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SSH – Secure Shell
● O protocolo Secure Shell, é um popular e poderoso, software 

baseado  na abordagem de segurança de rede. Quando os dados 
são enviados por um computador para a rede, SSH criptografá-
los automaticamente. Quando os dados atinge o seu 
destinatário, SSH automaticamente descriptografa 
(unscrambles) ele.

● O resultado é transparente criptografia: os usuários podem 
trabalhar normalmente, desconhecem que suas comunicações 
são criptografadas com segurança na rede. Além disso, SSH 
usa modernos e seguros algoritmos que atendem em segurança 
o suficiente requerida em aplicativos críticos de grandes 
corporações. 



  

Servidor SSH

● O serviço de SSH permite fazer o acesso remoto ao 
console de sua máquina, em outras palavras,você poderá 
acessar sua máquina como se estivesse conectado 
localmente ao seu console (substituindo o rlogin e rsh). A 
principal diferença com relação ao serviço telnet padrão, 
rlogin e rsh é que toda a comunicação entre 
cliente/servidor é feita de forma encriptada usando chaves 
públicas/privadas RSA para criptografia garantindo uma 
transferência segura de dados



  

SSH – Secure Shell

● Secure Shell ou SSH é, simultaneamente, um programa de 
computador e um protocolo de rede que permite a conexão 
com outro computador na rede, de forma a executar 
comandos de uma unidade remota. Possui as mesmas 
funcionalidades do TELNET, com a vantagem da conexão 
entre o cliente e o servidor ser criptografada. 



  

● Em conexões sem criptografia (rsh, rlogin) os 
dados trafegam de forma desprotegida e caso exista 
algum sniffer instalado em sua rota com a máquina 
destino, todo o que fizer poderá ser capturado 
(incluindo senhas).



  

SSH - Funcionamento

● SSH opera sobre uma arquitetura cliente/servidor, como mostrado na 
figura a seguir. Um servidor SSH programa, que geralmente é 
instalado e executado por um administrador de sistemas, aceita ou 
rejeita conexões de entrada para o seu computador anfitrião.

● Usuários SSH em seguida, execute o programa cliente, normalmente 
em outros computadores, para fazer solicitações do servidor SSH, 
como "Por favor log-in", "Por favor, me envie um arquivo", ou "Por 
favor, execute o comando". Todas as comunicações entre clientes e 
servidores são criptografadas e protegido de qualquer modificação. 



  

SSH - Funcionamento

● SSH utiliza um poderoso método de criptografia chamado de Public 
Key Cryptography que fornece autenticação e encriptação entre os 
hosts (cliente e servidor) de maneira que nenhum password e 
nenhum envio de dados sejam facilmente interceptados
por outros hosts.Esse método usa uma chave pública (public key) 
para encriptação dos dados e uma chave privada (private key) para 
desencriptação. Assim, antes de o PC do João estabelecer conexão 
com o Mac da Joana, eles passam por um processo de
"reconhecimento"de troca de chaves públicas: o PC envia sua chave 
pública para o Mac reconheçe-la, e o Mac faz o mesmo com o PC. 
Feita a troca, a comunicação pode ser feita com segurança. 



  

SSH - Comandos

● ssh : Programa usado para logar e executar comandos 
dentro de uma máquina remota. 

● slogin : Nome alternativo ao comando ssh.
● scp : Programa utilizado para cópia remota de arquivos.
● sftp : Similar ao uso do ftp(File Transfer Protocol - 

Protocolo de Transferência de Arquivo), a diferença é que 
o sftp realiza todas as operações de forma criptografada. 



  



  

O protocolo SSH 

● SSH é um protocolo, e não um produto. É uma 
especificação de como transmitir através de uma 
rede de comunicações.

● O protocolo SSH efetua e garante a autenticação, 
criptografia, bem como a integridade dos dados 
transmitidos por uma rede, como mostrado na 
figura a seguir. 



  



  

SSH – Definindo Termos

● Autenticação  Confiantemente determina 
identidade de alguém. Se você tentar fazer logon 
em uma conta em um computador remoto, SSH 
pede a prova de sua identidade digital. Se você 
passar no teste, você pode entrar em sessão, caso 
contrário rejeita a conexão SSH. 



  

SSH – Definindo Termos

● Criptografia  Embaralhamento dos dados assim 
tornando-os ininteligível, exceto para os destinatários. Isso 
protege os seus dados quando trafegarem através da rede. 

● Integridade  Garante que durante a transmissão dos 
dados através da rede, estes cheguem ao destino 
inalterados. Se um terceiro  capturar e modificar os seus 
dados em trânsito, SSH detecta este fato. 



  

SSh - Resumo

● Em suma, SSH faz conexões de rede entre os 
computadores, com fortes garantias de que as partes 
sobre as duas extremidades da conexão são 
verdadeiras. Ele também garante que todos os 
dados passando ao longo destas conexões cheguem 
inalterados e não lidos por terceiros.



  

SSH - Túnel


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15

