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NUME
ssh2 − client interpretor securizat (program de logare la distanta)

SINOPTICA
ssh2 [−l nume_login] gazda [comanda]

ssh2 [−l nume_login] [−n] [+a] [−a] [+x] [−x] [−i fisier] [−F fisier] [−t] [−v] [−d nivel_de_depanare]
[−V] [−q] [−f] [−e char] [−c cr iptare] [−p por t] [−P] [−S] [−L por t:gazda:por t_gazda]
[−R por t:gazda:por t_gazda] [+C] [−C] [−o ‘optiune’] [−h] [nume_login@]gazda [comanda]

DESCRIERE
Ssh2 (Secure Shell) e un program pentr u logare la distanta si pentru executarea comenzilor pe
masina de la distanta. A fost facut pentru a inlocui rlogin si rsh si pentru a asigura comunicatiile
cr iptate intre 2 gazde neincrezatoare dintr-o retea nesigura. Prin canalul ofer it pot fi asigurate si
conexiunile X11 si portur i arbitrare TCP/IP.

Ssh2 se conecteaza si se logheaza la gazda. Utilizator ul trebuie sa-si probeze identitatea pentru
masina distanta utilizind o anumita metoda de autentificare.

Autentificarea cu cheie publica este bazata pe utilizarea de semnaturi digitale. Fiecare utilizator
isi creeaza o pereche de chei publica/pr ivata pentru autentificare. Ser ver-ul cunoaste cheia pub-
lica a utilizatorului si numai utilizatorul poseda cheia privata. Numele fisierelor de chei private
care sint utilizate la autentificare exista in fisier ul $HOME/.ssh2/identification. Cind utilizatorul
incearca sa se autentifice, ser ver-ul ver ifica in fisierul $HOME/.ssh2/author ization pentr u nume
de fisiere ce se potrivesc cu cheile publice si trimite o intrebare catre utilizator. Utilizator ul este
autentificat daca semneaza intrebarea utilizind cheia privata. Cititi sectiunea FISIERE de mai jos
pentr u mai multe infor matii despre fisierele de identificare si autorizare.

Perechile de chei publice si private sint create utilizind programul ssh-keyg en2(1). Cititi ssh-
ag ent2(1) pentru mai multe infor matii despre cum se utilizeaza autentificarea cu chei publice in
legatura cu un agent de autentificare.

Daca alte metode de autentificare esueaza, ssh2 cere parola utilizatorului. Deoarece toate comu-
nicatiile sint criptate, parola nu poate fi descifrata de catre persoane care "stau pe fir".

Cind server-ul accepta identitatea utilizatorului, el executa comanda data sau porneste logarea in
masina si da utilizatorului un interpretor de comenzi pe masina distanta. Toate comunicatiile cu
comanda distanta sau cu interpretor ul sint automat criptate.

Daca nu a fost alocat un pseudo-tty, sesiunea este transparenta si poate fi utilizata foar te bine
pentr u a transfera date binare.

Sesiunea se termina cind comanda sau interpretor ul distant isi incheie executia si toate conexiu-
nile X11 si TCP/IP au fost inchise. Codul de retur al programului distant este intors ca si cod de
stare al programului ssh2.

Daca utilizatorul utilizeaza X11 (var iabila de mediu DISPLAY este setata), conexiunea cu server-ul
X11 este automat inaintata catre partea distanta, in asa fel incit orice program X11 pornit de la
inter pretor (sau comanda) va lucra cu canalul criptat si conexiunea cu server-ul X real va fi facuta
de la masina locala. Utilizatorul ar trebui sa nu seteze manual var iabila de mediu DISPLAY.
Inaintarea conexiunilor X11 poate fi configurata din linia de comanda sau in fisierele de configu-
rare.

Valoarea pentru DISPLAY este setata ssh2 si va indica catre masina server, dar cu un numar de
ecran mai mare ca zero. Acest lucru este normal si se intimpla asa deoarece ssh2 creeaza pe
masina server un ser ver X "proxy" pentru a inainta conexiunile prin canalul criptat.

De asemenea, ssh2 va seta automat datele pentru Xauthor ity, pe masina server. In acest scop,
el va genera un cookie de autorizare aleator, il stocheaza in Xauthority pe server si ver ifica ca
fiecare conexiune inaintata sa transpor te acest cookie si il inlocuieste cu cel real cind este
deschisa conexiunea. Cookie-ul de autentificare real nu este niciodata trimis catre masina server
(si nici un fel de cookie nu sint trimise necriptate).
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Daca utilizatorul utilizeaza agentul de autentificare, conexiunea catre agent este automat inain-
tata catre partea distanta, in caz ca aceasta optiune nu este dezactivata din linia de comanda sau
din fisierul de configurare.

Inaintarea unei conexiuni TCP/IP arbitrare peste un canal securizat poate fi specificata in linia de
comanda sau in fisierul de configurare. Inaintarea TCP/IP poate fi utilizata la conexiuni secur-
izate pentru comer t electronic sau pentru a trece prin firewall-ur i.

Ssh2 mentine si ver ifica automat o baza de date continind chei publice de gazde. Cind va logati
pe o gazda pentru prima data, cheia publica a gazdei este stocata intr-un fisier
.ssh2/hostkey_NUMARPORT_GAZDA.pub in directorul personal al utilizatorului. Daca identifi-
carea unei gazde se modifica, ssh2 afiseaza o avertizare si dezactiveaza autentificarea prin
parola pentru a preveni "caii troieni" sa obtina parola utilizatorului. Alt scop al acestui mecanism
este de a preveni atacurile "man-in-the-middle" care pot altfel fi folosite pentru a impiedica
cr iptarea.

Ssh2 are suport inglobat pentru SOCKS versiunea 4 pentru a traversa firewall-ur i. Cititi sec-
tiunea MEDIUL.

OPTIUNI
−l nume_login

Specifica utilizatorul ce se logheaza pe masina distanta.

−n Redirecteaza intrarea de la /dev/null, adica nu va citi intrarea standard. Aceasta optiune
poate fi dealtfel specificata si in fisierul de configurare.

+a Activeaza inaintarea catre agentul de autentificare. (implicit)

−a Dezactiveaza inaintarea catre agentul de autentificare.

+x Activeaza inaintarea conexiunii X11. (implicit)

−x Dezactiveaza inaintarea conexiunii X11.

−i fisier
Specifica fisierul de identitate pentru autentificarea cu cheie publica. Aceasta optiune
poate fi dealtfel specificata in fisierul de configurare.

−F fisier
Specifica utilizarea unui fisier de configurare alternativ. OBSERVATIE: Fisierul
$HOME/.ssh2/ssh2_config este in continuare citit. Optiunile de aici vor fi adaugate la cele
deja citite.

−t Pentr u alocare de tty, adica aloca un tty chiar daca este data o comanda de executat.
Aceasta optiune poate fi dealtfel specificata si in fisierul de configurare.

−v Activeaza modul detaliat. Afiseaza mesaje de depanare detaliate. Este echivalenta cu ‘-d
2’. Aceasta optiune poate fi specificata si in fisierul de configurare.

−d nivel_de_depanare
Afiseaza infor matii de depanare extensive la stderr. nivel_de_depanare este fie un
numar, intre 0 si 99, unde 99 specifica ca toate infor matiile de depanare vor fi afisate, fie
o lista de atribuir i de tipul ModulePattern=nivel_de_depanare separate prin virgule.

−V Afiseaza versiunea programului.

−q Indica ssh2 sa fie "tacut", astfel incit nu afiseaza nici un fel de mesaje de avertizare.
Optiunea poate fi specificata si in fisierul de configurare.

−f Dupa autentificare face for k in fundal. Optiunea poate fi specificata si in fisierul de config-
urare.

−e caracter
Seteaza caracter ul ESCAPE. Utilizati ‘‘none’’ pentr u a-l dezactiva. Optiunea poate fi
specificate si in fisierul de configurare. (implicit: ˜)
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−c cr iptare
Selecteaza algoritmul de criptare. Sint permise multiple optiuni -c, iar o optiune poate
indica un singur algoritm de criptare. Aceasta optiune poate fi specificata si in fisierul de
configurare.

−p por t
Portul la care se va conecta la gazda distanta. Aceasta optiune poate fi specificata si in
fisier ul de configurare.

−P Nu utilizeaza un port sursa privilegiat. Cu aceasta setare nu veti putea utiliza autentificar-
ile rhosts sau rsarhosts, dar poate fi utilizata pentru a trece de unele firewall-ur i care nu
per mit utilizarea unor portur i sursa privilegiate. (nu este implementata inca)

−S Nu cere un canal sesiune. Aceasta poate fi utilizata cu cereri post-inaintate daca nu este
nevoie de un canal sesiune (si un tty) sau server-ul nu ofera unul.

−L por t:gazda:por t_gazda
Specifica ca portul dat al gazdei locale (client) va fi inaintat catre gazda si portul date
pentr u entitatea distanta. Acest mecanism functioneaza prin alocarea unui soclu care sa
asculte por t in entitatea locala si in momentul in care este facuta o conexiune cu acest
por t, conexiunea este inaintata prin canalul securizat si se face legatura cu
gazda:por t_gazda de la masina distanta. Inaintarea portului poate fi specificata si in
fisier ul de configurare. Numai root poate inainta portur ile pr ivilegiate.

−R por t:gazda:por t_gazda
Specifica ca portul dat, de pe gazda distanta (server) va fi  inaintat catre gazda si portul
date pentru entitatea locala. Acest mecanism functioneaza prin alocarea unui soclu ce
asculta la por t in entitatea distanta si oricind este facuta o conexiune la acest port,
conexiunea este inaintata prin canalul securizat si se face legatura cu gazda:por t_gazda
de la masina locala. Por turile privilegiate pot fi inaintate numai cind va logati ca root pe
masina distanta.

+C Activeaza compresia.

−C Dezactiveaza compresia. (implicit)

−o ’optiuni’
Poate fi utilizat pentru a da optiuni in for matul celor din fisierele de configurare. Aceasta
este utila pentru a specifica optiuni pentru care nu exista un fanion asociat in linia de
comanda. Deocamdata nu sint acceptate linii comentariu.

−h Afiseaza un scurt mesaj infor mativ asupra optiunilor liniei de comanda.

FISIERE DE CONFIGURARE
Ssh2 obtine datele de configurare din urmatoarele surse (in aceasta ordine): fisierul de configu-
rare global al sistemului (tipic /etc/ssh2/ssh2_config ), fisierul de configurare al utilizatorului (
$HOME/.ssh2/ssh2_config ) si optiunile din linia de comanda. Pentr u fiecare parametr u, ultima
valoare obtinuta va fi cea efectiva.

Fisier ul de configurare are urmator ul format:

‘expresie:’ denota startul unui bloc de configurare per gazda, unde ‘expresie’ este un sir
arbitrar care distinge acest bloc de altele. ‘expresie’ poate contine caractere de glob-
alizare. ‘expresie’ va fi comparat cu numele de gazda obtinut din linia de comanda si,
daca se potriveste, blocul va fi evaluat. Evaluarea se opreste la inceputul urmator ului bloc
‘expresie:’. De observat ca ‘expresie’ nu trebuie sa fie neaparat un nume real de gazda,
atita timp cit blocul ‘expresie’ contine un parametr u de configurare "Host" unde este
definit numele real al gazdei de contactat.

Liniile goale si cele ce incep cu ´#´ sint ignorate ca fiind comentarii.

In celelalte cazuri linia este de for matul "cuvintcheie argumente". De observat ca este
posibil sa scrieti argumentele intre ghilimele si sa utilizati conventia standard C. In

SSH 2 29 Aprilie 1999 3



SSH2(1) SSH 2 SSH2(1)

continuare sint listate cuvintele cheie si intelesul lor (la fisierele de configurare conteaza
majusculele, dar cuvintele cheie sint insenzitive la majuscule):

AuthorizationFile
Specifica numele fisierului de autorizare al utilizatorului.

BatchMode
Daca este setat la "yes", cererea frazei de trecere sau a parolei este dezactivata.
Aceasta optiune este utila in scriptur i unde nu este necesar sa se introduca parola. Argu-
mentul trebuie sa fie "yes" sau "no". (nu este inca implementat)

Ciphers
Specifica algoritmii de criptare utilizati pentru criptarea sesiuni. La ora actuala sint supor-
tati des, 3des, blowfish, idea, arcfour si twofish, din care des, 3des, arcfour , blowfish si
twofish sint prezenti in toate distributiile. Pot fi specificati multiplii algoritmi de criptare, ca
o lista de cuvinte separate prin virgule. Valor i speciale sint any , anystd , care permit
numai algoritmi standard (vedeti mai jos) si anycipher care permite orice criptare disponi-
bila sau exclude modul fara fara criptare none, dar sint permise toate celelalte. anystdci-
pher este la fel ca mai sus, dar include numai acei algoritmi mentionati in IETF-SecSH-
draft (excluzind ’none’).

Compression
Specifica daca sa fie utilizata sa nu compresia. Argumentul trebuie sa fie "yes" sau "no".

DontReadStdin
Redirecteaza intrarea din /dev/null, adica nu va citi stdin. Argumentul trebuie sa fie "yes"
sau "no".

EscapeChar
Seteaza caracter ul escape (implicit: ˜). Acest caracter poate fi setat si in linia de
comanda. Argumentul trebuie sa fie un singur caracter ´ˆ´, urmat de o litera sau de
"none" pentr u a dezactiva folosirea acestui caracter (in acest fel conexiunea devine
transparenta pentru date binare).

ForcePTTYAllocation
Forteaza alocarea de TTY. Aceasta inseamna ca va fi alocat un TTY chiar daca a fost
specificata o comanda. Argumentul trebuie sa fie "yes" sau "no". (nu este inca imple-
mentata)

ForwardAg ent
Specifica daca conexiunea catre agentul de autentificare va inaintata catre masina dis-
tanta. Argumentul trebuie sa fie "yes" sau "no".

ForwardX11
Specifica daca conexiunile X11 vor fi redirectate automat prin canalul securizat si daca va
fi setata var iabila de mediu DISPLAY. Argumentul trebuie sa fie "yes" sau "no".

GatewayPor ts
Specifica daca gazde distante se pot conecta la portur ile locale inaintate. Argumentul tre-
buie sa fie "yes" sau "no". Implicit este "no". (nu este inca implementat)

GoBackground
Cere ssh2 sa treaca in fundal dupa ce a facut autentificarea si a fost stabilita inaintarea.
Aceasta metoda este utila cind ssh2 va cere parole sau fraze de trecere, dar utilizatorul
doreste sa faca acest lucru in fundal. Argumentul trebuie sa fie "yes" sau "no".

Host Specifica numele real al gazdei la care se va loga. Cu ‘expresie’ de mai sus, aceasta
poate fi utilizata pentru a specifica porecle sau abrevier i pentr u nume de gazde. Implicit
este numele dat in linia de comanda. Sint permise adrese IP numer ice (si in linia de
comanda si in specificarea HostName).
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IdentityFile
Specifica numele fisierului de identificare al utilizatorului.

KeepAlive
Specifica daca sistemul va trimite mesaje keepalive catre celalalt sistem. Daca sint trim-
ise astfel de mesaje, intrer uperea conexiunii sau blocarea uneia dintre masini vor fi aflate
cu certitudine. Oricum, aceasta inseamna ca o conexiune va fi inchisa in momentul in
care rutarea este intrerupta temporar. Unii cred ca aceasta caracter istica este stinjeni-
toare.

Implicit este "yes" (de a trimite mesaje keepalive) si clientul va obser va daca reteua cade
sau masina distanta se blocheaza. Acest lucru este important in scriptur i si multi consid-
era ca este bine asa.

Pentr u a dezactiva aceste mesaje valoarea trebuie setata la "no" in fisierele de configu-
rare ale server-ului si clientului.

LocalForward
Specifica ca un port TCP/IP de pe masina locala va fi  inaintat prin canalul securizat catre
gazda:por t de pe masina distanta. Argumentul trebuie incadrat de ghilimele (""). For matul
argumentului este por t:gazda_distanta:por t_distant .

NoDelay
Daca este "yes", activeaza optiunea de soclu TCP_NODELAY. Argumentul trebuie sa fie
"yes" sau "no". Implicit este "no".

PasswordPrompt
Seteaza indicatorul de parola, pe care utilizatorul il va vedea cind se conecteaza la o
gazda. Var iabilele ’%U’ si ’%H’ pot fi utilizate pentru a afisa utilizatorului numele de login
si respectiv cel al gazdei.

Port Specifica numar ul por tului la se va conecta la gazda distanta. implicit este 22.

QuietMode
Mod linistit. Mesajele de avertizare si de diagnosticare vor fi suprimate. Vor fi afisate
numai erorile fatale. Argumentul trebuie sa fie "yes" sau "no".

RandomSeedFile
Specifica numele fisierului de initializare a generator ului de numere aleatoare al utiliza-
tor ului.

RemoteForward
Specifica ca un port TCP/IP de la masina distanta va fi inaintat prin canalul securizat
catre gazda:por t dat din masina locala. Argumentul trebuie sa fie incadrat intre ghilimele
duble (""). For matul argumentului este por t:gazda_distanta:por t_distant .

Ssh1Ag entCompatibility
Specifica daca sa inainteze si conexiunea agentului SSH1. Valor ile valide pentru aceasta
optiune sint "none", "traditional" si "ssh2". Cu valoarea "none" (implicit), conexiunea
agentului SSH1 nu va fi deloc inaintata. Cu valoarea "traditional", conexiunea agentului
SSH1 este inaintata transparent ca in SSH1. Valoarea "traditional" poate fi folosita intot-
deauna, dar ea constituie un risc de securitate, deoarece agentul nu primeste infor matii
despre calea inaintata. Valoarea "ssh2" deter mina inaintarea agentului SSH1 similara cu
inaintarea agentului SSH2 si in acest mod agentul primeste infor matii despre calea inain-
tata. De observat ca valoarea "ssh2" poate fi utilizata numai daca utilizati ssh-agent2 in
modul de compatibilitate SSH1.

Ssh1Compatibility
Specifica daca va fi utilizata sau nu compatibilitatea cu SSH1. Cu aceasta optiune este
executat ssh1 daca server-ul suporta numai protocoale SSH 1.x. Argumentul trebuie sa
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fie "yes" sau "no".

Ssh1Path
Specifica calea catre clientul ssh1, care va fi executat daca server-ul suporta numai pro-
tocoale SSH 1.x. Argumentele pentru ssh2 sint pasate clientului ssh1.

StrictHostKeyChecking
Daca acest fanion este setat la "yes", ssh2 nu va adauga automat chei de gazda. Acest
lucr u asigura protectie maxima impotriva atacur ilor de tip "cal troian". Oricum, poate fi
destul de stinjenitor in cazul in care va conectati destul de frecvent la gazde noi. Daca
aceasta optiune este setata la "no" atunci gazdele noi vor fi adaugate automat la fisierele
de gazde cunoscute. Cheile de gazda ale gazdelor cunoscute vor fi ver ificate automat in
ambele cazuri. (nu este inca implementat)

User Specifica sub ce nume de utilizator se va face logarea. Acest lucru poate fi util cind aveti
nume de utilizator difer ite pe difer ite masini. Acest lucr u va scuteste de efor tul de a va
reaminti ce nume de utilizator trebuie sa dati in linia de comanda.

VerboseMode
Mod detaliat. Indica ssh2 sa afiseze mesaje de depanare despre progresul conectarii.
Acest lucru este util in depanarea problemelor de conectare, autentificare si configurare.

MEDIUL

In mod normal, ssh2 va seta urmatoarele var iabile de mediu:

DISPLAY
Variabila de mediu DISPLAY indica locatia server-ului X11. Ea este setata automat de
catre ssh2 pentr u a indica catre o valoare de for ma "gazda:n" unde numele gazdei
indica gazda unde ruleaza interpretor ul si "n" este un intreg mai mare sau egal cu 1.
Ssh2 utilizeaza aceasta valoare speciala pentru a inainta conexiunile X11 printr-un canal
sigur. Utilizator ul ar trebui sa nu seteze in mod explicit var iabila DISPLAY, altfel va deter-
mina conexiunea X11 sa fie desecurizata (si va fi nev oie ca utilizatorul sa copieze man-
ual orice cookie-uri necesare pentru autentificare).

HOME Setat la calea catre directorul personal al utilizatorului.

LOGNAME
Sinonim pentru USER. Setata pentru compatibilitate cu sisteme ce utilizeaza aceasta
variabila.

MAIL Setata la casuta de mail a utilizatorului.

PA TH Setata la calea implicita PATH, asa cum a fost specificata la compilarea ssh2 sau, pe
anumite sisteme, /etc/environment sau /etc/default/login.

SSH_SOCKS_SERVER
Daca se utilizeaza SOCKS, atunci este configurat cu aceasta var iabila. Formatul var i-
abilei este name@socks_ser ver :port/networ k/netmask,networ k/net-mask... De exemplu,
setind SSH_SOCKS_SERVER la socks://mylo-
gin@socks.ssh.fi:1080/203.123.0.0/16,198.74.23.0/24, veti deschide o conexiune
SOCKS la gazda socks.ssh.fi pe portul 1080 , daca este incercata o conexiune in afara
retelei 203.123.0.0 (domeniu de 16 biti) si 198.74.23.0 (domeniu de 8 biti), care este
conectata direct.

O valoarea implicita pentru var iabila SSH_SOCKS_SERVER poate fi specificata la
momentul compilarii ssh2 dind in linia de comanda a programului configure optiunea
--with-socks-ser ver=VALUE. Valoarea implicita poate fi anulata setind var iabila
SSH_SOCKS_SERVER la un sir gol si poate fi inlocuita prin setarea
SSH_SOCKS_SERVER la o valoare noua. Daca var iabila SSH_SOCKS_SERVER este
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setata, ar trebui aproape intotdeauna sa contina dispozitivul local de retea loopback
(127.0.0.0/8) ca retea la care este conectat direct.

SSH2_AUTH_SOCK
Daca exista, este utilizata pentru a indica calea catre un soclu unix-domain, utilizat pentru
a comunica cu agentul de autentificare (sau cu reprezentativul lui local).

SSH2_CLIENT
Identifica capatul final al conexiunii clientului. Variabila contine trei valor i separate prin
spatii: adresa IP a clientului, numar ul de port al clientului si numar ul de port al ser ver-
ului.

SSH2_ORIGINAL_COMMAND
Daca este executata o comanda for tata, aceasta va fi comanda originala data programu-
lui ssh2. Ea poate fi utilizata pentru a prelua argumente, optiuni de la celalalt capat. Nu
este neaparat necesar sa fie numele unei comenzi. Poate fi numele unui fisier, unui dis-
pozitiv, parametr ii sau orice altceva.

SSH2_TTY
Aceasta este setata la numelele TTY-ului (calea catre dispozitiv) asociat cu interpretor ul
sau comanda curenta. Daca sesiunea curenta nu are un TTY asociat, atunci aceasta
variabila nu va fi setata.

TZ Variabila este setata pentru a indica zona de timp curenta, daca a fost setata atunci cind
demonul a fost pornit (demonul paseaza valoarea catre noile conexiuni).

USER Setata la numele de logare al utilizatorului.

In plus, ssh2 citeste fisierele /etc/environment si $HOME/.ssh2/environment , si adauga la mediu
linii de for matul NUMEVARIABILA=valoare. Unele sisteme ar putea avea mecanisme aditionale
pentr u a seta mediul, ca de exemplu /etc/default/login pe sisteme Solaris.

FISIERE
$HOME/.ssh2/random_seed

Utilizat pentru initializarea generator ului de numere aleatoare. Acest fisier contine date
sensibile si ar trebui sa poata fi citit/scris numai de catre proprietar ul lui. Acest fisier este
creat la prima rulare a programului si este actualizat automat. Utilizatorul nu are niciodata
nevoie sa citeasca sau sa modifice fisierul.

$HOME/.ssh2/ssh2_config
Acesta este fisierul de configurare per utilizator. For matul acestuia a fost descris mai
inainte. El este utilizat de programul ssh2 client. In mod normal nu contine nici un fel de
infor matii senzitive, dar este recomandat ca drepturile de scriere/citire sa apartina numai
propr ietar ului.

$HOME/.ssh2/identification
contine infor matii despre modul in care utilizatorul doreste sa se autentifice cind con-
tacteaza o anumita gazda.

Fisier ul are aceeasi sintaxa generala ca si fisierele de configurare. Pot fi utilizate urma-
toarele cuvinte cheie:

IdKey Este urmat de numele de fisier sau o cheie privata din directorul $HOME/.ssh2 si utilizata
pentr u identificare atunci cind este contactata o anumita gazda. Daca exista mai mult de
un IdKeys, ele sint incercate in ordinea in care apar in fisierul de identificare.

PgpSecretKeyFile
Acesta este urmat de numele fisierului de chei OpenPGP al utilizatorului si care se gas-
este in directorul $HOME/.ssh2 . Se asteapta ca cheile OpenPGP listate dupa aceasta
linie sa existe in acest fisier. Cheile identificate cu cuvintele cheie IdPgpKey* sint utilizate
ca unele identificate cu cuvintul cheie IdKey.

SSH 2 29 Aprilie 1999 7



SSH2(1) SSH 2 SSH2(1)

IdPgpKeyName
Acesta este urmat de numele OpenPGP al cheii din fisierul PgpSecretKeyFile.

IdPgpKeyFing erprint
Acesta este urmat de amprenta OpenPGP a cheii din fisierul PgpSecretKeyFile.

IdPgpKeyId
Acesta este urmat de identificatorul OpenPGP al cheii din fisierul PgpSecretKeyFile.

$HOME/.ssh2/author ization
contine infor matii despre modul in care server-ul va ver ifica identitatea utilizatorului.

Fisier ul de autorizare are aceeasi sintaxa generala ca si fisierul de configurare. Pot fi uti-
lizate urmatoarele cuvinte cheie:

Key Este urmat de numele fisierului unei chei publice din directorul $HOME/.ssh2 si care este
utilizata la autentificare atunci cind este contactata o gazda. Daca exista mai mult de o
cheie, atunci toate vor fi acceptabile pentru logare.

PgpPublicKeyFile
Acesta este urmat de numele de fisier cu inelul de chei OpenPGP al utilizatorului din
director ul $HOME/.ssh2 . Se asteapta ca cheile OpenPGP listate dupa aceasta linie sa
fie gasite in acest fisier. Cheile identificate cu cuvintele cheie PgpKey* sint utilizate ca
unele identificate cu cuvintul cheie Key.

PgpKeyName
Acesta este urmat de numele OpenPGP al cheii.

PgpKeyFing erprint
Acesta este urmat de amprenta OpenPGP a cheii.

PgpKeyId
Acesta este urmat de identificatorul OpenPGP al cheii.

Command
Acest cuvint cheie, daca este utilizat, trebuie sa urmeze dupa o declaratie "Key" sau
"PgpKey*". Acesta este utilizat pentru a specifica o "comanda for tata", ce va fi executata
de catre server inainte de orice altceva, atunci cind se afla in procesul de autentificare.
Comanda data de catre utilizator (daca exista) este pusa in var iabila de mediu
"SSH2_ORIGINAL_COMMAND". Comanda este rulata la un PTY daca conexiunea cere
un PTY, altfel va fi rulata fara un TTY asociat. Se pot include si ghilimele in comanda,
daca sint evitate cu un caracter backslash. Aceasta optiune poate fi utila pentru a restr ic-
tiona anumite chei publice sa execute numai anumite operatii. Un exemplu poate fi acela
in care o cheie permite backup-ur i la distanta dar nimic altceva. Trebuie sa observati ca
clientul poate specifica inaintarea TCP/IP si/sau X11 daca nu sint interzise in mod
explicit.

$HOME/.rhosts
Acest fisier contine perechi gazda-utilizator, separate prin spatii si cite una pe linie. Uti-
lizator ului ce ii corespunde o anumita gazda ii este permis sa se logheze fara parola.
Acelasi fisier este utilizat de rlogind si rshd. sshd2 difera de rlogind si rshd prin aceea ca
cere autentificarea cu cheia publica a gazdei, in plus fata de validarea numelui gazdei
pr in DNS. Fisier ul trebuie sa poata fi scris numai de catre utilizator. Este recomandabil sa
nu poata fi accesat de catre alti utilizatori.

De asemenea este posibil sa utilizati in fisier si grupur i de retea. Numele gazdei sau al
utilizator ului trebuie sa fie in una din for mele +@numegrup pentr u a specifica toate
gazdele sau toti utilizatorii din grup.
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$HOME/.shosts
Pentr u ssh2, acest fisier este exact la fel ca cel pentru .rhosts. Oricum, acesta nu este
utilizat de rlogin si rshd, astfel incit utilizindu-l se va per mite accesul numai cu ssh2.

/etc/hosts.equiv
Acest fisier este utilizat in momentul autentificarii .rhosts. In for ma cea mai simpla, acest
fisier contine numele gazdelor, cite unul pe linie. Utilizator ilor acelor gazde le este per-
misa logarea fara nici o parola, cu conditia sa aiba acelasi nume de utilizator pe ambele
masini. Numele gazdei poate fi urmat de un nume de utilizator. Acestuia ii este permis
sa se logheze ca orice utilizator pe acea masina (cu exceptia root). Aditional, sintaxa
+@grup poate fi utilizata pentru a specifica grupur i de retea. Intrar ile negate incep cu
caracter ul ´-´.

Daca perechea gazda/utilizator se potriveste cu cea din acest fisier, logarea este automat
per misa, cu conditia ca numele de utilizator ale clientului si server-ului sa fie aceleasi. In
plus, este ceruta si autentificarea RSA cu succes a gazdei. Acest fisier trebuie sa poata fi
scr is numai de catre root si este recomandat sa poata fi citit de catre orice utilizator.

Atentie: Nu este o ideea buna sa utilizati nume de utilizator in fisierul hosts.equiv.
Fiti atent, aceasta inseamna ca utilizatorul(ii) numit(i) se pot loga ca orice utilizator,
ceea ce include bin, daemon, adm, si alte conturi care contin programe si directoare de
maxima importanta. Utilizind nume de utilizator, practic permiteti acces de nivel de root.
Singura utilizare rationala a numelor de utilizatori este pentru for marea unor expresii
negate. Retineti ca aceste aver tizari se aplica si la rsh/rlogin.

/etc/shosts.equiv
Acesta este procesat exact la fel ca si /etc/hosts.equiv . Oricum, acest fisier poate fi util
in situatii cind se doreste rularea in paralel a rsh/rlogin si ssh2.

$HOME/.ssh2/knownhosts/xxxxyyyy.pub
Acestea sint cheile publice pentru gazdele la care utilizatorul vrea sa se logheze utilizind
autentificare "hostbased" (echivalenta cu RhostsRSAAuthentication a ssh1). Dealtfel,
un utilizator trebuie sa-si seteze propr iul fisier $HOME/.shosts (pe care il utilizeaza numai
ssh) sau $HOME/.rhosts (nesigur, deoarece este utilizat si de comenzile r*). Daca
numele utilizatorului este identic pe ambele gazde, este adecvat sa se puna cheile pub-
lice de gazda in /etc/ssh2/knownhosts si sa adauge numele gazdei in /etc/shosts.equiv
(sau /etc/hosts.equiv).

xxxx denota numele gazdei (FQDN) si yyyy numele algoritmului cheii publice.

De exemplu, algoritmul cheii gazdei zappa.foo.fi este ssh-dss. Cheia gazdei va fi denu-
mita "zappa.foo.fi.ssh-dss.pub" si este in directorul knowhosts.

Nume posibile pentru algor itmii de chei publice sint "ssh-dss" si "ssh-rsa" (fara
ghilimele).

/etc/ssh2/knownhosts/xxxxyyyy.pub
La fel ca mai sus, dar pentru intreg sistemul. Acestea pot fi ignorate de utilizator punindu-
si un fisier cu acelasi nume in directorul personal $HOME/.ssh2/knownhosts.

AUTORI
SSH Communications Security Ltd.

Pentr u mai multe infor matii vizitati http://www.ssh.fi.
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VEDETI SI
sshd2(8), ssh-keyg en2(1), ssh-agent2(1), ssh-add2(1), scp2(1), sftp(1) rlogin(1), rsh(1), tel-
net(1)
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