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CAP 9 – Serviços de Camada de Aplicação

http://www.boscojr.com/fg/ar/aplic.pdf
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Roteiro

● Introdução
● Uso de Proxies
● Conceito de Deamons

– Inet e Xinet
– Segurança com TCP Wrappers

● Serviço de DNS (checar entendimento...)
● Servidor WWW
● Correio Eletrônico
● Serviço de Compartilhamento de Arquivos
● Serviço de Impressão
● Bônus: Serviço de Tempo
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Introdução

● Serviços de Camada de Aplicação
– Todos os serviços que são utilizados pelo 

usuário do Sistema: 
● Ué, mas todos os serviços não são utilizados pelo 

usuário?
● FTP, WWW, DNS, Impressão, Autenticação
● Serviços como DHCP, OSPF, SNMP por exemplo 

são serviços que não se encaixam nesta 
descrição.

http://www.boscojr.com/fg/ar/aplic.pdf
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Uso de Proxy

● “É um agente que trabalha em nome de 
outro”

● Com o uso de proxy é possível ter acesso 
a serviços que estão acessíveis apenas 
em host de terceiro, ou ainda 
implementar políticas de acesso a 
serviços
– Ex: o site X é proíbido e o Y é permitido.

http://www.boscojr.com/fg/ar/aplic.pdf


http://www.boscojr.com/fg/ar/aplic.pdf V 1.3

Uso de Proxy: Tecnologia

● É o intermediário: Recebe as requisições 
do cliente  e as repassa para o servidor.

● Trabalha em nível de aplicação, ou seja 
são específicos para tratar requisições de 
aplicações (protocolos).EX: TCP, HTTP, 
FTP, VOIP (SIP), etc

http://www.boscojr.com/fg/ar/aplic.pdf
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Serviço de Proxy e Internet

● Compartilhar conexão com a internet 
apenas quando existe um IP válido 
disponível (Os demais computadores 
acessam através da máquina conectada)

● Melhorar a experiência do usuário 
entregando dados já buscados e 
armazenados em cache

● Disciplinar o acesso aos recursos da rede 
externa (internet)

http://www.boscojr.com/fg/ar/aplic.pdf
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Configurações de Proxy

● Proxy Cache: Armazena os dados das 
requisições feitas em disco. As próximas 
requisições serão atendidas pelos dados em 
cache sem a necessidade de baixa da rede 
externa (internet)

● Proxy Transparente: O cliente desconhece a 
existência do proxy. O pacote IP com a 
requisição para rede externa tem o seu 
endereço de destino modificado para o IP do 
proxy. É necessário um firewall com NAT

http://www.boscojr.com/fg/ar/aplic.pdf
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Configurações de Proxy

● Proxy Reverso: Utilizado para aliviar a 
carga nos servidores da aplicação. Ficam 
posicionados a frente do servidores de 
aplicação dentro da infra do provedor do 
serviço.

http://www.boscojr.com/fg/ar/aplic.pdf
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Se o Proxy é um intermediário e o Firewall 
NAT também faz esse papel. Qual a 

diferença entre os dois?

http://www.boscojr.com/fg/ar/aplic.pdf
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Laboratório: Proxy Squid
http://www.boscojr.com/fg/ar/labsquid.pdf
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Daemon/Software Servidor

● “Um daemon é um programa de computador 
que executa como um processo em plano de 
fundo, em vez de estar sob o controle direto 
de um usuário interativo.”

● Daemon = Serviço
● Normalmente inicia junto com o SO
● Pode ser inicializado ou parado através de 

interfaces específicas.

http://www.boscojr.com/fg/ar/aplic.pdf
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Instalação de um novo serviço

● O arquivo de serviço registra no sistema 
as portas do serviço

● Para o novo serviço registrado é preciso 
cria uma entrada neste arquivo 
informando serviço, porta e o protocolos

ex: discd 11000/tcp

http://www.boscojr.com/fg/ar/aplic.pdf


http://www.boscojr.com/fg/ar/aplic.pdf V 1.3

Gerenciamento de Daemons
Unix Like

● start | stop | restart
– Pode existir opções específicas: Reload, initdb, etc.

● Init
– System V (Red Hat até 5)

● /etc/rcX, onde x 0 -> 6 | S inicia o serviço e K para o serviço

– BSD (Debian)
– Ex:

● # service cupsd restart
● # /etc/init.d/cupsd restart

● Systemd
– # systemctl restart cupsd

http://www.boscojr.com/fg/ar/aplic.pdf
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Super servidor Inet/xinet

● Escuta a porta de serviço e sob demanda 
inicializa os serviços.

● Criado para economizar memória
● Hoje pode ser utilizado para entregar 

conectividade TCP para aplicações que 
não possuem TCP implementado (Acesso 
via Rede)

http://www.boscojr.com/fg/ar/aplic.pdf
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Segurança com TCP_WRAPERS

● Permite verificar o cliente e decidir se a 
conexão será feita ou não

● Semelhante a um firewall mas a conexão 
com o Superservidor é estabelecida esse 
por sua vez decide se o cliente é ou não 
válido baseado em

● /etc/hosts.allow
● /etc/hosts.deny

http://www.boscojr.com/fg/ar/aplic.pdf
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Serviço WWW

http://www.boscojr.com/fg/ar/aplic.pdf
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Introdução

● O serviço WWW é implementado basicamente por 
dois protocolos http e sua versão segura https

● Os software que implementa o serviço www é 
chamado de servidor web

● São exemplos de servidores web: Apache,  IIS e 
NGINX.

● Muitos servidores web são capazes de executar 
programa a fim de fornecer conteúdo dinâmico. 
As linguagens mais utilizadas são: 

http://www.boscojr.com/fg/ar/aplic.pdf
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Anatomia de Aplicações WEB

Browser

WebServer

Script
Gateway/

CGI

Framework
Scripts

Executável

SGBD

PersistênciaAplicação/Regras de NegócioClient/GUI

Aplicação

HTTP
HTTPS
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Cliente

● Aplicação Cliente
● Protocolo HTTP/HTTPD
● Navegadores

– Firefox, Chrome, IE

● Outros Webservices (SOAP, REST)
● Envio de Informações (método):

– GET
– POST
– HEAD

http://www.boscojr.com/fg/ar/aplic.pdf
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WebServer

● Responde as requisições dos clientes
● Apache, IIS (80% do marketshare)
● Conteúdo estático vs Conteúdo Dinâmico

– Estático: Página (HTML, CSS, JS), Figuras 
(PNG, JPEG, GIF), Outros (Zip, Exe)

– Dinâmico (Aplicação): Executa um programa.
● Scripts (PHP, ASP, PERL, PYTHON)
● Bytecode (Java)

)

http://www.boscojr.com/fg/ar/aplic.pdf
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“Script Gateway”

● Responsável por executar a parte dinâmica 
do site

● Através de Módulos ou de CGI
– CGI: Common Gatway Interface – Pode ser script 

ou executável. Pode ser usado qualquer artefato 
que possa ser executado no SO que hospeda o 
Servidor Web. Usa uma interface específica. 
(usados nos primórdios). 

– Módulos: Interpreta Script armazenados no 
servidor

http://www.boscojr.com/fg/ar/aplic.pdf


http://www.boscojr.com/fg/ar/aplic.pdf V 1.3

Framework

● Utilizado para aumentar a produtividade dos 
programadores.

● Possui funções prontas para diversas atividades 
relacionadas ao desenvolvimento de aplicações, tais 
como:
– Banco de Dados
– Geração e Processamento de Formulários
– Criação de Interfaces
– Dentre outras.

● Pode ser uma fonte de vulnerabilidade.

http://www.boscojr.com/fg/ar/aplic.pdf
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SGBD

● Responsável pela persistência dos dados
● É muito comum está hospedado no 

mesmo servidor WEB.
● Do ponto de vista de segurança deve ser 

hospedado em outro Servidor com IP 
reservado (DMZ).

Internet X FW

WWW SGBD

Rede Pública DMZ

http://www.boscojr.com/fg/ar/aplic.pdf
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Arquitetura de Rede
(Boa Prática)

Internet X

WWW SGBD

Rede 
Pública

DMZ A

DMZ B

FW
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Protocolo: HTTP

● Características
● Seção
● URI
● Métodos
● Códigos de Retorno
● Autenticação

http://www.boscojr.com/fg/ar/aplic.pdf


  

HTTP: Características

● Hypertext Transfer Protocol
● Implementa o serviço web arquitetura TCP/IP;
● Baseado no modelo Cliente-Servidor;
● Utiliza os serviços de transporte orientado a 

conexão porta 80/TCP;
● Envio e recebimento de mensagens;



  

HTTP: Teste

# telnet www.terra.com.br 80
Connected to www.terra.com.br.
Escape character is '^]'.
GET /index.html HTTP/1.1
host: www.terra.com.br
User-Agent: Mozilla/4.0

HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Thu, 07 Aug 2014 15:25:31 GMT
Content-Type: text/html
...
Connection: keep-alive

C:

S:

DIGITE

http://www.terra.com.br/


  

HTTP: Sessão

● Uma sequência de transações de requisição 
resposta usando a mesma conexão TCP;

● O cliente inicia a comunicação estabelecendo 
uma conexão TCP para uma porta do servidor, 
por omissão a porta 80;

● O servidor escutando naquele IP e naquela 
porta, retorna com “HTTP/1.1 200 OK”, 
juntamente com o resultado da requisição ou 
erro informado;



  

HTTP: URI

● Em TI, um Identificador Uniforme de Recursos 
(URI) - Uniform Resource Identifier (em inglês) 
é uma cadeia de carateres compacta usada 
para identificar ou denominar um recurso na 
Internet (wikipedia).
<scheme name> : <hierarchical part> [ ? <query> ] [ # <fragment> ]

http://www.boscojr.com/protcomseg/form.php?qualquer=algo



  

HTTP: Métodos

● GET: Usado para solicitar um recurso do servidor;
● HEAD: É idêntico ao GET mas só vem o cabeçalho da resposta a requisição;
● POST: O método post é usado para solicitar ao servidor o processamento de 

informações enviadas no corpo da requisição. É maneira padrão usada para 
processar formulários web;

● PUT: Solicita que o objeto enviado junto a requisição, seja armazenada sob a 
URI fornecida. Se o recurso não existe ele é criado, se existe ele é modificado.

● DELETE: Pode ser usado para remover um recurso específico.
● TRACE: Ecoa o pedido recebido de modo que o cliente pode ver as  

mudanças ou adições (se houver) foram feitas por servidores intermediários.
● OPTIONS: Retorna os métodos http que o servidor suporta para determinada 

URL. Isso pode ser usada para checar a funcionalidade do servidor. 
● CONNECT: Converte o pedido de conexão em um túnel TCP/IP transparente, 

geralmente para facilitar a comunicação criptografada com SSL (HTTPS) 
através de um proxy HTTP não criptografado.

● PATCH: Aplica modificações parciais para um determinado recurso.
● Um servidor web mínimo deve ter pelo menos os métodos GET e HEAD



  

HTTP: Códigos de Retorno

● 200 OK
● 400 Bad Request
● 401 Unauthorized
● 403 Forbidden
● 404 Not Found
● 405 Method Not Allowed
● 500 Internal Server Error
● 503 Service Unavailable

Fonte: http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html



  

HTTP:Métodos
GET x POST

● É possível usar o método GET para enviar dados de 
formulários do servidor, porém não é aconselhável, pois os 
dados serão passados na URL, e podem ser facilmente 
reproduzidos numa tentiva de fraude no sistema. O método 
correto para envio do formulário é o metodo POST.

● Entrada no html para o método GET:
– <FORM action=form.php method=GET>

● Entrada no html para o método POST:
– <FORM action=form.php method=POST>

● Exemplos:
– : www.boscojr.com/protcomseg/form.php

http://www.boscojr.com/protcomseg/form.php


  

HTTP: Autentication Header
RFC 2617

● Implementação interna do servidor Web que permite 
que um determinado recurso seja protegido por login 
e senha.

● Quando o cliente solicita um recurso que está 
protegido por senha o servidor retorna um cabeçalho 
para autenticação, neste momento o navegador 
mostra uma tela para o usuário digitar o login e senha.

● Dois formatos:

– Basic Access Authentication: Senha em texto claro

– Digest Access Authentication: Senha cifrada

Fonte: http://www.informatik.fh-nuernberg.de/professors/trommler/internet_security/HTTP%20Authentication.pdf
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DNS – Domain Name Service
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Roteiro

● Histórico
● Funcionamento
● Servidores Raiz
● Resolução de Nomes
● Servidor Cache
● Servidor Mestre
● Clientes DNS
● Configuração Mestre
● Delegação
● Servidor Escravo
● Gestão DNS no Brasil
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Histórico

● Resolução de Nomes nos primórdios era 
feita utilizando um arquivo que mapeava 
nomes em endereços.

● O arquivo hosts.txt era distribuído de 
tempos em tempos para todas máquinas 
conectadas na internet

● Com o crescimento do internet, em 1983, foi 
criado o DNS (Domain Name System) – 
Sistema de Nomes de Domínio 
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Funcionamento

● Ideia Básica: Todos os hosts conectados a 
internet e que precisassem ser acessados por 
um nome devem fazer parte de um Domínio;

● A partir de um domínio Raiz(controlado pelos 
EUA) haveria uma Delegação para os domínios 
de mais Alto Nível (Genérico e de Países);

● Abaixo de cada domínio poderá ser criado 
subdomínios com autorização do domínio de 
mais alto nível (Delegação).

http://www.boscojr.com/fg/ar/aplic.pdf
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Domínios

http://www.boscojr.com/fg/ar/aplic.pdf


http://www.boscojr.com/fg/ar/aplic.pdf V 1.3

Domínios

http://www.boscojr.com/fg/ar/aplic.pdf
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Servidores Raiz

http://www.boscojr.com/fg/ar/aplic.pdf
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Instalação do Serviço

● Desative o selinux (/etc/selinux/config)
● # scp -r host:./pkgs .
● # cd pkgs
● # rpm -Uhv bind-* GeoIP-* nano-* wget-*
● # nano /etc/named.conf
● Procurar as diretivas abaixo:

– directory “/var/named”
– Zone “.” IN {

● type hint
● file “named.ca”

– }

● # vi /var/named/named.ca  
OBS:

Host será informado
Em sala

Indica a Pasta onde
 os arquivos de zona 

devem ser criados

Configuração da
Zona raiz.

named.ca tem os servidores raiz

http://www.boscojr.com/fg/ar/aplic.pdf
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Processo de Resolução de 
Nomes

● Biblioteca Cliente
● Servidor de DNS Recursivo X Autoritativo

Aplicação
Servidor

Local
IP1

1- Consulta Recursiva
> www.xpto.com ?

Servidor
Raiz '.'

Conf TCP/IP Host

IP: X.Y.W.Z
Mask: C
Gateway: D
DNS: IP1,IP2,...

2- Consulta Não Recursiva
> www.xpto.com ?

3- Resposta: Servidor 'com'

Servidor
com

4 - Consulta Não Recursiva
> www.xpto.com ?

7 - Resposta: Servidor:
> www.xpto.com = A.B.C.D

8 - Resposta: Servidor:
> www.xpto.com = A.B.C.D

5- Resposta: Servidor 'xpto'

Servidor
xpto

6 - Consulta Não Recursiva
> www.xpto.com ?

http://www.boscojr.com/fg/ar/aplic.pdf
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Servidor Cache
● Não responde por nenhuma zona. Apenas responde consultas recursivas;
● OBS: Servidores Raiz estão indisponíveis na intranet da FG, a alternativa é 

usar a diretiva forwarders e forward only.
● # vi /etc/named.conf

– Procurar:
● allow-query { rede1; rede2; rede3; }; substituir localhost por 0.0.0.0
● forwarders { IP_DNS_REDE_FG; };
● forward only;
● recursion yes;

● Iniciar o serviço:
– # systemctl start named
– # systemctl enable named

● Fazer uma consulta:
– # host www.terra.com.br  127.0.0.1  

http://www.boscojr.com/fg/ar/aplic.pdf
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Servidor Mestre (Master)

● Servidor Principal do Domínio;
● Possui o arquivo com as informações do 

Domínio (arquivo de zona);
● Responder as consultas de forma 

autoritativa para o domínio;
● Resposta Autoritativa: Resposta que vem 

do servidor responsável pelo domínio. 
Pode ser Mestre ou Escravo. 

http://www.boscojr.com/fg/ar/aplic.pdf
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Servidor Mestre

● Arquivo de Zona: Tipos de Registro
● SOA: Start of Authority – Todas as informações a respeito do 

dominio. Exemplo:Email do Admin, Validade dos Registros, Tempos 
de comunicação com escravo

● A: Address – Associa host com um Endereço IPv4
● AAAA: Address IPV6: Associa Host e endereço IPv6
● PTR: Ponteiro – Associa IP com Host
● NS: Name Server: Servidor de Nomes do Domínio.
● MX: Mail Exchange: Servidor de Email do Domínio
● CNAME: Canonical name: Outro nome (Apelido para um host).
● TXT: Texto: Valor Arbitrário, pode ser usado por outras aplicações
● Existem outras dezenas de tipos de registro, consulte

– https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_DNS_record_types

http://www.boscojr.com/fg/ar/aplic.pdf
http://www.xpto.com/
http://www.xpto.com/
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Clientes DNS - NSLOOKUP

● Consultas:
– # nslookup

– > set q=ns
– > uol.com.br
– > set q=mx

– > uol.com.br
– > set q=soa
– > uol.com.br

– > set q=txt
– > uol.com.br

http://www.boscojr.com/fg/ar/aplic.pdf
http://www.terra.com.br/


http://www.boscojr.com/fg/ar/aplic.pdf V 1.3

Clientes DNS - Dig

● Ferramenta para auditoria em DNS
● Consulta Simples

– # dig www.uol.com.br

● Exibindo os “saltos” da consulta:
– # dig www.boscojr.com +trace

● Pedindo um tipo de registro específico
– # dig uol.com.br TXT

● Transferindo o arquivo de zona (Configuração ruim)
– # dig -t axfr inter.net @ns02.eusc.inter.net

http://www.boscojr.com/fg/ar/aplic.pdf
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Clientes DNS - Erros

http://www.boscojr.com/fg/ar/aplic.pdf
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Configuração Mestre

● Passos:
– 1 – Criação do Arquivo de Zona
– 2 – Criação do Domínio no arquivo 

/etc/named.conf
– 3 – Teste de configuração com um cliente

http://www.boscojr.com/fg/ar/aplic.pdf
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Configuração Mestre

● 1 – Criação do Arquivo de Zona
– # vi /var/named/[seunome].aula
–

> http://www.boscojr.com/fg/ar/template-dns.txt

http://www.boscojr.com/fg/ar/aplic.pdf
http://www.uol.com.br/
http://www.boscojr.com/
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Configuração Mestre

● 2 – Criação do Domínio no arquivo 
/etc/named.conf

● # nano /etc/named.conf
– zone “seunome.aula” IN {
–                 type master;
–                 file “seunome.aula”;
– };

● # systemctl restart named 
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Configuração Mestre

● 3 – Testes de Configuração
– # host www.seunome.aula 127.0.0.1

● Recomendação: Em produção o master 
não deve responder a consultas 
recursivas (Use a diretiva recursive no), 
principalmente na internet, pois isso pode 
atrasar o tempo de resposta de consultas 
a registros da zona.
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Delegação

● Uma vez que se possua um Domínio DNS válido, o esquema 
de delegação dá total autonomia para o admin do domínio 
entregar para terceiros a administração de subdomínios;

● Ex: Imagine o domínio aula, admin deste domínio poderia 
delegar a autoridade para responder pelo subdomínio 
seunome.aula para um outro servidor administrado por 
você;

● Para fazer isso basta configurar o seguinte no arquivo de 
zona no servidor do dominio aula:
– seunome.aula IN NS srv.seunome.aula
– srv.seunome.aula IN A   10.a.b.c ; IP do servidor da zona seunome
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Servidor Escravo (Slave)

● Transfere o arquivo de zona do master
● Responde autoritativamente pela zona
● Pode ser usado para balanceamento de carga 

ou em caso de falha do master
● Pode haver vários
● 1 Escravo = Secundário
● 2 Escravos = Terciário
● N escravos =Eneário
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Configuração Escravo

● Passos:
– No Mestre da zona permitir a transferência 

do arquivo de zona adicionando a diretiva 
allow-transfer;

– No Escravo da zona cadastrar a zona 
secundária no arquivo /etc/named.conf.

http://www.boscojr.com/fg/ar/aplic.pdf
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Configuração Escravo

● No Mestre da zona permitir a transferência do 
arquivo de zona adicionando a diretiva allow-transfer 
no arquivo /etc/named.conf;

● # nano /etc/named.conf
– zone “seunome.aula” IN {
–                 type master;
–                 file “seunome.aula”

–                 allow-transfer { IP_SLAVE1;IP_SLAVE2; };
– }

● # systemctl restart named 
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Configuração Escravo

● No Escravo da zona cadastrar a zona secundária no 
arquivo /etc/named.conf.

● # nano /etc/named.conf
– zone “seunome.aula” IN {
–                 type slave;
–                 file “seunome.aula”;
–                 masters { IP_MASTER; };
– }

● # systemctl restart named 
● # host www.seunome.aula 127.0.0.1
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Validade dos Registros e 
Tempos no DNS

● O TTL informa a validade dos registros da zona quando cacheados. 
Os valores informados no registro SOA estabelecem o 
comportamento do slave

● Serial: Para que o slave perceba uma alteração e baixe novamente 
o arquivo de zona esse valor deve ser aumentado. Comum usar 
data no formato inverso;

● Refresh: Tempo para verificar novas atualizações;
● Retry: Tempo para tentar o refresh novamente em caso de falha;
● Expire: Apos esse tempo sem fazer refresh deixa de responder 

pela zona;
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Gestão do DNS no Brasil

● A gestão da internet no Brasil está a cargo do 
Comitê Gestor da Internet – Brasil (cgi.br)

● Para conseguir um dominio .br você deve dirigir-se 
ao registro.br controlado pelo cgi.br;

● Existem regras para certos tipos de domínios, tais 
com .gov.br, org.br, edu.br;

● Outros domínios como .com.br., .pro.br são livres 
para comprar, inclusive podem ser comprados 
através de empresas estrangeiras como o godaddy.
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Além do DNS

● Ataques de DNS
– Envenenamento de cache
– DNS spoofing

● DNS sec
● Atualização dinâmica de zonas
● Registro coringa (*)
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Serviço de Correio Eletrônico
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Roteiro

● Instalação do Lab
● Arquitetura
● Protocolos
● Formatos de Mensagem
● Apelidos
● DNS
● Considerações de Segurança

– Retransmissão (Open Relay)
– Spam
– Lista Negra

http://www.boscojr.com/fg/ar/aplic.pdf


http://www.boscojr.com/fg/ar/aplic.pdf V 1.3

Instalação do Lab

● Desative o selinux (/etc/selinux/config)
● # vi  /etc/selinux/config

– SELINUX=disabled

● # reboot
● # dhclient enp0s3
● # scp -r host:./pkgs .
● # cd pkgs
● # rpm -Uhv *
● # systemctl start sendmail
● # systemctl enable sendmail 

Host será informado em sala!
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MailBox

MDA

Arquitetura

● Mail user agente – MUA: Aplicação Cliente, ex: outlook ou webmail. 
Protocolos SMTP, POP ou IMAP;

● Mail Transfer agente – MTA:   transferire a mensagem entre os 
servidores de e-mail do remetente e do destinatário. Protocolo SMTP;

● Mail Delivery Agente – MDA: Entrega a mensagem na caixa de e-
mail local (mailbox) do destinatário;

● Mail Retrieval Agente – MRA: Entrega a mensagem ao cliente do 
usuário. Protocolos POP ou IMAP;

MUA

MTA

MUA

MRA

MailBox

MTA

MRA

MDA
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Protocolos Utilizados

● SMTP: Protocolo utilizado no envio da mensagem do cliente 
MUA para o servidor de correio e também entre servidores de 
correio na internet

● POP3:(Post Office Protocol - Protocolo dos correios) permite, 
como seu nome indica, recuperar o seu e-mail num servidor 
distante (o servidor POP). Ele é necessário para as pessoas não 
conectadas permanentemente à Internet, para poderem 
consultar os e-mails recebidos offline.

● IMAP4:  (Internet Message Access Protocol) é um protocolo 
alternativo ao POP3, que oferece mais possibilidades. Entre 
outras, ele permite gerenciar vários acessos simultâneos, 
administrar várias caixas de e-mail e organizar as mensagens 
de acordo com mais critérios.

Fonte: http://br.ccm.net/contents/282-os-protocolos-de-servico-de-mensagens-smtp-pop3-e-imap4
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Protocolo SMTP

Fonte: http://br.ccm.net/contents/282-os-protocolos-de-servico-de-mensagens-smtp-pop3-e-imap4
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Protocolo SMTP

Fonte: http://br.ccm.net/contents/282-os-protocolos-de-servico-de-mensagens-smtp-pop3-e-imap4
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Protocolo SMTP – Prática
Enviando email

● Enviar e-mail para o usuário aluno
● # adduser aluno
● # telnet localhost 25

helo local

mail from: aluno@localhost

rcpt to: root

data 

Texto que deseja enviar.

.

quit 
● # mail
● & <enter para ler> ; exit para sair

O Ponto “sozinho” na linha sinaliza o fim da mensagem

Comandos: Adiciona Usuário; Conecta na
Porta 25.

Protocolo Digitar...

Comandos: visualizar o email
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Protocolo POP3

● Comandos

Fonte: http://br.ccm.net/contents/282-os-protocolos-de-servico-de-mensagens-smtp-pop3-e-imap4
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Formato da Mensagem

● RFC 822: 
– Formato da Mensagem somente TEXTO

● RFC 2045 e RFC 2056: 
– MIME (Multimedia Mail Extension)
– Mensagens Multimídia
– Codificação BASE64
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RFC 822: Mensagem Texto

Cabeçalho: To, From, Subject, cc,cco

Corpo da mensagem: 
Somente Texto (ASC-II)

Linha em Branco
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MIME

From: boscojr@gmail.com
To: aluno@faculdade.com
Subject: Atividade para Unidade II
MIME-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Type: image/jpeg

dGVzdGUKDados 
Codificados

Tipo e Subtipo do dado

Codificação usada
Codificação usada
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MIME Types/Subtypes

● Text
– txt,html

● Image
– Jpeg, png, gif

● Audio
– basic,mp3

● Video
– mpeg, quicktime

● Application:
– ms-word, octet-steam
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Mail Aliases

● Um alias de e-mail é simplesmente um 
endereço de e-mail de encaminhamento.

● Arquivos:
– /etc/aliases, (arquivo texto)
– /etc/aliases.db (base que lida pelo servidor de email)

● Formato:
local-alias-name: usuariolocal, outrousuariolocal, usuarioremoto@example.com

● Comandos: newaliases – Recria o aliases.db com 
base no aliases
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Aliases

● Enviar um e-mail para admin
– # mail adm
– Verificar se o e-mail chegou para root

● Editar o arquivo /etc/aliases
– # nano /etc/aliases
– adm:            root, aluno

● Reconstruir o arquivo de aliases
– Verifique a data do banco de aliases (/etc/aliases.db)

● # ls -l /etc/aliases.db

– Recrie a base de aliases
● # newaliases

– Verifique novamente a data do aliases.db
● # ls -l /etc/aliases.db
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DNS e EMAIL

● Todo o domínio que deseja ter um servidor para receber e-mail 
de usuários  deve ter em seus registros DNS pelo menos uma 
entrada de registro do tipo MX o qual deve apontar para um 
nome de host onde está hospedado o MTA (servidor de e-mail) 
do domínio

● Necessariamente o registro MX deve apontar para um entrada 
do tipo A ou AAAA

● Um domínio pode ter diferentes registros MX indicando uma 
prioridade a ser usada pelo cliente para o envio da mensagem.

● Registros MX exemplo:
– dominio.com           IN MX 5 mail1.dominio.com
– @                                 IN MX 10 mail2.dominio.com

http://www.boscojr.com/fg/ar/aplic.pdf
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DNS e EMAIL

● A RFC 5321 estabelece a forma como a 
consulta pode ser feita:
– Os clientes SMTP devem procurar um registro MX;
– Se (e somente se) nenhum registro MX para o 

domínio for encontrado, trate o domínio como o 
hostname de destino e um valor de preferência 
de 0

– Executar pesquisas A ou AAAA conforme 
necessário para determinar o endereço IP do 
nome de host de destino
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Considerações de Segurança

● Retransmissão
● Spams e antispams
● Listas negras
● Segurança da Mensagem
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Retransmissão ou Relay

● O servidores de e-mail deve esta aptos a encaminhar e-mails 
de usuários do domínio para outros domínios. No entanto você 
deve limitar os ips de origem do envio de mensagem por parte 
dos clientes.

● Quando não se sabe o IP de origem das conexões do usuário, o 
servidor de e-mail deve aceitar envio de todos os ips. Essa 
configuração é conhecida como open relay, e é utilizada por 
spammers para enviar mensagens. O que fatalmente vai gerar 
queixas para o servidor de e-mail em questão o que vai gerar a 
inclusão em listas negras.

● A solução é utilizar envio autenticado (SMTP autenticado porta 
587). A maioria dos servidores de envio hoje trabalham com 
essa configuração.
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Spams

● É o termo usado para referir-se aos e-mails não solicitados, 
que geralmente são enviados para um grande número de 
pessoas. Quando o conteúdo é exclusivamente comercial, 
esse tipo de mensagem é chamada de UCE (do inglês 
Unsolicited Commercial E-mail).

● Spams Zombies: computadores de usuários finais 
comprometidos por códigos maliciosos. Estes códigos 
maliciosos, uma vez instalados, permitem que spammers 
utilizem a máquina para o envio de spam, sem o 
conhecimento do usuário. Dificultam a identificação da origem 
do spam e dos autores também. Os spam zombies são muito 
explorados pelos spammers, por proporcionar o anonimato 
que tanto os protege.

Fonte: http://www.antispam.br/conceito/
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Spams Motivação
● Práticas antigas as cartas de correntes para obtenção de dinheiro fácil, as 

dezenas de panfletos recebidos nas esquinas e as ligações telefônicas 
oferecendo produtos são os precursores do spam. Atuar dessa forma 
exigia investimento.

● A popularização do uso do e-mail, aquele remetente das cartas de 
corrente ou propagandas obteve a facilidade de atingir um número muito 
maior de destinatários. Tudo isso com a vantagem de investir muito pouco 
ou nada para alcançar os mesmos objetivos em uma escala muito maior. 
Por essa razão, esse é um dos maiores motivadores para o envio de spam.

● Desde o primeiro spam registrado e batizado como tal, em 1994, essa 
prática tem evoluído, acompanhando o desenvolvimento da Internet e de 
novas aplicações e tecnologias. Atualmente, o spam está associado a 
ataques à segurança da Internet e do usuário, propagando vírus e 
golpes. Tão preocupante quanto o aumento desenfreado do volume de 
spam na rede, é a sua natureza e seus objetivos.

Fonte: http://www.antispam.br/conceito/
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Spams Estatísticas

Fonte:http://www.antispam.br/estatisticas/
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Spam – Prevenção

● Usuários: Boas práticas
● Sys Admins:

- Configuração do Servidor de Email
● Configurar servidores de lista negra;
● Configurar anti-spam;
● Usar envio autenticado.

http://www.boscojr.com/fg/ar/aplic.pdf


http://www.boscojr.com/fg/ar/aplic.pdf V 1.3

Listas negra

● Servidores de Email proíbidos de enviar e-mails 
para os usuário do servidor. Cadastro Manual 
mediante queixa.

● Ou lista negras colaborativas exemplo:
– ZEN Spamhauss, 
– Abuse.ch
– RATS-NoPtr

● Obs: O mail marketing costuma provocar a 
inclusão dos servidores em lista negra. Cuidado.
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Segurança da Mensagem

● Usar protocolos com criptografia para 
proteger o conteúdo da mensagem
– SMTP over TLS
– POP3 e IMAP over TLS

● Garantia de autenticidade do Remetente
– Assinatura digital
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Serviço de Diretório LDAP
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Roteiro

● Introdução;
● Vantagens;
● Serviço de Diretório;
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Introdução

● LDAP é um sigla para Lightweight Directory Access Protocol 
é baseado no padrão X.500;

● X.500 é um padrão simplificado e flexível para serviços de 
diretório em redes TCP/IP;

● Definidos em RFC 1777/RFC 2251;
● LDAP não substitui banco de dados relacional, “file system” 

ou DNS.
● Aplicações LDAP podem ser agrupadas em 3 categorias :

– Apps para localizar usuários e recursos na rede
– apps que gerenciam estes usuários e recursos

– apps de autenticação e segurança
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Vantagens

● Multiplataforma e Padrão Aberto;
● Independência de fornecedores;
● Fácil manutenção;
● A Replicação de bases nativa do protocolo; 
● Delegação de autoridade e permissão via 

ACL (Access Control List) no próprio 
servidor.
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Serviço LDAP

● Portas de Serviço
● 389 Texto Claro / 636 TLS 
● Softwares Servidores:

– Microsoft AD
– Openldap
– 389/DS
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Instalação do Lab
(Use Bridge como Rede)

● Desative o selinux (/etc/selinux/config)
● # vi  /etc/selinux/config

– SELINUX=disabled

● # reboot
● # dhclient enp0s3
● # scp -r host:./pkgs .
● # cd pkgs
● # rpm -Uhv *

Host será informado em sala!
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Configuração Openldap

● Copiar a configuração para o diretório do serviço openldap:
– # cd /usr/share/openldap-servers/
– # cp DB_CONFIG.example /var/lib/ldap/DB_CONFIG

● Mudar o dono do arquivo de configuração para o usuário de 
serviço do openldap
– # chown ldap. /var/lib/ldap/DB_CONFIG

● Iniciar o serviço openldap
– # systemctl start slapd

● Habilitar o serviço openldap na inicialização
– # systemctl enable slapd 

http://www.boscojr.com/fg/ar/aplic.pdf


http://www.boscojr.com/fg/ar/aplic.pdf V 1.3

Configuração Openldap (cont...)

● Verifique o se o serviço Slapd está 
escutando a porta 389
– # netstat -ntpl
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Interfaces com o LDAP

● Aplicações GUI
● Aplicações Web
● Modo Texto

– Adicionar entradas: ldapadd
– Remover entradas: ldapremove
– Modificar entradas ldapmodify
– Esses comando usam como entrada arquivos 

no formato ldiff

http://www.boscojr.com/fg/ar/aplic.pdf


http://www.boscojr.com/fg/ar/aplic.pdf V 1.3

Formato Ldiff

● LDAP Data Interchange Format ou
● Formato de Troca de Dados LDAP
● Exemplo:

dn: olcDatabase={0}config,cn=config

changetype: modify

add: olcRootPW

olcRootPW: {SSHA}Y5H9z7jLtwG06TelV6X/rP/4BdA2BD0D

Objeto Afetado

Tipo de Mudança

Mudança a ser efetuada

Valor após a alteração
Valor origem do Hash 123456
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Exemplo: Usando o Ldif

● Ajustar a credencial de admin do servidor
– Baixar o ldiff para trocar a senha estabelecer 

a senha (123456)
● # cd
● # wget http://www.boscojr.com/fg/ar/chrootpw.ldiff 

– Modificando a base LDAP:
● # ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f chrootpw.ldif 
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Arvore LDAP

● Dados são armazenados em estrutura hierárquica  chamada 
arvore;

● Todas as entradas em um diretório são chamadas de objetos;
● O caminho completo do objeto na arvore é chamado DN 

(Distinguished Name);
● Estrutura voltada para grande carga de leitura e pouca escrita
● Um objeto na arvore pode ser de dois tipos

– Contêiner: Armazena outros objetos. Pode ser raiz, um pais (c), uma 
organização (o), unidade organizacional (ou), ou um componente de 
domínio (dc).

– Folha (Leaf): Ficam no final de um ramo e não tem objetos 
subordinados.
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Vantagens da Arvore LDAP

● Dados são armazenados em forma de arvore 
(como o serviço de DNS ou um sistema de 
arquivos);

● Isso permite implantar diferentes políticas de 
segurança para ramos das arvores;

● Obter apenas as informações de um ramo da 
hierarquia;

● Combinado com replicação, você pode projetar sua 
árvore para minimizar a utilização de banda da 
rede.
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Serviço de Diretório:Estrutura

● No DNS (empresa.br), 
– no LDAP existe o Distinguished Name (DN)
– dn:cn=jose,ou=departamento,o=empresa,dc=BR

● O “top level” do diretório é chamado base DN;
● O seguintes formatos para a base são válidos:

– o=empresa, c=BR
– o=empresa.br
– dc=empresa, dc=BR
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Arvore LDAP exemplo

dc=Br

dc=empresa

ou=pessoas ou=grupos

uid=joao uid=rui uid=bel cn=dev uid=rh uid=sup
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Usos do LDAP

● Armazenamento de objetos:
– Usuários, grupos, certificados, máquinas, etc...

● Autenticação:
– Senhas, Certificados (Chaves publicas)

● Autorização (Controle de Acesso):
– Utilização de grupos

● Dependendo do uso você precisará 
adicionar esquemas ao diretório.
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Esquemas

● Definem que informações podem ser guardadas no diretório.
● Exemplo:

– Nis: Dados para Network information Server  (login, home, shell, uid, etc.)
– Inetorgperson: Informações pessoais de funcionário (nome, endereço, 

telefone, cargo, etc..)
– Todas os esquemas acima dependem do esquema base cosine
– Esquemas estão em /etc/openldap/schema

● Adicionar os esquemas básicos:
– # cd /etc/openldap/schema/
– # ls
– # ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f cosine.ldif 
– # ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f nis.ldif 
– # ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f inetorgperson.ldif
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Configurando a arvore
chdomain.ldif

dn: olcDatabase={1}monitor,cn=config

changetype: modify

replace: olcAccess

olcAccess: {0}to * by dn.base="gidNumber=0+uidNumber=0,cn=peercred,cn=external,cn=auth"

  read by dn.base="cn=Manager,dc=empresa,dc=br" read by * none

dn: olcDatabase={2}hdb,cn=config

changetype: modify

replace: olcSuffix

olcSuffix: dc=empresa,dc=br

dn: olcDatabase={2}hdb,cn=config

changetype: modify

replace: olcRootDN

olcRootDN: cn=Manager,dc=empresa,dc=br

dn: olcDatabase={2}hdb,cn=config

changetype: modify

add: olcRootPW

olcRootPW: {SSHA}Y5H9z7jLtwG06TelV6X/rP/4BdA2BD0D

dn: olcDatabase={2}hdb,cn=config

changetype: modify

add: olcAccess

olcAccess: {0}to attrs=userPassword,shadowLastChange by

  dn="cn=Manager,dc=empresa,dc=br" write by anonymous auth by self write by * none

olcAccess: {1}to dn.base="" by * read

olcAccess: {2}to * by dn="cn=Manager,dc=empresa,dc=br" write by * read

dc=Br

dc=empresa

cn=Manager
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Exemplo: Usando o Ldif para 
configurar a arvore

● Configurando a arvore para o domínio: 
empresa.br:
– Baixando o ldif:

● # cd
● # wget http://www.boscojr.com/fg/ar/chdomain.ldiff

– Modificando a Base LDAP:
● # ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f chdomain.ldif 
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Povoar o diretório
# replace to your own domain name for "dc=***,dc=***" section

dn: dc=empresa,dc=br

objectClass: top

objectClass: dcObject

objectclass: organization

o: Servidor Empresa

dc: empresa

dn: cn=Manager,dc=empresa,dc=br

objectClass: organizationalRole

cn: Manager

description: Directory Manager

dn: ou=Pessoas,dc=empresa,dc=br

objectClass: organizationalUnit

ou: Pessoas

dn: ou=Grupos,dc=empresa,dc=br

objectClass: organizationalUnit

ou: Grupos

dc=Br

dc=empresa

ou=pessoas ou=grupos
cn=Manager
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Exemplo: Usando o Ldif para 
povoar o diretório

● Povoando o domínio: empresa.br
– Baixar o ldiff com os dados para povoar:

● # cd
● # wget http://www.boscojr.com/fg/ar/basedomain.ldiff 

– Modificando a base LDAP (pedirá a senha: 123456)
● # ldapadd -x -D cn=Manager,dc=empresa,dc=br -W -f 

basedomain.ldif

– Buscando na base:
● # ldapsearch -x -b “dc=empresa,dc=br”
● # ldapsearch -x -b “dc=empresa,dc=br” “cn=Pessoas”
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Adicionando um usuário
● Ldif Adicionar usuário: (http://www.boscojr.com/fg/ar/joao.ldif)

– dn: uid=joao,ou=People,dc=empresa,dc=br
– changetype: add
– objectClass: inetOrgPerson
– description: Joao Smith from Accounting.  Joao is the project manager of the 

building project, so contact him with any questions.
– cn: Joao Silva
– sn: Silva
– uid: joao

● Baixar o arquivo:
– # wget http://www.boscojr.com/fg/ar/joao.ldif 

● Alterar o diretório (vai pedir a senha: 123456):
– # ldapadd -x -D cn=Manager,dc=empresa,dc=br -W -f joao.ldif

Mais informações:
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-use-ldif-files-to-make-changes-to-an-openldap-system
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Adicionando um usuário o 
grupo

● Dev.Ldif
– dn: cn=dev,ou=Grupos,dc=empresa,dc=br
– changetype: modify
– add: memberUid
– memberUid: joao

● Processando a alteração no diretório
– # ldapmodify -D 

cn=Manager,dc=empresa,dc=br -W -f joao.ldif
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Diretrizes para arvores LDAP
● Pensar como uma estrutura de diretórios de arquivos;
● A hierarquia permite agrupar dados, que podem vir a ser úteis para :

– Delegação de autoridade para outros servidores ou sites
– Replicação de dados
– Segurança e controle de acesso
– Escalabilidade

● Evitar modelos que necessitem ser constantemente alterados (Ex: 
Organogramas empresariais);

● Você tem tipos de dados que são similares em alguns aspectos, mas 
diferem no modo como são utilizados? Coloque em “OU” diferentes, por 
exemplo : ou=pessoal e ou=terceiros;

● Se for replicar dados, considere quebrar “OU” em sub ”OU”, por exemplo, 
ou=clientes; 
– quebrar em ou=sudeste,ou=clientes e ou=nordeste, ou=clientes
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Serviços de Compartilhamento de Arquivo
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Serviços de compartilhamento 
de Arquivos

● NFS – Network File System:
– Cliente UNIX para Servidor UNIX
– Cliente Windows (sfu) para Servidor Unix)

● Samba – Windows
– Cliente Windows (Nativo) para Servidor Unix
– Cliente Unix (samba-clients) para Servidor 

Windows
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Instalação do servidor NFS

● Para os laboratórios a seguir você precisará de um segundo host. 
Faça a clonagem do segundo use o nome CLIENTE para ele. Se 
você ainda não fez coloque a placa de rede de AMBAS as 
máquinas como BRIDGE.

● Desative o SELINUX no novo clone CLIENTE;
● Execute os procedimentos abaixo em ambos os hosts:

– # scp -r host:./pkgs/nfs .
– # cd nfs
– # rpm -Uhv *

● Esses procedimento SOMENTE no SERVIDOR:
– # systemctl enable nfs-server
– # systemctl start nfs-server

Host será informado em sala!
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Exportando arquivos (Servidor)

● /etc/exports
● Host pasta (opções)
● Ex: Exportar para todos os hosts (*) a pasta /servidor/ somente 

leitura (ro)
● Execute os procedimentos abaixo no SERVIDOR NFS

– Editar o arquivo /etc/exports:
● # nano /etc/exports

– Inserir o seguinte texto:
● * /servidor (ro) 

– Salvar e sair
– Criar a pasta compartilhada no servidor:

● # mkdir /servidor
● # chmod 777 /servidor
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Montado o volume (Cliente)

● # mount -t nfs IPNFS:/pasta /pasta_local
● Exemplo:

– # mount -t nfs IP_SERVIDOR:/volume /mnt

● Faça testes de leitura e escrita de 
arquivos em ambos os hosts (Cliente e 
Servidor).
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Compartilhamento de Arquivos com SAMBA
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Introdução

● Um host com Windows instalado verá o Unix como 
outro Windows se o samba estiver em execução;

● Que tipo de Windows:
– Samba 3: Implementação Domínios NT (PDC, BDC)
– Samba 4: Implementação Domínios AD (DC) (Windows 20xx)

● Protocolos que o samba suporta:
● SMB - Server Message Block
● CIFS – Common Internet File System
● WINS – Window Internet Name Server
● NetBIOS - Network Basic Input/Output System
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Instalação do Servidor Samba

● Nos dois hosts (cliente e Servidor)
● # scp -r host:./pkgs/samba .
● # cd samba
● # rpm -Uhv *
● systemctl enable smb
● systemctl start smb

Host será informado em sala!
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Configuração Global

● A configuração do Samba está no arquivo /etc/samba/smb.conf 
ele possui dois tipos de seção: A global e os 
compartilhamentos;

● As seções estão entre “[]”;
● Na seção global estão as configurações gerais do servidor, tais 

como nome netbios, domínio, comportamento da samba, etc;
● Comportamento (diretiva security)

– Servidor de Arquivos basico (security=user)
– Servidor de Dominio NT (security=server)
– Servidor de Dominio AD (security=ADS)
– Existem outros;
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Configuração
Compartilhamentos

● Os compartilhamentos são os mecanismos usados pelo 
servidor samba para servir os objetos que estão no 
servidor. Esses objetos podem ser Pastas, Arquivos e 
Impressoras.

● O samba dispõe de grande número de 
compartilhamento especiais, cujo o nome não pode ser 
usado na criação de compartilhamentos ordinários. 
Exemplos:
– Homes: Disponibiliza a pasta home do usuário que conectou;
– Prints: Disponibiliza as impressoras instaladas no sistema;
– Netlogon: Armazena o script de login
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Configuração de 
compartilhamento público

● Editar o arquivo de configuração /etc/samba/smb.conf
– # nano /etc/samba/smb.conf
– Adicionar as seguintes entradas ao final do arquivo:

● [publico]
●         path = /servidor
●         public = yes
●         guest ok = yes
●         writeable = yes
●         create mask = 0666
●         directory mask = 0777

● Reiniciar o serviço
– # systemctl restart smb

● Montar o volume no cliente
– # smbclient //127.0.0.1/publico /mnt -U guest - N

Nome do compartilhamento

Caminho do compartilhamento no Servidor

Compartilhamento visto por todos

Pode se logar como GUEST

O compartilhamento está disponível para escrita

Permissões com que os arquivos são criados

Permissões com que as pastas são criados
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FIM
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