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2. Povzetek 
Cilj te seminarske naloge je opisati namen in principe protokola SSH za uporabo v svetovnem 
spletu. Zasebnost je danes osnovna človeška potreba, vendar v današnjih računalniških 
omrežjih, zasebnost ni zagotovljena. Veliko podatkov, ki se pretakajo preko svetovnega 
omrežja in v lokalnih omrežjih je prenesenih v čistopisu. Ti podatki so lahko zajeti in videni 
od kogarkoli z malo tehničnega znanja. Elektronsko sporočilo, ki ga pošlješ, datoteke, ki jih 
pošiljaš med računalniki, in celo gesla, ki jih vnašaš so lahko prebrani od drugih nepoklicanih 
uporabnikov. Lahko si je predstavljati škodo, ki je povzročena, če prestrezajo vaše najbolj 
občutljive komunikacije na poti tretje nepooblaščene strani, kot so tekmeci, NSA, druge 
vladne službe itd.  
Omrežno varovanje je danes velik posel, ko podjetja šifrirajo njihovo informacijsko last za 
požarnimi pregradami, vzpostavitvijo zasebnih navideznih omrežij (VPN) in šifriranjem 
datotek ter sporočil. Zato se je v ozadju pojavila skrita majhna, nepričakovana, že robustna 
rešitev, ki so jo velika podjetja zgrešila. Protokol SSH je zanesljiv, enostaven za uporabo ter 
poceni rešitev, ki je podprta na večini današnjih operacijskih sistemih. 
V prvem delu seminarske naloge kratkemu pregledu splošne slike o protokolu SSH sledi 
pregled nad glavnimi lastnostmi protokola SSH. V tem delu so predstavljene možnosti, ki jih 
prinaša uporaba protokola SSH. Sledi pregled zgodovine protokola SSH ter opis sorodnih 
tehnologij za zagotavljanje celovitosti podatkov v svetovnem spletu. 
V drugem delu se seminarska naloga posveča osnovnim uporabam odjemalca SSH. SSH je 
enostavna ideja, ki je sestavljena iz več kompleksnih delov. Pokrite so osnovne uporabne 
lastnosti protokola SSH, kot so: 
 

• Prijavljanje v oddaljeni računalnik preko varne povezave, 
• Prenašanje datotek med računalniki preko varne povezave 

 
Predstavljeno je tudi overovljanje s kriptografskimi ključi, kot bolj varna alternativa 
običajnemu overovljanju s pomočjo gesel. Vsi predstavljeni primeri so izvedeni s pomočjo 
programa OpenSSH in Tectia na operacijskem sistemu Linux in Unix. 
V tretjem delu naloge pa se po splošni predstavitvi dotaknemo arhitekturne zasnove protokola 
SSH ter njegovo delovanje opišemo bolj poglobljeno. Opisan je protokol SSH verzije 2 – 
SSH-2, saj je kot trenutni in priporočen protokol najbolj aktualen. Opis starejšega in 
zapadlega (deprecated) protokola SSH verzije 1.5 – SSH-1 je predstavljen kot povzetek razlik 
in omejitev glede na verzijo 2. 
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3. Uvod 
Veliko ljudi uporablja več računalniških računov (osebni račun pri ISP-ju, račun pri 
delodajalcu na lokalni mreži, družinski računi na domačih računalnikih, itd.) in običajno je, da 
bi si želeli povezovanje med njimi. Enostaven primer uporabe je prenos datotek med 
računalniki v službi na svoj domači računalnik in obratno, prijavljanje na oddaljeni račun iz 
drugega računa, ali pa prenos ukazov na oddaljeni računalnik, kjer se nato izvedejo. Za vse te 
načine komuniciranja obstaja vrsta programov kot so FTP za prenos datotek, TELNET za 
oddaljeno prijavljanje in rsh za oddaljeno izvajanje ukazov. 
 
Na žalost ima večina od teh omrežno sorodnih programov temeljni problem: pomanjkanje 
varnosti. Vsiljivec lahko potencialno prestreže in prebere podatke, če preko svetovnega spleta 
prenašamo občutljive datoteke. Kar pa je še huje je, da lahko tvoje uporabniško ime in geslo 
prestrežejo med prenašanjem preko omrežja, če uporabljamo program kot je TELNET za 
prijavljanje v oddaljeni računalnik. 
 
Kako lahko preprečimo te resne probleme? Lahko uporabimo šifrirni program, ki šifrira 
podatke v skrivno kodo, katere pa noben drug ne razbere. Lahko pa se namesti požarno 
pregrado, napravo, ki ščiti dele računalniškega omrežja pred vsiljivci in ohranja vse 
komunikacije skrite za njim. Možno pa je uporabiti tudi širok nabor drugih rešitev, kot 
samostojne ali v kombinaciji, s spremenljivo kompleksnostjo in ceno. 
 
Protokol SSH je razširjen programsko osnovan pristop za varovanje omrežij. SSH avtomatsko 
šifrira (scrambles) podatke, ko so ti poslani iz računalnika v omrežje. SSH avtomatsko 
dešifrira (unscrambles) podatke ko ti prispejo do namenjenega sprejemnika. Rezultat tega je 
transparentno šifriranje, kar pomeni, da uporabniki lahko uporabljajo komunikacijske storitve 
ne vedoč, da je njihova komunikacija varno šifrirana preko omrežja. Program SSH je danes že 
v vsakdanji uporabi, saj prihaja z večino distribucij operacijskega sistema Linux, Macintosh-
OS X, Sun Solaris, OpenBSD in navidezno v vseh ostalih operacijskih sistemih Unix. Prav 
tako obstaja veliko odjemalcev in strežnikov SSH za operacijski sistem MS Windows, tako 
prosto dostopnih kot komercialnih.  
 
SSH poznan kot varnostna lupina, ki v bistvu ni protokol ampak lupina (shell), kot je to rsh. 
SSH ni interpretor ukazov, kot tudi ne zagotavlja zgodovine ukazov itd. SSH raje ustvarja 
kanale za zaganjanje lupin na oddaljenih računalnikih s končno-končnim šifriranjem med 
dvema sistemoma. SSH prav tako ni popolna varnostna rešitev – kaj pa potem sploh je. Ne 
ščiti računalnikov pred poskusi aktivnih napadov oz. napadi s tajitvijo storiteve (DoS – Denial 
of Service) in ne izključuje druga tveganja, kot so virusi, trojanski konji in kavni izliv (coffee 
spills).  
Po drugi strani SSH ponuja odporno in uporabniško prijazno šifriranje in overjanje. SSH 
uporablja moderne, varne šifrirne algoritme in je dovolj učinkovit, da ga lahko najdemo 
znotraj časovno kritičnih aplikacij v velikih podjetjih. 
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4. Splošni pregled protokola SSH 
 
SSH je protokol, ki določa, kako zagotoviti varno komuniciranje preko svetovnega spleta. 
Protokol SSH pokriva overovljenje, šifiranje in celovitost podatkov, ki jih prenašamo preko 
omrežja (Slika 1). Opredelitev pojmov: 
 
Overovljenje (Authentication) 

Zanesljivost določa identiteto nekoga. SSH zahteva digitalno potrdilo tvoje identitete, 
če se želiš prijaviti v račun na oddaljenem računalnike. SSH zavrne prijavo, če pogoj 
ni izpolnjen, drugače pa je prijava uspešna. 
 

Šifriranje (Encryption) 
Šifrira podatke tako, da so nerazumljivi ostalim uporabnikom ter razumljivi le 
namenjenmu sprejemniku. To varuje podatke, ko se prenašajo preko omrežja.  

 
Celovitost (Integrity)  

Zagotavlja, da podatki, ki potujejo preko omrežja, ostanejo nespremenjeni. SSH zazna, 
če so podatki, ki potujejo po omrežju zajeti in spremenjeni od trejte strani.  
 
 

 
 
 

Slika 1: Overovljenje, šifriranje in celovitost podatkov 
  
Na kratko to pomeni, da SSH ustvarja omrežne povezave med računalniki z močnim 
zagotovilom, da so strani na obeh koncih povezave pristne. Prav tako zagotavlja, da 
prisluškovalci ne spreminjajo ali berejo podatke, ki prehajajo skozi tako omrežje.  
 



Prve produkte SSH je ustvaril Tatu Ylonen za sisteme Unix, ki jih je enostavno poimenoval 
"SSH". To je vneslo veliko zmede, saj je bilo ime SSH prav tako uporabljeno za ime 
protokola, zato podajam kratek opis terminologije uporabljene v tej seminarski nalogi:  
 

• Protokoli so označeni z vezajem: SSH-1, SSH-2 
• Produkti so označeni v mešani obliki brez vezajev: OpenSSH, Tectia, PuTTY, itd.  
• Programi odjemalca se pišejo z malimi črkami: ssh, scp, putty, itd.  

 

4.1 Pregled lastnosti protokola SSH 

4.1.1 Varno oddaljeno prijavljanje (Secure Remote Logins) 
 
Predpostavimo, da imamo odprt račun na več različnih računalnikih v svetovnem spletu. 
Običajni programi kot je TELNET omogočijo prijavljanje iz enega računalnika na drug 
računalnik, kot je naprimer prijavljanje iz domačega osebnega računalnika na spletno 
gostiteljstvo ponudnika ali pa prijavljanje iz enega računalnika na drugega znotraj podjetja. 
Na žalost TELNET in podobni programi prenašajo uporabniško ime in geslo v čistopisu preko 
svetovnega spleta, zato jih lahko zlonamerne tretje osebe prestrežejo kot tudi celotno sejo 
telnet, ki je vidna za ostale radovedneže. 
SSH se tem problemom učinkovito izogne s poganjanjem odjemalčevega programa ssh. 
Odjemalčev program overovi uporabnika, ki se prijavlja v oddaljeni strežnik SSH. To stori z 
uporabo šifrirane povezave, kar pomeni, da je uporabniško ime in geslo šifrirano preden 
zapusti lokalni računalnik. Strežnik SSH uporabnika nato prijavi v svoje omrežje in celotna 
seja prijave (ang. login session) je šifrirana med odjemalcem in strežnikom. Med običajnim 
telnet-om in odjemalcem SSH, ki izgleda kot program telnet ni opaziti razlike, saj je šifriranje 
izvedeno transparentno. 
 

4.1.2 Varni prenos datotek (Secure File Transfer) 
 
Predpostavimo, da imamo račune na dveh različnih računalnikih v svetovnem omrežju 
(jaz@prviracun.com in tudijaz@drugiracun.com ) in želimo prenašati datoteke iz prvega na 
drugi račun. Imamo pa tudi datoteko, ki vsebuje poslovno skrivnost in jo želimo ohraniti kot 
tako pred radovednimi očmi. Običajni prenosni programi datotek kot je FTP ne zagotavljajo 
dovolj varne rešitve, saj lahko tretje osebe enostavno prestrežejo in preberejo pakete, ki 
potujejo po omrežju. Da bi se temu problemu izognili lahko datoteko na računu 
prviracun.com šifriramo s programom Pretty Good Privacy (PGP) in jo preko običajnih poti 
prenesemo do sprejemnika drugiracun.com, kjer jo tudi dešifriramo. Tak proces je za 
uporabnika dolgotrajen in netransparenten. 
Z uporabo protokola SSH pa lahko datoteko varno prenesemo med dvema računalnikom z 
enostavno uporabo ukaza za varno kopiranje. Če bi bilo ime datoteke mojadatoteka bi bil 
izvedeni ukaz na računu prviracun.com sledeč: 
 
 $scp  mojadatoteka  tudijaz@drugiracun.com: 
 
Datoteka se avtomatsko šifrira ko zapusti prviracun.com in tudi avtomatsko dešifrira ko 
prispe na račun drugiracun.com, če prenesemo datoteko s programom scp. Tako je tak 
postopek enostaven, pregleden in transparenten za uporabnika. 
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4.1.3 Varno oddaljeno izvajanje ukazov (Secure Remote Command Execution) 
 
Kot sistemski administrator si želimo zaganjati iste ukaze na več različnih računalnikih. 
Primer tega je opazovanje aktivnih procesov od vsakega uporabnika naštirih različnih 
računalnikih (limona, kivi, melona in banani) v lokalnem omrežju z uporabo ukaza Unix 
/usr/bin/w. Veliko odjemalcev SSH lahko zažene en oddaljeni ukaz, če je zagotovljen ob 
koncu ukazne vrstice. Za to poskrbi naslednji kratek skript lupine: 
 
    #!/bin/sh 
 
    for machine in lemon kiwi melon banana 
    do 
      ssh $machine /usr/bin/w                Execute remote command by ssh
    done 
 
Vsak ukaz w in njegov rezultat sta šifrirana med prenosom preko omrežja. Za povezovanje na 
oddaljeni računalnika pa je lahko uporabljena tehnika overovljenja.  
 

4.1.4 Ključi in agenti 
Na več računalnikih v omrežju imamo nekaj računov, kjer pa zaradi varnostnih vzrokov 
želimo ohraniti različna gesla. To pa ni tako učinkovito, saj si moramo zapomniti veliko gesel 
kar pa samo po sebi predstavlja varnostni problem. Bolj pogosto ko vpisuješ geslo večja je 
verjetnost vnosa gesla na napačno mesto. Pogosto se dogaja, da ponesreči odtipkamo geslo na 
mesto, kjer je potrebno odtipkati uporabniško ime. Tako je naše geslo vidno za okolico, saj se 
na večini sistemov take napake zapišejo v sistemsko datoteko log. Kaj ne bi bilo lepo, če bi se 
identificiral samo enkrat in dobil varen dostop do vseh računov brez ponovnega vnašanja 
gesel.  
 
Protokol SSH omogoča različne mehanizme overovljanja, kjer je med bolj varnimi 
overovljanje na osnovi ključev kot pa na osnovi gesel. Ključ definirajmo kot majhen 
mehurček bitov, ki enovito identificirajo uporabnika SSH. Ključ je šifriran zaradi varnosti in 
ga možno uporabiti-dešifrirati potem, ko vnesemo skrivno geslo (ang. passphrase). 
 
Uporaba ključev skupaj s programom imenovanim overoviteljni agent (authentication agent) 
omogoča varno overovljanje na vseh računalniških računih, ne da bi si bilo potrebno 
zapomniti veliko gesel ali pa jih vsakokrat ponovno vnašati. Opis postopka je sledeč: 
 

1. V naprej in samo enkrat odložimo posebno ne-varno datoteko z javnimi ključi (public 
key files) na oddaljeni računalniški račun. S tem omogočimo odjemalcem SSH (ssh, 
scp) doseganje oddaljenih računov. 

2. Na lokalnem računalniku zaženemo program ssh-agent, ki nato teče v ozadju. 
3. Izberemo ključ (ali ključe), ki jih bomo potrebovali med sejo prijavljanja. 
4. Naložimo ključe v agenta s pomočjo programa ssh-add. Program zahteva vnos 

skrivnega gesla za vsak izbrani ključ. 
 
Na tej točki dobimo na lokalnem računalniku zagnan program ssh-agent, ki v spominu 
ohranja izbrane skrivne ključe. S tem se izvajanje prve enkratne priprave ključev konča in s 
tem pridobimo dostop do oddaljenih računov, ki vsebujejo datoteke z javnim ključem, brez 
potrebe po vnašanju dodatnih gesel. Vse nastavitve se ohranjajo do trenutka, ko se odjavimo 
iz lokalnega računalnika oz. zaustavimo program ssh-agent. 
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4.1.5 Kontrola dostopa 
Kontrola dostopa se uporabi v primeru, da želimo dovoliti uporabo našega računalniškega 
računa drugi osebi, vendar samo za določene namene. Tak primer je, če odpotujemo in bi 
želeli, da nam naša tajnica prebira elektronsko pošto ne more pa na našem računu početi kaj 
drugega. Z uporabo protokola SSH lahko zagotovimo tajnici dostop do našega računa, ne da 
bi za to morali zamenjati geslo. Z našim računom lahko odpre samo program za branje 
elektronske pošte. Za vzpostavitev take kontrole dostopa ne potrebujemo sistemskih 
upravljalskih pravic. 
 

4.1.6 Preusmerjanje portov (Port Forwarding) 
Z uporabo protokola SSH lahko povečamo varnost drugih TCP/IP osnovanih aplikacij, kot so 
telnet, ftp in X Windows system. Tehnika imenovana preusmerjanje portov ali tuneliranje 
preusmeri povezave TCP/IP tako, da prehajajo preko povezave SSH, ki transparentno šifrira 
podatke od enega konca do drugega. S preusmerjanjem portov lahko omogočimo prehajanje 
takih aplikacij skozi omrežne požarne pregrade, ki jih drugače ne prepuščajo. 
Primer tega je, ko nismo na delovnem mestu in smo prijavljeni na neko tujo delovno postajo 
in želimo dosegati informacije na strežniku novic v podjetju (news.company.com). Naše 
omrežje podjetja je povezano v svetovni splet, vendar požarne pregrade preprečujejo dohodne 
zveze na večino portov, predvsem pa na port 119, ki je port novic. Požarna pregrada pa 
vseeno dovoljuje dohodno SSH zvezo, saj velja za dovolj varnega, da mu zaupa tudi naš 
sistemski administrator. Protokol SSH vzpostavi veren tunel na poljubnem lokalnem TCP 
portu (3002) do oddaljenega strežnika novic. Primer ukaza, ki se lahko izvede iz ukaznega 
vrstičnega vmesnika: 
 
$ ssh -L 3002:localhost:119 news.company.com 
 
Ta ukaz pomeni: »Odjemalec ssh vzpostavi varno povezavo iz TCP porta 3002 na našem 
lokalnem računalniku do TCP porta 119, kjer je strežnik novic dostopen v omrežju 
news.company.com«. Sedaj imamo vzpostavljen varni kanal in sedaj je potrebno nastaviti le 
še program za branje novic tako, da bomo brali novice varno preko lokalnega porta 3002. 
Varni tunel, ki je bil ustvarjen s protokolom SSH, omogoča avtomatsko komuniciranje s 
strežnikom novic v omrežju news.company.com ter s šifriranjem ščiti pretok novic skozi 
tunel. 
 

4.2 Zgodovina protokola SSH 
Tatu Ylönen, raziskovalec Helsinške univerze za Tehnologijo na Finskem, je v letu 1995 
razvil SSH1 in protokol SSH-1 potem, ko je bilo omrežje njegove univerze v začetku istega 
leta žrtev napada vohlanja za geslom (password-sniffing attack). Potem ko so beta verzije 
programa pritegnile pozornost, je spoznal, da je lahko njegov varnostni produkt uporabljen 
tudi za splošno uporabo.  
 
SSH1 je bil v juliju 1995 izdan kot prosto javno dostopni programski paket z izvorno kodo, ki 
so si ga ljudje lahko brezplačno prekopirali za svojo lastno uporabo. Do konca leta je 
približno 20.000 uporabnikov v petdesetih državah prevzelo produkt SSH1 in Ylönen je 
dnevno prejel okoli 150 elektronskih sporočil z zahtevo za podporo. V odgovoru je Ylönen v 
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decembru leta 1995 ustanovil podjetje SSH Communications Security Corp. (SCS, 
http://www.ssh.com), zato da bi vzdrževala, komercializiral in nadaljeval razvoj protokola 
SSH. Danes je član odbora in tehnični svetovalec v podjetju.  
 
Prav tako je pa leta 1995 Ylönen dokumentiral protokol SSH-1 kot Internetno predlogo za 
organizacijo Internet Engineering Task Force (IETF), ki je v nadaljevanju opisala operacije 
programska paketa SSH1. Ker je bil to nekako namensko izdelan protokol s številnimi 
problemi in omejitvami, ki so bile odkrite, ko je program postajal vedno bolj priljubljen. Teh 
problemov ni bilo moč odpraviti, ne da bi izgubili združljivost z obstoječim protokolom. Zato 
je v letu 1996 SCS predstavil novo veliko izdajo verzije protokola SSH 2.0 ali SSH-2, ki 
vsebuje nove algoritme in je nezdružljiv s protokolom SSH-1. V odgovor na to izdajo je IETF 
organiziral delovno skupino imenovano Secure Shell (SECSH) za standardizacijo protokola in 
kot vodilo njegovega razvoja v javnem interesu. Delovna skupina SECSH je febrarja 1997 
izdala prvo Internetno predlogo za protokol SSH-2.0. 
 
V letu 1998 SCS izda prvo izdajo programskega paketa SSH Secure Shell (SSH2) na osnovi 
boljšega protokola SSH-2. Kljub temu SSH2 ni zamenjal protokola SSH1, saj mu je manjkalo 
nekaj lastnosti, ki jih je imel protokol SSH1, prav tako pa je imel tudi omejevalne licence za 
šifrirne algoritme, kar je prepričalo malo uporabnikov, da bi presedlali na boljši in bolj varen 
protokol SSH-2.  
 
Ta situacijo se je spremenila s pojavom prosto dostopne rešitve protokola SSH-2 v programu 
OpenSSH. Rešitev je temeljila na zadnji prosto izdani rešitvi izvornega protokola SSH, 
1.2.12, ki pa se je bliskovito razvil od enega svetovno prevladujočih implementacij protokola 
SSH. Kljub temu, da je k temu prispevalo veliko ljudi, pa je program OpenSSH vseeno velik 
projekt programska razvijalca Marcusa Friedla. Program je bil uspešno prenesen na 
operacijske sisteme Linux, Solaris, AIX, Mac OS X v sinhronizaciji z izdajami skupine 
OpenBSD.  
 
Januarja 2006 je SSH-2 postal predlagani Internetni standard s publikacijo organizacijske 
delovne skupine IETF SECSH (RFC-4251) 
 
SCS je nadaljeval z izboljšavo svojih produktov SSH, v nekaterih primerih tudi čez podporo, 
ki jo omogoča OpenSSH. Trenutna produkcijska linija nosi ime Tectia. Dandanes obstaja 
mnogo implementacij protokola SSH tako prosto dostopnih kot komercialnih za vse 
platforme. Milijone ljudi ga uporablja za zavarovanje svojih komunikacij. 
 

4.3 Sorodne tehnologije 
SSH je priljubljen in priročen, vendar zagotovo ne dokončna varnostna rešitev za vsa omrežja. 
Overovljanje, šifriranje in varovanje omrežij je obstajalo dolgo pred njegovim prihodom, saj 
so bili te rešitve že vključene v mnoge druge sisteme. Preglejmo nekaj tipičnih predstavnikov 
teh sistemov. 
 

4.3.1 Serija rsh – rsh Suite (r-ukazi) 
Programi Unix – rsh, rlogin in rcp – skupaj poznani kot r-ukazi (r-commands) so neposredni 
predhodniki odjemalcev SSH – ssh, slogin in scp. Uporabniški vmesniki in njihova vizulna 
funkcionalnost je skoraj identična svojim dvojnikom SSH, razen, da so odjemalci SSH 
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varnejši. R-ukazi v nasprotju s programi SSH ne šifrirajo svojih povezav ter imajo šibko in 
enostaven overoviteljski model, ki ga je možno zrušiti. 
 
Strežnik r-ukazov se zanaša na dva varnostna mehanizma: storitev omrežnih imen in nadzor 
priviligiranih TCP portov. Po prijavi odjemalca na strežnik ta pridobi omrežni naslov 
izvornega gostitelja, ki ga prevede v ime gostitelja. Običajo je ime gostitelja shranjeno v 
konfiguracijski datoteki na strežniku (/etc/hosts.equiv) na podlagi katerega dovoljuje dostop 
uporabnikom. Prav tako pa strežnik preverja, če je številka izvornega TCP porta v območju 
od 1-1023, saj so lahko te številke portov rezervirane le za uporabnike s upraviteljskimi 
pravicami (uid = root). Če povezovanje uspešno opravi oba testa, strežnik verjame, da se 
pogovarja z verodostojnimi programi in verodostojnim gostiteljem, zato prijavi v svoje 
omrežje kateregakoli uporabnika s tega gostitelja.  
 
Taka varnostna preverjanja je možno enostavno obiti, saj je prevajanje omrežnega naslova v 
ime gostitelja izvedeno z imenskimi storitvami, kot je Sun-ova omrežna informacijska storitev 
(ang. Network Information Service - NIS) in zelo priljubljena storitev domenskih imen (ang. 
Domain Name Service - DNS).  
Večina implementacij in razvitje storitev NIS in DNS ima varnostne pomanjkljivosti, kar 
predstavlja možnost, da prevaramo strežnik s tem ko zaupa gostitelju, ki mu ne bi smel. Tako 
se lahko oddaljeni uporabnik enostavno prijavi v nek uporabniški račun na strežniku, s tem ko 
uporabi enako uporabniško ime. 
 
Prav tako pa tudi slepo prepričanje v privilegirane TCP porte predstavlja resno varnostno 
grožnjo. Vsiljivec, ki pridobi upraviteljske (root) pravice na zaupanja vrednem računalniku, 
lahko enostavno požene prikrojeno verzijo programa odjemalca rsh in se na strežnik gostitelju 
prijavi kot katerikoli drug uporabnik na tistem sistemu. Dandanes pa zanašanje na določene 
številke portov ni več zanesljivo, saj ima večina uporabnikov namiznih računalnikov že 
upraviteljske pravice. 
 
R-ukazi bi bili razumljivo varni, če bi bile uporabniške podatkovne baze na verodostojnih 
gostiteljih (hosts) vedno sinhronizirane s strežnikom, če bi bilo nameščanje privilegiranih 
(setuid root) programov pod strožjim nadzorom, če bi bile privilegirane "root" uporabniške 
pravice bi bile v lasti verodostojnih ljudi in če bi bila omrežja fizično zavarovana. Vse to je 
imelo smisel v zgodnji fazi razvoja omrežij, kjer je bilo nekaj dragih gostiteljev, spregledanih 
s strani male skupine upraviteljev omrežij. Tako, da je uporaba teh ukazov preživelo 
uporabnost le teh v današnjih omrežjih. 
Z boljšimi varnostnimi lastnostmi protokola SSH lahko ssh zagotavlja združljivost za nazaj s 
programi rsh (in scp z rcp-jem) in ni več potrebe po uporabi r-ukazov. 
 

4.3.2 Pretty good Privacy (PGP) in GNU Privacy Guard (GnuPG) 
Programski paket za varno izmenjavo sporočil PGP je razširjen šifrirani program za mnogo 
računalniških platform in je bil izdan s strani Phil Zimmerman-a. Program lahko overovi 
uporabnike in šifrira podatkovne datoteke ter elektronska sporočila. Programski paket GnuPG 
pa je optimalnejši naslednik programa PGP z manj omejevalnim licenciranjem. 
 
Protokol SSH vključuje nekaj podobnih šifrirnih algoritmov, kot jih tudi program PGP in 
GnuPG, vendar so izvedeni na drugačen način. Program PGP je datotečno osnovan, kar 
pomeni, da tipično šifrira eno datoteko ali elektronsko sporočilo na enkrat na istem 
računalniku. Razlika med protokolom SSH in PGP je taka kot je razlika med serijo nalog in 
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vzajemnim procesom. Več informacij o programu PGP in GnuPGP lahko najdete na naslovih 
http://www.pgp.com in http://www.gnupg.org . 
 

4.3.3 Kerberos 
Program Kerberos je varni overoviteljski sistem za okolja, kjer so omrežja lahko nadzorovana 
in računalniki niso pod centralnim nadzorom. Razvit je bil kot del širšega raziskovanja in 
razvijanja v okviru  projekta Athena v ustanovi Massachusetts Institute of Technology (MIT). 
Program Kerberos overovlja uporabnike z vstopnicami, kar pomeni majhno zaporedje bajtov 
z določeno časovno dobo. Tako ostanejo gesla varno shranjena na centralni lokaciji.  
 
Program Kerberos in protokol SSH rešujeta podobne probleme, vendar sta si kljub temu v 
zgradbi različna. Protokol SSH je lahko in enostavno razvit ter oblikovan za delo na 
obstoječih sistemih z minimalnimi spremembami. Za vzpostavitev varnega dostopa iz prvega 
računalnika na drug računalnik, enostavno namestimo odjemalca SSH na prvo napravo in 
strežnik na drugo in zaženemo strežnik. V nasprotju s tem pa protokol Kerberos zahteva, da 
pred njegovo uporabo vzpostavimo značilno infrastrukturo, kot je upravljavski uporabniški 
račun, močno varovanega centralnega gostitelja, in program za omrežno sinhronizacijo ure. V 
zameno za tako kompleksnostjo pa protokol Kerberos zagotavlja, da se uporabniška gesla 
prenašajo po omrežju čim manj in so shranjena samo na centralnem gostitelju. Protokol SSH 
pošilja gesla preko omrežja (seveda preko šifrirane povezave) ob vsakem prijavljanju in 
shrani ključe na vsakem gostitelju, kjer je bil uporabljen protokol SSH. Kerberos pa služi tudi 
ostalim namenom, ki pa jih protokol SSH ne pokriva. To je centralizirana podatkovna baza 
uporabniških računov, spisek kontrolne dostopa in hierarhičen model zaupanja. 
 
Razlika med SSH in Kerberosom je tudi v pristopu varovanja aplikacij odjemalca. Protokol 
SSH lahko enostavno zavaruje večino TCP/IP osnovanih programov s pomočjo tako 
imenovane tehnike preusmerjanje portov (ang. port-forwarding). Kerberos na drugi strani 
vsebuje kup programskih knjižnic za dodajanje overovljanja in šifriranja drugim aplikacijam. 
Razvijalci lahko vključijo svoje aplikacije v  Kerberosa s spreminjanjem svoje izvorne kode 
aplikacije na takšen način, da kličejo Kerberosove knjižnice. Program MIT Kerberos je izhaja 
z vključenimi splošnimi storitvami, ki so bile "kerberizirane". Tako vsebuje varne verzije 
programa telnet, ftp in rsh. 
 

4.3.4 IPSec in navidezna zasebna omrežja 
Varnostni Internet protokol (IPSec) je Internetni standard za varovanje omrežij, ki ga je 
razvila delovna skupina organizacije IETF. IPSec vključuje overoviteljstvo in šifriranje na 
nivoju omrežnega sloja IP. To je nižji sloj omrežnega sklada, ki pa ga protokol SSH ne 
naslavlja. Taka rešitev je popolnoma transparentna za končnega uporabnika, saj ni potrebno 
uporabiti praktične programe kot je SSH za doseganje varnosti. S tem je avtomatično zaščiten 
obstoječi ne ravno varni omrežni promet z spodaj ležečim sistemom. Protokol IPSec omogoča 
varno povezovanje ene naprave v oddaljeno omrežje preko neverodostojnega omrežja (kot je 
Internet) ali pa povezovanjecelotnih omrežij (to je ideja navideznih zasebnih omrežij - VPN). 
 
SSH je pogosto hitreje in enostavno pripravljena rešitev v primerjavi s protokolom IPSec, saj 
je SSH enostaven overoviteljski program. V nasprotju s tem pa protokol IPSec zahteva 
dodatne programe v gostiteljevem operacijskem sistemu na obeh straneh, če ti seveda že niso 
vključeni v sam operacijski sistem. Prav tako pa zahteva dodatno programsko opremo na 
opremi kot so usmerjevalniki, vendar je to odvisno od rešitve. Protokol SSH zagotavlja tudi 
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overovitev uporabnikov, med tem ko IPSec rešuje le probleme individualnih gostiteljev 
(hosts). Seveda je protokol IPSec namenjen osnovni zaščiti in zmore tiste stvari, ki jih 
protokol SSH ne pokriva. Tak primer je protokol FTP. Če želiš zavarovati obstoječ ne-varen 
protokol FTP, ki ni dovzeten za obdelavo s protokolom SSH, to lahko enostavno izvedeš s 
protokolom IPSec. 
 
IPSec lahko samostojno zagotovi overovitev, s pomočjo tako imenovane overoviteljske glave 
(Authentication header), ali pa tako overovitev kot šifriranje s uporabo protokola 
Encapsulated Security Payload (ESP). 
 

4.3.5 Varno oddaljeno geslo (Secure Remote Password - SRP) 
Protokol SRP je bil narejen na univerzi Standford in varnostni protokol, ki je zelo drugalen od 
protokola SSH. To je specifično overoviteljski protokol v nasprotju s protokolom SSH, ki 
omogoča overovitev, šifriranje, celovitost podatkov, upravljanje sej itd. kot integrirano celoto. 
Protokol SRP ni celovita varnostna rešitev, ampak je bolj tehnologija, ki je lahko del 
varnostnega sistema. 
 
Namen protokola SRP je izboljšanje varnostnih lastnosti overovitve z geslom s stalnimi 
znatnimi praktičnimi prednostmi. Pri SSH je uporaba overovitve z javnim ključem težavna, če 
stalno potujemo in ne uporabljamo svojega lastnega računalnika, ampak računalnik od 
podjetja. Tako moraš prenašati svoj privatni ključ na prenosnem pomnilniškem mediju in 
upati, da lahko ključ uporabiš na katerem koli računalniku. 
 
Fizično prenašanje ključa pa je tudi slabost zaradi možne kraje. Tako se lahko tak ukraden 
ključ kasneje uporabi pri napadu z uporabo slovarja (ang. Dictionary attack), kjer se poskuša 
najti geslo in razbiti ključ. Tako smo ponovno na začetku problema z gesli, ki morajo biti 
kratki in hitro zapomljivi, vendar zaradi varnosti dolgi in naključni, da so lahko uporabni. 
 
SRP zagotavlja močno dvostransko vzajemno overitev s odjemalcem , kjer si je potrebno 
zapomniti kratko geslo, ki pa ni nujno zelo naključno. Strežnik vzdržuje občutljivo 
podatkovno bazo s tradicionalno shemo gesel, ki mora biti zaščitena tako kot gesla sama ali 
zgoščene verzije njih samih. Ti podatki morajo ostati varni, saj razkritje omogoča napadalcu 
poosebljanje uporabnikov ali pa odkritje njihovih gesel s pomočjo napada z uporabo slovarja. 
Zasnova protokola SRP se izogiba taki vrste podatkovne baze in kljub temu dovoljuje, da so 
gesla manj naključna (in tako si jih je tudi lažje zapomniti in uporabljati), saj preprečuje 
napade z uporabo slovarja. Seveda pa ima strežnik še vedno občutljive podatke, ki jih 
moramo ščititi, vendar razkritje le teh ima manj posledic. 
 
SRP je bil namensko načrtovan tako, da se izogiba uporabe šifrirnih algoritmov v svojih 
operacijah. S tem se je izognil zaganjanju šifrirnih izvoznih zakonov, ki prepovedujejo delitev 
določenih šifrirnih tehnologij s tujimi državami. 
 
SRP je zanimiva tehnologija za katero lahko upamo, da bo dobila večjo veljavo v prihodnje. 
Tako je tudi zanimiv kandidat kot dodatna metoda overovitve v protokolu SSH. Trenutna 
izvedba protokola SRP vključuje varne odjemalce in strežnike za protokole Telnet in FTP na 
operacijskem sistemu Unix in Windows. 
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4.3.6 Protokol Secure Socket Layer (SSL) 
Protokol Secure Socket Layer (SSL) je overiteljska in šifrirna tehnika zagotavljanja varnih 
storitev za odjemalce TCP kot jo predvideva način vtičnica (socket) Barkeley API. Prvotno je 
bil protokol razvit s strani organizacije Netscape Communication  za varovanje protokola 
HTTP med spletnimi odjemalci in strežniki, kar pa še danes njegova glavna naloga. Pri 
organizaciji IETF je zabeležen v standardu RFC-2246 pod imenom TLS (Transport Layer 
Security). 
 
Udeleženec seje SSL dokazuje svojo istovetnost z digitalnim potrdilom, ki predstavlja niz 
šifrirnih podatkov. Certifikat zagotavlja, da je tretja zaupanja vredna ustanova preverila 
povezavo med identiteto in podanim šifrirnim ključem. Spletni brskalniki avtomatsko 
preverijo pridobljeni certifikat s spletnega strežnika, ko se povezujejo z uporabo protokola 
SSL in se s tem prepričajo, da je to tisti strežnik , ki ga uporabnik želi doseči. Zatem so 
prenosi med brskalnikom in spletnim strežnikom šifrirani. 
 
Protokol je pogosto uporabljen za spletne aplikacije, vendar omogoča tudi "tuneliranje" 
drugih protokolov. Varen je le tedaj, če obstaja zaupanja vredna tretja stran. Temu namenu 
služijo organizacije poznane pod imenom certifikacijski organ (Certificate Authority - CAs). 
Če želi organizacija pridobiti certifikat od CA-ja, mora CA-ju dokazati svojo istovetnost z 
drugimi sredstvi, kot so na primer zakoniti dokumenti. CA izda certifikat potem, ko je dokaz 
zadosten. 
 

4.3.7 Protokol Telnet in FTP nadgrajen s protokolom SSL 
Številni komunikacijski programi na osnovi protokola TCP so bili nadgrajeni z SSL-om in 
tudi telnet (SSLtelnet, SRA telnet, SSLTel, STel) in ftp (SSLftp) zagotavljata nekaj 
funkcionalnosti protokola SSH. Vendar so ta orodja večinoma namenjena usmerjeni uporabi, 
kjer so uporabljeni tipično popravljani ali shekani (hecked) programi, ki prvotno niso bili 
načrtovani za varne komunikacije. Na drugi strani pa so važnejše izvedbe protokola SSH 
ponudile enotno orodje za različne uporabnike, ki je bil od začetka narejen za varno 
komuniciranje. 
 

4.3.8 stunnel 
Stunnel je orodje SSL, ki ga je ustvaril Micha Trojnara iz Poljske. stunnel doda zaščito SSL 
obstoječim TCP osnovanim storitvam v okolju Unix. Primer tega sta strežnika POP in IMAP 
brez spremenjene izvorne kode strežnikov. Zaganjamo jih lahko iz procesa inetd kot ovoj za 
katerokoli demonsko storitev, ali pa kot samostojno enoto, ki sprejema omrežne povezave za 
posamezne storitve. Stunnel izvaja overovitev in odobritev dohodnih povezav preko protokola 
SSL.Če je povezava dovoljena se zažene strežnik in ustvari varno sejo SSL med programom 
odjemalca in strežnika. 
 
To je posebej uporabno zato, da imajo določene priljubljene aplikacije možnost zaganjanja 
nekaterih protokolov odjemalec/strežnik preko protokola SSL. Primer tega so odjemalci 
elektronske pošte – Microsoft Outlook in Mozzila Mail, ki se lahko povezujejo do POP, 
IMAP in SMTP strežnikov z uporabo protokola SSL. 
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4.3.9 Požarne pregrade (Firewalls) 
Požarna pregrada je lahko strojna naprava ali pa programska oprema, ki preprečuje določenim 
podatkom vstop v obstoječe omrežje. Primer je lahko požarna pregrada, ki je leži med 
spletnim odjemalcem in Internet-om, in skozi prepušča samo HTTP in HTTPS promet. Drug 
primer bi bila požarna pregrada , ki zavrača vse pakete TCP/IP razen tiste, ki izvirajo iz 
določenih omrežnih naslovov. 
 
Požarne pregrade niso nadomestilo za protokol SSH ali druge overiteljske in šifrirne pristope, 
ampak naslavljajo podobne probleme, zato so lahko te tehnike uporabljene v kombinaciji. 
 

5. Protokol SSH od znotraj 
Glavne lastnosti in jamstva protokola SSH so: 
 

• Zasebnost podatkov, z močnim šifriranjem 
• Celovitost komunikacij je zagotovljena z ne spreminjanjem le teh 
• Overovitev dokazuje istovetnost pošiljateljev in prejemnikov. 
• Pooblastitev (Authorization) zagotavlja na primer kontrolo dostopa do računalniških 

računov 
• Preusmerjanje ali tuneliranje za šifriranje sej na ovnovi protokola TCP/IP 

 

5.1 Zasebnost (Šifriranje) 
Zasebnost pomeni zaščito podatkov pred razkritjem. Običajni računalniški sistemi ne 
zagotavljajo zasebnosti. Tako lahko vsak, ki ima dostop do omrežne strojne opreme ali do 
gostitelja, ki je povezan v omrežje, lahko prebira (vohlja) vse podatke, ki se pretakajo po 
omrežju. Čeprav so moderna preklopna omrežja ta problem v lokalnih omrežjih zmanjšala, je 
to še vedno resna težava, saj lahko enostavno pridobimo gesla z napadom vohljanja. 
 
Protokol SSH zagotavlja zasebnost z šifriranjem podatkov, ki se pretakajo preko omrežja. 
Šifriranje od konca do konca (end-to-end) deluje na naključnih ključih, ki se varno izmenjajo 
za vsako sejo posebej in se uničijo, ko je se seja zaključi. Protokol SSH podpira različne 
šifrirne algoritme za podatke seje, kot so sledeči standardni šifrirni algoritmi: AES, 
ARCFOUR, Blowfish, Twofish, IDEA, DES in 3DES (triple-DES). 
 

5.2 Celovitost podatkov 
Celovitost pomeni zagotavljanje prenosa podatkov tako, da se na poti iz enega konca omrežne 
povezave do drugega konca povezave ne spremenijo. Pri protokolu SSH spodaj ležeči 
transportni protokol TCP/IP vsebuje preverjanje celovitosti, če pride do spremembe podatkov 
zaradi problemov na omrežju (električni šum, izguba paketov zaradi presežnega prometa itd.). 
Kakorkoli že so te metode neučinkovite proti namernim vmešavanjem in jih spretni napadalci 
hitro ukanijo. Protokol SSH kljub temu šifrira podatkovni tok tako, da napadalec ne more 
enostavno spreminjati izbranih delov sporočil, da bi dosegel določen namen. Preverjanje 
celovitosti s protokolom TCP/IP ne more preprečiti napadalčev namerni vnos smeti v odprto 
sejo. 
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Bolj kompleksen primer napada s ponovitvijo (ang. replay attack). Primer tega je, če 
napadalec spremlja uporabnikovo sejo SSH in ga istočasno opazuje čez njegovo ramo (ali 
fizično ali pa s opazovanjem tipkanja na tipkovnico pri terminalu). Tedaj napadalec opazi, da 
je uporabnik na primer vnesel ukaz rm –f v okviru manjše mape. Seveda napadalec ne more 
prebirati šifrirane podatkovne seje SSH, vendar pa lahko poveže povečanje aktivnosti na 
povezavi z vnosom videnega ukaza. Zajeti paketi tako vsebujejo šifrirano verzijo tega ukaza. 
Kasneje, ko uporabnik uporablja svojo domačo mapo (ang. home directory), lahko napadalec 
vstavi zajete bite v to isto sejo SSH in na uporabnikovem terminalu se čudežno izbrišejo vse 
datoteke v tej mapi. 
 
Napadalčev napad s ponovitvijo uspe, ker so vstavljeni paketi veljavni, čeprav jih ni mogel 
narediti sam napadalec (zaradi šifriranja), zato pa jih lahko prekopira in ponovi kdaj kasneje. 
Preverjanje celovitosti s protokolom TCP/IP je izvedeno samo nad posameznim paketom 
tako, da ne more zaznati napadalčevega napada. Tako je jasno, da mora biti preverjanje 
celovitosti izvedeno nad podatkovnim tokom kot celoto, z zagotavljanjem, da so sprejeti biti 
taki kot so bili poslani – v vrstne redu in brez podvajanj. 
 
Protokol SSH uporablja za preverjanje celovitosti šifriranje, ki preverja, tako spremembo 
podatkov na poti, kot tudi preveri, ali so podatki resnično prišli iz drugega konca povezave. 
Uporabljeno šifriranje so zgoščevalni algoritmi s ključem (MAC - ), ki temeljijo na 
zgoščevalnih funkcijah MD5 in SHA-1. 
 

5.3 Overovitev (Authentication) 
Overitev pomeni preverjanje istovetnosti nekoga. Primer je, da si jaz lastim ime Andrej 
Gramc in hočem overoviti to lastništvo. Če ni veliko za izgubiti mi lahko druga stran verjame 
na besedo. Če pa je druga stran vsaj malo sumničava, bi lahko zahteval od mene vozniško 
dovoljenje ali drug osebni dokument. Prav tako na bančnem okencu, kjer želim odpreti bančni 
račun zahtevajo od mene potrdilo, da sem resnično jaz tisti, ki odpira račun. Tako je vse 
odvisno od tega kako zanesljivo želiš biti prepričan, da je oseba na drugi strani prava. Nabor 
visoko tehnoloških tehnik overitve stalno narašča, od testi z DNA mikro vezji, očesne 
mrežnice, skenerji za roko do analizatorjev človeškega glasu.  
 
Vsaka povezava SSH vključuje dve overovitvi: 
 

• Odjemalec preveri istovetnost strežnika SSH (overitev strežnika – ang. server 
authentication) 

• Strežnik preveri istovetnost uporabnika, ki zahteva dostop (overitev uporabnika – ang. 
user authentication) 

 
Overitev strežnika zagotavlja, da je na drugi strani pravi strežnik in ne slepar. Overitev varuje 
tudi pred napadalčevim poskusom preusmeritve omrežne povezave na drugo napravo ter pred 
napadi z vmesnim človekom, kjer napadalec nevidno zaseda pozicijo med odjemalcem in 
strežnikom. Napadalec se na eni strani predstavlja kot odjemalec ter kot strežnik na drugi 
strani in s tem zavaja obe strani in prebira ves promet v procesu komunikacije. 
 
Overitev uporabnika je običajno izvedena s pomočjo gesel, ki pa na žalost predstavljajo šibek 
člen v celotni overitveni shemi. Za dokazovanje svoje istovetnosti moramo razkriti geslo 
možnim tatovom. Prav tako pa ljudje raje uporabljajo gesla, ki so kratka in pomenska, da si 
jih lažje zapomnijo, vendar s tem omogočijo, da tretja stran hitreje razkrije njihovo geslo. Za 
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daljša gesla nekateri ljudje pogosto izbirajo besede ali stavke iz svojega materinega jezika in 
taka gesla se hitro skrekajo. Slovnični stavki iz stališča teorije informacij vsebujejo zelo malo 
prave informacije (entropije). Ponavadi to pomeni manj kot dva bita na znak v angleških 
tekstih, kar je veliko manj kot 8-16 bitov na znak v računalniškem kodiranju. 
 
Protokol SSH podpira overitev z geslom tako, da šifrira geslo za prenos preko omrežja. To je 
glede na ostale pogosto uporabljane protokole oddaljenega dostopa (Telnet, FTP) velik 
napredek, saj se pri njih v glavnem geslo prenaša preko omrežja v čistopisu in ga lahko vsak z 
dovolj omrežnega dostopa ukrade. Ker pa je to še vedno enostavna overitev z geslom, pa je 
protokol SSH prinesel še druge odpornejše in upravljavsko prijaznejše mehanizme overitve, 
kot so: podpis z javnim ključem za posameznega uporabnika, izboljšani rlogin način overitve, 
kjer se istovetnost gostitelja preverja z javnim ključem. Različne druge izvedbe protokola 
SSH pa podpirajo še druge sisteme za overitev, kot je na primer Kerberos, žetoni RSA 
Security's SecurID, S/Key geslo za enkratno uporabo in sistem Pluggable Authentication 
Modules (PAM). Odjemalec in strežnik SSH se dogovorita za uporabo določenega 
mehanizma overitve na osnovi svojih nastavitev in strežnik lahko zahteva tudi večkratne 
oblike overitve. 
 

5.4 Pooblastitev (Authorization) 
Pooblastitev pomeni odločanje o tem kaj nekdo sme in kaj nekdo ne sme početi. Izvaja se 
takoj za overitvijo, saj drugače ni mogoče določiti pravice nekomu, ki ga ne poznaš. Strežnik 
SSH ima nekaj načinov kako omejevati odjemalčevo delovanje. Kontroliramo lahko dostop 
do interaktivnih sej prijavljanja (ang. login session), preusmerjanje portov TCP in oken X, 
preusmerjanje agenta ključev (ang. key agent) itd. Vendar vse te funkcionalnosti niso vedno 
vključene v vseh izvedbah protokola SSH in niso vedno tako splošne in fleksibilne kot bi 
pričakovali. Pooblaščanje se lahko kontrolira na obsežnem nivoju strežnikov (npr. Datoteka 
/etc/ssh/sshd_config za OpenSSH), ali glede na posamezni račun, kar pa je odvisno od 
uporabljene metode overitve (npr. vsaka uporabnikova datoteka ~/.ssh/authorized_keys, 
~/ssh2/authorization, ~/.shosts, ~/.k5login, itd.). 
 

5.5 Preusmerjanje ali tuneliranje (Tunneling) 
Preusmerjanje ali tuneriranje pomeni ovijanje (enkapsulacija) druge TCP osnovane storitve, 
kot je Telnet ali IMAP, znotraj seje SSH. SSH s tem doda varnost (zasebnost, celovitost, 
overitev, pooblastitev) ostalim TCP osnovanim storitvam. Za primer navedimo običajno 
povezavo Telnet, ki prenaša uporabniško ime, geslo in ostale podatke seje prijavljanja v 
čistopisu. S preusmerjanjem aplikacije telnet skozi SSH so ti podatki avtomatično šifrirani, 
omogočeno je preverjanje celovitosti in možno se je overiti preko poverilnice protokola SSH. 
 
Protokol SSH omogoča tri tipe posredovanja: 
 
Preusmerjanje porta TCP  
 Varuje katerokoli TCP osnovano storitev. 
 
Preusmerjanje oken X 
 Varuje protokol X11. 
 
Preusmerjanje agenta 
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Dovoljuje uporabo privatnih ključev SSH, ki so shranjeni na oddaljenem računalniku, 
odjemalcem SSH. 

 
S pomočjo teh osnovnih ugodnosti nekateri produkti SSH gradijo bolj kompleksne storitve, 
kot so proksi SOCK in posebne namenska posredovanja, ki lahko obvladujejo zahtevne 
protokole, kot je FTP. 
 

5.6 Kriptografija 
S pregledom osnovnih lastnosti protokola SSH se posvetimo tajnopisu, kjer bodo 
predstavljeni pomembni izrazi in ideje o tehnologiji na splošno. Ta del poglavja se osredotoči 
na predstavitev splošnega načina vključitve šifriranja in dešifriranja, nešifrirano besedilo in 
šifrirano besedilo, ključi, tajni ključi, kriptografski javni ključ in zgoščevalne funkcije v 
protokolu SSH.  
 
Šifriranje (Encryption) je proces preurejanja podatkov tako, da jih ne morejo prebirati 
nepooblaščene strani. Šifrirni algoritem (ang. chiper) je posebna metoda, ki izvaja preureditev 
podatkov. Naštejmo nekaj priljubljenih šifrirnih algoritmov: RSA, AES, DSA, in Blowfish. 
Izvorni podatki, ki jih lahko prebiramo se imenujejo nešifrirano besedilo (ang. plaintext) ali 
podatki v čisti obliki. Šifrirana verzija tega besedila pa se imenuje šifrirano besedilo (ang. 
chipertext). 
 
Cilj šifrirnih algoritmov je pretvarjati nešifrirano besedilo v šifrirano besedilo in obratno. Za 
izvajanje tega je potrebno šifrirnemu algoritmu zagotoviti dva vhodna podatka: nešifrirano 
besedilo in ključ, ki je niz znakov in ponavadi poznan samo pošiljatelju. Šifrirni algoritem na 
podlagi teh vhodnih podatkov ustvari šifrirano besedilo. Za varni šifrirni algoritem velja tisti 
algoritem, ki šifrirane podatke šifrira tako, da jih ne more razbrati vsak, ki ne pozna pravega 
ključa. Tak poskus napada, ki dešifrira podatke ne, da bi poznal ustrezni ključ se imenuje 
kriptoanaliza. 
 

5.6.1 Kako varno je varno? 
Današnji zelo priljubljeni in varni šifrirni algoritmi so ranljivi za napade s silo (ang. brute-
force attacks), saj je možnost uspeha dešifriranja s poskusi uporabe vseh možnih ključev 
zagotovljena. Vendar, če je število vseh možnih ključev veliko, zahteva od iskanja ustreznega 
ključa z napadom s silo veliko več časa in procesorske moči. Tako je glede na današnjo 
stopnjo razvoja strojne opreme in šifrirnih algoritmov možno izbrati tako velik ključ, ki bo 
odbil te vrste napadov. Seveda pa je ranljivost podatkov odvisna tudi od tega, kako dolgo 
mora ostati neka skrivnost varovana in kako motiviran in dobro opremljen je sovražnik (ang. 
adversary). Tako je odvisno, če želimo ohraniti skrivnost za nekaj dni, ali pa želimo ohraniti 
skrivnost pred velikimi svetovnimi vladami za nekaj 10 let. 
 
Za tako varovanje moraš biti seveda prepričan, da je napad s silo edini možni napad na tvoje 
šifrirano besedilo. Šifrirni algoritmi imajo strukturo in so občutljivi na matematično analizo. 
V preteklosti se je že večkrat pokazalo, da so mnogi šifrirani algoritmi veljali za varne, vendar 
jih je bilo možno razbiti z napredkom v kriptoanalizi. Dandanes praktično ni možno dokazati, 
da je kak šifrirni algoritem varen, vendar se šifrirni algoritem ocenjuje na podlagi intenzivne 
študije matematikov in kriptografov. Za varni šifrirni algoritem se danes smatra tisti 
algoritem, ki vsebuje dobre principe zasnove, dolgotrajne študije zelo poznanih raziskovalcev, 
ki niso uspeli najti druge hitrejše praktične metode razbijanja algoritma kot je napad s silo. 
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5.6.2 Javni in skrivni ključi kriptografije 
V dosedanji obravnavi šifrirnih algoritmov smo obravnavali le šifrirne algoritme s 
simetričnim ali skritim ključem (ang. symmetric – secret-key), kjer se uporablja isti ključ za 
šifriranje in dešifriranje. Primeri teh so algoritmi Blowfish, AES, 3DES in RC4. Ti šifrirni 
algoritmi onemogočajo distribucijo ključev tako, da bi se varno prenesli do nameravanih 
sprejemnikov. Obstaja način osebne izmenjave liste ključev s prejemniki, vendar to v 
današnjih dinamičnih komunikacijah ne zadošča. 
 
Asimetrični ali javni ključ (ang. asymmetric – public-key) je zamenjava enega ključa s parom 
dveh soodvisnih ključev: javni in zasebni. Med seboj sta povezana na pameten matematičen 
način, kar pomeni, da je možno šifrirane podatke z enim ključem dešifrirati le z uporabo 
drugega člana para ključev in tako je nemogoče pridobiti zasebni ključ iz javnega ključa. 
Imena ključev povesta, da naj bo zasebni ključ dobro varovan v svoji zasebnosti ter naj bo 
javni ključ dostopen vsakomur, ki to želi. Najbolj idealno je, da se ga shrani v imenik poleg 
svojega imena tako, kot pri telefonskem imeniku. Vsak, ki ti želi poslati skrivno sporočilo, ga 
šifrira s tvojim javnim ključem. Drugi udeleženci v omrežju imajo lahko tvoj javni ključ pri 
sebi vendar z njim ne bodo mogli dešifrirati sporočila, saj lahko to narediš samo ti, ker imaš 
ustrezni zasebni ključ.Kriptografija javnih ključev omogoča reševanje probleme distribucije 
ključev. 
 
Šifrirni algoritmi s skrivnim in javnim ključem se razlikujejo predvsem v zmogljivosti. Vsi 
običajni algoritmi z javnim ključem so v primerjavi s šifrirnimi algoritmi skrivnih ključev 
neizmerno počasni. Tako je nemogoče zašifrirati veliko količino podatkov s uporabo šifrirnih 
algoritmov javnih ključev. Iz tega razloga se pri sodobnem šifriranju podatkov uporablja obe 
metodi skupaj. Primer sodobnega šifrirnega programa za varno pošiljanje podatkov med 
uporabniki: 
 

1. Kreiramo naključni ključ tako imenovan masovni ključ (ang. bulk key), za hitri 
algoritem tajnega ključa kot je 3DES. 

2. Šifriramo nešifrirano besedilo s tem masovnim ključem. 
3. Za varovanje masovnega ključa poskrbimo s šifriranjem le tega z javnim ključem 

sprejemnika tako, da ga lahko dešifrira le on. Od kar so tajni ključi majhni (veliki 
nekaj sto bitov) ni več težav s hitrostjo šifriranja z algoritmom javnega ključa. 

 
Obratna operacija se izvaja na strani sprejemnika, kjer dešifrni program najprej dešifrira 
masovni ključ in ga nato uporabi za dešifiranje šifriranega besedila. Tak način uporabe 
izrablja prednosti obeh tehnologij šifriranja, kar pa izrablja tudi protokol SSH. Uporabniški 
podatki, ki se pretakajo preko povezave SSH so šifrirani z uporabo hitrega šifrirnega 
algoritma s simetričnim ključem. Za izmenjavo simetričnega ali tajnega ključa med 
odjemalcem in strežnikom pa se uporabi metoda javnega ključa. 
 

5.6.3 Zgoščevalne funkcije (Hash Funcions) 
V kriptografiji (in kjerkoli v računalniški in omrežni tehnologiji) je dobro vedeti, če se je 
spremenil nabor nekih podatkov. Seveda lahko uporabnik vzporedno pošlje tudi izvorne 
podatke za primerjavo, kar pa je drago tako v času kot v shranjevanju. Za te primere se 
uporablja splošno orodje zgoščevalnih funkcij (ang. hash functions). Zgoščevalne funkcije se 
uporabljajo v protokolu SSH za preverjanje celovitosti podatkov. 
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Zgoščevalne funkcije enostavno preslikajo poljubno dolgo sporočilo v blok podatkov končne 
dolžine. Na primer zgoščevalna funkcija H lahko na vhod dobi podatkovni niz dolžine 50.000 
bitov in na izhodu ustvari konstanten niz dolg 128 bitov. Ideja je v tem, da ko pošiljam 
sporočilo m sprejemniku na drugi strani pošljem še zgoščevalno vrednost H(m). Sprejemnik 
neodvisno izračuna vrednost H(m) in primerja dobljeni rezultat s poslano vrednostjo H(m). Če 
se vrednosti ne ujemata lahko sklepa, da so bili podatki na poti spremenjeni. 
 
Vendar ta tehnika ni popolnoma učinkovita, saj je obseg zgoščevalnih funkcij občutno manjši 
od svoje domene, kar pomeni, da ima veliko različnih sporočil enako zgoščevalno vrednost. 
Zato mora zgoščevalna funkcija H vsebovati lastnost, ki omogoča, da se ob pričakovanem 
spreminjanju sporočila na poti spremeni tudi vrednost zgoščevalnega sporočila. To pomeni, če 
dobimo sporočilo m in spremenjeno sporočilo m', da je zelo malo verjetno, da sta vrednosti 
zgoščevalnih funkcij enaki – H(m) = H(m'). 
 
Take zgoščevalne funkcije morajo biti prikrojene za določeno uporabo. Zelo pogosto so 
uporabljene v omrežnih komunikacijah, kjer pogosto poslani paketi (ang. datagrams) v 
omrežju vsebujejo zgoščevalno sporočilo, ki zazna napake pri prenosu, ali zaradi napak 
strojne opreme ali pa zaradi napake (ang. bug) v programski opremi. Drugače pa se 
uporabljajo v kriptografiji, za ustvarjanje digitalnih podpisov. Podpisovanje velike količine 
podatkov s počasnimi operacijami javnih ključev in pošiljanje le tega poleg kopije šifriranega 
besedila je cenovno neugodno. Zato se uporabi zgoščevalne funkcije nad dokumentom, ki ga 
želimo pošiljati in ustvarimo manjšo zgoščevalno vrednost, ki jo podpišemo s svojim 
zasebnim ključem in poleg šifriranega besedila pošljemo tako podpisano zgoščevalno 
vrednost. Na drugi strani prejemnik neodvisno izračuna zgoščevalno vrednost in dešifrira 
podpis z uporabo ustreznega (našega) javnega ključa in dobljene vrednosti primerja med 
seboj. Če se vrednosti ujemata je prejemnik prejel verodostojno sporočilo, potrjena je 
identiteta pošiljatelja in pošiljatelj ne more zanikati sporočila. 
 
Predstavljeni uporabi zgoščevalnih funkcij imata različne zahteve. Tam kjer so lahko 
zgoščevalne funkcije primerne za odkrivanje napak pri prenosu, zaradi šuma na liniji, so 
lahko na drugi strani neučinkovite pri odkrivanju namernih spreminjan sporočil, ki ga izvajajo 
napadalci. Kriptografske zgoščevalne funkcije morajo zagotavljati, da ni možno z izračunom 
nad dvema različnima sporočiloma dobiti enake vrednosti zgoščevalne funkcije oziroma ni 
možno najti sporočila, ki ima specifično fiksno zgoščevalno vrednost. Taki funkciji pravimo 
funkcija, ki je odporna na trke (ang. collision-resistant) oziroma odporna na posamezno sliko 
(ang. per-image-resistant). Zgoščevalna funkcija Cyclic Redundancy Check (CRC) se 
pogosto uporablja za odkrivanje naključnih sprememb podatkov (npr. v prenosu okvirja 
Ethernet) in je primer zgoščevalne funkcije, ki ni odporna na trke (ang. noncollision-resistant 
hash). Tako je pri zgoščevalni funkciji CRC-32 lahko najti trke in prav dobro poznani napad 
na protokol SSH-1 temelji na tem dejstvu. Opisane zgoščevalne funkcije so posebej 
prilagojene (namenske) in odlikuje jih mnogo manjša računska zahtevnost. Primera močnih 
kriptografskih zgoščevalnih funkcij sta MD5 in SHA-1. 
 

5.7 Arhitektura sistema SSH 
Protokol SSH ima nekaj izrazitih interaktivnih komponent, ki omogočajo opisane 
funkcionalnosti. Slika 2 prikazuje glavne komponente in soodvisnosti med njimi. 
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Slika 2: Arhitektura protokola SSH 
 
Za celotno sliko protokola SSH je potrebno poznati njegove komponente in tukaj je podan 
kratek pregled tega. 
 
Strežnik (Server) 

Je program, ki dovoljuje dohodne povezave SSH na računalnik, izvaja overitev, 
pooblastitev itd. Večina strežnikov SSH na sistemih Unix je izvedena v obliki sshd. To 
je demonski proces, ki se postavi ob zagonu sistema ter živi v ozadju sistemskega 
okolja in streže zahtevam odjemalcev. 

 
Odjemalec (Client) 

Je program, ki se povezuje na strežnik SSH in opravlja zahteve za prijavo v omrežje 
(ang. "log me in") oz. zahteve za kopiranje določene datoteke ("copy this file"). Pri 
programski opremi OpenSSH in Tectia so glavni odjemalci ssh, scp in sftp. 

 
Seja (Session) 

Je neprekinjena povezava med odjemalcem in strežnikom. Začne se, ko se odjemalec 
uspešno overovi na strežniku in konča, ko se povezava zaključi. Seja je lahko 
interaktivna ali serija ukazov (ang. batch).  

 
Ključ (Key) 

To je relativno majhna količina podatkov, v glavnem od nekaj deset do 1000 ali 2000 
bitov, ki se uporablja kot parameter za kriptografske algoritme kot je šifriranje ali 
overitev sporočil. Ključ na nek način povezuje operacijo algoritma z lastnikom ključa. 
Pri šifriranju zagotavlja, da samo nekdo, ki ima tak ključ lahko dešifrira sporočilo. Pri 
overitvi pa dovoljuje preverjanje verodostojnosti sporočila ter identiteto pošiljatelja s 
tem, ko lastnik ključa podpiše sporočilo. Obstajata dve vrsti ključev: simetrični ali 
tajni ključi ter asimetrični ali javni ključi. Asimetrični ključ je sestavljen iz dveh 
delov: javne in zasebne komponente. Protokol SSH vključuje več tipov ključev, kot to 
prikazuje spodnja Tabela 1. 
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Ime Življenjska doba Kreira jih Tip Namen 

Uporabniški 
ključ Dolgotrajen Uporabnik Javen Za identifikacijo uporabnika 

na strežniku 

Gostiteljev 
ključ  Dolgotrajen Upravitelj Javen Identificira strežnik/napravo 

Sejni ključ Za eno sejo Odjemalec 
(in strežnik) Tajen Varuje komunikacije 

 
Tabela 1: Ključi, ključi, ključi 

 
Uporabniški ključ (User key) 

Dolgotrajen asimetrični ključ, ki ga uporabljajo odjemalci za dokazovanje 
uporabnikove istovetnosti (En uporabnik ima lahko več ključev/identitet). 

 
Gostiteljev ključ (Host key) 

Dolgotrajen asimetrični ključ, ki ga uporablja strežnik za dokazovanje svoje 
istovetnosti pri odjemalcu, ko dokazuje svojo gostiteljevo identiteto kot del 
overitve na osnovi gostitelja. Tedaj gostiteljev ključ enovito identificira tudi 
samo napravo, če naprava poganja samo en strežnik SSH. Takrat, ko naprava 
poganja več strežnikov SSH hkrati pa ima lahko vsak od njih različen ključ 
gostitelja ali pa si ga delijo med seboj. 

 Sejni ključ (Session key) 
Naključno proizveden simetrični ključ za šifriranje komunikacije med 
odjemalcem in strežnikom protokola SSH. Ta ključ se deli med dvema 
stranema na varen način v času komunikacije SSH tako, da ga prisluškovalci ne 
morejo odkriti. Sejni ključ se na obeh straneh nato uporabi za šifriranje 
komunikacijskega kanala. Ključ se uniči, ko se seja SSH zaključi. 

 
Povezava SSH vsebuje nekaj sejnih ključev: za vsako smer komunikacije (strežnik do 
odjemalca in odjemalec do strežnika) uporablja ključe za šifriranje in ostale za 
preverjanje celovitosti podatkov.V nadaljevanju uporabljamo izraz sejni ključ za vse te 
ključe, saj so vsi izpeljani iz ene skupne glavne skrivnosti. 

 
Generator ključev (Key generator) 

Program, ki ustvarja dolgotrajne ključe (uporabniške ključe in gostiteljeve ključe) za 
SSH Programa OpenSSH in Tectia uporabljata za ustvarjanje ključev program ssh-
keygen. 

 
Podatkovna baza poznanih gostiteljev (Known-hosts database) 

To je zbirka gostiteljevih ključev. Odjemalec in strežnik uporabljata to bazo za 
overitev drug drugega. 

 
Agent (Agent) 

Program, ki shranjuje uporabniške ključe v spomin zato, da uporabnikom ni potrebno 
vsakič ponovno odtipkati gesla. Agent se uporablja za operacije, ki so povezane s 
ključi, kot je podpisovanje overitelja, vendar ne razkrije samih ključev. Programa 
OpenSSH in Tectia uporabljata agenta ssh-agent in program ssh-add za namestitev in 
odstranitev ključev iz pomnilnika (cache). 
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Podpisnik (Signer) 
 Program, ki podpisuje overitvene pakete na osnovi gostitelja. 
 
Naključno seme (Random seed) 

To je bazen naključnih podatkov, ki jih uporabljajo komponente SSH za inicializacijo 
programskih psevdonaključnih številskih generatorjev. 

 
Konfiguracijska datoteka (Configuration file) 
 Zbirka nastavitev s katerimi krmilimo delovanje odjemalca in strežnika SSH. 
 
Vse te komponente niso zahtevane za izvedbo protokola SSH, vendar so kljub temu obvezni 
odjemalci, strežniki in ključi. Večina izvedb ne vsebuje agenta in nekatere tudi ne vsebujejo 
generatorja ključev. 
 

5.8 SSH-2 
Protokol SSH ima dve veliki nezdružljivi izdaji, ki se imenujeta verzija 1 (doživela več revizij 
med katerimi so bolj poznane kot verzija 1.3 in 1.5) in verzija 2. Vsako od njih poimenujemo 
kot SSH-1 in SSH-2. Protokol SSH-1 je zdaj že preteklost, saj je bil manj prilagodljiv kot 
protokol SSH-2 prav tako pa je vseboval nepopravljive varnostne slabosti in je bil v zatonu že 
kar nekaj časa. Njegove izvedbe niso doživele pravega razvoja razen nekaj popravkov napak, 
zato je privzeti protokol za večino programske opreme SSH postal SSH-2. V tem seminarju se 
osredotočimo na opis protokola SSH-2 kot edinega trenutno uporabljanega protokola SSH. 
Pregled protokola SSH-1 je skrčeno v povzetku njegove zasnove, njegovih razlik glede na 
SSH-2 in njegovih slabosti. 
 
Protokol SSH je v resnici razdeljen na štiri glavne dele, ki so bili formalno opisani kot štirje 
ločeni in neodvisni protokoli v različnih dokumentih organizacije IETF. Praktično pa ležijo na 
skupni plasti in zagotavljajo vrsto storitev, ki jih večina uporabnikov povezuje s protokolom 
SSH kot celoto. 
Delitev protokola SSH-2 na štiri module (protokole), ki delujejo kot celota: 
 

• Transportna plast protokola SSH (SSH-TRANS) 
• Overitveni protokol SSH (SSH-AUTH) 
• Povezavni protokol SSH (SSH-CONN) 
• Protokol SSH za prenos datotek (SSH-SFTP) 

 
Obstajajo še drugi dokumenti, ki opisujejo razširitve navedenih protokolov, vendar 
predstavljajo ti jedro protokola SSH. Ti dokumenti so bili pred kratkim izdani kot predlagani 
Internetni standardi – Request For Comments (RFC), s strani delovne skupine IETF SECSH. 
Krovni dokument opisuje interno arhitekturo (RFC-4251) in vsi ostali pripadajoči dokumenti 
ustrezno opisujejo posamezni modul (RFC-4253, RFC-4252, RFC-4254). 
 
Slika 3 opisuje delitev nalog med opisanimi protokoli, odnos med njimi, aplikacijske 
programe in omrežje. Elementi označeni poševno so razširitve protokola in so določene v 
ločenih dokumentih kot osnutek – "Internet-Draft", saj so dosegle precejšno splošno uporabo.  
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Slika 3: Družina protokola SSH-2 
 
Protokol SSH je bil načrtovan kot modularen in protokol, ki ga je mogoče razširiti. Vsi jedrni 
protokoli določajo skupek storitev, ki jih zagotavljajo in zahteve, ki jih morajo izpolniti. 
Vendar dovoljujejo tudi večkratne mehanizme za izvedbo tega, kot tudi možnost enostavnega 
dodajanja novih mehanizmov. Vsi kritični parametri povezave SSH so stvar dogovora med 
odjemalcem in strežnikom, vključno z metodami in uporabljenimi algoritmi pri: 
 

• Izmenjavi sejnega ključa 
• Overitvi strežnika 
• Zasebnosti in celovitosti podatkov 
• Overitvi uporabnika 
• Stiskanju podatkov 

 
Odjemalec in strežnik se dogovorita za uporabo splošnega nabora metod z možnostjo 
medsebojne obratovalne platforme med različnimi izvedbami. V večini kategorij protokol 
določi vsaj eno zahtevano metodo, za nadaljnjo medsebojno obratovalno podporo. To pomeni, 
da je potrebna prilagoditev izvedbe protokola v programski kodi za podporo določeni metodi. 
Vsako posebno metodo lahko v določenem okolju izključi tudi upravitelj omrežja. Dejstvo je, 
če modul SSH-AUTH zahteva overitev z javnim ključem še ne pomeni, da je ta metoda vedno 
na voljo odjemalcem s strani določenega strežnika SSH. To le pomeni, da mora biti na voljo 
in se lahko po potrebi vključi. 

5.8.1 Povzetek protokola SSH 
SSH-TRANS je temeljni gradbeni blok, ki zagotavlja začetno povezavo, protokol zapisa, 
overitev strežnika in osnovno šifriranje ter storitve zagotavljanja celovitosti. Po končanju 
postopka vzpostavljanja povezave SSH-TRANS odjemalec pridobi en varen polno 
dupleksiran tok zlogov (ang. byte) do overovljene entitete. 
 
Nadalje lahko odjemalec uporabi SSH-AUTH preko povezave SSH-TRANS za overitev pri 
strežniku. SSH-AUTH znotraj katerega so lahko uporabljeni večkratni mehanizmi overitve. 
SSH-AUTH popravi tudi format in razpored zahtevanih overitev, pogoje za uspeh ali neuspeh 
overitve in poskrbi, da se odjemalec nauči metod, ki so na voljo. Izvedeno je lahko poljubno 
število dejanskih postopkov overitve, saj protokol omogoča poljubno izmenjavo načinov 
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overitve znotraj določenega mehanizma. S tem načinom razširitve protokola je enostavno 
definirana vključitev katerekoli zaželene metode overitve v prihodnosti. SSH-AUTH zahteva 
edino obvezni način overitve javnega ključa z algoritmom DSS. Določa tudi dva postopka 
overitve z geslom in na osnovi gostitelja (ang. hostbased). Številni drugi načini overitve so 
bili definirani v različnih Internetnih osnutkih – Internet-Drafts in nekateri od njih so doživeli 
široko podporo uporabnikov. 
 
Po overitvi odjemalec SSH zažene protokol SSH-CONN, ki zagotovi variacijo bogatih 
storitev preko ene cevi, ki jo zagotavlja SSH-TRANS. Tu je vključeno vse kar je potrebno za 
podporo večkratnim vzajemnim in ne vzajemnim sejam. To pomeni multipleksiranje nekaj 
podatkovnih tokov (ali kanalov) preko osnovne povezave, upravljanje oken X, portov TCP in 
podajanje agenta, razširjanje signala preko povezave (kot je SIGINT, ko uporabnik odtipka 
CTRL+C za prekinitev izvajanja procesa), obravnavanje terminala, stiskanje podatkov in 
oddaljeno izvajanje programa. 
 
Aplikacija lahko uporabi tudi protokol SSH-SFTP, ki zagotavljanja prenos datotek in funkcije 
za manipulacijo z oddaljenim datotečnim sistemom preko kanala SSH-CONN. 
 
Za dobro razumevanje je dobro vedeti, da so ureditev, razslojevanje in zaporednost teh 
protokolov stvar dogovora oz. potrebe in ne načrta protokola. Prav tako pa so ponavadi 
uporabljeni v določenem zaporedju ali pa v drugačnem dogovoru, če je to možno. Na primer 
protokol SSH-CONN ne leži na vrhu protokola SSH-AUTH, saj sta oba na istem sloju, ki leži 
nad protokolom SSH-TRANS. Za strežnik SSH je značilno, da zahteva overitev preko 
protokola SSH-AUTH preden dovoli odjemalcu zagon protokola SSH-CONN. Tudi odjemalci 
želijo uporabiti protokol SSH-CONN v zaporedju pridobitve običajnih storitev SSH 
(oddaljeni terminal, preusmerjanje, itd.), vendar vse to niso nujno zahtevani postopki. 
Specializiran strežnik SSH za določen omejen namen mogoče ne zahteva overitve in zato 
odjemalcu dovoli zagon aplikacijske storitve (SSH-CONN, ali mogoče katero drugo lokalno 
definirano storitev) takoj po vzpostavitvi povezave SSH-TRANS. Na tak način je lahko 
izveden anonimni strežnik SFTP. Vendar taki nestandardni dogovori protokola obstajajo v 
zaprtih okoljih s po meri prirejeno programsko opremo odjemalca in strežnika. Medtem ko 
večina odjemalcev SFTP na svetu pričakuje izvedbo protokola SSH-AUTH, pa se verjetno s 
takimi strežniki SSH ne bodo povezovali. Anonimni strežnik SFTP za splošno uporabo 
uporablja protokol SSH-AUTH na klasičen način in odjemalcu pri overitvi takoj sporoči 
uspešno overitev. 
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Slika 4: Arhitektura protokola SSH-2 
 
Ti protokoli so bili zasnovani kot skupina in zato se v praksi zanašajo drug na drugega. 
Protokol SSH-SFTP sam po sebi ne prinaša nobene varnosti in je zgolj jezik, ki vodi 
oddaljene registracijske operacije. Temelji na predpostavki, da poteka preko varne transportne 
poti, kot je seja SSH. Z uporabo opcije sftp –S pri programu OpenSSH in Tectia se lahko 
odjemalec sftp povezuje na strežnik sftp-server z uporabo druge metode in zaganjanjem le te 
na drugem gostitelju (preko serijske linije ali preko katerega drugega varnega protokola, ali 
preko programa rsh če nam ni mar za varnost). Podobno se tudi mehanizem SSH-AUTH do 
določene stopnje zanaša na spodaj ležeči varni transportni protokol. Najbolj očiten 
predstavnik tega je mehanizem z "geslom", ki enostavno pošilja geslo v čistopisu preko 
transportnega sistema v okviru zahteve za overitev. Seveda bi bil tak način overitve preko 
nezavarovanega transportnega sistema ne-varen. 
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Pri protokolu SSH je potrebno izpostaviti še eno pomembno dejstvo, ki pravi, da se protokol 
ukvarja samo s komunikacijami na žici (ang. "on-the-wire"). To pomeni, da se njegovi 
formati in konvencije nanašajo samo na podatke, ki se dinamično izmenjujejo med 
odjemalcem in strežnikom SSH. Tako ne pravi nič o: 
 

• Formatih za shranjevanje ključev na disku 
• Uporabniški overitvi (npr. ~/ssh/authorized_keys) 
• Agentih ključev in preusmeritvi agentov 

 
... ter o mnogo drugih stvareh, ki jih ljudje tipično privzamejo kot del protokola SSH. Vsi ti 
površinski dodatki so odvisni od izvedbe in niso določeni v standardu in zato so lahko 
narejeni drugače, odvisno od tega katero programsko opremo uporabljamo. OpenSSH in 
Tectia uporabljata različne formate datotek za shranjevanje ključev. Kljub temu, da 
pretvorimo ene datoteke v druge dobimo pri programu OpenSSH ključe, ki so shranjeni v eni 
datoteki ~/ssh//authorized_keys in pri programu Tectia ključe, kjer je vsak ključ shranjen v 
svoji datoteki in označen z referenco v eni skupni datoteki - /.ssh2/authorization. Oba 
produkta pa kljub temu podpirata zasebni ključ agenta z enakim imenom ssh-agent, vendar sta 
kljub temu nezdružljiva. 
 
V sledečih poglavjih se po pregledu glavnih komponent protokola SSH posvetimo 
natančnemu pregledu delovanja teh protokolov. Prikazan je potek povezovanja preko 
protokola SSH od začetka pa do konca vzpostavljene povezave. 

5.8.2 Transportna plast protokola SSH (SSH-TRANS) 
Preden se lahko prične prava varna izmenjava sporočil morata odjemalec in strežnik SSH 
vzpostaviti varno povezavo. Šele nato si lahko izmenjata ključe, gesla in končno tiste podatke, 
ki jih želita izmenjati med seboj. 

5.8.2.1 Vzpostavitev povezave 
Odjemalec SSH zahteva povezavo na strežnik SSH. To se zgodi s pošiljanjem enostavne 
zahteve za povezavo na port TCP 22, ki je določen po konvenciji. Prikaz širšega načina 
povezovanja odjemalca OpenSSH na gostitelja host.foo.net. 
 
$ ssh -vv host.foo.net 
  OpenSSH_3.6.1p1+CAN-2003-0693, SSH protocols 1.5/2.0, OpenSSL 0x0090702f 
  debug1: Reading configuration data /Users/res/.ssh/config 
  debug1: Applying options for com 
  debug1: Applying options for * 
  debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config 
  debug1: Connecting to host.foo.net [10.1.1.1] port 22. 
  debug1: Connection established. 
 
Kot je razvidno iz izpisa odjemalec prebere svoje konfiguracijske podatke iz datoteke in nato 
uspešno vzpostavi povezavo TCP na oddaljeno stran. 
 

5.8.2.2 Izbira verzije protokola 
Takoj ko strežnik sprejme povezavo se prične izvajati protokol SSH. Strežnik oglaša svojo 
verzijo protokola z uporabo tekstovnega niza. 
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debug1: Remote protocol version 2.0, remote software version 4.1.0.34 SSH 
Secure Shell 
 
Ti nizi so vidni z enostavno povezavo na strežnikovo vtičnico (ang. socket), kot to lahko na 
sledeč način izvedemo s programom telnet: 
 
    $ telnet host.foo.net 22 
    Trying 10.1.1.1... 
    Connected to host.foo.net 
    Escape character is '^]'. 
    SSH-2.0-4.1.0.34 SSH Secure Shell 
    ^] 
    telnet> quit 
    Connection closed. 
 
Oblika formata oglaševanja je sledeča: 

 SSH-<verzija protokola>-<komentar> 
 
V našem primeru strežnik izvaja protokol SSH-2 in verzija programske opreme je 4.1.0.34 
SSH Secure Shell iz organizacije SSH Communication Security. Polje za komentar pa vsebuje 
lahko karkoli, vendar ponavadi strežniki SSH na to mesto vpisujejo ime ali verzijo produkta. 
To pa je pogosto zelo uporabno, saj odjemalci pogosto razpoznajo določen strežnik tako, da 
se izognejo znanim programskim napakam ali nezdružljivosti. Nekateri ljudje pa iz varnostnih 
razlogov ne želijo razkrivati vpisov v polje komentarja in ga zato odstranijo ali spremenijo, 
vendar s tem lahko povzročijo kar nekaj težav, saj lahko prejšnje delujoče seje SSH nenadoma 
začnejo odpovedovati, če so bile odvisne od teh nastavitev. 
 
Verzijo protokola s številko "1.99" ima poseben pomen in pomeni, da strežnik podpira obe 
verziji SSH-1 in SSH-2 in odjemalec lahko izbira me obema. 
 
Primer razčlenjenega komentarja pri programu OpenSSH: 
 
   debug1: no match: 4.1.0.34 SSH Secure Shell 
   debug1: Enabling compatibility mode for protocol 2.0 
   debug1: Local version string SSH-2.0-OpenSSH_3.6.1p1+CAN-2003-0693 
 
Za nadaljnje delo odjemalec ne najde ustreznega ujemanja s poznanimi problemi v svojem 
seznamu. Zato se odloči nadaljevati z verzijo SSH-2 (ki je edina izbira v tem primeru) in v 
enaki obliki pošlje svojo verzijo, shranjeno v nizu, proti strežniku. Povezovalni proces se 
nadaljuje, če se odjemalec in strežnik sporazumeta o združljivosti obeh verzij, drugače se 
katerakoli stran odloči za prekinitev povezovalnega procesa. 
 
Po uspešno opravljanem povezovanju se za potrebe nadaljnjega povezovanja na obeh straneh 
zgodi preklop v ne tekstovni, zapisovalno usmerjen protokol, ki je osnova transportnega dela 
protokola SSH. Pogosto je ta del protokola označen kot binarni paketni protokol SSH, ki je 
definiran v SSH-TRANS. 
 

5.8.2.3 Pogajanje o parametrih 
Potem ko smo vzpostavili povezavo in se sporazumeli o verziji protokola sledi prva prava 
funkcija protokola SSH-TRANS. Ta izvede pripravo za zagotovitev osnovnih varnostnih 
lastnosti protokola SSH, ki so sledeče: 
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• Zasebnost (šifriranje - encryption) 
• Celovitost (zagotavljanje nespremenljivost in izvirnost podatkov) 
• Overitev strežnika (odpornost na vmesnega človeka (man-in-the-middle) in prevare 

(spoofing)) 
• Stiskanje (ni varnostna lastnost kot taka, vendar je vključena v dogovarjanje) 

 
Najprej pa se morata obe strani sporazumeti o sejnih parametrih in načinih kako omogočiti 
naštete lastnosti. Ves proces se zgodi v fazi protokola, ki se imenuje izmenjava ključa (ang. 
key exchange). Vendar se kljub tem tudi tu dogovarja o nekaterih parametrih, ki niso povezani 
z izmenjavo ključa kot tako. 
 

debug1: SSH2_MSG_KEXINIT sent 
debug1: SSH2_MSG_KEXINIT received 

 
Odjemalec pošlje svoje sporočilo KEYINIT (uvodno izmenjavo ključa) in od strežnika prejme 
njegovega. Odjemalec ponudi strežniku tisti nabor algoritmov izmenjave ključev, ki jih 
omogoča. 
 
debug2: kex_parse_kexinit: gss-group1-sha1-toWM5Slw5Ew8Mqkay+al2g==, 

gss-group1-sha1-A/vxljAEU54gt9a48EiANQ==, 
diffie-hellman-group-exchange-sha1, 
diffie-hellman-group1-sha1 

 
diffie-hellman-group1-sha1 

Ta algoritem je definiran kot zahtevani algoritem s strani protokola SSH-TRANS. Ta 
določa zelo poznani postopek Diffe-Hellman, ki je uporabljen za uskladitev ključa 
skupaj z specifičnimi parametri (Oakley Group 1 [RFC-2409] in zgoščevalni algoritem 
SHA-1). 

 
diffie-hellman-group-exchange-sha1 

Je podoben prejšnjemu le, da omogoča odjemalcu izbiro parametrov skupine iz 
seznama in s tem onemogoča možne napade, ki se izvedejo na osnovi ene izbrane 
skupine. Definiran je v osnutku dokumenta organizacije IETF – "secsh-dh-group-
exchange". Skupina (ang. group) je matematična abstraktnost, ki se nanaša na 
postopek Diffe-Hellman. Za referenco si oglej teorijo skupin, teorijo števil in 
abstraktno algebro.

 
gss-group1-sha1-toWM5Slw5Ew8Mqkay+al2g== 
gss-group1-sha1-A/vxljAEU54gt9a48EiANQ== 

Te čudna imena so delno kodirani v načinu Base64 in predstavljajo dve varianti 
izmenjave Diffe-Hellman z overitvijo Kerberos, kot je definirana v osnutku IETF – 
"secsh-gsskeyex". Te vrste izmenjav so uporabne tam, kjer imamo na voljo 
infrastrukturo Kerberos, ki zagotavlja avtomatsko in dinamično overovitev strežnika 
brez dodatnega vzdrževanja SSH gostiteljskih ključev in datotek z znanimi gostitelji. 
Overitev Kerberos deluje na osnovi standarda GSSAPI, kjer se pripone imen tako, da 
se s kodiranjem Base64 kodira zgoščevalne funkcije MD5, ki pa kodirajo zapis ASN.1 
DER, ki je del spodaj ležečega GSSAPI mehanizma OID. Tak način je petkrat hitrejši 
od običajnega načina. 
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Algoritem izmenjave ključa ima pri protokolu SSH dva izhoda: 
 

• Porazdeljena skrivnost (ang. shared secret), K 
• Izmenjana zgoščevalna funkcija (ang. "exchanged hash"), H 

 
Za sejo je K glavna skrivnost. SSH-TRANS za povezavo SSH definira način izpeljave 
različnih ključev, drugih kriptografskih parametrov uporabljenih za določeno šifriranje ter 
algoritma celovitosti iz skrivnosti K. Izmenjana zgoščevalna funkcija H ni nujno skrivna, 
ampak je ni potrebno razglašati na okoli. Je edinstvena za vsako sejo ter izračuna tako 
zgoščevalno vrednost H, ki je ne vsili nobena stran z določeno vrednostjo. 
 
Izmenjava ključa naj bi izvajala tudi overitev strežnika za zaščito pred napadi z vmesnim 
človekom MITM (ang. man-in-the-middle) in prevarami. V odnosu med odjemalcem in 
strežnikom SSH je prirojena nesimetrija, saj strežnik sprejema povezave iz še nepoznanih 
strani, odjemalec pa ima na drugi strani vedno izbran določen strežnik kot cilj končne 
povezave. Strežnik lahko zahteva skrivno informacijo kot del uporabniške overitve (npr. 
geslo). Odjemalec je prva stran, ki se zanaša na istovetnost druge strani in zato se mora 
najprej izvesti overitev strežnika. Če ne bi bilo overitve strežnika bi lahko napadalec 
preusmeril odjemalčevo povezavo TCP na gostitelja po njegovi izbiri (morda z rušitvijo 
strežnika DNS-a ali omrežnega usmerjanja) in tako prelisičil uporabnika s prijavljanjem le 
tega na napačnem gostitelju. Tak način napada se imenuje prevara (ang. spoofing). Napadalec 
pa bi se lahko vrinil med odjemalca ter legitimni strežnik in izvajal protokol SSH kot strežnik 
na eni strani ter kot odjemalec na drugi strani. S tem bi posredoval sporočila naprej in nazaj in 
prebiral ves promet. To je napad z vmesnim človekom (MITM). 
 
Faza izmenjave ključa protokola SSH-TRANS se lahko v obstoječi povezavi ponovi kasneje 
zato, da nadomesti staro glavno skrivnost oz. za ponovno overitev strežnika. V resnici 
standard priporoča, da povezava izvede ponovno izmenjavo ključa, ko se prenese giga zlogov 
(byte) podatkov ali pa po izteku časovne kontrole (na vsako uro), odvisno kaj se zgodi prej. 
Izhodna vrednost zgoščevalne funkcije H prve izmenjave ključa je uporabljena kot sejni  
identifikator (ang. "session identifier") za to povezavo SSH. 
 
Nadalje odjemalec strežniku ponudi tiste izbrane tipe gostiteljskih ključev SSH, ki jih lahko 
sprejme. 
 

debug2: kex_parse_kexinit: ssh-rsa,ssh-dss,null 
 
V tem primeru ponudi RSA, DSA in "null", za izbiro nobenega ključa. V naboru ključev je 
vključen "null", zaradi svoje podpore Kerberosu pri overitvi gostitelja. Za overitev strežnika 
ni potreben noben specifičen gostiteljev ključ SSH, če je uporabljena izmenjava ključa na 
osnovi Kerberosa. 
 
Za tem odjemalec prikaže seznam tistih masovnih (ang. bulk) podatkov šifrirnega algoritma, 
ki jih omogoča: 
 

debug2: kex_parse_kexinit: aes128-cbc,3des-cbc,blowfish-
cbc,cast128-cbc,arcfour,aes192-cbc,aes256-cbc,rijndael-
cbc@lysator.liu.se 

 
Izbrani šifrirni algoritem je uporabljen za zagotavljanje zasebnosti podatkov, ko se ti 
prenašajo preko povezave. Masovni podatki niso nikoli šifrirani neposredno z metodami 
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javnega ključa, kot sta RSA ali DSA, saj so preveč počasni. Namesto tega se uporabljajo 
simetrični šifrirni postopki, kot na primer izpisani zgoraj na primeru. Infrastruktura javnega 
ključa se uporabi za varovanje sejnega ključa, ki je izdelan z izbranim šifrirnim algoritmom. 
Ta imena prikazujejo določene algoritme in njihove kriptografske parametre. Na primer 
aes128-cbc predstavlja algoritem Advanced Encryption Standard z 128 bitnim ključem v 
načinu blokovnega šifriranja Cipher-Block-Chaning (CBC). 
 
Možna je tudi uporaba zasebnih algoritmov kot je rijndael-cbc@lysator.liu.se. Ta 
sintaksa elektronskega sporočila je definirana v osnutku arhitekture protokola SSH ("secsh-
arhitecture") in dovoljuje definiranje in uporabo individualnih ali organizacijskih algoritmov 
ali drugih identifikatorjev protokola SSH ne, da bi si bilo potrebno zagotoviti odobritev 
organizacije IETF. Identifikatorji, ki ne vsebujejo znaka @ so globalni in morajo biti 
registrirani centralno. 
 
Standard definira tudi šifriranje "none", ki pomeni, da ni uporabljenega nobenega šifriranja. 
Čeprav za tem stojijo upravičeni razlogi (npr. razhroščevanje) pa vse izvedbe protokola SSH 
tega ne podpirajo, vsaj ne v privzetih nastavitvah. Pogosto je za omogočanje te opcije 
potrebno prevesti celoten program ali popravljati programsko kodo. Razlog je v tem, da če 
uporabnik lahko enostavno izklopi šifriranje potem lahko tudi napadalec, ki pridobi dostop do 
uporabnikovega računa naredi enako. 
 
Nadalje odjemalec predstavi strežniku seznam podprtih algoritmov za zagotavljanje 
celovitosti: 
 

debug2: kex_parse_kexinit: hmac-md5,hmac-sha1,hmac-ripemd160,hmac-
ripemd160@openssh.com,hmac-sha1-96,hmac-md5-96 

 
Algoritem za zagotavljanje celovitosti se izvaja nad vsakim poslanim sporočilom iz protokola 
zapisa skupaj z zaporedno številko in sejnim ključem. S tem je na vsako sporočilo pritrjena 
overitvena koda sporočila (MAC – message authentication code). Sprejemnik pa lahko 
uporabi MAC in svojo kopijo sejnega ključa za preverjanje spremembe izvorno prenesenih 
podatkov, ponovitve istega sporočila in če je sporočilo prišlo od nekoga drugega, ki poseduje 
isti sejni ključ. Vse to so lastnosti zagotavljanja celovitosti podatkov. 
 
Protokol SSH-TRANS definira nekaj algoritmov MAC in zahteva podporo za algoritem 
"hmac-sha1". To je 160 bitna zgoščevalna funkcija, ki uporablja standardno konstrukcijo 
ključa HMAC z SHA-1 (glej RFC-2104, "HMAC: Keyed-Hashing for Message 
Authentication"). 
 
Na koncu odjemalec sporoči strežniku o podprtih tehnikah stiskanja podatkov. 
 
 debug2: kex_parse_kexinit: none,zlib 
 
Standard ne zahteva nobenega stiskanja (tako je "none" tisti zahtevani tip stiskanja), vendar 
definira stiskanje "zlib": LZ77 stiskanje opisano v dokumentih RFC-1950 in RFC-1951. Obe 
strani povezave SSH se lahko za sejo dogovorita tudi z uporabo jezikovne značke (ang. 
"language tag"). (opisano v RFC-3066), ki dovoljuje strežniku zagotavljanje sporočila napak 
v jeziku, ki ga razume uporabnik. 
 
Prav tako kot odjemalec sporoči svoje podprte algoritme za posamezno storitev, tudi strežnik 
odgovori z seznamom možnih algoritmov v posamezni kategoriji. 

 30

mailto:rijndael-cbc@lysator.liu.se


 
debug2: kex_parse_kexinit: diffie-hellman-group1-sha1 
debug2: kex_parse_kexinit: ssh-dss,x509v3-sign-rsa 
debug2: kex_parse_kexinit: aes128-cbc,3des-cbc,twofish128-cbc,cast128-
cbc,twofish-cbc, blowfish-cbc,aes192-cbc,aes256-cbc,twofish192-
cbc,twofish256-cbc,arcfour 
debug2: kex_parse_kexinit: hmac-sha1,hmac-sha1-96,hmac-md5,hmac-md5-96 
debug2: kex_parse_kexinit: none,zlib 
 
Opaziti je, da strežnik podpira veliko manjši nabor izmenjanih algoritmov ključa v primerjavi 
z odjemalcem (v bistvu samo zahtevane). Ponudi lahko dva gostiteljeva ključa: enostaven 
DSS in RSA z dodatnim certifikatnim javnim ključem X.509. Ne podpira pa gostiteljev ključ 
"null", saj ga zahteva vsak algoritem za izmenjavo ključa. 
 
Naslednji korak pri izmenjavi ključev je izbira kombinacije šifriranja/celovitosti/stiskanja iz 
nabora nasprotnikovih podprtih algoritmov. 
 
debug1: kex: server->client aes128-cbc hmac-md5 none 
debug1: kex: client->server aes128-cbc hmac-md5 none 
 
Vsekakor mora biti izbira na obeh straneh enaka. Izbira mehanizmov je v celoti neodvisna in 
tudi ključi so kreirani neodvisno. Tako je lahko pretok podatkov v eno smer šifriran z 
algoritmom AES in stiskan ter v obratno smer šifriran z algoritmom 3DES brez stiskanja. 
 

5.8.2.4 Izmenjava ključev in overitev strežnika 
Sedaj sta odjemalec in strežnik pripravljena na resnično izmenjavo ključa. 
 

debug2: dh_gen_key: priv key bits set: 131/256 
debug2: bits set: 510/1024 
debug1: sending SSH2_MSG_KEXDH_INIT 

 
Odjemalec izbere izmenjalni algoritem iz strežnikovega oglaševalnega nabora. V našem 
primeru strežnik ponudi samo enega in tega odjemalec tudi izbere. Odjemalec generira 
kratkotrajen ključ kot del algoritma Diffe-Hellman in pošlje začetno sporočilo izmenjave 
diffe-hellman-group1-sha1. Vzporedno pa obvesti strežnik katero metodo je zagnal in jo sedaj 
uporablja. 
 
Sledi pošiljanje odziva strežnika na odjemalčevo sporočilo KEXDH_INT: 
 

debug1: expecting SSH2_MSG_KEXDH_REPLY 
debug1: Host 'host.foo.net' is known and matches the DSA host key. 
debug1: Found key in /Users/res/.ssh/known_hosts:169 
debug2: bits set: 526/1024 
debug1: ssh_dss_verify: signature correct 

 
V odgovoru se skriva strežnikov javni ključ SSH, ki pripada predhodno izbranemu tipu 
algoritma (DSA), skupaj s podpisom, ki dokazuje, da ima strežnik ustrezni privatni ključ. 
Podpis se preveri, vendar je to brez pomena, saj je vse kar zvemo iz tega, da je strežnik ravno 
generiral ta ključ. Glavni korak tukaj je preverjanje, ali javni ključ identificira tisti strežnik s 
katerim smo se želeli povezati. V našem primeru odjemalec najde zapis, ki povezuje ime 
strežnika host.foo.net z javnim ključem strežnika v 169 vrstici uporabniške OpenSSH 
datoteke known_hosts. 
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Pomembno je omeniti, da je uporabljen pristop za preverjanje gostiteljevega ključa v celoti 
nedoločen s strani protokola SSH in je v celoti odvisen od posamezne izvedbe. Nekateri 
produkti SSH prav tako zagotavljajo nekatere različne metode z datoteko known-hosts. 
Odjemalec bi lahko naredil kaj drugega za preverjanje gostiteljevega ključa. Lahko bi 
izkoristil prednost obstoječih varnostnih infrastruktur, kot je na primer iskanje ujemanje 
ključa z zapisom v zaupanja vrednem imeniku LDAP. 
 
Seveda pa problem preverjanja lastništva javnega ključa ni od danes. Temu je namenjen 
sistem infrastrukture javnih ključev PKI (Public Key Infrastructure), kot je standard X.509 za 
certifikat javnega ključa. Protokol SSH-2 omogoča PKI, saj definira število različnih tipov 
ključa, ki vsebujejo pritrjene certifikate. 
 
ssh-rsa Plain RSA key 

ssh-dss Plain DSS key 

x509v3-sign-rsa X.509 certificates (RSA key) 

x509v3-sign-dss X.509 certificates (DSS key) 

spki-sign-rsa SPKI certificates (RSA key) 

spki-sign-dss SPKI certificates (DSS key) 

pgp-sign-rsa OpenPGP certificates (RSA key) 

pgp-sign-dss OpenPGP certificates (DSS key) 
 
Večina produktov SSH obvladuje le preproste DSS/RSA ključe, vendar nekateri (kot je 
Tectia) ponujajo tudi podporo PKI. Osvežimo spomin, kjer je strežnik ponudil ključ tipa 
x509v3-sign-rsa skupaj s preprostim DSS ključem. Uporabljeni program OpenSSH ne 
podpira certifikate in zato je izbral uporabo ključa DSS. S podporo PKI bi lahko odjemalec 
preveril gostiteljev ključ s spremljajočim certifikatom. Dodan bi lahko bil nov gostitelj in 
obstoječi ključi bi se spremenili, ne da bi morali vsakič razpošiljati novo datoteko known-
hosts vsem odjemalcem. Namesto tega odjemalci potrebujejo le en sam ključ, ki ga potrdi 
urad za overitev certifikatov gostiteljevega ključa. 
 

5.8.2.5 Overitev strežnika in kako proti prevaram (antispoofing) 
Primer naivnega protokola: 
 

1. Odjemalec pošlje izziv strežniku 
2. Strežnik pošlje podpisani izziv s svojim gostiteljevim ključem 
3. Odjemalec preveri podpis in povezavo med strežnikom in ključem, kar dokazuje 

identiteto strežnika 
 
Izbira naključnega izziva zagotavlja, da odziv ne more priti od napadalca, niti to ni odziv iz 
prejšnje seje. Ta enostavna procedura ne preprečuje napade z vmesnim človekom MITM. 
Napadalec MITM lahko enostavno posreduje izziv naprej do strežnika in pridobi podpis, ki ga 
posreduje nazaj do odjemalca. Celoten protokol resnično dokazuje odjemalcu le, da se entiteta 
na drugi strani povezave lahko pogovarja z želenim strežnikom. Odjemalcu pa ne zagotavlja 
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resničnega preverjanja entitete na drugi strani, saj odjemalec želi izvedeti ali je ta entiteta 
pravi strežnik. Zato namesto naključnega izziva strežnik podpiše sejni identifikator SSH, ki 
smo ga opisali v poglavju 5.8.2.3. Spomnimo, da je identifikator edinstven za vsako sejo in 
nobena stran ne more vsiliti točno določeno vrednost zanj. Če želi napadalec MITM sedaj 
izvesti napad mora izvajati protokol SSH neodvisno na obeh straneh: enkrat z odjemalcem in 
drugič s strežnikom. Identifikatorji za ti dve povezavi pa so zanesljivo drugačni, saj kar koli 
naredi napadalec tega dejstva ne spremeni. Tako bi moral za odjemalčevo stran izdelati 
identifikator podpisan s strani strežnika, da bi prevaral odjemalca. Vendar vse kar lahko dobi 
je identifikator na strani strežnika in ne more prisiliti strežnik, da podpiše napačni 
identifikator. 
 

5.8.2.6 Obe strani vklopita šifriranje in zaključita overitev strežnika 
Obe strani sta do sedaj poslali in dobili eno samo sporočilo za izmenjavo ključa. Ta način 
izmenjave ključa pa v resnici zahteva samo dve sporočili. Drugi načini izmenjave lahko 
zavzamejo poljubno število in oblik sporočil, vendar je tu naša izmenjava sporočil zaključena. 
Na osnovi vsebine teh sporočil lahko obe strani izračunata potrebno porazdeljeno glavno 
skrivnost K in izmenjano zgoščevalno vrednost H tako, da tega opazovalec ne more odkriti. 
Po overitvi izmenjave z uporabo strežnikovega gostiteljevega ključa smo prepričani, da smo si 
izmenjali ključe s tistim strežnikom s katerim smo želeli govoriti. Sedaj je vse pripravljeno za 
vklop varovanja v obliki šifriranja in zagotavljanja celovitosti. 
 
Z uporabo procedure, ki je definirana v standardu, odjemalec izpelje ustrezno šifriranje in 
ključe celovitosti iz glavne skrivnosti. Prav tako pa tudi strežnik stori enako, da pride do 
ujemanja ključev. 
 

debug2: kex_derive_keys 
debug2: set_newkeys: mode 1 
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS sent 
debug1: expecting SSH2_MSG_NEWKEYS 
debug2: set_newkeys: mode 0 
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS received 

 
Obe strani nato pošljeta sporočilo NEWKEYS, kjer vsak od njiju uporabi nove ključe za 
komunikacijo do svoje entitete. Vsa nadaljnja sporočila po sporočilu NEWKEYS so zaščitena 
z uporabo dogovorjenih novih nizov ključev. Z delovanjem seje SSH-TRANS odjemalec 
lahko zahteva prvo storitev, ki jo želi dosegati preko te povezave: overitev uporabnika. 
 

debug1: SSH2_MSG_SERVICE_REQUEST sent 
debug2: service_accept: ssh-userauth 
debug1: SSH2_MSG_SERVICE_ACCEPT received 

 

5.8.3 Overitveni protokol SSH (SSH-AUTH) 
SSH-AUTH je relativno enostavna stvar, saj je za primerjavo protokol SSH-TRANS definiran 
na več kot 12 straneh od 28-tih, ki jih vsebuje dokument SSH-TRANS (ta pane vsebuje še 
nekaj različnih razširitev). Tako kot pri protokolu SSH-TRANS in metodi izmenjave ključa, 
tudi protokol overitve določa okvir znotraj katerega se lahko izmenjujejo poljubne overitve. 
Protokol določa manjše število dejanskih mehanizmov overitve in dovoljuje enostavno 
razširitev za definiranje drugih novih mehanizmov. Protokol ima definirane tri metode 
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overitve: overitev z geslom, javnim ključem in na osnovi gostitelja, zahtevana pa je samo 
overitev z javnim ključem. 
 

5.8.3.1 Overitvena zahteva 
Overitveni proces se poganja s strani odjemalca, vse skupaj pa je postavljeno v okvir zahteve 
odjemalca in odziv strežnika. Zahteva je sestavljena iz naslednjih segmentov: 
 
Uporabniško ime U 

To je pooblastitev identitete, ki jo zahteva odjemalec. To za večino sistemov SSH 
ponavadi pomeni uporabo uporabniškega računa. Primer je v sistemu Unix, kjer se 
dodelijo pravice za kreiranje procesov z določenim uporabniškim ID-jem (uid). 
Vendar ima lahko v drugih kontekstih drugačen pomen, saj njegova razlaga ni 
definirana s strani protokola. 

 
Ime storitve S 

Je lastnost (storitev) do katere odjemalec zahteva dostop, zato po uspešno opravljeni 
overitvi implicirano zažene storitev preko povezave SSH-TRANS. Lahko je na voljo 
nekaj storitev overitve, vendar je ponavadi to samo ena. To je storitev "ssh-
connection" in zahteva dostop do različnih storitev, ki so zagotovljene s strani 
protokola SSH-CONN. Te storitve so vzajemno prijavljanje, izvajanje ukazov na 
daljavo, prenos datotek, preusmerjanje portov in vse druge storitve, ki jih uporabnik 
pričakuje od protokola SSH. 

 
Ime metode M in podatkovno specifična metoda D 

V tem delu zahteve je uporabljena točno določena metoda overitve, kot je "geslo" ali 
"javni ključ" in podatkovno specifična metoda izraža zahteve za zagon te točno 
določene overilne izmenjave (npr. preverjanje dejanskega gesla na strežniku). Tako 
kot pri imenih za izmenjavo ključa pri protokolu SSH-TRANS je tudi tu uporabljeno 
enako sintaktično pravilo ("@domain") za definiranje lastnih lokalnih metod. Imena 
brez znaka @ pa so globalno registrirane metode overitve protokola SSH. 

 
Potem, ko se enkrat določena metoda zažene, lahko glede na potrebe vključuje različno 
število drugih tipov sporočila. Vendar v najbolj enostavnem primeru zadostuje prenos 
podatkov v začetni zahtevi tako, da se lahko strežnik takoj odzove. V vsakem primeru 
strežnik obravnava odziv na overitev takoj, ko pride zahteva, ali zatem ko se izmenja nekaj 
naknadnih sporočil specifičnih metod. 
 
Specifična opredelitev tako imenovane "overilne zahteve" ni ravno natančna, saj je to v 
resnici mešana zahteva po overitvi in pooblastitvi. Zahteva je sestavljena iz overitvene 
identitete preko nekaterih metod in istočasno zahteva od strežnika preverjanje pravice te 
identitete za dostop do določenega računa – to je pooblastitvena odločitev. Če poslana zahteva 
ne uspe, odjemalec ne ve, ali je padla zaradi neuspešne overitve (npr. vnesli smo napačni 
geslo), ali pa je overitev uspela in ni uspela pooblastitev (npr. vneseno geslo je bilo pravo, 
vendar je bil račun onemogočen). To lahko razjasnijo sporočila napake, ki so berljiva človeku, 
vendar kar se tiče protokola so situacije v glavnem nerazločljive (individualne metode pa 
lahko zagotavljajo več informacij, kot bomo kasneje videli pri metodi javnega ključa). 
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5.8.3.2 Overilni odziv 
Overilni odziv protokola SSH-AUTH pride v dveh oblikah (okusih): SUCCESS (uspeh) in 
FAILURE (neuspeh). Sporočilo SUCCESS ne vsebuje nobene dodatne informacije, saj 
enostavno sporoča, da je overitev uspela in, da se je zahtevan storitev zagnala. Nadaljnja 
sporočila SSH-TRANS, ki jih pošilja odjemalec bi morala biti definirana znotraj 
uporabljanega protokola storitve, saj se izvajanje protokola SSH-AUTH konča. 
 
Sporočilo FAILURE je sestavljen iz več delov: 
 

• Seznama metod overitev, ki se lahko nadaljujejo 
• Zastavico za delni uspeh 

 
Ime "failure" je na tem mestu malo zavajajoče, saj če je zastavica za delni uspeh postavljena 
na "false" potem to sporočilo resnično sporoča o neuspehu izvajane metode overitve, zaradi 
nekega razloga (npr. vneseno geslo je bilo napačno, neujemanje javnega ključa je izvedlo 
nepravilen podpis, zahtevani račun je zaklenjen itd.) Če pa je zastavica v sporočilu 
postavljena na "true" (pravi) pomeni, da je uporabljena metoda uspela, vendar kljub temu 
strežnik zahteva, da so uspešne tudi dodatne metode preden omogoči dostop. Protokol 
dovoljuje strežniku SSH zahtevo po uporabi večkratnih overilnih mehanizmih, vendar tega ne 
zagotavljajo vse izvedbe (Tectia in OpenSSH to omogočata). 
 
Sporočilo zagotavlja tudi seznam overilnih metod, ki jih je strežnik pripravljen sprejeti v 
nadaljevanju. To omogoča strežniku večjo prožnost, saj lahko nadzoruje overilni proces z 
možnostjo podpore ene metode ob vsakem času. Lahko pa določi uporabo več metod in s tem 
odjemalcem dovoli izbiro med njimi v zaporedju, ki je smiseln za uporabnika. Če ima 
odjemalec SSH na izbiro ponavadi najprej poskusi z metodami, ki dovoljujejo avtomatsko 
overitev, kot je Kerberos ali javni ključ z agentom in šele na to poskusi z metodami, ki 
zahtevajo uporabnikovo posredovanje, kot je vnos gesla ali gesla za odklepanje ključa. 
 

5.8.3.3 Kako pričeti overitev: zahteva "none" 
Odjemalec poganja proces overitve s kreiranjem zahtev, vendar je seznam možnih metod 
overitve vsebovan v strežnikovem odzivu. Tako se postavlja vprašanje kako odjemalec ve s 
katero metodo mora najprej poskusiti? Seveda lahko poskusi s katerokoli metodo in opazuje 
kaj se zgodi, saj če izbrana metoda ne uspe ali ni na voljo, odjemalec dobi v odzivu pravi 
seznam in ponovi zahtevo. Vendar to izgleda zelo neurejeno zato obstaja standardni način 
kako to izvesti in to je metoda "none". Protokol rezervira ime metode "none" in ji določi 
poseben pomen, saj če je zahtevana overitev potem mora ta metoda vedno pasti. Odjemalec 
ponavadi zažene protokol SSH-AUTH s pošiljanjem zahteve "none" s pričakovanjem 
neuspeha in seznamom mogočih drugih overitvenih metod v odzivu od strežnika. Nato 
ponovno poskusi z izbiro med poslanimi metodami. Seveda pa se lahko zgodi, da uporabljeni 
račun ne predvideva overitve in strežnik pošlje odziv o uspehu (SUCCESS) in takoj omogoči 
dostop uporabniku. 
 
Prikaz primera, kjer je odjemalec že poslal zahtevo "none" in v odgovoru prejel nabor 
mogočih metod s katerimi se lahko poskusi overiti. 
 

debug1: Authentications that can continue: publickey,password 
 
Na strani strežnika je možno videti nekaj takega (OpenSSH): 
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debug1: userauth-request for user res service ssh-connection method 
none 
debug1: attempt 0 failures 0 
Failed none for res from 10.1.1.1 port 50459 ssh2 

 
To sporočilo je begajoče, saj lahko v nekih drugih primerih predstavlja nerazumljive napake. 
 
Odjemalec poskusi najprej z izbiro overitve z javnim ključem, kjer je ključ DSS shranjen v 
agentu SSH: 
 

debug1: Next authentication method: publickey 
debug1: Offering agent key: res-dsa 
debug2: we sent a publickey packet, wait for reply 

 

5.8.3.4 Overitev z javnim ključem 
Zahteva za overitev z javnim ključem je sestavljena iz imena metode "publickey" in lahko 
vsebuje drugačne oblike sporočila, odvisno od nastavitev zastavic. Ena od oblik vsebuje 
metodno-specifično koristno vsebino: 
 

• Zastavica = FALSE 
• Ime algoritma 
• Podatki o ključu 

 
Uporabljeni algoritmi javnega ključa se izbirajo iz istega nabora, kot ga definira SSH-
TRANS. Oblika (format) podatkovnega ključa zavisi od tipa, npr. "ssh-dsa" vsebuje samo 
ključ, medtem ko x509v3-sign-rsa vsebuje certificirani javni ključ X.509. 
 
Z nastavljenimi zastavicami na FALSE je to sporočilo le pooblastitveni test, ki zahteva od 
strežnika, da preveri ali je uporabljeni ključ pooblaščen za dostop do želenega računa, ne da bi 
bilo potrebno opraviti overitev. Odjemalec v odzivu dobi posebno sporočilo, če je ključ 
pooblaščen. To je primer možne specifične metode sporočila SSH-AUTH, ki smo ga omenili 
v poglavju. Če pa ključ ni pooblaščen, potem je odziv enostavni neuspeh (FAILURE). 
 
Druga oblika je: 
 

• Zastavica = TRUE 
• Ime algoritma 
• Podatki o ključu - podpis 

 
Tako sporočilo dejansko zahteva overitev. Podpis se izračuna preko niza specifičnih zahtev 
podatkov, ki vsebujejo identiteto seje (ang. session ID) in nato se tak podpis poveže z zahtevo 
za to sejo SSH. Ta način overitve doda metodi javnega ključa svoje merilo odpornosti na 
napade MITM, kar je podobno kot pri že opisani izmenjavi ključev. 
 
Razlog za zagotavljanje obeh oblik zahtev je v računanju in preverjanju podpisov javnih 
ključev, saj so to računsko intenzivne operacije, ki lahko zahtevajo vključitev uporabnika 
(npr. vnos gesla za ključ). Zato je smiselno najprej testirati ključ in s tem videti ali ga je 
vredno uporabiti. 
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Način na katerega strežnik dejansko pooblasti ključ za dostop do računa je izven obsega 
protokola in je lahko katerikoli. Običajen način je zbirka ali referenca ključev v neki datoteki 
na računu (primer OpenSSH datoteke ~/.ssh/authorized_keys). Seveda pa lahko strežnik to 
izvede s katerokoli storitvijo, kot je na primer preverjanje vnosa v imeniku LDAP ali pa z 
uporabo certifikatov. Tako kot pri overitvi gostitelja lahko tudi tukaj ključ vključuje certifikat, 
kjer lahko katerikoli podatek certifikata omogoči odločitev o pooblastitvi. 
 
Vrnimo se k opisovanem primeru, kjer strežnik sprejme ponujeni ključ: 
 

debug1: Server accepts key: pkalg ssh-dss blen 435 lastkey 0x309a40 
hint -1 
debug2: input_userauth_pk_ok: fp 
63:24:90:03:cb:78:85:e6:59:71:49:26:55:81:f5:70 
debug1: Authentication succeeded (publickey) 

 
Nato zabeleži prstni odtis ključa in vrne sporočilo o uspehu (SUCCESS), ki odjemalcu 
naznani, da je dostop odobren in da se je seja SSH-AUTH končala. 
 
Preden se osredotočimo na zadnjo fazo protokola, preučimo se dve drugi definirani metodi 
protokola SSH-AUTH: overitev z geslom in na osnovi gostitelja. 
 

5.8.3.5 Overitev z geslom 
Metoda z geslom je zelo enostavna, saj je zahteva sestavljena iz imena "password" ("geslo") 
in podatka, ki predstavlja vpisano geslo. Strežnik enostavno vrne ustrezno sporočilo potrditve 
ali zavrnitve. Metoda uporablja za preverjanje ustreznosti gesla izvedbeno odvisne rešitve, kot 
so PAM, Unix-ove datoteke z gesli, LDAP, Kerberos, NTLM (na voljo so v različnih 
produktih). 
 
Geslo je poslano v čistopisu vsaj, kar se tiče protokola SSH-AUTH, zato je pomembno da se 
ta metoda uporablja preko šifrirane povezave (kar je običajno pri protokolu SSH). Metoda 
tudi razkriva geslo strežniku, zato je pomembno, da strežnik ni prevarant. Čeprav program 
SSH opozori pred tem, da je na drugi strani možni prevarant, vendar kljub temu dovoli 
povezavo do neoverjenega strežnika v načinu SSH-TRANS. Običajno pa iz istega razloga ne 
dovoli overitve z geslom pri načinu SSH-AUTH. Tako lahko primerjamo to metodo z metodo 
javnega ključa, kjer se ne razkriva uporabniškega ključa v procesu overitve. 
 
Če obravnavamo ta mehanizem kot mehanizem, ki se zanaša na skrivnosti, ki si jih lahko hitro 
zapomnimo in jih vnaša človek, potem obstajajo tudi take "geselne" ("password") metode z 
mnogo boljšimi varnostnimi lastnostmi, kot tukaj opisana trivialna metoda. Ena takih metod 
je protokol Secure Remote Password (SRP). 
 
Protokol SSH-AUTH vsebuje tudi nabor sporočil za izmenjavo gesla – primer tega je: 
uporabniku, ki se mu je izteklo geslo nastavi novo preden se lahko uspešno prijavi v sistem. 
 

5.8.3.6 Overitev na osnovi gostitelja 
Overitev na osnovi gostitelja je popolnoma drugačna vrsta overitve, kot sta bili overitvi z 
javnim ključen in geslom. Razlika je v tem, da strežnik dejansko poveri odgovornost za 
uporabniško overitev gostitelju-odjemalcu. Overitev na osnovi gostitelja vzpostavi 
verodostojni odnos med napravami. Strežnik SSH raje, kot da neposredno preveri 
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uporabnikovo identiteto, preveri identiteto gostitelja-odjemalca in nato verjame gostitelju, ko 
ta sporoči, da se je uporabnik že overil na odjemalčevi strani. Tako ni potrebno dokazovati 
identitete vsakemu obiskanemu gostitelju. Primer: Če si prijavljen v sistem kot uporabnik 
Andrej na računalniku A in se povezuješ s protokolom SSH na račun Boštjan na računalniku 
B z uporabo overitve na osnovi gostitelja, potem strežnik SSH na računalniku B ne preveri 
tvoje identitete neposredno. Namesto tega preveri identiteto gostitelja A, ki mora biti 
verodostojen gostitelj. Nadalje pa preveri tudi, da vzpostavljena povezava poteka od 
verodostojnega programa na računalniku A. To je program, ki je naložen s strani upravitelja 
sistema in tako ne more zanikati Andrejeve identitete. Če povezava prestane ta dva testa, 
strežnik verjame zagotovilu gostitelja A, da sem bil overjen kot Andrej ter nadaljuje z 
izvajanjem preverjanja pooblastila, ki dovoljuje uporabniku andrej@A dostop do računa 
bostjan@B. 
 
Tak način overitve ima smisel samo v tesno upravljanih okoljih, kjer so varnostne zahteve 
manj stroge, ali pa tam kjer je uporabljena za specifične in omejene namene, kot je serija 
ukazov (ang. batch job). Zahteva tudi, da so vsi sodelujoči gostitelji centralno upravljani, kjer 
se uporabniška imena koordinirajo in izbirajo globalno. Če tega ni potem bi lahko dobil 
dostop do nekega računa z enostavnim dodajanjem računa z enakim imenom na svojem 
lastnem računalniku. Prav tako pa obstaja tudi problem prehodne poravnave: potem, ko je bil 
narejen vdor v enega izmed gostitelja, lahko napadalec brez posebnega napora avtomatično 
pridobi dostop do vseh tistih računov, ki so dostopni na podlagi overitve na osnovi gostitelja. 
 
Kakorkoli že ima overitev na osnovi gostitelja tudi prednosti. Prednost je v tem, da 
uporabniku ni potrebno vpisovati gesel ali gesel za odklepanje ključev oz. generirati, 
distribuirati in vzdrževati ključe. S tem je zagotovljen avtomatizem. Nespremljani procesi kot 
so opravila cron bi lahko imela veliko težav z uporabo protokola SSH, če bi potrebovali ključ, 
geslo za odklepanje ključa, ali pa gesla zapisana v skripti, ki so v zaščiteni datoteki ali 
shranjena v spominu. To ni samo potencialna varnostna slabost, ampak tudi upravljavska 
slabost. Tako je potrebno poiskati in spremeniti vse te zapečene (ang. hardcoded) kopije, če se 
kdaj v prihodnosti zamenja overitelj . Overitev na osnovi gostitelja se lepo izogne tem 
problemom. 
 
Zahteva overitve na osnovi gostitelja izgleda takole: 
 

• Algoritem gostiteljevega ključa 
• Odjemalčev gostiteljev ključ 
• Gostiteljevo ime odjemalca 
• Uporabniško ime na strani odjemalca, C 
• Digitalni podpis (ang. Signature) 

 
Zahteva ima dva uporabniška imena: zahtevano ime računa na strani strežnika U je prisotno v 
vsaki zahtevi SSH-AUTH in uporabniško ime na strani odjemalca C specifično za zahtevo na 
osnovi gostitelja. Razlaga tega je, da uporabnik C na odjemalcu zahteva dostop do računa U 
na strežniku in odjemalčeva overitev kot C jamči za ta dostop s podpisom odjemalčevega 
gostiteljevega ključa. Preslikava, ki pove katera uporabniška imena odjemalca lahko 
pristopajo do določenih računov na strežniku je odvisno od izvedbe. 
 
Za izvedbo te vrste overitve mora strežnik preveriti odjemalčevo gostiteljevo identiteto – to 
pomeni, da se dostavljeni ključ ujema z zahtevano gostiteljevim imenom odjemalca (npr. z 
datoteko known-hosts). Potem, ko se preveri to in digitalni podpis se uporabi enako 
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gostiteljevo ime za preverjanje pooblastila (npr. v /etc/shosts.equiv), da se vidi, če ima 
zahtevano ime para odjemalec/strežnik dovoljenje za dostop iz tega gostitelja odjemalca. 
Nekatere izvedbe preverjajo tu, če se odjemalčev omrežni naslov v resnici preslika v dano 
gostiteljevo ime s pomočjo storitve imenskega strežnika (DNS, NIS, itd.) vendar to ni nujno 
potrebno. Najpomembnejši del pooblastitve se izvaja v združenju iz zahteve pridobljenih 
preverjenih gostiteljevih imen in pooblastitvenih pravil. 
 
Ta opis omogoča nazoren prikaz, kako je dosežen dogovor na zelo centralno nadzorovanem in 
stalno upravljanem sistemu. Tako je potrebno pazljivo presoditi, ali je overitev na osnovi 
gostitelja prava izbira. 

5.8.4 Povezavni protokol SSH (SSH-CONN) 
V svoji zadnji uspešni overitveni zahtevi je odjemalec specificiral ime storitve "ssh-
connection", kar pa ni vidno v izpisih odjemalca OpenSSH, ampak je to vidno na strežniku: 
 
debug1: userauth-request for user res service ssh-connection method 
publickey 
 
Potem, ko je strežnik overil odjemalca sledi zagon te storitve in prične se izvajati povezavni 
protokol SSH. To je sloj, ki dejansko vsebuje zmogljivosti, ki jih uporabniki želijo uporabiti 
neposredno. Ta sloj za večino ljudi predstavlja protokol SSH kot tak: oddaljeno prijavljanje in 
izvajanje ukazov, preusmeritveni agent, prenos datotek, preusmerjanje portov TCP, 
preusmerjanje oken X itd. 
 
V tem protokolu je vsebovanih veliko podrobnosti, zato bomo predstavili le tak nivo 
predstavitve protokola, da bo bralcu razumljivo kako nek produkt SSH zagotavlja svoje 
storitve z uporabo protokola SSH-CONN. 
 

5.8.4.1 Kanali 
Osnovna storitev, ki jo zagotavlja protokol SSH-CONN je multipleksiranje. SSH-CONN 
uporabi en sam zavarovan dupleksiran bajtni tok, ki ga zagotovi SSH-TRANS, in dovoli 
odjemalcem, da ustvarijo dinamično ustvarijo poljubno število logičnih kanalov SSH-CONN 
preko njega. Kanali se identificirajo po številki kanala in so lahko ustvarjeni ali uničeni iz 
obeh strani. Kanali imajo individualno kontrolo pretoka in vsak kanal vsebuje tip kanala, ki 
definira njegovo uporabo. Tipi in druge postavke v protokolu SSH-CONN so poimenovani na 
enak razšiljiv način kot ostala poimenovanja v protokolu SSH (izmenjava ključa, algoritem 
ključa in imena overilnih metod, itd.) Definirani so naslednji tipi: 
 
Seja kanala(session) 
 Oddaljeno izvajanje programa. 

Samo odpiranje kanala seje še ne zažene program, ampak je to narejeno s sledečimi 
zahtevami na kanalu. SSH-CONN seja ima lahko odprto več sej kanala na enkrat, 
lahko sočasno podpirajo nekaj terminalov, prenosov datotek ali izvajanj programov na 
enkrat. Različni Windows produkti SSH že nekaj časa uporabljalo to možnost in ne 
dolgo tega se je pojavila tudi v programu OpenSSH v okviru lastnosti 
ControlMaster/ControlPat. 

 
 
x11 
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 Povezava odjemalca X11. 
Ena od teh povezav je odprta iz strežnika proti odjemalcu za vsak program X11 in 
uporablja preusmerjanje oken X z vzpostavitvijo na sejnem kanalu s pomočjo x11-req. 

 
preusmerjanje-tcpip (forwarded-tcpip) 
 Povezava navznoter do oddaljenega preusmerjenega porta. 

Potem ko se vzpostavi povezava do oddaljenega preusmerjenega porta TCP, strežnik 
odpre ta isti kanal nazaj do odjemalca za prenos povezave. 

 
neposredni-tcpip (direct-tcpip) 
 Povezava TCP navzven. 

To usmeri tako, da odpre povezavo TCP na dano vtičnico (ang. socket), in tej 
povezavi doda kanal. Vtičnica je lahko določen z uporabo domenskega imena ali z 
naslovi IP, ki dovoljujejo, da se imena razrešujejo na oddaljeni strani v mogoče 
drugačnem imenskem prostoru kot na odjemalcu. Ti kanali so uporabljeni za izvedbo 
lokalnega preusmerjanja TCP (ssh -L). Priprava na lokalno preusmerjanje poteka samo 
na odjemalčevi strani: odjemalec enostavno začne poslušati na zahtevanih portih (za 
razliko od oddaljenega preusmerjanja ni potrebno nobenega začetnega nastavljanja na 
oddljeni strani). Strežnik se tega prvič zave, ko se povezava dejansko vzpostavi na 
izbrani port. To se zgodi, ko odjemalec odpre kanal direct-tcpip z ustreznim ciljno 
vtičnico. Na nastavitvi povezave ni opaziti, če določena lokalna posredovanja niso 
dovoljena s strani strežnika, ampak šele takrat, ko se dejansko poskusi vzpostaviti 
povezavo. 

 
Semantika kanalov je bogatejša od običajne obravnave Unix datotek, saj so podatki, ki jih 
prenaša tipizirani in ta lastnost je uporabljena za razlikovanje med izhodoma programa na 
enem kanalu (stdout in stderr). 
 

5.8.4.2 Zahteve 
V dodatku k polju operacij kanala – odpri, zapri, pošlji podatke, pošlji nujne podatke, itd. – 
SSH-CONN definira niz zahtev z globalnim ali kanalskim območjem. Globalna zahteva 
vpliva na status povezave kot celoto, med tem ko je zahteva kanala zožena na točno določen 
odprt kanal. Globalne zahteve so: 
 
tcpip-forward 
 Zahteva za oddaljeno preusmerjanje portov TCP. 

Odjemalec SSH obravnava globalno zahtevo, če uporabnik zahteva preusmerjanje 
TCP porta na oddaljeno stran in nazaj na lokalno stran (tako kot "ssh -R"). V odzivu 
strežnik rične poslušati na naznanjenem portu in zažene kanal "forwarded-tcpip" nazaj 
do odjemalca za vsako povezavo posebej. 
 
Ta zahteva v resnici vsebuje polno vtičnico, ki je vezana na oddaljeno lokacijo (par 
naslova IP in porta), in ne samo številko porta.To dovoljuje odjemalcu izbiro pri 
oddaljenem preusmerjanju oddaljenih portov na večdomnem (ang. multihome) 
strežniku oziroma izvedbo samo lokalnega oddaljenega preusmerjanja s povezovanjem 
samo z lokalnimi naslovi (127.0.0.1) na osnovi posamezne zahteve. Vse izvedbe ne 
izkoriščajo prednost teh lastnosti (Tectia to omogoča, med tem ko OpenSSH trenutno 
še ne). 
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cancel-tcpip-forward 
 Prekini obstoječo oddaljeno preusmerjanje. 

Večina operacij se nanaša na oddaljeno stran sejnega kanala. Povzetek tega postopka 
je sledeč:  
 
pty-req 
 Razporedi pty, z vključitvijo velikosti okna in načinov terminala. 

To kreira pseudo terminal za kanal, kjer so v splošnem uporabljajo predvsem 
za vzajemne aplikacije. Pseudo terminal je navidezna naprava, ki prikaže 
uporabniku oddaljeni program kot, da je neposredno povezan s terminalom. 

 x11-req 
  Nastavi X11 preusmerjanje. 

Naredi potrebno pripravo za preusmerjanje X11 na oddaljeni strani. Ponavadi 
vsebuje poslušanje za povezovanje storitve X11 na vtičnici (TCP ali drugih), 
nastavljanje spremenljivke DISPLAY, da kaže na izbrano vtičnico in nastavlja 
proksi overitev X11. 

 env 
  Nastavlja spremenljivke okolja. 

Čeprav uporabna, pa vendar je ta lastnost potencialni varnostni problem. Do 
nedavnega ni bila široko podprta v izvedbah protokola SSH, zato je previdno 
kontrolirana. 

 shell, exec, subsystem 
  Poganja privzete račune lupin (shell), poljubne programe, abstraktne storitve. 

Te zahteve zaženejo program na oddaljeni strani in povežejo kanal do 
standardnih programskih tokov vhoda/izhoda/napak. Zahteva "subsystem" 
dovoljuje programu, da se raje poimenuje abstraktno, kot pa, da je odvisen od 
določenih oddaljenih datotek. Na primer prenos datoteke preko protokola SFTP 
se običajno prične s pošiljanjem podsistemske zahteve z imenom "sftp". 
Strežnik SSH je nastavljen tako, da v izzivu izvede pravilni strežniški program 
na dano zahtevo. Na ta način se lahko spremeni lokacija strežniškega programa 
SFTP ne, da bi vplivali na odjemalce. Prav tako pa bi lahko izvedli protokol 
SFTP interno kot del strežnika SSH, kot pa da imamo ločen program in tudi to 
bi bilo transparentno odjemalcem (pri programu Tectia je to izvedeno kot 
opcijsko). 

 windows-change 
  Spremeni velikost terminalnega okna. 
 xon-xoff 
  Uporaba kontrole pretoka ^S/^Q na odjemalčevi strani. 
 signal 
  Pošlje določen signal do oddaljenega procesa (npr.: kot je Unix ukaz kill). 
 exit-status 
  Vrne programski izhodni status pobudniku te zahteve. 
 exit-signal 

Vrne signal, ki je zaključil program (npr.: če se oddaljeni program konča zaradi 
tega signala, kot tudi od napake segmetation fault ali ročnega ukaza kill -9). 

 
Teoretično so vse te zahteve simetrične. To je na primer , če protokol dovoli strežniku odprtje 
sejnega kanal do odjemalca in zahteva zagon programa na njem. Vendar na večini izvedb 
SSH kot orodju oddaljenega prijavljanja to ni smiselno in je lahko samo vidni varnostni rizik 
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za ponovni zagon (boot). Take zahteve ponavadi niso s strani odjemalcev (in osnutek SSH-
CONN priporoča samo to). 
 

5.8.4.3 Ciljna črta 
S tem pregledom lahko ugotovimo, da ima smisel tudi opomnik nastavljanja povezav. 
Odjemalec odpre sejni kanal z identifikacijo "id 0": 
 

debug1: channel 0: new [client-session] 
debug2: channel 0: send open 
debug1: Entering interactive session. 

 
Uporabljen primer predstavlja sejo terminalskega prijavljanja, zato nadalje zahtevamo 
pseudo-terminal na sejem kanalu: 
 

debug1: channel 0: request pty-req 
 
Preusmerjanje X je izklopljeno, zato odjemalec najprej dobi lokalni prikazovalni ključ X11 z 
zaganjanjem programa xauth na odjemalčevi strani seje in nato zahteva preusmerjanje X na 
oddaljeno stran s pošiljanjem globalne zahteve x11-req. 
 

debug2: x11_get_proto: /usr/X11R6/bin/xauth list :0 2>/dev/null 
debug1: Requesting X11 forwarding with authentication spoofing. 
debug1: channel 0: request x11-req 

 
Vklopljen je tudi preusmerjevalni agent, zato odpremo še kanal za to storitev: 
 

debug1: Requesting authentication agent forwarding. 
debug1: channel 0: request auth-agent-req@openssh.com 

 
Vendar v protokolu SSH-CONN nismo nikjer omenili preusmerjanje agenta, niti ne tip 
kanala, ki se tukaj pojavlja (auth-agent-req@openssh.com). To je seveda zato, ker jih ni v 
tem protokolu, saj so agenti ključa (ang. key agent) izvedbena podrobnost izven obsega tega 
protokola. Ta tip kanala je primer razširitve imenske sintakse in je poseben za izvedbo 
OpenSSH. Strežnik OpenSSH sprejme take zahteve kanala in nastavi vtičnico preusmerjanega 
agenta na oddaljenem koncu. Vsak ne strežnik, ki ni OpenSSH bo zavrnil neprepoznano 
zahtevo in preusmeritveni agent ne bo na voljo. 
 
Na koncu odjemalec obravnava še zahtevo "shell" na sejnem kanalu: 
 
 debug1: channel 0: request shell 
 
 ki usmeri izvajanje oddaljenih računskih privzetih ukazov. 
 

debug1: channel 0: open confirm rwindow 100000 rmax 1638 
Last login: Mon Aug 30 2004 18:04:10 -0400 from foo.host.net 
$ 

 
In končno smo uspešno prijavljeni v sistemu. 
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5.9 SSH in prenos datotek (scp in sftp) 
Prva stvar, ki jo moramo razumeti pri protokolu SSH in prenosu datotek je to, da protokol 
SSH v resnici ne izvaja prenosa datotek. Tako kot je izvedeno jedro protokola SSH v 
programu, kot je ssh (SSH-TRANS, SSH-AUTH in SSH-CONN), ne vsebuje nobenih 
zmožnosti prenosa datotek. Glede na dobro modularno zasnovo je tudi prenos datotek ena od 
več storitev, ki jih lahko poganjam preko povezavnega kanala SSH. V resnici so programi za 
prenos datotek vključeni v večini Unix-ovih produktih protokola SSH. Tipična predstavnika 
scp in sftp niti ne izvajata protokola SSH sama, ampak enostavno zaženeta program ssh v 
podprocesu, ki nato izvede povezavo na oddaljeni gostitelj in tam zažene oddaljenega agenta 
za prenos datotek ter se z njim nato dogovori za izmenjavo datotek. 
 
Zgodovinsko je bil prvi mehanizem za prenos datotek s protokolom SSH izveden v programu 
scp in vključen skupaj z izvornim produktom SSH-1. Program scp je enostavno "ssh-jevski" 
starega Unix programa rcp. Tako kot rcp poganja program rsh za dostopanje do oddaljenega 
gostitelja, tudi scp poganja porgram ssh namesto tega. Če bi obstoječa programska oprema rsh 
omogočala enostaven preklop na drug program (kot je scp -S), ki je različen od privzetega rsh, 
ne bi bilo potrebe po pisanju programa scp. 
 
Uporaba protokol rcp s strani scp-ja je zelo omejena. V eni seji lahko prenese v eno smer 
samo celoten nabor datotek, saj ne omogoča izbiranje med mapami, delnimi prenosi, ponoven 
prenos prekinjenih prenosov, večtočkovne prenosne smeri – z drugimi besedami ni nič 
podoben protokolu FTP. Ko je organizacija SSH Communication Security (SCS) definirala 
prvo verzijo protokola SSH-2 in jo izvedla, je bila želja po vključitvi veliko boljše rešitve za 
prenos datotek. Tato je definirala povsem nov oddaljeno izpiljen protokol, ki naj bi deloval 
preko ene, zanesljive, dupleksiranega bajtnega toka povezave – preko protokola SSH. 
Funkcionalnost se je imenovala sftp. Sprva nedokumentiran, povsem lasten (ang. proprietary) 
protokol je bil privzet od standardizacijske delovne skupine IETF SECSH kot protokol SSH 
za prenos datotek (SSH-SFTP). Za tem so se začele pojavljati še druge izvedbe tega protokola 
– za primer program sftp od skupnosti OpenSSH – najprej kot odjemalec za združitev z 
strežniki SCS in kasneje kot program sftp-server. 
 
Izbrano ime SFTP je nesrečno, saj nakazuje, da ima opraviti nekaj s protokolom FTP (RFC-
959), vendar nima, saj sta povsem različna. Tako kot pri programu rcp bi protokol SFTp 
nikoli nastal, če bi bilo možno enostavno izvedbo protokola FTP preko povezave SSH. 
Vendar protokol SSH in FTP se ne ujemata najbolje, zato se je rodil SFTP. Pogosto se je 
dogajalo, da so ljudje mislili, da se lahko s programom sftp povežeš varno na strežnik FTP, 
vendar to ni možno, saj sta povsem nezdružljiva. Prav tako pa ime SFTP zavaja, saj namiguje 
na varnost, kjer prvi del zapisa pomeni "SecureFTP", vendar temu ni tako. Protokol SFTP ne 
vsebuje nobenih varnostnih lastnosti, ampak si varnost zagotavlja s povezovanjem preko 
protokola SSH. 
 

5.9.1 Kaj je potem z imenom? 
Tako obstajata dva protokola za prenos datotek, ki sta v splošni uporabi za prenos preko 
povezave SSH – RCP in SFTP – običajno izvedena na strani odjemalca s programoma scp in 
sftp. Program Tectia vsebuje program imenovan scp2, ki ne uporablja protokola RCP, zato pa 
uporablja protokol SFTP. Programa scp2 in sftp2 sta enostavno dva različna predstavnika 
protokola SFTP. Prav tako zagotavljata enak uporabniški vmesnik: scp2 deluje kot rcp/scp in 
sftp2 je namerno podoben odjemalcu FTP. 
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Zato je v nadaljnji obravnavi ime scp uporabljeno v povezavi s OpenSSH načinom izvedbe 
scp, ki uporablja protokol RCP. 
 

5.9.2 Podrobnosti programa scp 
Če poženemo program scp za kopiranje datotek iz odjemalca na strežnik, se izvede program 
ssh z različnimi opcijami, kot so: 
 

/usr/bin/ssh -x -o ForwardAgent=no -o ClearAllForwardings=yes server-
host scp ... 

 
To povzroči zagon druge kopije program scp na oddaljenem gostitelju. Ta kopija je zagnana z 
nedokumentiranimi stikali –t in –f  (za "to - na" in "from - iz"), ki postavi program v način 
strežnika SCP. Naslednja Tabela 2 in Slika 5 prikazujeta primer v podrobnosti. 
 

Ukazi odjemalca scp: Zažene zahtevane oddaljene ukaze: 

scp foo server:bar scp -t bar 

scp server:bar foo scp -f bar 

scp *.txt server:dir scp -d -t dir 
 

Tabela 2: Prikaz uporabljenih primerov uporabe programa scp 
 

 
 

Slika 5: Operacije programa scp 
 
Če zaženeš program scp za kopiranje datotek med dvema gostiteljema, potem program 
enostavno zažene še eno kopijo odjemalca scp na izvornem gostitelju za kopiranje datotek na 
ciljni naslov. Prikaz izvedbe ukaza: 
 
 scp source:music.au target:playme 
 
, ki zažene v ozadju naslednji ukaz: 
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ssh -x -o ClearAllForwardings=yes -n source scp music.au target:playme 
 
Omeniti velja, da se opcije primerno spremenjene: preusmerjevalni agent ni izklopljen, kar pa 
je lahko potrebno s strani oddaljenega odjemalca scp za dosego ciljnega gostitelja. 
 

5.9.3 Podrobnosti programa scp2/sftp 
Ko poženeš program scp2 ali sftp pod sistemom Unix prav tako s tem poženeš program ssh v 
ozadju. Tectia za sistem Windows enostavno integrira SSH v te programe. Natančne 
podrobnosti se razlikujejo glede na uporabljeno programsko opremo (sftp uporablja tako 
program OpenSSH kot Tectia). Vendar sintaktično sta si podobna: 
 
 ssh [options] server-host -s sftp 
 
Namesto oddaljenega ukaza uporablja ta program podsistemsko zahtevo SSH-2 za zagon 
strežnika sftp na oddaljenem gostitelju. To izolira odjemalca od podrobnosti izvedbe 
protokola SFTP na strežniku, saj ne vnaša v ukaz imena poti do strežnika sftp-server ali pa se 
zanaša na to, da ga najde v oddaljeni nastavljeni spremenljivki okolja – PATH (kar ni nujno, 
da deluje). Za razliko od programa scp tukaj v ukazni vrstici ni določeno katere datoteke se 
bodo prenese, saj je to skrito znotraj protokola SFTP. 
 
Uporaba podsistema pomeni, da mora biti strežnik SSH posebej nastavljen za obvladovanje 
povezav SFTP.  
Za program OpenSSH se uporablja sledeče nastavitev: 
 

# sshd_config 
subsystem sftp /usr/libexec/sftp-server 

 
Tectia lahko izvede zunanji strežnik SFTP na podoben način: 
 

# sshd2_config 
subsystem-sftp /usr/libexec/sftp-server2 

 
ali pa zažene protokol SFTP znotraj samega strežnikovega procesa SSH: 
 

# sshd2_config 
subsystem-sftp internal://sftp-server 

 
Slika 6 prikazuje bolj podrobno kako deluje program sftp. 
 
 

 45



 
 

Slika 6: Operacije programa scp2/sftp 
 

6. Znotraj protokola SSH-1 
S solidnim razumevanjem trenutno opisanega protokola SSH lahko na kratko povzamemo 
protokol SSH-1 v razlikah, slabostih in pomanjkanjih v primerjavi s protokolom SSH-2: 
 
Nemodularen 

SSH-1 je definiran kod en sam monoliten protokol in ne kot modularen pristop, ki ga 
pozna verzija SSH-2. 

 
Manj dogovarjanja 

SSH-1 ima že več postavljenih parametrov: v resnici se dogovarja samo o masovnem 
šifriranju (ang. bulk chiper). Fiksni so algoritmi celovitosti, tip gostiteljevega ključa, 
metode izmenjave ključa, itd. 

 
Priložnostno (ad-hoc) imenovanje 

SSH-1 ne vsebuje dobro definirane sintakse imenovanja za entitete SSH-2, kar 
omogoča gladko izvedbo specifičnih razširitev. 

 
Ena overitev 

Uporabniški overilni proces SSH-1 dovoljuje uspeh samo eni metodo na enkrat, saj 
strežnik ne zna ponujati večkratne metode. 

 
Overitev RhostsRSA 

Overitev RhostsRSA protokola SSH-1, analogna overitvi na osnovi gostitelja, je v 
principu omejena pri uporabi omrežnega naslova kot gostiteljevega identifikatorja 
odjemalca (ang. client host identifier). To omejuje njegovo uporabnost v luči omrežnih 
tematik kot je NAT, proksi, mobilnost odjemalcev, itd. 

 
Manj fleksibilno oddaljeno preusmerjanje 

SSH-1 oddaljeno preusmerjanje specificira samo port in ne polne vtičnice (ang. 
socket) in tako ne more povezati različnih naslovov na večdomnih (ang. multihomed) 
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strežnikih. Opcija gostiteljevi prehodi (ang. gatewayhosts) mora biti nastavljena 
globalno za vsa oddaljena preusmerjanja in ne raje na posamezen port. 

 
Ranljivo preverjanje celovitosti 

SSH-1 uporablja ranljiv algoritem za preverjanje celovitosti (CRC-32). Algoritem 
CRC-32 kriptografsko ni močan in njegova slabost je osnova "napada vstavljanja" 
(ang. "insertion attack") Futoransky/Kergieman. 

 
Ključi strežnika 

V naprej določena izmenjava ključa od protokola SSH-1 zahteva uporabo dodatnega 
asimetričnega ključa imenovanega ključ strežnika, ki ni enak gostiteljevemu ključu. 
Ključ strežnika je kratkotrajen par javno/zasebnega ključa, ki se regeneriran enkrat na 
uro in je uporabljen za zanesljivo podajanje skrivnosti o sejnem ključu. Podajanje 
skrivnosti pomeni, da tudi dolgoročne skrivnosti, kot sta uporabniški in gostiteljev 
zasebni ključ, ki sta ogrožena kasneje, ne moreta biti uporabljena za dešifiranje 
predhodno zabeleženih sej SSH. To zagotavlja dodaten ključ, ki pa nikoli ni zapisan na 
disk. Algoritem Diffe-Hellman, ki je osnova vseh izmenjav ključa pri protokolu SSH-2 
omogoča podajanje skrivnosti sam po sebi in zato ni potreben dodaten ključ strežnika. 

 
Ranljiv mehanizem izmenjave ključa 

Izmenjava ključa pri SSH-1 je ranljiva, saj odjemalec sam določa sejni ključ in ga 
enostavno pošlje strežniku. Trojanski odjemalec lahko enostavno uporabi ranljive 
ključe za nezaznavno ogrožanje vseh njegovih sej. 

 

7. Napadi na protokol SSH 
7.1 Grožnje, ki jih protokol SSH preprečuje 
Tako kot vsako varnostno orodje tudi protokol SSH omogoča preprečevanje določenih 
groženj in ne rešuje ostalih. 
 

7.1.1 Prisluškovanje (ang. Eavesdropping) 
Prisluškovalec je tisti omrežni vohljač, ki prebira omrežni promet ne, da bi naj kakor koli 
vplival. Šifriranje protokola SSH preprečuje prisluškovanje. Vsebina sej SSH je lahko 
prestrežen, vendar je vohljač ne more dešifrirati. 
 

7.1.2 Imenska storitev in prevare IP 
Omrežno povezani programi so lahko prisiljeni v povezovanje na napačen računalnik, če 
napadalec prelisiči našo imensko storitev (DNS, NIS, itd.). Podobno lahko napadalec 
pooseblja gostitelja s krajo njegovega omrežnega naslova IP. V vsakem primeru imaš težave, 
saj se odjemalčev program lahko povezuje na napačen strežnik, kjer se mu nato ukrade geslo, 
ko ga ta dostavi. SSH ščiti pred takimi napadi s kriptografskim preverjanjem gostiteljeve 
identitete strežnika. Med vzpostavljanjem seje odjemalec SSH oceni strežnikov ključ s 
primerjavo v lokalnem seznamu, ki povezuje imena strežnikov in naslovov z njihovimi ključi. 
SSH se pritoži, če se dobljeni gostiteljev ključ ne ujema s tistim na seznamu. Ta 
funkcionalnost se lahko izključi, če opozorilna sporočila postajajo moteča. 
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Protokol SSH-2 omogoča poleg ključev uporabo certifikatov PKI. V prihodnosti se pričakuje, 
da bodo izvedbe te funkcionalnosti skupaj s splošno uporabo infrastrukture PKI v produktih 
SSH premagali težavno upravljanje s ključi in zmanjšali potrebo posebnih varnostnih vložkih. 
 

7.1.3 Ugrabitev povezave 
Aktivni napadalec je nekdo, ki ne pregleduje samo omrežnega prometa, ampak lahko vnese 
svojega, lahko ugrabi povezavo TCP, ki jo dobesedno ukrade od drugih upravičenih končnih 
točk. Ne glede nato kako dobro overilno metodo uporabljaš je to lahko pogubno za 
uporabnika. Napadalec lahko enostavno čaka dokler se uporabnik ne prijavi na oddaljeni 
strežnik in nato ukrade njegovo povezavo, da lahko vstavi zlonamerne ukaze znotraj 
uporabnikove seje. SSH ne more preprečiti ugrabitve, saj je to slabost protokola TCP, ki 
deluje pod protokolom SSH. Kakorkoli že SSH ne preprečuje teh zlorab (razen napadov 
tajitve storitve DoS). SSH-jevo preverjanje celovitosti odkrije, če je bila seja spremenjena pri 
prehodu in takoj ugasne povezavo ne, da bi pred tem uporabil spremenjene podatke. 

7.1.4 Napadi z vmesnim človekom (Man-in-the-Middle Attacks) 
Napad z vmesnim človekom je rafiniran tip aktivnega napada in je prikazan na Slika 7. 
Sovražnik sedi med menoj in drugo soležno pravo entiteto (npr. med odjemalcem in 
strežnikom SSH) in prestreza ves vmesni promet ter spreminja in briše sporočila po svoji 
volji. Za ponazoritev navedimo primer. Želimo se povezati na strežnik SSH, vendar 
nepridiprav Jaka prestreže to povezavo. Predstavlja se kot tisti strežnik SSH do katerega 
želimo dostopati, vendar tega ne opazimo in si z njim izmenjamo sejni ključ. Istočasno pa tudi 
on izvede povezavo na pravi strežnik in pridobi drug sejni ključ s strežnikom. On se lahko 
prijavi na strežnik kot, da bi se mi prijavili na strežnik, saj smo uporabili overitev z 
uporabniškim geslom in mu enostavno izročili geslo. Obe entiteti mislita, da se povezujeta 
med seboj, vendar sta v resnici povezana preko vmesnega človeka Jaka. Jaka nato samo še 
sedi na vmesni poziciji in posreduje podatke naprej in nazaj men nami in strežnikom (dešifrira 
podatke na eni strani z enim ključem in na drugi strani prešifrira te iste podatke z drugim 
ključem za razpošiljanje). Seveda lahko neopaženo prebira vse kar se prenaša in spremeni, če 
želi. 

 
 

Slika 7: Napad z vmesnim človekom 
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SSH se upira tem napadom na dva načina. Prvo je overitev gostitelja strežnika. Razen, če Jaka 
ni vdrl na gostiteljev strežnik, kjer je nezmožen vplivati na svoje pooseblanje, saj nima 
strežnikovega zasebnega gostiteljevega ključa. Opozoriti velja, da je za delovanje tega 
varovanja ključno, da odjemalec resnično primerja dobljeni javni gostiteljev ključ strežnika s 
poznanim seznamom gostiteljev, drugače ni zagotovila, da je to pravi strežnik. Proti napadu z 
vmesnim človekom si dejansko odprt takrat, ko se prvič povezuješ na novi strežnik in 
omogočiš odjemalcu ssh sprejetje gostiteljevega ključa. Tako upamo, da tistikrat prvič nismo 
prevarani. Vse nadaljnje povezave na ta strežnik so varne tako dolgo dokler ni ukraden 
gostiteljev ključ strežnika. 
 
Druga varovalka protokola SSH je zagotovljena preko določene uporabniške overilne metode. 
Kot že prikazano je metoda z geslom očitno ranljiva, vendar overitve z javnim ključem in na 
osnovi gostitelja se lahko upirajo napadom MITM. Jaka ne more odkriti sejnega ključa z 
enostavnim opazovanjem izmenjave ključa, ampak mora izvesti aktivni napad. Pri tem napadu 
izvede ločeno izmenjavo z vsako stranjo in pridobi ločene ključe za komunikacijo z 
odjemalcem in strežnikom. V obeh verzijah SSH-1 in SSH-2 je izmenjava ključa zasnovana 
tako, da napadalca onemoči s tem, ko uporablja za vsako smer komunikacije različna 
identifikatorja seje. Odjemalec vključi identifikator seje v podpisane podatke, ko dostavi 
digitalni podpis za overitev z javnim ključem ali na osnovi gostitelja. Tako Jaka ne more 
enostavno posredovati odjemalčevega overitelja naprej strežniku, niti ne more prisiliti 
odjemalca v podpis drugih sejnih ID-jih (To ne velja za protokol SSH-1). 
 
Jaka lahko še vedno izvede napad z vmesnim človekom, če odjemalec ne preverja ustreznost 
strežnikove kombinacije imena in ključa, vendar se ne more prijaviti na strežnik z našo 
identiteto. Lahko pa se prijavi v svoj lastni račun ali pa preko drugega ukradenega. Z malo 
iznajdljivosti te lahko zavaja dovolj dolgo, da naredi dovolj škode. 
 

7.2 Grožnje, ki jih protokol SSH ne preprečuje 
SSH ni popolna varnostna rešitev, zato bomo predstavili nekaj napadov za katere protokol 
SSH ni bil načrtovan. 
 

7.2.1 Razbijanje gesla (Password cracking) 
SSH je zelo izboljšal varovanje gesla z šifriranjem gesla med prenosom preko omrežja. Kakor 
koli že velja geslo za ranljiv način overitve in še poznati ga moraš. Izbrati si moraš dobro 
geslo, ki si ga možno zapomniti, vendar ne sme biti očiten vsakomur tako, ga lahko vsak 
ugane. Seveda pa moraš preprečiti kraje gesla, saj je dovolj že samo posedovanje gesla za 
omogočitev dostopa do našega računa. Tako moraš paziti, da ti možakar na naslednjem 
terminalu ne opazuje naše tipkanje. Prav tako je lahko na računalniškem kiosku nastavljeno 
beleženje vseh vnesenih znakov v krekerski centralni center. Prav tako pa tudi prijazen 
možakar, ki nas kliče iz podjetja IT in sprašuje po našem geslu, zaradi težav s tvojim 
računom, ni tisti za katerega se predstavlja. 
 
Namesto uporabe gesla se zato svetuje uporabo overitve z javnim ključem iz dveh razlogov. 
Ukradeno geslo za odklepanje ključa je neuporabno brez datoteke z zasebnim ključem, zato 
mora napadalec ukrasti oboje skupaj. Seveda je lahko odjemalec na sposojenem računalniku 
opremljen s programom, ki prekopira ključ potem, ko vnesemo ustrezno geslo za odklepanje 
(dešifriranje) ključa. Če smo tako zaskrbljeni ne uporabljajmo tujih računalnikov. V 
prihodnosti se pričakuje, da bomo uporabljali pametne kartice ali mikročipe ter čitalce, ki 
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bodo istočasno podpirale protokol SSH. Tako bomo lahko priročno prenašali svoje ključe in 
jih uporabljali na drugih računalnikih ne, da bi se bali razkritja le tega. 
Če že moramo uporabljati overitev z geslom, zaradi navajenosti, potem lahko razmislimo o 
uporabi sheme enkratnega gesla, kot je S/Key, za zmanjšanje rizika. 
 

7.2.2 Napadi IP in TCP 
SSH deluje nad protokolom TCP in zato je ranljiv za določene napade, ki izrabljajo slabosti v 
protokolu TCP in IP. Zasebnost, celovitost in overitev protokola SSH omejujejo te slabosti za 
napade zanikanja storitev. 
 
TCP/IP je odporen na omrežne probleme, kot je nepropustnost in napaka povezave. Če 
napadalec uniči usmerjevalnik, lahko protokol IP usmerja promet okoli njega. Protokol IP ni 
bil načrtovan za odpornost proti napadalcem, ki vstavljajo ponarejene pakete v omrežje. Izvor 
kontrolnih sporočil protokola TCP ali IP ni overjen. Tako ima protokol TCP/IP številne 
vsebujoče slabosti, kot so: 
 
Poplava sporočil SYN 

SYN pomeni sinhronizacija – synchronize in je atribut paketa TCP. V tem pogledu se 
nanaša na začetni paket, ki je poslan za začetku vzpostavljanja povezave TCP. Ta 
paket pogosto povzroči, da sprejemnik porabi vire za priprave na prihajajočo 
povezavo. Sprejemni sklad TCP lahko ostane brez prostora in ne bi mogel sprejemati 
legitimnih povezav, če napadalec pošlje veliko število teh paketov. 

 
TCP RST, ponarejen ICMP 

Drug tip paketa je RST, ki pomeni ponovni zagon – reset. Katerakoli stran povezave 
TCP lahko pošlje paket RST kadarkoli, ki povzroči takojšnjo prekinitev povezave. 
Paketi RST se enostavno vstavijo v omrežje in takoj prekinejo katerokoli ciljno 
povezavo TCP. 
Podobno tudi protokol ICMP (Internet Control Message Protocol ) dovoljuje 
gostiteljem in usmerjevalnikom IP izmenjavo informacij o situaciji v omrežju in o 
dosegljivosti gostiteljev. Vendar tudi tu ni overitve, zato ima vstavitev ponarejenih 
paketov ICMP drastične učinke. Na primer, obstajajo sporočila ICMP, ki povedo, da je 
določen gostitelj ali port TCP nedosegljiv. Ponarejanje takih paketov lahko povzroči 
uničevanje povezav. Obstajajo tudi sporočila ICMP, ki sporočajo usmerjevalne 
informacije (preusmerjanja in odkrivanje usmerjevalnikov). Ponarejanje takih paketov 
lahko povzroči, da se občutljive informacije preusmerijo preko nenameravanih in 
možno kompromitiranih sistemov. 

 
Desinhronizacija TCP in ugrabljanje 

S spretno manipulacijo protokola TCP bi lahko napadalec desinhroniziral dve strani 
povezave TCP v odnosu do zaporednih številk podatkovnih zlogov (ang. byte). Na tem 
nivoju je možno vstaviti pakete, ki so sprejeti kot legitimni deli povezave, ki 
dovoljujejo napadalcu vstavitev sovražne informacije v podatkovni tok TCP. 

 
SSH ne zagotavlja nobene zaščite proti takim napadom, ki zlomijo ali preprečijo vzpostavitev 
povezave TCP. Na drugi strani pa je SSH šifriranje in overitev gostitelja učinkovito proti 
napadom, ki vključujejo nedovoljeno usmerjanje, ki bi drugače dovoljevalo branje 
občutljivega prometa ali pa preusmerilo povezavo na kompromitirani strežnik. Tako tudi ne 
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uspejo napadi, ki ugrabijo ali spremenijo podatke TCP, saj se protokol SSH odzove na te 
probleme s prekinitvijo povezave. 
 
Tovrstne grožnje so osredotočene na probleme s protokolom TCP/IP, zato so lahko 
odpravljene le z nižje omrežno nivojskimi tehnikami, kot so strojno šifriranje povezave ali 
protokolom IPSec. IPSec je varnostni protokol IP, ki je del protokola IP naslednje generacije - 
IPv6 in na voljo kot dodatek k trenutnemu standardu IP – IPv4. Zagotavlja šifriranje, 
celovitost in izvorno podatkovno overitev storitev na nivoju paketov IP. 

7.2.3 Analiza prometa 
Čeprav napadalec ne more brati omrežnega prometa, pa vseeno lahko zbere velik delež 
uporabne informacije z enostavnim opazovanjem – količine podatkov, izvorne in ponorne 
naslove in sinhroniziranje (ang. timing). Nenadno povečanje prometa z drugim podjetjem mu 
lahko namigne, da je v teku pomembna poslovna kupčija.Vzorci v prometu lahko naznanijo 
načrtovane varnostne kopije ali čase v dnevu, ko je tarča bolj ranljiva za napade z zanikanjem 
storitve. Podaljšana tišina na povezavi SSH iz namizja sysadmin lahko indicira, da uporabnik 
ne uporablja povezave in takrat je dober čas za elektronski ali fizični vlom. 
 
SSH ne naslavlja napade z analizo prometa. Povezave SSH se enostavno identificirajo, saj se 
v glavnem izvajajo preko dobro poznanega porta in protokol SSH ne poskuša zmesti analize 
prometa. Izvedba protokola SSH bi lahko mogoče pošiljala naključen no-op promet preko 
povezave, ki je drugače v praznem teku (stanju idle), za neučinkovito korelacijo aktivnosti. 
Program OpenSSh dejansko pošlje pakete no-op v izzivu na tipkarskega vnosa, potem ko 
program ugasne odmev tty (npr.: program su, ki zahteva vnos gesla). S tem načinom 
napadalcu otežimo identifikacijo vrednosti vnesenih znakov v sejo. Čeprav se protokol SSH 
specifično ne ukvarja z prometno analizo, pa vendar nekatere izvedbe stopajo proti temu. 
OpenSSH na primer skrije dejstvo, da je bilo izključeno odmevanje terminala, s pošiljanjem 
lažnih odmevnih paketov. Tako je teže prepoznati digitalne podpise neodmevnih ukazov, kot 
je tipkanje root gesla takoj za spodbujevalnim sporočilom (ang. prompt) su. 
 
Veliko bolj resno skrb glede analize prometa je povzročila izdaja knjige skupine 
raziskovalcev U.C. Barkley z naslovom "Timing Analysis of Keystrokes and Timing Attacks 
on SSH": 
http://www.usenix.org/publications/library/proceedings/sec01/song.html
 
Delo prikazuje tehnike analize prometa nad vzajemnimi povezavami SSH, ki povzemajo 
informacije o šifrirani vsebini. Avtorji so zaključili, da so tipkarsko usklajeni podatki opazni 
iz obstoječih izvedb protokola SSH in razkrivajo nevarno veliko količino informacij o 
uporabniških terminalnih sejah. To je dovolj, da se locirajo vtipkana gesla v sejnem 
podatkovnem toku in s tem zmanjšajo računsko opravilo, ki je vključeno v uganjevanje teh 
gesel, za faktor 50. Medtem ko to delo opisuje zelo sofisticiran napad, ki se doslej še ni 
pokazal v praksi (ki so poznani), je potrebno paziti na to področje napadov. 

7.2.4 Prikriti kanali 
Prikriti kanal pomeni signaliziranje informacij v nepredvideni in neopaženi obliki. Recimo, da 
se upravitelj omrežja odloči, ker se uporabniki na tisti dan preveč zabavajo izklopi 
funkcionalnosti elektronske pošte in neposredno sporočanje zato, da ne morejo komunicirati. 
Da bi se uporabniki temu izognili se dva kolega dogovorita, da bosta vnašala svoja sporočila v 
javno vidne datoteke, ki se nahajajo v njunih domačih mapah in vsake toliko čaša bosta 
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pogledala v to datoteko za nova sporočila. Ta nepredvideni način komuniciranja je prikriti 
kanal. 
 
Prikrite kanale je težko eliminirati. Če upravitelj omrežja odkrije tehniko sporočanja na 
osnovi datotek, lahko naredi vse domače mape neberljive in nenajdene za vse uporabnike 
razen za lastnika in prepreči lastnikom možnost spreminjanja te omejitve. Prav tako pa 
onemogoči ustvarjanje datotek kjerkoli drugje, kot je mapa /tmp (seveda večina tvojih 
programov ne deluje, vendar to upravitelja ne zanima). Vendar kljub vsem omejitvam 
uporabnika še vedno lahko prebirata drug drugemu domače mape vozlišča, ki razkrivajo 
spremembe datuma in število datotek in tako lahko izmislita skrivni protokol na osnovi teh 
vidnih parametrov in komunicirata s spreminjanjem le teh. To je bolj kompleksen prikriti 
kanal. 
 
SSH ne poskuša eliminirati prekrite kanale. Njihova analiza in kontrola so v glavnem del zelo 
varnih računalniških sistemov, kot so načrtovani za varno obvladovanje informacij v različnih 
varnostnih klasifikacijskih nivojih znotraj istega sistema. Identično je lahko podatkovni tok 
SSH prav tako sam uporabljen za prikrit kanal: šifrirana vsebina seje SSH je lahko sredstvo za 
piškotke chip, medtem ko je skrivno sporočilo o preteči združitvi korporacije je predstavljena 
v Morsejevi kodi z uporabo sodih/lihih dolžin paketov za črtkasto črto in pike. 

7.2.5 Brezbrižnost 
Varnostna orodja ne varujejo ničesar, ampak ljudem pomagajo varovati njihovo napravo. 
Najboljša kriptografija oz. najbolj varen protokol na svetu ne pomaga, če uporabnik izbere 
slabo geslo ali pa je napisal svoje geslo na košček papirja in ga zataknil na spodnji del 
tipkovnice. Prav tako ne pomaga, če upravitelj omrežja zanemarja vidik varovanja gostitelja, z 
dovoljevanjem tatvine gostiteljevega ključa ali prisluškovanje terminalnim sejam. 
 
Bruce Schneier rad pravi, da jevarnost proces in ne produkt. SSH je dobro orodje, vendar 
mora biti del celotnega in neprestanega procesa zavedanja varovanja. Spremljani morajo biti 
še vedno drugi vidiki za zagotavljanje celovitosti gostitelja. Nadzorovani morajo biti 
varnostni svetovalci za relevantno programsko opremo in operacijske sisteme, sproti se 
morajo posodabljati s primernimi popravki in izobraževanje ljudi o njihovi odgovornosti za 
varnost. Tako ne moremo samo naložiti program SSH in misliti, da smo zdaj varni, saj nismo. 
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8. Zaključek 
Protokol SSH uporablja javno predstavljene in močna kriptografska orodja za zagotavljanje 
zasebnosti, celovitosti in vzajemne overitve na omrežnem povezovanju. Izvorni protokol 
SSH-1 (zadnja verzija SSH-1.5) je bil široko priljubljen, kljub tako imenovani priložnostni 
(ang. ad-hoc) izdaji. Imel je veliko pomanjkljivosti in napak, od katerih sta ranljivo 
preverjanje celovitosti in rezultat napada vstavljanja Futoransky/Kergieman najbolj 
izpostavljena primera. Trenutna verzija protokola SSH-2 je veliko boljša, vendar se je le ta 
počasi uveljavila, saj je primanjkovalo izvedb, bile so omejitve z licencami in obstajala je 
možnost uporabe brezplačnega programa SSH1 za mnogo komercialnih namenov. Na srečo se 
je ta tok obrnil, predvsem zaradi ogromno vloženega truda skupine OpenSSH, ki je 
predstavila brezplačno izvedbo protokola SSH-2. 
 
SSH odbija mnoge omrežno varnostne grožnje, vendar ne vseh. Specifično je ranljiv za 
napadi zanikanja storitve, ki pa je osnovna slabost protokola TCP/IP, ki je njegov uporabljeni 
transportni protokol. Vendar od kar je protokol IPSec široko razširjen, lahko odpravimo tudi 
te slabosti, če to želimo. SSH prav tako ne ščiti pred napadi analize prometa in prikritimi 
kanali, ki se jih moramo zavedati v določenih okoljih. 
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10. Seznam kratic 
Kratica Opis kratice angleško - slovensko 
AES Advanced Enryption Standard - Napredni standard za šifriranje 
CA Certificate Authority - Certifikacijski organ 
CRC Cyclic Redundancy Check - Ciklično preverjanje redundance 
DES Data Encryption Standard - Standard za šifriranje podatkov 
3DES Triple-DES 
DNS Domain Name Service – Storitev domenskih imen 
DoS Denail of service – Tajitev storitve 
DSA Digital Signature Algorithm - Algoritem digitalnega podpisa 
DSS Digital Signature Standard - Standard digitalnega podpisa 
ESP Encapsulated Security Payload - Zavarovanje koristne vsebine s šifriranjem 
FTP File Transfer Protocol – Protokol za prenos datotek 
HTTP Hypertext Transfer Protocol - Protokol za prenos hiperteksta 
ICMP Internet Control Message Protocol - Protokol internetnega kontrolnega sporočila 
ID Identity - Identiteta 
IETF Internet Engineering Task Force - Delovna skupina za internetsko tehniko 
IP Internet Protokol – Intenetni protokol 
ISP Internet Service Provider - Ponudnik internetnih storitev 
IT Information technologies – Informacijske tehnologije 
LDAP Lightweight Directory Access Protocol - Enostaven protokol za dostop do 

imenika 
MD-5 Message Digest Algorithm 5 – Algoritem izvlečka sporočila ver. 5 
MIT Massachusetts Institute of Technology 
MITM Man-in-the-middle – napad z vmesnim človekom 
NIS Network Information Service – Omrežna informacijska storitev 
OpenSSH Produkt OpenSSH iz projekta OpenBSD, ki implementira obe verziji protokola 

SSH. 
PAM Pluggable Authentication Modules 
PGP Pretty Good Privacy - Protokol precejšnje zasebnosti 
PKI Public Key Infrastructure – Infrastruktura javnega ključa 
RFC Request For Comment - Zahteva za pripombe 
RSA Rivest-Shamir-Adleman Algorithm 
SCS SSH Communications Security Corp. 
SFTP SSH File Transfer Protocol 
SHA-1 Secure Hash Algorithm 1 - varni zgoščevalni algoritem ver. 1 
SRP Secure Remote Password - Varno oddaljeno geslo 
SSH Splošni izraz za sklicevanje na protokol in produkte SSH 
SSH-1 Protokol SSH verzije 1. To je izvorni protokol in ima mnogo omejitev – njegova 

uporaba ni priporočljiva.  
SSH-2 Protokol SSH verzije 2, najbolj pogost in varen protokol SSH, ki se uporablja 

danes. 
SSH1 Izvorni produkt narejen od g. Tatu Ylönen, ki je definiral protokol SSH-1 in je 

sedaj preteklost. 
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SSH2 Izvorni produkt g. Tatu Ylönen in njegove družbe SSH Communications 
Security. 

ssh Zagon programa odjemalca v ukazni vrstici, ki je vključen v veliko produktov 
SSH za zaganjanje varnih terminalnih sej in oddaljenih ukazov. 

SSL Secure Socket Layer - Sloj varnih vtičnic 
Tectia Naslednik SSH2 in se nanaša na programski paket "SSH Tectia" od skupine 

SSH Communications Security. Za sisteme Unix uporabljeno ime Tectia. 
TCP Transfer Communication Protocol – Protokol za prenos komunikacij 
TLS Transport Layer Security - Varnost transportnega sloja 
VPN Virtual Private Networks – Navidezna zasebna omrežja 
X11 X Window System Protocol Version 11 
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