
Stawiając serwer na Linuksie, należy zadbad o jak najlepsze jego zabezpieczenie przed intruzami z zewnątrz. Taką 
ochronę zapewnia postawienie zapory ogniowej (Firewall). Jednak, aby to zrobid, należy wiedzied, które porty mogą 
zostad odblokowane, a które należy zablokowad na naszym serwerze. Aby to zrobid potrzebna jest wiedza, jaki port 
wykorzystuje dana usługa czy aplikacja. Przedstawiam najważniejsze numery portów przypisane do usług. 
  

usługa/aplikacja port/protokół 

  
echo 7/tcp 
systat 11/tcp 
chargen 19/tcp 
ftp-data 21/tcp 
ssh 22/tcp 
telnet 23/tcp 
smtp 25/tcp 
nameserver 42/tcp 
whois 43/tcp 
tacacs 49/udp 
dns-lookup 53/udp 
dns-zone 53/tcp 
oracle-sqlnet 66/tcp 
tftp 69/udp 
finger 79/tcp 
http 80/tcp 
alternatywny port sieci Web (http) 81/tcp 
kerberos lub alternatywny port sieci Web (http) 88/tcp 
pop2 109/tcp 
pop3 110/tcp 
sunrpc 111/tcp 
sqlserv 118/tcp 
nntp 119/tcp 
ntrcp-or-dce 135/tcp 
netbios 139/tcp 
imap 143/tcp 
snmp 161/udp 
snmp-trap 162/udp 
bgp 179/tcp 
snmp-checkpiont 256/tcp 
ldap 389/tcp 
netware-ip 396/tcp 
timbuktu 407/tcp 
https/ssi 443/tcp 
ms-smb-alternate 445/tcp/udp 
ipsec-internet-key-exchange (ike) 500/udp 
rlogin 513/tcp 
rwho 513/udp 
rshell 514/tcp 
syslog 514/udp 
printer 515/tcp 
printer 515/udp 
router 520/udp 
netware-ncp 524/tcp 
remotelypossible 799/tcp 
socks 1080/tcp 
bmc-patrol-db 1313/tcp 
notes 1352/tcp 
ms-sql 1433/tcp 
citrix 1494/tcp 
sysbase-sql-anywhere 1498/tcp 
ingres-lock 1524/tcp 
oracle-srv 1525/tcp 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IANA (ang. Internet Assigned Numbers Authority) to organizacja, która wyłoniła się z Internet Engineering Task Force 

w celu zaprowadzenia porządku w nazwach domen i adresach IP komputerów przyłączonych do Internetu. 

Port protokołu – pojęcie związane z protokołami używanymi w Internecie do identyfikowania procesów działających 

na odległych systemach. Jest to jeden z parametrów gniazda. 

Numery portów reprezentowane są przez liczby naturalne z zakresu od 0 do 65535. Poszczególne numery portów 

przydzielone są przez IANA. Niektóre numery portów (od 0 do 1023) są określone jako ogólnie znane, (ang. well 

known ports), i zarezerwowane na standardowo przypisane do nich usługi, takie jak np. WWW czy poczta 

elektroniczna. Dzięki temu można identyfikowad nie tylko procesy, ale ogólnie znane usługi działające na odległych 

systemach. Numery od 1024 do 49151 są określone przez IANA jako zarejestrowane, (ang. registered), a od 49152 

do 65535 jako dynamiczne/prywatne, (ang. dynamic/private). 

Różne usługi mogą używad tego samego numeru portów, pod warunkiem że korzystają z innego protokołu (TCP lub 

UDP), chociaż istnieją także usługi korzystające jednocześnie z jednego numeru portu i obu protokołów. Przykładem 

takiej usługi jest DNS - korzysta z portu 53 za pomocą TCP i UDP jednocześnie. Zdarza się także, że jedna usługa może 

korzystad z dwóch różnych portów używanych do innych zadao, jak to jest w przypadku FTP czy SNMP. 

  

oracle-tli 1527/tcp 

pptp 1723/tcp 
winsock-proxy 1745/tcp 
remotley-anywhere 2000/tcp 
cisco-mgmt 2001/tcp 
nfs 2049/tcp 
compaq-web 2301/tcp 
openview 2447/tcp 
realsecure 2998/tcp 
ms-active-dir-global-catalog 3268/tcp/udp 
bmc-patrol-agent 3300/tcp 
mysql 3306/tcp 
ssql 3351/tcp 
ms-termserv 3386/tcp 
cisco-mgmt 4001/tcp 
nfs-lockd 4045/tcp 
pcanywhere 5631/tcp 
vnc 5800/tcp 
xwindows 6000/tcp 
cisco-mgmt 6001/tcp 
ape 6549/tcp 
irc 6667/tcp 
web 8000/tcp 
web 8001/tcp 
web 8002/tcp 
web 8080/tcp 
cisco-xremote 9001/tcp 
netbus 12345/tcp 
quake 26000/tcp 
backorifice 31337/udp 
rpc-solaris 32771/tcp 
snmp-solaris 32780/udp 
reachout 43188/tcp 
pcanywhere-def 65301/tcp 



Lista niektórych standardowych usług: 

BOOTP – serwer 67, klient 68 

DNS – 53 

Finger – 79 

FTP – 20, przesyłanie danych 

FTP – 21, przesyłanie poleceo 

Gopher – 70 

HTTP – 80, dodatkowe serwery, np. proxy, są najczęściej umieszczane na porcie 8080 

HTTPS – 443 (HTTP na SSL) 

IMAP – 143 

IMAP3 – 220 

IRC – 6661 do 6667 

XMPP – 5222 dla serwera sieci Jabber 

LDAP – 389 

LDAPS – 636 (LDAP na SSL) 

MySQL – 3306 

NNTP – 119 

POP3 – 110 

POP3S – 995 (POP3 na SSL) 

PostgreSQL – 5432 

Rsync – 873 

SMTP – 25 

SSH – 22 

Syslog – 514 

Telnet – 23 

TFTP – 69 

X11 – od 6000 do 6007 

 

W systemach pochodzących od Uniksa, lista portów i nazw odpowiadających im usług znajduje się w pliku 

/etc/services. 


