
1 KONFIGURACE GLFTPD A PZS-NG

1.1 Zadání
1. Proveďte nastavení portů pro pasivní režim přenosu.
2. Proveďte vytvoření uživatele a nastavení jeho hodnot ratio, num_logins.
3. Proveďte zabezpečení GlFTPd pomocí SSL/TLS.
4. Nakonfigurujte PZS-NG pro ověřování kontrolních součtů a propojte jej s FTP

démonem GlFTPd.

1.2 Teoretický úvod
FTP (File Transfer Protocol) je aplikačním protokolem vrstvového modelu TCP/IP
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Využívá dvě TCP spojení trans-
portní vrstvy označované jako řídící (kontrolní) a datové.[1, 2] Jedná se o textově
orientovaný protokol pracující na principu klient-server, tzn. existuje server, kam
jsou připojeni jednotliví klienti (například osobní počítače). Textové příkazy jsou
posílány v paketech, které mohou být odchyceny a bez větších problémů přečteny.
Nejedná se o nový protokol. FTP byl definován v RFC 114 (Request for Comments).
Aktuální je definice v RFC 959[1], které vyšlo v říjnu roku 1985 a s použitím aktu-
alizačních RFC je dnes stále využíváno převážně ke sdílení souborů.[1]

1.2.1 Aktivní režim

Jedná se většinou o preferovaný režim přenosu, jelikož server nemusí otevírat porty
a nemůže být přetížen mnoha žádostmi o data. Jak je zobrazeno na obr. 1.1. Přes
řídící spojení je mezi klientem a serverem dohodnuto, na jaké IP adrese a portu
budou data k dispozici (pomocí příkazu PORT). Spojení je navázáno ze serveru na
sdělenou IP a port, kde se stáhne nebo nahraje soubor. Role serveru a klienta jsou
tedy pro datové spojení vyměněny.[2]

Tento režim však může být problematický při používání NAT (Network Address
Translation) nebo firewallu, kdy je bráněno otevření portu na klientovi a následnému
připojení serveru.[2]

1.2.2 Pasivní režim

Problém NATu, který je způsoben nemožností připojení na klienta, a firewallu je
vyřešen přenosem v pasivním režimu, kdy si klient se serverem nevymění role, ty
zůstanou zachovány. Připojení je realizováno z klienta na FTP server. Jak je ukázáno
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Obr. 1.1: Aktivní režim přenosu[2]

na obr. 1.2. Příkaz PASV, kterým je oznámeno serveru, že bude komunikováno
v tomto režimu, je odeslán klientem. Od serveru se nazpět zašle informace o IP adrese
a portu, na kterém jsou data vystavena a kde je očekáváno spojení od klienta.[2]

1.2.3 GlFTPd

V této laboratorní úloze bude konfigurován FTP server GlFTPd (GreyLine File
Transfer Protocol Demon), který byl nainstalován na systém Linux obsahující pouze
textové rozhraní. K Linux serveru se lze přihlásit pomocí programu Putty, který
umožňuje zabezpečený přístup pomocí protokolu SSH (Secure Shell). Mezi výhody
GlFTPd patří jeho vysoká míra konfigurovatelnosti a tím i rozšiřitelnosti pomocí
například PZS-NG (Project ZS – Next Generation) sloužícího k ověřování kontrol-
ních součtů a třídění hudby. GlFTPd obsahuje konfigurační soubor glftpd.conf,
kde se provádí konfigurace celého serveru. Obsahuje také vlastní databázi uživatelů.
Hesla jsou uložena ve složce se serverem v <umístění dat serveru>/etc/passwd
a nastavení jednotlivých účtů je ve složce ftp-data. vybrané konfigurační volby
glftpd.conf jsou uvedeny.

Pokud by bylo nutné zavést restrikce na uživatelská hesla, bylo by nutné po-
užít volbu secure_pass. První parametr obsahuje minimální počet znaků, kolik
velkých/malých písmen nebo číslic má minimálně heslo obsahovat. Druhý parametr
určuje, kde se má toto omezení uplatnit.

Volby pre_check respektive post_check umožňují spustit externí příkazy (např.
dupecheck, zipscript) reprezentující první parametr. Zda bude příkaz spuštěn před
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Obr. 1.2: Pasivní režim přenosu[2]

(pre) resp. po (post) nahrání souboru na server rozhoduje, která volba je použita.
Volba calc_crc slouží k počítání kontrolních součtů nahrávaných souborů.

K zabezpečení pomocí SSL/TLS slouží volby ALLOWED_PROTOCOLS určující pou-
žité protokoly, userrejectsecure, userrejectinsecure umožňují zakázání zabez-
pečeného nebo nezabezpečeného spojení a denydiruncrypted, denydatauncrypted
určují, které části spojení mají být zabezpečeny, jakým protokolem. Také musí být
zvolen typ a umístění klíče na serveru. Lze také zvolit, jak silné šifry budou použity.

Volba cscript umožňuje spustit uživatelské skripty před nebo po spuštění pří-
kazu.

Pro konfiguraci přes FTP klienta má démon k dispozici uživatelský účet glftpd
s heslem stejným jako uživatelské jméno. Tento účet je však přístupný pouze z lokální
smyčky.[3]

1.2.4 PZS-NG

Jedná se o plugin spolupracující s cuftpd a glftpd a je napsán v jazyce C.[4] Umožňuje
ověřování kontrolních součtů, třídění hudby a vede detailní statistiky o nahrávaných
datech.

Mezi podporované operační systémy je zařazen Linux, FreeBSD, OpenBSD, dále
pak OSX, AIX nebo Solaris. [4]

Vybrané vlastnosti podle [4]:
• Logování informací o souborech sfv, mp3.
• Záznam informací o prvním nahraném souboru.
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• Logování informací o kompletnosti dat.
• Vytváření souborů -missing pro jednodušší určení, které soubory chybí, napří-

klad dle informací v sfv souboru.
• Vytváření odkazů na nekompletní soubory nebo adresáře. Spouštění skriptů

na základě typu souboru při nahrávání souboru aj.
Pro konfiguraci je používán soubor zsconfig.h pro zipscript. Jedná se o hla-

vičkový soubor jazyka C obsahující tzv. direktivy určující chování zipscriptu. Lze
například zvolit, ve kterých adresářích se bude kontrolovat integrita dat tzv. CRC
podle souboru sfv, v němž je uložen správný kontrolní součet.[6]

Direktiva (makro) má tvar #define option value. Znak # označuje direktivu,
nejedná se o komentář. Vybrané direktivy jsou uvedeny v následujícím textu a jejich
kompletní seznam je uložen v adresáři s instalačními soubory, konkrétně v souboru
README.ZSCONFIG, kde se také nachází výchozí volby.[6]
sfv_dirs tato volba definuje složky, v nichž se mají kontrolovat kontrolní součty

s údaji v sfv souboru. Cesty k adresářům jsou uváděny oddělené mezerou.
force_sfv_first tato volba při nastavení na TRUE neumožní nahrát jiný soubor

do složek v sfv_dirs, dokud nebude nahrán soubor sfv. Ve výchozí konfiguraci
je nastaveno na FALSE, lze tedy nahrát na server datové soubory, poté soubor
sfv a dodatečně zkontrolovat CRC.

create_missing_files nastavení na TRUE vytvoří na serveru chybějící soubory
s velikostí 0 B ve tvaru název_souboru-missing. Tyto soubory budou odstra-
něny po nahrání patřičných dat do adresáře.

create_m3u hodnota TRUE vytvoří po nahrání kompletních dat soubor M3U.
incompleteislink vytvoří zástupce na nekompletní složku. Lze vybrat buď symlink

(zástupce) při hodnotě TRUE nebo jako soubor při hodnotě FALSE.
noforce_sfv_first_dirs umožní v zadaných adresářích, které jsou odděleny me-

zerou, při nastavení volby force_sfv_first na TRUE tuto volbu potlačit,
aby bylo možné nahrát sfv soubor dodatečně.

storage určuje adresář, kde si může PZS-NG ukládat údaje jako jsou statistická
data o tom, ze kterého účtu bylo nahráno, kolik souborů atd. Výchozí hodnota:
/ftp-data/pzs-ng/.

Poté je nutné provést překlad a instalaci.[5]

1.3 Textový editor Vim
Textový editor Vim má několik režimů tzv. normální, vkládací a příkazový. Normální
režim je nastaven po otevření souboru.

Pro přepnutí do vkládacího režimu se přepíná pomocí klávesy i a pro přechod
do normálního režimu se použije klávesa Esc.
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Příkazový režim slouží k zadávání příkazů. Například uzavření editoru. Pro vstup
do tohoto režimu se použije klávesa : následovaná příkazem. Několik příkazů je
uvedeno níže včetně uvozující dvojtečky.
:q uzavře editor vim
:w uloží právě otevřený soubor. Pokud se mají data uložit do jiného souboru použije

se za příkazem cesta k souboru.
:q! uzavře editor vim bez uložení změn v souboru.

1.4 Pracovní postup
Spusťte virtuální stroj a pomocí programu Putty se přihlaste na Linuxový server.
Uživatelské jméno a heslo Vám sdělí vyučující. Poté se přepněte na uživatele root.

su root

Budete vyzváni k zadání hesla. Při zadávání hesla se na obrazovce nic nezobra-
zuje. Po přepnutí na uživatele root vstupte do složky /glftpd pomocí příkazu cd a
zobrazte si její obsah pomocí příkazu ls. Zobrazení obsahu složky proveďte včetně
práv. Parametr pro příkaz ls vyhledejte například v manuálové stránce, kterou lze
vyvolat pomocí programu man.

man ls

V textovém editoru si otevřete soubor v umístění /etc/glftpd.conf například po-
mocí editoru vim následujícím příkazem.

vim /etc/glftpd.conf

Nastavte rozsah portů pro pasivní přenos na 6000-6100 a omezení hesla na minimálně
jedno velké a malé písmeno a jedno číslo. Délka hesla pak bude minimálně pět znaků.
Toho lze dosáhnout pomocí voleb.

pasv_ports 6000-6015
secure_pass aA2..

Soubor uložte a ukončete editor a do příkazového řádku zadejte příkaz exit, tím
se přepnete zpět na neprivilegovaného uživatele. Jak již bylo uvedeno v úvodu, na
serveru je defaultně vytvořen uživatelský účet glftpd přístupný na adrese 127.0.0.1
(lokální smyčce). Nyní jej použijte pro vytvoření dalšího uživatele, který se bude
jmenovat student a jeho heslo bude odpovídat restrikcím uvedenými dříve. Připojte
se k FTP serveru pomocí linuxového příkazu ftp.
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ftp 127.0.0.1 1337

Jako uživatelské jméno a heslo zadejte glftpd. Pokud vše proběhlo v pořádku jste
nyní přihlášeni na FTP serveru.

Pomocí SITE příkazu vytvořte uživatele student. A dále změňte parametr ratio
na hodnotu 4 a počet současných přihlášení na 10. Viz následující příkazy. Popis
jednotlivých částí příkazu je uveden na konci tohoto textu.

site adduser student Pokus1 *@*
site change student ratio 4
site change student num_logins 10

Zda je vše nastaveno správně lze zkontrolovat pomocí příkazu, který vypíše infor-
mace o uživateli student.

site user student

Pomocí FTP Rush se ze systému Windows připojte k GlFTPd jako uživatel stu-
dent. Zadejte adresu serveru, port 1337, uživatelské jméno a heslo na FTP serveru.
Po úspěšném přihlášení by se Vám měla zobrazit složka na FTP serveru. Jelikož
nebylo zatím nastavené zabezpečené přihlášení na server, bylo možné přihlašovací
jméno a heslo odchytit a zneužít. Proto v konfiguračním souboru GlFTPd serveru
upravte následující volby na tvar níže.

Upravte následující volby pro nastavení zabezpečeného připojení

ALLOWED_PROTOCOLS TLSv1.2 TLSv1
userrejectsecure -glftpd !*
userrejectinsecure !-glftpd *
denydiruncrypted !-glftpd *
denydatauncrypted !-glftpd *

Soubor uložte a ukončete editor. Tímto jste nastavili zabezpečené spojení pro
všechny s výjimkou uživatele glftpd. Znovu se připojte na server, avšak nyní pomocí
zabezpečené varianty spojení. Pokud vše proběhlo v pořádku a vidíte složku na
serveru, pokračujte v návodu dále.

Na serveru se nachází i plugin PZS-NG, resp. jeho zdrojové kódy. Vstupte do
/install/pzs-ng-master/ a zde proveďte příkaz.

./configure
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Tímto příkazem dojde k vygenerování konfiguračního souboru zsconfig.h. Soubor
otevřete v editoru vim a přidejte do složek, ve kterých se má kontrolovat CRC také
složku overeni na serveru. To provedete úpravou řádku v konfiguračním souboru.
Vyhledejte, o kterou volbu půjde a proveďte změnu.

Soubor uložte a ukončete editor. Nyní je nutné provést kompilaci zdrojových
kódů a výsledek nainstalovat pomocí následujících příkazů spuštěných v adresáři
/install/pzs-ng-master/:

make
make install

Následně je ještě nutné zkopírovat knihovny pomocí skriptu libcopy do GlFTPd,
který je umístěn ve složce /install/pzs-ng-master/scripts/libcopy/ příkaz je spouštěn
z této složky.

./libcopy.sh /glftpd/

Dále již zbývá jen říct GlFTPd, že má počítat kontrolní součty a používat zipscript
z PZS-NG. To se provede přidáním těchto řádků do glftpd.conf.

calc_crc *
post_check /bin/zipscript-c *

cscript DELE post /bin/postdel
cscript RMD post /bin/datacleaner

Nyní se znovu připojte k serveru pomocí FTP Rush a zkuste do složky overeni nahrát
část připravených souborů (minimálně sfv, nfo, m3u a jeden mp3 soubor). Pokud
bylo provedeno vše správně měl by se ve složce objevit tzv. statusbar ukazující
množství nahraných souborů v procentech. Nahrajte nyní zbytek dat a statusbar
by se měl změnit. Dále by se v okně konzole měla zobrazit statistika o nahraných
souborech do složky, včetně údajů o autorovi, žánru a podobně.

Po ukončení práce vypněte jako uživatel root Virtuální stroj pomocí:

systemctl poweroff

1.5 Otázky
1. Jak se nastaví pasivní porty pro přenos?
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2. Jaké volby se použijí k nastavení restrikce na hesla a jak dojde k vytvoření
uživatele pomocí SITE příkazů?

3. Co se nastavuje pomocí sfv_dirs?
4. Co se zobrazuje ve status baru po nahrání všech dat?
5. Jak je nutné změnit konfiguraci, aby se používal PZS-NG?

1.6 Linux příkazy
su <jméno uživatele> # přepne se na zadaného uživatele
cd <adresa složky> # vstoupí do složky definované jako parametr
cp <adresa zdroje> <adresa cíle> #zkopíruje soubor nebo složku

ftp <ip-adresa> <port> # provede se připojení pomocí FTP protokolu
na ftp server (nezabezpečeně)

make # provede překlad zdrojových kódů v aktuální složce
make install # provede instalaci souborů z aktuální složky
wget <adresa> # stáhne stránku zadanou na pozici adresa
unzip <cesta k zip archivu> rozbalí zip archiv do aktuálního umístění
vim <cesta k souboru> # otevře textový soubor zadaný jako parametr

1.7 Konfigurace pomocí SITE příkazů
Přidat uživatele na server nebo upravit jeho vlastnosti je možné buď úpravou sou-
boru definujícího uživatele, nebo pomocí SITE příkazů. Jejich přístupnost se řídí
také nastavením oprávnění k jednotlivým příkazům.[3]

Přidat uživatele username s heslem password lze provést příkazem:

site adduser username password

Uživatelské jméno a heslo mohou mít nastaveno omezení, například pro heslo
minimálně jedno velké písmeno atd. Volitelný parametr příkazu je IP adresa nebo
rozsah adres, odkud se uživatel smí připojit. Například *@* značí připojení odkud-
koliv, *@127.0.0.1 jen z lokální smyčky atd.

Pro změnu nastavení uživatele/uživatelů slouží příkaz site change. Tento pří-
kaz má spoustu voleb. Lze pomocí něj změnit například poměr upload/download,
nastavit, kolik si smí uživatel stáhnout dat (credits), změnit tzv. flags atd. Parametr
flags také umožňuje zvýšit některým uživatelům oprávnění apod. Více informací
o syntaxi lze získat příkazem site change. Zobrazí se také informace, co vše lze
změnit tímto příkazem.
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Pro změnu poměru up/down (ratio)

site change username ratio 4

Pro změnu maximálního počtu přihlášení:

site change username num_logins 10

Příkazem site help lze zobrazit názvy všech SITE příkazů. Pokud je název
příkazu napsán za help, zobrazí se informace k tomuto příkazu.
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SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A ZKRATEK
FTP File Transfer Protocol
GlFTPd GreyLine File Transfer Protocol Demon
NAT Network Address Translation
PZS-NG Project ZS – Next Generation
RFC Request for Comments
SSH Secure Shell
TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol
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