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FTP - Protocolo

● O protocolo FTP é o serviço padrão da Internet 
para a transferência de arquivos entre 
computadores.

● A partir do FTP usuários podem receber ou enviar 
arquivos de ou para outros computadores da 
Internet



  

FTP - Funcionamento

● O funcionamento do FTP baseia-se no 
estabelecimento de uma sessão limitada entre 
cliente FTP local e o servidor FTP do equipamento 
remoto.

● Essa sessão é autenticada de forma semelhante ao 
serviço telnet, ou seja, é solicitado um login e uma 
senha de usuário.



  

FTP - Interação



  

FTP - Conexões

● FTP assim como o HTTP, são protocolos de 
transferência de arquivos que utilizam o  protocolo 
TCP.

● O FTP usa duas conexões TCP:

  Conexão de Controle;

  Conexão de Dados.  



  

Conexão de Controle

● É usada para enviar informações de controle entre 
os dois computadores, tais como identificação de 
usuário, senha e comandos inerentes ao processo.



  

Conexão de Dados

● É usada para efetivamente enviar um arquivo.



  

FTP - Utilização

● Para utilizar o FTP, a estação cliente realiza uma 
conexão com o servidor FTP na porta 21. 

● A porta TCP 21 é usada no servidor para controlar 
a conexão, mas a conexão de dados é determinada 
pelo método que o cliente usa para se conectar ao 
servidor. 



  

FTP – Modo Ativo

● É uma conexão gerenciável pelo cliente. O cliente 
envia o comando PORT ao servidor, esse 
comando solicita ao servidor que estabeleça uma 
conexão de dados da porta TCP 20 no servidor até 
o cliente. 



  

FTP – Modo Passivo

● É uma conexão gerenciável pelo servidor. Depois 
que o cliente emite o comando PASV, o servidor 
responde com uma de suas portas temporárias 
usadas como a porta do servidor na conexão de 
dados.O servidor conecta-se ao cliente usando a 
porta imediatamente acima da porta do cliente na 
conexão do controle.  



  



  

FTP - Elementos



  

1 - Interface com o usuário – Aplicativo 
responsável pela comunicação entre o usuário e o 
interpretador do protocolo;

 

2 - Interpretador de protocolo – Através da 
conexão de controle (Porta 21), conversa com o 
interpretador de protocolo do lado servidor e juntos 
controlam a transferência. Também controla o 
processo de transferência de dados do cliente.



  

   

3 - Transferência de dados – Responsável pela 
comunicação com o Server DTP através da conexão 
de dados (Porta 20).  É a parte do cliente que 
realmente realiza transferência de dados. Controla 
também o sistema de arquivos local (4). 



  

FTP - Comandos

● Os comandos do FTP são enviados via conexão de 
controle no formato ASCII de 7 bits.

● São compostos por quatro caracteres ASCII 
maiúsculos, com algusn argumentos opcionais.



  

Comandos

● USER username; usado para enviar identificação 
do usuário ao servidor;

● PASS password; usado para enviar a senha do 
usuário ao servidor;

● LIST: usado para pedir ao servidor que envie a 
lista com todos os arquivos do diretórios remoto;



  

● RETR filename: usado para obter um arquivo do 
diretório atual do host remoto;

● STOR filename: usado para armazenar, inserir um 
arquivo no diretório do host remoto;

● PORT: Informa ao servidor a porta em que será 
feita a próxima conexão de dados;



  

● PASV: Retorna a porta na qual deve ser feita a 
próxima conexão de dados;

● PWD - Exibe a pasta atual no servidor (Print 
Working Directory); 

● CWD - Muda a pasta atual no servidor (Change 
Working Directory).



  

FTP - Respostas

● As respostas são números de três dígitos seguidos 
de uma mensagem opcional. 

● O software interpreta somente a seqüência 
numérica, o texto é para entendimento do usuário.



  

● 331 Nome do usuário OK, senha requisitada
● 125 Conexão de dados aberta, iniciar transferência
● 425 não é possível abrir conexão de dados
● 452 Erro ao escrever o arquivo
● 226 Transferência completa



  

FTP - Resumo
● Protocolo que permite a troca de arquivos entre uma 

estação local e um servidor remoto
● Utiliza 2 portas de serviço, sendo uma porta para 

controle e outra para transferência de dados
● Pode ser de 2 tipos: ativa ou passiva, no tipo ativo, as 

portas são fixas (20 transferência e 21 controle), no 
tipo passivo a porta de controle é a mesma do 
modelo anterior, mas a porta de transferência é 
negociada a cada sessão

● As sessões podem ser encerradas pelo cliente e pelo 
servidor (por timeout) 
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