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Temat 5: Protokół SMTP

Cele projektu:

●wykonanie prezentacji protokołu SMTP

●praktyczny pokaz wysłania mejla

●analiza nagłówków poczty



  

Temat 5: Protokół SMTP

Co zrobiliśmy aby osiągnąć cel:
● zweryfikowaliśmy dokumenty RFC
● zdobyliśmy niezbędną wiedzę n/t działania i konfiguracji systemów 

poczty – nikt z nas wcześniej nie zajmował się systemami obsługi 
poczty elektronicznej

● przeprowadziliśmy instalację i konfigurację systemu poczty: system 
Linux CentOS 7.x (RH 7.x), serwer poczty: Postfix

● rozszerzyliśmy zakres projektu o autentykację SMTP
● na przygotowanym środowisku zrealizowaliśmy wysłanie mejla 

bezpośrednio przez protokół SMTP – z pominięciem klienta poczty
● sesję SMTP nagraliśmy i zmontowaliśmy jako film w standardzie 

MPEG4
● wszystkie infografiki użyte w prezentacji wykonaliśmy samodzielnie 

(nie „wsadzaliśmy” Internetu do naszej prezentacji)



  

RFC...



  

Co to jest poczta elektroniczna?

Poczta elektroniczna, e-poczta, e-mail, potocznie (także poprawna 
wersja) mejl – usługa internetowa (z małej litery!), w nomenklaturze 
prawnej określana zwrotem świadczenie usług drogą elektroniczną, 
służąca do przesyłania wiadomości tekstowych, jak i multimedialnych, w 
postaci tzw. listów elektronicznych – stąd zwyczajowa nazwa tej usługi.

List elektroniczny wykazuje istotne analogie do „zwykłego” listu. 
Zawiera bowiem:
● kopertę zawierającą adres odbiorcy oraz adres zwrotny (ważny w 

przypadku niemożności dostarczenia wiadomości) – analogia do 
tradycyjnego listu jest oczywista

● nagłówki – to dane o wiadomości np. czas wysłania, odebrania; 
analogia to dane o przesyłce gromadzone na zwykłej poczcie

● ciało wiadomości (treść i załączniki) – i tu analogia jest oczywista



  

System poczty elektronicznej



  

System poczty elektronicznej – opis

Diagram przedstawia schemat poczty w kierunku od nadawcy do odbiorcy. W rzeczywistości każdy 
nadawca jest odbiorcą i odwrotnie. Oznacza to, że wszystkie przedstawione tutaj elementy występują 
zarówno u nadawcy jak i odbiorcy („po obu stronach Internetu”). Pogrubione strzałki koloru czerwonego to 
dane obsługiwane przez protokół SMTP.

UA (User Agent) – klient poczty – tutaj użytkownik pisze mejla i go wysyła (lub odbiera). Klient nie musi działać na 
tym samym systemie ani nawet tej samej platformie (Unix, Windows, OSX, IOS, Android). Może być nawet na 
drugiej części globu…

MSA (Mail Submission Agent) – system przyjmujący. MSA pełni rolę „recepcjonistki” dla wiadomości przychodzących 
od UA. Implementuje bezpieczną komunikację (szyfrowaną i uwierzytelnioną) z klientem poczty. Jest pomocny przy 
rozwiązywaniu niektórych problemów ze spamem – zainfekowane komputery UA są często wykorzystywane do 
rozsyłania dużej ilości spamu. W takiej sytuacji adres mejlowy naszej domeny bardzo szybko może trafić na czarne 
listy i uniemożliwić wysyłanie poczty do innych domen (wniosek: należy bronić się przed spamem nie tylko z 
zewnątrz ale i z wewnątrz). Obecnie, w praktyce, bardzo często MSA jest po prostu odpowiednio skonfigurowanym 
MTA nasłuchującym na innym porcie (587).

MTA (Mail Transport Agent) – system transportowy. Główny system poczty elektronicznej. Mówiąc o systemach 
poczty (Postfix, Sendmail, Exim) mamy na myśli właśnie systemy transportowe zwane też serwerami poczty. Tu 
zawarta jest cała logika i funkcjonalność systemów pocztowych związana z dostarczaniem i odbieraniem poczty 
(na diagramie MTA znajdują się po obu stronach Internetu). Do głównych zadań MTA należy: przyjmowanie i 
wysyłanie poczty od/do innych serwerów w Internecie, analiza adresów pocztowych adresatów, modyfikacja 
adresów do formy zrozumiałej przez DA oraz przekazywanie poczty do DA lub kolejnego MTA wewnątrz 
obsługiwanej domeny pocztowej. Większość pracy związanej z konfiguracją poczty dotyczy właśnie systemów 
MTA.



  

System poczty elektronicznej – opis

DA (Delivery Agent/Local Delivery Agent) – system dostarczania lokalnego. Akceptuje wiadomości z MTA i 
dostarcza do skrzynek pocztowych na maszynie lokalnej (na której działa MTA). Wiadomość może być 
dostarczona do skrzynki zarówno pojedynczego użytkownika jak i wielu użytkowników w przypadku list 
mailowych/aliasów grup. Ale także do wskazanego pliku lub procesu ukrywającego się pod adresem mailowym 
(niebezpieczne!!!). Z reguły DA jest częścią MTA, ale mogą to być również oddzielne systemy z dodatkową 
funkcjonalnością (jak zaawansowane filtrowanie, sortowanie). DA w postaci oddzielnych systemów są 
wywoływane przez MTA i realizują na ich rzecz dodatkowe zadania w procesie przetwarzania poczty.

Skrzynki pocztowe – system składowania danych w którym zostanie zapisana wiadomość dostarczona do adresata 
(każda skrzynka to jeden adresat – nie mylić z uprawnieniami do cudzej skrzynki). W praktyce jest to odpowiednia 
struktura katalogów i plików na dysku. Są dwa formaty: mbox i Maildir. Pierwszy to zapisywanie wszystkich 
wiadomości dla danego użytkownika w jednym pliku (wtedy wszystkie skrzynki są w jednym katalogu). Drugi to 
zapisywanie każdej wiadomości w oddzielnym pliku, zatem każda skrzynka to odrębny katalog (najczęściej 
podkatalog w katalogu domowym). Dostęp do skrzynek zapewniają SD lub lokalne UA działające bezpośrednio na 
katalogach i plikach skrzynek.

SD (systemy dostępowe) – udostępniają wiadomości na skrzynce pocztowej i umożliwiają pobranie ich przez zdalne 
UA. Działają w oparciu o protokoły IMAP i POP3 (SSL: IMAPS i POP3S). Protokół IMAP pozwala pobrać tylko 
wiadomości, które chcemy przeczytać (dla reszty ściągane są na UA tylko nagłówki). POP3 ściąga całą dostępną i 
nie pobraną wcześniej pocztę na lokalne UA. Ze względów wydajnościowych IMAP jest lepszy – widać to zwłaszcza 
przy dużej ilości poczty. Dostęp lokalny do skrzynek realizowany jest przez lokalne UA z pominięciem usług SD.



  

Kontekst systemowy MTA



  

Kontekst systemowy MTA - opis

UA (klient poczty) – komunikuje się z MTA poprzez protokół SMTP tylko przy wysłaniu poczty, dlatego strzałka jest 
w jedną stronę. Przy odbieraniu poczty UA zazwyczaj korzysta z SD (IMAP, POP3). UA działające bezpośrednio 
na skrzynkach pocztowych (Mutt) odczytują pliki bezpośrednio z filesystemu.

SASL (Simple Authentication and Security Layer)  – demon umożliwiający autentykację SMTP (weryfikację loginu i 
hasła). Opisany w oddzielnym slajdzie.

DNS (Domain Name System) – system nazw domenowych. Jest to protokół oraz usługa zapewniająca zamianę nazw 
domen, którymi posługują się ludzie na adresy IP zrozumiałe dla protokołów oraz urządzeń sieciowych. W 
przypadku poczty usługa jest wykorzystywana przez MTA w celu odnalezienia innych serwerów MTA do których 
wysyła, bądź odbiera pocztę. Z punktu widzenia protokołu SMTP usługa DNS jest niezwykle ważna przy rozwijaniu 
nazwy domenowej występującej w adresie mejlowym na adres IP konkretnego hosta przyjmującego pocztę w 
domenie docelowej (rekord MX – specjalny rekord w bazie DNS identyfikujący serwery obsługi poczty dla danej 
domeny). DNS wykorzystywany jest również przez UA w celu odnalezienia adresów IP serwerów 
SMTP/IMAP/POP3. Komunikacja MTA z DNS jest dwukierunkowa: MTA wysyła zapytanie i otrzymuje odpowiedź z 
adresem IP. Oprócz tego DNS wykorzystywany jest również do obsługi domen wirtualnych oraz baz domen 
spamujących (np. www.spamhaus.org).

SSL/TSL (OpenSSL)  – protokół umożliwiający utworzenie bezpiecznego, szyfrowanego kanału komunikacyjnego. 
Utworzony kanał stanowi bezpieczną warstwę transportową dla innych protokołów w tym SMTP, IMAP i POP3. 
OpenSSL jest otwartą implementacją tego protokołu dostępną jako zestaw bibliotek i narzędzi dla innych aplikacji 
wykorzystujących szyfrowane metody transmisji. Nie jest to zatem działający cały czas w systemie proces, dlatego 
na diagramie jest linia przerywana bez strzałki. Oznacza to wykorzystanie tych bibliotek (muszą być zainstalowane) 
a nie komunikację z jakimkolwiek procesem. Należy jednak przeprowadzić odpowiednią konfigurację OpenSSl oraz 
samego MTA w celu prawidłowego działania szyfrowanego kanału komunikacyjnego.

Diagram pokazuje z jakimi innymi usługami może (bądź musi) współpracować system MTA aby osiągnąć 
wymaganą funkcjonalność usługi poczty elektronicznej w obsługiwanej domenie. Strzałki koloru czerwonego 
oznaczają komunikację przy pomocy protokołu SMTP.



  

Kontekst systemowy MTA - opis

Filtrowanie SPAM/AV – w systemie Postfix oprogramowanie antyspamowe i antywirusowe może być wykorzystane 
na dwa sposoby:

● wywołane przez postfix na etapie przetwarzania kolejek wiadomości. Dla każdej przetwarzanej wiadomości MTA 
wywołuje odpowiedni program. Odpowiednia konfiguracja definiowana jest w pliku konfiguracyjnym postfixa. W 
tym przypadku MTA nie komunikuje się z zewnętrznym oprogramowaniem tylko je wywołuje dla każdej 
wiadomości – stąd na diagramie linia przerywana bez strzałek (oznacza współpracę ale nie komunikację – 
oprogramowanie antyspamowe może nic nie „wiedzieć” o MTA, który je wywołuje)

● użycie innego systemu (demon amavisd) jako interfejsu do oprogramowania antyspamowego i antywirusowego. 
Wówczas możliwe jest filtrowanie zarówno przed akceptacją poczty przychodzącej przez MTA jak i po akceptacji. 
MTA wysyła wiadomości do amavisd po protokole LMTP. Demon amavisd skanuje je wykorzystując inne 
oprogramowanie antyspamowe/antywirusowe (przerywana linia między amavisd a SPAM/AV) i odsyła do MTA 
przy pomocy protokołu SMTP. Ponieważ protokół LMTP jest podzbiorem funkcjonalnym SMTP, dlatego na 
diagramie nie został rozróżniony (są dwie czerwone strzałki między MTA a usługą filtrowania)

Opis polityk (a tym bardziej technik) stosowanych do wykrywania spamu i wirusów wykracza poza zakres projektu.

IMAP/POP3 (Dovecot) – to system dostępowy. Udostępnia skrzynki pocztowe klientom poczty UA. Wykorzystuje 
protokóły IMAP i PO3. Należy zwrócić uwagę, że skrzynka pocztowa to tylko plik z wiadomościami, które przyszły do 
konkretnego użytkownika. MTA nie udostępnia nic więcej. Nie ma tu wiadomości wychodzących ani folderów 
przeznaczonych na filtrowanie wiadomości z różnych dziedzin tematycznych. Taki obraz również udostępniają dla 
UA systemy dostępowe (np.. Dovecot). Funkcjonalność zapisu wiadomości wychodzących, folderów tematycznych z 
automatycznym filtrowaniem wiadomości musi być realizowana przez UA. Ani MTA ani SD tego nie zapewniają.

Bazy danych – MTA mogą wykorzystywać szereg baz danych w różnych technologiach. Są to bazy lokalnych i 
domenowych aliasów, logi, bazy domen spamujących. Jako baza danych mogą być również potraktowane 
skrzynki mailowe. Szeroki jest również zakres technologii wykorzystywanych do implementacji tych baz. Mogą to 
być zwykłe pliki tekstowe, usługi katalogowe (LDAP) oraz bazy klient-serwer SQL. Rozmiar tych baz zależny jest 
od ilości użytkowników oraz co najważniejsze wielkości ruchu pocztowego.
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MTA Postfix - opis

Diagram pokazuje budowę wewnętrzną serwera Postfix. Każdy prostokąt z zaokrąglonymi rogami to oddzielny 
proces - widać zatem, że Postfix to nie jeden proces, ale zbiór procesów realizująca funkcjonalność MTA. Jest to 
istotne przy analizie logów Postfixa (każdy zapis pochodzi z określonego programu) a w konsekwencji przy 
diagnostyce problemów. Diagram jest pewnym uproszczeniem architektury Postfix - nie obejmuje wszystkich 
procesów. Zakres funkcjonalny MTA można podzielić na dwa obszary: odbieranie i dostarczanie wiadomości.
Czerwone strzałki oznaczają protokół SMTP/LMTP.

Obszar odbierania wiadomości - do umieszczenia jej w głównej kolejce Postfix:

smtpd - proces przyjmujący połączenia sieciowe (protokół SMTP). Na każde połączenie sieciowe może być wykonane 
zero, jedna lub więcej transakcji. Każda odebrana wiadomość jest walidowana (testy poprawności) i przekazywana do 
procesu cleanup w formacie dla niego akceptowalnym. Oprócz obsługi połączeń sieciowych smtpd zapewnia również 
autoryzację (SMTP-AUTH). Ten kanał zostanie wykorzystany przy demonstracji wysłania mejla przez SMTP.

pickup - jest to proces analogiczny do smtpd ale przyjmuje wiadomości lokalnie, czyli od innych procesów działających 
na tym samym hoście. Również wykonuje podstawowe testy walidacji przekazuje wiadomości do procesu cleanup w 
oczekiwanym formacie. Tak na prawdę proces pickup jest ostatnim w łańcuchu procesów przyjmujących wiadomości 
lokalne (wcześniej jest sendmail (kompatybilność z sendmailem!!!), postdrop i kolejka maildrop, jednak ich 
przetwarzanie zawsze kończy się na programie pickup. Dlatego te procesy nie zostały tu pokazane. UWAGA: ten kanał 
wysyłania mejli użyty jest na filmie w trakcie testu działania MTA przy pomocy klienta Mutt.

cleanup - implementuje końcową fazę przetwarzania wiadomości zanim trafią do głównej kolejki Postfix. Wykonuje 
operacje na kopertach i nagłówkach wiadomości (uzupełnia brakujące pola, likwiduje duplikaty w adresach, dokonuje 
transformacji adresów). Część operacji zleca procesowi trivial-rewrite. Ogólnie zapewnia mechanizmy integracji 
wiadomości z dwóch źródeł (smtpd, pickup) tworząc dla każdej wiadomości pojedynczy plik wynikowy którego format jest 
zunifikowany dla głównej kolejki Postfix, i skąd pobierają wiadomości pozostałe procesy Postfixa.



  

MTA Postfix - opis

Obszar dostarczania wiadomości - po umieszczeniu jej w głównej kolejce Postfix:

trivial-rewrite - głównym zadaniem tego procesu jest rozwiązywanie adresów do postaci "user@fully.qualified.domain". 
Nie jest to zadanie “trywialne”. Uwzględnia bowiem politykę nazw domenowych w obsługiwanej domenie i poza nią. 
Ponadto bierze pod uwagę definicje aliasów, których w dużych systemach może być bardzo wiele. Funkcjonalność ta 
została zaimplementowana jako oddzielny proces, gdyż jest wywoływana na rzecz więcej niż jednego procesu Postfixa.

qmgr - queue manager - główny proces Postfix w podsystemie dostarczania wiadomości. Oprócz kolejki wiadomości 
przychodzących (główna kolejka Postfixa) zarządza kolejkami wiadomości przeznaczonymi do wysłania oraz 
oznaczonymi jako błędne (nieprawidłowe adresy, wiadomości uszkodzone). Wysyła żądani dostarczenia do końcowych 
procesów podsystemu dostarczania wiadomości. Odpowiada również za routing wiadomości wykorzystując proces 
trivial-rewrite.

bounce - to zestaw procesów odpowiedzialnych za obsługę wiadomości odrzuconych, błędnych, uszkodzonych. 
Generalnie tych, których nie da się dostarczyć w ramach istniejącej konfiguracji (to ważne: analiza tego typu wiadomości 
może wskazywać na konieczność rekonfiguracji MTA).

Procesy dostarczania wiadomości:
smtp - dostarczanie maili do innych MTA
lmtp - dostarczanie wiadomości do niektórych SD udostępniających skrzynki przy pomocy protokołów IMAP/POP3. 
Protokół LMTP jest bardzo podobny do SMTP.
local - dostarczanie wiadomości do lokalnych skrzynek typu Unix Mailbox (struktura katalogów i plików na dysku). Ten 
kanał wykorzystuje klient Mutt na filmie do odbioru poczty.
virtual - dostarczanie do skrzynek domen wirtualnych
pipe - dostarczanie do plików i procesów (niebezpieczne!!!). Oznaczenie “niebezpieczne” nie zabrania używania tej 
funkcjonalności. Przy używaniu tego typu systemów należy zachować szczególną ostrożność.



  

Protokół SMTP:

Zastosowanie:
służy do przekazywania wiadomości poczty 
elektronicznej

Cechy:
ustandaryzowany protokół tekstowy 
(polecenia tego protokołu to zwykły tekst)

...i to w zasadzie wszystko (w nazwie jest 
SIMPLE :-)



  

Polecenia SMTP:

HELO/EHLO nazwa_hosta (dowolna !!!)

MAIL FROM: adres_email_nadawcy (dowolny !!!)

RCPT TO: adres_email_odbiorcy

DATA
Subject: Temat wiadomości
. <kropka w nowej linii>

QUIT

i to wystarczy aby wysłać mejla...



  

Polecenia SMTP cd:

VRFY adres_email (spamerzy!!!)

EXPN adres_email

RSET

HELP

Polecenia SMTP-AUTH:

AUTH LOGIN (potem zakodowany login i hasło)

AUTH PLAIN (potem pojedynczy kod dla loginu i hasła)



  

Polecenia SMTP - opis

Opis poleceń protokołu SMTP:

HELO/EHLO – wiadomość „powitalna”. Służy do zadeklarowania nazwy hosta z którego wysyłana jest wiadomość. Jest 
to tylko deklaracja gdyż nazwa ta nie jest weryfikowana.

MAIL FROM: - adres mailowy nadawcy. W zasadzie może być dowolny, co wykorzystywane jest przez spamerów.

RCPT TO: - adres mailowy odbiorcy.

DATA – Rozpoczęcie ciała wiadomości. Wiadomość kończy się pojedynczą kropką w nowej linii. Między DATA o 
końcową kropką działa protokół Internet Message Format (pole „Subject:” jest jego częścią).

QUIT – zakończenie sesji SMTP

VRFY – weryfikacja poprawności adresu na danym MTA. Polecenie powinno być wyłączone, gdyż jest używane częśto 
przez spamerów w trakcie poszukiwania prawidłowych adresów e-mail.

EXPN – rozwinięcie aliasów dla podanego adres e-mail na danym serwerze

RSET – reset sesji SMTP

HELP – pomoc n/t poleceń SMTP

AUTH LOGIN/PLAIN – polecenia rozszerzenia SMTP-AUTH umożliwiające weryfikację użytkownika. LOGIN podaje 
zakodowane nazwę użytkownika i hasło oddzielnie a PLAIN w postaci jednego wygenerowanego łańcucha znaków. 
UWAGA: login i hasło jest kodowane, ale jest bardzo łatwe do odkodowania. Nie zapewnia bezpieczeństwa!!!



  

Kodowanie SMTP-AUTH

BASH:
[userlab@projektsmtp ~]$ echo -ne '\000piotrs\000Sigma500' | openssl base64
AHBpb3RycwBTaWdtYTUwMA==

PERL:
[userlab@projektsmtp ~]$ perl -MMIME::Base64 -e 'print encode_base64("piotrs");'
cGlvdHJz
[userlab@projektsmtp ~]$ perl -MMIME::Base64 -e 'print encode_base64("Sigma500");'
U2lnbWE1MDA=

UWAGA: to jest tylko zwykłe kodowanie. Kody można 
przechwycić i ich używać bez znajomości prawdziwych loginów i 
haseł. Nie zapewnia bezpieczeństwa.
Rozwiązanie: szyfrowanie połączenia SSL/TSL



  

Zapraszamy na film...



  

Nagłówki poczty

From piotrs@kompnet.kompnet  Mon May 30 20:37:57 2016
Return-Path: <piotrs@kompnet.kompnet>
X-Original-To: userlab@projektsmtp
Delivered-To: userlab@projektsmtp.kompnet
Received: by projektsmtp.kompnet (Postfix, from userid 1000)

id BFE044031432; Mon, 30 May 2016 20:37:57 +0200 (CEST)
Date: Mon, 30 May 2016 20:37:57 +0200
From: piotrs <piotrs@projektsmtp.kompnet>
To: userlab@projektsmtp.kompnet
Subject: Mail testowy
Message-ID: <20160530183757.GA5028@projektsmtp.kompnet>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=utf-8
Content-Disposition: inline
Content-Transfer-Encoding: 8bit
User-Agent: Mutt/1.5.21 (2010-09-15)
Status: RO
Content-Length: 43
Lines: 2

To jest mail testowy wysłany z Mutt.
Bye.



  

Nagłówki poczty cd...

From piotrs@projektsmtp.kompnet  Mon May 30 22:22:34 2016
Return-Path: <piotrs@projektsmtp.kompnet>
X-Original-To: userlab@projektsmtp
Delivered-To: userlab@projektsmtp.kompnet
Received: from oraclexe (oraclexe [192.168.32.130])

by projektsmtp.kompnet (Postfix) with ESMTPA id 2BF3F403142D
for <userlab@projektsmtp>; Mon, 30 May 2016 22:21:27 +0200 (CEST)

Subject: Mail wysłany przez SMTP.
Status: RO
Content-Length: 48
Lines: 1

To jest mail wysłany bezpośrednio przez SMTP.



  

Nagłówki - opis

Opis nagłówków poczty:

FROM – adres nadawcy wiadomości
TO – adres odbiorcy wiadomości
Return-Path – adres na który należy odesłać informację w przypadku niedostarczenia 
wiadomości
X-Original-To – adres odbiorcy w postaci podanej w protokole SMTP
Delivered-To – adres skrzynki do której dostarczono wiadomość
Received – informacje o serwerze SMTP odbierającym wiadomość (tu: Postfix)
Date – data i czas odebrania wiadomości przez serwer SMTP
Subject – temat/tytuł wiadomości
Message ID – unikalny identyfikator wiadomości przydzielony przez serwer pocztowy
MIME-Version – wersja protokołu MIME
Content-Type – typ wiadomości tekstowa/html
Charset – strona kodowa wiadomości
Content-Transfer-Encoding – liczba bitów użytych do kodowania znaków
User-Agent – nazwa UA (klienta mailowego) w którym wiadomość została napisana
Content-Length – ilość znaków wiadomości
Lines – liczba linii w wiadomości



  

To już koniec...

Dziękujemy...
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