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Abstrakt
Manuell säkerhetsgranskning av Linuxsystems konfigurationer är en tidskrävande
och  mödosam uppgift.  Det  existerar  flera  automatiserade  verktyg  som  säger  sig
kunna  underlätta  arbetet,  upptäcka  uppenbara  säkerhetsrisker  och  generera
underlag för manuella granskningar.

I  detta  arbetet  ställer  vi  oss  frågorna;  “Hur  väl  klarar  befintliga  verktyg,  på  ett
automatiserat vis,  att  identifiera kritiska konfigurationsbrister i  ett  linuxsystem?”
och “Går det att ta fram metoder som bättre identifierar dessa brister?”.  Arbetet
undersöker detta genom att samla verktyg för automatisk auditing och testar dessa i
avsiktligt  sårbart  konfigurerade testmiljöer  baserade på vedertagna riktlinjer  för
systemhärdning.  Parallellt  med  detta  tog  vi  också  ta  fram  förbättrade
identifieringsmetoder  genom  att  utveckla  ett  eget  verktyg  som  inkluderas  i
undersökningen.

Nyckelord - Audit, Härdning, Konfiguration, Linux, Säkerhet 

IV



 
Innehåll
1    Inledning.............................................................................................................................. 1

1.1   Introduktion............................................................................................................................. 1
1.2   Relaterade arbeten................................................................................................................ 2
1.3   Arbetsdisposition................................................................................................................... 3

2    Bakgrund.............................................................................................................................. 5
2.1   Linux behörighetsmodell..................................................................................................... 5
2.2   Privilegie eskalation.............................................................................................................. 6
2.3   COPS............................................................................................................................................ 6
2.4   Lynis........................................................................................................................................... 7
2.5   LSAT............................................................................................................................................ 7
2.6   Tiger........................................................................................................................................... 7
2.7   Unix privesc check(UPC)...................................................................................................... 8

3    Problemformulering...................................................................................................... 10
3.1   Exkluderade verktyg........................................................................................................... 11
3.2   Linux hoist review............................................................................................................... 11
3.3   Tesmiljöer.............................................................................................................................. 11
3.4   Undersökning........................................................................................................................ 12

4    Metod.................................................................................................................................. 14
4.1   Tillvägagångssätt................................................................................................................. 14
4.2   Utformningen av Linux hoist review(LHR)..................................................................14
4.3   Utformning av moduler...................................................................................................... 14
4.4   Beskrivning av moduler..................................................................................................... 15

4.4.1  acct_files............................................................................................................................................. 15
4.4.2  conf_timeline.................................................................................................................................... 15
4.4.3  conf_writable.................................................................................................................................... 16
4.4.4  cron_check......................................................................................................................................... 16
4.4.5  dev_perm............................................................................................................................................ 16
4.4.6  hidden_exec....................................................................................................................................... 16
4.4.7  homedir_check................................................................................................................................. 17
4.4.8  ksplice_info........................................................................................................................................ 17
4.4.9  nfs_check............................................................................................................................................ 18
4.4.10  proc_examiner............................................................................................................................... 18
4.4.11  protection_check.......................................................................................................................... 18
4.4.12  rc_init_perm.................................................................................................................................... 19
4.4.13  shared_lib_perm........................................................................................................................... 19
4.4.14  std_path_perm............................................................................................................................... 19
4.4.15  suid_check....................................................................................................................................... 20
4.4.16  world_writable.............................................................................................................................. 20
4.4.17  Kvalitetsmätning av verktyg.................................................................................................... 21

5    Exprimentuppställning................................................................................................. 23
5.1   Testmiljöer............................................................................................................................. 23
5.2   Introducerade svagheter................................................................................................... 24
5.3  Verktyg..................................................................................................................................... 25

V



6    Resultat.............................................................................................................................. 29
6.1   Undersökningsresultat...................................................................................................... 29

7    Diskussion......................................................................................................................... 32
7.1   Resultatdiskussion.............................................................................................................. 32
7.2   Framtida arbete.................................................................................................................... 33
7.3   Etiskt ställningstagande..................................................................................................... 34

8    Slutsats............................................................................................................................... 36

9    Referenser......................................................................................................................... 38

10    Bilagor.............................................................................................................................. 42

VI



Figurförteckning

Figur 1 - Illustration av accessrättigheter i Linux.

Figur 2 - Illustration av Linux behörighetsmodell.

Figur 3 - Resultat av tester, verktygens förmåga att finna osäkra konfigurationer.

Tabellförteckning

Tabell 1 – Auditverktyg, deras lanseringsår och senaste uppdateringsår.

Tabell 2 - Svagheter som introducerades i testmiljöerna. 

Tabell 3 - Kritiska konfigurationer som introducerades i testmiljöerna.

Tabell 4 - Verktygsversioner som användes vid undersökningen.

Tabell 5 - Omfattning av verktygens producerade rapportunderlag.

VII



Akronymförteckning

API - Application Programming Interface

ELF - Executable and Linkable Format

EIAF - Everything is a file

EUID - Effective User Identifier

GID - Group Identifier

GPLv2 - GNU General Public License v2.0

IDS - Intrusion Detection System

FHS - Filesystem Hierarchy Standard

LHR - Linux hoist review

NFS - Network Filesystem 

SUDO - Substitue User DO

UID - User Identifier

UPC - Unix privesc check

VIII



Ordlista

Audit - En audit är en utvärdering av funktionalitet på de verktyg som avser skydda 
ett systemets kritiska information.

Device file - I ett Linux system hanteras en enhet(device) enligt konceptet 
Everything is a file och representeras som en fil. 

ELF - ELF är standardformatet för exekverbara binära filer i Linux.

Filsignatur - Filsignaturen är den data i en fil som används för att identifiera en 
filtyp. Vid identifiering av en fils format används vanligtvis begreppet magic number
som syftar till en 2-4 byte lång sekvens i början av filen.

Härdning - Härdning eller systemhärdning är en säkerhetsprocess av ett system 
som ämnar minimera den aktuella attackytan. Typiskt för denna process är en 
reducering av attackvektorer så som borttagning av onödig mjukvara, användare, 
tjänster och åtgärda svaga konfigurationer.

Kernel -  Kernel är den programvara som hanterar och översätter systemanrop 
mellan mjukvara och instruktioner från/till hårdvara. 

Konfiguration - En konfiguration är en samling inställningar i form av parametrar 
som manipulerar körning av mjukvara.

Mount  - Montering(mount) av lagringsmedia (hårddiskar, externa enheter och 
delade enheter över nätverk) sker då operativsystemet eller en användare gör 
mediet tillgängligt i filsystemet. 

Root(katalog) - Linux filsystem är hierarkiskt uppbyggt där root(/) utgör den 
första katalogen och är grunden för resterande del av filsystemet.

Root(konto) - Root eller superuser kallas det konto som har fullständiga 
rättigheter till alla filer och program i Linux.

Sudo  - Sudo är ett program som tillåter en användare att exekvera program med en
annan användares(oftast root) säkerhets privilegier.

UID - User Identifier är ett heltal(0-32767) som Linuxsystem använder för att 
identifierar olika användare i operativsystemet. 
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Linux Hoist Review – En undersökning av automatiserade auditverktyg

1 Inledning

1.1 Introduktion

Under de senaste åren har det skett en ökning av digitala attacker[1,2]. Resurser
ämnade  för  preventionen av  dataintrång har  historiskt  sett  koncentrerats  på  de
yttre hoten så som malware och hackers. Samtidigt har den potentiella risken som
interna hot[3,4,5], i form av anställda, utgör mot ett systems säkerhet till stor del
ignorerats.

Enligt  en  rapport  av  Vormetric[6]  anser  företag  att  deras  anställda  inte  är  ett
problem  för  säkerheten,  därför  uppmärksammas  heller  inte  riskerna  de  medför
innan det är för sent och ett intrång redan har skett. En del av problematiken är det
faktum  att  privilegierade  användare,  så  som  systemadministratörer  i  många  fall
måste ha fullständiga rättigheter för att kunna utföra sina jobb. Detta betyder dock
inte att det måste existera en privilegierad användare med ont uppsåt för att en
säkerhetsrisk skall uppstå. En undersökning av FCW[7] visar att 59% av tillfrågade
företagsledare anser att största delen av interna IT-relaterade hot är produkten av
misstag.  Avsikten  förändrar  dock  ej  det  faktum  att  system  på  detta  vis  lämnas
exponerade och kan nyttjas av en illvillig aktör. 

Många företags IT infrastruktur är idag till  stor del Linuxbaserad[8]. Linux är ett
komplext  operativsystem  som  ger  användaren  mycket  kontroll  men  kräver
omfattande  konfiguration  som  skräddarsys  efter  individuella  behov.
Linuxdistributioner i sitt grundutförande levereras i regel väl härdade[9]. Desto mer
konfigurationer som görs och i ju högre grad systemet anpassas ökar också risken
för  att  en administratör  skall  konfigurera  systemet  på ett  sådant  sätt  så  att  det
utsätts för risk[10], i synnerhet i situationer där administratören saknar förståelse
för säkerhet och de risker som kan uppstå. 

Den mänskliga  faktorn  är  omöjlig  att  helt  eliminera och säkerhetsgranskning av
Linuxsystems konfigurationer är en tidskrävande och mödosam uppgift, därför är
det  önskvärt  med automatiserade  verktyg  som kan underlätta  arbetet,  upptäcka
uppenbara säkerhetsrisker och generera underlag för den manuella granskningen.
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Vi ställde oss frågorna:

• Hur väl klarar befintliga verktyg, på ett automatiserat vis, att identifiera 
kritiska konfigurationsbrister i ett linuxsystem?

• Går det att ta fram metoder som bättre identifierar dessa brister?

1.2 Relaterade arbeten

Proaktivt  säkerhetsarbete i  en it-miljö är en mödosam och tidskrävande process
därför föreligger det ett stort behov att kunna automatisera så stora delar av arbetet
som möjligt på ett tillförlitligt sätt[11]. Ansträngningar görs kontinuerligt för att ta
fram automatiserade processer för säkring av system för varierande miljöer i olika
abstraktionslager.  M.  Reilly[12]  fokuserar  i  sitt  arbete  på  vikten  av  detta  i
virtualiserade system. I G.A. Weavers[13] arbete om jämförelser av systempolicyer i
Unixbaserade system diskuteras liknande tillvägagångssätt.

För lokal säkring av system finns idag en rad olika projekt som ämnar att underlätta
arbetet, generera underlag för sytemhärdning och upptäcka osäkra konfigurationer.
Det första verktyget av detta slag som fick utbredd användning kallas COPS[14] och
utvecklades  av  Dan  Farmer  som  ett  akademiskt  projekt  redan  1990.  Farmer
publicerade 1998 ytterligare ett arbete tillsammans med Brad Powell och Matthew
Archibald  vid  namn  Titan[15],  där  de  även  undersöker  möjligheten  att  aktivt
åtgärda osäkra konfigurationer.

Ämnesområdet kan anses vara relativt väl utforskat då Farmers arbete även har
inspirerat  ett  antal  liknande  projekt  av  varierande  omfattning  och
implementationsval, inom både akademiska och privata samman-hang.  En samling
av liknande verktyg och dess senaste underhållsår kan ses i tabell 1.
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Verktyg Release Underhållsår

Bastille[16] 2008 2014

UPC[17] 2008 2010

Lynis[18] 2007 2014

LSAT[19] 2002 2014

Titan[15] 1998 2006

COPS[14] 1992 1996

Tiger[20] 1992 2014

Tabell 1 - Auditverktyg, deras lanseringsår och senaste uppdateringsår.

1.3 Arbetsdisposition

Arbetet har disponerats kronologiskt på följande sätt. 

I del 2 beskrivs behörighetsmodellen då den ligger till grund för förståelse av den
problematik  som  arbetet  berör.  Kritiska  konfigurationer  definieras  och  en
introduktion till de verktyg som är en del av undersökningen ges. 

I  del  3  diskuteras  de  avgränsningar  och val  som gjordes  inför  undersökningens
genomförande. 

Del 4 beskriver undersökningens tillvägagångssätt och utformningen av verktyget
Linux hoist review samt dess identifieringsmetoder. Del 5 specificerar testmiljöerna
och undersökningens förutsättningar i detalj.

Del 6 presenterar en sammanställning av undersökningens resultat. Slutligen i del 7
förs  diskussioner  kring  resultat,  tolkning  och  aktuella  etiska  aspekter,  vidare
framförs de slutsatser som undersökningen fört med sig i del 8.
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2 Bakgrund

2.1 Linux behörighetsmodell

Behörighetsmodellen i Linux utgörs av förhållandet mellan användare, grupper och
accessrättigheter till systemets filer. Linux är ett fleranvändarsystem, vilket betyder
att  det  stödjer  simultan  användning  av  flera  användare  med  olika
behörighetsnivåer.  För  att  differentiera  mellan  olika  användare  och  deras
behörigheter  tilldelas  varje  unikt  användarkonto  en  user  identifier(UID),  vidare
tillhör varje användar-konto också minst en grupp vilken identifieras med en group
identifier(GID). En grupp innehåller en eller flera användare och en användare kan
tillhöra flera grupper. 

 

Figur 1 - Illustration av accessrättigheter i Linux.

Accessrättigheter  för  filer  i  ett  linuxsystem  som  använder  sig  av  en  traditionell
behörighetsmodell definieras av tre accessnivåer, ägare(owner), grupp(group) och
övrig(other).  Vidare  kan  filer  användas  genom  tre  olika  handlingar,  skriva
till(write), läsa från(read) och exekvera(execute). Varje enskild fil besitter attribut
som bestämmer dess accessrättigheter för de tre accessnivåerna, dessa illustreras i
figur 1.

När ett subjekt(användare eller process) försöker utföra en handling(r,w eller x) på
ett objekt(fil i filsystemet) jämför systemet subjektets och objektets attribut för att
applicera rätt  accessrättigheter i följande ordning.

1.  Om  subjektets  UID  matchar  det  UID  som  äger  objektet  används
accessrättigheterna definierat  för accessnivå ägare(2 i  figur  1) för att avgöra om
handlingen får genomföras.

2.  Om  subjektet  inte  äger  objektet  men  subjektets  GID  matchar  det  GID  vilket
objektet tillhör används accessrättigheterna definierat för accessnivå grupp(3 i figur
1) för att avgöra om handlingen får genomföras.
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3.  Om  subjektet  varken äger  eller  delar  grupptillhörighet  med  objektet  används
accessrättigheterna definierat för accessnivå andra(4 i  figur 1) för att avgöra om
handlingen får genomföras.

Figur 2 - Illustration av Linux behörighetsmodell.

Denna behörighetsmodell appliceras på samtliga användare med ett undantag. I alla
Linuxsystem existerar en superuser, vanligtvis med användarnamn root. Root har
alltid UID 0 och ingen av systemets säkerhetskontroller appliceras på handlingar
som genomförs med root privilegier.

2.2 Privilegie eskalation

Privilegie  eskalation  eller  elevering  av  privilegier  är  handlingen  att  utnyttja  en
bug[21],  ett  designmisstag  eller  förbiseende  i  konfiguration  i  ett  operativsystem
eller annan mjukvara för att bereda sig åtkomst till resurser som man annars inte
skulle  ha  tillgång  till.  Tillvägagångssättet  då  en  lågprivilegierad  användare  kan
utföra  handlingar  på  systemet  som  vanligtvis  enbart  kan  utföras  av  en
systemadministratör kallas för en vertikal privilegie eskalation.

2.3 COPS 

I  arbetet  “The  COPS  Security  Checker  System”[14]  presenterar  Farmer  ett
pionjärarbete  inom  automatiserade  kontroller  av  konfigurationer.  I  arbetet
konstateras att strävan efter en god balans mellan säkerhet och tillgänglighet ofta
leder  till  komplikationer,  i  synnerhet  i  de  fall  då  detta  görs  av  en
systemadministratör som saknar utbildning och erfarenhet.  Arbetet  resulterade i
verktyget COPS (Computer Oracle and Password System) blev det första verktyg för
automatisk identifiering av osäkra konfigurationer som fick en bred användarbas.

COPS är en fristående mjukvara skrivet i shell script som fokuserar på analys av
konfigurationer. Intentionen var att verktygets kod skulle vara lätt att läsa, förstå
och  använda,  vilket  i  förlängningen  underlättar  modifiering  och  tillägg  av  ny
funktionalitet. Verktyget är tillgängligt under licensformen GPLv2.
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2.4 Lynis 

Verktyget Lynis skapade 2007 som ett modulärt auditing verktyg skrivet helt i shell
scripts för Unix och Unixbaserade system. Lynis är ett pågående projekt och ingår
sedan 2013 i företaget CISOfy[22]. Verktyget  uppdateras aktivt och erbjuds både
under licensformen GPLv3 och en rad olika företagslösningar.

Verktygets syfte är att underlätta arbetet vid systemhärdning genom automatiserad
auditing,  sökning  efter  malware  och  hantering  av  mjukvaruppdateringar.  Lynis
genomför  säkerhetssökning  där  svagheter  och  styrkor  i  system  poängsätts  och
summeras  till  ett  hardeningscore.  För  varje  svaghet  verktyget  detekterar
presenterar även verktyget det i resultatet så som ett förslag på en åtgärd eller som
en varning. Utöver identifikation av kritiska konfigurationsbrister fokuserar Lynis
på bredare och mer allmänna best-practise tester i större utsträckning än de andra
verktygen som omnämns. Värt att notera är att Lynis är det enda av de verktyg som
testats som kräver root vid användning.

2.5 LSAT

Linux Security Auditing Tool(LSAT) är ett auditing verktyg som släpptes 2002 och
uppdaterades senast april 2014. LSAT finns tillgängligt under licensformen GPLv3 

Verktyget är helt skrivet i C och kräver en installation innan användning. LSAT har
en  modulär  utformning  och  kommer  med  instruktioner  för   utveckling  av  egna
moduler. För att hantera verktygets omfattande rapporter (approximativt 95 sidor
vid testet av Ubuntu) skapar en av modulerna md5-summor av de filer verktyget
undersökt.  Vid  efterföljande  tester  finns  då  möjligheten  att  framställa  en  mer
lätthanterlig rapport då oförändrade filer kan exkluderas från resultatet. 

2.6 Tiger

Tiger[20]  är  ett  verktyg  som  introducerades  2008.  Verktyget  är  huvudsakligen
skrivet med shell script med vissa inslag av C och är tillgängligt under licensformen
GPLv2. 

Tiger är ett modulärt auditverktyg som även kan användas som ett lokalt IDS vid
periodisk  körning.  Vid  en  första  körning  etableras  en  baseline  som används  vid
efterföljande körningar för att upptäcka förändringar i systemet.
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2.7 Unix privesc check(UPC)

UPC[17] är ett shell script för Linux, Unix och Unixliknande system som fokuserar på
att finna konfigurationsbrister som tillåter privilegie-eskalation. Verktyget skapades
med målet att vara ett komplement till den stora mängden audit verktyg som redan
fanns, med målet att vara ett snabbt, lättläst och portabelt med fokus på att finna
uppenbara attackvektorer istället för att rapportera brister sett ur ett best practice
perspektiv. Verktyget tillhandahålls under licensformen GPLv2.

Vidareutvecklingen  av  UPC  har  sedan  2010  avstannat  och  upphovsmannen
påbörjade istället arbetet med UPC version 2. Den nya versionen av verktyget ämnar
vara stabilare, användarvänligare och framförallt modulärt. Verktyget uppdaterades
aktivt fram till 2012 men har sedan dess inte slutförts och är lämnat i ett halvfärdigt
skick.
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3 Problemformulering

Fokus i detta arbete har varit att undersöka automatiserade verktygs möjlighet för
detektion  av  kritiska  konfigurationsbrister  i  Linuxsystem.  Förutom  ett  urval  av
befintliga verktyg framställdes även ett verktyg,  som vi  valt  att  kalla Linux Hoist
Review(se bilaga 1). Undersökningen genomfördes genom att använda verktygen i
testmiljöer där osäkra kritiska konfigurationer introducerades. Detta gav underlag
för att kunna besvara arbetets frågeställning och bedöma verktygens kvalité.

Kritiska konfigurationsbrister definieras i detta arbete som brister som direkt eller
under  speciella  förutsättningar  kan  leda  till  privilegie-eskalation  eller  ge  en
användare  tillgång  till  privilegierade  eller  skyddade  systemresurser.  Dessa
definieras  som  kritiska  då  de  i   rättighetsmodellen  som  Linuxsystem  nyttjar
äventyrar den totala systemintegriteten.

Av de verktyg som finns tillgängliga(se tabell 1) gjordes ett urval för genomförandet
av undersökningen. Urvalet gjordes med hänsyn av följande kriterier.

Funktionalitet -  Verktygets  huvudsyfte  skall  vara  att  genomföra  lokal
konfigurationsgranskning  och  producera  ett  granskningsunderlag  utan  att  göra
aktiva förändringar i systemet.

Stabilitet -  Verktyget  skall  fungera  och  gå  att  använda  med  de
användningsinstruktioner som specificerats av upphovsmannen.

Tillgänglighet - Verktyget skall vara allmänt tillgängligt.

Kompatibilitet - Verktyget skall vara utformat för att användas på Linux, Unix eller
Unixliknande system.

Verktyg  som  exkluderades  från  undersökningen  fyller  ej  våra  urvalskriterier,
resonemang kan läsas  under  “3.1 Exkluderade verktyg”.  Nedan följer  en lista  av
verktygen som valdes för undersökningen.

COPS -   Pionjärverktyget  för  automatiserade  kontroller  av  säkerhetsbrister.
Verktyget är skrivet i  shell  script och fokus för verktyget är detektion av osäkra
konfigurationer i Unix och Unixliknande miljöer.

Tiger -  Identifierar osäkra konfigurationer och säkerhetsbrister i Linux,  Unix och
Unixliknande miljöer. Skrivet I shell script och c. Underhålls aktivt.

Lynis - Skrivet helt i shell scripts och genererar härdningsunderlag för Unix, Linux
och Unixliknande system. Underhålls aktivt.

Unix privesc check - Skrivet i shell script och fokuserar på att identifiera svagheter
relaterade till privilegie eskalation och system enumerering i Unix och Unixliknande
system.
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LSAT-  Verktyg  skrivet  helt  i  C,  identifierar  osäkra  konfigurationer  och
säkerhetsbrister i Linux, Unix och Unixliknande system. Underhålls aktivt.

3.1 Exkluderade verktyg

Bastille  exkluderades  från  undersökningen  då  dess  primära  syfte  är  att  öka  ett
systems säkerhet genom att göra aktiva konfigurations-ändringar. Arbetets primära
fokus är att undersöka detektions-processen av befintliga osäkra konfigurationer,
således ansågs Bastille olämpligt.

Titan  exkluderades  på  grund  av  att  det  ej  fanns  tillgängligt  för  nedladdning  vid
tidpunkten då undersökningen genomfördes.

Unix privesc check version 2 exkluderades då det vid tidpunkten då undersökningen
genomfördes var lämnat i ett halvfärdigt stadium och således ej fungerade.

3.2 Linux hoist review

Genom att framställa ett verktyg säkerställdes det att bristerna som introducerades
gick att återfinna på ett automatiserat vis. Verktyget som framställdes inkluderades
sedan i undersökningen och jämfördes  mot de befintliga verktygen.

Verktyget  framställdes  som  ett  modulärt  ramverk  skrivet  i  Python.  Valet  att
använda Python gjordes då det erbjuder flexibilitet, tillgänglighet, portabilitet samt
möjlighet att  skriva objektorienterad kod.  Vidare finns det,  som tidigare nämnts,
verktyg utvecklade i andra miljöer men inget liknande skrivet i Python. Verktyget,
som är skrivet för detta arbete har kod som är kompatibel med Python version 2.6
och 2.7. Version 2.6 släpptes i sin slutgiltiga form 2008 och levereras som standard
med distributionerna Ubuntu, Debian och CentOS. 

3.3 Tesmiljöer

Som  testmiljöer  valdes  distributionerna  Ubuntu,  Debian  och  CentOS.  Dessa  tre
operativsystem valdes utifrån dess dominerande marknadsandelar och spridning
som serverplattform[23].
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3.4 Undersökning 

För att kontrollera verktygens funktionalitet och studera dess kvalitet användes en
jämförande  undersökning.  Som  metod  valdes  ett  scenariobaserat  test  som  kan
likställas  vid  ett  white  box  penetrationstest[24].  Det  innebär  att  testmiljöerna
skapades  med  total  kännedom  om  de  konfigurationsbrister  som  ämnade
identifieras.  Metoden  valdes  då  den  erbjuder  total  kontroll  över  testets
förutsättningar och gav möjlighet att testa verktygen utifrån arbetets frågeställning.

Tre  testmiljöer  skapades  där  en  mängd  säkerhetsbrister  i  form  av  kritiska
konfigurationsbrister  introducerades.  För  att  uppnå  en  balanserad  testmiljö
ordnades  säkerhetsbrister  i  16  kategorier  utifrån  problematik  påvisad  i
härdningsguider[26,27,28].  Vidare  valdes  upp till  två  brister  per  kategori  ut  för
implementation. Då den potentiella attackytan för två svagheter i samma kategori är
liknande placerades de i  olika delar av filsystemet i  de fall  där detta var möjligt.
Detta gjordes för att underlätta tolkningen av resultatet då samma fil kan vara del av
mer än en kategori av säkerhetsbrister.

Vid  testning  användes  verktygen  enligt  de  rekommendationer  tillhandahållet  av
upphovsmannen. Detta gäller även instruktioner för hur resultat skulle tolkas, i de
fall detta fanns att tillgå.
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4 Metod

4.1 Tillvägagångssätt
I detta arbete ställs frågan, hur väl klarar befintliga verktyg, på ett automatiserat vis,
att identifiera kritiska konfigurationsbrister i ett linuxsystem?

För att kunna besvara frågeställningen utvecklades ett verktyg som gör automatiska
kontroller för att kunna jämföra resultat genererade av de undersökta verktygen.

Testmiljöer baserade på målsystemen Ubuntu, Debian och CentOS skapades under
utvecklingen  av  ramverket.  Miljöerna  försågs  avsiktligen  med  samtliga  av  de
konfigurationsbrister  som  avsågs  identifieras.  Detta  medförde  möjligheten  att
genomföra  tester  av   verktyget  skrivet  för  detta  arbete  och  jämföra  det  med
befintliga.  På  detta  vis  kunde  funktionalitet  samt  kompatibilitet  med  valda
målsystem utvärderas.

4.2 Utformningen av Linux hoist review(LHR)
Linux  hoist  review  är  namnet  på  det  verktyg  som  utvecklades  i  samband  med
undersökningen  för  att  säkerställa  att  konfigurationsbristerna  går  att  återfinna.
Verktyget utvecklades i Python kompatibelt med version 2.6 samt 2.7. Detta gjordes
för  att  dessa  versionerna  är  standard  i  de  Linuxdistributioner  som  används  i
testmiljöerna.

Ramverket i  sig utvecklades på ett sådant vis  så att det i  största möjliga mån är
portabelt, minimalistiskt och erbjuder goda möjligheter för användare att utveckla
egna kontrollmoduler. Med detta som grundidén och målgruppens behov i åtanke
har verktyget licensierats som fri programvara under GPLv3[29]. 

4.3 Utformning av moduler
Vid utformningen av ramverkets moduler efterlevdes följande målsättningar för att i
största möjliga mån säkerställa portabilitet och flexibilitet. 

Modulerna utformades på ett sådant vis att de ej är beroende av tredjepartsbibliotek
eller  externa  binärer  annat  än  de  som  inkluderas  i  grundutförandet  av  Python.
Vidare har varje modul för avsikt att kontrollera en avgränsad tjänst eller en specifik
typ av problem. Detta ger en viss överlappning, exempelvis förkommer det att en fils
accessrättigheter kontrolleras mer än en gång, även om kontrollen i detta fall blir
redundant har detta val har gjorts för att bibehålla struktur i utformningen. 

Modulerna skall vara anpassade för att köras med ett oprivilegierat användarkonto
och  automatiskt  identifiera  konfigurationssvagheter  utan  att  göra  aktiva
förändringar i systemet.
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4.4 Beskrivning av moduler

Nedan följer beskrivningar av syfte och funktionalitet av de 16 moduler som 
utvecklats i samband med undersökningen. 
 

4.4.1 acct_files
En av de mer uppenbart säkerhetskritiska delarna i ett system är de som definierar
inloggnings- och behörighetsinformation för  systemets användare. I Linuxsystem
definieras  dessa  av  filerna  ”/ect/passwd”,  ”/etc/group”  och  ”/etc/shadow”.  Att
accessnivåerna och innehållet i dessa  är konfigurerade på ett säkert vis är viktigt då
hela  behörighetsmodellen bygger  på att  integriteten och riktigheten i  dessa  filer
bibehålls[30].

Modulen  kontrollerar  accessrättigheter  för  en  rad  filer  relaterade  till
användarkonton. Även innehållet i läsbara filer kontrolleras i viss mån samt vanligt
förekommande backupplatser.

4.4.2 conf_timeline
Linux rättar sig efter Filesystem Hierarchy Standard(FHS) enligt vilken katalogen
“/etc”  är  den  primära  förvaringsplatsen  för  ett  systems  lokala
konfigurationsfiler[31].

Då Linuxsystem i  sitt  grundutförande i  regel  är väl härdade,  görs antagandet att
säkerhetsrisker  via  inställningar  i  konfigurationsfiler  med  största  sannolikhet
introducerats  efter  systemets  initiala  installation.  Därför  är  det  intressant  ur  ett
säkerhetsperspektiv att hitta konfigurationsfiler vars innehåll har förändrats efter
det datum då systemet först installerades. 

Då  linuxsystem  vanligtvis  ej  sparar  sitt  installationsdatum  gör  modulen  en
uppskattning av när systemet först installerades genom att analysera tidsstämplar
associerade med förändringar av metadata på kataloger i root (/). Katalogerna i root
skapas vid installationstillfället och metadata förändras i regel ej under systemets
livslängd.

Utifrån denna uppskattning skapas sedan en tidslinje för de innehållsförändringar
som  gjort  i  filer  under  katalogen  “/etc”.  Detta  ger  en  överskådlig  bild  av  vilka
konfigurationer  som  har  förändrats  och  därmed  avviker  från  distributionens
grundutförande.  Detta  ger  goda  möjligheter  att  i  det  löpande  underhållet  av
operativsystemet  snabbt  upptäcka  förändringar  och  på  så  sätt  minimera  det
manuella arbetet att lokalisera konfigurationer som kräver manuell granskning.
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4.4.3 conf_writable 
Linux  rättar  sig  efter  FHS  enligt  vilken  katalogen  “/etc”  är  den  primära
förvaringsplatsen för ett systems lokala statiska konfigurationsfiler. Om någon av
dessa har svaga skrivrättigheter[32] betyder det att opriviligerade användare kan
ändra systemets globala konfigurationer vilket innebär en uppenbar säkerhetsrisk.

Modulen undersöker rättighetsinställningar på samtliga filer och kataloger under
”/etc” och anmärker på skrivbara filer och kataloger som hittas.

4.4.4 cron_check 
Cron och anacron är tjänster för att utföra schemalagda aktiviteter i Linuxsysytem.
Tjänsterna används för periodiskt systemunderhåll såväl som användardefinerade
uppgifter.  Tjänsterna  läser  in  de  aktiviteter  som  skall  utföras  från  ett  flertal
fördefinierade platser och exekverar dessa med identiteten av användaren som äger
filen som beskriver aktiviteten[33]. Svaga skrivrättigheter på en sådan aktivitet är
en  uppenbar  säkerhetsrisk  då  det  skulle  ge  en  annan  användare  möjlighet  att
exekvera kommandon med aktivitetsägarens identitet[26].

Modulen undersöker rätthetsinställningar på alla schemalagda aktiviteter och 
konfigurationsfiler relaterade till cron och anacron. Vidare analyseras också 
innehållet i de definierade aktiviteterna genom att leta efter skrivbara referenser till
kataloger och filer som används av aktiviteten.

4.4.5 dev_perm
Ett  av  Linux  grundkoncept  är  Everything  is  a  file  vilket  i  praktiken  betyder  att
fysiska enheter (exempelvis RAM, skrivare och hårddiskar) representeras av device
files. Detta betyder att åtkomst till exempelvis en hårddisk kan ske både genom dess
logiska representation och dess fysiska representation. Om rättighetsinställningarna
på  den fysiska  representationen av  en  enhet  är  svaga  kan det  användas  för  att
kringgå accessrättigheter i den logiska filstrukturen av samma enhet[30].

Modulen  kontrollerar  läs-  och  skrivrättigheter  på  device  files  som  motsvarar
monterade filsystem, swap filer samt RAM.

4.4.6 hidden_exec
Körbara filer i  Linuxmiljöer är primärt av den öppna standarden ELF(Executable
and Linkable Format). Att en ELF-fil  döljs för användaren är mycket ovanligt och
innebär i sig inte en säkerhetsrisk men då det finns väldigt få legitima anledningar
att göra detta är det något som bör undersökas när de påträffas[34,35]. 

Modulen  söker  igenom  hela  filsystemet  efter  både  dolda  ELF  filer  och  dolda
kataloger  som  innehåller  ELF  filer.  Filerna  identifieras  genom  att  matcha
filsignaturen för ELF formatet.
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4.4.7 homedir_check
Användare i  Linuxsystem har  vanligtvis  ett  home  definierat  i  ”/etc/passwd”.  Ett
home är användarens personliga katalog och innehåller, förutom användarens filer,
en  mängd  användarspecifika  konfigurationsfiler  och  scripts  som används  för  att
anpassa användarens systemmiljö[33].  Om en användare kan modifiera eller läsa
dessa filer i en annan användares home kan han med stor sannolikhet helt ta över
dennes användarkonto[26].

Modulen läser alla definierade home kataloger i ”/etc/passwd” för användare som
har ett shell definierat i samma fil och kontrollerar accessrättigheter för katalogen
och alla filer i den. 

4.4.8 ksplice_info 
Att  hålla  operativsystem  uppdaterat  är  förmodligen  den  första  åtgärden  som
rekommenderas  i  samband  med  systemhärdning.  Buggar  och  säkerhetsbrister  i
kerneln[33]  upptäcks  och  patchas  kontinuerligt,  det  är  mycket  viktigt  att  dessa
installeras.  Opatchade  brister  i  kerneln  kan i  många  fall  användas för  att  direkt
eskalera en användares privilegier till root[36].

Modulen undersöker om det finns  tillgängliga  säkerhetsuppdateringar  genom att
använda sig av Oracle ksplice inspector[37] patchdatabas genom en förfrågan till
deras  webbaserade API.  Även om databasen inte  är  komplett  för  alla  former av
Linuxsystem inkluderar den i regel de allvarligaste och ger en mycket god indikation
om det aktuella systemet saknar uppdateringar.

4.4.9 nfs_check
NFS är ett protokoll som låter ett system dela med sig utav katalogstrukturer i sitt
lokala filsystem till klienter i ett heterogent nätverk[33]. Protokollet är gammalt och
designades aldrig med säkerhet i åtanke. Oavsett om systemet är konfigurerat som
en NFS server,  NFS klient eller  både och kan många potentiella  säkerhetsbrister
uppstå. Dessa måste granskas noggrant då bristerna i många fall är diskreta[26].

Modulen avgör om systemet är en NFS klient och/eller en NFS server och samlar
relevant konfigurationsdata för manuell granskning.
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4.4.10 proc_examiner
Information om ett Linuxsystems körande processer placeras i ett virtuellt filsystem
under  katalogen  ”/proc”[33].  I  filen  ”/proc/PID/cmdline”  finns  det  för  många
processer information om hur processen startades och vilka argument som angavs
vid  körning[38].  Om  en  användare  kan  modifiera  ursprungsprogrammet  eller
filargument till en privilegierad process finns det en risk att det kan användas för att
elevera användarens privilegier.  

Modulen läser information om alla processer som exekveras med ett EUID som inte
matchar  användarens  UID  och  kontrollerar  accessrättigheter  på
ursprungsprogrammet och de argument som kan identifieras som filer.

4.4.11  protection_check
I  Linuxsystem  finns  olika  mekanismer  och  konfigurationsmöjligheter  tillgängliga
som  ämnar  öka  den  generella  säkerheten.  Detta  genom  att  exempelvis  försvåra
utnyttjandet  av  minneskorrumperande  buggar  och  upprätthålla  olika  former  av
systempolicies.  Dessa  är  tänkta  att  fungera  proaktivt  genom  att  minimera
konsekvenserna av felkonfigurerade eller komprometterade program[26].

Modulen  kontrollerar  status  och  konfiguration  för  systemets  olika  globala
skyddsmekanismer. De som undersöks är ASLR[39], NX[40] stöd, mmap minimum
address[41] samt SELinux[26].

4.4.12 rc_init_perm
Tjänsters tillstånd vid olika runlevels i Linuxsystem styrs av en mängd shell scripts,
oftast  kallade  för  rc  scripts  eller  init  scripts[33].  Dessa  används  automatiskt  av
systemet när detta byter runlevel eller manuellt av en användare när denne önskar
ändra körtillståndet för en tjänst. Då dessa script i regel exekverar som root är det
mycket  viktigt  att  en  oprivilegierad  användare  inte  kan modifiera  scripten  eller
annan funktionalitet som scripten använder sig av. 

Modulen  kontrollerar  accessrättigheter  på  alla  rc  scripts  och  relevanta
konfigurationsfiler  både  för  den  äldre  standarden  SysVinit[42]  och  de  nyare
Upstart[43]  samt systemd[44].  Vidare kontrolleras  accessrättigheter  på filer  som
refereras av rc scripts.
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4.4.13 shared_lib_perm
ELF binärer i Linuxsystem använder sig vanligtvis av dynamic loading[45] av delade
programbibliotek[46].  I  praktiken betyder  detta  att  programbibliotek  lokaliseras
och laddas vid exekveringstillfället. Var biblioteket lokaliseras styrs av en dynamic
linker[47] vars relevanta konfiguration är lokaliserad i  filen “/etc/ld.so.conf”[48].
Filen  definierar  ett  antal  platser  där  linkern  kommer  leta  efter  efterfrågade
bibliotek. Då biblioteken används av många olika program är det viktigt att inte ha
svaga  accessrättigheter  på  varken  programbiblioteken  eller  katalogerna  som
definieras  i  ld.so.conf.  Har  dessa  svaga  accessrättigheter  kan  det  tilllåta  en
oprivilegierad användare att ersätta legitima bibliotek med godtycklig kod som då
laddas i privilegierade processer.

Modulen söker igenom alla definierade sökvägar i “/etc/ld.so.conf” och undersöker
accessrättigheter på sökvägarna och alla filer under dem.

4.4.14 std_path_perm
Användare interagerar i regel med Linuxsystem via ett shell för användbarhet och
bekvämlighet är det önskvärt att en användare kan exekvera ett program genom att
enbart  skriva  dess  namn  och  inte  dess  totala  sökväg[30].  Denna  funktionalitet
möjliggörs genom att  definiera miljövariabeln  PATH vilken innehåller en lista av
sökvägar där systemet letar efter programmet som skall exekveras. Det är därför
viktigt att sökvägarna i PATH har strikta accessrättigheter så standardprogram inte
kan ersättas med godtyckliga program av en oprivilegierad användare.

Modulen  söker  igenom  sökvägar  som  ofta  används  i  PATH och  undersöker
rättigheterna både på katalogerna själva och alla filer under dessa kataloger.

4.4.15 suid_check
Program med attributen  SUID eller  SGID definierade exekverar med effective  UID
eller GID som användaren respektive gruppen som är ägare av programfilen. Detta
är en vanlig lösning för att låta vanliga användare genomföra handlingar som kräver
root behörighet. En användare kan alltså på detta vis utföra utvalda privilegierade
handlingar på ett system utan att själva vara privilegierade[30].  Detta blir  då en
uppenbar  säkerhetsrisk  om  programfilen  har  svaga  accessrättigheter  eller
programmet i sig utför handlingarna på ett osäkert sätt.

Modulen  söker  igenom  hela  filsystemet  efter  filer  med  egenskaperna  SUID eller
SGID och  kontrollerar  accessrättigheterna  på  dessa.  Vidare  jämförs  de  med  en
lista[26]  med  standardprogram  som  är SUID/SGID i  de  flesta  distributioners
grundutförnade för att kunna identifiera program som är speciellt definierade för
systemet.
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4.4.16 world_writable
Data  i  filer  och  kataloger  med  globala  skrivrättigheter  kan  ändras  av  vilken
systemanvändare  som  helst.  I  regel  kan  tillräckliga  rättigheter  för  önskad
funktionalitet  ges  genom  en  kombination  av  användar-  och  gruppspecifika
rättighetsinställningar  utan  de  oförutsedda  säkerhets-brister  globala
skrivrättigheter i många fall kan medföra[26]. Om det trots det krävs en katalog med
globala skrivrättigheter är det starkt rekommenderat att man använder sig av sticky
bits[33] för att undvika att olika användare kan modifiera varandras filer.

Modulen  söker  igenom  hela  filsystemet  efter  filer  och  kataloger  med  globala
skrivrättigheter och samlar dessa i en lista. Vidare kontrolleras även om sticky bit
används på de kataloger som identifieras som globalt skrivbara.

4.4.17 Kvalitetsmätning av verktyg
Metoden  för  att  mäta  verktygens  kvalité  och  jämföra  de  mot  varandra  har
genomförts  på  följande  vis.  Tre  testmiljöer  baserade  på  Linuxdistributionerna
Ubuntu, Debian och CentOS framställdes genom att förse dem med samtliga av de
osäkra  kritiska  konfigurationer  som  valts  ut.  Verktygens  individuella  kvalité
avgjordes genom att  köra verktygen i testmiljöerna och observera resultaten.  Då
rapporterna som producerades av verktygen skiljer sig avsevärt i utformning gavs
en  träff  för  varje  introducerad  svaghet  som  återfanns  i  rapporten  i  form  av  en
varning eller åtgärdsrekommendation.
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5 Exprimentuppställning

5.1 Testmiljöer
Testmiljöerna bestod av tre virtuella miljöer som skapades och kördes i Oracle VM
VirtualBox 4.3.10r93012.

Följande versioner av Ubuntu, Debian och CentOs användes för testmiljöerna.

Ubuntu
Linux  ada.ubuntu  3.11.0-15-generic  #25~precise1-Ubuntu  SMP  Thu  Jan  30
17:42:40 UTC 2014 i686 i686 i386 GNU/Linux

Debian
Linux debian 3.2.0-4-686-pea #1 SMP Debian 3.2.54-2 i686 GNU/Linux

CentOs
Linux localhost.localdomain 2.6.32-4331.el6.i686 #1 SMP Fri Nov 22 00:26:36 UTC
2013 i686 i686 i386 GNU/Linux

De virtuella miljöerna konfigurerades med tre stycken användarkonton Ada, Emma
och Jacob. Användare Ada skapades vid installation förutom i fallet CentOs där det
automatiskt skapades ett root konto. Emma är en privilegierad användare och även
den som utförde undersökningen. Jacob är en oprivilegierad användare.
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5.2 Introducerade svagheter
Tabell  3  anger  konfigurationssvagheter  som  introducerades  i  testmiljöerna.  För
teknisk instruktion se bilaga 2.

Test Svagheter Information

Test 1 ● /etc/shadow- gavs globala läsrättigheter
● /etc/passwd gavs globala skrivrättigheter

4.4.1
acct_files

Test 2 ● /etc/sudoers innehåll modifierades 4.4.2 
conf_timeline

Test 3 ● /etc/profile gavs globala skrivrättigheter
Debian och Ubuntu

● /etc/bash.bashrc gavs globala skrivrättigheter
CentOs

● /etc/bashrc gavs globala skrivrättigheter

4.4.3 
conf_writable

Test 4 ● /lib/cron.job.sh skapades med globala skriv- och 
körrättigheter och “10 6 * * * root /lib/cron.job.sh” 
adderades i /etc/cronjob

Debian och Ubuntu
● /etc/cron.daily/apt gavs globala skrivrättigheter

CentOs
● /etc/cron.daily/cups globala skrivrättigheter

4.4.4
cron_check

Test 5 ● /dev/mem gavs globala skrivrättigheter
● /dev/sda1 gavs globala skrivrättigheter

4.4.5
dev_perm

Test 6 ELF binären /usr/sbin/chpasswd kopierades till
● /tmp/.hidden.chk
● /tmp/.hide/hidden.chk

4.4.6 
hidden_exec

Test 7 Användaren på dessa två filer ändrades från Ada till Emma
● /home/ada/.bash_history gavs golbala läsrättigheter
● /home/ada/.bashrc gavs globala skrivrättigheter

4.4.7 
homedir_check

Test 8 ● Testmiljöerna uppdaterades inte 4.4.8
ksplice_info

Test 9 ● /etc exponerades mot nätverket genom att katalogen
lades till i filen /etc/exports

● En automatisk montering av en nod på det lokal 
nätverket lades till i filen /etc/fstab

4.4.9
nfs_check

Test 10 ● Ett bashscript med en evig loop skapades som 
filen /usr/bin/running_ps.sh av användera Ada, filen 

4.4.10 
proc_examiner
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gavs globala skrivrättigheter varpå scriptet startades.

Test 11 ● /proc/sys/vm/mmap_min_addr gavs värdet 0
● /proc/sys/kernel/randomize_va_space gavs värdet 0

4.4.11 
protection_check

Test 12 ● /etc/init gavs globala skrivrättigheter
● Filen /home/emma/Documents/runlevel3 skapades 

och symbolisk länk ‘/etc/rc3.d/S20startup’ skapades

4.4.12 
c_init_perm

Test 13 Ubuntu och Debian
● /etc/ld.so.conf.d/libc.conf gruppen “användare” gavs 

skrivrättigheter
● /usr/local/lib/python2.7/site-packages gavs globala 

skrivrättigheter
CentOs

● /etc/ld.so.cof.d/qt-i386.conf gruppen “användare” 
gavs skrivrättigheter

● /usr/lib/qt-3.3/lib/libqt-mt.so.3 gavs globala 
skrivrättigheter

4.4.13 
shared_lib_perm

Test 14 ● /bin/ls gavs globala skrivrättigheter 4.4.14 
std_path_perm

Test 15 ● /usr/bin/passwd gavs globala skrivrättigheter
● /usr/bin/wall gavs globala skrivrättigheter

4.4.15 
suid_check

Test 16 ● /home/jacob gavs globala läs- och skrivrättigheter 4.4.16 
world_writable

Tabell 3. Kritiska konfigurationer som introducerades i testmiljöerna.

5.3 Verktyg
De verktyg ingick i undersökningen anges i tabell 3.

Verktyg Version

Cops 1.04+

Lynis 1.5

Unix privesc check 1.4

Lsat 0.9.8

Tiger 3.2.4

Linux hoist review 0.2

Tabell 4. Verktygsversioner som användes vid undersökningen.
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I undersökningen exekverades verktygen på följande vis.

Cops

Lynis

LSAT

Tiger

Unix privesc check

Linux hoist review
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6 Resultat 

6.1 Undersökningsresultat

Figur 3 återger resultatet för varje introducerad svaghet(se tabell 3) över de olika
programvarorna och de olika operativsystemen. 

 

Figur 3. Resultat av undersökningen, verktygens förmåga att finna osäkra konfigurationer.
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Tabell 5 visar omfattningen av de rapporter de olika verktygen genererade under 
testerna. 

Verktyg Rapport (A4-sidor)

COPS 1

Linux hoist review 5 + 21 (bilaga)

Tiger 13

Lynis 29 + 90 (bilaga)

LSAT 90

Unix privesc check 100

Tabell 5. Omfattning av verktygens producerade rapportunderlag.
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7 Diskussion

7.1 Resultatdiskussion

Syftet med undersökningen som genomfördes i detta arbetet har varit att undersöka
automatiserade  verktygs  möjlighet  att  identifiera  kritiska  konfigurationsbrister  i
Linuxsystem.

Resultaten vi nått är både positiva och negativa. Positiva på det vis att vi,  genom
vårat  eget  verktyg,   påvisar  att  man på  ett  automatiserat  vis  kan  identifiera  de
kritiska konfigurationsbrister  som introducerats.  Negativa  då en majoritet  av  de
etablerade  verktygen  ej  identifierade  svagheterna  i  den  utsträckning  man  kan
förvänta sig. 

Svagheterna  som  introducerades  i  testmiljöerna  och  bedömnings-systemet  i
undersökningen är båda utformade av oss. När undersökningen genomförs på detta
vis är det svårt att undvika en viss bias. Detta reflekteras i resultatet genom att vårat
verktyg identifierade samtliga av de introducerade svagheterna. Vad vi vill säga med
detta resultat är inte att det egna verktyget på alla sätt är överlägset andra utan
snarare  påvisa  att  svagheterna  vi  valt  ut  faktiskt  kan  identifieras  på  ett
automatiserat  vis.  Det  är  viktigt  att  belysa  möjligheten att  de  testade  verktygen
skulle prestera bättre än vårat eget i en annorlunda testsituation där andra test och
bedömnings-kriterier valts. 

Det som går att tolka ur resultatet är det faktum att de etablerade verktygen i flera
fall misslyckas med att identifiera svagheter som av oss är definierade som kritiska.
Det  är  besvärande  då  testen  baseras  på  vedertagna  riktlinjer  och
rekommendationer för härdning av system.

Lynis har i vår undersökning utmärkt sig genom att vara det verktyg som presterar
sämst. Detta är överraskande då verktyget har utvecklats under lång tid och ger ett
väldigt  professionellt  intryck.  Lynis  producerar  en  diger  rapport  som  innehåller
flera  rekommendationer  på  best  practice  åtgärder  för  att  härda  systemet  men
missar i stort sett alla kritiska brister relaterade till privilegieeskalation. Vi anser att
det finns anledning att ifrågasätta verktygets funktion.

COPS klarar sig bra i vår undersökning trots att det var det första verktyget av sitt
slag  och  ej  har  uppdaterats  på  många  år.  Anmärkningsvärt  är  även  att  andra
verktyg,  som säger sig ha blivit  inspirerade av COPS,  inte lyckats återskapa dess
funktionalitet.

30



Linux Hoist Review – En undersökning av automatiserade auditverktyg

Bland de verktyg  som ingick  i  undersökningen var  det  dominerande teknikvalet
shell script. Trots att shell script av flera anledningar är det naturliga valet när man
vill  maximera ett  verktygs  portabilitet  på Unix och Linuxplattformar innebär det
samtidigt en begränsning. Shell script är primitivt och saknar många av de fördelar
ett nyare språk så som Python erbjuder. Detta är en av de fördelar vårat verktyg har
då  Python  har  tillåtit  oss  att  enklare  implementera  mer  intelligenta
identifieringsmetoder.

De rapporter som verktygen producerar är mycket varierade in sin omfattning och
även användbarhet.  Ingen vikt  har  lagts  vid  detta  vid  slutgiltig  bedömningen av
verktygets kvalitet men sidantalet som respektive verktyg producerar har trots det
sammanställts  och  inkluderats.  Detta  gjordes  då  det  ändå  ger  en  intressant
jämförelse om det sätts i perspektiv till dess identifieringsresultat.

Vi  anser  att  ett  verktygs  användbarhet  drastiskt  reduceras  om den rapport  som
detta  genererar  är  allt  för  omfattande.  När  rapporter  överstiger  90 sidor  (LSAT,
UPC, Lynis) i omfattning blir det tids-krävande att läsa och även mycket svårt att
urskilja relevant information.

Säkerhetsgranskning  av  konfigurationer  i  Linuxsystem  är  en  tids-krävande  och
komplex uppgift som kräver omfattande kunskap om systemet. De säkerhetsrisker
som kan identifieras på ett automatiskt vis är begränsade då de bara inkluderar de
mest uppenbara som är beroende av bestämda villkor. Många risker som kan uppstå
är   diskreta  och  beror  på  faktorer  som  är  svåra  att  förutse  eller  analysera.  Ett
exempel på detta är NFS exporter där en och samma konfiguration kan anses vara
både  säker  och  osäker  beroende  på  hur  andra  enheter  i  samma  nätverk  är
konfigurerade. I dessa fall är det ändå hjälpsamt om ett verktyg kan producera ett
underlag som underlättar en manuell granskning.

7.2 Framtida arbete

Vidare expandering av undersökning av denna art är intressant och en bra metod 
för att verifiera funktionalitet av verktygen. Det hade även varit intressant att kunna
testa på driftsatta system, vilket inte föll inom ramarna för detta arbete. 

Beträffande verktyget Linux Hoist Review så finns det ytterligare funktionalitet som
det  i  framtiden  är  önskvärt  att  implementera.  Det  finns  många  områden  av
konfigurationsbrister som detta arbete inte valt att tittat på och således även goda
möjligheter  att  expandera  ramverkets  funktionalitet.  Då  verktyget  byggdes  med
detta i åtanke finns det goda förutsättningar för detta.

Vi  gjorde  valet  att  verktyget  skulle  vara  exekverbart  från  en  icke  privilegierad
användare  vilket  även  innebar  en  begränsning,  till  exempel  djupanalys  av
systemkritiska konfigurationsfiler så som sudoers och shadow. Optimalt vore om
användaren  erbjöds  möjligheten  att  köra  verktyget  i  ett  root  läge,  detta  hade
möjliggjort en djupare analys av innehållet i dessa.
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7.3 Etiskt ställningstagande 

Naturen av  detta  arbete  berör  svagheter  av konfigurationer  i  Linuxmiljö,  detta  i
syfte  att  kunna  generera  underlag  för  att  underlätta  arbetet  vid  härdning  av
operativsystemet. Vi anser att kunskap om ett systems svagheter är den viktigaste
delen i härdningsprocessen. Arbetet är ämnat för att stärka säkerheten och belyser
endast den aktuella attackytan och vilka konfigurationer som ligger till dess grund.
Det är ofrånkomligt att de beskrivna svagheterna, av en illasinnad part, även skulle
kunna utnyttjas för att förse sig med information om attackvektorer. Ett brott av
denna  karaktär  klassas  enligt  Svensk  lag  som  dataintrång  enligt  4  kap  9c  §
brottsbalken[49].

För att kunna utnyttja information/programvara från detta arbete krävs tillgång till
det system som skall  testas.  Om detta sker utan behörighet är det  redan i  detta
skede  som  ett  brott  begås.  Rapporten  producerad  av  verktyget  är  en
sammanställning av filer som den aktuella användaren faktiskt har läs/skriv eller
exekveringsrättigheter till  och presenterar endast  detta för användaren.  Även då
verktyget  i  sig  inte  bryter  mot  ovan  nämnda  lag  så  skulle  användandet  kunna
klassas som förberedelse till brott enligt 4 kap §10 brottsbalken om det sker utan
rätt behörighet/tillstånd. 

Användning av LHR bör alltid ske med skriftligt intyg från den som av verksamheten
explicit  har  blivit  tilldelad  huvudansvaret  för  frågor  rörande  den  IT-relaterade
säkerheten, detta för att eliminera risken för missförstånd.
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8 Slutsats

I detta arbete undersöktes hur väl befintliga audit verktyg på ett automatiserat vis
klarar  av  att  identifiera  osäkra   kritiska  konfigurationer  i  Linuxsystem.  Vidare
utforskades möjligheterna ta fram bättre identifieringsmetoder för att verifiera krav
som ställdes på verktygen.

Kritiska  brister  ordnades  i  16  olika  kategorier  utifrån  problematik  påvisad  i
vedertagna  härdningsguider.  Fokus  lades  på  privilegie-eskalation  och  bristerna
implementerades i testmiljöer baserade på Ubuntu, Debian och CentOs.   

Resultatet är både positiva och negativa. Positiva genom att vi bevisat att man på ett
automatiserat  vis  kan  identifiera  de  utvalda  kritiska  konfigurationsbristerna.
Negativa  då  en  majoritet  av  de  redan  etablerade  verktygen  ej  identifierade
svagheterna i den utsträckning man kan förvänta sig.

Vi  anser  de  metoder  vi  framställt  fungerar  väl  som  ett  supplement  till  andra
automatiserade verktyg och ett hjälpmedel som effektiviserar arbetet vid manuella
audits och systemgranskningar. Genom under-sökningen visas även att det finns ett
behov av dessa metoder.
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10 Bilagor

Bilaga 1

https://bitbucket.org/age0helkay/hoist_review/

Bilaga 2

Test 1

root@debian:~# chmod o+r /etc/shadow-
root@debian:~# chmod o+w /etc/passwd

Test 2

root@debian:~# echo “## Password for Emma: tester” >> /etc/sudoers

Test 3 

root@debian:~# chmod o+w /etc/profile
(Debian och Ubuntu)
root@debian:~# chmod o+w /etc/bash.bashrc 
(CentOs)
root@debian:~# chmod o+w /etc/bashrc      

Test 4

root@debian:~# chmod -R o+w /etc/cron.monthly
root@debian:~# echo “##” >> /lib/cron.job.sh
root@debian:~# chmod o+wx /lib/cron.job.sh
root@debian:~# echo “10 6 * * * root /lib/cron.job.sh” >> /etc/crontab
(Debian och Ubuntu)
root@debian:~# chmod o+w /etc/cron.daily/apt
(CentOs)   
root@debian:~# chmod o+w /etc/cron.daily/cups  

Test 5

root@debian:~# chmod o+w /dev/mem
root@debian:~# chmod o+w /dev/sda1
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Test 6

root@debian:~# cp /usr/sbin/chpasswd /tmp/.hidden.chk
root@debian:~# mkdir /tmp/.hide
root@debian:~# cp /usr/sbin/chpasswd /tmp/.hide/hidden.chk

Test 7

root@debian:~# chown emma:emma  /home/ada/.bash_history
root@debian:~# chown emma:emma  /home/ada/.bashrc
root@debian:~# chmod o+r /home/ada/.bash_history
root@debian:~# chmod o+w /home/ada/.bashrc

Test 8

root@debian:~# uname -r

Test 9

root@debian:~# echo “/etc *(rw,sync)” >> /etc/exports
root@debian:~# echo “Attacker:/Tools /media/nfs nfs 
rsize=8192,wisize=8192,timeo=14,intr” >> /etc/fstab

Test 10

root@debian:~# echo “#! /bin/bash” > /usr/bin/running_ps.sh
root@debian:~# echo “while : ” >> /usr/bin/running_ps.sh
root@debian:~# echo “do” >> /usr/bin/running_ps.sh
root@debian:~# echo “        sleep 10” >> /usr/bin/running_ps.sh
root@debian:~# echo “done” >> /usr/bin/running_ps.sh
root@debian:~# chown ada:ada /usr/bin/running_ps.sh
root@debian:~# chmod u+x /usr/bin/running_ps.sh
root@debian:~# chmod o+w /usr/bin/running_ps.sh
root@debian:~# su ada
ada@debian:~$ /usr/bin/running_ps.sh &
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Test 11

root@debian:~# echo “0” > /proc/sys/vm/mmap_min_addr
root@debian:~# echo “0” > /proc/sys/kernel/randomize_va_space

Test 12

root@debian:~# chmod o+w /etc/init
root@debian:~# echo “##” > /home/emma/Documents/runlevel3
root@debian:~# ln -s  /home/emma/Documents/runlevel3 /etc/rc3.d/S20startup

Test 13

(Debian och Ubuntu)
root@debian:~# chmod g+w /etc/ld.so.conf.d/libc.conf
root@debian:~# chmod o+w /usr/local/lib/python2.7/site-packages
(CentOs)
root@debian:~# chmod g+w /etc/ld.so.conf.d/qt-i386.conf      
root@debian:~# chmod o+w /usr/lib/qt-3.3/lib/libqt-mt.so.3

Test 14

root@debian:~# chmod o+w /bin/ls

Test 15

root@debian:~# chmod o+w /usr/bin/passwd
root@debian:~# chmod o+w /usr/bin/wall

Test 16

root@debian:~# chmod 777 /home/jacob/
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