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Poştă electronică (e-mail)

• Primul serviciu folosit în Internet şi principalul folosit la 
începutul acestuia (a fost “killer app” pentru inceputulînceputul acestuia (a fost killer app  pentru inceputul 
Internet-ului)

• Se bazează pe transmiterea de mesaje text între• Se bazează pe transmiterea de mesaje text între 
utilizatorii diverselor sisteme de pe Internet

• Ulterior serviciul s a extins şi la transmiterea de fişiere• Ulterior serviciul s-a extins şi la transmiterea de fişiere 
binare
A apăr t n standard de codificarea a informaţiei binare• A apărut un standard de codificarea a informaţiei binare 
pentru a putea fi transmisă: MIME – Multipurpose 
Internet Mail ExtensionsInternet Mail Extensions
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Adresă e-mail

• Adresa de e-mail identifică sistemul unde va trebui trimis mesajul şi 
utilizatorul de pe acel sistem
F t l t• Formatul este:
– username@hostname

• Exemple:Exemple:
– student@cs.pub.ro
– admin@cs.pub.ro
– ana@yahoo.com
– andrei@gmail.com

• Pentru transmiterea unui mesaj către andrei@gmail com se va• Pentru transmiterea unui mesaj către andrei@gmail.com se va 
contacta server-ul de pe gmail.com şi se va transmite mesajul; 
server-ul va primi mesajul şi îl va stoca în căsuţa poştală a 
utilizatorul andreiutilizatorul andrei

• Căsuţa poştală este locul în care sunt stocate mesajele unui 
utilizator

• Este de fapt o intrare în sistemul de fişiere al sistemului
• Căsuţa poştală este accesibilă printr-un client de e-mail sau prin 

i t f ţă b î l b il
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Funcţionare e-mail

• Utilizatorul care doreşte transmiterea unui mesaj se va conecta la un 
server de e-mail prin intermediul unui client de e-mailp

• Clientul se conectează la server şi foloseşte protocolul SMTP pentru 
a îi transmite acestuia mesajul

• Server-ul primeşte mesajul utilizatorului şi apoi îl transmite la server-
ul e-mail destinaţie (tot folosind SMTP)
L d ti ţi l d il d i t l d ti ţi t h ă• La destinaţie, server-ul de e-mail de pe sistemul destinaţie stochează
mesajul în căsuţa poştală a destinatarului

• Ulterior, utilizatorul destinatar va citi mesajul prin intermediul unui 
client de e-mail

• Pentru citirea mesajului clientul foloseşte protocolul POP3 sauPentru citirea mesajului, clientul foloseşte protocolul POP3 sau 
IMAP; pentru aceasta va exista un alt server (POP3 sau IMAP) care 
îi va transmite clientului mesajul din căsuţa poştală

• Se observă separaţia între server-ele care transmit şi primesc mesaje 
de poştă electronică şi cele care sunt utilizate pentru citirea lor
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Funcţionare email
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Arhitectură
• MTA (Mail Transfer Agent) (denumit mail server sau mail exchange server în 

context DNS) - este un program sau agent software care asigură transferul 
mesajelor de la un calculator la altul (de la sursă la destinaţie)
U MTA t i i j l t t it d l lt MTA ( l ) d• Un MTA poate primi mesajul pentru transmitere de la un alt MTA (relay) sau de 
la un un client (MUA); in ultima situatie joaca rolul de MSA (Mail Submission 
Agent)

Sendmail– Sendmail
– Postfix
– Exim
– Courier– Courier
– Microsoft Exchange Server

• MUA (Mail User Agent) (denumit email client) - este programul folosit pentru 
citirea, compunerea şi transmiterea de mesaje de poştă electronică; citirea decitirea, compunerea şi transmiterea de mesaje de poştă electronică; citirea de 
mesaje se face folosind POP3 sau IMAP, iar transmiterea se face folosind SMTP

– Outlook Express
– Mozilla Thunderbird
– Kmail
– pine, mutt

• LDA (Local Delivery Agent, sau MDA - Mail Delivery Agent) - program care ( y g y g ) p g
acceptă mesajele email şi le distribuie către căsuţă poştală a destinatarului; de 
obicei folosit pentru filtrarea mesajelor

– procmail
ild
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Protocoale
• SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) - protocolul utilizat de către MTA; 

este standardul de facto pentru transmiterea mesajelor electronice în 
Internet; portul implicit utilizat este 25; MTA-ul ascultă pe portul specificat 

i d t it d j d tă l t i ă î f t SMTPcereri de transmitere de mesaje de poştă electronică în format SMTP
rrazvan@anaconda:~$ telnet anaconda.cs.pub.ro 25
Trying 141.85.37.25...
C t d t dConnected to anaconda.
Escape character is '^]'.
220 anaconda.cs.pub.ro ESMTP Postfix (Debian/GNU)
HELO meHELO me
250-anaconda.cs.pub.ro
mail from: rrazvan@anaconda.cs.pub.ro
250 Ok250 Ok
rcpt to: rrazvan@cs.pub.ro
250 Ok
datadata
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
Test page!
.
250 Ok: queued as 763362E294A
quit
221 Bye
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Protocoale

• POP3 (Post Office Protocol version 3) - protocol utilizat de către 
MUA pentru a ridica mesajele de poştă electronică de pe un server; 
portul implicit utilizat este 110

• IMAP (Internet Message Access Protocol) (IMAP4) - protocol folosit 
de către MUA pentru accesarea mesajelor electronice pe un server;de către MUA pentru accesarea mesajelor electronice pe un server; 
portul implicit utilizat este 143

• Care sunt deosebirile intre POP3 si IMAP?Care sunt deosebirile intre POP3 si IMAP?
– POP3 descarca mesajele de pe server si le consulta offline (se spune 

ca functioneaza in mod deconectat); IMAP poate accesa mesajele 
di t f l t ( t l t t i d t t t idirect pe server fara a le sterge (poate rula atat in mod conectat cat si 
mod deconectat)

– IMAP permite conexiuni simultane la aceeasi casuta postalap p
– POP3 ramane insa un protocol mai simplu

• Exemple de servere POP3/IMAP
– Courier Mail Server
– Cyrus IMAP Server

Mi ft E h S
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Componentele unui server de mail

Server email

căsuţă poştală coadă de mail

110      143 25
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SMTPIMAPPOP3

Client email
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Livrarea mesajelor (UNIX)
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Open mail relay

• open mail relay se refera la un server de e-mail ce permite 
retransmiterea (relaying) mesajelor de posta de electronica sosite din 
IInternet

• la inceputul Internet-ului, legaturile erau slabe si era de preferat 
transmiterea unui mesaj de e mail celui mai apropiat server decattransmiterea unui mesaj de e-mail celui mai apropiat server decat 
conectarea la un server aflat la distanta

• pe masura evolutiei Internet-ului, e-mail-ul a inceput sa fie folosit ca pe asu a e o ut e te et u u , e a u a ceput sa e o os t ca
masura publicitara rezultand in ceea ce se numeste spam
(unsolicited mail)

• pentru ca server-ele care transmiteau spam au inceput sa fie filtrate, 
s-a gasit solutia redirectionarii mesajelor prin intermediul altor server-
e (care functionau ca open mail relays)e (care functionau ca open mail relays)

• in momentul de fata, majoritatea ISP-urilor folosesc DNSBL (DNS 
based Blocking Lists) pentru a nu permite mesaje de la server-e open g ) p p j p
relay

http://www.cnn.com/2006/WORLD/europe/11/27/uk.spam.reut/index.html -
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Formatul mesajelor
• Un mesaj de posta electronica este compus din doua• Un mesaj de posta electronica este compus din doua 

sectiuni, separate printr-o linie goala
– Antetul mesajuluiAntetul mesajului
– Corpul mesajului

• Antetul mesajul contine diverse campuri, dintre care:Antetul mesajul contine diverse campuri, dintre care:
– From: adresa e-mail a expeditorului
– To: adresa e-mail a destinatarului
– Subject: o scurta descriere a continutului mesajului
– Cc: carbon copy

B bli d b– Bcc: blind carbon copy
• Trebuie avut in vedere faptul ca adresa e-mail precizata 

de campul To nu este neaparat adresa de e mailde campul To nu este neaparat adresa de e-mail 
expeditorului; sursa mesajului este cea precizata de 
protocolul SMTPprotocolul SMTP

• Acelasi lucru este valabil si pentru campul From; se 
poate, astfel, falsifica identitatea expeditorului (spoofing)
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Formatul casutelor postale

• O casuta postala este, de fapt, o intrare in sistemul de 
fisierefisiere

• Mesajele sunt, de obicei, descarcate de pe server-e de 
e-mail folosind POP3 sau IMAP; sunt stocate, asadar, e a o os d O 3 sau ; su t stocate, asada ,
atat pe sistemul client cat si pe sistemul server

• Formatele standard de casute postale sunt Maildir si p
mbox; anumiti clienti de e-mail folosesc formate 
proprietare

• Maildir foloseste un fisier separat pentru fiecare mesaj; 
mbox foloseste un singur fisier pentru toate mesajele

• Consecinta:
– mbox are nevoie de file-locking; poate duce la performante mai 

scazute in cazul unor conexiuni simultante (folosind IMAP)scazute in cazul unor conexiuni simultante (folosind IMAP)
• Maildir a aparut o data cu qmail si este folosit de mai 

multe server-e de e-mail
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Email alias

• Un alias permite livrarea mailului unui alt utilizator, sau chiar la o 
alta adresa de maila ta ad esa de a

• Pentru sendmail sau postfix, adresele de alias sunt definite in fisierul 
/etc/aliases

• Dupa editarea acestui fisier trebuie actualizata baza de date de 
alias: newaliases

f• Nu trebuie sa existe neaparat utililzatorul real; mailul poate fi livrat 
intr-un fisier local

• Ex:
– root: rrazvan@cs pub ro– root: rrazvan@cs.pub.ro
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Securitatea serviciului de email

• Protocoalele nu au fost proiectate tinand cont de 
ibil l i t tii l fiposibilele intentii malefice

• Toata autentificare si transferul continutului mesajelor se 
fface in text clar

• Au aparut extensii ale protocoalelor de email menite sa 
adreseze problemele de securitate: pop3s, imaps, SMTP 
peste SSL/TLS.
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… despre Web

“When I took office, only high energy physicists had ever k ff , y g gy p y
heard of what is called the World Wide Web.... Now even 
my cat has its own page ”my cat has its own page.

Bill Clinton, 1996
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WWW

• World Wide Web
• Spaţiu de informaţie• Spaţiu de informaţie
• Resurse web

identificate prin URI (Uniform Resource Identifier)– identificate prin URI (Uniform Resource Identifier)
• NU trebuie confundat cu Internet-ul

Web ul este un serviciu ce acţionează deasupra Internet ului– Web-ul este un serviciu ce acţionează deasupra Internet-ului
• Denumire?

– paginile conțin hyperlink-uri către alte pagini web sau alte– paginile conțin hyperlink-uri către alte pagini web sau alte 
resurse; colecţia astfel formată este denumită web de 
informaţie

– web = colecţia de resurse din Internet accesibile prin hyperlink-
uri

> 100 de milioane de site-uri– > 100 de milioane de site-uri
– Deep Web (hidden web, invisible web) – uncrawlable

– mult mai mare decât surface Web
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Istorie

• Sir Tim Berners-Lee
– 1990 CERN (Geneva)1990, CERN (Geneva)

• Structurarea informației crescânde din internt
• HTML HTTP + URI/URL• HTML, HTTP + URI/URL
• Una dintre sursele boom-ului Internetului din anii ‘90
• 1993 Mosaic• 1993, Mosaic
• 1994, W3C

W3C (World Wide Web Consortium)• W3C (World Wide Web Consortium)
– Standarde internaționale pentru web

CSS CGI DOM HTML SVG SOAP WSDL XML XHTML– CSS, CGI, DOM, HTML, SVG, SOAP, WSDL, XML, XHTML
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Concepte fundamentale WWW

• Trei tehnologii importanteg p
– URL (Uniform Resource Locator)
– HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
– HTML (Hypertext Markup Language)
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URL

• Uniform Resource Locator (adresă web)Uniform Resource Locator (adresă web)
• Format de adresare a resurselor de pe Internet
• Introdus în navigator pentru a permite accesul la respectiva resursă
• Sintaxa

– protocol – hostname – port – cale către pagină
– exemple:

• http://www.ubuntu.com/ubuntu
– protocol: http
– hostname: www.ubuntu.com
– port: implicit 80
– cale către pagină: ubuntu

• ftp://example-ftp.com:2222/resourcep p p
– protocol: ftp
– hostname: example-ftp.com
– port: 2222
– cale către pagină: resource

Reţele Locale de Calculatoare 21



HTTP

• Hypertext Transfer Protocol
f ţi ă t TCP• funcţionează peste TCP

• port implicit folosit 80
• protocol de tip cerere răspuns (request/response)
• cerere

– GET / HTTP/1.0
– obţine pagina index din rădăcina configurată pentru serverul web

• răspuns
– HTTP/1.0 200 OK

• metode de tip request: GET, PUT, HEAD, etc.
• status response codesstatus response codes

– 1xx – informational      2xx - succes
– 3xx – redirect     4xx – eroare de client     5xx - eroare de server
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HTTP (2)

razvan@asgard:~$ nc anaconda.cs.pub.ro 80
GET / HTTP/1.0

HTTP/1 1 200 OKHTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 11 Dec 2007 11:09:00 GMT
Server: Apache/1.3.34 (Debian) mod_python/2.7.11 

Python/2.4.4c0 PHP/5.2.0-8+etch7 mod_ssl/2.8.25 
OpenSSL/0.9.8c DAV/1.0.3

Last-Modified: Fri, 07 Oct 2005 13:46:34 GMTast od ed , Oct G
[...]

razvan@asgard:~$ nc www.google.com 80
GET / HTTP/1.0

HTTP/1.0 302 Found
Location: http://www.google.ro/
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HTTP (3)

• stateless
– cookies
– server side sessions
– variabile ascunse (în form)
– parametri codificaţi în URL (?curs=03)

• HTTPS
– foloseşte SSL/TLS

• HTTP/1.1
– se poate folosi virtual hosting prin intermediul comenzii 'Host:'
$ nc 141.85.37.25 80
GET / HTTP/1.1
Host: www.rosedu.org

HTTP/1.1 200 OK
[ ]
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HTML

• Hypertext Markup Languageyp p g g
• Structura unui document web (pagină) şi modul în care 

acesta va fi afişatş
• Pagina este formatată un 'layout engine' 

– Gecko - FirefoxGecko Firefox, 
– Trident – IE
– WebKit – Chrome, etcWebKit Chrome, etc

• versiunea actuală: 4.01
• HTML 5 (Octombrie 2009 “Last Call” state)• HTML 5 (Octombrie 2009, Last Call  state)

– Taguri audio, video, etc
Suport drag and drop– Suport drag and drop

• XHTML – reformulare a HTML 4.01 care foloseşte XML 1.0
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Funcţionare WWW

• Client (browser) și server

• Utilizatorul inroduce URL-ul (adresa) paginiiUtilizatorul inroduce URL ul (adresa) paginii
– se presupune protocol HTTP

• Se extrage numele site ului (hostname)• Se extrage numele site-ului (hostname)

• Se folosește DNS pentru a obține adresa IP

• Navigatorul (clientul) se conectează la server pe portul specificat 
implicit 80

N i t l l i i d ită d li t ( j GET)• Navigatorul cere server-ului pagina dorită de client (mesaj GET)

• Server-ul caută în sistemul local de fişiere pagina cerută de către 
navigator şi o transmite acestuianavigator şi o transmite acestuia

– se concetenează calea resursei din URL la DocumentRoot

• Navigatorul primeşte pagina (în format HTML) şi o formatează

• Conexiunea se închide; orice altă cerere de pagină (resursă) va 
necesita o nouă conexiune
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W3C

• World Wide Web Consortium
• Consorţiu pentru dezvoltare de standarde pentru webţ p p
• O recomandare W3C trece prin 5 niveluri

– Working Draftg
– Last Call Working Draft
– Candidate Recommendation
– Proposed Recommendation
– W3C Recommendation

• standarde/recomandari W3C
– CSS, CGI, HTML, SVG, XHTML, XML (XPath, XQuery, XSLT, 

etc.)
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Funcţionare WWW - imagine

user retrieve
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open client

retrieve 
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server
/path/to/resource

HTTP (80)

Browser
insert URL

BrowserWeb 
server

give 
resource

user

server

HTTP (80)
disconnect

Browser Web connect
user

format page
Browser server

HTTP (80)

request 
resource

Browser
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Servere web
Servere web• Servere web
– Apache Web Server – cel mai utilizat
– Microsoft IIS (Internet Information Services)( )
– GWS (Google)
– Sun-ONE-Web-Server
htt // t ft / hi / b ht lhttp://news.netcraft.com/archives/web_server_survey.html
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Clienţi web

Clienţi web (navigatoare)• Clienţi web (navigatoare)
– Microsoft Internet Explorer
– Mozilla Firefox
– Opera
– Safari

l li k 3 (– lynx, links, w3m (text-
based web browser)

– wget (neinteractiv)g ( )
• Clienţii web folosesc de 

obicei HTTP, dar pot folosi 
şi alte protocoale (FTPşi alte protocoale (FTP, 
rsync)
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Servere Web

• Servesc conţinut dinamic şi staticServesc conţinut dinamic şi static
– conţinut dinamic: CGI, FastCGI, PHP, ASP, JSP, SSI
– servirea de conţinut dinamic este mai lentă (de ordinul zecilor); ţ ( );

poate însemna consultarea unei baze de date
• Extensibile (module)
• Suport SSL (Secure Sockets Layer) -> HTTPS
• Suport virtual hostingSuport virtual hosting
• Apache HTTP Server, Microsoft IIS, Lighttpd, Nginx
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Apache Web Server

• NCSA HTTPd
• Dezvoltat de Apache Software Foundation• Dezvoltat de Apache Software Foundation
• Apache License
• Suport de module

– apt-get install libapache2-mod-...

• LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP/Perl/Python)
• Apache Portable Runtime (APR) – API folosit de Apache p ( ) p

pentru interacţiunea cu sistemul de operare
• Versiunea actuală este 2.2Versiunea actuală este 2.2
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Interacțiune

• /etc/init.d/apache2 start|stop|restart|reload
• apache2ctlapache2ctl

• /var/log/apache2/
access log– access.log

– error.log

• Configurare în /etc/apache2/• Configurare în /etc/apache2/
• a2ensite, a2dissite

activare dezactivare site uri (virtual hosts)– activare dezactivare site-uri (virtual hosts)
• a2enmod, a2dismod

– activare dezactivare module– activare dezactivare module
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Apache MPM

• Multiprocessing supportp g pp
• 3 opțiuni

– mpm-preforkmpm prefork
• procese, stabil, compatibil cu versiunile anterioare

– mpm-workerp
• threaded, rapid

– mpm-event
• event-based, asynchronous
• încă în dezvoltare
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Configurare

• /etc/apache2/

• Modulară• Modulară
• apache2.conf, conf.d/ – configurări generice
• ports conf• ports.conf
• sites-available/, sites-enabled/

configurare site uri– configurare site-uri
• mods-available/, mods-enabled/

– configurare module– configurare module
• Configurare în *-available/

* enabled/ conține legături simbolice către * available/– *-enabled/ conține legături simbolice către *-available/
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Directive de configurare

• Simplep
– ServerName www.test.com
– DocumentRoot /var/www
– ErrorLog /var/log/apache2/error.log
– NameVirtualHost *:80
– Listen 80
– SSLEngine On

• Imbricate
– <Directory /usr/share/doc> … </Directory>
– <Location secure/> … </Location>
– <Files ~ “^\.ht” > … </Files>
– <VirtualHost *:80> … </VirtualHost>
– <IfModule mod_ssl.c> … </IfModule>
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Module utile

• mod_dir
– /etc/apache2/mods-enabled/dir.conf
– DirectoryIndex index.html index.cgi

• mod_userdir
– /etc/apache2/mods-enabled/userdir.conf
– UserDir public_html

• mod_alias
– Alias doc/ /usr/share/doc
– Redirect secure/ https://localhost/secure/

• mod_autoindex_
– index automat în cazul absenței unui fișier index (DirectoryIndex)
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Virtual host

• Mai multe site-uri pe același server
Hosturi virtuale bazate pe nume• Hosturi virtuale bazate pe nume
– adresa IP este partajată
– antetul HTTP/1.1 determină care dintre siteuri va fi livrat
– NameVirtualHost, ServerName

• Hosturi virtuale bazate pe IP
– se foloseste o adresă unica pentru fiecare host virtual

• Fiecare site se configurează într-un fișier din sites-available/

NameVirtualHost *:80 # ports.conf

<VirtualHost *:80> # sites-available/caius.basic.ro
ServerName      caius.basic.ro
ServerAlias www caius basic roServerAlias     www.caius.basic.ro
DocumentRoot    /mnt/storage/caius/

</VirtualHost>
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Virtual host pentru HTTPS

NameVirtualHost *:443 # ports.conf
Listen 443 # ports.conf

<VirtualHost *:443> # sites-availble/test.basic.ro-ssl
ServerName      test.basic.ro
ServerAlias     www.test.basic.ro
DocumentRoot    /mnt/storage/test/
SSLEngine On
SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/apache.pem

</VirtualHost>

• Certificatele pot fi generate folosind openssl
• În mod implicit, nu pot exista două gazde virtuale SSL bazate pe p , p g p

nume valide pe același sistem
– protocolul TLS/SSL nu oferă suport pentru name-based virtual hosting

dar ServerNameIndication (extensie a TLS)– dar ... ServerNameIndication (extensie a TLS)
• trimite numele domeniului în cadrul handshake-ului TLS
• Apache >= 2.2.12
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CGI vs. FastCGI vs. cgid vs. fcgid

Common Gateway Interface• Common Gateway Interface
– execuția programelor externe din serverul Web

ScriptAlias Options E ecCGI– ScriptAlias, Options ExecCGI
– one new process per request

• overhead în crearea/terminarea proceselor• overhead în crearea/terminarea proceselor
– izolare față de server (prin opoziție cu modulele – PHP, Perl)
– mod cgimod_cgi

• FastCGI
un singur proces persistent– un singur proces persistent

– procesare simultană a mai multor cereri
– comunicare prin sockeți (TCP Unix domain)comunicare prin sockeți (TCP, Unix domain)
– mod_fastcgi (Apache 1.x)
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CGI vs. FastCGI vs. cgid vs. fcgid

• mod cgidod_cg d
– Unix threaded MPMs only
– fork replică thread-urile procesului părintep p p
– se folosește un daemon pentru fork
– comunicație cu sockeți Unixț ț
– ScriptSock

• mod fcgid_ g
– protocol FastCGI
– se creează mai multe instanțe ale unui program pentru ț p g p

procesarea concurentă a cererilor
– programele rulează în continuare

• posibile probleme de performanță (consum de resurse)
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• Discovery 
Download: The True Story of the Internet– Download: The True Story of the Internet
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