ปรับแตง Secure Shell (SSH) ใหปลอดภัยมากขึ้น
นายเกรียงศักดิ์นามโคตร ( Mr.Jodoi ) เรียบเรียง

กอนที่จะปรับแตง Secure Shell หรือ SSH นั้น มาทําความรูจักกันกอนวา SSH คืออะไร
หลายทานจะคุนเคยกับการ Telnet เขาไปยังอุปกรณตางๆไมวาจะเปน Router , Switch หรือ Server
ขอเสียของ Telnet คือ จะไมมีการเขารหัส (encrypted) ดังนั้นเมื่อมีการ Telnet เขาอุปกรณตางๆมี
โอกาสที่จะโดนขโมย หรือ hack ขอมูลได สวนตัว Secure Shell จะมีการเขารหัส (encrypted) และ
ตองมีการติดตั้งโปรแกรม SSH Client ที่เครื่อง PC หรือ Notebook ดวย เชนโปรแกรม OpenSSH ,
Putty เปนตน จะเห็นวา SSH มีความปลอดภัยกวาแนนอน ซึ่งเจา SSH จะมีติดตั้งอยูใน Unix หรือ
Linux ทุกคาย แตควรจะมีการปรับแตงจึงจะมีความปลอดภัยมากขึ้น
เริ่มดวยการตรวจสอบ service sshd วามีการ run อยูหรือไม ดวย command netstat ใน
Linux Server 2 ตัว ดังนี้
Linux Server ตัวที่ 1
[root@linux-jodoi ~]# netstat -tanp|grep ssh
tcp 0 0 :::22
:::*

LISTEN 2406/sshd

Linux Server ตัวที่ 2
root@jodoi-gateway:~# netstat -tanp|grep sshd
tcp 0 0 0.0.0.0:2222
0.0.0.0:*
LISTEN 1550/sshd
จากผลที่ไดจะเห็นวา Server ตัวที่ 1 ใช port 22 ซึ่งเปน port คา default ของ SSH ถือวาไม
ปลอดภัย
ในการปรับแตงคา config ของ SSH ใน Linux Server นั้นทําไดโดยปรับแตงที่ file sshd_config
ดังนี้
[root@linux-jodoi ~]# vi /etc/ssh/sshd_config
#Port 22
Port 54321 ( คาเดิมเปน port 22 ทําการเปลี่ยนเปน 54321 ควรมีอยางนอย 5 หลัก )

#Protocol 2,1
Protocol 2 ( Protocol เลือกเปน version 2 จะมีความปลอดภัยกวา )
#ServerKeyBits 768
ServerKeyBits 1024 (เปนคียที่ใชในการเขารหัส ควรเปลี่ยนใหมากขึ้น )
#PermitRootLogin yes
PermitRootLogin no ( ไมควร ให user root login ได เพราะจะไมรูวา user ใดเขามาในระบบบาง
และเสี่ยงเกินไปที่ admin เขามาไดโดยตรง )
#MaxAuthTries 6
MaxAuthTries 3 ( ใส password ผิดไดไมเกิน 3 ครั้ง )
#PasswordAuthentication yes
#PermitEmptyPasswords no
PermitEmptyPasswords no (การใชรหัสผานในการ log in และหามใชรหัสผานที่วางเปลา )
PasswordAuthentication yes (การใชรหัสผานในการ log in และหามใชรหัสผานที่วางเปลา )
#Banner /some/path
Banner /home/jodoi/banner.txt ( สราง Banner หรือขอความตอนรับกอนเขา Server )
:wq! ( save และออกจาก file config )
ตอไปเปนการสราง file banner.txt ตามที่กําหนดไวใน config file
[root@linux-jodoi ~]# vi /home/jodoi/banner.txt
#################################################
#################################################
############# Jodoi Server
###########
############# Please do not hack Me
###########
############# http://www.jodoi.com
###########
#################################################
#################################################
:wq!

สั่ง restart service sshd
[root@linux-jodoi ~]# /etc/init.d/sshd restart
Stopping sshd:
[ OK ]
Starting sshd:
[ OK ]
[root@linux-jodoi ~]#
ตรวจสอบ service sshd วา run อยูหรือไมและ port เปลี่ยนหรือไม
[root@linux-jodoi ~]# netstat -tanp |grep ssh
tcp 0 0 :::54321
:::*
LISTEN 4447/sshd
ตอไปเปนการทดสอบโดยการ remote ดวย SSH Client ในที่นี้จะใช OpenSSH ดังรูป จะตองมีการ
กําหนด IP ของ Linux Server ,User ในการ login และ port ที่ใชในการ connect

เมื่อสามารถ connect เขา Linux Server ได จะมีขอความตอนรับดังรูปดานลาง

ใหทําการใส password ตามรูปดานลาง ถาใสไมถูกตองจะไมสามารถเขาสู Linux Server ได

ในกรณีที่ใช user เปน root ในการ login เขา SSH จะไมสามารถเขาได เนื่องจากใน file config มี
การหามไว และถาสามารถเขาไดจะแสดงดังรูปดานลาง
เพียงเทานี้ SSH Server ก็มีความปลอดภัยแลว

ทําการตรวจสอบวามีใคร login เขามาใน Linux Server บาง
[root@linux-jodoi ~]# netstat -tanp|grep sshd
tcp 0 0 :::54321
:::*
LISTEN 4447/sshd
tcp 0 0 ::ffff:172.18.1.100:54321 ::ffff:172.18.1.7:1422 ESTABLISHED 4495/sshd:
jodoi [p
[root@linux-jodoi ~]# w
03:36:24 up 59 min, 2 users, load average: 0.03, 0.05, 0.05
USER TTY FROM
LOGIN@ IDLE JCPU PCPU WHAT
root tty1 02:40 48:38 1.33s 1.33s -bash
jodoi pts/0 172.18.1.7 03:34 1.00s 1.31s 0.49s sshd: jodoi [priv]

สรุปควรจะมีการเปลี่ยนคา Config ที่เปนคา default โดยเฉพาะ port 22 และการหาม root
login เขา SSH Server ได เนื่องจากผูที่ใชงาน Linux Server จะรูวาจะตองมีการเปด port 22 ไว
และ user Admin ก็คือ user root นั่นเอง ถือวาเสี่ยงมากถาไมเปลี่ยนแปลง และถาตั้ง password งาย
เกินไปก็อันตรายมาก และยังมีโปรแกรมในการสุมสราง password สําหรับไว hack password เขา
SSH Server อีกดวย

หวังวาบทความนีค้ งจะกอใหเกิดประโยชนไมมากก็นอยสําหรับผูที่ทํางานอยูในแวดวงไอ
ทีและใช Linux Server อยูนะครับ
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