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1. INTRODUÇÃO 

O INternet News versão 2 é um servidor NNTP1. Com ele, é possível disponibilizar o serviço de 
Newsgroup em uma rede.

O Newsgroup é um sistema similar a uma lista de discussão. Permite que pessoas cadastradas 
possam trocar mensagens relativas a um determinado assunto. Essa troca de mensagens, geralmente, 
busca a solução de problemas.

Este documento versará sobre a instalação, configuração e operação de um servidor News em um 
SO GNU/Linux Debian Sarge.

 
2. INSTALAÇÃO

Para instalar o servidor, execute:

#apt-get install inn2

Imediatamente depois, execute o comando:

#ln -s /var/lib/news/newsgroups /etc/news/newsgroups

Após a instalação, serão gerados os seguintes diretórios:

/etc/news - contém todos os arquivos de configuração
/var/lib/news - contém arquivos de controle e comandos news
/var/spool/news - contém as mensagens enviadas aos grupos

3. CONFIGURAÇÃO

A configuração básica será feita em três arquivos, todos presentes em /etc/news.

a. Configuração de acesso aos grupos

A configuração de acesso aos grupos se dará dentro do arquivo /etc/news/readers.conf. A seção 
auth irá autenticar os usuários e a seção access irá determinar as permissões de acesso. É possível 
configurar várias seções auth e access. No entanto, é importante ressaltar que cada usuário só pode ler um 
auth e um access. Se houver mais de uma seção auth ou access que enquadre um determinado usuário, 
valerá a última.

Este documento irá trabalhar com autenticação shadow dos usuários2.

1  Network News Transfer Protocol. Regulado pela RFC 977, disponível em http://www.faqs.org/rfcs/rfc977.html . Acesso em 
04 Dez 04.

2 Apesar de não ser objetivo deste documento, também é possível usar autenticação samba, radius e sasl.



b. Configuração da seção auth

Edite o arquivo /etc/news/readers.conf e comente as linhas:

auth "localhost" {
    hosts: "localhost, 127.0.0.1, stdin"
    default: "<localhost>"
}

Depois, logo abaixo, crie as linhas:

auth "usuarios" {
auth: "ckpasswd -s"

}

As linhas anteriores determinam a autenticação de todos os usuários que logarem na máquina. O 
nome "usuarios" é apenas um rótulo para identificar a configuração. O ckpasswd é um comando para 
autenticar os usuários. Com a opção -s, fará a leitura de senhas no arquivo /etc/shadow. Para que isso 
ocorra, será necessário dar ao ckpasswd o poder de leitura em cima do shadow. Assim, execute:

#chmod +s /usr/lib/news/bin/auth/passwd/ckpasswd

A partir de agora, os usuários deverão estar cadastrados no sistema (comando adduser).

c. Configuração da seção access

Ainda no arquivo /etc/news/readers.conf, comente as linhas:

access "localhost" {
    users: "<localhost>"
    newsgroups: "*"
    access: RPA
}

Depois, logo abaixo, crie as linhas:

access "usuarios" {
    users: "*"
    newsgroups: "*,!control*,!local*,!junk"
    access: RPA
}

access "administradores" {
    users: "eriberto,pincovscy"
    newsgroups: "*"
    access: RPA
}

access "moderados" {
    users: "marcos,silvia,tadeu"
    newsgroups: "*"
    access: R
}



Os três blocos anteriores definem diferentes perfis de usuários. Veja:

- bloco "usuários": permite o acesso de qualquer usuário, exceto eriberto, pincovscy, marcos, 
silvia e tadeu, que já estão presentes nos outros blocos. Os usuários permitidos poderão ver 
todos os grupos, exceto os começados com control, local e o grupo junk. Os usuários poderão 
ler e postar, mesmo que os grupos sejam moderados.

- bloco "administradores": só permite o acesso dos usuários eriberto e pincovscy. Os usuários 
permitidos poderão ver todos os grupos, sem restrição. Os usuários poderão ler e postar, 
mesmo que os grupos sejam moderados.

- bloco "moderados": permite o acesso dos usuários marcos, silvia e tadeu. Os usuários 
permitidos poderão ver todos os grupos. Os usuários só poderão ler. Essa restrição pode 
caracterizar uma punição, em virtude de postagens indevidas.

As permissões de acesso admitidas na entrada access são as seguintes:

- R: permite a leitura de mensagens.
- P: permite a postagem de mensagens.
- A: as postagens serão aprovadas automaticamente em grupos moderados.
- I: um caso especial de postagem com envio de id. Funciona em conjunto com o P.
- N: permite usar o comando NEWNEWS, que fará download apenas de novas mensagens, de 

acordo com uma data estabelecida.
- L: permite a postagem em grupos locais3 com postagem desabilitada.

d. Configuração da expiração das mensagens

As mensagens armazenadas irão expirar com o tempo. Isso poderá ser configurado no arquivo 
/etc/news/expire.ctl. Procure pela linha:

*:A:1:10:never

Essa linha obedece a seguinte sintaxe:

<pattern>:<flag>:<keep>:<default>:<purge>

O campo pattern refere-se ao grupo que será expirado. Poderá ser utilizado um asterisco para 
representar todos os grupos.

As flags possíveis são:

- A: todos os grupos
- M: apenas grupos moderados
- U: apenas grupos não moderados
- X: se um artigo (mensagem) expirar, ela será deletada de todos os grupos aonde aparecer

O campo default vai ser utilizado para expirar as mensagens em um determinado número de dias. 
Os campos keep e purge têm a mesma função do campo default. No entanto, serão utilizados somente se 
o artigo tiver uma instrução especial de cabeçalho voltada para uma expiração fora do tempo default. Em 
servidores comuns, é melhor trabalhar com o mesmo número de dias para os três campos. Também é 
possível utilizar a palavra "never".

3 Grupos locais são os grupos cadastrados no servidor em questão. Grupos de outros servidores não são locais.



Exemplos:

*:A:730:730:730

Com a linha anterior, todas as mensagens que completarem 2 anos em todos os grupos serão 
expiradas.

linux.debian.*:A:never:never:never

As mensagens dos grupos iniciados com linux.debian nunca irão expirar.

e. Configuração da porta do servidor e do tamanho das mensagens locais

A não ser em casos especiais, não convém mudar a porta do servidor4. No entanto, se for o caso, 
isso poderá ser feito no arquivo /etc/news/inn.conf.

Ainda nesse arquivo, será possível configurar o tamanho máximo das mensagens locais. O 
tamanho é expresso em bytes e poderá ser configurado na linha:

localmaxartsize: 1000000

Um bom valor para essa linha seria 20480, equivalente a 20 KB. Isso irá limitar a mensagem como 
um todo, inclusive com os anexos, a 20 KB de tamanho. Em resumo, propiciará mensagens relativamente 
longas (com cerca de 250 linhas ou 20000 caracteres). Considerando que uma mensagem, em média, tem 
20 linhas e que isso ocupa cerca de 2 KB, se o diretório de spool tiver 5 GB, será possível armazenar 2,5 
milhões de mensagens5.

Ainda, uma outra opção interessante presente nesse arquivo é o número máximo de conexões 
concorrentes.

f. Descrição dos grupos

A descrição dos grupos poderá ser feita no arquivo /etc/news/newsgroups.

4. COMANDOS

a. Criação de grupos

Para criar um grupo execute:

#ctlinnd newgroup <nome_do_grupo>

4 O default para o serviço é a porta 119.

5 Já considerando o espaço para os arquivos de indexação e controle.



Um dos seguintes parâmetros poderá ser acrescentado no final do comando:

y: permite a postagem local (valor default)
m: o grupo é moderado e todas as postagens deverão ser aprovadas
n: a postagem local não será permitida; apenas busca remota
j: as mensagens serão arquivadas no grupo junk
x: não serão permitidas postagens locais ou remotas
=grupo.x.teste: as mensagens serão postadas nesse grupo

Para criar um grupo moderado ou alterar o status de um já existente para moderado, utilize:

#ctlinnd newgroup <nome_do_grupo> m

b. Deleção de grupos

Para deletar um grupo execute:

#ctlinnd rmgroup <nome_do_grupo>

c. Cancelamento de mensagens

Para deletar uma mensagem, busque o ID da mesma no cabeçalho da mensagem. Exemplo: 

Path: unknown!not-for-mail
From: "Eriberto" <eriberto1@pobox.com.br>
Newsgroups: local.test
Subject: teste
Date: Sun, 5 Dec 2004 22:48:50 -0200
Organization: A poorly-installed InterNetNews site
Lines: 3
Message-ID: <cp0aam$4ln$1@localhost.localdomain>
NNTP-Posting-Host: 10.1.0.121
X-Trace: localhost.localdomain 1102294166 4791 10.1.0.121 (6 Dec 2004 00:49:26 GMT)
X-Complaints-To: usenet@localhost.localdomain
NNTP-Posting-Date: Mon, 6 Dec 2004 00:49:26 +0000 (UTC)
X-Priority: 3
X-MSMail-Priority: Normal
X-Newsreader: Microsoft Outlook Express 6.00.2600.0000
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2600.0000
Xref: unknown local.test:1

A seguir, entre com o comando:

#ctlinnd cancel 'cp0aam$4ln$1@localhost.localdomain'

 
5. BUGS

a. Problemas com a autenticação

Uma atualização do Debian poderá retirar a permissão suid do arquivo 
/usr/lib/news/bin/auth/passwd/ckpasswd. Portanto, depois de cada atualização do sistema, que altere a 
versão do INN, execute:

#chmod +s /usr/lib/news/bin/auth/passwd/ckpasswd



b. Permissões de spool

Poderá haver problemas com as permissões do spool de mensagens. Isso fará com que não se 
possa enviar ou receber mensagens. Assim, logo após a instalação do INN, certifique-se de que o spool de 
notícias pertence ao usuário e ao grupo news, com o seguinte comando:

#chown -R news.news /var/spool/news

6. REFERÊNCIAS

Os seguintes sites poderão ser utilizados como referência:

Current INN Documentation. Disponível em http://www.eyrie.org/~eagle/software/inn/docs.

FreeBSD + INN + suck + mail2news Howto. Disponível em http://www.arved.de/bsd/inn.

Frequently Asked Questions about the INN (InterNetNews) NNTP Server. Disponível em 
http://www.blank.org/innfaq.

INN-2.2 (NEWS). Disponível em http://www.grape-info.com/doc/linux/config/inn-2.2.html.

Mini-COMO para inn2+suck+varios servidores de news. Disponível em 
http://www.terra.es/personal/h_solo/inn+suck/inn+suck.html.
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