
 

Dariusz Puchalak
Dariusz_Puchalak < at > ProbosIT.pl

Know your tools

socat



  

O mnie.

Linux/Unix – 14+ lat
KVM ~ 2.5lat

IT „Consulting” ~ 10 lat

I'm NOT a programmer!



  



  

Historia

1995 netcat – Hobbit
1996 netcat 1.10
ok. 2002 socat 



  

netcat

Telnet like:
nc mail.probosit.pl 25

Prosty serwer TCP:
cat /etc/passwd | nc -q 1 -l -p 8080

Przesyłanie po UDP:
echo '<0>message' | nc -w 1 -u loghost 514



  

Szybkie przesyłanie plików

Host A:
nc -l -p 1234 | tar -xvf - -C /mnt/xen/ISO

Host B:
tar -cvf - -C ISO/ . | nc -w 3 192.1.1.2 1234



  

Własny serwer w shellu :)

nc -l -p 1234 -e /bin/bash



  

Netcat czy netcat czy netcat?

puchalakd@moon:~$ apt-cache search netcat
corkscrew - tunnel TCP connections through HTTP 
proxies
netcat - TCP/IP swiss army knife -- transitional 
package
netcat-openbsd - TCP/IP swiss army knife
netcat-traditional - TCP/IP swiss army knife
netcat6 - TCP/IP swiss army knife with IPv6 support
netrw - netcat like tool with nice features to transport 
files over network
socat - multipurpose relay for bidirectional data 
transfer



  

Netcat limitations

„left” side: STDIO lub program
„right” side: TCP, UDP (connect, listen)
„jednorazowy”



  

Better netcat - socat

Przepisany od nowa w C
GPLv2
mamy dwa „adresy”
socat [opcje] address1 address2
przesyłanie dany w obu kierunkach przy 
użyciu deskryptorów Uniksowych
forkuje
wiele typów adresów
setki opcji



  

Podstawowe adresy

Stdio:
stdio
-

TCP klient/serwer:
tcp4:localhost:1080
tcp4-listen:8080 (lub tcp-l:...)

UDP klient/server
udp4:host:2049
udp4-l:500
-T timeout



  

Podstawy

Klient TCP (telnet):
socat – tcp:10.2.2.2:25

Klient UDP:
socat – udp:1.2.3.4:500,sp=500

Serwer TCP:
socat - tcp-l:8080,reuseaddr



  

Podstawy

Własny jednorazowy serwer:
socat tcp-l:12345,reuseaddr \ 
exec:”/bin/bash”,nofork



  

Ale można więcej

Jako adresy można użyć:
fd:2 - istniejący już uchwyt pliku

Otwarcie pliku, urządzenia, named pipe:
open:/tmp/plik
open:/dev/tty
create:/tmp/named_pipe

Historia poleceń:
readline,history=/tmp/historia



  

Uruchamianie programów

Uruchamianie programów w pod shellu:
system:'while read ...; do .....; done',pipes



  

Proxy

Korzystanie z  proxy:

proxy:proxy:www.google.com:80,proxyport
=3128,proxyauth=user:password



  

SOCKS4/SOCKS4A

Połączenie poprzez serwer SOCK4
SOCKS4:sockserwer:host_zdalny:port



  

OpenSSL klient/serwer

Klient:
openssl:www.strona.pl:443,verify=0

Serwer:
openssl-listen:443,cert=/etc/cert.pem

http://www.strona.pl/


  

Ciekawsze opcje

Podepnij się do konkretnego adresu:
bind=1.2.3.4

Podepnij się do konkretnego interfejsu:
bindtodevice=eth0

Port źródłowy:
sp=53
sp=514

Tzw. port bezpieczny:
lowport



  

Ciekawsze opcje

Użyjmy TCPWrapper:
tcpwrap=mydns
tcpwrap-etc=$HOME/etc
allow-table=/etc/hosts.allow
deny-table=/etc/hosts.deny

użyjmu chroot:
chroot=/var/chroot

Zmieńmy GID lub UID:
setgid=123
setuid=1005



  

Ciekawsze opcje

Zmieńmy użytkownika:
su=puchalakd

Zmieńmy użytkownika po chroot'cie:
su-d=nobody



  

Inne przydatne opcje

●Broadcast
●Multicast
●TUN/TAP
●Wieloplatformowość:

● Linux/*BSD
● AIX, HP-UX, Solaris
● cygwin



  

Pytania?

?



  

Dziękuje


