Curso Superior em Redes de
Computadores
FTP

Objetivo



Conhecer as características,
funcionalidades e componentes do serviço
de transferência de arquivos -File Transfer
Protocol – FTP
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FTP (File Transfer Protocol)



Características
 Implementa

o serviço de transferência de
arquivos da arquitetura TCP/IP
 Baseado no modelo Cliente-Servidor
 Utiliza os serviços de transporte
 Com


conexão

Envio e recebimento de mensagens
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FTP (File Transfer Protocol)



Características


Permite a transferência de arquivos completos de uma
estação para outra

Agente
usuário

Cliente
FTP

Conexão de controle

Protocolo FTP
Conexão de dados

Sistema de
Arquivos
Local
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Servidor
FTP

Sistema de
Arquivos
Local
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FTP (File Transfer Protocol)



Componentes


Cliente FTP




Utilizado pelo usuário para realizar transferência de arquivos
(interfaces gráficas ou texto)

Servidor FTP

Processa requisições de transferência de arquivos dos clientes
FTP
 Usuário deve ter conta de acesso no servidor ou utilizar o
usuário anonymous (para acesso a arquivos públicos)






Protocolo FTP




O usuário anonymous , por segurança, deve ser desabilitado ou só ter
direito de leitura no Servidor

Define um conjunto de comandos e respostas

Especificado no RFC 959
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FTP (File Transfer Protocol)



Tipos de conexão


Conexão de controle
Usada pelo cliente para enviar comandos ao servidor
 Usada pelo servidor para enviar respostas ao cliente




Conexão de dados


Usada pelo cliente e pelo servidor para transferência de
dados


Arquivo do cliente para o servidor



Arquivo do servidor para o cliente



Listagem de diretório do servidor para o cliente
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FTP (File Transfer Protocol)


Tipos de conexão


Conexão de controle





Permanentemente ativa durante toda a sessão (persistente)
Servidor aguarda requisições de conexão na porta TCP 21

Conexão de dados

Permanece ativa somente durante a transferência do arquivo ou
listagem do diretório (não-persistente)
 Nova conexão de dados é criada para cada transferência de
arquivos ou listagem de diretório
 Servidor adota a porta TCP 20




O envio de informação de controle em conexão
separada é denominado sinalização fora de banda (outof-band)
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FTP - Comandos e Respostas
Comandos:
Enviados no modo texto ASCII na conexão de controle, separados por
<CR><LF> e representados por quatro caracteres maiúsculos alguns com
argumentos opcionais:
 USER username - envia a identificação do usuário para o servidor
 PASS password - envia a senha do usuário para o servidor


LIST - solicita lista dos arquivos no diretório atual do Server. A lista é enviada
por uma conexão de dados nova (Ñ PERSIT)



RETR filename recupera (obtém) um arquivo no DIR atual do host remoto



STOR filename armazena um arquivo no DIR atual do host remoto



PORT – informa ao servidor o endereço IP e a porta da conexão de
dados no cliente



QUIT – cancela a sessão

FTP - Comandos e Respostas

Respostas - Códigos de Retorno
São números de 3 dígitos seguidos de mensagem opcional.
331 Username OK, password required
 125 data connection already open; transfer
starting
 425 Can’t open data connection
 452 Error writing file


FTP (File Transfer Protocol)


Comandos e Respostas do protocolo


Compostos por 3 ou 4 caracteres ASCII maiúsculos;


Comandos com ou sem argumentos;



Respostas numéricas, opcionalmente com descrição. Se seguido de
hífen, indica que possui múltiplas linhas;



A conexão de dados é aberta pelo Servidor, quando do
recebimento do comando PORT contendo IP (A,B,C,D) e porta
dados do Cliente (E*256+F);



A conexão de dados é fechada por quem transfere os dados,
Servidor ou pelo Cliente;



Alguns Clientes FTP não utilizam o comando PORT. Assim, o
Servidor solicita a conexão de dados na mesma Porta usada pelo
Cliente para a conexão de controle
Endpoints Cliente iguais + Endpoints Servidor diferentes = Sockets diferentes
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FTP (File Transfer Protocol)



Modelo de interação

C:\> ftp ftp.ifrn.local
conexão
S:
C:
S:
C:
S:
C:
S:
C:
S:
S:
C:
S:

220 ftp.ifrn.local FTP Server ready
USER salesfilho
331 password required for salesfilho autenticação
PASS Senha123
230 User salesfilho logged in.
PORT 192,186,10,1,4,200 { Criação socket passivo porta 4*256+200=1224
200 PORT command sucessfull
RETR teste.txt
150 Openning ASCII mode data connection for teste.txt
226 Transfer complete.
Quit
conexão de controle
221 Goodby
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Atividade
Fazer envio e recebimento de mensagens utilizando o comandos
do cliente FTP de modo terminal
 Monitorar as conexões e os comandos dos protocolo FTP







Verificar as conexões persistentes
Verificar as conexões não-persistentes

Explorar os comandos









prompt
bin
hash
get
put
mget
mput
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Atividade
Resposta 1
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Atividade
Resposta 2
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