każdemu możliwości jego uruchomienia. Możesz to zrobić, tworząc 

listę ACL dla / sbin / shutdown i ukrywając ją dla wszystkich procesów, umieszczając / sbin / shutdown 

h jako obiekt w procesie ACL dla /. Jedynym sposobem uzyskania dostępu do specjalnych uprawnień / 

sbin / shutdown jest wejście w tryb administracyjny z gradm -a. 

· Zapoznaj się z możliwościami systemu Linux i tym, co obejmuje. Lista i opis każdej z możliwości 

znajduje się na końcu tego dokumentu, a także w pliku / linux / capability.h twojego drzewa 

źródłowego Linux. 

J. Przykładowe listy ACL 

Aby zobaczyć, jak wyglądają rzeczywiste konfiguracje ACL, oto kilka przykładowych list ACL: 

/usr/sbin/apache oXA { 

/usr/share r 

/etc r 

/etc/grsec h 

/etc/ld.so.cache r 

/tmp rwx 

/lib rx 

/usr/lib rx 

/var/log/apache a 

/var/run/apache.pid w 

/var/www rx 

/dev/null rw 



/bin/bash x 

/usr/sbin/apache x 

/ 

-CAP_ALL 

+CAP_DAC_OVERRIDE 

+CAP_KILL 

+CAP_SETGID 

+CAP_SETUID 

+CAP_NET_BIND_SERVICE 

RES_CRASH 1 10m 

connect { 

0.0.0.0/0:53 dgram udp 

} 

bind { 

0.0.0.0/0:80 stream tcp 

} 

} 

/usr/X11R6/bin/XFree86 SP { 

/var/log/XFree86.0.log rw 

/var/log/XFree86.1.log rw 

/dev/mem rw 

/dev/nvidiactl rw 

/dev/nvidia0 rw 

+CAP_CHOWN 

+CAP_SETUID 

+CAP_SETGID 

+CAP_DAC_OVERRIDE 

+CAP_SYS_RAWIO 

+CAP_SYS_MODULE 

+CAP_SYS_NICE 

+CAP_SYS_TTY_CONFIG 



+CAP_IPC_OWNER 

} 

/usr/lib/postfix o { 

/var/spool/postfix rw 

/var/spool/postfix/lib rx 

/var/mail w 

/dev/log rw 

/dev/null rw 

/dev/urandom r 

/etc/aliases 

/etc/postfix rw 

/etc r 

/etc/grsec h 

/lib rx 

/usr/lib rx 

/usr/share/zoneinfo r 

/var/tmp 

/ h 

-CAP_ALL 

+CAP_DAC_OVERRIDE 

+CAP_KILL 

+CAP_SETGID 

+CAP_SETUID 

+CAP_SYS_CHROOT 

connect { 

0.0.0.0/0:53 stream dgram ip tcp udp 

0.0.0.0/0:25 stream ip tcp 

} 

bind { 

disabled 

} 



} 

/bin/login oX { 

/var/mail 

/var/log/btmp 

/proc 

/home 

/root 

/var/run/utmp rw 

/var/log/wtmp w 

/var/log/lastlog rw 

/var/log/faillog rw 

/usr/share/zoneinfo r 

/lib rx 

/etc r 

/etc/grsec h 

/dev/tty1 w 

/dev/tty2 w 

/dev/tty3 w 

/dev/tty4 w 

/dev/tty5 w 

/dev/log rw 

/bin/bash x 

/bin/login x 

/ h 

-CAP_ALL 

+CAP_CHOWN 

+CAP_FOWNER 

+CAP_FSETID 

+CAP_SETGID 

+CAP_SETUID 

RES_CRASH 1 10m 



connect { 

disabled 

} 

bind { 

disabled 

} 

} 

IV. Używanie Gradm i trybu nauki 

Gradm to potężne narzędzie, które analizuje listy ACL, wykonuje wymuszanie bezpiecznej zasady 

podstawowej, optymalizuje listy ACL, a także obsługuje przetwarzanie dzienników uczenia, łączy je z 

zestawem ACL i wyprowadza końcowe listy ACL. Po pierwsze, szybki przegląd wszystkich opcji gradm: 

-E Włącz system ACL 

-R Ponownie załaduj system ACL (ważny tylko w trybie administratora) 

-M <nazwa_pliku | uid> Usuwa blokadę wykonania dla danego identyfikatora uid lub nazwy pliku, która 

została wprowadzona przez ograniczenie zasobów RES_CRASH systemu ACL. 

-L [plik logu] Analizuje dzienniki uczenia. Akceptuje opcjonalny argument, który określa plik dziennika 

jądra do skanowania dzienników uczenia. Logi uczenia się są rejestrowane przez syslog z poziomem 

INFO. Jeśli argument nie zostanie określony, gradm przeskanuje twój / etc / syslog. conf, aby znaleźć 

odpowiedni log do skanowania. Ta opcja musi być używana z opcją -O. 

-O <nazwa_pliku | strumień> Określa tryb wyjściowy dla wyuczonych list ACL. Wymaga pojedynczego 

argumentu, który może być "stdout", "stderr" lub zwykłym plikiem. Używane tylko z -L. 

-D Wyłącz system ACL. 

-T <temat> <obiekt> Wyświetla uprawnienia dla obiektu dozwolone przez temat. 

-P Ustaw hasło dla systemu ACL. 

- Uzyskaj pełne możliwości administracyjne (również tryb administratora). 

-H Wyświetl informacje pomocy. 

-V Wyświetla informacje o wersji. 

Aby podsumować, gdzie możesz wykonywać określone opcje gradm, oto tabela: 



 

Przejdźmy teraz do trybu uczenia się grsecurity. Tryb uczenia się różni się od tego, co można znaleźć w 

innych systemach zabezpieczeń. Nasz tryb uczenia oparty jest na procesach. Możesz używać trybu 

uczenia w jednym procesie, podczas gdy reszta systemu pozostaje jak zwykle zabezpieczona. Tryb 

uczenia się może nauczyć się wszystkich rzeczy, które obsługuje system ACL: pliki, możliwości, zasoby 

i użycie gniazd. Korzystanie z trybu nauki jest bardzo proste. Wszystko, co musisz zrobić, to dodać "l" 

do trybu tematycznego procesu, do którego chcesz włączyć uczenie. Włącz system ACL z gradem -E. 

Uruchom aplikacje, dla których włączono tryb nauki, kilka razy. Jest to ważne, ponieważ tryb uczenia 

wykorzystuje system oparty na wartości progowej do określenia, kiedy należy podać dostęp do pliku 

lub czy należy go podać do katalogu. Jeśli 4 lub więcej podobnych dostępów jest dokonywanych w 

jednym katalogu (na przykład zapisywanie do kilku plików w / tmp), dostęp do tego katalogu jest 

przyznawany zamiast pojedynczych plików. Zmniejsza to ilość posiadanych reguł i zapewnia 

prawidłowe działanie aplikacji po końcowych skompilowanych listach ACL  . Kiedy już poczujesz, że 

dałeś aplikację, której normalnie używasz, zobaczysz w rzeczywistości, wyłącz system ACL z gradm -D 

(lub, alternatywnie, przejdź do trybu administratora z gradm -a), i użyj gradm -L -O / etc / grsec / acl. 

Spowoduje to umieszczenie nowych wyuczonych list ACL na końcu zestawu reguł. Po prostu usuń stare 

listy ACL i jesteś gotowy do pracy. W trybie uczenia jest rejestrowana każda próba dostępu, która 

została odrzucona przez listę ACL dla tego procesu, zezwalając jednocześnie na dostęp. Dlatego 

powinno być dla Ciebie jasne, że aby utworzyć listę ACL o najmniejszych uprawnieniach, należy użyć 

następującej listy ACL: 

/path/to/executable lo { 

/ h 

–CAP_ALL 

RES_FSIZE 0 0 

RES_DATA 0 0 

RES_RSS 0 0 

RES_NOFILE 0 0 

RES_MEMLOCK 0 0 

RES_STACK 0 0 



RES_AS 0 0 

RES_NPROC 0 0 

RES_LOCKS 0 0 

connect { 

disabled 

} 

bind { 

disabled 

} 

 

DODATEK 

A. Nazwy i opisy możliwości 

0. CAP_CHOWN - W systemie z opcją [_POSIX_CHOWN_RESTRICTED] zdefiniowane, to zastępuje 

ograniczenie zmiany własności pliku i własności grupy. 

1. CAP_DAC_OVERRIDE - Zastępuje wszystkie uprawnienia DAC, w tym dostęp do wykonania ACL, jeśli 

zdefiniowano [_POSIX_ACL]. Z wyłączeniem dostępu do DAC objętego CAP_LINUX_IMMUTABLE. 

2. CAP_DAC_READ_SEARCH - Zastępuje wszystkie ograniczenia DAC, dotyczące odczytu i szukania 

plików i katalogów, w tym ograniczeń ACL, jeśli [_POSIX_ACL] jest określone. Z wyłączeniem dostępu 

do DAC objętego CAP_LINUX_IMMUTABLE. 

3. CAP_FOWNER - Zastępuje wszystkie ograniczenia dotyczące dozwolonych operacji na plikach, gdzie 

identyfikator właściciela pliku musi być równy identyfikatorowi użytkownika, z wyjątkiem  sytuacji, gdy 

jest to CAP_FSETID odpowiedni. Nie zastępuje ograniczeń MAC i DAC. 

4. CAP_FSETID - Zastępuje następujące ograniczenia, że efektywny identyfikator użytkownika powinien 

być zgodny z identyfikatorem właściciela pliku przy ustawianiu bitów S_ISUID i S_ISGID plik; że 

efektywny identyfikator grupy (lub jeden z uzupełniających identyfikatorów grup) będzie zgodny 

identyfikator właściciela pliku podczas ustawiania bitu S_ISGID na tym pliku; że S_ISUID i Bity S_ISGID 

są usuwane po pomyślnym powrocie z chown (2) (nie zaimplementowane). 

5. CAP_KILL - Zastępuje ograniczenie, że rzeczywisty lub efektywny identyfikator użytkownika procesu, 

wysłanie sygnału, musi odpowiadać rzeczywistemu lub efektywnemu identyfikatorowi użytkownika 

procesu, odbieranie sygnału. 

6. CAP_SETGID - 

· Umożliwia manipulację przy użyciu setgid (2); 

· Pozwala ustawić grupy (2); 

· Umożliwia fałszowanie danych identyfikacyjnych przekazywanych przez gniazda. 

7. CAP_SETUID - 



· Pozwala na manipulację ustawioną * uid (2) (w tym fsuid); 

· Umożliwia fałszywe pid na przekazywanie poświadczeń gniazda. 

8. CAP_SETPCAP - Przenieś jakąkolwiek możliwość w twoim dozwolonym zestawie na dowolny pid, 

usuń wszelkie możliwości z twojego pid. 

9. CAP_LINUX_IMMUTABLE - Zezwalaj na modyfikację S_IMMUTABLE i 

Atrybuty pliku S_APPEND. 

10. CAP_NET_BIND_SERVICE - 

· Umożliwia wiązanie z gniazdami TCP / UDP poniżej 1024; 

· Umożliwia powiązanie z bankomatami wirtualnymi ATM poniżej 32. 

11. CAP_NET_BROADCAST - Zezwalaj na rozgłaszanie, słuchaj multicastu. 

12. CAP_NET_ADMIN - 

· Zezwalaj na konfigurację interfejsu; 

· Zezwalaj na administrowanie zaporą IP, maskowaniem i rozliczaniem; 

· Zezwalaj na ustawienie opcji debugowania na gniazdach; 

· Zezwalaj na modyfikację tabel routingu; 

· Pozwól na ustawienie dowolnego procesu / grupy procesów na gniazdach; 

· Zezwalaj na wiązanie do dowolnego adresu w celu transparentnego proxy; 

· Zezwalaj na ustawienie TOS (rodzaj usługi); 

· Pozwól na ustawienie trybu swobodnego; 

· Zezwalaj na usuwanie statystyk sterownika; 

· Zezwalaj na multicasting; 

· Zezwalaj na odczyt / zapis rejestrów specyficznych dla urządzenia; 

· Pozwól aktywować gniazda sterowania bankomatem. 

13. CAP_NET_RAW - 

· Pozwól korzystać z gniazd RAW; 

· Pozwól korzystać z gniazd PACKET. 

14. CAP_IPC_LOCK - 

· Zezwalaj na blokowanie wspólnych segmentów pamięci; 

· Zezwalaj na mlock i mlockall (co tak naprawdę nie ma nic wspólnego z IPC). 

15. CAP_IPC_OWNER - Zastąp własność IPC. 

16. CAP_SYS_MODULE - 



· Wstawianie i usuwanie modułów jądra - modyfikuj jądro bez ograniczeń; 

· Zmodyfikuj cap_bset. 

17. CAP_SYS_RAWIO - 

· Zezwalaj na dostęp do ioperm / iopl; 

· Zezwalaj na wysyłanie wiadomości USB do dowolnego urządzenia za pośrednictwem / proc / bus / 

usb. 

18. CAP_SYS_CHROOT - Zezwalaj na używanie chroot (). 

19. CAP_SYS_PTRACE - Zezwalaj na ptrace () dowolnego procesu. 

20. CAP_SYS_PACCT - Umożliwia konfigurację rozliczania procesów. 

21. CAP_SYS_ADMIN - 

· Pozwól na konfigurację bezpiecznego klucza; 

· Pozwól administracji urządzenia losowego; 

· Zezwalaj na sprawdzanie i konfigurację przydziałów dysku; 

· Zezwalaj na konfigurowanie syslogu jądra (zachowanie printk); 

· Pozwól na ustawienie nazwy domeny; 

· Pozwól na ustawienie nazwy hosta; 

· Zezwalaj na wywoływanie bdflush (); 

· Zezwalaj na mount () i umount (), konfigurując nowe połączenie smb; 

· Zezwalaj na niektóre ioctls root; 

· Zezwalaj na nfsservctl; Zezwalaj na VM86_REQUEST_IRQ; 

· Pozwól na odczyt / zapis pci config na alpha; Pozwól irix_prctl na mips (setstacksize); 

· Zezwalaj na płukanie całej pamięci podręcznej na m68k (sys_cacheflush); 

· Zezwalaj na usuwanie semaforów; Używane zamiast CAP_CHOWN do "chowania" kolejek 

komunikatów IPC, semaforów i pamięci współużytkowanej; 

· Zezwalaj na blokowanie / odblokowywanie segmentu pamięci współużytkowanej; 

· Zezwalaj na włączanie / wyłączanie wymiany; 

· Zezwalaj na fałszywe pid na przekazywanie referencji do gniazda; 

· Pozwól na ustawienie buforów odświeżania i płukania na urządzeniach blokowych; 

· Pozwól na ustawienie geometrii w sterowniku dyskietek; 

· Zezwalaj na włączanie / wyłączanie DMA w sterowniku xd; 

· Pozwól administracji urządzeń md (głównie powyższe, ale niektóre dodatkowe ioctls); 

· Zezwalaj na strojenie sterownika ide; 



· Zezwalaj na dostęp do urządzenia nvram; 

· Pozwól administracji urządzenia apm_bios, serial i bttv (TV); 

· Zezwalaj na polecenia producenta w sterowniku wsparcia isdn CAPI; 

· Zezwalaj na czytanie niestandardowych fragmentów przestrzeni konfiguracyjnej pci; 

· Zezwalaj na debugowanie DDI ioctl na sterowniku sbpcd; 

· Zezwalaj na konfigurowanie portów szeregowych; 

· Zezwalaj na wysyłanie nieprzetworzonych poleceń qic-117; 

· Zezwalaj na włączanie / wyłączanie oznakowania w kolejce na kontrolerach SCSI i wysyłanie 

dowolnych poleceń SCSI; 

· Zezwalaj na ustawianie klucza szyfrowania w systemie plików sprzężenia zwrotnego. 

22. CAP_SYS_BOOT - Zezwól na ponowne uruchomienie (). 

23. CAP_SYS_NICE - 

· Zezwalaj na podnoszenie priorytetów i ustawianie priorytetów w innych (różnych UID) procesach; 

· Zezwalaj na planowanie FIFO i round-robin (w czasie rzeczywistym) na własnych procesach i 

ustawianie algorytmu harmonogramu używanego przez inny proces. 

24. CAP_SYS_RESOURCE - 

· Zastąp ograniczenia zasobów. Ustaw limity zasobów; 

· Zignoruj limity przydziałów; 

· Zastąp zarezerwowane miejsce w systemie plików ext2; 

· Zmodyfikuj tryb rejestrowania danych w systemie plików ext3 (wykorzystuje zasoby kronikowania); 

UWAGA: ext2 honoruje fsuid podczas sprawdzania nadpisań zasobów, więc możesz też przesłonić 

używając fsuid; 

· Zastąp ograniczenia rozmiaru w kolejkach komunikatów IPC; 

· Zezwalaj na więcej niż 64hz przerwań od zegara czasu rzeczywistego; 

· Zastąp maksymalną liczbę konsol przy przydzielaniu konsoli; 

· Zastąp maksymalną liczbę map klawiszy. 

25. CAP_SYS_TIME - 

· Zezwalaj na manipulację zegarem systemowym; 

· Zezwalaj na irix_stime na mipsach; 

· Umożliwia ustawienie zegara czasu rzeczywistego. 

26. CAP_SYS_TTY_CONFIG - Zezwalaj na konfigurację urządzeń tty; Zezwalaj na vhangup 

() z tty. 



27. CAP_MKNOD - Zezwalaj na uprzywilejowane aspekty mknod (). 

28. CAP_LEASE - Umożliwia wykonywanie dzierżawy plików. 


