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 (adir@computer.org)דיר אברהם אמאת 

 

 הקדמה 

מערכת המורכבת מחומרה ותוכנה שמטרתה לשרת את הצרכים של תוכניות  -כולנו יודעים מה זה שרת 

אשר מריץ , האם חשבת על מניעת הסכנות שטמונות בהרצת שרת כזה. אחרות ולקוחות מזדמנים

 ?וצה שיופעללכאורה רק את השירות שאתה ר

כיצד להפוך אותו ליותר מאובטח ויותר בטוח , קרי. במאמר זה אנסה להסביר על הקשחת שרת כזה

בסיסית ונראה כיצד ניתן לחבר אותם למערכת  Linuxנדבר על כלים שקיימים ברשת ובמערכת . לשימוש

ה בסיסית של ולכן הכר Linux-במאמר זה אתייחס בעיקר ל. שדרכה נשרת הרבה משתמשים בו זמנית

 .ומערכות נוספות Windows-אך העקרונות שרשומים כאן מתאימים גם ל, מערכת הפעלה זו נחוצה

 

 לפני ההתקנה

 

 :אבטחה פיזית

כל אלו בקלות יכולים להשבר אם לתוקף יש גישה  -לא משנה כמה טבעות הגנה תציב בתוך השרת עצמו 

אם התוקף יחליט לקחת את השרת , באופן פיזי אנחנו נרצה להגן על השרת גם, לכן. פיזית אל השרת

או נעילת גוף המחשב ( לדוגמא)הכנסת השרת לכספת מתאימה במידה ומדובר בשרת של בנק . עצמו

פתיחת כיסוי . אלו הם רעיונות טובים בתור התחלה, עצמו אם מדובר בשרת שנמצא במשרד של חברה

בו נמצא , ו של דבר יביאו לגניבת הדיסק הקשיחאלו הם רעיונות גרועים שבסופ, המחשב והשארתו חשוף

נרצה למנוע ממשתמש זדוני את האופציה לבצע איתחול של , בנוסף. מן הסתם המידע היקר לנו מכל

, בנוסף. יצביע אל הדיסק הקשיח הראשון בשרת ורק אליו BIOS-ולכן נרצה שה, השרת לדיסק קשיח אחר

כדי למנוע ממשתמש זדוני לבצע  GRUBאו  LILO-שה לוכן את הגי BIOS-נשמור בסיסמא את הגישה ל

 (.על כך יורחב בהמשך)י כך לקבל גישה מלאה אל המערכת "וע single userאיתחול למצב 
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 ;תכנון השירותים

דבר זה יעזור לנו לתכנן טוב יותר את ? מה באמת נרצה שהמערכת שלנו תריץ -נרצה לתעד בהתחלה 

הברירה היא פשוטה , מידה ומדובר במערכת לשימוש ספציפי בלבדב. י כך את אבטחתה"וע, המערכת

  SSHבתוספת אופציונלית של גישת , נריץ אך ורק את השירות הייעודי שאותו אנחנו רוצים להריץ -יותר 

נריץ רק אותם ונדאג לכבות את השירותים שהם לא , במידה ומדובר במספר שירותים .למורשים בלבד

 .בשימוש

 

 ;ת מוצפניםשירותי תקשור

נרצה שהתקשורת והמידע שמועבר בה , לכן. י גורמים זדוניים"כל שירותי התקשורת שלנו ניתנים לניטור ע

, לכן. י כך להשתמש בו במקומינו"כדי למנוע מתוקף לקבל את המידע שאנחנו מעבירים וע, יהיו מוצפנים

-ו  SCP ,SSH ,RSYNC-השתמש בנרצה ל, גישה למערכת וסינכרון המערכת, עבור שירותי העברת קבצים

SFTP יש למנוע שימוש ב, אם זה לא מבוצע בעת ההתקנה בתור ברירת מחדל, כמובן שבמקביל. בלבד-

FTP ,Telnet ו-Rlogin. 

 

 ;rootהמשתמש 

root בנוסף למשתמש . ולכן לא נשתמש בו אלא אם אין ברירה, יכול-הוא המשתמש הכלroot  יהיה

בלית ברירה ובעת . rootלא נחוצים גישת  איתו נבצע את כל הדברים שלהםאשר , במערכת משתמש רגיל

אבסולוטי כדי למנוע בטעות גישה לספריות אליהם לא  path-נדאג להשתמש רק ב, עצמו root-השימוש ב

נעדיף , במידה ומדובר במספר פקודות מעטות לשימוש(. ובטעות למחוק או לשנות אותן)רצינו לגשת 

 .רק עבור הרצת הפקודה הספציפית rootאשר תתן לנו גישת  sudoלהשתמש בהרצת 

 

 ;מדיניות אבטחה

מדיניות טובה מאפשרת לך להסתכל על . נרצה לכתוב לעצמנו מדיניות אבטחה ברורה, כשבונים מערכת

רצויות ישנן -ובהתאם לכך לדעת אלו תכונות רצויות ובלתי, המערכת כמכלול של שרותים פתוחים וסגורים

-מנהל מערכת עשוי להוריד את הגישה ל, ללא מדיניות ברורה, למשל. שלך ולפעול בהתאם במערכת

telnet אבל עלול להשאיר את הגישה ל, שזה נהדר-FTP כך , שמעבירה את הסיסמאות באופן לא מוצפן

נרצה לנטר את המערכת כדי , כדי למנוע בעיות עתידיות, בנוסף. שבסופו של דבר המערכת לא מאובטחת
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מוצלחת )לבדוק היסטוריית גישה , נרצה לעקוב אחרי תעבורת הרשת. נוע ממטרידים לתקוף אותהלמ

אל המערכת וכן להשתמש בכלים אוטומטיים לבדיקת המצאות סוסים טרוייניים וחיות ( ובלתי מוצלחת

 . אחרות בתוך המערכת

על כך , למשל. ת זויש ליידע את המשתמשים על מדיניו, לאחר שקבענו את מדיניות האבטחה שלנו

 .שהמערכת מנוטרת ושכל גישה רשומה אליה

 

 LILO-ו  GRUBאבטחת 

 

מכיוון שדרכם ניתן לקבל גישה ישירה ומלאה אל המערכת  LILO-ו  GRUBנרצה להגן על , כפי שציינו קודם

 . נרצה להשתמש בסיסמא מתאימה, לכן. boot loader-דרך ה

 ;באמצעות סיסמא  GRUBאבטחת 

GRUB ך בשתי דרכים שונות להכנסת סיסמא כדי להגן על התומ-boot loader - ועם , ללא הצפנה כלל

יכיל את השורות   GRUBקובץ הקונפיגורציה של , ללא הצפנה .md5+salt-הצפנה הכוללת שימוש ב

 :הבאות

timeout 3 
password your_password 

 

, שניות המתנה להכנסת הסיסמא 3נותן  Timeout 3. היא הסיסמא שאתה בוחר your_password, כלומר

והסיסמא מופיעה פשוט , הבעיה בשימוש ללא הצפנה היא שהסיסמא חשופה. לפני אתחול המערכת

 .GRUBבקובץ הקונפיגורציה של 

י המרת "נעשה זאת ע. md5כדי למנוע ממצב זה להתקיים נרצה להשתמש בסיסמא המוצפנת באמצעות 

שתהיה מוצפנת באותו פורמט של הסיסמאות המוצפנות שנמצאות ( בפעם הראשונה)הסיסמא שתבחר 

 md5נריץ את הפקודה , לאחר מכן(. sbin/grub/י "למשל ע) grubנריץ את , ראשית. shadowבקובץ 

 . נקיש את הסיסמא המבוקשת ובסיום הפעולה נקבל את מחרוזת הסיסמא המוצפנת, grubבמסך של 

אפשר . 1060b7b46a3bd36b3a0d66e0127d0517את המחרוזת נקבל   your_passwordעבור , לדוגמא

 . GRUB-ב md5cryptי שימוש בפקודה "לקבל את המחרוזת הרצויה ע
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 : לדוגמא

#/sbin/grub 

 

GRUB version 0.92 (640K lower / 3072K upper memory) 

 

   [ Minimal BASH-like line editing is supported. For the first word, 

TAB lists 

     possible command completions. Anywhere else TAB lists the possible 

     completions of a device/filename. ] 

 

grub> md5crypt 

 

Password: ************* 

Encrypted: 1060b7b46a3bd36b3a0d66e0127d0517 

 

grub> quit 

 

ונוסיף את   (boot/grub/menu.lst/למשל ) GRUBורציה של נערוך את קובץ הקונפיג, לאחר שעשינו זאת

 :השורות הבאות

timeout 3 
password --md5 1060b7b46a3bd36b3a0d66e0127d0517 

 

כמובן שצריך לבחור סיסמא חזקה כדי שלא יהיה . אין גישה ישירה אל הסיסמא שצריך להקליד, בצורה כזו

 .צפנת אל הסיסמא המוצפנתמו-ניתן לנחש בקלות את המעבר מהסיסמא הלא

 :בעזרת האתר הבא MD5ניתן להתאמן ביצירת סיסמאות מוצפנות 

http://www.md5hashgenerator.com/index.php 

 

 ;באמצעות סיסמא LILOאבטחת 

LILO לכל גלובלי ו: גם כן תומך בשתי שיטות לטיפול בסיסמאותimage אך שתי השיטות לא , בנפרד

 .מוצפנות

 :ולהכניס את השורות הבאות  LILOיש לערוך את קובץ הקונפיגורציה של , כדי להכניס סיסמא גלובלית

password=your_password 

restricted 

delay=3 

http://www.md5hashgenerator.com/index.php


 

  תי אינטרנטהקשחת שר
www.DigitalWhisper.co.il 

 6  3122 יולי, 22גליון 

 

 
 

ורות נקיש את הש boot/bzImage-2.6.39.1/למשל עבור , ספציפי imageעבור בחירת , או לחילופין

 :הבאות

image=/boot/vmlinuz-2.6.39.1 

      read-only 

      password=your_password 

      restricted 

 

בתחילת   LILO-יגרום לבקשת סיסמא בכל פעם שמנסים להכניס פרמטרים כלשהם ל restrictedכאשר 

שניות  3לאחר , יש דבראם לא נק. מאופשר לקריאה בלבד image-מציין שה read-only-הרצת המערכת ו

 :נריץ את, כדי לאשר את הכנסת השינויים .המערכת תבצע את אתחול הקרנל ללא בקשת סיסמא

/sbin/lilo 

 

 אבטחת גרעין המערכת

מערכת . לינוקס החלה עם מערכת אבטחה סטנדרטית שעובדת בעזרת גישות ספציפיות למערכת

י שמירה על תקן "למשל ע)נשאר  Unixורי של כאשר התכן המק, האבטחה הסטנדרטית הורחבה עם הזמן

POSIX .) התכן המקורי שלUnix הביא למגוון פרצות אבטחה ב-kernel  אשר הוביל לצורך להרחיב את

מה , האבטחה היתה לפי תהליכים, 2.2בגרעין החל מגרסה , למשל. כאמור, מערכת הגישות הסטנדרטית

קיבלנו תמיכה ברמת הקובץ , 2.6.24ל מגרסה הח, בהמשך. שהוסיף לאבטחה אך הגביל שימושיות

נרצה בסופו של דבר לשמור , לכן(. שעליו יורחב בהמשך)  SUID-שידליק את ביט ה setuid-להוריד גישה ל

את רשימת פרוייקטי . על קרנל מעודכן שיפחית את פרצות האבטחה הפוטנציאליות ברמת הגרעין

 :ניתן לראות בקישור הבא, סהאבטחה המיושמים והמתוחזקים בקרנל של לינוק

https://security.wiki.kernel.org/index.php/Projects 

 .מה שמאפשר גישה ישירה אליהם ושיפורם בהתאם לרצונותיכם, הפרוייקטים הם על טהרת הקוד הפתוח

 

 (log)ניטור כניסות 

" זורקת"המערכת שלנו , מצד אחד. כניסות מורחב הכרחי לבדיקה מדוקדת יותר של המערכת ניטור

הרבה מאוד הודעות שגיאה והתראות ולכאורה חשובה שנדע מכל הודעת שגיאה והתראה שצצה 

אנו זקוקים לכלים שיסייעו לנו לקבל את , אך מצד שני כאחראים על הקשחת המערכת וניהולה ,במערכת

כדי שנוכל לבצע באמצעותו דברים לטובת שיפור אבטחת המערכת , המידע הדרוש לנו באופן קריא

https://security.wiki.kernel.org/index.php/Projects
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לשם קבלת (. בעת נסיון הסתננות למערכת או חלילה וחס בעת הצלחת נסיון חדירה למערכת, למשל)

 metalog.או , (הפופולרי ביותר) syslogdכדוגמת  loggers-נרצה להשתמש ב, ריא ומנוהל היטבמידע ק

 מחיצות בדיסק

 

ישנן כמה אופציות שחשוב שנשים לב אליהן ונרצה , אל המערכת reiserfsאו  ext2, ext3כשנוסיף מחיצת 

 :etc/fstab/להשתמש בהן דרך קובץ ניהול המחיצות 

 nosuid - יתעלם מ-SUID  ( הגבוהות יותר)ולא יאפשר שינוי ההרשאות למשתמש בעל ההרשאות

 .של הקובץ

 noexec - ימנע הרצת קבצים מהמחיצה הספציפית 

 nodev -  (אם ספריה ספציפית היא לא התקן מיוחד)יתעלם מהתקנים 

 

מחיצת כ tmp/י הגדרת "נוכל לעשות זאת ע? tmpכיצד נמנע הרצת תוכנות זדוניות דרך הספריה הזמנית 

 : למשל. nosuid-ו noexec-י הגדרתה כ"דיסק נפרדת וכן ע

/dev/sdb1 /tmp ext3 noexec, nosuid, nodev 0 0 

 

 הרשאות קבצים וגישות נוספות למערכת

 

חשוב , לכן. תוקף עשוי לגנוב סיסמאות ממסדי נתונים או אתרים שונים ואף למחוק את כל הנתונים

בלבד צריך  rootאם משתמש בעל הרשאת . ערכת כדי שזה לא יקרהשנכניס הרשאות נכונות לקבצי המ

י "ע  בלבד root-ואת הגישה ל 0000-את ההרשאות ל chmodיש לשנות בעזרת , לקרוא קובץ ספציפי

chown. 

יריצו את עצמם עם הפריווילגיות של שם המשתמש או  SGID-או ה SUID-קבצים עם דגל ה, בנוסף

אז משתמש רגיל , rootהוא  owner-אם ה, כלומר(. שה של שם המשתמשולא בגי)הקבוצה ששולטת בה 

מקומית אשר  rootהרצה כזו עשויה להוביל לקבלת גישת . rootיוכל להריץ את הקובץ בהרשאות 

. במערכת שלנו SGID-ו SUID-אנו נרצה למנוע שימוש ב, לכן. בעקבותיה ישנה שליטה מלאה על המערכת

 .chmod -sרת בעז SUID-ניתן לכבות את ה
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 :י הרצת הפקודה הבאה"נוכל לבצע סריקה ע. SGID-או ה SUID-רצוי שנדע אלו קבצים מכילים את ביט ה

find / -type f \( -perm -004000 -o -perm -002000 \) -exec ls -lg {} \; 

2>/dev/null >suid_files.txt 

ל מאופשרת "בצים במערכת שהסיבית הנאת רשימת הק suid_files.txtפקודה זו תתן לנו לתוך הקובץ 

 :בין היתר אנחנו עלולים למצוא את. אצלם

/bin/su 

/bin/ping 

/bin/mount 

/bin/umount 

/usr/bin/crontab 

/usr/bin/passwd 

 

 .ועוד

דלוק רק על הפקודות שאנחנו רוצים לאפשר למשתמש להשתמש בהם   SUID/SGIDרצוי להשאיר את 

 .passwd-ו su, למשל. ישירות

 

 ;TCPמעטפות 

-ו etc/hosts.deny/בתוך שני הקבצים . TCP Wrappersנוכל לשלוט על הגישה אל המערכת שלנו בעזרת 

/etc/hosts.allow נכניס את ה-hostnames מבנה . שאותם נרצה לחסום ולאפשר להם גישה בהתאם

 hosts.allowובעזרת , כללללא יוצא מן ה hostnames-את כל ה hostsהגיוני וסביר הוא לחסום בעזרת 

 hosts.allow-כל מה שאיננו נמצא ב, במילים אחרות. ספציפיים גישה את המערכת hostnames-לאפשר ל

 .חסום -

 :ניתן לראות דוגמאות בעמוד הבא 

 http://www.centos.org/docs/4/html/rhel-rg-en-4/s1-tcpwrappers-access.html 

 

chroot; 

י כך שיתנו לו גישה למה שהוא צריך אך הוא לא יקבל "ניתן להגביל את סביבת השירות ע chrootבעזרת 

הדבר היחידי שהוא , root -במידה ותוקף ינסה לגשת למשתמש מסויים חוץ מ. בעקבות כך rootגישת 

http://www.centos.org/docs/4/html/rhel-rg-en-4/s1-tcpwrappers-access.html
http://www.centos.org/docs/4/html/rhel-rg-en-4/s1-tcpwrappers-access.html
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, כדי להשתמש בפקודה זו. שה לקבצים של המשתמש המותקף אך לא גישה לכלל המערכתיקבל זה גי

 :ניצור בתור התחלה את הסביבה הרצויה בעזרת

 mkdir /chroot/bash 

 
 :ניתן לו גישה אל הסביבה הזו בעזרת, לאחר מכן

 chroot /chroot/bash /bin/bash 

 

נוכל להעתיק , כעת. rootאך ללא הרשאות של  bashמסוג  shell-נתנו למשתמש גישה ל, בצורה כזו

שנוצר בעזרת )החדש  shell-קבצים שונים אל סביבה זו והם אוטומטית יהיו מוגבלים עבור הגישה של ה

chroot ) ללא הרשאותroot. 

 

 ;Packet Filtering-ו חומות אש

בתוך המערכת ומחוצה אך נזכיר כי לפני שמפעילים שירותים כאלה שיפעלו , כאן לא נרחיב בנושא אלו

מה נרצה שיכנס לתוך המערכת ומה , יש לתכנן באופן מדוקדק בעזרת מדיניות אבטחה מסודרת, לה

נרצה לאפשר או לדחות חבילות המבוססות  ports-ו( IPתחומי , או יותר נכון)  IPלכל . נרצה שישאר בחוץ

וטוקול הספציפי שאותו נרצה וכן נגביל את הגישה בהתאם לפר, על כניסה למערכת או יציאה ממנה

האם נרצה לעשות זאת באופן . כלל  FTPאך ללא   SSH-ו HTTP-למשל אם נרצה לאפשר גישה ל)לאפשר 

 .ודומיו iptables ,ipchains-נוכל להשתמש ב. ונוכל אף לרדת לרזולוציות של דגלים לכל פרוטוקול( ?גורף

 

Squid; 

להגדיר במערכת שלנו שרת פרוקסי אשר יסנן מידע נוכל , במידה והשרת שלנו משרת רשת פנימית

י כך למנוע גישה לתכנים שלא "בשעות מסויימות וכן עבור פרוטוקולים שונים וע, שאנחנו לא מעוניינים בו

נוכל להגדיר שהמערכת שלנו תקבל רק , למשל. נרצה לגשת אליהם או פשוט בשביל לחסוך רוחב פס

 flashואז נקבל מערכת שהיא נקייה מקבצי , בכלל flashלא קבצי אך ל, וידאו וקול בלבד, קבצי תמונה

 :Squidלפרטים נוספים כדאי להכנס לאתר של (. וקבצים אחרים)

http://www.squid-cache.org/Intro/ 

http://www.squid-cache.org/Intro/
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 השארת המערכת מעודכנת

 

השארת המערכת כמות ? מה עכשיו. נהדר. במסמך זההתקנו את המערכת ופעלנו בהתאם להוראות 

, כל יום מתגלות פרצות שונות במערכות הפעלה שונות. שהיא תמנע ממך לקבל עדכוני אבטחה חשובים

. ונדע לקבל את העדכונים החשובים לנו, וחשוב שהמערכת שלנו וגם אנחנו נהיה עם האצבע על הדופק

נרצה ? apacheדרך  HTTP-אפשרת גישה קלה לאם נמצאה פרצת אבטחה שמ, למשל, מה יקרה

או שנוריד את העדכון בעצמנו לאחר , שהמערכת שלנו תקבל את העדכון האוטומטי שמתקן פרצה זו

רצוי שנקבל התראה בלבד ולא הורדת , יומי-במידה ונוכל לבדוק באופן יום. קבלת התראה מתאימה

העדכון . רכת ונדע מה צריך להיות מעודכן ומדועכדי שנעקוב אחרי הורדות המע, והתקנת עדכון אוטומטי

 .cronהאוטומטי או ההתראה תתבצע בעזרת שירות 

 :Fedora-נוכל לראות כיצד ניתן להתקין עדכון אוטומטי או התראה ב, לדוגמא

http://fedoraproject.org/wiki/AutoUpdates 

 :Ubuntu-לחילופין ב או

https://help.ubuntu.com/community/AutomaticSecurityUpdates 

 :SecurityFocusלמשל באתר של . כדאי להציץ מדי פעם באתר שמעדכן על פרצות אבטחה באופן שוטף

http://www.securityfocus.com/vulnerabilities 

 :Exploit-DB-או ב

http://www.exploit-db.com/ 

 סיכום

 

משימה זו , אך בניית שרת שגם יהיה מאובטח ויוקשח בהתאם, בניית שרת היא משימה חשובה מאוד

. קריטית יותר כדי למנוע גישה ממשתמשים זדוניים אל המערכת ולגרום לשינויים בתוכה ואף לקריסתה

בזמן ההתקנה ולאחר סיום , ניתנו כלים ועקרונות שונים להקשחת שרת לפני ההתקנה, במאמר זה

 :כאשר הדגשים הם, ההתקנה

  דאג לאבטחה פיזית של השרת -לפני ההתקנה. 

 המשימה פשוטה , במידה ומדובר בשירות יחיד)ם שתרצה להריץ בקפידה תכנן את השרותי

 (.הרבה יותר

 

http://fedoraproject.org/wiki/AutoUpdates
https://help.ubuntu.com/community/AutomaticSecurityUpdates
http://www.securityfocus.com/vulnerabilities
http://www.exploit-db.com/
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 דאג להשתמש בשירותי תקשורת מוצפנים בלבד. 

 דאג להשתמש ב-root אך ורק במידת הצורך. 

 ומצד שני לא תיצור קונפליקטים , בנה מדיניות אבטחה כזו שתשמור על מערכת עובדת מצד אחד

 .בין תוספות אבטחה שונות

  אבטח את ה -בזמן ההתקנה-BIOS  ואת מנגנון אתחול המערכת עצמו. 

  דאג לשמור עלkernel מעודכן. 

 נטר גישות אל המערכת ודאג לעדכן את המשתמשים על כך. 

 נהל את מחיצות הדיסק בצורה חכמה. 

 דאג לא לאפשר הרצת קבצים עם הרשאה גבוהה מדי וקבל את רשימת הקבצים הרלוונטית. 

 בתור ברירת מחדל גישה רק ל דאג לאפשר-hostnames ספציפיים. 

 צור סביבה מאובטחת להרצת שירותים שדורשים גישה מוגבלת. 

 השתמש ב-iptables לסינון כתובות אינטרנט. 

 השתמש ב-Squid כדי לסנן את התכנים שאתה לא זקוק להם בתוך הרשת. 

  היא מריצהובפרט השירותים ש, דאג לעדכוני המערכת כולה -לאחר ההתקנה. 

 

 .מקווה שנהנתם, עד כאן להיום

 


