
SSHD2(8) SSH2 SSHD2(8)

NUME
sshd2 − demon pentru inter pretor de comenzi securizat

SINOPTICA
sshd2 [−d nivel_de_depanare] [−f fisier_configurare] [−h fisier_cheie_sistem] [−o optiuni]
[−p por t] [−v] [−g tempor izare_login] [−i] [−q]

DESCRIERE
Sshd2 (Secure Shell Daemon) este un program demon pentru ssh2. Impreuna, aceste pro-
grame inlocuiesc rlogin si rsh si asigura o comunicatie criptata si sigura intre doua gazde nein-
crezatoare, printr-o retea nesigura. Programele sint facute astfel incit instalarea lor sa fie cit mai
usoara posibila.

Sshd2 este in mod normal executat la pornirea sistemului din /etc/rc.local sau echivalentul lui. El
face for k si genereaza un nou demon pentru fiecare cerere de conectare la el. Demonii generati
pr in fork manipuleaza schimbul de chei, criptarea, autentificarea, executia comenzilor si schimbul
de date.

Sshd2 poate fi configurat utilizind optiunile liniei de comanda sau un fisier de configurare. Optiu-
nile liniei de comanda anuleaza valor ile specificate in fisierul de configurare.

OPTIUNI
−d nivel_de_depanare

Mod de depanare. Ser ver-ul trimite mesaje de depanare detaliate catre stderr. Aceasta
optiune este numai pentru a depana server-ul. Nivelul de depanare este un numar sau o
lista de atribuir i "ModulePatter n=nivel_depanare", separate prin virgule.

−f fisier_configurare
Specifica numele fisierului de configurare. Implicit este /etc/ssh2/sshd2_config .

−h fisier_cheie_sistem
Specifica fisierul din care se citeste cheia de sistem (implicit este /etc/ssh2/hostkey).
Daca sshd2 nu este rulat ca root, cheia de sistem implicita va fi in
$HOME$/.ssh2/hostkey .

−o ’optiune’
Poate fi utilizata pentru a da optiuni in for matul acceptat in fisierul de configurare. Acest
lucr u este util pentru a specifica optiuni pentru care nu exista echivalent in linia de
comanda. For matul optiunii este acelasi cu cel din fisierul de configurare. La ora actuala
nu sint acceptate comentarii.

−p por t
Specifica portul pe care server-ul asculta cererile de conectare (implicit este 22).

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

−q Modul linistit. Nu este trimis nimic catre sistemul de jurnalizare al masinii. In mod normal
inceputul, autentificarea si terminarea fiecarei conectari sint jurnalizate. Optiunea poate fi
specificata si in fisierul de configurare.

−g tempor izare_login
Da un timp de gratie de autentificare pentru clienti (implicit este de 600 secunde). Daca
clientul esueaza sa se autentifice in acest interval, server-ul inchide conexiunea si se ter-
mina. Valoarea zero inseamna fara limita de timp. (nu este inca implementata)

−i Specifica ca sshd este rulat din inetd.

FISIERUL DE CONFIGURARE
Sshd2 citeste datele de configurare din fisierul /etc/ssh2/sshd2_config (sau fisierul specificat cu
optiunea -f in linia de comanda). Fisierul contine perechi cuvintcheie-valoare, cite una pe linie.
Liniile ce incep cu ´#´ si liniile goale sint interpretate ca si comentarii.
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Sint acceptate cuvintele cheie descrise mai jos. Nu se tine cont de majuscule.

AllowedAuthentications
Acest cuvint cheie specifica metodele de autentificare ce vor fi utilizate. Acestea
sint reprezentate de o lista ce este alcatuita (la ora actuala) din cuvintele pass-
word , publickey si hostbased . Fiecare specifica o metoda de autentificare.
Implicit este "password,publickey". Cu RequiredAuthentications, administrator ii
pot for ta utilizator ii sa treaca de mai multe autentificari inainte de a fi considerati
autentificati.

AllowHosts
Acesta poate fi urmat de orice numar de modele de nume de gazda, separate
pr in spatii. Daca este specificat, logarea este permisa numai de la gazdele care
se potrivesc cu unul din modele. Specificator ii ´*´ si ´?´ pot fi utilizati in modele
ca si caractere de globalizare. Numele normale de server-e sint utilizate pentru a
mapa gazda clientului intr-un nume canonic de gazda. Daca numele nu poate fi
mapat, va fi utilizata adresa de IP ca nume de gazda. Implicit, tuturor gazdelor le
este permisa conectarea.

De observat ca sshd2 poate fi configurat sa utilizeze "tcp_wrappers" folosind
optiunea --with-libwrap la momentul configurar ii compilar ii programului.

AllowSHosts
Acest cuvint cheie poate fi urmat de orice numar de modele de nume de gazda
separate prin spatii. Daca este specificat, intrar ile sint onorate numai pentru
gazdele care se potrivesc cu unul din modele. Caracterele ’*’ si ’?’ pot fi utilizate
in modele ca si caractere de globalizare. Numele normale de server-e sint uti-
lizate pentru a mapa gazda clientului intr-un nume canonic de gazda. Daca
numele nu poate fi mapat, va fi utilizata adresa de IP ca nume de gazda. Implicit,
tuturor gazdelor le este permisa conectarea.

AuthorizationFile
Specifica numele fisierului de autorizare al utilizatorului.

CheckMail
Specifica daca sshd va afisa sau nu infor matii daca exista mail-uri noi, atunci
cind utilizatorul se logheaza interactiv. (Pe anumite sisteme acest mesaj va fi
afisat de interpretor, fisier ul /etc/profile sau echivalentul lui). Argumentul trebuie
sa fie "yes" sau "no". Implicit este "yes".

Ciphers
Specifica metoda de criptarea utilizata la securizarea sesiunii. La ora actuala
poate fi des, 3des, blowfish, idea.

arcfour si twofish sint suportate, din care des, 3des, arcfour , blowfish si twofish
sint in toate distributiile. Pot fi specificate multiple metode de criptare ca o lista
de elemente separate prin virgule. Valor i speciale sint any , anystd , care permit
numai criptar i standard (vedeti mai jos) si anycipher care permite orice criptare
disponibila sau exclude modul fara criptare none, dar le permite pe toate cele-
lalte. anystdcipher este la fel ca mai sus, dar include numai acele metode de
cr iptare mentionate in IETF-SecSH-draft (excluzind ’none’).

DenyHosts
Acest cuvint cheie poate fi urmat de orice numar de modele de nume de gazda,
separate prin spatii. Daca este specificat, logarea nu este permisa de la gazdele
ale caror nume se potrivesc cu unul din modele.
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DenySHosts
Acest cuvint cheie poate fi urmat de orice numar de modele de nume de gazda,
separate prin spatii. Daca este specificat, intrar ile .shosts (si .rhosts,
/etc/hosts.equiv si /etc/shosts.equiv) ale caror nume se potrivesc cu unul din
modele, vor fi ignorate.

ForcePTTYAllocation
Aloca un TTY chiar daca a fost specificata o comanda. Argumentul trebuie sa fie
"yes" sau "no". (nu este inca implementat)

ForwardAg ent
Specifica daca va fi inaintata sau nu conexiunea agentului de autentificare catre
masina distanta. Argumentul trebuie sa fie "yes" sau "no".

ForwardX11
Specifica daca va fi inaintata sau nu prin canalul securizat conexiunea X11 si
daca va fi setata sau nu var iabila de mediu DISPLAY. Argumentul trebuie sa fie
"yes" sau "no".

HostKeyFile
Specifica fisierul continind cheile private (implicit /etc/ssh2/hostkey ).

IgnoreRhosts
Specifica faptul ca fisierele "rhosts" si "shosts" nu vor fi utilizate in autentificarea
"hostbased" (vedeti si AllowedAuthentications). Fisierele /etc/hosts.equiv si
/etc/shosts.equiv sint in continuare utilizate. Argumentul trebuie sa fie "yes" sau
"no". Implicit este "no".

KeepAlive
Specifica daca sistemul va trimite mesaje keepalive catre celalalt sistem. Daca
sint trimise 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 stinjenitoare. Pe de alta parte, daca nu sint trimise
mesaje keepalive, sesiunile vor ramine active pe ser ver pentru o per ioada
nedefinita, lasind utilizator i "fantoma" si consumind resursele server-ului.

Implicit este "yes" (de a trimite mesaje keepalive) si server-ul va obser va daca
reteaua cade sau daca masina clientului reporneste. Acest lucru va evita sesiuni
"agatate" pe perioade lungi.

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

ListenAddress
Specifica adresa IP a interfetei pe care asculta soclul server-ului sshd2.

LoginGraceTime
Ser ver-ul se deconecteaza dupa acest interval de timp daca utilizatorul nu s-a
logat cu succes. Daca valoarea este setata la 0, nu exista nici o limita de timp.
Implicit este 600 (secunde). (nu este inca implementat)

MaxConnections
Specifica numar ul maxim de conexiuni pe care sshd2 le va gestiona simultan.
Acest lucru este util in sisteme unde for tarea sshd2 sa deschida multiple noi
conexiuni poate determina sistemul sa devina instabil sau sa se prabuseasca.
Argumentul este un numar pozitiv. 0 inseamna ca numar ul de conexiuni este
nelimitat (de catre sshd2).

Utilizind (cel putin) xinetd veti obtine acelasi efect.
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NoDelay
Daca este "yes", activeaza optiunea de soclu TCP_NODELAY. Argumentul tre-
buie sa fie "yes" sau "no". Implicit este "no".

PasswordAuthentication
Specifica daca va fi utilizata autentificarea prin parola. Argumentul trebuie sa fie
"yes" sau "no". Obser vatie: Acest cuvint cheie este invechit. Utilizati
AllowedAuthentications si RequiredAuthentications.

PasswordGuesses
Specifica numar ul de incercari per mise utilizator ului atunci cind se face autentifi-
carea prin parola. Implicit este 3.

PermitEmptyPasswords
Cind este permisa autentificarea prin parola, specifica daca server-ul permite
logarea la conturi cu parole vide. Argumentul trebuie sa fie "yes" sau "no". (nu
este inca implementat)

PermitRootLogin
Specifica daca root se poate loga utilizind ssh2. Poate fi setat la "yes", "nopwd"
sau "no". Implicit este "yes", permitind utilizatorului root sa se logheze prin toate
tipur ile de autentificare permise celorlalti utilizatori. Valoarea "nopwd" dezac-
tiveaza logarea root bazata pe autentificarea prin parola. Valoarea "no" dezac-
tiveaza logarea root prin orice metode de autentificare ("nopwd" si "no" sint
echivalente in caz ca nu aveti un fisier .rhosts sau .shosts in directorul personal
al root si nu ati setat cheia publica de autenficare pentru root).

Cind a fost specificata optiunea "command", logarea root cu autentificare prin
cheie publica va fi per misa indiferent de valoarea acestei setari (ceea ce poate fi
util pentru a executa backup-ur i distante chiar daca logarea root nu este in mod
nor mal per misa). Implicit este "yes". Argumentul trebuie sa fie "yes" sau "no".

Port Specifica numar ul por tului pe care asculta sshd2. La ora actuala, implicit este
22.

PrintMotd
Specifica daca sshd2 va afisa sau nu continutul fisierului /etc/motd atunci cind un
utilizator se logheaza in mod interactiv. Implicit este "yes". Argumentul trebuie sa
fie "yes" sau "no".

PubKeyAuthentication
Specifica daca se va incerca sau nu autentificarea prin cheie publica. RSAAu-
thentication este un sinonim pentru acest cuvint cheie si este definit pentru a
pastra compatibilitatea cu ssh1. Argumentul trebuie sa fie "yes" sau "no".
Obser vatie: Acest cuvint cheie este invechit. Utilizati AllowedAuthentications
si RequiredAuthentications.

PublicHostKeyFile
Specifica fisierul continind cheia publica a gazdei (implicit /etc/ssh2/hostkey.pub).
Obser vatie: In cele mai multe situatii ordinea parametr ilor de configurarea nu
constituie o problema. Totusi, in acest caz este mult mai sigur daca specificati
HostKeyFile inaintea acestui parametr u.

RandomSeedFile
Specifica numele fisierului de initializare a generator ului de numere aleatoare.

RequiredAuthentications
In legatura cu AllowedAuthentications, acesta este utilizat pentru a specifica ce
metode de autentificare trebuie utilizator ul sa incheie cu succes inainte de a con-
tinua. Acest parametr u nu are o valoare implicita. Obser vatie: Acest parametr u
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ar trebui sa fie un subset pentru AllowedAuthentications. Altfel, server-ul resp-
inge conexiunea de fiecare data.

QuietMode
Specifica daca sistemul ruleaza in modul "tacut". In acest mod, nu este trimis
nimic catre jurnalul de sistem, cu exceptia erorilor fatale. Argumentul trebuie sa
fie "yes" sau "no".

Ssh1Compatibility
Specifica daca va fi utilizata sau nu compatibilitatea cu SSH1. Cu aceasta
optiune este executat sshd1 daca clientul suporta numai protocoale SSH 1.x.
Argumentul trebuie sa fie "yes" sau "no".

Sshd1Path
Specifica calea catre demonul sshd1, care va fi executat daca clientul suporta
numai protocoale SSH 1.x. Argumentele pentru sshd2 sint pasate la sshd1.

StrictModes
Specifica daca sshd2 va trebui sa ver ifice sau nu modul si proprietar ul fisierelor
al directorului personal al utilizatorului si al fisierelor rhosts, inainte de a accepta
logarea. Acest lucr u este de dorit deoarece utilizatorii incepatori, uneori, isi lasa
directoarele si fisierele accesibile tuturor. Argumentul trebuie sa fie "yes" sau
"no". Implicit este "yes". (nu este inca implementat)

SyslogFacility
Ofera facilitatea codului care este utilizat atunci cind sint jurnalizate mesajele de
la sshd2. Valor ile posibile sint: DAEMON, USER, AUTH, LOCAL0, LOCAL1,
LOCAL2, LOCAL3, LOCAL4, LOCAL5, LOCAL6, LOCAL7. Implicit este AUTH.

UserConfigDirector y
Specifica de unde sa fie preluate datele specifice unui utilizator. Cu aceasta
administrator ul poate controla ce parametr ii doreste pentru utilizator ii domeniului.
Acesta este dat ca un sir model si care va fi expandat de sshd2. %D este direc-
tor ul personal al utilizatorului, %U este numele de logare al utilizatorului, %IU
este user ID-ul (uid) utilizatorului si %IG este group ID-ul (gid) lui. Implicit este
%D/.ssh2

UserKnownHosts
Specifica daca directorul $HOME/.ssh2/knownhosts/ al utilizatorului poate fi
folosit pentru a prelua cheile publice ale gazdei atunci cind se utilizeaza autentifi-
care bazata pe numele gazdei ("hostbased"). Argumentul trebuie sa fie "yes"
sau "no". Implicit este "yes".

VerboseMode
Modul detaliat. Deter mina sshd2 sa afiseze mesaje de depanare despre progre-
sul actiunilor executate. Este de mare ajutor in depanarea conectarii, autentificarii
si a problemelor de configurare.

PROCESUL DE LOGARE
In momentul in care un utilizator se logheaza cu succes, sshd2 face urmatoarele lucrur i:

1. Isi coboara privilegiile la cele ale utilizatorului.

2. Seteaza un mediu de baza.

3. Citeste fisier ul /etc/environment daca exista.

4. Trece in directorul personal al utilizatorului.

5. Executa interpretor ul sau comanda utilizatorului.

SSH2 29 Apr ilie 1999 5



SSHD2(8) SSH2 SSHD2(8)

SSH CU TCP WRAPPERS
Daca sshd2 este compilat cu bibliotecile "tcp wrappers", atunci fisierele host.allow/deny
controleaza cine se poate conecta la portur ile inaintate de sshd2.

Numele programelor din fisierele hosts.allow/deny sint sshd2 sau sshd (depinzind de
cum executati sshd2), sshdfwd-<nume_por t>, sshdfwd-<numar_por t> si sshdfwd-X11
pentr u por turile inaintate pe care asculta clientul sau server-ul ssh.

Daca portul are un nume definit atunci trebuie sa il utilizati.

FISIERE
/etc/ssh2/sshd2_config

Contine datele de configurare pentru sshd2. Acest fisier trebuie sa poata fi scris
numai de catre root, dar este recomandabil (dar totusi nu necesar) sa fie citibil de
or icine.

/etc/ssh2/hostkey
Contine partea privata a cheii gazdei. Acest fisier este in mod normal creat
automat de instalarea ssh prin comanda "make install", dar poate fi creat si man-
ual utilizind programul ssh-keyg en2(1). Acest fisier trebuie sa apartina si sa
poata fi citit numai de catre root si sa fie inaccesibil celorlalti utilizatori.

/etc/ssh2/hostkey.pub
Contine partea publica a cheii gazdei. Acest fisier este in mod normal creat
automat de instalarea ssh prin comanda "make install", dar poate fi creat si man-
ual. El trebuie sa poata fi citit de catre oricine, dar dreptul de scriere trebuie sa
apar tina numai root. Continutul lui trebuie sa fie perechea partii private.

/etc/ssh2/random_seed
Utilizat pentru initializarea generator ului de numere aleatoare. Acest fisier ar tre-
bui sa fie accesibil numai root.

$HOME/.ssh2/author ization
contine infor matii despre modul in care server-ul va ver ifica identitatea utiliza-
tor ului. Vedeti si ssh2(1) pentru mai multe infor matii.

$HOME/.hushlogin
Daca acest fisier exista, sshd2 nu va afisa infor matii in timpul logarii. (Aceste
infor matii sint in mod normal: momentul ultimei logari, mesajul zilei si starea
casutei de mail).

/etc/nologin
Daca acest fisier exista, sshd2 refuza logarea oricar ui utilizator cu exceptia root.
Continutul fisierului este afisat la incercarea de logare a oricar ui utilizator, iar
conexiunile non-root sint refuzate. Fisier ul trebuie sa poata fi citit de orice utiliza-
tor.

$HOME/.rhosts
Acest fisier contine perechi gazda-utilizator, separate prin spatii si cite una pe
linie. Utilizator 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 prin 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 utilizatorului trebuie sa fie in una din for mele +@numegrup pentr u a speci-
fica 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 sim-
pla, acest fisier contine numele gazdelor, cite unul pe linie. Utilizator ilor acelor
gazde le este permisa 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 permisa, 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 scris 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, prac-
tic permiteti acces de nivel de root. Singura utilizare rationala a numelor de uti-
lizator i este pentru for marea unor expresii negate. Retineti ca aceste aver tizari
se aplica si 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). De altfel, un utilizator trebuie sa-si seteze propr iul fisier $HOME/.shosts
(pe care il utilizeaza numai ssh) sau $HOME/.rhosts (nesigur, deoarece este uti-
lizat si de comenzile r*). Daca numele utilizatorului este identic pe ambele gazde,
este adecvat sa se puna cheile publice 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
denumita "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/known-
hosts.

INSTALARE
Sshd2 este rulat in mod normal ca root. In caz contrar, el poate face logari numai pentru
utilizator ul pentr u care ruleaza si autentificarea prin parola s-ar putea sa nu mearga daca
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sistemul foloseste parole umbrite. Trebuie utilizat un fisier alternativ de chei de sistem.

AUTORI
SSH Communications Security Ltd

Pentr u mai multe infor matii vizitati http://www.ssh.fi.

VEDETI SI
ssh2(1), ssh-keyg en2(1), ssh-agent2(1), ssh-add2(1), scp2(1), sftp(1) rlogin(1),
rsh(1), telnet(1)
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