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ثغرة في  sudoتسمح لمستخدمي Linux
بتنفيذ األوامر بصالحيات root
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تم اكتشاف ثغرة أمنية جديدة في  – Sudoإحدى أهم األدوات المساعدة واألكثر استخداما والتي تأتي
بمثابة أداة أساسية مثبتة على كل نظام تشغيل مبني على نظامي التشغيل  UNIXو  Linuxتقريبا.
طي سياسة األمان في أداة  sudoوالتي يمكن أن تسمح لمستخدم أو برنامج
تكمن الثغرة في إمكانية تخ ّ
خبيث بتنفيذ أوامر اختيارية بصالحيات  rootعلى نظام  Linuxحتى عندما تمنع عدادات “”sudoers
الحصول على صالحيات .root
 Sudoتعني “ ،”super user doهو أمر نظام يسمح للمستخدم بتشغيل التطبيقات أو األوامر
بصالحيات مستخدم آخر دون تبديل البيئات – عادة لتشغيل األوامر كمستخدم .root

بشكل افتراضي ،في معظم توزيعات  ،Linuxتسمح الكلمة المفتاحية ( )ALLفي إعدادات  RunAsفي
ملف  ،etc/sudoers/كما هو موضح في الصورة أدناه ،لجميع المستخدمين في مجموعتي  adminأو
 sudoبتشغيل أي أمر باسم أي مستخدم آخر على النظام.
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نظر ألن الفصل بين الصالحيات هو أحد نماذج األمان األساسية في  ،Linuxيمكن
على أي حال ،ا
للمسؤولين إنشاء ملف  sudoersلتحديد المستخدمين الذين يمكنهم تشغيل األوامر التي يحددها

المستخدمون.

لذا ،في سيناريو معين ،حيث ُيسمح لك بتشغيل أمر محدد ،أو أي أمر على اإلطالق ،كمستخدم آخر
باستثناء مستخدم  ، rootتسمح لك هذه الثغرة بتجاوز سياسة األمان هذه والتحكم الكامل في النظام
كمستخدم .root
كيفية استغالل هذه الثغرة؟
الثغرة ،المعرفة بالرقم  ،CVE-2019-14287والتي اكتشفها  Joe Vennixأحد موظفي قسم أمن
صممت للسماح للمستخدمين باستخدام كلمة
المعلومات في شركة  ،Appleتعتبر خطيرة ألن أداة ُ sudo

المرور الخاصة بهم لتنفيذ األوامر كمستخدم مختلف دون الحاجة إلى كلمة المرور لذلك المستخدم.

وما يزيد خطورة هذه الثغرة هو أنها تسمح للمهاجمين بتشغيل األوامر كمستخدم  rootفقط عن طريق
تحديد معرف المستخدم أو الـ IDكـ  1-أو .7927294924
يعود ذلك إلى قيام الدالة ) )function which convertsالتي تحول معرف المستخدم ( )user idإلى
اسم المستخدم ( )user nameوالتي تعامل الرقم  1-أو القيمة العادلة له في نطاق األرقام الطبيعية

(بدون إشارة)  7927294924وكأنهما الرقم  ،0والذي يعتبر دائما معرف المستخدم الخاص بـ .root
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باإلضافة إلى ذلك ،وألن معرف المستخدم المحدد عبر الخيار  u-غير موجود في قاعدة بيانات كلمات
المرور ،فلن يتم تشغيل أي وحدات  PAMلجلسة العمل”.
تؤثر الثغرة على جميع إصدارات  Sudoقبل أحدث إصدار تم طرحه والذي يحمل الرقم  ،1.1.91والذي
تم إصداره من أيام قليلة جدا  ،وسيتم طرحه قريبا كتحديث بواسطة توزيعات  Linuxالمختلفة لمستخدميها.
نظر ألن الهجوم يعمل في سيناريو حالة استخدام محدد لملف اإلعدادات  ، sudoersفال ينبغي أن يؤثر
ا
على عدد كبير من المستخدمين  ،ومع ذلك  ،إذا كنت تستخدم  ، Linuxفال يزال يوصى بشدة بتحديث
حزمة  sudoإلى أحدث إصدار.

المصادر:

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-14287

https://thehackernews.com/2019/10/linux-sudo-run-as-root-flaw.html
https://www.sudo.ws/stable.html

https://www.sudo.ws/repos/sudo/rev/83db8dba09e7
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