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Streszczenie W obecnej rzeczywisto±ci system operacyjny musi speªnia¢ coraz wy»sze wymagania od-
no±nie bezpiecze«stwa dziaªania. Pojawiaj¡ si¦ nowe technologie, nowe usªugi, ±wiadomo±¢ informatyczna
u»ytkowników zwi¦ksza si¦, jak i mo»liwo±ci dost¦pu do sieci Internet, do której podª¡czane s¡ nowe kom-
putery. Wszystkie te czynniki daj¡ ogromne mo»liwo±ci komunikacyjne oraz nios¡ nowe zagro»enia i co
za tym idzie nowe wymagania dla bezpiecze«stwa systemów operacyjnych. Stanowi¡ one pierwsz¡ lini¦
obrony przed ±wiadomymi swoich umiej¦tno±ci nieproszonymi u»ytkownikami okre±lanymi mianem intru-
zów. W artykule zostan¡ przedstawione podstawowe zaªo»enia systemów z obowi¡zkow¡ kontrol¡ dost¦pu
(ang. Mandatory Access Control), porównanie systemów z uznaniow¡ kontrol¡ dost¦pu (ang. Discretionary
Access Control) a systemami stosuj¡cymi MAC. Przedstawimy obecne prace zwi¡zane z systemami MAC,
nowe problemy, które pojawiaj¡ si¦ w takich systemach oraz postawimy sobie pytanie: "Co wybra¢ MAC
czy DAC?".

1 Wst¦p

System operacyjny stanowi podstawowe oprogramowanie, które zarz¡dza prac¡ caªego systemu
komputerowego. Dostarcza podstawowych funkcjonalno±ci niezb¦dnych do budowy programów,
które przeznaczane s¡ do rozwi¡zywania konkretnych problemów. Bior¡c pod uwag¦ obecnie
powszechnie dost¦pne systemy operacyjne wida¢, »e aspekt funkcjonalno±ci stanowiª priorytet
w tworzeniu tych systemów. Mniej za± skupiano si¦ nad aspektami bezpiecze«stwa. Podobna
sytuacja ma miejsce z obecnie wykorzystywanymi protokoªami sieciowymi, niezale»nie na któ-
rej warstwie ISO/OSI pracuj¡. Aktualny stan bezpiecze«stwa nie tylko systemów operacyjnych,
ale cho¢by protokoªów sieciowych, np IP, ma zwi¡zek z decyzjami podj¦tymi w przeszªo±ci. W
okresie projektowania obecnie u»ywanych systemów operacyjnych pewne zagro»enia nie byªy
jeszcze znane, ale je±li nawet byªy to wiedza o nich nie byªa szeroko rozpowszechniona. Produ-
cenci systemów operacyjnych chc¡c przyci¡gn¡¢ i utrzyma¢ klientów, skupiali si¦ nad aspektami
powi¦kszania zbioru funkcjonalno±ci oferowanych przez sam system operacyjny. Pracowali rów-
nie» nad polepszeniem wydajno±ci swojego oprogramowania.

Sam system operacyjny nie gwarantuje sukcesu producentowi. Kluczowe jest dodatkowe
oprogramowanie aplikacyjne, które mo»na uruchomi¢ na takim systemie. Ono dopiero przes¡dza
o sukcesie rynkowym systemu operacyjnego. Producenci oprogramowania dodatkowego bazuj¡
na mechanizmach, które dostarcza im system operacyjny. To prawidªowa i naturalna zale»no±¢.
Dlatego wszelkie braki projektowe, czy implementacyjne na poziomie systemu operacyjnego
istotnie wpªywaj¡ na jako±¢ dziaªania oprogramowania dodatkowego. Ten fakt daje o sobie
zna¢ ze zwi¦kszon¡ siª¡ od kilkunastu lat, co mo»na zaobserwowa¢ poprzez pojawiaj¡ce si¦
informacje o naruszeniach bezpiecze«stwa systemów komputerowych nale»¡cych nie tylko do
pojedynczych u»ytkowników, ale do organizacji komercyjnych czy nawet instytucji rz¡dowych.

Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi czytelnikom na to, jak krytyczne dla
bezpiecze«stwa ró»nego typu przetwarzania jest bezpiecze«stwo samego systemu operacyjnego.
Je±li system operacyjny nie b¦dzie dostarczaª wiarygodnych rozwi¡za«, to tworzone aplikacje
na bazie takiego systemu b¦d¡ cz¦sto nadu»ywane przez u»ytkowników i same w sobie b¦d¡
stanowiªy ¹ródªo problemów z bezpiecze«stwem caªego systemu informatycznego.

W artykule zostan¡ omówione wymagania w zakresie bezpiecze«stwa systemów kompute-
rowych oraz przyczyny i skutki powstawania zagro»e«. Zwrócimy czytelnikowi uwag¦ na obec-
nie najpowszechniej zastosowane podej±cie w dziedzinie ochrony systemów operacyjnych oraz



przedstawimy inne podej±cie wywodz¡ce si¦ z rozwi¡za« militarnych. Na koniec podsumujemy
oba podej±cia oraz przedstawimy sugestie, które warto wzi¡¢ pod uwag¦ przy wyborze danego
rozwi¡zania.

1.1 Wymagania w zakresie bezpiecze«stwa systemów komputerowych

Z uwagi na to, »e system operacyjny stanowi platform¦ dostarczaj¡c¡ podstawowych funkcjo-
nalno±ci do budowania bardziej zaawansowanych usªug, jego rola jest krytyczna. Oznacza to,
»e system operacyjny powinien wiarygodnie dostarcza¢ podstawowych funkcjonalno±ci równie»
w zakresie bezpiecze«stwa. Je±li mechanizmy ochrony w systemie operacyjnym nie b¦d¡ dobrze
zaprojektowane i zaimplementowane, to budowanie na ich podstawie innych usªug aplikacyjnych
zwi¡zanych z bezpiecze«stwem oka»e si¦ pora»k¡ [12]. Je±li nawet dodatkowe oprogramowanie
b¦dzie prawidªowo zaprojektowane i zaimplementowane, i nie b¦dzie podatne na nadu»ycia,
to mo»e okaza¢ si¦, »e intruz b¦dzie w stanie obej±¢ zabezpieczenia na poziomie systemu ope-
racyjnego. Zagro»enie staje si¦ coraz bardziej widoczne, gdy pojawia si¦ wi¦cej dodatkowego
oprogramowania bazuj¡cego na mechanizmach dostarczanych przez system operacyjny. Taka sy-
tuacja nawarstwia si¦ i po pewnym czasie okazuje si¦, »e nie mo»na wprowadzi¢ istotnych zmian
na poziomie systemu operacyjnego bez powa»nych zmian w ju» dost¦pnym i powszechnie wyko-
rzystywanym oprogramowaniu bazuj¡cym na systemie operacyjnym.Usªugi dostarczane przez
system operacyjny powinny by¢ na tyle uniwersalne, aby móc tworzy¢ dowolne oprogramowanie.

Do podstawowych wymaga« bezpiecze«stwa systemów komputerowych nale»y zaliczy¢ uwie-
rzytelnianie, autoryzacj¦, poufno±¢, integralno±¢ i dost¦pno±¢. Uwierzytelnianie oznacza proce-
dur¦ okre±lenia to»samo±ci podmiotów (u»ytkownicy, procesy) w systemie. Autoryzacja oznacza
potwierdzenie uprawnie« dla uwierzytelnionych podmiotów. Poufno±¢ oznacza, ochron¦ infor-
macji przed niepowoªanym ujawnieniem. Integralno±¢ zapobiega wprowadzaniu nieautoryzowa-
nych zmian w danych. Dost¦pno±¢ oznacza, »e system operacyjny dba, aby »¡dane dane byªy
zawsze osi¡galne.

W niniejszym opracowaniu skupiono si¦ tylko nad zagadnieniami bezpiecze«stwa w sensie
ochrony przed nadu»ywaniem, b¡d¹ obchodzeniem zabezpiecze«.

Istnieje wiele ró»nych modeli zabezpiecze« skupiaj¡cych si¦ na ±ci±le okre±lonych aspektach
bezpiecze«stwa, takich jak procedury uwierzytelniania, autoryzacji, czy chocia»by ochrona kryp-
togra�czna danych utrzymywanych przez system operacyjny. Tworzenie nowych zabezpiecze«
to ci¡gªy proces zwi¡zany gªównie z pojawianiem si¦ nowych idei obchodzenia, czy neutralizo-
wania zabezpiecze« ju» istniej¡cych. Taki stan rzeczy stymuluje ±rodowiska naukowe i biznesowe
do poszukiwa« nowych podej±¢ i rozwi¡za« w kwestii bezpiecze«stwa, ale post¦p w tej dziedzi-
nie napotyka znacz¡ce ograniczenia w postaci wysokiego stopnia komplikacji projektów tych
zabezpiecze« oraz ich implementacji. Oba te czynniki wpªywaj¡ na skomplikowane zarz¡dzanie
zabezpieczeniami, co z kolei dziaªa jako czynnik hamuj¡cy przed szerokim przyj¦ciem opraco-
wanych rozwi¡za« w gronie u»ytkowników. Drugie ograniczenie wypªywa niejako z pierwszego.
Jest nim zwi¦kszone obci¡»enie systemu operacjami zwi¡zanymi z realizowaniem funkcji za-
pewniaj¡cych wymagany poziom bezpiecze«stwa. O ile to ograniczenie nie jest tak krytyczne
ze wzgl¦du na zwi¦kszaj¡c¡ si¦ wydajno±¢ sprz¦tu komputerowego, o tyle pierwsze wymaganie
skutecznie hamuje upowszechnianie si¦ nowych typów zabezpiecze« w szerszym gronie.

Kolejnym elementem zapewniania wymaganego poziomu bezpiecze«stwa jest speªnienie ocze-
kiwania, »e mechanizmy zabezpieczaj¡ce b¦d¡ dawaªy wysoki poziom pewno±ci co do ich popra-
nego dziaªania i skutecznego opierania si¦ przed intruzami. W idealnym przypadku system ope-
racyjny jest zaprojektowany w oparciu o model formalny, który mo»e by¢ zwery�kowany równie»
formaln¡ metod¡. Wynikiem b¦dzie formalny dowód poprawno±ci modelu danego systemu. Wy-
móg ten zapewnia najbardziej restrykcyjny poziom bezpiecze«stwa systemu operacyjnego i jest
zawarty w takich klasy�kacjach jak TCSEC (ang. Trusted Computer System Evaluation Crite-
ria) czy CC (ang. Common Criteria). Jednym z kroków na drodze do osi¡gni¦cia najwy»szego



stopnia zaufania w dziedzinie bezpiecze«stwa jest zmiana modelu bezpiecze«stwa zorganizowa-
nego w sposób uznaniowy na model obowi¡zkowej kontroli dost¦pu. W uznaniowym modelu
bezpiecze«stwa wªa±ciciel obiektu (najcz¦±ciej pliku) arbitralnie decyduje o uprawnieniach do
tego obiektu. Natomiast w modelu obowi¡zkowej kontroli dost¦pu, w którym u»ytkownik nie
ma prawa decydowa¢ o uprawnieniach do swoich obiektów, to system operacyjny wymusza
stosowanie globalnej polityki bezpiecze«stwa narzuconej w caªym systemie operacyjnym.

2 Zagro»enia bezpiecze«stwa

Zagro»enia bezpiecze«stwa to zbiór czynników, które mog¡ zosta¢ wykorzystane przy poten-
cjalnym ataku na system informatyczny. Zagro»enia takie mo»emy podzieli¢ na nast¦puj¡ce
grupy[1-3]:

� problemy sprz¦towe - je±li problemy w sprz¦cie mog¡ doprowadzi¢ do zªamania zabezpiecze«
systemu informatycznego;

� problemy programowe - je±li napisany program mo»e dziaªa¢ niepoprawnie oraz jego dzia-
ªanie mo»e by¢ wykorzystane w celu naruszenia bezpiecze«stwa.

Zagro»enia bezpiecze«stwa wyst¦puj¡ bardzo cz¦sto w postaci bª¦dów w oprogramowaniu, które
osoba posiadaj¡ca odpowiednie umiej¦tno±ci (atakuj¡cy) mo»e wykorzysta¢ do wªasnych celów,
na przykªad pozyskania poufnych danych.

2.1 Przyczyny obecnych zagro»e« bezpiecze«stwa systemów informatycznych

Przyczynami zagro»e« bezpiecze«stwa najcz¦±ciej s¡ bª¦dy w oprogramowaniu. Powstaj¡ one
podczas ka»dego etapu tworzenia programów. Cz¦±¢ z nich udaje si¦ wykry¢ jeszcze przed faz¡
implementacji, a cz¦±¢ dopiero na etapie u»ytkowania.

Kolejnym ¹ródªem zagro»e« mo»e by¢ niepoprawnie dziaªaj¡cy sprz¦t komputerowy, powo-
duj¡cy na przykªad bª¡d przy obliczeniach z u»yciem du»ych liczb zmiennoprzecinkowych lub
bª¦dy zapisu danych na dyskach �zycznych (przekªamania bitów).

Przyczyny zagro»e« pozostaj¡ na ogóª u±pione, a» do momentu, gdy ±wiadomie lub nie,
kto± (intruz) lub co± (oprogramowanie, np. wirus) wykorzysta je do naruszenia bezpiecze«stwa.
Intruzi to osoby chc¡ce uzyska¢ korzy±ci z przeªamywania zabezpiecze« aplikacji i systemów
informatycznych. Wykorzystuj¡ oni do tego celu dane, które mog¡ znale¹¢ w tych systemach
lub szanta»uj¡c dan¡ �rm¦ przed kompromitacj¡ wobec klientów. Cz¦st¡ przyczyn¡ zachowa«
osób nieuprawnionych jest ch¦¢ zysku lub zemsta na innych u»ytkownikach. Mo»na wyró»ni¢
dwa rodzaje intruzów. Pierwsi to osoby o du»ej wiedzy informatycznej, które same znajduj¡
bª¦dy w systemach informatycznych i wykorzystuj¡ te bª¦dy dla wªasnych celów. Drug¡ grup¦
stanowi¡ osoby, które znajduj¡ w Internecie gotowe informacje jak przeªama¢ zabezpieczenia
konkretnego systemu informatycznego, a cz¦sto wr¦cz gotowe narz¦dzia ataku. Pierwsza grupa
mo»e by¢ bardzo niebezpieczna, gdy» sama znajduje bª¦dy, o których nikt jeszcze nie sªyszaª.
Druga grupa natomiast jest liczniejsza i cz¦sto nie do ko«ca ±wiadoma jakie problemy wywoªuje.

Bezpiecze«stwo aplikacji w modelu klient-serwer jest szczególnie trudnym tematem, gdy»
aplikacja nara»ona jest na dziaªanie zupeªnie nieznanych osób, które nie s¡ zde�niowanymi wcze-
±niej i ±ci±le okre±lonymi u»ytkownikami tej aplikacji, tylko chc¡ wykra±¢ dane, b¡d¹ uzyska¢
dost¦p do serwera.

Wzmiankowane wy»ej przyczyny prowadz¡ do licznego typu praktyktycznych zagro»e« bez-
piecze«stwa, niektóre z nich zostaªy wypisane poni»ej [1-6]:

� wirusy
� konie troja«skie



� oszustwa poprzez poczt¦ elektroniczn¡
� niepo»¡dane przesyªki pocztowe (ang. SPAM)
� podszywanie si¦ pod popularne serwisy www
� wy±wietlanie reklam, a dzi¦ki nim rozsyªanie zªo±liwego kodu
� ataki na aplikacje internetowe
� luki w zabezpieczeniach aplikacji i systemów operacyjnych
� oprogramowanie typu malware, adware, spyware
� bª¦dy �dnia zerowego� (ang. 0-day vulnerabilities/bugs)
� bª¦dy przepeªnienia bufora

2.2 Skutki wykorzystania istniej¡cych zagro»e« bezpiecze«stwa

Jednym ze skutków narusze« bezpiecze«stwa jest mo»liwa kompromitacja zabezpiecze« systemu
informatycznego. Kompromitacja takiego systemu to obej±cie zabezpiecze« powoduj¡ce niekon-
trolowane ujawnienie danych (brak poufno±ci, integralno±ci oraz autentyczno±ci danych) oraz
wykonywanie nieautoryzowanych akcji w systemie. Skutkiem mo»e by¢ strata wiarygodno±ci
�rmy, której system zostaª skompromitowany. Taka utrata wiarygodno±ci mo»e przyczyni¢ si¦
do bankructwa �rmy. Typowym przykªadem mo»e by¢ przypadek banku.

Istnieje wiele mo»liwych skutków wykorzystania bª¦dów w oprogramowaniu [1-4]:

� utrata danych,
� utrata wiarygodno±ci,
� zablokowanie dziaªania aplikacji,
� uzyskiwanie wa»nych danych,
� uzyskiwanie danych o systemie,
� przej¦cie sesji i dzi¦ki niej uzyskanie dost¦pu do poufnych danych,
� manipulacja danych,
� zwi¦kszanie uprawnie«,
� omijanie zabezpiecze«,
� podszywanie si¦ pod inne osoby,
� naruszenie integralno±ci aplikacji,
� nieautoryzowany dost¦p do systemu (najcz¦±ciej).

Wiele zagro»e« jest powa»nych, niektóre s¡ mniej znacz¡ce, niestety wszystkich nale»y si¦ wy-
strzega¢. Systemy powinny by¢ stale aktualizowane, ale samo w sobie nie jest to w peªni sku-
teczne. Poprawki (aktualizacje) powinny by¢ tworzone natychmiast po otrzymaniu informacji
o bª¦dzie, niestety czas stworzenia takiej poprawki jest dosy¢ dªugi, zwykle dªu»szy ni» czas
opracowania skutecznej metody wykorzystania bª¦du. Tego typu bª¡d nazywany jest bª¦dem
�dnia zerowego�; b¦dzie nim tak dªugo, a» nie zostanie stworzona poprawka naprawiaj¡ca ten
bª¡d.

Problemy �dnia zerowego� s¡ bardzo wa»ne z punktu widzenia bezpiecze«stwa. Czy mo»emy
si¦ jako± przed nimi zabezpieczy¢? Czy ka»dy taki problem mo»e prowadzi¢ do caªkowitej kom-
promitacji systemu informatycznego? Otó» istnieje pewien rodzaj zabezpieczenia przed tego
typu problemami. S¡ nimi systemy z obowi¡zkow¡ kontrol¡ dost¦pu.

3 Modele kontroli dost¦pu

3.1 Zaªo»enia systemów z uznaniow¡ kontrol¡ dost¦pu

Uznaniowa kontrola dost¦pu (DAC) (ang. Discretionary Access Control) jest modelem podsta-
wowych zabezpiecze« zaimplementowanych w obecnie dziaªaj¡cych systemach operacyjnych.
Od momentu pojawienia si¦ zostaªa wzbogacona, np. o mechanizm ACL (ang. Access Control



Lists), cho¢ cz¦sto nie jest on domy±lnie u»ywany. Tradycyjny model DAC zakªada, »e wªa±ciciel
obiektu (pliku, procesu) decyduje o uprawnieniach do tego obiektu, co w ogólno±ci powoduje
brak globalnej kontroli nad uprawnieniami do obiektów w systemie operacyjnym. Innym wa»-
nym aspektem tego modelu jest to, i» nie skupia si¦ on nad kontrol¡ przepªywu informacji,
raczej tylko nad dost¦pem do obiektów zawieraj¡cych dane. W systemie z takim modelem bez-
piecze«stwa nie mo»na jednoznacznie okre±li¢ poziomu bezpiecze«stwa caªego systemu dlatego,
»e system nie wymusza pewnych ±ci±le okre±lonych sposobów przepªywu informacji i, co za tym
idzie, nie posiada globalnej wiedzy na ten temat. Mechanizm ten zapewnia ogólne procedury
przyznawania dost¦pu do danych, jednak sterowanie nimi przekazuje wªa±cicielom obiektów,
którzy wedle swojego uznania decyduj¡ o przyznawaniu uprawnie« do obiektów i w konsekwen-
cji przepªywie informacji.

Koncepcja DAC zostaªa wymieniona w wa»nym dokumencie, który stanowiª i nadal stanowi
istotny punkt wyj±cia do oceniania bezpiecze«sta systemów operacyjnych. Tym dokumentem
byªo opracowanie TCSEC z 1985 roku [13], w którym zde�niowano szereg klas bezpiecze«stwa
oraz przypisano im cechy jakimi powinny charakteryzowa¢ si¦ systemy aspiruj¡ce do danej klasy.
Najni»sze certy�kowane klasy to odpowiednio C1 i C2, w których modelem bezpiecze«stwa jest
wªa±nie DAC.

Model DAC oprócz niew¡tpliwych wad posiada istotne zalety. Nale»¡ do nich prosta im-
plementacja i ªatwe zarz¡dzanie. W obecnych systemach operacyjnych model DAC jest po-
wszechnie stosowany i szerokie grono u»ytkowników traktuje ten model jako naturalny sposób
zarz¡dzania kontrol¡ dost¦pu do obiektów.

3.2 Geneza systemów MAC

Geneza systemów wymuszaj¡cych obowi¡zkow¡ kontrol¦ dost¦pu ma zwi¡zek z militarnymi i
wywiadowczymi zastosowaniami systemów komputerowych. W tych zastosowaniach utrzymanie
poufno±ci i integralno±ci danych ma priorytetowe znaczenie. Stosowanie komercyjnie dost¦p-
nych rozwi¡za« okazaªo si¦ nie wystarczaj¡ce, gdy» rozwi¡zania te cechowaªy si¦ rozbudowan¡
funkcjonalno±ci¡ i mniejszym naciskiem na kwestie bezpiecze«stwa. W przypadku zastosowa«
rz¡dowych i militarnych istnieje potrzeba ±cisªej kontroli dost¦pu do informacji. Modele kontroli
dost¦pu oparte o obowi¡zkow¡ kontrol¦ dost¦pu staraj¡ si¦ sprosta¢ temu wyzwaniu. W opraco-
waniu TCSEC [13] podano klasy�kacj¦ systemów komputerowych z uwzgl¦dnieniem nacisku na
kwestie bezpiecze«stwa w systemach komputerowych. W klasie systemów oznaczonych jako B1
jednym z wymaga« jest wªa±nie stosowanie obowi¡zkowej kontroli dost¦pu, jako mechanizmu
kontroluj¡cego ochron¦ informacji.

3.3 Model Bella-LaPaduli

Model Bella-LaPaduli jest modelem systemu z obowi¡zkow¡ kontrol¡ dost¦pu. Model opra-
cowano, aby elementy systemu byªy klasy�kowane ze wzgl¦du na ich wra»liwo±¢. Zostaª on
opracowany w latach 1973-74 przez D. E. Bella i L. J. LaPadul¦ [7] [8] [9] [10].

Model ten sªu»y gªównie do opisu ochrony danych w systemach operacyjnych. Charaktery-
zuje si¦ nast¦puj¡cymi zaªo»eniami:

� poziom bezpiecze«stwa (L) - jest odzwierciedleniem wa»no±ci danych, ka»dy poziom jest
opisany przez par¦ (klasy�kacja - K i zbiór kategorii - C), z których pierwsza okre±la hierar-
chicznie stopie« ochrony (np. jawne, poufne, tajne, ±ci±le tajne), natomiast druga, która nie
ma struktury hierarchicznej, okre±la obszar zastosowa« (np. policja, wojewoda, prezydent
miasta).
Mo»emy porównywa¢ dwa poziomy bezpiecze«stwa L1 i L2, je±li s¡ speªnione nast¦puj¡ce
relacje: K1 ≥ K2 i C1 ⊇ C2 wtedy L1 ≥ L2 (poziom L1 b¦dzie wy»szy lub równy ni»



poziom L2), np. niech L1=(tajne, policja), L2=(poufne, policja), je±li tajne ≥ poufne i
policja ⊇ policja wtedy L1 ≥ L2.

Nie wszystkie pary poziomów bezpiecze«stwa s¡ porównywalne.

Ka»dy podmiot (u»ytkownik) ma przypisany poziom autoryzacji. Jest to najwy»szy poziom
do jakiego podmiot mo»e uzyska¢ dost¦p. Mo»e on równie» pracowa¢ na ka»dym poziomie
ni»szym wzgl¦dem jego poziomu autoryzacji.

Ka»dy obiekt (plik, dane) staje si¦ aktywny w momencie przypisania jemu poziomu bez-
piecze«stwa. Pozostaje nieaktywny je±li nie posiada przypisanego poziomu bezpiecze«stwa,
jest wtedy niedost¦pny dla podmiotów.

� uprawnienia, które mog¡ by¢ przypisane do ka»dego z obiektów:

• R (ang. read) - odczyt,

• A (ang. append) - dopisywanie danych bez mo»liwo±ci odczytu,

• W (ang. write) - zapis danych,

• E (ang. execute) - wykonanie aplikacji,

• N (ang. grant rights) - nadawanie uprawnie«.

Przykªadowo twórca nowego pliku staje si¦ jego wªa±cicielem i ma uprawnienia do nadawania
uprawnie« innym podmiotom (u»ytkownikom), za wyj¡tkiem prawa N.

Wyró»niamy poj¦cie podmiotu zaufanego, jest to podmiot, który gwarantuje utrzymanie
bezpiecze«stwa. Natomiast na podmioty nie b¦d¡ce zaufanymi nakªada si¦ ograniczenia.

Bezpiecze«stwo systemu wedªug tego modelu jest speªnione, je±li zachowane b¦d¡ poni»sze
aksjomaty:

1. Aksjomat bezpiecze«stwa prostego - podmiot mo»e mie¢ uprawnienia R i W do obiektu,
je±li poziom autoryzacji podmiotu jest poziomem bezpiecze«stwa wy»szym lub równym ni»
poziom bezpiecze«stwa obiektu.

2. Aksjomat gwiazdki - dla ka»dego podmiotu (p) nie b¦d¡cego zaufanym oraz dla ka»dego
obiektu (o), speªnione s¡ trzy warunki:

� p b¦dzie posiada¢ uprawnienie R do o, je±li poziom bezpiecze«stwa obiektu jest nie
wy»szy ni» aktualny poziom bezpiecze«stwa podmiotu;

� p b¦dzie posiada¢ uprawnienie W do o, je±li poziom bezpiecze«stwa obiektu jest równy
aktualnemu poziomowi bezpiecze«stwa podmiotu;

� p b¦dzie posiada¢ uprawnienie A do o, je±li poziom bezpiecze«stwa obiektu jest nie ni»szy
ni» aktualny poziom bezpiecze«stwa podmiotu.

3. Aksjomat staªo±ci - »aden podmiot nie ma prawa mody�kowa¢ klasy�kacji aktywnego
obiektu. W nowszych wersjach tego modelu aksjomat ten zostaª usuni¦ty lub zmody�kowany
w zale»no±ci od rozpatrywanego systemu.

4. Aksjomat bezpiecze«stwa uznaniowego - podmiot mo»e wykonywa¢ jedn¡ z wielu ope-
racji, do których posiada konieczn¡ uprawnienie.

5. Aksjomat niedost¦pno±ci obiektu nieaktywnego - »aden podmiot nie ma prawa R,
ani W do obiektu nieaktywnego.

6. Aksjomat niezale»no±ci stanu pocz¡tkowego - nowo aktywowany obiekt b¦dzie mie¢
stan pocz¡tkowy niezale»nie od poprzednich aktywacji tego obiektu.

Aksjomaty te zostaªy przyj¦te we wszystkich modelach stosuj¡cych obowi¡zkow¡ kontrol¦ do-
st¦pu do informacji. Speªnienie ich zapewnia, »e informacje klasy�kowane w systemie nie b¦d¡
dost¦pne dla podmiotów, które nie otrzymaªy odpowiedniej autoryzacji.



3.4 RSBAC

W latach 1996-97 Amon Ott napisaª prac¦ magistersk¡ dotycz¡c¡ tworzonego przez niego pro-
jektu RSBAC [11], który opieraª si¦ na zaªo»eniach systemów z obowi¡zkow¡ kontrol¡ dost¦pu.
Pocz¡tkowo projekt ten zakªadaª wbudowanie modelu MAC i kilku innych do j¡dra systemu
Linux. Aktualnie projekt ten znacznie rozszerzyª bezpiecze«stwo systemu Linux i obowi¡zkow¡
kontrol¦ dost¦pu w j¡drze systemu Linux. Aktualnie istnieje kilkana±cie moduªów, które zapew-
niaj¡ ró»n¡ funkcjonalno±¢. Moduªy te mo»na stosowa¢ wszystkie razem lub korzysta¢ tylko
z wybranych, albo napisa¢ wªasne korzystaj¡c z Generalized Framework for Access Control
(GFAC).

Mo»liwo±ci systemu RSBAC znacznie rozszerzaj¡ mo»liwo±ci modelu Bella-LaPadula. Aktu-
alnie umo»liwiaj¡ stosowanie kilkudziesi¦ciu uprawnie« do obiektów. Ma mo»liwo±¢ grupowania
u»ytkowników wzgl¦dem okre±lonych ról, a rolom przypisuje si¦ odpowiednie uprawnienia.

Ka»da aplikacja dziaªaj¡ca w systemie równie» posiada przypisan¡ rol¦ (lub kilka ról), która
daje jej okre±lone mo»liwo±ci. Mo»liwo±¢ zmiany ról w trakcie dziaªania jest ciekawa, gdy»
umo»liwia zmniejszenie uprawnie« bez ingerencji w aplikacj¦.

RSBAC umo»liwia stosowania bardzo du»ych ogranicze« do ka»dej z ról, umo»liwia przypi-
sanie uprawnie« tylko do potrzebnych bibliotek i plików oraz gniazdek sieciowych, wykluczaj¡c
jednocze±nie prawa zapisu do plików lub ograniczaj¡c prawo zapisu do otwartych na pocz¡tku
plików.

Je±li mieliby±my spojrze¢ z punktu widzenia u»ytkownika takiego systemu, to ka»da apli-
kacja ma swoje ±rodowisko pracy i nie mo»e ona zwi¦kszy¢ swoich uprawnie«. Czyli atak na
aplikacj¦ mo»e zako«czy¢ si¦ na zablokowaniu tej aplikacji, pobraniu danych, do których ma
dost¦p, jednak nic wi¦cej nie uda si¦ zrobi¢. Oczywi±cie mo»na powiedzie¢, przecie» »adna apli-
kacja nie jest bezbª¦dna - to prawda, ale RSBAC mody�kuje j¡dro systemu Linux, dlatego
ewentualne problemy w j¡drze systemu mog¡ spowodowa¢ zªamanie bezpiecze«stwa, a tak»e
niestabilno±¢ takiego systemu.

Projekt RSBAC charakteryzuje si¦ niewielkim zespoªem programistycznym, który wzajem-
nie wery�kuje swoj¡ prac¦. Kolejn¡ cech¡ tego projektu jest brak nacisku ze strony jakiego-
kolwiek rz¡du. Niestety stanowi to równie» problem, gdy» projekt posiada niewielkie ±rodki
�nansowe (jedynie kilka maªych �rm korzysta z ich rozwi¡zania i wdra»a je w rzeczywistych
systemach produkcyjnych).

Dlaczego taki projekt nie jest bardzo rozpowszechniony? Chocia» zapewnia potencjalnie
wysoki poziom bezpiecze«stwa to niestety zale»y ono od administratora bezpiecze«stwa, który
odpowiednio skon�guruje ±rodowisko pracy. Kon�guracja takiego systemu jest niestety bardzo
skomplikowana i wymaga bardzo du»o czasu i du»ej liczby testów, które zwery�kuj¡ poprawno±¢
kon�guracji oraz brak podatno±ci na znane problemy (by¢ mo»e, »e równie» na te nie znane,
ale tego niestety nie da si¦ zwery�kowa¢ póki taki problem nie zostanie znaleziony)

3.5 SELinux

SELinux jest przykªadow¡ implementacj¡ koncepcji obowi¡zkowej kontroli dost¦pu w systemie
Linux. Rozwi¡zanie to zostaªo zaprezentowane publicznie w grudniu 2000 roku przez Amery-
ka«sk¡ Agencj¦ Bezpiecze«stwa Narodowego (ang. National Security Agency). Jednak prace
koncepcyjne nad rozwi¡zaniami zawartymi w SELinux datowane s¡ na rok 1992 kiedy to NSA
i �rma SCC (Secure Computing Corporation) wspólnie pracowaªy nad projektem DTMach.
Prace nad projektem DTMach byªy kontynuowane w kolejnym projekcie o nazwie DTOS (ang.
Distributed Trusted Operating System) [14]. Z kolei prace nad projektem DTOS zaowocowaªy
kolejnym wyzwaniem w postaci przeniesienia rozwi¡za« z projektu DTOS do rozwijanego pro-
jektu Fluke, którego celem byªa budowa nowego j¡dra systemu operacyjnego. To z kolei za-
owocowaªo projektem Flask [15]. Rozwi¡zania zawarte w tym projekcie zostaªy udost¦pnione
spoªeczno±ci internetowej pod nazw¡ SELinux [16, 17].



Rozwi¡zanie SELinux jest dost¦pne jako ªatki na j¡dro systemu Linux. SELinux wykorzy-
stuje koncepcj¦ LSM (Linux Security Modules) do interakcji z j¡drem systemowym. Oprócz
mody�kacji na poziomie j¡dra, integraln¡ cz¦±ci¡ tego rozwi¡zania s¡ specjalnie zmody�ko-
wane programy dziaªaj¡ce w przestrzeni u»ytkownika. Mody�kacje obejmuj¡ takie programy
jak ssh, login czy ls.

SELinux zostaª zaprojektowany w celu ochrony przed:

� nieautoryzowanym odczytywaniem danych,
� nieautoryzowanymi mody�kacjami danych i programów,
� mo»liwymi próbami obchodzenia mechanizmów bezpiecze«stwa oprogramowania,
� niekontrolowanym zwi¦kszaniem uprawnie« (ang. privilege escalation),
� niekontrolowanym przepªywem informacji.

W SELinuxie wyst¦puj¡ trzy byty. S¡ to obiekty, podmioty i akcje. Podmioty to elementy ak-
tywne, którymi s¡ procesy dziaªaj¡ce w systemie. Obiekty to elementy pasywne: pliki, katalogi,
deskryptory plików, dowi¡zania, urz¡dzenia blokowe, znakowe, gniazda sieciowe i tak»e procesy.

Akcje s¡ wykonywane przez podmioty na obiektach. Typowymi przykªadami akcji s¡: zapis,
odczyt, wykonanie, zmiana nazwy, dowi¡zanie. Zadaniem SELinuxa jest podejmowanie decyzji
czy dany podmiot mo»e wykona¢ »¡dan¡ akcj¦ na obiekcie. Decyzja jest podejmowana na
podstawie utworzonej przez wyznaczon¡ osob¦ polityki bezpiecze«stwa.

Zasada dziaªania systemu SELinux opiera si¦ na tworzeniu odosobnionych tzw. piaskownic
(ang. sandboxes), które w SElinuxie nazywane s¡ domenami. Ka»da z domen posiada zbiór
uprawnie«, które ±ci±le okre±laj¡ funkcjonalno±¢ domeny. Przykªadem mo»e by¢ okre±lenie do
jakich obiektów domena ma dost¦p i jakie operacje mog¡ by¢ w tej domenie wykonane na owych
obiektach. Ka»dy obiekt i podmiot w systemie jest skojarzony z domen¡. Aby obiekty mogªy
by¢ kojarzone z domenami wykonywana jest procedura etykietowania (ang. labeling) podczas
której obiekty zyskuj¡ tzw. kontekst bezpiecze«stwa (ang. security context).

Dzi¦ki temu koncepcja domeny zde�niowana jest jako mo»liwo±¢ wykonania ±ci±le okre±lo-
nych operacji na obiektach, które posiadaj¡ specy�czny kontekst bezpiecze«stwa.

Poª¡czenie koncepcji domeny i etykietowania obiektów dostarczaj¡cego okre±lonego kon-
tekstu bezpiecze«stwa daje ±ci±le okre±lone przestrzenie, w których mog¡ dziaªa¢ podmioty.
SELinux stosuje zasad¦ okre±lan¡ mianem type-enforcement (TE) do przypisywania domen
dla obiektów i podmiotów. Zadaniem szczególnego u»ytkownika okre±lanego mianem o�cera
bezpiecze«stwa (ang. security o�cer) jest wyspecy�kowanie globalnej polityki bezpiecze«stwa
dla caªego systemu. W polityce tej powinny by¢ zawarte informacje o mo»liwych domenach
i relacjach mi¦dzy nimi oraz kontekstach bezpiecze«stwa jakie s¡ przypisane do obiektów i
podmiotów.

Razem z rozwi¡zaniem SELinux rozprowadzany jest zestaw programów przydatnych do
tworzenia polityki bezpiecze«stwa.

3.6 Inne implementacje

Istniej¡ równie» inne implementacje obowi¡zkowej kontroli dost¦pu, poni»ej kilka najbardziej
popularnych:

� GRSecurity - zestaw ªatek na j¡dro systemu Linux, [http://www.grsecurity.net]
� AppArmor - zestaw moduªów i narz¦dzi dla systemu Linux, rozwijany przez �rm¦ Novell,

peªne wdro»enia w systemie SuSE Linux Enterprise Server 9 Service Pack 3 i OpenSuSE od
wersji 10.1. [http://en.opensuse.org/Apparmor]

� LIDS - projekt powstaª w 2001 roku, projekt skªada si¦ z ªatek na j¡dro systemu Linux.
[http://www.lids.org]



3.7 Porównanie DAC i MAC

Poni»sza tabela przedstawia porównianie cech modelów oraz dwóch wybranych implementacji.

cechy DAC MAC SELinux RSBAC

ªatwo±¢
zarz¡dzania

du»a
maªa

(obecnie)
maªa (obecnie) maªa (obecnie)

podatno±¢ na
niekontrolowany

przepªyw
informacji

du»a maªa maªa maªa

znajomo±¢ modelu
w±ród

u»ytkowników
du»a maªa maªa maªa

ochrona przed
bª¦dami dnia
zerowego

brak du»a du»a du»a

globalna polityka
bezpiecze«stwa

brak wyst¦puje
dedykowany

j¦zyk/wymagana
kompilacja

dedykowane
programy

administracyjne

eskalacja
przywilejów

niekontrolo-
wana

podlega
±cisªej
kontroli

ograniczana przez
domeny

ograniczona przez
typy

konto �root� wyst¦puje brak
istnieje, ale nie

jest wszechmocne
istnieje, ale nie

jest wszechmocne
separacja
procesów

nie wyst¦puje ? wyst¦puje wyst¦puje

dojrzaªo±¢
implementacji

du»a maªa ±rednia ±rednia

klasy�kacja
wedªug TCSEC

< B1 < B3 ≤ B1 (?) ≤ B1 (?)

stopie« integracji
z systemem
operacyjnym

caªkowity ? ±redni ±redni

wymagana
mody�kacja

oprogramowania
u»ytkowego

nie ? tak nie

wspóªdziaªanie
MAC z DAC

brak (tylko
DAC)

?
wymagane

wspóªdziaªanie
opcjonalne

wspóªdziaªanie

ochrona pami¦ci brak powinien (?) brak tak (PAX)
ukryte kanaªy
komunikacyjne

wyst¦puj¡
nie powinny
wyst¦powa¢

? ?

wsparcie dla
X-window

tak ? tak (?) tak (?)



4 Co i kiedy wybra¢

Czy istnieje jednoznaczny sposób na wybranie odpowiedniego systemu kontroli dost¦pu? Nie-
stety odpowiedz nie jest prosta, gdy» zale»y od wielu czynników. Wiele z nich zostaªo wymie-
nionych w poprzednim punkcie.

Przedstawione w artykule implementacje obowi¡zkowej kontroli dost¦pu s¡ darmowe i nie s¡
jeszcze w peªni przystosowane do wdra»ania na szersz¡ skal¦, gªównie z powodu skomplikowanej
procedury instalacji i kon�guracji. Przed podj¦ciem decyzji o wdro»eniu modelu MAC nale»y
odpowiedzie¢ sobie na szereg pyta«:

� jaki poziom bezpiecze«stwa chcemy osi¡gn¡¢,
� w jaki sposób u»ytkownicy uzyskuj¡ dost¦p do systemu,
� na jakie potencjalne zagro»enia system jest nara»ony,
� czy model obowi¡zkowej kontroli dost¦pu jest zrozumiaªy,
� czy mo»liwe jest okre±lenie potrzeb ka»dego u»ytkownika, aplikacji dziaªaj¡cej w systemie.

Problem okre±lenia jakie podej±cie (jak¡ implementacj¦) w konkretnym przypadku wybra¢ nie
jest trywialny. Nale»y dobrze si¦ zastanowi¢ na ile mamy mo»liwo±ci stosowa¢ system z obo-
wi¡zkow¡ kontrol¡ dost¦pu oraz na ile go faktycznie potrzebujemy. Uzyskane odpowiedzi na
wy»ej postawione pytania wraz z tabel¡ pokazuj¡c¡ mo»liwo±ci modelu MAC i DAC, stanowi¡
dobre podstawy przy podejmowaniu decyzji o ewentualnym wdro»eniu systemu z obowi¡zkow¡
kontrol¡ dost¦pu. Je»eli zale»y nam na wysokim poziomie bezpiecze«stwa i dysponujemy pre-
cyzyjnymi odpowiedziami na wy»ej postawione pytania to warto wzi¡±¢ pod uwag¦ wdro»enie
modelu kontroli MAC. W przeciwnym wypadku wdro»enie modelu kontroli MAC mo»e za-
ko«czy¢ si¦ pora»k¡. Przedstawione implementacje obowi¡zkowej kontroli dost¦pu s¡ trudne w
zarz¡dzaniu, jednak znacz¡co wpªywaj¡ na podwy»szenie poziomu bezpiecze«stwa. Ich istotn¡
zalet¡ jest fakt, »e s¡ ju» dost¦pne i mog¡ pomóc w ochronie istniej¡cych systemów Linux. Sys-
temy z obowi¡zkow¡ kontrol¡ dost¦pu zapowiadaj¡ przyszªy trend w dziedzinie bezpiecze«stwa
systemów operacyjnych.
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