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מאת עדי מליאנקר ()Magen_Gide0n

הקדמה
במהלך לימודי לקראת הסמכת ה ,OSCP-יצא לי לשבור הרבה את הראש על איך מבצעים Port
 Forwardingבפועל ומה ההשפעה של פעולה זו הן על הרשת שבה הפעולה מתבצעת והן על המידע
שעליו מבוצעת הפעולה .קראתי בלא מעט מקורות ,אך המידע היה מאוד מעורפל ולא מסודר ,שלא נדבר
על כך שכמעט ולא מצאתי מידע על הנושא בעברית .ולאחר הרבה כאב ראש ,הבנתי שצריך שיהיה
מדריך כחול לבן מסודר ,שמצד אחד יכנס בצורה מספיק עמוקה וטכנית ומצד שני יקיף כמה שיותר את
העולם של ה.Forwarding-
מתוך כך נכתב מאמר זה ,ובו ,אני רוצה להתמקד בדרכים השונות לבצע ( Port Forwardingבעיקר)
באמצעות הפרוטוקול  .SSHמקווה שהמידע כאן יעשה לכם יותר סדר.

מה זה ?Port Forwarding
אתאר לכם סיטואציה רחוקה ,עוד מימי הצבא :חייל מעוניין לקבל אישור לצאת לחופש של חודש ממפקד
הכיתה שלו .מפקד הכיתה שלו לא יכול לתת לו תשובה בעניין ולכן הוא ניגש למפקד מחלקה ,מפקד
המחלקה ניגש למפקד הפלוגה ומפקד הפלוגה מאשר/דוחה ומחזיר את התשובה למפקד המחלקה,
מפקד המחלקה מחזיר את התשובה למפקד הכיתה שמחזיר את התשובה לחייל.
כזה הוא התהליך של ) Port Forwardingאו  ,)Port Redirection / Port Mappingהתהליך של הטיית
תקשורת מכתובת  IPו Port-אחד לכתובת  IPופורט אחר .הדבר נועד על מנת לאפשר תקשורת בין
המחשב ל-host-ים מסוימים ,מבלי לבטל לגמרי את מנגנוני ההגנה הקיימים ,צעד העשוי לסכן עוד יותר
את המחשב והמשאבים שלו  /בסביבתו .לטכנולוגיה זו מספר שימושים ,אחד הנפוצים שבהם הוא הנגשת
שירות פנימי הנמצא מאחורי  NATאו  Firewallלגישה מהצד החיצוני ( )Untrustedשל אותו מוצר הגנה.

מה זה ?SSH
נכון ,זה נראה כמו מושג א-ב בעולם אבטחת המידע ,אבל במהלך ההכשרות שיצא לי לבצע לחניכים,
למדתי לא פעם שלא לקחת דבר כמובן מאליו .אז מספיק דיבורים ,בואו ניכנס לפרקטיקה…
"פרוטוקול  SSHהוא פרוטוקול רשת קריפטוגרפי שמאפשר תחזוק של שירותי רשת על גבי רשת שאינה בטוחה.
בדרך כלל משמש לניהול  command-lineמרוחק למחשב כלשהוא( " .ויקיפדיה)

הנה דוגמא לחיבור  SSHאל השרת של :overthewire

מה קרה? ביצענו חיבור  SSHכמשתמש  bandit2אל  bandit.labs.overthewire.orgבפורט .2220
התצורה של שם  username@hostnameתלווה אותנו עוד בהמשך וחשוב להבין את משמעותה...
כמו שאמרתי ,חוץ מזה ,הפרוטוקול יכול לשמש כדי להעביר פרוטוקולים אחרים על גביו ,אפשר לקרוא
עוד בעניין במאמר של יהודה גרסטל כאן .Protocol Tunneling :במהלך המאמר אני עשוי לעבור )בכוונה
ושלא בכוונה( את הגבול הדק שבין  Tunnelingו Forwarding-על מנת להקיף את כלל הצדדים של הסוגיה.
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אז ברשותם ,בואו נעבור לתכל'ס...
מה שראינו עד כה מתייחס לחיבור ישיר אל מחשב אחר באמצעות  ,SSHהשימוש היותר נפוץ של
הפרוטוקול .מה שלא לימדו אותנו בבית ספר זה שקיימים עוד כמה שימושים טובים נוספים ל.SSH-
הטרוויאלים שבהם (לענייננו כמובן) ,הם:
Remote SSH Port Forwarding



Dynamic SSH Port Forwarding



Local SSH Port Forwarding



נשים לב שעבור ה ,Forwarding-עלינו לאפשר את  AllowTcpForwardingבקובץ הקונפיגורציות של SSH
(נמצא כברירת מחדל בנתיב ,)/etc/ssh/sshd_config :ברירת המחדל הינה לאפשר .Port Forwarding
הערכים האפשריים הינם  yesאו  allבשביל לאפשר את כל סוגי ה ,Port Forwardings-עוד אפשרות היא
 noכדי למנוע את כל סוגי ה ,TCP Forwarding-הערך  localעל מנת לאפשר רק Local SSH Port
 Forwardingוהערך  Remoteעל מנת לאפשר רק .Remote SSH Port Forwarding

Local SSH Port Forwarding
התהליך של העברת מידע משירות  SSH clientלשירות  SSH serverומשם אל היעד .לפי ההסבר הלינוקסי
לפקודה שמייצגת את הפעולה:
Specifies that the given port on the local (client) host is to be forwarded to the given host and port on the
remote side. This works by allocating a socket to listen to port on the local side, optionally bound to the
specified bind_address. Whenever a connection is made to this port, the connection is forwarded over the
secure channel, and a connection is made to host port hostport from the remote machine.

רק אני הסתבכתי במה שהולך כאן? נשתמש בדוגמא הבאה כדי להבין את העניין בצורה טובה יותר:
יותם למד לאחרונה על אבטחת אתרים והעלה אתר סודי דרך המחשב שלו .הכתובת של יותם היא
 10.12.13.161ברשת  10.12.13.0/24והאתר רץ על פורט  .80לישראל ,חבר של יותם ,יש גישה לרשת
של יותם וכתובתו ברשת הזאת היא  10.12.13.10וכן יש לו גישה לאתר של יותם .על המחשב של ישראל
רץ שירות  .SSHכמו כן ,יש למחשב שלו "רגל" ברשת אחרת 192.168.90.0/24 :וכתובתה
.192.168.90.88
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איב ,שנמצאת ברשת של  192.168.90.0/24ומחזיקה בכתובת  192.168.90.40יכולה לדבר איתו ישירות,
אבל אין לה גישה כלשהיא לרשת של יותם ולכן ,לצערה ,היא לא יכולה לגשת לאתר הסודי של יותם .נניח
לשם הנוחות שאיב השיגה מראש את ה SSH Credentials-של ישראל ויותם .המצב הוא כזה בעצם:

כיצד תרווה איב את סקרנותה לצפות בסודות של יותם באתר הסופר סודי שלו? דרך ישראל כמובן .כל
שעל איב לעשות הוא להריץ אצלה במחשב את הפקודה:
SSH israelUser@192.168.90.88 -L 0.0.0.0:2345:10.12.13.161:80

מה קרה כאן בעצם? איב פתחה במחשב שלה את פורט ( 2345שזה סתם פורט שבחרנו לצורך
ההדגמה) .כל תעבורה שתגיע לפורט הזה ,תועבר ליותם ,בפורט  80דרך המחשב של ישראל.
 ,0.0.0.0אגב ,פירושו כל כתובות ה ipv4-שנמצאות על המחשב הנוכחי .שימוש בכתובת  0.0.0.0אינה מוגדרת כ-
 best practiceטוב במיוחד היות ואנחנו פותחים את הפורטים לכל מי שיש לו גישה רשתית למחשב.
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:המצב שבעצם יצרנו נראה כך

:כך הרצה כזו תראה בפועל מעמדת הצד המתחבר
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(כתובת מחשב המתחבר הינה  ,192.168.30.130העברתי את התעבורה דרך  192.168.30.27אל
 ,192.168.40.121את כל התעבורה העברתי על גבי ה Tunnel-שיצרנו בפורט  ,2345ולכן יש צורך לציין
זאת לדפדפן ע"י  localhost:2345במחשב הגולש).
אז ראינו כאן שהצורה ליצור  local SSH forwardingהיא:
SSH [user]@[SSH server ip] -L [ip of machine which starts the connection]:[port in starting machine]:[ip of
]our target machine]:[port in our target machine

נשים לב לפרט חשוב מאוד -השדה של  ip of our target machineמתייחס ל ip-של היעד מנקודת המבט
של שרת ה SSH-ולכן אם לדוגמא היינו שמים  127.0.0.1במקום  ,10.12.13.161היינו מתועלים לפורט 80
במחשב של ישראל והיינו מקבלים דפי אינטרנט מהמחשב שלו ,אם קיימים כאלה… לא משהו שעוזר לנו
להשיג את מטרתנו.
באותה מידה (ובלי קשר ישיר לרצון של איב לחטט באתר של יותם) ,אם ישראל היה מריץ את הפקודה:
SSH eveUser@192.168.90.40 -L 10.12.13.10:2345:127.0.0.1:5555

היה נפתח אצל ישראל פורט  2345בהאזנה וכל תעבורה שהייתה מגיעה לפורט זה ,הייתה מגיעה לאיב,
לפורט .5555
מבולבלים? בואו נסתכל על עוד דוגמא כדי לבדוק כמה הבנו את החומר טוב :באסל הוא סטודנט
באוניברסיטה שרוצה לגלוש ל ,google-לצערו ,האוניברסיטה בה הוא נמצא כעת חוסמת את החיבורים
לאתר הזה ,עם זאת ,הוא יודע שיש לו גישה מהבית לאתר וכן יש לו גישה מהאוניברסיטה אל הבית .כמו
בשירטוט הבא:

Pay it Forward - The (Almost) Complete Encyclopedia of Forwarding
www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,109אוגוסט 2019

6

למה שבאסל לא יתעל את התעבורה דרך הבית שלו לגוגל על גבי תעבורת  SSHמוצפנת ויעקוף את ה-
 firewallבדרך הזאת? כל שהוא צריך לעשות זה להריץ את הפקודה:
SSH -L 9999:google.com:444 basel's_Home_User@199.2.2.3

במחשב של האוניברסיטה ולתת ל SSH-לעשות את הקסם שלו.
בפקודה הזו ,אנו אומרים שהחבילות שיגיעו לפורט  9999במחשב של האוניברסיטה ,יעברו דרך הבית של
באסל אל פורט  443בשרת של גוגל.

נשים לב שמי שינסה להסניף את התעבורה ממחשבו של באסל עד לתחנת העבודה שלו בבית  -הוא
יראה תקשורת -SSHית ,ומי שיסניף את התקשורת מעמדת העבודה של באסל בבית ועד לשרתים של
גוגל  -יראה תקשורת -SSLית.
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ויש לנו גוגל 1-0 .לבאסל 
ונזכיר שוב את ההערה ממקודם :אם באסל היה רוצה לתעל  vncמהאוניברסיטה לבית שלו ,הוא היה
צריך לבצע:
ssh -L 5900:127.0.0.1:5900 basel_home_user@199.2.2.3

כל שנשאר לו לעשות כעת הוא  vncל localhost-בפורט .5900
דוגמא נוספת שיצא לי לראות באתר:
https://help.ubuntu.com/community/SSH/OpenSSH/PortForwarding
>ssh -L 8080:www.ubuntuforums.org:80 -L 12345:ubuntu.com:80 <host

בדוגמא הזו ,אנו אומרים שאם תוכנה כלשהיא תפנה במחשב המריץ לפורט  ,8080היא תופנה לפורט 80
ב www.ubuntuforums.org :ואם נפנה לפורט  ,12345נפנה לפורט  80ב.ubuntu.com-
ואחת שיצא לי לראות ב:
https://blog.trackets.com/2014/05/17/SSH-tunnel-local-and-remote-port-forwarding-explainedwith-examples.html
נניח שקיים ברשת שלנו מאגר  postgresבשרת  example.comהמקבל חיבורים מקומיים בלבד מסיבות
ביטחוניות לפורט  .5432בעייתי ,לא? למה שלא נריץ אצלנו:
ssh -L 9000:localhost:5432 user@example.com

מה שאנחנו מבצעים כאן זה הפנייה של תקשורת מפורט  9000אצלנו אל פורט  5432במחשב היעד .כל
שנותר לעשות הוא:
psql -h localhost -p 9000

על לא דבר 
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ודוגמא אחרונה לנושא:
המחשב של ניצן בבית נמצא מחוץ לרשת האוניברסיטה ולא ניתן לעשות אליו  SSHמהאוניברסיטה
(למרות ששירות ה SSH-עובד ,כמובן אצלה) ,אלא רק מהרשת האינטרנט ,ובין היתר מהמחשב הביתי של
עדן ,חברתה הטובה שגם נמצאת מחוץ לרשת האוניברסיטה ,אבל בתור יקירת האוניברסיטה ,יכולה
לקבל חיבורי  SSHמרשת האוניברסיטה .עדן מעוניינת להעביר לניצן ,שמתעניינת בלימודים באוניברסיטה,
מסמכים מרשת האוניברסיטה.
על עדן להריץ באוניברסיטה את הפקודה:
ssh -L 8888:1.2.3.4:22 eden_home_user@199.2.2.3

כעת ,תעבורה מפורט  8888במחשב האוניברסיטה תעבור דרך המחשב הפרטי של עדן אל המחשב של
ניצן .כעת ,כל שנותר לעשות הוא לבצע במחשב האוניברסיטה:
ssh -p 8888 127.0.0.1

כאן ,נפנה את ה SSH-אל המחשב של עדן ,לפורט  8888והיות ופעולה זו מבוצעת לאחר שבוצע ה-
 ,forwardingהחבילות יופנו דרך המחשב של עדן אל המחשב של ניצן ,בפורט .22

למה צריך ?local Port Forwarding


עקיפת  Corporate firewallשחוסם פנייה לאתרים חיצוניים



עקיפת הגנות של  local access onlyלמשאב.



שימוש במחשב כלשהוא כ Gateway-שלנו
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Remote SSH Port Forwarding
נמשיך הלאה .הסוג השני שעליו נדבר נקרא  .Remote SSH Port Forwardingלפי ההגדרה היבשה
בויקיפדיה ,הכוונה שתוכנות בצד של שרת ה SSH-יכולות להתחבר לשירותי רשת במחשב אחר דרך
המחשב המריץ ,הלקוח.
ונראה שוב את ההסבר של לינוקס לפקודה שמייצגת את הפעולה:
Specifies that the given port on the remote (server) host is to be forwarded to the given host and port on
the local side. This works by allocating a socket to listen to port on the remote side, and whenever a
connection is made to this port, the connection is forwarded over the secure channel, and a connection is
made to host port hostport from the local machine.

למה השיטה הזו משמשת?


קבלת גישה מבחוץ למשאבי חברה



הפיכת המחשב שלנו ל Gateway-בין שני מחשבים היושבים מאחורי -firewallים שונים.

בואו נראה כמה דוגמאות כדי להבין את העניין יותר טוב:
דניאל רוצה להיכנס לאתר  testשבנה בעבודה מהבית ,אבל לא ניתן לבקש את האתר עצמו מהאינטרנט.
ה ip-של הבית של דניאל הוא ( 200.100.100.200אנחנו מניחים ששירות  SSHרץ בבית של דניאל) .האתר
רץ על פורט  .80כדי לקבל גישה מהבית אל האתר ,דניאל צריך להריץ בעבודה את הפקודה:
ssh -R 8080:127.0.0.1:80 Daniel_home@200.100.100.200

כעת ,כל תעבורה שמגיעה לפורט  8080בבית של דניאל ( )200.100.100.200תועבר ב SSH-לפורט  80ב-
 , 127.0.0.1כלומר לעבודה של דניאל .כל שדניאל צריך לעשות עכשיו זה לפנות בבית ל:
http://localhost:8080
ולקבל את האתר הביתה  -עבודה מהבית ,אידיאלי .
נשים לב שאם לא הייתי מציין את הכתובת  ,127.0.0.1הפעולה הייתה הולכת בדיפולט ל 127.0.0.1-ולכן
הפקודה זהה ל:
ssh R 8080:80 Daniel_home@200.100.100.200
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וכך זה נראה:

אם נחליף את הכתובת  127.0.0.1בפקודה לכתובת ה DC-של דומיין העבודה ואת פורט  80לפורט ,3389
נוכל להגיע מפורט  8080בבית של דניאל אל שירות ה RDP-של ה DC-דרך מחשב העבודה של דניאל.
כך זה נראה בפועל בשדה הבדיקות אצלי:

כאן 192.168.30.130 ,מקביל לבית של דניאל ו 192.168.30.121-מקביל לעבודה של דניאל ושם יושב
האתר ,הרצת הפקודה קורית מהעבודה של דניאל)
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ולבסוף בכתובת של  192.168.30.130נבצע:

נראה דוגמא נוספת:
נניח שהמחשב של גל והמחשב של אופיר נמצאים מאחורי -Firewallים שונים ואני מעוניין לאפשר
תקשורת ביניהם ,אשר אחרת ,אינה מאופשרת .נניח שהמחשב שלי מחובר לשתי הרשתות ונמצא מחוץ
ל Firewall-של שניהם .ה IP-של אופיר הוא  10.10.10.10וה IP-של גל  .30.30.30.30באפשרותי להריץ
במחשב שלי את הפקודה:
ssh -R 1234 :30.30.30.30:4567 offir_user@10.10.10.10

תיצור תעלת  SSHבין המחשב שלי למחשב של אופיר .כאשר אופיר ישלח הודעה כלשהיא ,ההודעה
תעבור דרכי אל גל.
ניקח דוגמא אחרונה:
שמעון מעוניין לאפשר גישת  vncלחברו ,דן על גבי  .SSHהערה -הפורט של  vncהוא  .5900בתרחיש
הנ"ל ,שמעון צריך להריץ אצלו שירות  ,SSHהיות והוא מהווה את שרת ה SSH-בקשר זה .שמעון יריץ אצלו
את הפקודה:
ssh -R 5900:localhost:5900 Dan_user@Dan-PC

בדוגמא זו ,שמעון קבע שכאשר תגיע תעבורה במחשב של דן לפורט  ,5900היא תועבר למחשב של
שמעון ,לפורט  5900על גבי  .SSHכעת ,כל שעל דן לעשות ,הוא להתחבר ב VNC-ל localhost-בפורט
 5900ולקבל את מסך ה vnc-של שמעון.
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אם כן ,אחרי כל הדוגמאות הנ"ל ,אפשר להבין שהתצורה של הפקודה היא:
ssh -R [source port]:[destination ip]:[destination port] [user]@[source
]ip= SSH server ip=desired gateway

וכעת אפשר להסביר זאת במילים פשוטות :אנחנו מכריזים על כך שאנחנו שרת ה ,SSH-נעביר את
התעבורה דרכנו ,אבל פותחים פורט מאזין במחשב אחר (בדר"כ) .כאשר הפורט המרוחק יקבל מידע ,הוא
יעביר אלינו את המידע.
הערה חשובה :יש לשנות בקובץ הקונפיגורציות של שרת ה SSH-ולאפשר את ( GateWayPorts yesהאפשרות
קובעת האם  hostsמרוחקים מאושרים להתחבר לפורטים בשרת המעבירים אל הלקוח ) על מנת שremote -
 forwardingתהא אפשרית.

מי שעניין לא מרגיש בטוח בעצמו ורוצה לראות ביתר בירור מההבדלים בין  Remote Port Forwardingו-
 ,Local Port Forwardingיכול להכנס לקישור הבא ב:Stackoverflow-
https://unix.stackexchange.com/questions/115897/whats-ssh-port-forwarding-and-whats-thedifference-between-ssh-local-and-remot
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Proxychains
לפני שאמשיך לסוג השלישי של  Forwardingע"ג  ,SSHאכנס ממש בקטנה לכלי מצוין שנקרא
 proxychainsומוטמע כבר ב .kali linux-הכלי( open source ,ממליץ לקרוא קצת על הכלי ב github-שלו)
שמאפשר לתעל תוכנה לעבור דרך קבוצת  proxiesלפני שהיא מגיעה ליעד:

[התמונה מאתר ]Cuongquach.com

כל שעלינו לעשות הוא לרשום בקובץ הקונפיגורציות את שמות ה ,proxies-הפורט שלהם ואת הסוג
שלהם ( socks4, socks5או  .)httpקובץ הקונפיגורציות נראה כך:

[מקור :האתר ]WonderHowTo

כעת ,כל שנותר לעשות הוא להריץ  proxychainsעם הפקודה שברצוננו להריץ ,לדוגמא:
proxychains nmap 10.20.30.40

הפקודה תגרום לכך שכל חבילה שתשלח מהמחשב המקומי במסגרת ה ,port scan-תעבור דרך רשימת
ה proxies-או חלקם לפני שתגיע ליעדה.
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 וכך זה נראה מנקודת המבט.proxychains- ב127.0.0.1:9050  התעבורה עוברת דרך,בברירת המחדל
:wireshark של

. הראשון הבלבדproxy-נשים לב שאנחנו מתממשקים עם שרת ה

Dynamic Port Forwarding
 באופן דינאמי נשמע כמו דבר מסובך אבל בפועל הוא די פשוט ונועד לאופטימיזציהTunnel יצירת
: בואו נראה מה יש ללינוקס להגיד בעניין.ולעצלנים
Specifies a local ''dynamic'' application-level Port Forwarding. This works by allocating a socket to listen
to port on the local side, optionally bound to the specified bind_address. Whenever a connection is made to
this port, the connection is forwarded over the secure channel, and the application protocol is then used to
determine where to connect to from the remote machine. Currently the SOCKS4 and SOCKS5 protocols are
supported, and SSH will act as a SOCKS server. Only root can forward privileged ports. Dynamic Port
Forwardings can also be specified in the configuration file.

 שרת,SSH- העברת הודעות מתוכנות שונות דרך לקוח ה: פירושהDynamic Forwarding האפשרות של
 אבל אנחנו,local forwarding- התצורה מאוד דומה ל, במובן מסוים. ולבסוף לשרתי יעד שוניםSSH-ה
local- " אצל הלקוח אשר יכול לבצע העברה ליעדים שונים (בניגוד לsocks בעצם יוצרים "שרת
.) שבה כל תעלה מתאימה לכתובת יעד אחתforwarding
?למה זה שימושי

05

.עקיפת חומת אש של חברה שחוסם את כניסות כלשהן לאתרים ברשת הפנימית



.עצלנים ואנשים שאוהבים את המסך שלהם נקי מהרבה מסכים שחורים
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התצורה היא:
]ssh -D [our port in listen] [intermidate destination

ברגע שנפנה לפורט שמצוין בפקודה (פורט בהאזנה) ,החבילות יופנו דרך הIntermidate Destination-
ליעד הרצוי (משתנה בהתאם לחבילות) .השימוש בשיטה הזו נותן לנו להרגיש כאילו יש לנו חיבוריות
ישירה אל המחשבים (אנחנו פונים באמת לכתובות שלהם ולא לשרתים שמפנים אותנו לכתובות)
חשוב לציין :לקוח ה SSH-פותח פורט אשר מצפה לקבל תקשורת שעטופה כבר ב ,Socks-תוכנות הדפדפן הנפוצות
(ותוכנות נפוצות רבות) תומכות בכך באופן כמעט שקוף (חפשו ב Settings-של תוכנת הדפדפן האהובה עליכם).
תוכנות כגון  ProxyChains-NG / Proxychainsיוכלו לעזור לכם "להכריח" תוכנה שלא מסוגלת לדבר ב Socks-באופן
טבעי  -לעשות זאת .הן עושות זאת ע"י הטמעת -Hookים בתוכנה שברצוננו "לכופף")

נראה דוגמא:
רז לא עובד חרוץ במיוחד והוא גולש לאתרים חיצוניים בזמן העבודה מתוך המחשב של העבודה .בעלת
החברה ,יעל החליטה לחסום כל תקשורת שיוצאת לספקיות התוכן הגדולות ( google ,youtubeו-
 )facebookבעזרת  .Firewallמה רז יעשה עכשיו? הו! יש לרז גישה למחשב בבית שלו).
אפשרות אחת היא ליצור  3תעלות  local forwardingאל כל אחד מהאתרים דרך הבית שלו  -לא כיף
במיוחד לאור העובדה שירוצו לו  3טרמינלים על המחשב .ומה יקרה אם החסימה חולשת על עוד אתרים?
אפשרות שנייה היא יצירת  .dynamic forwardingרז יריץ במחשב העבודה שלו:
ssh -D 9001 raz_home_user@raz_home_ip

ודבר אחרון הוא לקנפג את הדפדפן לעבור דרך הפורט הנ"ל (קיימת אפשרות דרך הגדרות הדפדפן).
ב firefox-לדוגמא ,יש לבצע זאת כך:

]מתוך]https://help.ubuntu.com/community/SSH/OpenSSH/PortForwarding :

כעת ,רז יכול פשוט להקיש את הכתובת של הספק האהוב עליו ו….זהו .גלישה מהנה.
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נראה עוד דוגמא קטנה:
הצלחנו ליצור  Dynamic Port Forwardingדרך פורט  ,9050בעזרת הפקודה:
ssh -D 9050 user@192.168.30.11

כעת ,נוכל להריץ את הפקודה:
proxychains nc 192.168.32.14 22

מה שקורה כאן הוא שאנו מנסים לבצע קשר  netcatמהמחשב שלנו ל 192.168.32.14-אשר עובר דרך
 127.0.0.1:9050ומשם ל 192.168.30.11-ועד היעד שלנו.
לפני שאמשיך הלאה ,בוא נעשה משהו מעניין ,נתונה הרשת הזו:

כיצד יגיע  host1ל ?host4-קחו  5דקות ונסו לפתור את החידה בעצמכם.
הסתבכתם ,הא? בעמוד הבא אתאר שתי שיטות לפתרון הבעיה:
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הפתרון הראשוןLocal Forwarding :
בצעד הראשון ,מחשב  host1יריץ  .SSH -L 3838:localhost:3838 user2@host2כעת יפתח לנו חלון
טרמינל המאפשר גישה ל user-שנמצא ב .host2-בצעד השני ,נריץ בטרמינל שנפתח את הפקודה:
ssh -L 3838:localhost:3838 user3@host3

השגנו גישה גם ל host3-ונפתח לנו טרמינל אל המשתמש שבו .כדי להגיע ל host4-נבצע את אותה
הפעולה בטרמינל החדש:
ssh -L 3838:localhost:80 user4@host4

כדי לגשת לאתר ב ,host4-פשוט נבצע פנייה ל:
http://localhost:3838
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הפתרון השניDynamic Forwarding :
בתרחיש זה ,נשתמש ב dynamic forwarding-וב proxychains-על מנת להתחבר למחשבים השונים .כדי
להתחבר ל ,host2-נבצע:
ssh -D 9050 user2@192.168.90.88

נשים לב שהפורט הדיפולטיבי של  proxychainsהינו  9050ולכן כשנבצע  proxychains firefoxונכנס
למחשב כלשהוא ב subnet-של  ,host2תהיה לנו גישה אליו ,למרות שמ host1-עצמו ,אין לנו גישה אליו.
כעת ,נשים בקובץ  proxychains.confאת הפורט  10050מתחת ל 9050-ונבצע:
proxychains ssh -D 10050 user3@10.12.13.161

כמובן שנבצע זאת כאשר ה tunnel-הקודם עדיין באוויר .כמו שאנחנו רואים ,הפקודה הנוכחית עוברת
דרך ה tunneling-שביצענו קודם ומתבצעת ממחשב .host2
על מנת להגיע למחשב האחרון ,נניח שמדובר במחשב  Windowsופתוח שם שירות  ,RDPבואו נבצע
לשם ( rdesktopממחשב :)host3
proxychains rdesktop 20.16.13.131 -u administrator -p toor
אגב ,כקוריוז אגיד ששימוש ב Dynamic forwarding-יכול להיות לנו שימושים ברשתות פנימיות מרובות כאשר אנחנו
רוצים לבצע פעולות מרובות פורטים ,כמו סריקת פורטים מאחד המחשבים בשרשרת הרשתות הפנימיות.
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X11 Forwarding
כאשר אנו מדברים על  ,x11אנו מדברים על מערכת החלונות ( Xלא לא  .)Microsoft windowsמערכת X
היא מערכת ה , GUI-ממשק המשתמש הגרפי הכי נפוץ בלינוקס! ,זאת שמאפשרת למשתמש להתממשק
עם העכבר על כפתורים בין היתר .כמה פעמים יצא לכם להתעסק עם טרמינלים משעממים וחסרי כל רגש
בלי לקבל כל אידיקציה ויזואלית מהמערכת? (אני אישית מת על זה  ,אבל זה רק אני)...
כאן  X11 forwardingנכנס לתמונה .מדובר ב forwarding-חביב שמאפשר העברה של פלט החלונות
הנוצרים ביעד אל המחשב ,יוזם הקשר על גבי תעבורה מוצפנת של ( SSHונדגיש ,התוכנית עצמה רצה
במחשב היעד אבל אינה מציגה פלט מחשב זה בגלל התיעול).
לצורך התיעול ,עלינו לבצע  7שלבים (צד השרת הוא הצד המעביר  GUIוצד לקוח הוא המקבל את
התמונה):
 .1איפשור  X11אצל הלקוח:
o

נבצע זאת ע"י וידוא בקובץ  ~/.ssh/configאת הערך:
ForwardX11 yes

 .2איפשור  X11אצל השרת:
o

נבצע ע"י וידוא ערך ב:/etc/ssh/sshd_config-
X11Forwarding yes

 .3איפשור אותנטיקציית  X11במחשב שרת:
o

כל שעלינו לעשות הוא לוודא קיום של  xauthבמחשב שרת ,לדוגמא ע"י .which xauth

 .4נרסט את שירות ה SSH-בשרת
 .5על הלקוח להריץ את הפקודה:
ssh -X server_user@server_ip

 .6נריץ את התוכנה המבוקשת ,לדוגמאfirefox :
 .7נכין פופקורן לקראת ההופעה 
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מהו ?jump host
מדובר בשרת המאפשר כניסה וניהול של רכיבים באזור אבטחתי אחר .דוגמא נפוצה היא ( DMZאזור חיץ
המפריד בין רשתות ומהווה נקודת כניסה אל הרשת הפנימית):

]דוגמא ל DMZ-מתוך אתר סיסקו[

האפשרות היחסית חדשה  -Jב SSH-מאפשרת ניצול של שרתים אלו כדי להיכנס לרשת ,הפקודה:
ssh -J host1 host2

בדוגמא זו ,אנו אומרים לתוכנית ה SSH-להתחבר ב SSH-אל שרת ה )host1( Jump-ומשם לעבור אל
המטרה .host2 :ניתן ,אגב להשתמש באופציה זו כדי לבצע קפיצות בין כמה שרתי קפיצה ע"י הפרדתם
בפסיקים .שימוש בדגלים " "-wו "ProxyCommand"-הם דגלים ישנים יחסית ל ,J-אך מאפשרים את אותה
הפונקציונליות כמו זאת של  Jועל כן לא אכנס אליהם.
נשים לב שברגע שאני מבצע צד כזה ,אני בעצם מנסה להתחבר ב SSH-לשרת הפנימי ,ולכן אצטרך
להכניס את ה credentials-של שני השרתים ,כמו שניתן לראות כאן) :בדוגמא ,הפקודה נראית קצת
אחרת היות וניתן לבנות את הפקודה בעזרת דגלים שהופקדו בקובץ הקונפיגורציות A :הוא שרת הקפיצה
ו B-הוא היעד הסופי(
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[https://www.techrepublic.com/videos/how-to-use-SSH-through-a-linux-jump-host/?mobile=true#ftag=CAD-00-10aag7f :]מתוך
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Tap vs tun
במהלך כתיבת המאמר ,הופתעתי לגלות ש SSH-מאפשר לבצע  forwardingגם דרך שכבה  2ושכבה ,3
כלומר ליצור  interfaceיחודי עבור ה Tunnel-שיצרנו.
לצורך ההסבר ,אכנס לעניין של  tapו .tun-המושגים  tapו tun-מתייחסים ל virtual interfaces-הניתנים
ליצירה .הממשקים הללו ,הם ברמת התוכנה בלבד ,בניגוד לממשקים הרגילים שאנחנו מכילים כממשקים
המכילים חומרה ותוכנה יחדיו.


 Tapמדמה רכיב בשכבה ( 2כמו  )switchועובד עם חבילות בשכבה  2כדוגמת  ethernetויכולה לחבר
שתי רשתות לאחת.



 ,Tunלעומת זאת ,מדמה רכיב בשכבה  3והוא ידאג להעברת הודעות ,שליטה בתעבורה
והתממשקות עם תקשורת .connectionless

כלומר  tapמשמש ל bridging-ו tun-ל .routing-כאשר אנחנו שוקלים האם להשתמש ב tap-או ב,tun-
נשאל את עצמנו :האם אנחנו מעוניינים לחבר את שתי הרשתות ברכיב דמוי  switchאו ברכיב דמוי
?router
אגב ,נעדיף להשתמש ב tun-ולא ב tap-היות וכאשר מגיע תעבורה רבת היקף אל כרטיס הרשת
הוירטואלי שיצרנו ,זו עשוי להיות בעיה עבור ה host-עצמו שעשוי לקרוס מרוב כמות המידע .מצד שני,
אנו מפסידים בדרך זו יכולות ,היות ונתקשה לעבוד עם פרוטוקולים המכילים ( broadcastהיות וניתוב לא
מכיל .)broadcast

L3 Port Forwarding
 Port Forwardingבשכבה  3משתמש ב tun-ובעקרונות הניתוב המוכרים לנו מעולם הנתבים .החל
מהגעת  ,openSSH v4.3ניתן ליצור  interfaceהמחבר בין  2חלקים נפרדים רשתית .לצורך הדוגמא,
נעבוד על השרטוט:
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בשרטוט ,קיימות  2מכונות  Aו B-אשר מחוברות כל אחת לרשת משלה בקשר  .Ethernetהכתובת של
מכונה  Aהיא  10.0.0.100והכתובת של מכונה  Bהיא  .192.168.0.100כל רשת מחוברת לאינטרנט
בעזרת  .NATאנו רוצים לחבר את מחשב  Bלרשת של  Aולכן נקצה לכתובת  interfaceה Tunnel-שלו את
הכתובת .10.0.0.200
על מנת לבצע את הקישור ,ל B-אמורה להיות קישוריות לשרת ה SSH-ב) A-דרך ה NAT-או דרך ממשק
הגלוי לאינטרנט ישירות） .כאשר יתבצע החיבור B ,יהיה מחובר וירטואלית לרשת של  Aבעזרת ממשק
ה .tunnel-כיצד נבצע זאת?
ראשית ,נאפשר ) ip forwardingהאופציה של מערכת ההפעלה לקבל חבילה ,להבין שהיא אינה מיועדת
למערכת ועל כן להפנות אותה הלאה ,כמו נתב( בעזרת:
echo 1 | sudo tee /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

ב terminal-במחשב  Bנרשום:
sudo ssh -w 0:0 1.2.3.4

שווה ערך לפקודה:
sudo ssh w 0:0 1.2.3.4 o tunnel=point to point

הפקודה מייצרת  tunnel interfaceבשם  tun0אצל הלקוח והשרת (הלקוח הוא מחשב  Bוהשרת הוא
מחשב  Aהמכיל כתובת חשופה לאינטרנט של  ,(1.2.3.4ה 0-הראשון ב w-מציין את ה tun-של המקומי
וה 0-השני מציין את ה tun-המרוחק .נשים לב שהיות ולא מצוין מפורשות הדגל  ,oאנו משתמשים בערך
הדיפולטיבי שלו  point to pointכדי לציין שמדובר ב tun-ולא ב .tap -היות ואנו יוצרים  interfaceחדש,
אנו צריכים  root accessלשני המחשבים .בהגדרות  SSHמחשב  Aאנחנו צריכים שיופיע:
PermitRootLogin yes
PermitTunnel yes

כשנצליח ,נוכל לראות את הדבר הבא:
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רגע לפני שנוכל לעשות  pingממחשב  Bלכתובת הפנימית של מחשב  ,Aעלינו לקנפג את הinterface-
בעזרת:

 ,B:ip route add 10.0.0.0/24עלינו לקנפג ב A-יוכל לשלוח הודעות לרשת  Bעל מנת שמחשב
via 10.0.0.200

ובכדי שנקבל תשובות מרשת  Aאל  ,Bנקנפג דרך :A
sudo arp -sD 10.0.0.200 eth0 pub

בעצם נגיד לרשת  Aשאם הם רוצים להגיע ל ,B-עליהם לשלוח אל  .Aכעת ,ביכולתנו לעשות  pingלכל
מחשב ברשת של  Aמ.B-
אגב ,אם היינו רוצים להביא לכך שהגישה ל B-הייתה רק דרך הרשת של  ,Aהיה עלינו לשנות את ה-
 gatewayשל  Bלזה של .A
נסתכל על הדוגמא הבאה:
נניח שאנו נמצאים בבית ומעוניינים להגיע ל Lan-של העבודה שלנו ,172.16.10.0/24 :רשת זו אינה ניתנת
לגישה מהאינטרנט למעט ממשק מאחת המכונות שם המחובר לאינטרנט (לדוגמא נתב או  .)Firewallמה
נעשה?  SSHכמובן! בין המחשב שלנו למכונה החשופה .נבחר  subnetכלשהוא ,לדוגמא 192.168.0.0/30
המכילה רק  2כתובות  IPוניתן אותן לכתובות ה tun-שיצרנו בין  2המכונות .לבסוף ניידע את המחשב
שלנו שכדי להגיע לרשת העבודה ,עליו לעבור דרך ה tun-שיצרנו וכן עלינו לאפשר העברת חבילות
במכונה שנייה .נבצע זאת על ידי הקלדת הפקודת אצלנו
ssh -o Tunnel=point-to-point -w 1:1 remotehost

על מנת ליצור את הממשקים  .tun1בהמשך ,נבצע את הניתוב אצלנו והגדרת  ip forwardingבמחשב
השני:

[מתוך]https://backreference.org/2009/11/13/openSSH-based-VPNs :
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כעת ניתן לבצע מהבית תקשורת לרשת הפנימית:

]מתוך]https://backreference.org/2009/11/13/openSSH-based-VPNs :

סדר הפעולות כאן הוא:
 .1אתחול ה ,tunnel-בעזרת פקודת  SSHלדוגמא.
.2

מתן כתובות  ipל tun-והדלקת הinterfaces-

 .3ניתוב התעבורה אל הרשת השנייה והזרה על גבי ה.tun-

L2 forwarding
כמו שאמרנו קודם ,קיימת אפשרות לבצע  Port Forwardingבשכבה  ,2מבוססת .tap
לצורך  l2 forwardingנצטרך:
 .1בהגדרות ה SSH-נגדיר:
permitTunnel yes
permitRootLogin yes

 .2הרשאות  rootלשני המחשבים שביניהם יוצרים tunnel
 .3אפשור של .ip forwarding
 .4פקודת  brctlקיימת על שני המחשבים.
על מנת ליצור קשר המבוסס על  ,tapנבצע את הפקודה:
ssh -f -N -w any -o Tunnel=ethernet root@remotehost

נשים לב שהשתמשנו ב tunnel=ethernet-על מנת לציין שאנו מתייחסים ל( tap-זה לא ברירת המחדל).
 Wמציין שקשר ה-tunnel-ים יהיה על גבי  tapכלשהוא שאנו נציין ,היות ולא ציינו איזה ממשק  ,tapיווצר
ממשק  tapחדש שעוקב למספר ה tap-האחרון הקיים במערכת (לדוגמא אם יש במערכת כבר  ,tap0יווצר
 .)tap1כעת ,נוכל לראות בממשקים שלנו ממשק הנקרא  ,tap0או כל מספר אחר ,כתלות במערכת
ההפעלה…
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נביא דוגמא לדבר :שי עובד בארגון  IEEEששם על הדגל שלו בין היתר להשתמש ב ipv6-כחלק מעבודה
התקינה ומעוניין להתחבר אל החברה .לצערו ,ה ISP-של הבית שלו לא מספק פונקציונליות של  .IPV6מה
שי יכול לעשות בכדי להתחבר לחברה ,חוץ מלעשות שיחת התנקות עצבנית מה ?ISP-להתחבר ישירות
לחברה דרך ה tunnel ethernet-ולקבל את החבילות דרך שכבה ( 2מבלי להתייחס לשכבה  .)3הממ ,מה
זאת הפרצה הזאת אתם חושבים? הבה נראה:
על שי ליצור  tapבעזרת הפקודה:

[כמו שאנחנו רואים ,אפשר ליצור -tapים גם בדרכים שאינן דגל  wב]SSH-

הערה :על הצד השני לא להיות ה gateway-של הרשת השנייה ועליו לתמוך ב( ipv6, SSH-עבור דוגמא זו) וכן
 ethernet bridgingבקרנל .בצד השני יריץ את אותן  2פקודות.

כעת ,במכונה המרוחקת ניצור  bridgeונשים בו את ממשקים  eth0ו . tap1-לפני כן ,נמחק את כתובות ה-
 IPשל הממשקים ונשים אותם ב:promiscious mode-

[מתוך ]https://backreference.org/2009/11/13/openSSH-based-VPNs

כעת ,יצרנו  bridgeבין  eth0 ,tun1וחלקי הרשתות המחוברים להם ,ברמת ה .ethernet-ולבסוף ,נחבר
את ממשק  tap1אצלנו לממשק  tap1במכונה המרוחקת בעזרת הקשת הפקודה אצלנו:
ssh -o Tunnel=ethernet -w 1:1 remotehost

וכעת נוכל לבצע תקשורת על גבי :ipv6

[מתוך]https://backreference.org/2009/11/13/openSSH-based-VPNs :
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דוגמא שנייה :עמית עובד עם המחשב הנייד שלו בבית שלו ומחובר לרשת  ,10.0.0.0/24אבל מזג
האוויר בחוץ טוב ,אז הוא מעוניין לשבת עם המחשב בחצר הבית .הבעיה היא שה WiFi-בחוץ ברשת
אחרת .10.68.0.0./24 :הוא מעוניין להשתמש ב WiFi-מהבית שלו ,מה עמית יכול לעשות?
עמית יכול להוסיף לפטופ נוסף (עם קליטה גדולה יותר ולכן שיכול להתממשק עם שתי הרשתות) ,לשים
 .2נשים לב שבמחשב בבית יש  10.0ו 10.69-המחשבים על גבי תווך  2בין bridgeאותו בבית וליצור
interfaces:Eth0:10.0.0.10, default gateway (10.0.0.1) via eth0
Wlan0 10.69.0.10 , no gateway needed

ובמחשב שיושב בחוץ:
Wlan0 10.69.0.11, default gw (10.69.0.1) via wlan0

כעת ,עליו להקיש מהמחשב שבחוץ את הפקודה:
ssh f w 1:1 o Tunnel=Ethernet 10.69.0.10 true

כאמור ,עמית יצר  interfaceשל  tap1על שני המחשבים והדגל  fגרם ל tunnel-להיות ברקע (לכן דגל
 .)trueעל שני המחשבים עליו לרשום:
brctl addbr br0; brctl addif br0 tap1; ifconfig br0 up; ifconfig tap1 up

הפקודה הראשונה יוצרת אובייקט של  Ethernet tunnelבשם  ,br0הפקודה השנייה מצמידה את  tap1אל
ה bridge-שיצרנו והפקודה האחרונה מפעילה את ה .virtual interface-על הלפטופ בבית עליו לבצע:
brctl addif br0 eth0; dhclient r eth0; dhclient br0

כאן ,עמית צימד את ה interface-הפיזי שלו  eth0ל ,br0-ניקה את כתובת ה ip-מ eth0-והקצאת כתובת
 ipחדשה ל bridge-עצמו .ולבסוף ,במחשב שיושב בחוץ עליו לבצע:
route del default; dhclient br0

הפקודה מוחקת ניתובים אל רשת  10.69היות והוא רוצה שה bridge-יהיה ה default route-ולבסוף הוא
יקבל כתובת  ipמה dhcp-מהרשת של  10.0הבייתית.
כיצד  l2 forwardingעובד? כאשר נוצר  ,tunnelנוצר  virtual interfaceמסוג  .TAPה TAP-מתנהג יותר כ-
 virtual wireמאשר  NICולכן לא ניתן להשתמש בו ישירות .עלינו ליצור  virtual bridgeולהוסיף אליו את
ה TAP-כדי שנוכל להתייחס אל ה bridge-כ .NIC-ע"י סיפוח  NICפיזי ל bridge-מכל צד של החיבור ,ניתן
לצרף את ה virtual link-אל הרשת הפיזית של ה .host-היות ומדובר כאן בשכבה  ,2תעבורת dhcp ,arp
וכו' יכולה לעבור בין  2הרשתות השונות כאילו היו אחת.
סדר הפעולות כאן הוא:
 .1יצירת ה tunnel-לדוגמא בעזרת .SSH
 .2חיבור  NICפיזי אל ה tunnel-שנוצר (בעזרת .)brctl

Pay it Forward - The (Almost) Complete Encyclopedia of Forwarding
www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,109אוגוסט 2019

28

Rinet forwarding
וואו ,זה היה מתיש ,כל שיטות ה SSH-הללו ,בואו ננקה קצת את הראש עם כלי פשוט .Rinetd :הכלי יכול
לשמש אותנו בצורה טובה כאשר אין לנו אילוץ להצפין את המידע ואין לנו כוח לבצע את כל ההפקה של
ה SSH Forwarding-שתיארתי מקודם .הכלי נמצא בחלק מההפצות של לינוקס ,אז אם אין לכם ,הגיע
הזמן להתקין .כל שעלינו לעשות הוא להיכנס לקובץ הקונפיגורציות של  rinetdשנמצא בנתיב:
/etc/rinetd.conf

ולשנות שם כמה דברים .הקובץ מגיע בפורמט של:
<לאיזה פורט להפנות?><לאיזה  IPלהפנות?><חבילה מאיזה פורט?><חבילה מאיזה >?IP
לדוגמא אם נראה את הרשומה:
010001101 01 010001101 011
נדע שאנו מבצעים העברה של חבילות המגיעות מ 10.1.20.4:80 :דרך  .10.1.20.2:100אגב ,כאשר תגיע
תשובה מ ,10.1.20.2:100 :היא תעבור דרך ( 10.1.20.4:80כלומר ההעברה הזו היא דו כיוונית) .עכשיו
ברור מה עלינו לעשות :לערוך את קובץ הקונפיגורציות וכאשר נסיים ,נרסט את השירות ע"י:
service rinet restart

זכור לי תרגיל שעשינו בכיתה באחד מקורסי הסייבר שיצא לי לעשות שבו שיחקנו עם הכלי ובתור כ5-
דקות הרמנו תשתית  Port Forwardingממחשב אחד ששימש כמקור ,לאורך כ 20-תחנות אמצע בכיתה
עד שהגיע ליעד בקצה השני של הכיתה

Iptables
הכלי של  iptablesהינו כלי חינמי המגיע מובנה בלינוקס ומשמש שם כ firewall-מבוסס אירועים .אתם
בוודאי שואלים את עצמכם ,מה הקשר של  iptablesלמאמר .אמנם ,הוא לא קשור באופן ישיר לנאמר כאן,
אבל לצורך שלמות המאמר ,אגיד בקצרה שגם כלי זה יודע לבצע  forwardingלחבילות.
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d 192.168.102.37 -לדוגמא בפקודה:dport 422 -j DNAT --to 192.168.102.37:22

אנו מבצעים העברה של חבילה שהגיעה אל המחשב המחשב אל  ,192.168.102.37פורט  .22אני לא
אסביר כאן את כלל הסינטקס של  iptablesבכדי שלא לסטות מהנושא ,מוזמנים לקרוא על כך במאמר של
אפיק קסטיאל מ 2009-ובמאמר שלי מהגליון הקודם.
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ניקח כעת הפסקה קטנה כדי להסתכל קצת על מושגים וההבדלים ביניהם לפני שנמשיך לחלק האחרון:

Port Forwarding vs Port mirroring
שני המושגים שונים בתכלית ,אבל בגלל קרבת השמות ,החלטתי לציין ממש בקצרה את ההבדל ביניהם.
אם כן ,ב ,port mirroring-אנו משכפלים את חבילות המידע שמגיעות אל הפורט ומביאים את השכפול
לפורט אחר לצורכי ניטור .חשוב להגיד שהמושג רלוונטי בעיקר לציוד תקשורת כגון -switchים וכאשר הוא
מופעל נשלחים העתקים של החבילות ליעד נוסף מלבד ליעד המקרי אליו הן נשלחו.

VPN vs Port Forwarding
הרגשתי צורך להיכנס להבדל בין השניים ,היות ואני אישית נוטה להתבלבל בין השניים ואני מניח שכמוני
עוד הרבה אנשים.
בהגדרה  ,(Virtual Private Network( VPNאינו פרוטוקול אלא עיקרון המאפשר למחשבים להיכנס
לרשתות פרטיות ,כאילו היו מחוברים לשם פיזית .ישנן כל מיני דרכים ליצור  VPNאבל המשותף לכולן הוא
יצירת הפרדה של התקשורת מאחרות .דוגמאות למימושי  VPNהם -vlanים IPSec ,ו.MPLS-
 ,VPNבניגוד ל Port Forwarding-שם דגש על הפרדת אופי תקשורת אחת מאחרות בכל מיני שיטות,
כאשר  Port Forwardingמתעסק בהעברת המידע בלבד בין מכונות ,ללא רצון להפריד את התקשורת
מאחרות.

Pivoting vs forwarding
המושג  pivotingהוא מושג שיצא לי לשמוע לראשונה בקורס סייבר שעשיתי אבל אף פעם לא הבנתי למה
הכוונה .גם בקבוצות הטלגרם ובחיפוש בגוגל ,קיבלתי הסבר מעורפל שמזכיר מאוד  Port Forwardingעד
שהיה נראה שהמושגים זהים .עד שהעניין לובן עם חבר ,שאקרא לו כאן :Zhacker
המושג  pivotingמתאר שימוש בתחנה שכבר הצלחנו לתקוף ברשת פנימית כדי להיכנס למחשב אחר
ברשת .די דומה ל ,Port Forwarding-אם זאת ,נשים לב ש Port Forwarding-הוא מושג ברשתות ללא
זיקה לתקיפה ישירות ו pivoting-הוא שימוש ב forwarding-על מנת לבצע תקיפה כנגד מחשב אחר.

Metasploit forwarding
הכלי המהולל  , metasploitאולי הכלי הכי מוכר בקרב קהיליית ההאקינג היום ,המכככב ביחד עם nmap
בראש הרשימה .הכלי מכיל הרבה מאוד אפשרויות והתקפות על מנת להשתלט על מערכת .אחת
מהאופציות קשורה אלינו ונקראת  .protfwdנניח שהצלחנו לחשוף מערכת והשגנו  shellמסוג
 meterpreterמבית  metasploitעל המכונה הנתקפת ,כעת אנחנו יכולים להריץ כל מיני פקודות על
המערכת.
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פקודת  protfwdשהתחביר שלה הוא:
>portfwd add -l <attacker port> -p <victim port> -r <victim ip

מאפשרת העברת מידע מהפורט של התוקף אל פורט הקורבן שנמצא ב ip-הקורבן.
ניקח לדוגמא:
portfwd add -l 4406 -p 5506 -r 192.168.2.1

במקרה זה ,אנחנו מעבירים תקשורת מפורט  4406על המכונה המקומית ,המריצה את ה,meterpreter-
אל פורט  5506במכונה .192.168.2.1 :כעת ,אפשר לבצע לדוגמא  nc 127.0.0.1 4406ולהגיע אל המחשב
המרוחק בפורט .5506
מודול  autorouteבמטאספלויט משמש להוספת ניתובים ל session-מטאספלויט קיים .הסקריפט מחפש
ניתובים אפשריים ורשתות דרך המכונה הנתקפת ומוסיף אותם לניתובי ה.session-

[מתוך ]tutorialspoint
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לאלו שמתעניינים קצת בקוד:

זוהי פונקציית המפתח בסקריפט ,המממשת את פונקציית  Rex::Socket::SwitchBoardשל ,rapid7
כתובה ב ruby-ומקבלת  sessionכפרמטר ומצרפת לאחד המאפיינים שלו את ה subnet-שהתקבל
כפרמטר לצורך הניתוב שלו ומאפשר לו ליצור  socketsעם  subnetזה.
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סיכום
במהלך מאמר הזה ,ניסיתי לחשוף את הקורא לתחום ה Port Forwarding-ולהראות כמה שיותר דרכים
לביצוע  forwardingבעולם אבטחת המידע מבלי להיסחף יותר מידי לכלים .לאורך המאמר עברתי על
הסוגים השונים של  SSH forwardingובהם  Local ,Remote ,x11, Jumpו.Dynamic Port Forwarding-
לקינוח ,הסתכלנו גם על כלים כדוגמת  iptables ,rintedו .metasploit-בעת כתיבת המאמר השתדלתי
להציג כמה שיותר דוגמאות כדי להמחיש את הכתוב ולהקל בהבנה.
עוד כלים שימושיים שעשויים לסייע לנו הם  SSHutle ,ngrock ,socat ,plinkו .harproxy-וכמובן קיימים
עוד הרבה אחרים שבחרתי שלא להיכנס אליהם כדי לא ליצור כאן סקר כלים.
אגב ,במאמר שפורסם בגליון הקודם (גליון  ,)108אני ממשיך את את המאמר המצוין של  cp77fk4rמ-
 2009בנוגע ל .iptables-הכלי מכיל תכונות המאפשרות  Port Forwardingבין היתר מחד ,ומאידך נחשב
ככלי מוכר למלחמה ב ,Lateral Movement-התנועה ברשת אשר הכלים כאן משחקים חלק מרכזי בהם.
לסיום ,אני קורא לכם הקוראים לצאת מהקופסא ולא רק לדעת להשתמש בכלים ,אלא להבין מה עומד
מאחוריהם ואפילו לממש כאלה בעצמכם .בהצלחה!

על הכותב
עדי מליאנקר 22 ,חוקר אבטחה עצמאי ,מתעסק ב bug bounty-וייעוץ לחברות .כותב חיצוני בבלוג
אבטחה בעניינים הפנימיים של מערכת ההפעלה ) windowsתבוא לבקר!(.
זמין לשאלות ,הערות ,ויותר מאשמח לתוספות לדברים ששכחתי במאמר או סתם  memesבמייל
.temporarynothing0@gmail.com

תודות


תודה ל cp77fk4r-על האדיבות והעזרה ועל כתב העת המדהים הזה (אם שכחתי מישהו ,הבנתם את
הכוונה שלי.)...



תודה לה ,למשפחה שלי zhacker ,ולהוביט על הכל .פשוט הכל.



תודה ל"מאורת הסייבר" על הרעיונות למאמר ושסובלים את הרעיונות הגיקים שלי בכל יום):



תודה מיוחדת ליהודה גרסטל ,עמית דביר וגקי אלטל על העזרה ,ההשראה והמוטיבציה רק ללמוד
עוד ועוד.



תודה לכל מי שזלזל בלאן שאני אוכל להגיע ,זה רק נתן ונותן לי עוד מוטיבציה לקום בבוקר ולהתקדם
לעוד שדות עניין חדשים 
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https://www.tutorialspoint.com/metasploit/metasploit_pivoting.htm



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



https://blog.pboehm.org/blog/2016/12/07/SSH-features-bridging-two-networks/
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