1 - Instalando o CentOS 5
1.1 - Iniciando o processo de instalação do CentOS 5
Faça o download do DVD ou 5 cds no site: www.centos.org.
1. A primeira tela mostra as opções de instalação ( graphical, text mode, rescue mode, etc
). No nosso exemplo iremos utilizar o modo padrão gráfico, tecle Enter.

2. Na próxima tela é possível fazer um teste das mídias. Este teste é demorado. Caso não
queira realizar o teste, tecle Tab para selecionar o botão Skip e tecle Enter.

3 . Selecione o idioma Português e clique em Próximo

4. Agora, selecione o Layout do teclado Português Brasileiro (ABNT2) e clique em
Próximo.

Aguarde um pouco. Será exibida a tela onde será necessário criar as partições. Este
processo pode ser todo automático ou manual. Aqui, vamos optar pelo manual.

5. Marque a opção Rever e modificar o layout do particionamento.

6. Clique no botão Próximo. Será exibido um alerta informando que os dados serão
perdidos. Clique no botão Sim.

7. Iremos criar 3 partições:
− Partição swap com 2 x o tamanho da RAM
− Partição /home com 10 Gb
− Partição / com 20 Gb.
8. Agora é possível configurar o gerenciador de inicialização do Linux. Por padrão, é
usado o Grub. Também é possível configurar uma senha para que não possam ser
passados parâmetros ao Grub na inicialização do Linux. Além de opções Avançadas. Veja
na próxima tela:

Clique no botão Próximo.
9. Nesta tela estaremos trabalhando com as configurações TCP/IP. É possível
configurar via DHCP que é o padrão ou manualmente. Caso opte pela configuração
manual, será necessário conhecimento sobre as configurações TCP/IP da sua
rede. Veja:

Ao clicar no botão Editar:

Veja um exemplo de configuração:

10 . Agora selecione o fuso horário de acordo com a sua região. Veja:

Clique no botão Próximo.
11- Informe a senha do root. O root é o administrador com maiores privilégios em um
sistema Linux/Unix. Veja a ilustração:

12 - Agora é o momento de informar quais programas (pacotes) serão instalados. Todos
estes pacotes podem ser adicionados posteriormente.

Clique no botão Próximo.

11. A próxima tela informa que será iniciado o processo de instalação. Esta agora será
a parte mais demorada.

12. Após o boot ainda são necessárias algumas configurações:

Clique no botão Avançar.
Nesta próxima tela, estaremos realizando a configuração do Firewall e SELinux. É
possível liberar alguns serviços básicos como o ssh, FTP, samba, e-mail, nfs4. No nosso
caso estaremos desabilitando estes serviços.

Clique no botão Avançar.

Ao final será exibida a tela de conclusão. Clique no botão Terminar.

Acesse o sistema digitando seu login e senha.

2. Sistema de Arquivos no Linux
Um sistema de arquivo é o método e a estrutura de dados que um sistema
operacional utiliza para administrar arquivos em um disco rígido ou partição, ou seja a
forma pela qual os dados são organizados em disco. O sistema de arquivo padrão do
Linux hoje é o EXT3, muito poderoso, esse tipo de sistema de arquivo é facilmente
compatível com os avanços das novas versões, sem a necessidade de criar novamente
os sistemas de arquivos já existentes.
Partição EXT3:
O EXT3 é o sistema de arquivos nativo mais popular do Linux mas nem por isso ele deixa
de reconhecer vários outros sistemas de arquivos de tantos outros sistemas operacionais
dentre os quais: minix, ext,msdos, umdos, iso9660, nfs, sysv, ntfs e dentre outros mais.
Isso significa que o Linux pode coexistir com outros sistemas operacionais em uma única
unidade de disco e pode visualizar, editar e até executar os dados contidos dentro de uma
partição que contenha um outro sistema operacional suportado por ele. Este tipo de
partição é identificado pelo código 83.
Partição Swap:
Usado em partições Linux Swap para oferecer memória virtual ao sistema. Note que é
altamente recomendado o uso de uma partição Swap no sistema (principalmente se você
tiver menos que 16MB de memória RAM). Somente os dados na memória RAM são
processados pelo processador, por ser mais rápida. Desta forma quando você está
executando um programa e a memória RAM começa a encher, o GNU/Linux move
automaticamente os dados que não estão sendo usados para a partição Swap e libera a
memória RAM para a continuar carregando os dados necessários pelo. Quando os dados
movidos para a partição Swap são solicitados, o GNU/Linux move os dados da partição
Swap para a Memória. Por este motivo a partição Swap também é chamada de Troca ou
memória virtual. Este tipo de partição é identificado pelo código 82.
2.1 – Montando sistemas de arquivos
- Ponto de montagem
Ponto de árvore de diretórios, onde o sistema de arquivos é “montado”
- Montando:
mount [sist_arquiv] [dispositivo] [pto_montagem]
Exemplo: mount –t iso9660 /dev/cdrom /mnt/cdrom
- Desmontando:
umount <dispositivo | pto_montagem>
Exemplo: umount /dev/cdrom
2.2 – Arquivo /etc/fstab
Contém os sistemas de arquivos que são montados em tempo de inicialização do

sistema, serve também para facilitar a montagem de sistemas de arquivos com o sistema
já em uso, pois permite que se indique apenas a partição ou o ponto de montagem
Cada linha deste arquivo contém a partição que desejamos montar, o ponto de
montagem, o sistema de arquivos usado pela partição e outras opções

2.3 – Criação e manutenção de partições Linux
Durante muito tempo o sistema de arquivos mais utilizado no GNU/Linux foi o ext2
(second extended). No entanto, hoje muito se usa sistemas de arquivos journalling, como
o ext3 e o ReiserFS.
A diferença para um sistema de arquivos journalling é que um sistema com essa
capacidade registra de antemão todas alterações que irá realizar no disco. Dessa forma,
erros de gravação (normalmente ocasionados por queda de energia ou desligamento
incorreto) podem ser mais facilmente diagnosticados e sanados.
OBS: Em discos IDE pode-se ter até 4 partições físicas, das quais uma pode ser
estendida. A partição estendida pode ser dividida em partições lógicas. Pode haver um
máximo de 46 partições num disco IDE e 16 num disco SCSI.
2.3.1– fdisk
O fdisk é o programa padrão para manipular partições no GNU/Linux. Com a opção -l lista
os dispositivos e as partições existentes:
# fdisk -l
Disk /dev/hda: 10.0 GB, 10005037568 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1216 cylinders
Units = cilindros of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Dispositivo Boot

Start

/dev/hda1

1

*

End
153

Blocks
1228941

/dev/hda2

154

173

/dev/hda3

174

782

/dev/hda4

783

1216

160650

Id System
b W95 FAT32
82 Linux swap

4891792+ 83 Linux
3486105

83 Linux

Disk /dev/hdb: 2111 MB, 2111864832 bytes
64 heads, 63 sectors/track, 1023 cylinders
Units = cilindros of 4032 * 512 = 2064384 bytes
Dispositivo Boot
/dev/hdb1
FAT32 (LBA)

Start
1

End
1023

Blocks
2062336+

Id
c

System
W95

Para manipular partições, o fdisk deve ser iniciado tendo como argumento o dispositivo
em questão:
# fdisk /dev/hda

Uma vez dentro do fdisk, certas letras corresponderão a comandos. Alguns comandos
bastante utilizados:
p → Lista as partições
n → Cria uma nova partição interativamente
t → Muda a identificação da partição
d → Apaga uma partição
q → Sai do fdisk sem gravar as alterações
w → Sai do fdisk e grava as alterações
m → Mostra a ajuda de comandos
Por padrão, o fdisk cria novas partições identificadas como partições nativas de
GNU/Linux, cujo código hexadecimal é 83 (0x83). O código de identificação de partições
do tipo swap é 82 (0x82).
2.3.2 – mkfs
O comando mkfs cria sistemas de arquivos em partições. A opção -t indica o tipo do
sistema de arquivos:
Ex: Criar uma partição ext2 na partição /dev/hda3:
# mkfs -t ext2 /dev/hda3

2.3.3– mkswap:
Formata como swap a partição /dev/hda2:
# mkswap /dev/hda2

Após criada e formatada, uma partição swap precisa ser ativada para ser usada como
memória swap. O comando swapon -a ativa todas partições swap que constarem em
/etc/fstab. As entradas referentes à partições swap em /etc/fstab não têm ponto de
montagem.
Para ativar ou desativar essa partição manual manualmente, usa-se respectivamente:
swapon /dev/hda2
swapoff /dev/hda2

Informações sobre partições swap ativas são armazenadas em /proc/swaps.
Filename

Type

Size

Used

/dev/hda2

partition

160640

32632

Priority

2.3.4– fsck
O comando fsck deve ser executado em partições que apresentarem erros ou em
dispositivos que foram desligados incorretamente. A partição deverá estar desmontada ou
montada como somente-leitura (ro) para a verificação.
Como o comando mkfs, o fsck possui a opção -t para especificar o tipo do sistema de
arquivos e um comando específico para cada partição: fsck.ext2 ou e2fsck, fsck.ext3,
fsck.xfs, reiserfsck e dosfsck.

2.4 – RAID
RAID é acrônimo para Redundant Array of Inexpensive Disks. Este arranjo é usado como
um meio para criar um subsistema de unidade de disco, rápido e confiável, através de
discos individuais.
Apesar do RAID ter sido feito para melhorar a confiabilidade no sistema, através da
adição de redundância, pode também levar a uma falsa sensação de segurança e
confiança quando usado incorretamente. Esta falsa confiança pode acarretar em grandes
desastres. Particularmente, o RAID é feito para proteger falhas no disco, não para
proteger falhas de energia ou erros do operador.
Falhas de energia, bugs no desenvolvimento do kernel ou erros de administradores e de
operadores podem danificar os dados de uma forma irrecuperável. RAID não é um
substituto apropriado para executar um backup do seu sistema. Saiba o que você está
fazendo, faça testes, seja conhecedor e ciente de todos os detalhes que envolvem a
implementação de RAID.
RAID permite que o computador ganhe desempenho nas operações de acesso a disco, e
da mesma forma, rápida recuperação em caso de perda de algum disco. O tipo mais
comum de arranjo de unidades é um sistema ou uma controladora que possibilita o uso
de múltiplas unidades de disco rígido, configuradas para que o sistema operacional se
comporte como se existisse apenas um disco instalado no computador.
2.4.1 -Níveis de RAID

As diferentes maneiras de combinar os discos em um só, chamados de níveis de RAID,
podem fornecer tanto grande eficiência de armazenamento como simples espelhamento,
ou podem alterar o desempenho de latência (tempo de acesso). Podem também fornecer
desempenho da taxa de transferência de dados para leitura e para escrita, enquanto
continuam mantendo a redundância. Novamente, isto é ideal para prevenir falhas.
Os diferentes níveis de RAID apresentam diferentes desempenho, redundância,
capacidade de armazenamento, confiabilidade e características de custo. A maioria, mas
nem todos os níveis de RAID, oferece redundância à falha de disco. Dos que oferecem
redundância, RAID-1 e RAID-5 são os mais populares. RAID-1 oferece melhor
desempenho, enquanto que RAID-5 fornece um uso mais eficiente do espaço disponível
para o armazenamento dos dados.
De qualquer modo, o ajuste de desempenho é um assunto totalmente diferente. Ele
depende de uma grande variedade de fatores, como o tipo da aplicação, os tamanhos dos
discos, blocos e arquivos.
Existe uma variedade de tipos diferentes e implementações de RAID, cada uma com suas
vantagens e desvantagens. Por exemplo, para colocarmos uma cópia dos mesmos dados
em dois discos (operação chamada de espelhamento de disco ou RAID nível 1), podemos
acrescentar desempenho de leitura, lendo alternadamente cada disco do espelho. Em
média, cada disco é menos usado, por estar sendo usado em apenas metade da leitura
(para dois discos), ou um terço (para 3 discos), etc. Além disso, um espelho pode
melhorar a confiabilidade: se um disco falhar, o(s) outro(s) disco(s) têm uma cópia dos
dados.
A seguir descreveremos os diferentes níveis de RAID, no contexto de implementação de
RAID por software no Linux.
2.4.2 RAID-linear
É uma simples concatenação de partições para criar uma grande partição virtual. Isto é
possível se você tem várias unidades pequenas, e quer criar uma única e grande partição.
Esta concatenação não oferece redundância, e de fato diminui a confiabilidade total: se
qualquer um dos discos falhar, a partição combinada irá falhar.
2.4.3. RAID-0
A grande maioria dos níveis de RAID envolve uma técnica de armazenamento chamada
de segmentação de dados (data stripping). A implementação mais básica dessa técnica é
conhecida como RAID-0 e é suportada por muitos fabricantes. Contudo, pelo fato de este
nível de arranjo não ser tolerante a falhas, RAID-0 não é verdadeiramente RAID, ao
menos que seja usado em conjunção com outros níveis de RAID.

Segmentação (stripping) é um método de mapeamento de dados sobre o meio físico de
um arranjo, que serve para criar um grande dispositivo de armazenamento. Os dados são
subdivididos em segmentos consecutivos ou stripes que são escritos seqüencialmente
através de cada um dos discos de um arranjo. Cada segmento tem um tamanho definido
em blocos.
Por exemplo, sabendo que o tamanho de cada segmento está definido em 64 kbytes, e o
arranjo de discos contém 2 discos, quando um arquivo de 128 kbytes for gravado, os
primeiros 64 kbytes serão gravados no primeiro disco, sendo que os últimos 64 kbytes
irão para o segundo disco, e normalmente isso é feito em paralelo, aumentando
consideravelmente o desempenho.
Um arranjo desse tipo pode oferecer um melhor desempenho, quando comparada a um
disco individual, se o tamanho de cada segmento for ajustado de acordo com a aplicação
que utilizará o arranjo:
•

Em um ambiente com uso intensivo de E/S ou em um ambiente de banco de dados
onde múltiplas requisições concorrentes são feitas para pequenos registros de
dados, um segmento de tamanho grande é preferencial. Se o tamanho de
segmento para um disco é grande o suficiente para conter um registro inteiro, os
discos do arranjo podem responder independentemente para as requisições
simultâneas de dados.

•

Em um ambiente onde grandes registros de dados são armazenados, segmentos
de pequeno tamanho são mais apropriados. Se um determinado registro de dados
estende-se através de vários discos do arranjo, o conteúdo do registro pode ser
lido em paralelo, aumentando o desempenho total do sistema.

Arranjos RAID-0 podem oferecer alto desempenho de escrita, se comparados a
verdadeiros níveis de RAID, por não apresentarem sobrecarga[3] associada com cálculos
de paridade ou com técnicas de recuperação de dados. Esta mesma falta de previsão
para reconstrução de dados perdidos indica que esse tipo de arranjo deve ser restrito ao
armazenamento de dados não críticos e combinado com eficientes programas de backup.
2.4.4. RAID-1
A forma mais simples de arranjo tolerante a falhas é o RAID-1. Baseado no conceito de
espelhamento (mirroring), este arranjo consiste de vários grupos de dados armazenados
em dois ou mais dispositivos. Apesar de muitas implementações de RAID-1 envolverem
dois grupos de dados (daí o termo espelho ou mirror), três ou mais grupos podem ser
criados se a alta confiabilidade for desejada.
Se ocorre uma falha em um disco de um arranjo RAID-1, leituras e gravações
subseqüentes são direcionadas para o(s) disco(s) ainda em operação. Os dados então
são reconstruídos em um disco de reposição (spare disk) usando dados do(s) disco(s)
sobreviventes. O processo de reconstrução do espelho tem algum impacto sobre o
desempenho de E/S do arranjo, pois todos os dados terão de ser lidos e copiados do(s)
disco(s) intacto(s) para o disco de reposição.

RAID-1 oferece alta disponibilidade de dados, porque no mínimo dois grupos completos
são armazenados. Conectando os discos primários e os discos espelhados em
controladoras separadas, pode-se aumentar a tolerância a falhas pela eliminação da
controladora como ponto único de falha.
Entre os não híbridos, este nível tem o maior custo de armazenamento por requerer
capacidade suficiente para armazenar no mínimo dois grupos de dados. Este nível é
melhor adaptado para servir pequenas base de dados ou sistemas de pequena escala
que necessitem confiabilidade.
2.4.5. RAID-2 e RAID-3
Raramente são usados, e em algum momento ficaram obsoletos pelas novas tecnologias
de disco. RAID-2 é similar ao RAID-4, mas armazena informação ECC (error correcting
code), que é a informação de controle de erros, no lugar da paridade. Este fato
possibilitou uma pequena proteção adicional, visto que todas as unidades de disco mais
novas incorporaram ECC internamente.

RAID-2 pode oferecer maior consistência dos dados se houver queda de energia durante
a escrita. Baterias de segurança e um desligamento correto, porém, podem oferecer os
mesmos benefícios. RAID-3 é similar ao RAID-4, exceto pelo fato de que ele usa o menor
tamanho possível para a stripe. Como resultado, qualquer pedido de leitura invocará
todos os discos, tornando as requisições de sobreposição de I/0 difíceis ou impossíveis.
A fim de evitar o atraso em razão da latência rotacional, o RAID-3 exige que todos os
eixos das unidades de disco estejam sincronizados. A maioria das unidades de disco mais
recentes não possuem a habilidade de sincronização do eixo, ou se são capazes disto,
faltam os conectores necessários, cabos e documentação do fabricante. Nem RAID-2 e
nem RAID-3 são suportados pelos drivers de RAID por software no Linux.

2.4.6 RAID-4
Este é um tipo de arranjo segmentado, mas incorpora um método de proteção de dados
mais prático. Ele usa informações sobre paridade para a recuperação de dados e as
armazena em disco dedicado. Os discos restantes, usados para dados, são configurados
para usarem grandes (tamanho medido em blocos) segmentos de dados, suficientemente
grandes para acomodar um registro inteiro. Isto permite leituras independentes da
informação armazenada, fazendo de RAID-4 um arranjo perfeitamente ajustado para
ambientes transacionais que requerem muitas leituras pequenas e simultâneas.
Arranjos RAID-4 e outros arranjos que utilizam paridade fazem uso de um processo de
recuperação de dados mais envolvente que arranjos espelhados, como RAID-1. A função
ou exclusivo (XOR) dos dados e informações sobre paridade dos discos restantes é
computada para reconstruir os dados do disco que falhou. Pelo fato de que todos os
dados sobre paridade são escritos em um único disco, esse disco funciona como um
gargalo durante as operações de escrita, reduzindo o desempenho durante estas
operações write bottleneck.

Sempre que os dados são escritos no arranjo, informações sobre paridade normalmente
são lidas do disco de paridade e uma nova informação sobre paridade deve sempre ser
escrita para o disco de paridade antes da próxima requisição de escrita ser realizada. Por
causa dessas duas operações de E/S, o disco de paridade é o fator limitante do
desempenho total do arranjo. Pelo fato do disco de paridade requerer somente um disco
adicional para proteção de dados, arranjos RAID-4 são mais baratos que arranjos RAID-1.
2.4.7 RAID-5
Este tipo de RAID largamente usado funciona similarmente ao RAID 4, mas supera alguns
dos problemas mais comuns sofridos por esse tipo. As informações sobre paridade para
os dados do arranjo são distribuídas ao longo de todos os discos do arranjo, em vez de
serem armazenadas em um disco dedicado.
Essa idéia de paridade distribuída reduz o gargalo de escrita (write bottleneck), que era o
único disco de um RAID-4, porque agora as escritas concorrentes nem sempre requerem
acesso às informações sobre paridade em um disco dedicado. Contudo, o desempenho
de escrita geral ainda sofre por causa do processamento adicional causado pela leitura,
re-cálculo e atualização da informação sobre paridade.

Para aumentar o desempenho de leitura de um arranjo RAID-5, o tamanho de cada
segmento em que os dados são divididos pode ser otimizado para a aplicação que estiver
usando o arranjo. O desempenho geral de um arranjo RAID-5 é equivalente ao de um
RAID-4, exceto no caso de leituras seqüenciais, que reduzem a eficiência dos algoritmos
de leitura por causa da distribuição das informações sobre paridade.
Como em outros arranjos baseados em paridade, a recuperação de dados em um arranjo
RAID-5 é feita calculando a função XOR das informações dos discos restantes do arranjo.
Pelo fato de a informação sobre paridade ser distribuída ao longo de todos os discos, a
perda de qualquer disco reduz a disponibilidade de ambos os dados e da informação
sobre paridade, até a recuperação do disco que falhou. Isto pode causar degradação do
desempenho de leitura e de escrita.
2.4.8 - Comparação dos Níveis de RAID
Podemos fazer uma comparação entre os vários níveis de RAID, de acordo com
desempenho (leitura, gravação e reconstrução), disponibilidade de dados e o número
mínimo de unidades requeridas. Observe na tabela a descrição destes atributos para
comparação dos níveis de RAID. Seguindo as referências:
• A= Disponilidade dos Dados
• B= Desempenho de Leitura
• C= Desempenho de Gravação
• D= Desempenho de Reconstrução

• E= Número Mínimo de Unidades Requeridas

Nível de A
RAID

B

C

D

E

RAID 0 Nenhum Muito bom
a

Muito bom

Não
disponível

N

RAID 1 Excelent Muito bom
e

Bom

Bom

2N

RAID 4 Boa

E/S seqüencial: Boa E/S seqüencial: Muito
E/S transacional:
boa E/S transacional:
Boa
Ruim

Satisfatória N + 1 (N
pelo menos
2)

RAID 5 Boa

E/S seqüencial: Boa Satisfatória (a menos Ruim
E/S transacional:
que o cache write-back
Muito boa
seja usado)

N + 1 (N
pelo menos
2)

RAID 10 Excelent Muito boa
e

Satisfatória

Boa

2N

RAID 50 Excelent Muito boa
e

Satisfatória

Satisfatória N+2

Nota: O número N é o requerimento de espaço para armazenamento de dados
do nível de RAID. Exemplo: se o requisito mínimo é ter 6GB de espaço para
um arranjo RAID-5, então deve-se ter ao menos 2 discos de 3GB cada e mais
um disco de 3GB, sendo 6GB (dois discos) + 3GB (1 disco).

2.4.9 - Configuração
2.4.9.1 – RAID 1
Para criar uma unidade RAID 1 precisaremos de duas partições de tamanho igual. Para
isso utilize o fdisk para criar as duas partições.
# fdisk /dev/hda
Com as duas partições criadas ( Ex: had5 e had6 ) precisaremos criar a unidade RAID (
/dev/md0 ) com o comando:

mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/hda{5,6}
Onde:
--level
Informa qual o tipo de RAID utilizados
--raid-devices
Especifica quantos partições serão utilizadas.
Você pode acompanhar o processo de criação da unidade RAID através do arquivo
/proc/mdstats. Para isso utilize o comando:
# cat /proc/mdstat
Apos criado a unidade RAID é necessário formatar a partição com o sistema de arquivos
desejado, no nosso caso ext3, e depois montar a unidade RAID para sua utilização.
#

mkfs.ext3

/dev/md0

# mkdir /mnt/raid1
# mount /dev/md0 /mnt/raid1
# df -h
Você pode ter mais informações sobre a unidade RAID com o comando
mdadm --detail /dev/md0
2.4.9.2 – RAID 5
Para criar uma unidade RAID5 precisaremos criar no minimo 3 partições para cada
unidade RAID. O processo e bem parecido com o utilizado para criar a unidade RAID1.
# fdisk /dev/hda
Com as trés partições criadas ( Ex: had7 e had8, hda9 ) precisaremos criar a unidade
RAID ( /dev/md1 ) com o comando:
mdadm --create /dev/md1 --level=5 --raid-devices=3 /dev/hda{6,7,8}

Após criado a unidade RAID é necessário formatar a partição com o sistema de arquivos
desejado, no nosso caso ext3, e depois montar a unidade RAID para sua utilização.

#

mkfs.ext3

/dev/md1

# mkdir /mnt/raid5
# mount /dev/md0 /mnt/raid5
# df -h
2.4.9.3 – Simulando falha
Podemos simular a falha de um disco com o comando:
# mdadm /dev/md0 -f /dev/hda5
Analisando a unidade RAID com o comando mdadm –detail /dev/md0 verificamos que a
unidade RAID possui um disco com problemas porem a unidade continua funcionando.
Number

Major

Minor

RaidDevice State

0

0

0

0

removed

1

3

6

1

active sync

2

3

5

-

faulty spare

/dev/hda6

/dev/hda5

Para adicionar outro disco ou partição utilize o comando abaixo e visualize a copia das
informações no /proc/mdstats.
# mdadm /dev/md0 -a /dev/hda7
2.5 – LVM
O LVM vem com vários jargões que precisam ser entendidos para não haver problemas
com os sistemas de arquivos. Nesta seção veremos estes terminologia utilizada pelo
LVM.
Você deve usar a palavra física com um pouco de cuidado; de qualquer forma nós iremos
entender inicialmente como sendo um simples disco rígido, ou uma partição. Por exemplo,
/dev/hda, /dev/hda2, /dev/sda. Nós podemos transformar qualquer número consecutivo de
blocos de um dispositivo de blocos em um Volume Físico.
Um PV não é nada mais que um meio físico com alguns dados administrativos
adicionados a ele - uma vez que tenhamos adicionado estes dados o LVM irá reconhecêlos como proprietários das Extensões Físicas.
Extensões Físicas são como blocos de um sistema de arquivos (regiões contínuas do
disco) realmente grandes, muitas vezes com um tamanho na casa dos megabytes. PEs
podem ser atribuídas a um Grupo de Volumes.

Um VG é composto por um determinado número de Extensões Físicas. Deste Grupo de
volumes, PEs podem ser atribuídas a um Volume Lógico.
Um Volume Lógico é o resultado final do nosso trabalho, e é aqui que as informações são
armazenadas. Ele é um dispositivo de bloco funcionalmente equivalente a uma partição. É
sobre o Volume Lógico que será criado um sistema de arquivos.
O sistema de arquivos pode ser o que desejarmos: o ext2 padrão, ReiserFS, etc. Para o
usuário não há diferença entre uma partição regular e um Volume Lógico.
2.5.1 - Configuração
Para criar unidades LVM precisamos realizar os seguintes passos:
1 – Criar o volume físico:
# pvcreate /dev/hda11
2 – Apontar o nome do grupo de volume ao seu respectivo volume físico.
# vgcreate vg0 /dev/hda11
3- Criar a unidade LVM
# lvcreate -L 256M -n unidade1 vg0
4 – Formatar a unidade LVM
# mkfs.ext3 /dev/vg0/unidade1
5 – Montar a unidade LVM
# mkdir /mnt/lvm
# mount /dev/vg0/unidade1 /mnt/lvm
#df -h

/dev/mapper/vg0-unidade1
248M

11M

226M

5% /mnt/lvm

2.5.2 – Modificando o tamanho da unidade LVM
Podemos aumentar ou diminuir o tamanho da unidade LVM. Para realizar estas tarefas
podemos seguir as instruções abaixo:
Criar uma nova unidade LVM
# pvcreate /dev/hda13

Adicionar a nova unidade no volume
# vgextend vg0 /dev/hda13
Informar quanto iremos aumentar a unidade
# lvextend -L +900M /dev/vg0/unidade1
Atualizar o tamanho da unidade LVM
# resize2fs /dev/vg0/unidade1
Se quisermos diminuir a unidade podemos utilizar o seguinte comando.
# lvreduce -L -500M /dev/vg0/unidade1
Exercício:
1- Crie 6 partições de 1Gb cada uma e formate todas com o sistema de arquivos ext3
2 – Configure o Linux para que ele monte sua primeira partição criada no diretório
/opt/dados
3 – Crie uma unidade RAID1 com duas partições.
4- Crie dentro da unidade RAID montada três arquivos e simule a falha de um dispositivo.
Os arquivos continuam disponíveis para utilização ?
5 – Crie uma unidade lógica LVM com 512Mb e depois adicione mais 1.5 Gb

3 - BOOT DO SISTEMA
O processo de inicialização de um sistema operacional é composto por várias etapas, a
primeira delas é o carregamento das informações do primeiro setor do disco rígido
(cilindro 0,cabeça 0, setor 1). Na MBR existira um programa que se encarregará de iniciar
a carga do sistema operacional. Nesta apostila estaremos aprendendo sobre o lilo,
programa residente na MBR responsável pela inicialização do Linux e demais partições.
3.1 – Criando o arquivo de configuração
Os dados para a criação do novo setor de boot que armazenará o gerenciador de partida
são lidos do arquivo /etc/lilo.conf Este arquivo pode ser criado em qualquer editor de
textos (como o ae ou vi). Normalmente ele é criado durante a instalação de sua
distribuição GNU/Linux mas por algum motivo pode ser preciso modifica-lo ou
personalizá-lo (para incluir novos sistemas operacionais, mensagens, alterar o tempo de
espera para a partida automática, etc).
O arquivo /etc/lilo.conf é dividido em duas seções: Geral e Imagens. A seção Geral vem
no inicio do arquivo e contém opções que serão usadas na inicialização do Lilo e
parâmetros que serão passados ao kernel. A seção Imagens contém opções especificas
identificando qual a partição que contém o sistema operacional, como será montado
inicialmente o sistema de arquivos, tabela de partição, o arquivo que será carregado na
memória para inicializar o sistema, etc. Abaixo um modelo do arquivo /etc/lilo.conf para
sistemas que só possuem o GNU/Linux instalado:
boot=/dev/hda1
compact
install=/boot/boot.b
map=/boot/map
vga=normal
delay=20
lba32
image=/vmlinuz
root=/dev/hda1
label=Linux
readonly

Para criar um novo gerenciador de partida através do arquivo /etc/lilo.conf , execute o
comando lilo. No exemplo acima, o gerenciador de partida será instalado em /dev/hda1,
utilizará um setor de boot compacto (compact), modo de video VGA normal (80x25),
esperará 2 segundos antes de processar automaticamente a primeira seção image= e
carregará o kernel /vmlinux de /dev/hda1. Para mostrar o aviso de boot:, você deverá ligar
as teclas Caps Lock ou Scrool lock na partida ou pressionar a tecla Shift durante os dois
segundos de pausa. Outro método é incluir a opção prompt na seção global para que o
aviso de boot: seja mostrado automaticamente após carregar o Lilo.
Abaixo uma configuração para computadores com mais de um sistema operacional
(Usando GNU/Linux e Windows):
boot=/dev/hda1
compact

lba32
install=/boot/boot.b
map=/boot/map
vga=normal
delay=20
prompt
image=/vmlinuz
root=/dev/hda1
label=linux
readonly
other=/dev/hda2
label=windows

Observações:
• Caso o gerenciador de partida seja instalado no MBR do disco rígido
(boot=/dev/hda), o setor de boot do antigo sistema operacional será substituído,
retire uma cópia do setor de boot para um disquete usando o comando dd
if=/dev/hda of=/floppy/mbr bs=512 count=1 no GNU/Linux paa salvar o setor de
boot em um disquete e dd if=/floppy/mbr of=/dev/hda bs=446 count=1 para
restaura-lo. No DOS você pode usar o comando fdisk /mbr para criar um novo
Master Boot Record.
• Após qualquer modificação no arquivo /etc/lilo.conf , o comando lilo deverá ser
novamente executado para atualizar o setor de partida do disco rígido. Isto também
é válido caso o kernel seja atualizado ou a partição que contém a imagem do
kernel desfragmentada.
• A limitação de 1024 cilindros do Lilo não existe mais a partir da versão 21.4.3
(recomendada, por conter muitas correções) e superiores.
• A reinstalação, formatação de sistemas DOS e Windows pode substituir o setor de
partida do HD e assim o gerenciador de partida, tornando impossível a inicialização
do GNU/Linux. Antes de reinstalar o DOS ou Windows, verifique se possui um
disquete de partida do GNU/Linux. Para gerar um novo boot loader, coloque o
disquete na unidade e após o aviso boot: ser mostrado, digite linux root=/dev/hda1
(no lugar de /dev/hda1 você coloca a partição raiz do GNU/Linux), o sistema
iniciará. Dentro do GNU/Linux, digite o comando lilo para gerar um novo setor de
partida.
3.2 –Opções usadas no lilo
Esta seção traz opções úteis usadas no arquivo lilo.conf com explicações sobre o que
cada uma faz. As opções estão divididas em duas partes: As usadas na seção Global e
as da seção Imagens do arquivo lilo.conf.
Global
• backup=[arquivo/dispositivo] - Copia o setor de partida original para o arquivo ou
dispositivo especificado.
• boot=dispositivo - Define o nome do dispositivo onde será gravado o setor de
partida do LILO (normalmente é usada a partição ativa ou o Master Boot Record MBR). Caso não seja especificado, o dispositivo montado como a partição raiz será
usado.
• compact - Tenta agrupar requisições de leitura para setores seguintes ao sendo
lido. Isto reduz o tempo de inicialização e deixa o mapa menor. É normalmente

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•

recomendado em disquetes.
default=imagem - Usa a imagem especificada como padrão ao invés da primeira
encontrada no arquivo lilo.conf.
delay=[num] - Permite ajustar o número de segundos (em décimos de segundos)
que o gerenciador de partida deve aguardar para carregar a primeira imagem de
disco (ou a especificada por default=). Esta pausa lhe permite selecionar que
sistema operacional será carregado.
install=setor-boot - Instala o arquivo setor-boot como novo setor de boot do disco.
Se install for omitido, /boot/boot.b é usado por padrão.
lba32 - Permite que o LILO quebre o limite de 1024 cilindros do disco rígido,
inicializando o GNU/Linux em um cilindro acima deste através do acesso . Note
que isto requer compatibilidade com o BIOS, mais especificamente que tenha
suporte a chamadas int 0x13 e AH=0x42. É recomendado o seu uso.
map=arquivo-mapa - Especifica a localização do arquivo de mapa (.map). Se não
for especificado, /boot/map é usado.
message=arquivo - Especifica um arquivo que contém uma mensagem que será
mostrada antes do aviso de boot:. Nenhuma mensagem é mostrada até que seja
pressionada a tecla Shift após mostrar a palavra LILO. O tamanho da mensagem
deve ser no máximo 65535 bytes. O arquivo de mapa deve ser novamente criado
caso a mensagem seja retirada ou modificada. .
nowarn - Não mostra mensagens de alerta.
password=senha - Permite proteger todas as imagens de disco com uma única
senha. Caso a senha esteja incorreta, o LILO é novamente carregado.
prompt - Mostra imediatamente o aviso de boot: ao invés de mostrar somente
quando a tecla Shift é pressionada.
timeout=[num] - Ajusta o tempo máximo de espera (em décimos de segundos) de
digitação no teclado. Se nenhuma tecla é pressionada no tempo especificado, a
primeira imagem é automáticamente carregada. Igualmente a digitação de senha é
interrompida se o usuário estiver inativo por este período.

Adicionalmente as opções de imagem do kernel append, ramdisk, read-only, read-write,
root e vga podem ser especificadas na seção global.
•
•
•
•
•
•

unsafe - Não acessa o setor de boot no momento da criação do mapa. Isto
desativa algumas checagens, como a checagem da tabela de partição. unsafe e
table= são incompatíveis.
label=[nome] - Permite especificar um nome para a imagem. Este nome será usado
na linha boot: para inicializar o sistema.
alias=[nome] - Apelido para a imagem de disco. É como um segundo label.
optional - Ignora a imagem caso não estiver disponível no momento da criação do
mapa. É útil para especificar kernels que não estão sempre presentes no sistema.
password=senha - Protege a imagem atual com a senha. Caso a senha esteja
incorreta, o setor de partida do Lilo é novamente carregado.
restricted - A senha somente é pedida para iniciar a imagem se o sistema for
iniciado no modo single.

Abaixo as opções usadas para passagem de parâmetros ao kernel. Estas opções podem
ser usadas na seção global (valerão para todas as imagens) ou em cada imagem (valerão
somente para aquela imagem).

•

•
•
•
•
•

append=string - Passa os parâmetros especificados ao kernel. É extremamente útil
para passar parâmetros de hardwares que podem ter problemas na hora da
detecção ou para parâmetros que precisam ser passados constantemente ao
kernel através do aviso boot:.
Exemplo: append="mem=32m"
ramdisk=tamanho - Especifica o tamanho do disco RAM que será criado. Caso for
igual a zero, nenhum disco RAM será criado. Se não for especificado, o tamanho
do disco RAM usado na imagem de inicialização do kernel será usada.
read-only - Especifica que o sistema de arquivos raiz deverá ser montado como
somente leitura. Normalmente o sistema de inicialização remonta o sistema de
arquivos como leitura/gravação.
read-write - Especifica que o sistema de arquivos raiz deverá ser montado como
leitura e gravação.
root=dispositivo - Especifica o dispositivo que será montado como raiz. Se a
palavra current é usada, o dispositivo atual será montado como raiz.
vga=modo - Especifica o mode de video texto que será usado durante a
inicialização.
•
normal - Usa o modo 80x25 (80 colunas por 25 linhas)
•
extended (ou ext) - Usa o modo de texto 80x50
•
ask - Pergunta que modo de video usar na inicialização. Os modos de
vídeo podem ser obtidos pressionando-se enter quando o sistema perguntar
o modo de vídeo.

3.3 – Grub
O grub (Grand Unified Bootloader) é uma alternativa ao lilo. Também é instalado na MBR;
pelo comando /sbin/grub ou pelo /sbin/grub-install, que obtém as instruções de
/etc/grub/grub.conf.
Principais seções de /boot/grub/grub.conf:

global
default – imagem de boot padrão (começa por 0)
timeout – tempo de espera para iniciar o boot, em segundos imagem
title – nome para a imagem
root – localização do carregador de segundo estágio e do kernel (hd0,0 =
/dev/hda)

kernel – caminho para o kernel à partir de root
ro – read-only
initrd – caminho para a imagem initrd
Diferente do lilo, o comando grub-install não precisa ser executado toda vez que forem

feitas alterações ao arquivo /boot/grup/grub.conf. Uma vez instalado, o carregador de boot
do grub lê o arquivo /boot/grub/grub.conf diretamente.
3.4 – Inittab
O init é o primeiro programa a ser carregado pelo Linux nele se descreve quais processos
são executados durante a inicialização e durante a operação normal do sistema. O init
distingue, então, os multiplos níveis de execução cada um dos quais com o seu próprio
conjunto de processos a serem iniciados.
As opções do /etc/inittab para modificar o nível de execução do sistema são as seguintes:
0 – desliga o sistema
1 – modo monousuário
2 – modo multiusuário sem utilização de NFS;
3 – modo multiusuário
4 – multiusuário (Não usado)
5 – multiusuário em ambiente gráfico
6 – reinicialização
A configuração do inittab é feita atravéz do arquivo /etc/inittab, que tem várias linhas quen
descrevem quais processos devem ser iniciados. Cada linha destas tem o seguinte
formato:
Identificação:níveis de execução:ação:processo
Tabela 3.1 Campos de uma linha do inittab
Campo
Descrição
Identificação
É uma sequencia única de 1 a 4 caracteres, os quais
identificam uma entrada no inittab
Níveis de execução
Lista os níveis de execução nos quais a ação
especificada deverá ser ativada.
Ação
Descreve a ação que será executada.
Processo
Especifica o processo a ser executado
Tabela 3.2 Opções do campo ação
Opção
Descrição
respawn
O processo será reiniciado sempre que for iniciado.
wait
O processo será iniciado assim que o sistema entrar
no nível de exzecução informado, e o init irá esperar
por sua finalização
once
O processo será executado uma única vez.
boot
O processo será executado durante a inicialização do
sistema. O campo nível de execução é ignorado
bootwait
O processo será executado durante a inicialização do
sistema, e o init esperará por sua conclusão. O campo
nível de execução será ignorado.
powerwait
O processo será executado quando o init receber um
sinal SIGPWR, indicando que há algo errado com a
energia elétrica
powerfail
Assim como o powerwait, exeto que o init não aguarda

powerokwait

ctrlaltdel
sysinit

a finalização do processo
O processo será executado quando o init receber um
sinal SIGPWR, alertando que há um arquivo
chamado /etc/powerstatus contendo a palavra OK. Isto
significa que a eneergia elétrica retornou.
Isto significa que alguem no console presionou a
combinação de teclas Ctrl+Alt+Del.
O processo será executado durante a inicialização do
sistema. Será executado antes das entradas boot e
bootwait. O campo níveis de execução será ignorado.

3.5 – Diretório /etc/rc.d/
Após a execução do init o Linux irá iniciar todos os serviços que estiverem no diretório
/etc/rc.d/rcx.d ( onde o x representa o runlevel padrão ).
Neste diretório podem residir arquivos executáveis ou links para os mesmos.
O ultimo arquivo a ser executado na inicialização é o arquivo rc.local
3.6 – Arquivo /etc/profile
Este arquivo contém comandos que são executados para todos os usuários do sistema
no momento do login. Somente o usuário root pode ter permissão para modificar este
arquivo.
Este arquivo é lido antes do arquivo de configuração pessoal de cada usuário
(.profile(root) e .bash_profile). Quando é carregado através de um shell que requer login
(nome e senha), o bash procura estes arquivos em sequencia e executa os comandos
contidos, caso existam:
•
•
•
•

/etc/profile
~/.bash_profile
~/.bash_rc
/etc/bashrc

Caso o bash seja carregado através de um shell que não requer login (um terminal no X,
por exemplo), o seguinte arquivo é executado: ~/.bashrc.
Observação: Nos sistemas Debian, o profile do usuário root está configurado no arquivo
/root/.profile. A razão disto é porque se o bash for carregado através do comando sh, ele
fará a inicialização clássica deste shell lendo primeiro o arquivo /etc/profile e após o
~/.profile e ignorando o .bash_profile e .bashrc que são arquivos de configuração usados
somente pelo Bash. Exemplo, inserindo a linha mesg y no arquivo /etc/profile permite que
todos os usuários do sistema recebam pedidos de talk de outros usuários. Caso um
usuário não quiser receber pedidos de talk, basta somente adicionar a linha "mesg y" no
arquivo pessoal .bash_profile.
3.7 – Arquivo ~/.bash_profile

Este arquivo reside no diretório pessoal de cada usuário. É executado por shells que
usam autenticação (nome e senha). .bash_profile contém comandos que são executados
para o usuário no momento do login no sistema após o /etc/profile. Note que este é um
arquivo oculto pois tem um "." no inicio do nome.
Por exemplo colocando a linha: alias ls='ls --colors=auto' no .bash_profile, cria um apelido
para o comando ls --colors=auto usando ls, assim toda vez que você digitar ls será
mostrada a listagem colorida.

3.8 – Arquivo ~/.bashrc
Possui as mesmas características do .bash_profile mas é executado por shells que não
requerem autenticação (como uma seção de terminal no X).
Os comandos deste arquivo são executados no momento que o usuário inicia um shell
com as características acima. Note que este é um arquivo oculto pois tem um "." no inicio
do nome.

Exercício:
1 – Qual o primeiro processo a ser iniciado no Linux ?
2 – Retire da inicialização o sendmail.
3 – Se você precisar definir uma variável de ambiente para ser utilizada por todos os
usuários em qual arquivo você ira armazenar a variável ? E se fosse uma variável
disponível apenas para seu usuário ?

4 - Kernel
O Kernel é o núcleo do sistema, responsável pela comunicação entre os programas e as
instruções de baixo nível (basicamente hardware) do sistema. O comando uname é
utilizado para retornar informações a respeito do kernel do sistema. Quando usado
apenas com a opção -a retorna todas as informações sobre o kernel, na seguinte ordem:
1. NOME-DO-KERNEL
2. NODENAME (nome do host)
3. RELEASE-DO-KERNEL
4. VERSÃO-DO-KERNEL
5. MÁQUINA
6. PROCESSADOR
7. PLATAFORMA-DE-HARDWARE
8. SISTEMA-OPERACIONAL
Demais opções do uname:
-i → Plataforma de Hardware
-m → Hardware da máquina
-n → Nome do Host (nodename)
-p → Processador
-o → Sistema Operacional
-r → Release do Kernel
-s → Nome do Kernel
-v → Versão do Kernel
Exemplo de saída do comando uname -a:
$ uname a
Linux slack102 2.6.13 #1 SMP Thu Mar 23 01:57:38 BRT 2006 i686 unknown unknown
GNU/Linux

4.1 - Módulos do Kernel
Funções especializadas do kernel podem existir na forma de módulos externos. Módulos
são armazenados em /lib/modules/x.x.xx/(onde x.x.xx é o release do kernel do sistema) e
são carregados e descarregados dinamicamente através dos comandos modprobe ou
insmod.
A diferença entre os dois comandos é que modprobe carrega o módulo especificado e os
módulos dos quais depende, conforme listados no arquivo
/lib/modules/x.x.xx/modules.dep, e insmod carrega o módulo sem verificar as
dependências. O arquivo modules.dep armazena as dependências de cada módulo e é
gerado ou atualizado pelo comando depmod -a. Essa tarefa pode ser realizada
manualmente, mas se forem detectados novos módulos durante o carregamento do
sistema, depmod -a será executado automaticamente.
O comando lsmod lista os módulos carregados. Módulos marcados com (autoclean)
podem ser descarregados com o comando modprobe -ra ou rmmod -a. Módulos
marcados com (unused) poderão ser removidos se seus respectivos nomes forem
fornecidos como argumento para modprobe -r ou rmmod. Os demais módulos estão em
uso e não é recomendado seu descarregamento.
Exemplo de lista de módulos carregados:
# lsmod
Module

Size Used by

snd_pcm_oss

49696 0

snd_mixer_oss

18560 2 snd_pcm_oss

ehci_hcd

30472 0

sis900

20352 0

ohci_hcd

20356 0

snd_cmipci

32800 1

gameport

13448 1 snd_cmipci

snd_pcm

84100 2 snd_pcm_oss,snd_cmipci

snd_page_alloc

9608 1 snd_pcm

snd_opl3_lib

10240 1 snd_cmipci

snd_timer

22788 2 snd_pcm,snd_opl3_lib

snd_hwdep

8480 1 snd_opl3_lib

O comando modinfo retorna a descrição, autor, licença e parâmetros para o módulo
solicitado.

Tendo como argumento apenas o nome do módulo, retorna todas as informações
disponíveis:
Informações do módulo gameport
# modinfo gameport
filename:
/lib/modules/2.6.13/kernel/drivers/input/gameport/gameport.ko
author:

Vojtech Pavlik <vojtech@ucw.cz>

description:

Generic gameport layer

license:

GPL

vermagic:

2.6.13 SMP preempt PENTIUMIII gcc3.3

depends:

O mais comum é que os módulos sejam carregados automaticamente pelo sistema. Por
isso, os parâmetros podem ser armazenados no arquivo /etc/modules.conf. O mesmo
parâmetro do exemplo poderia estar em /etc/modprobe.conf na forma:
options sis900 multicast_filter_limit=valor

Também através do arquivo /etc/modprobe.conf é possível criar aliases para módulos, de
forma que possam ser invocados usando um nome convencional.
Ex:
alias eth0 sis900
alias soundslot0 snd_cmipci

4.2 – Compilar Kernel
O local padrão de armazenamento do código fonte do kernel é /usr/src/linux, que é um link
simbólico para /usr/src/linux-x.x.xx/ (onde x.x.xx é o release do kernel). Existe mais de
uma interface para configurar o kernel, e todas elas desempenham a mesma função. As
interfaces de configuração são invocadas através do comando make:
- make config
Interface em linha de comando. É feita uma sequência de perguntas (bastante
extensa) sobre cada aspecto da configuração.
- make menuconfig
Interface de menus ncurses.
- make xconfig
Interface gráfica X, utilizando a biblioteca QT.

- make gconfig
Interface gráfica X, utilizando a biblioteca Gtk.
- make oldconfig
Usa as configuração anteriores como ponto de partida para uma nova configuração.
Enquanto que alguns recursos precisam ser compilados como estáticos (embutidos no
kernel), a maioria pode ser compilada como dinâmico (módulo). O item marcado com
asterisco (*) será compilado como estático e o item marcado com a letra “M” será
compilado como módulo. Itens deixados em branco não serão compilados. Espaços de
escolha “[ ]” indicam que o item só poderá ser compilado como estático e espaços de
escolha “< >” indicam que o item poderá ser compilado tanto como estático quanto
módulo.
Opções de módulos do Kernel
- Code maturity level options
Mostrar ou não recursos considerados instáveis
- General setup
Características gerais do kernel. É possível incluir um termo de versão para o kernel
personalizado
- Loadable module support
Suporte ao sistema de módulos e define algumas características.
- Processor type and features
Indica o tipo de processador que o kernel utilizará e recursos como
multiprocessamento.
- Power management options (ACPI, APM)
Opções relativas ao controle de energia. Indicado especialmente para laptops Bus
options (PCI, PCMCIA, EISA, MCA, ISA). Suporte para os diferentes tipos de barramentos
- Executable file formats
Tipos de arquivos que o sistema será capaz de executar
- Networking
Suporte e configuração dos diferentes tipos de plataformas de rede
- Device Drivers
Escolha e configuração dos dispositivos de hardware, integrados e periféricos.

- Kernel hacking
Opções de depuração do kernel
Essas são as principais categorias de configuração, e podem diferenciar de uma versão
do kernel para outra.
As configurações são salvas no arquivo /usr/src/linux/.config.
Compilação e Instalação
Para assegurar-se de que todo kernel e módulos sejam compilados com a nova
configuração e não reaproveitem objetos pré-compilados, é usado o comando:
# make clean
Agora já podem ser compilados kernel e módulos:
make bzImage ou make zImage
Compila o novo kernel
make modules
Compila os novos módulos
make all
Compila o novo kernel e os novos módulos
make modules_install
Instala os novos módules em /lib/modules/x.x.xx/ (x.x.xx é a versão do novo
kernel). O comando depmod -a será automaticamente executado para criar o arquivo
modules.dep de dependências dos módulos.
Num computador padrão i386 (o mais comum), o novo kernel estará em
/usr/src/linux/arch/i386/boot/bzImage. Este arquivo deve ser copiado (ou feito um um link)
para /boot, e o arquivo de configuração do carregador de boot (/etc/lilo.conf ou
/etc/grub/grub.conf) deve ser atualizado para apontar para o novo kernel. No caso do lilo,
é importante reinstalá-lo com o comando lilo.
Novas funcionalidades podem exigir configurações suplementares, como passar novas
opções para módulos. Para funções compiladas estaticamente, opções podem ser
passadas pela instrução append, no arquivo /etc/lilo.conf.
Com o novo kernel instalado, basta reiniciar o sistema para passar a utilizá-lo.

Exercício:
1 – Compile a nova versão do kernel disponível no site www.kernel.org
2 – Configure o GRUB para ter as opções do antigo e novo kernel

5 - Informações do Hardware
O hardware básico do sistema é configurado através do utilitário de configuração de
BIOS, que pode ser acessado no início do boot da máquina. Através deste utilitário, é
possível liberar e bloquear periféricos integrados, ativar proteção básica contra erros
(proteção básica contra vírus e S.M.A.R.T.) e configurar endereços I/O, IRQ e DMA.
O kernel do Linux armazena informações sobre recursos de dispositivos no diretório /proc,
nos arquivos:
/proc/dma
/proc/interrupts
/proc/ioports
/proc/pci
Exemplo de /proc/ioports:
0000001f

:

dma1

00200021

:

pic1

00400043

:

timer0

00500053

:

timer1

0060006f

:

keyboard

00700077

:

rtc

0080008f

:

dma page reg

00a000a1

:

pic2

00c000df

:

dma2

00f000ff

:

fpu

01700177
01f001f7

:

ide1

:

ide0

5.1 - Comandos para inspecionar dispositivos
- lspci
Lista informações de chipset dos componentes PCI. Com a opção -v lista I/O e IRQ
dos dispositivos.
Exemplo de lspci:
# lspci v

00:0f.1 Communication controller: CMedia Electronics Inc CM8738 (rev 10)
Subsystem: CMedia Electronics Inc CM8738
Flags: medium devsel, IRQ 9
I/O ports at dc80 [size=64]
Capabilities: [40] Power Management version 2
01:00.0 VGA compatible controller: Silicon Integrated Systems [SiS] 630/730
PCI/AGP VGA Display Adapter (rev 20) (progif 00 [VGA])
Display

Subsystem: Silicon Integrated Systems [SiS] 630/730 PCI/AGP VGA
Adapter
Flags: 66Mhz, medium devsel
BIST result: 00
Memory at e0000000 (32bit, prefetchable) [size=128M]
Memory at efee0000 (32bit, nonprefetchable) [size=128K]
I/O ports at cc80 [size=128]
Expansion ROM at <unassigned> [disabled]
Capabilities: [40] Power Management version 1
Capabilities: [50] AGP version 2.0

-dmesg
Mostra as mensagens do kernel, da identificação do hardware em diante. Essa
informação está disponível em /var/log/dmesg e /var/log/messages.
Exemplo de dmesg:
# dmesg
ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
parport0: PCstyle at 0x378 (0x778) [PCSPP(,...)]
parport0: irq 7 detected
lp0: using parport0 (polling).
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered
Floppy drive(s): fd0 is 1.44M

5.3 -Configuração de Dispositivos USB
Dispositivos para interface USB (Universal Serial Bus) são divididos em classes:
Display Devices
Communication Devices
Audio Devices
Mass Storage Devices
Human Interface Devices (HID)
A porta USB é operada por um controlador (Host Controller):
OHCI (compaq)
UHCI (intel)
EHCI (USB v2.0)
Uma vez conectados, os dispositivos USB podem ser inspecionados com o comando
lsusb.
# lsusb
Bus 002
WebCam

Device

003:

ID

05a9:a511 OmniVision Technologies, Inc. OV511+

Bus 002

Device

002:

ID

0f2d:9308 ViPower, Inc.

Bus 002

Device

001:

ID

0000:0000

Bus 001

Device

001:

ID

0000:0000

As informações detalhadas sobre os dispositivos USB conectadas são armazenadas no
arquivo /proc/bus/usb/devices.
O controle dos dispositivos USB é feito pelo hotplug. Etapas executadas quando uma
câmera USB é conectada ao computador:
1. Os módulos USB do kernel identificam o evento USB e a ID vendor:product
2. Esses dados são passados para /sbin/hotplug (ou outro, se o indicado em
/proc/sys/kernel/hotplug não for o padrão)
3. O agente USB respectivo (/etc/hotplug/usb.agent) associa o dispositivo ao produto
correspondente. A relação entre dispositivo e módulo consta no arquivo
/etc/hotplug/usb.distmap.

O primeiro estágio envolve procedimentos do kernel, enquanto o segundo e terceiro
estágio envolvem o mecanismo do hotplug.

6– Administração de Processos
Um programa pode ser executado de duas formas:
•

•

Primeiro Plano - Também chamado de foreground. Quando você deve esperar
o término da execução de um programa para executar um novo comando.
Somente é mostrado o aviso de comando após o término de execução do
comando/programa.
Segundo Plano - Também chamado de background. Quando você não precisa
esperar o término da execução de um programa para executar um novo
comando. Após iniciar um programa em background, é mostrado um número
PID (identificação do Processo) e o aviso de comando é novamente mostrado,
permitindo o uso normal do sistema.

O programa executado em background continua sendo executado internamente. Após ser
concluído, o sistema retorna uma mensagem de pronto acompanhado do número PID do
processo que terminou.
Para iniciar um programa em primeiro plano, basta digitar seu nome normalmente.Para
iniciar um programa em segundo plano, acrescente o caractere "&" após o final do
comando.
OBS: Mesmo que um usuário execute um programa em segundo plano e saia do sistema,
o programa continuará sendo executado até que seja concluído ou finalizado pelo usuário
que iniciou a execução (ou pelo usuário root).
Exemplo: find / name boot.b &
O comando será executado em segundo plano e deixará o sistema livre para outras
tarefas. Após o comando find terminar, será mostrada uma mensagem.
6.2 – Executando Programas em seqüência
Os programas podem ser executados e sequência (um após o término do outro) se os
separarmos com ;. Por exemplo: echo primeiro;echo segundo;echo terceiro
6.3 – Comando ps
Algumas vezes é útil ver quais processos estão sendo executados no computador. O
comando ps faz isto, e também nos mostra qual usuário executou o programa, hora que o
processo foi iniciado, etc.
ps [opções]
Onde:
opções
a
Mostra os processos criados por você e de outros usuários do sistema.
x

Mostra processos que não são controlados pelo terminal.
u
Mostra o nome de usuário que iniciou o processo e hora em que o processo foi iniciado.
m
Mostra a memória ocupada por cada processo em execução.
f
Mostra a árvore de execução de comandos (comandos que são chamados por outros
comandos).
e
Mostra variáveis de ambiente no momento da inicialização do processo.
w
Mostra a continuação da linha atual na próxima linha ao invés de cortar o restante que
não couber na tela.
As opções acima podem ser combinadas para resultar em uma listagem mais completa.
Você também pode usar pipes "|" para filtrar a saída do comando ps.
Ao contrário de outros comandos, o comando ps não precisa do hifen "-" para especificar
os comandos. Isto porque ele não utiliza opções longas e não usa parâmetros.
Exemplos: ps, ps ax|grep inetd, ps auxf, ps auxw.
6.4 – Comando top
Mostra os programas em execução ativos, parados, tempo usado na CPU, detalhes sobre
o uso da memória RAM, Swap, disponibilidade para execução de programas no sistema,
etc.
top é um programa que continua em execução mostrando continuamente os processos
que estão rodando em seu computador e os recursos utilizados por eles. Para sair do top,
pressione a tecla q.
top [opções]
Onde:
-d [tempo]
Atualiza a tela após o [tempo] (em segundos).
-s
Diz ao top para ser executado em modo seguro.
-i

Inicia o top ignorando o tempo de processos zumbis.
-c
Mostra a linha de comando ao invés do nome do programa.
A ajuda sobre o top pode ser obtida dentro do programa pressionando a tecla h ou pela
página de manual (man top).
Abaixo algumas teclas úteis:
•
•
•
•
•
•

•

espaço - Atualiza imediatamente a tela.
CTRL+L - Apaga e atualiza a tela.
h - Mostra a tela de ajuda do programa. É mostrado todas as teclas que podem ser
usadas com o top.
i - Ignora o tempo ocioso de processos zumbis.
q - Sai do programa.
k - Finaliza um processo - semelhante ao comando kill. Você será perguntado pelo
número de identificação do processo (PID). Este comando não estará disponível
caso esteja usando o top com a opção -s.
n - Muda o número de linhas mostradas na tela. Se 0 for especificado, será usada
toda a tela para listagem de processos.

6.5 – Comando kill
Permite enviar um sinal a um comando/programa. Caso seja usado sem parâmetros, o kill
enviará um sinal de término ao processo sendo executado.
kill [opções] [sinal] [número]
Onde:
número
É o número de identificação do processo obtido com o comando ps
sinal
Sinal que será enviado ao processo. Se omitido usa -15 como padrão.
opções
-9
Envia um sinal de destruição ao processo ou programa. Ele é terminado imediatamente sem chances de salvar os dados ou apagar os arquivos temporários criados por ele.
Você precisa ser o dono do processo ou o usuário root para terminá-lo ou destruí-lo. Você
pode verificar se o processo foi finalizado através do comando ps.
Exemplo: kill 500, kill -9 500.
6.6 – Comando killall

Permite finalizar processos através do nome.
killall [opções] [sinal] [processo]
Onde:
processo
Nome do processo que deseja finalizar
sinal
Sinal que será enviado ao processo (pode ser obtido usando a opção -i.
opções
-i
Pede confirmação sobre a finalização do processo.
-l
Lista o nome de todos os sinais conhecidos.
-q
Ignora a existência do processo.
-v
Retorna se o sinal foi enviado com sucesso ao processo.
-w
Finaliza a execução do killall somente após finalizar todos os processos.
Exemplo: killall -HUP inetd
6.7 – Sinais do sistema
Retirado da página de manual signal. O GNU/Linux suporta os sinais listados abaixo.
Alguns números de sinais são dependentes de arquitetura.
Primeiro, os sinais descritos no POSIX 1:
Sinal Valor Acão Comentário
--------------------------------------------------------------------------HUP 1
Travamento detectado no terminal de controle
INT 2
Interrupção através do teclado
QUIT 3
Sair através do teclado
ILL 4
Instrução Ilegal
ABRT
6
Sinal de abortar enviado pela função abort
FPE 8
Exceção de ponto Flutuante
KILL 9
Sinal de destruição do processo
SEGV
11
Referência Inválida de memória

PIPE 13
Pipe Quebrado:
ALRM
14
Sinal do Temporizador da chamada do sistema alarm
TERM
15
Sinal de Término
USR1 30,10,16
Sinal definido pelo usuário 1
USR2 31,12,17
Sinal definido pelo usuário 2
CHLD 20,17,18
Processo filho parado ou terminado
CONT 19,18,25
Continuar a execução, se interrompido
STOP 17,19,23
Interromper processo
TSTP 18,20,24
Interromper digitação no terminal
TTIN 21,21,26
Entrada do terminal para o processo em segundo plano
TTOU 22,22,27
Saida do terminal para o processo em segundo plano

Exercício:
1 – Execute o comando cat
2 – Finalize o processo com o comando kill
3 – Qual o processo que está consumindo maior quantidade de memória da maquina ?
4 – Quanto da CPU de sua maquina esta disponível ?

7 - SHELL
Shell, ou interpretador de comandos, é o programa disparado logo após o login
responsável por "pegar" os comandos do usuário, interpretá-los e executar uma
determinada ação. Por exemplo, quando você escreve no console "ls" e pressiona
<enter>, o shell lê essa string e verifica se existe algum comando interno (embutido no
próprio shell) com esse nome. Se houver, ele executa esse comando interno. Caso
contrário, ele vai procurar no PATH por algum programa que tenha esse nome. Se
encontrar, ele executa esse programa, caso contrário, ele retorna uma mensagem de
erro. Para cada terminal ou console aberto, existe um shell sendo executado. Quando
você entra no seu Linux, ele apresenta o login, para digitar o usuário e a senha. Ao digitar
um par usuário/senha correto, o Linux abre automaticamente um shell, que vai ficar
esperando seus comandos.
Existem diversos tipos de shell: bash, csh, ksh, ash, etc. O mais utilizado atualmente é o
bash (GNU Bourne-Again SHell). Por isso, tomaremos ele como referência. Resumindo
essa seção, é importante saber que para cada terminal ou console aberto, tem-se um
shell rodando.
Ao executar o shell script, o shell atual (no qual você deu o comando) abre um novo shell
para executar o script. Assim, os scripts são executados em um shell próprio (a menos
que se especifique, ao chamar o script, para executá-lo no shell atual). Isso será
importante quando formos tratar de variáveis de ambiente.
7.1 – Variáveis de Ambiente
Uma variável é onde o shell armazena determinados valores para utilização posterior.
Toda variável possui um nome e um valor associado a ela, podendo ser este último vazio.
Para listar as variáveis atualmente definidas no shell digite o comando set .
Para se definir uma variável, basta utilizar a síntaxe: nome_da_variável=valor . Por
exemplo, queremos definir uma variável chamada "cor" com o valor de "azul":
usuario@servidor$ cor=azul

Para utilizar o valor de uma variável, é só colocar um sinal de "$" seguido do nome da
variável - o shell automaticamente substitui pelo valor da variável:
usuario@servidor$ echo cor
cor
usuario@servidor$ echo $cor
azul

Para permitir que esta variável seja utilizada em outras sessões é necessário utilizar o
comando export.
Ex: export cor

Algumas variáveis já são predefinidas no shell, como o PATH, que, como foi dito antes,
armazena o caminho dos programas. Por exemplo, a minha variável PATH contém:
usuario@servidor$ echo $PATH
/usr/local/bin:/usr/bin: /bin: /usr/X11R6/bin: /usr/openwin/bin: /usr/games:
/opt/kde/bin: /usr/share/texmf/bin: /etc/script

Ou seja, quando digito um comando, como "ls", o shell vai começar a procurá-lo em
/usr/local/bin, se não encontrá-lo, vai procurar em /usr/bin e assim por diante. Repare que
os diretórios são separados por um sinal de dois pontos (:). É importante destacar que o
shell possui várias variáveis pré-definidas, ou seja, que possuem um significado especial
para ele, entre elas: PATH, PWD, PS1, PS2, USER e UID. Assim, quando iniciamos um
novo shell (ao executar o nosso script), essas variáveis especiais são "herdadas" do shell
pai (o que executou o shell filho). Outras variáveis definidas pelo usuário, como a variável
"cor" não são passadas do shell pai para o filho. Quando o script terminar, o seu shell
(shell filho) simplesmente desaparece e com ele também as suas variáveis, liberando o
espaço ocupado na memória.
7.2 – Execução em Foreground e Background
Quando executamos um programa, o shell fica esperando o mesmo terminar para depois
nos devolver a linha de comando. Por exemplo, quando executamos o comando cp
arquivo1 arquivo2,o shell executa esse comando, fica esperando ele terminar, para depois
nos retornar a linha de comando. Isso chama-se execução em primeiro plano, ou
foreground, em inglês.Agora digamos que o arquivo a ser copiado seja muito grande,
digamos, 50Mb. Enquanto o comando cp é executado, vamos ficar com o shell preso a
ele todo esse tempo, ou seja, cerca de 1 ou 2 minutos. Somente após isso vamos ter a
linha de comando de volta para podermos continuar trabalhando.
E se pudéssemos dizer ao shell para executar um programa e nos retornar a linha de
comando sem ficar esperando o tal programa terminar? Seria muito melhor, não? Em
alguns casos seria. E podemos fazer isso.
Uma maneira fácil é colocar o sinal de & depois de um comando. No exemplo acima
ficaria:
usuario@servidor$ cp arquivo1 arquivo2 &
[1] 206
usuario@servidor$

Pronto, assim que teclarmos [enter], teremos a nossa linha de comando de volta e mais
duas informações: "[1] 206".
A primeira informação ([1]) chama-se job. Ela identifica os programas que estão sendo
executados em bg (background). Por exemplo, se executarmos mais um programa em bg
enquanto este "cp" está sendo executado, o novo programa recebe o job de número 2
([2]) e assim por diante. A segunda informação (206) é o pid do programa, ou seja, o
número de processo que o kernel dá a esse programa. Mas aí temos um pequeno
problema. Digamos que você queira trazer o programa para fg, por exemplo, se o
programa executado em bg for um tocador de mp3 e você quiser mudar a música. Como
fazemos? Usamos o comando fg [job] (intuitivo, não ?) do bash. No exemplo acima,
digamos que eu execute o "cp" em bg, mas depois queira trazê-lo para fg para cancelá-lo.
Seria simples:

usuario@servidor$ cp arquivo1 arquivo2 &
[1] 206
usuario@servidor$ fg 1
cp arquivo1 arquivo2

Assim trazemos o "cp" para primeiro plano e a linha de comando só retorna quando ele
terminar.
7.3 – Entrada e Saída Padrão
Muitos programas que executamos geram saídas no console, ou sejam, emitem
mensagens para os usuários. Por exemplo, queremos achar quantos arquivos no nosso
sistema tem "netscape" no nome:
usuario@servidor$ find / name netscape
/usr/lib/netscape
/usr/lib/netscape/netscape
/usr/lib/netscape/nethelp/netscape
/usr/local/bin/netscape

Agora se quisermos procurar quantos arquivos compactados com o gzip (extensão .gz)
tem no nosso sistema para depois analisá-los e possivelmente apagar os repetidos ou
inúteis, teremos uma lista muito grande. Aqui no meu sistema deu mais de 1000 arquivos.
Então, seria útil podermos enviar as mensagens que vão para o console, para um arquivo.
Assim, poderíamos analisá-lo depois de executar o comando. Isso é extremamente útil ao
trabalharmos com shell script - enviar as saídas dos comandos para arquivos para depois
analisá-las. Exemplificando:
usuario@servidor$ find / name "*.gz" > lista.txt
find: /home/vera: Permissão negada
find: /home/pri: Permissão negada
find: /root: Permissão negada
usuario@servidor$

Notamos que nem tudo foi para o arquivo lista.txt. As mensagens de erro foram para o
console. Isso porque existem dois tipos de saída: a saída padrão e a saída de erro.A
saída padrão é a saída normal dos programas, que no caso acima, seria os arquivos
encontrados. E a saída de erro, como o próprio nome diz, são os erro encontrados pelo
programa durante sua execução, que devem ser informados ao usuário, como os erros de
"permissão negada". E aí, como selecionar uma ou outra? É simples, apenas devemos
indicar o "file descriptor" (fd) delas. Não vamos entrar em detalhes sobre o que é
"descritor de arquivos" por fugir do nosso escopo e ser um pouco complicado, apenas
temos que saber que o fd 1 corresponde a saída padrão e o fd 2 a saída de erro. Assim,
no exemplo acima, para enviar os erro para o arquivo erros.txt e a saída padrão para o
arquivo lista.txt, usaríamos:
usuario@servidor$ find / name "*.gz" 1> lista.txt 2> erros.txt

Ou seja, é só por o número da saída desejada antes do sinal de ">". Agora digamos que
queremos ver o conteúdo do arquivo lista.txt. Podemos abrí-lo com um editor de textos ou
usar o "cat". Optando pela última opção:
usuario@servidor$ cat lista.txt
/home/neo/gkrellm0.10.5.tar.gz
/home/neo/linuxcallinterfacebeta.tar.gz

...
<<< mais de 1000 linhas

Temos um problema. O arquivo tem mais de 1000 linhas e não conseguimos vê-lo inteiro.
Podemos redirecionar a saída do comando "cat" para o comando "more", que dá pausa
entre as telas:
usuario@servidor$ cat lista.txt | more

.........
Veja que utilizamos o caractere "|", chamado "pipe". Não poderíamos ter utilizado o sinal
de ">"? Não, o sinal de ">" é somente para enviar a saída para um ARQUIVO. Para enviar
a saída de um comando para a entrada de outro, usamos o pipe. As vezes queremos que
além da saída ir para um arquivo, ela também vá para a tela. Temos um programinha que
faz isso. Ele chama-se "tee". Veja o exemplo a seguir:
usuario@servidor$ find / name "*.gz" 2> erros.txt | tee lista.txt

O que fizemos? Primeiro pegamos a saída de erro e enviamos para o arquivo erros.txt. O
restante, ou seja, a saída padrão, estamos enviando para a entrada do comando tee
(usando o pipe). O tee simplesmente pega o que ele recebe (através do pipe) e joga no
arquivo lista.txt e na tela. Assim, além de gravarmos a saída num arquivo, podemos
mostrar ao usuário o que está acontecendo. Isso é muito útil quando escrevemos alguns
scripts.
7.4 – Expressões regulares
Os caracteres são literais, ou seja, as letras (a-z, A-Z) e números (0-9), além de alguns
símbolos e acentos. E os metacaracteres são caracteres que têm um significado especial,
como o “^”, que indica começo de linha, e o “$”, que representa final de linha. Se você
quer que um símbolo seja tratado literalmente, isto é, sem que seja tratado como um
metacaracter, você precisa escapá-lo, colocando uma barra invertida ( \ ) antes do dito
cujo. Um exemplo de uso disto é para o ponto ( . ), que é um metacaracter que representa
qualquer caracter, e você pode querer tratá-lo como sendo apenas um ponto mesmo.
Metacaracteres mais usados:
• ^ : começa com
• $ : término de linha
• . : qualquer caracter
• [ ] : relação de valores possíveis para um caracter. Você pode especificar uma lista
( [abcde] ), uma faixa ( [0-9] ), ou várias faixas ( [a-zA-Z0-9] ).
• \{\} : especifica quantas vezes o caracter pode se repetir. Por exemplo: “{2}” (duas
vezes), “{2,5}” (duas a cinco vezes), “{2,}” (duas ou mais vezes).
• | : operador lógico ou
• .* : operador lógico e

7.5 – Shell script

7.5.1– if
O bash nos oferece, entre outros, o comando IF (ele é um comando embutido no bash e
não um programa como o "ls", o "cp" etc.). A forma mais simples de representar uma
condicional utilizando o IF, é da seguinte forma básica:
if [condição];
then comandos1;
else comandos2;
fi;

Se [condição] for verdadeira, os comandos1 são executados. Se for falsa, os comandos2
são executados
if ls /boot;
then echo "O diretório existe.";
else echo "Diretório inválido.";
fi;

7.5.2 – test
O test pode apenas comparar strings, ou seja, verificar se uma é igual a outra, e verificar
se uma string é vazia ou não. Vamos aos exemplos para facilitar o entendimento:
test "a" = "a"
echo $?
0
test "a" = "b"
echo $?
1

7.5.3 - while
Este é provavelmente o comando de laço mais utilizado em programação. Seu
entendimento é simples. Ele testa uma condição (como faz o IF) e executa um conjunto
de comandos se esta condição for verdadeira. Após a execução desses comandos, ele
torna a testar a condição e se esta for verdadeira, ele reexecuta os comandos e assim por
diante.
Sua sintaxe é a seguinte:
while [ condição ];
do
comando 1;
comando 2;
...
done;

O parâmetro [ condição ] funciona exatamente igual ao do IF. Não voltarei a abortar os
parâmetros condicionais pois eles já foram explicados na aula 3. Em caso de dúvida
sobre isso, uma rápida revisão na aula 3 é suficiente.

Bom, vamos ao exemplo mais simples do While: um contador.
x = 0
while [ "$x" le 10 ];
do
echo "Execução número:
x = $((x+1));
done;

$x"?;

9.3.2 - for
O for é semelhante ao while usado como um contador. É necessário fornecer uma lista de
nomes e ele executa os comandos para cada nome na lista. Parece meio confuso, mas é
simples. Veja a sintaxe:
for <var> in <lista>;
do
comandos
done;

O For associa o primeiro item da lista de nomes à variável <var> e executa os comandos.
Em seguida, associa novamente o segundo item da lista à <var> e executa novamente os
comandos... e assim por diante, até acabar a lista.
Veja o exemplo:
for x in Compra Venda Aluguel; do echo $x; done;
Compra
Venda
Aluguel

Exercício:
1 – Qual a vantagem de se colocar um processo em background ?
2 – Como podemos filtrar todas ocorrências com a palavra error da saída do comando
dmesg ? Podemos armazenas estas informações em um arquivo ?
3 – Crie um programa para criar um arquivo com todos os endereços ips da rede
192.168.0.0/255.255.255.0
4 – Crie um programa verificar a existência de arquivos no diretório /backup. Se existir
algum arquivo o programa deve renomear o arquivo para a extensão .old.

8 - PACOTES NO LINUX
Neste capítulo serão mostrados meios de atualizar o sistema, instalar novos pacotes e
gerenciar os pacotes que já estão instalados no sistema.

8.1 - Compilando a partir do código fonte:
O primeiro passo para instalar um programa em código fonte distribuído no formato tar é
extraí-lo:
$ tar xjvf

sylpheed2.0.4.tar.bz2

Este comando criará o diretório ./sylpheed-2.0.4/, contendo o código fonte do programa e
as ferramentas de configuração. A configuração pré-compilação é feita dentro desse
diretório, por um script chamado configure.
Este script coleta informações sobre a arquitetura do sistema, caminhos de comandos,
bibliotecas compartilhadas, características de funcionamento do programa, etc.
Em geral, o configure pode ser invocado sem argumentos na forma:
$ ./configure

As informações coletadas pelo script configure são armazenadas em um arquivo no
mesmo diretório chamado makefile. Este arquivo pode ser editado para alterar as opções
de instalação, como a variável prefix, que desempenha a mesma função do argumento
--prefix do script configure, e outras variáveis que indicam a localização de bibliotecas,
comandos, características do programa, etc.
Terminada a configuração, o programa pode ser compilado através do comando make.
make criará as bibliotecas e arquivos executáveis conforme as opções existentes no
makefile. Após o término da compilação, que pode levar algum tempo dependendo do
tamanho e tipo do programa, o programa está pronto para ser instalado com o comando
make install
.
Se o diretório base de instalação não estiver no diretório pessoal do usuário, esse
comando deverá ser executado com permissões de super usuário (root). Mesmo estando
o diretório base de instalação fora do diretório pessoal do usuário, é recomendado
executar ./configure e make como usuário comum.
8.2 - Gerenciador de pacotes RPM
Esta seção aborda o RPM, que é um poderoso gerenciador de pacotes. Após sua
conclusão, o aluno estará apto a instalar, consultar, verificar, atualizar e desinstalar
pacotes de software.
Conceitos básicos
O RPM disponibiliza uma série de implementações que facilitam a manifestação do
sistema. A instalação, desinstalação e atualização de um programa que esteja no formato
de um pacote RPM podem ser feitas através de um único comando sendo que o
gerenciador cuidará de todos os detalhes necessários ao processo.

Para desenvolvedores, o RPM permite manter fontes e binários e suas atualizações
separadamente, empacotando-os de forma configurável para os usuários.
O gerenciador mantém uma base de dados com os pacotes instalados e seus arquivos, o
que permite executar pesquisas complexas e verificações de maneira ágil e segura.
Durante atualizações de programas, ele administra, por exemplo, arquivos de
configuração, mantendo as configurações já realizadas no sistema.
Ele possui cinco modos básicos de operação, excluindo-se o modo de confecção de
pacotes: instalação, desinstalação, atualização pesquisa e verificação.
8.2.1 – Vantagens da utilização do RPM
•

Atualização de Softwares

Com o gerenciador de pacotes é possível atualizar componentes individuais do
sistema, sem a necessidade de reinstalação total. Ao se ter uma nova versão de um
disseminado pacote baseado em RPM, a atualização se dá de maneira rápida,
inteligente e totalmente automatizada. Os arquivos de configuração são mantidos
durante o processo, não se perdendo assim uma personalização já efetuada.
•

Pesquisas

O RPM faz pesquisas sobre os pacotes já instalados e seus arquivos. É possível já
pesquisar a que pacote pertence determinado arquivo e qual a sua origem. Os arquivos
RPM estão em formato compactado e com um cabeçalho padrão contendo
informações úteis sobre os pacotes.
•

Verificação do Sistema

Caso algum arquivo importante de algum pacote tenha sido removido, pode-se
inicialmente verificar se o pacote apresenta alguma anormalidade. Caso seja detectada
alguma, será possível reinstalar o pacote, preservando-se as configurações e
personalizações existentes.
•

Código fonte

O RPM possibilita a distribuição dos arquivos fonte, idênticos aos ditribuídos pelos
autores dos programas e as alterações separadamente. É possível ter os arquivos
fonte e as atualizações que foram aplicadas, podendo-se comparar as alteraçoes
efetuadas nos programas a cada nova versão que seja disponibilizada.
8.2.2 – Instalando e Atualizando
Os pacotes RPM têm nomes de arquivos com o seguinte formato:
foo-1.0-1.i386.rpm
Onde:
foo: nome do arquivo
1.0: versão

1: release
i386: plataforma
A instalação é feita através de uma única linha de comando, como por exemplo:
[root@callisto /root]# rpm -ivh foo-1.o-1.i386.rpm
Preparing...
#############################[100%]
1:foo
#############################[100%]
Como se pode observar, o RPM apresenta o nome do pacote (o qual não tem
necessariamente o mesmo nome do programa) e apresenta uma sucessão de caracteres
# atuando como uma barra de status no processo de instalação.
O processo de instalação foi desenvolvido para ser o mais simples possível, porém
eventualmente alguns erros podem ocorrer, dentre eles:
Pacotes já instalados: se o pacote já tiver sido instalado anteriormente, será
apresentada a seguinte mensagem:
Preparing...
#############################[100%]
package foo-1.0-1.i386.rpm já está instalado
•

Caso se deseje ignorar o erro, pode-se usar o parâmetro - -force na linha de comando,
fazendo com que o RPM ignore o erro.
Arquivos com conflitos: se o arquivo contém um arquivo já instalado por outro
pacote, será apresentada a seguinte mensagem:
foo /usr/bin/foo conflicts with file from bar-1.0-1
error: foo-1.0-1.i386.rpm não pode ser instalado
Caso se desejeignorar este erro, pode-se usar o parâmetro - -replacefiles na linha de
comando.
•

Dependências não resolvidas: os pacotes RPM podem depender da instalação
prévia de outros pacotes, o que significa que eles necessitam daqueles para poderem
ser executados adequadamente. Caso se deseje instalar um pacote que dependa de
outro não localizado, será apresentada a seguinte mensagem:
falha nas dependências:
foo é necessário para bar-1.0-1
•

Para corrigir este erro será necessário instalar o pacote solicitado. Caso se deseje que
a instalação ocorra de qualquer forma, pode-se utilizar o parâmetro - -nodeps na linha
de comando. Entretanto, provavelmente o pacote não funcionará ou o fará de forma
incorreta.
Para atualizar um pacote utilize o comando:
[root@callisto /root]# rpm -Uvh foo-2.0-1.i386.rpm
Prepering...
#############################[100%]
1:foo
#############################[100%]
Qualquer versão anterior do pacote será desinstalada e será feita uma nova instalação
guardando as configurações anteriores do programa para um possível uso caso o formato
dos arquivos de configuração não tenha sido alterado.

Uma vez que o RPM executa um processo de atualização inteligente, é apresentada uma
mensagem do tipo: saving/etc/foo.conf as etc/foo.conf.rpmsave, o que significa que os
arquivos de configuração existente estão salvos, pórem mudanças no programa podem
tornar esse arquivo da configuração não mais compatível com o pacote (o que é comum).
Neste caso as adequações necessárias devem ser feitas pelo usuário.
Como o processo de atualização é uma combinação de processos de desinstalação,
algumas mensagens de erro podem surgir, como por exemplo, ao se tentar atualizar um
pacote com uma versão anterior à versão corrente, será apresentada a seguinte
mensagem:
[root@callisto /root]# rpm -Uvh foo-1.o-1.i386.rpm
Preparing...
#############################[100%]
o pacote foo-2.o-1 (o qual é mais novo que foo-1.o-1) já está instalado
Para forçar a atualização, deve-se usar o parâmetro - -oldpackage na linha de comando.
8.2.3 – Desinstalando
Para desinstalar um pacote utilize o comando:
[root@callisto /root]# rpm -e foo
Onde foo é o nome do pacote e não do arquivo utilizado na instalação (por exemplo foo1.0-1.i386.rpm).
Pode ser encontrado um erro de dependência durante o processo de desinstalação de um
pacote (outro pacote necessita da sua existência para poder funcionar corretamente).
Neste caso será apresentada a seguinte mensagem:
erro: a remoção destes pacotes quebraria dependências:
foo é necessário para bar-1.0-1
Para ignorar a mensagem de erro e desinstalar o pacote, deve ser utilizado o parâmetro -nodeps na linha de comando.
8.2.4 – Consultando e Verificando
Para consultar a base de dados de pacotes instalados utilize o comando:
[root@callisto /root]# rpm -q nome_do_pacote
Com a sua utilização são apresentados o nome do pacote, versão e release.
Em vez de especificar o nome do pacote, pode-se utilizar as seguintes opções após o
parâmetro q:
• a: consulta todos os pacotes instalados.
• f arquivo: cosulta o pacote do qual o arquivo faz parte.
• p arquivo_pacote: consulta um arquivo de pacote (não instalado) de nome
arquivo_pacote.

Há diversas formas de especificar quais informações dever ser apresentadas pelas
consultas. Algumas opções de seleção:
•

i: apresenta as informações do pacote, tais como nome, descrição, release,
tamanho, data de criação, data de instalação e outras.
• i: apresenta a lista de arquivos pertencentes ao pacote.
• s: apresenta o status dos arquivos do pacote. Há dois status possíveis: normal ou
missing (não encontrado).
• d: apresenta uma lista dos arquivos de documentação (páginas de manual, página
info, README, etc.).
• c: apresenta uma lista dos arquivos de configuração. Estes arquivos podem ser
alterados após a instalação para a personalização. Exemplos: sendmail.cf,inittab, etc.
A verificação de um pacote provoca a comparação dos arquivos instalados de um pacote
com as informações localizadas nas bases de dados RPM. Entre outras coisas a
verificação compara o tamanho, MD5 sum, permissões, tipo, dono e grupo de cada
arquivo.
Para verificar um pacote utilize o comando:
[root@callisto /root]# rpm -V nome_do_pacote
Pode-se usar as mesmas opções disponíveis no processo de pesquisas. Por exemplo,
para verificar um pacote que tenha um arquivo em especial:
[root@callisto /root]# rpm -Vf /bin/vi
Para verificar todos os pacotes instalados:
[root@callisto /root]# rpm -Va
Para verificar um pacote instalado e o arquivo de pacote RPM:
[root@callisto /root]# rpm -Vp foo-1.0-1.i386.rpm
A opção de verificação pode ser útil caso haja alguma suspeita de que a base de dados
RPM esteja corrompida.
Se não houver nenhuma discrepância não haverá resposta no sistema, caso contrário
será apresentada na forma de uma string com 8 caracteres, com um c significando
arquivo de configuração e após o nome do arquivo. Cada um dos 8 caracteres significa
um dos atributos do arquivo, comparado com aqueles definidos no pacote RPM, onde um
ponto significa que o atributo está ok. O atributo são mostrados na tabela.
Tabela 10-1. Códigos de Verificação de Arquivos
Código
5
S
L
T

Significado
MD5 checksum
Tamanho do arquivo
Link simbólico
Modificação do arquivo

Código
D
U
G

Significado
Device
Usuário
Grupo

8.3 – Bibliotecas compartilhadas
Funções comuns e compartilhadas por diferentes programas são armazenadas em
bibliotecas. Durante a compilação de um programa, essas bibliotecas específicas são
ligadas ao programa que as usará.
A ligação pode ser estática ou dinâmica, ou seja, as funções da biblioteca poderão estar
embutidas no programa compilado ou apenas mapeadas para a biblioteca externa.
Programas estáticos não dependem de arquivos externos e programas dinâmicos são
menores e poupam recursos da máquina.
O programa encarregado de carregar a biblioteca e ligar ao programa que dela depende é
o ld.so. Para que o ld.so possa localizar a biblioteca da qual um programa depende, esta
deverá estar mapeada em /etc/ld.so.cache. As localidades comuns de bibliotecas de
sistema são /lib e /usr/lib. Para acrescentar um diretório ao ld.so.cache, o arquivo
/etc/ld.so.conf é usado:
Exemplo de /etc/ld.so.conf
/usr/local/lib
/usr/X11R6/lib
/usr/i486slackwarelinux/lib
/usr/lib/qt/lib

Para atualizar o /etc/ld.so.cache após as alterações em /etc/ld.so.conf, é utilizado o
comando ldconfig. A execução do ldconfig é fundamental para que as alterações em
/etc/ld.so.conf repercutam no funcionamento do ld.so.
Outra maneira de deixar uma localidade de biblioteca ao alcance do ld.so é adicionar seu
o respectivo caminho à variável de ambiente LD_LIBRARY_PATH
# export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib

Esse método, porém, garante apenas o acesso temporário do ld.so ao diretório em
questão. Não funcionará fora do escopo da variável de ambiente e quando a variável
deixar de existir, mas é um método útil para usuários sem permissão para atualizar o
/etc/ld.so.cache ou para execução pontual de programas.
Exercício:

1- instale um programa a partir do código fonte.
2- Como verificar se o pacote sendmail esta instalado ?
3 – Verifique quais arquivos serão instalados no pacote amanda-2.5.0p2-4.i386.rpm
4 – Instale os pacotes :
amanda-2.5.0p2-4.i386.rpm
amanda-client-2.5.0p2-4.i386.rpm
amanda-server-2.5.0p2-4.i386.rpm

9 - AGENDAR TAREFAS
O cron é um daemon que permite o agendamento da execução de um comando/programa

para um determinado dia/mes/ano/hora. É muito usado em tarefas de arquivamento de
logs, checagem da integridade do sistema e execução de programas/comandos em
horários determinados.
As tarefas são definidas no arquivo /etc/crontab e por arquivos individuais de usuários em
/var/spool/cron/crontabs/[usuário] (criados através do programa crontab). Adicionalmente
a distribuição Debian utiliza os arquivos no diretório /etc/cron.d como uma extensão para
o /etc/crontab.
Para agendar uma nova tarefa, basta editar o arquivo /etc/crontab com qualquer editor de
texto (como o ae e o vi) e definir o mes/dia/hora que a tarefa será executada. Não é
necessário reiniciar o daemon do cron porque ele verifica seus arquivos a cada minuto
O arquivo crontab encontra-se no diretório /etc. Este arquivo é o arquivo de configuração
do Cron, que é um daemon (programa especial) que executa tarefas na data e hora
indicadas pelo /etc/crontab.
Veja um exemplo:
$ cat /etc/crontab
SHELL=/bin/sh
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
#m h dom mon dow user command
0 0 25 12 * root /home/asouza/natal
0 0,6,12,18 * * * root /etc/cron.daily/atualiza_usuarios
25 6 * * * root runparts report /etc/cron.daily
47 6 * * 7 root runparts report /etc/cron.weekly
52 6 1 * * root runparts report /etc/cron.monthly
#Removed invocation of anacron, as this is now handled by a
#/etc/cron.d file

Peguemos por exemplo a linha:
0 0 25 12 * root /home/aldeman/nscontrol

O primeiro número (0) indica o minuto da hora a ser executada a tarefa.
O segundo número (0) indica a hora a ser executada a tarefa.
O terceiro número (25) indica o dia do mês a ser executada a tarefa.
O quarto número (12) indica o mês a ser executada a tarefa.
A quinta opção (*) indica o dia da semana a ser executada a tarefa (* significa qualquer).
A sexta opção (root) indica o usuário que irá executar a tarefa.
Por fim, a sétima opção (/home/aldeman/nscontrol) é a tarefa (programa ou script) a ser
executada.
Neste exemplo, esta linha executará o arquivo /home/aldeman/nscontrol como root no
dia 25 de dezembro ( 12 ) do ano corrente (natal), exatamente à meia-noite .
Se observarmos a linha:
0 0,6,12,18 * * * root /etc/cron.daily/atualiza_usuarios

Veremos que temos 4 números separados por vírgulas na segunda opção. Isto quer dizer

que esta linha está programada para executar a tarefa às 0, 6, 12 e 18 horas. A data está
toda com *, o que quer dizer que a tarefa será executada todos os dias no horário
definido. Podemos colocar mais de uma opção (separadas por vírgula) em qualquer ponto
em que aparecem números.
Através dos arquivos cron.allow e cron.deny, o administrador de sistemas pode
determinar quais usuários podem ou não usar os serviços do Cron. O usuários que
estiverem incluídos no arquivo cron.allow terão permissão para usar o Cron, enquanto
que os usuários com o nome em cron.deny não terão acesso ao Cron. Se o arquivo
cron.allow não existir, todos os usuários terão permissão de usar o Cron, exceto os que
estiverem listados em cron.deny. Se nenhum dos dois existir, todos os usuários poderão
usar o Cron. A localização desses dois arquivos pode variar em função de cada
distribuição, mas geralmente ficam em /etc/cron.d.
As tarefas agendadas pelos usuários são configuradas em arquivos crontab que ficam
localizados em /var/spool/cron/. Cada usuário terá um arquivo individual com o seu
próprio nome. Assim, o usuário fulano terá o arquivo /var/spool/cron/fulano com as suas
configurações.

Exercícios
1. Qual o comando utilizado para agendar uma tarefa periodicamente?
a) at
b) cron
c) crontab -e
d) corntab
2. Agende a execução do comando updatebd para todo dia as 02:00

10 - BACKUP

O que é Backup:
Backup é um termo inglês usado para cópia de segurança. Todo sistema, envolvendo
dados ou não, que não pode parar por muito ou nenhum tempo necessita de algum tipo
de backup. Seja baseado em hardware ou software, se houver algum problema o sistema
deve voltar a funcionar sem maiores perdas e para isso é necessário que haja pelo menos
um backup deste sistema.
Exemplo: Um gerador de energia elétrica movido a combustível fóssil é um backup, nos
casos onde há falta de energia e o mesmo entra em ação rapidamente. Note que a queda
de energia acontece, e por alguns segundos podemos ficar presos no elevador, mas o
backup não nos deixa na mão por muito tempo.
Existe um tipo de backup mais eficiente que não entraremos em detalhes, mas que deve
ser citado: redundância.
Nesse caso há um sistema trabalhando paralelamente de forma que ao haver falha em
um sistema o outro continuará funcionando normalmente e assumirá o controle da situção
sem paradas, claro que para o sistema continuar funcionando corretamente é necessário
um bom planejamento para que não haja sobrecarga.
No nosso caso, backup nada mais é do que uma cópia de dados eletrônicos com o
objetivo de recuperá-los no caso de perda, corrupção ou qualquer outro tipo de
comprometimento.
Estratégias de Backup:
Antes de começar a fazer o backup dos dados é necessário definir os dados que deverão
ser “backupeados”, sua importância, tipo de backup, periodicidade, mídia a ser gravada,
etc. Tudo isso faz parte da elaboração de uma boa estratégia de backup, que iremos
elucidar.
Importância/prioridade dos dados
Dentro dos sistemas envolvidos sempre haverão dados que são importantes e dados que
não necessitam de cópias de segurança. Sendo assim devemos primeiro determinar
quais dados deverão ser copiados obedecendo uma lista de prioridades feita com
bastante cuidado.
Arquivos de programas que podem ser instalados/copiados facilmente de outras mídias
podem não ser incluidos.
Resumidamente devemos fazer backup dos arquivos manipuláveis/alteráveis por usuários
ou sistemas e que não podemos correr risco de perda.
Arquivos de configuração do sistema operacional são arquivos que precisam ser incluidos
na lista de arquivos a serem copiados, pois, caso haja algum tipo de problema com um
determinado serviço ou servidor, o serviço ou servidor pode ser reinstalado e
reconfigurado com relativa facilidade.
Tipos de Backup
Fala-se muito em backups incrementais e diferenciais (e outros como “filesystem
snapshot”), mas antes de entendermos as diferenças destes entendamos primeiro um tipo
básico que é o backup completo.
É muito importante que entendamos bem as bases do backup para que as outras
alternativas sejam também de fácil fixação.

Completo (Full)
Um backup completo salvará todos os diretórios e arquivos considerados pertinentes. Isso
soa bem aos ouvidos, pois assim podemos guardar todos os nossos dados e não
precisamos ficar nos preocupando com detalhes. Mas nossos problemas começam a
aparecer quando o volume de dados começa a aumentar significativamente, e cada vez
que se inicia o backup podemos iniciar outras atividades como ler uma dezena de revistas
e tomar muitas xícaras de café enquanto ficamos alertas para a trocas de mídia de
gravação.
Resumindo... um backup completo só é indicado para backups semanais e mensais, pois
não toma nosso tempo nem o tempo, muitas vezes, precioso de processamento da
máquina.
Incremental
Esse tipo leva em consideração as mudanças que houveram nos arquivos após o último
backup completo. Com isso o tempo de gravação se reduz a uma fração do tempo gasto
no backup completo.
Alguns sistemas de arquivos possuem meios de indicar se um arquivo foi modificado,
acessado, movido, copiado, etc. Com base nesse tipo de informação é possível fazer um
backup apenas dos arquivos modificados num determinado prazo (Ex. Últimas 24 hs).
Sendo assim podemos fazer um backup semanal e a cada dia um backup dos arquivos
que foram modificados nas últimas 24hs, por exemplo.
No caso de backups incrementais apenas os arquivos alterados no último período serão
copiados, economiza-se tempo e mídia nessa estratégia, mas a restauração se torna mais
complicada pois para se restaurar os dados caso haja necessidade será necessário
recuperar o último backup completo e todos os incrementais até o dia/momento do
problema.
Diferencial
Existe muita confusão em relação à backups incrementais e diferenciais. A grande
diferença é que o backup diferencial sempre copiará todos os arquivo que foram alterados
desde o último backup completo. É claro que ao se aproximar do próximo backup
completo o tempo para este tipo de backup será incrementado, mas a restauração se
torna muito mais simples pois para a restauração bastará ter em mãos duas mídias: a
última completa e a última diferencial.
Após o dimensionamento e implantação de um sistema informatizado, se faz necessária a
criação de um procedimento de backup e restauração de informações geradas em caso
de catástrofes. Este procedimento deverá ser claro, determinando responsáveis e deverá
ser seguido a risca.
Existem vários programas que o sistema operacional fornece para o backup dos dados. O
programa usado com mais freqüência para esta finalidade é o programa tar. O programa
tar pode efetuar cópias de sistemas de arquivos, arquivos individuais e diretórios.
10.1 – gzip
É praticamente o compactador padrão do GNU/Linux, possui uma ótima taxa de
compactação e velocidade. A extensão dos arquivos compactados pelo gzip é a .gz, na

versão para DOS, Windows NT é usada a extensão .z.
gzip [opções] [arquivos]
-d, Descompacta um arquivo.
-f Força a compactação, compactando até mesmo links.
-l Lista o conteúdo de um arquivo compactado pelo gzip.
-r Compacta diretórios e sub-diretórios.
10.2 – zip
Utilitário de compactação compatível com pkzip (do DOS) e trabalha com arquivos de
extensão .zip. Possui uma ótima taxa de compactação e velocidade no processamento
dos arquivos compactados (comparando-se ao gzip).
zip [opções] [arquivo-destino] [arquivos-origem]
-r Compacta arquivos e sub-diretórios.
-u Atualiza/adiciona arquivos ao arquivo .zip
10.3 – unzip
Descompacta arquivos .zip criados com o programa zip. Este programa também é
compatível com arquivos compactados pelo pkzip do DOS.
unzip [opções] [arquivo.zip] [arquivos-extrair] [-d diretório]
10.4 – bzip2
É um novo compactador que vem sendo cada vez mais usado porque consegue atingir a
melhor compactação em arquivos texto se comparado aos já existentes (em
conseqüência sua velocidade de compactação também é menor; quase duas vezes mais
lento que o gzip). Suas opções são praticamente as mesmas usadas no gzip e você
também pode usa-lo da mesma forma. A extensão dos arquivos compactados pelo bzip2
é a .bz2
bzip2 [opções] [arquivos]
-d, Descompacta um arquivo.
-f Força a compactação, compactando até mesmo links.
-l Lista o conteúdo de um arquivo compactado pelo gzip.

-r Compacta diretórios e sub-diretórios.

10.5 – dump
O comando dump é utilizado para realizar backup em sistemas de arquivos ext2 ou ext3
dump [opções] [dispositivo] [arquivos]
Ex: dump -0u -f /dev/st0 /home
10.6 – restore
O comando restore é utilizado para extrair dados de backup realizados com o dump.
dump [opções] [dispositivo] [arquivos]
Ex: restore -rf /dev/st0
10.7 – dd
O comando dd é utilizado para criar cópias analisando bit a bit os parâmetros apontados. Na
teoria ele funciona igual o "cp", ou seja, você aponta uma entrada e uma saída, porém no
comando dd você estará indicando um fluxo de entrada e um fluxo de saída para ser feita a
cópia bit a bit do que se foi especificado.
Ex: dd if=texto1.txt of=texto2.txt
10.8 – tar
tar [-cfprtuvx] [dispositivo] [arquivo ...]
Parâmetros:
arquivo: um ou mais arquivos a agrupar. Quando tar estiver sendo utilizado para
desagrupar arquivos, este parâmetro é opcional;
dispositivo: especifica onde será armazenado o conjunto de arquivos agrupados. Em
geral, dispositivo é um dispositivo de fita magnética, mas podem agrupar os arquivos em
um único arquivo especificando-o em dispositivo, e utilizando a opção -f;
-c: cria um novo arquivo .tar e adiciona a ele os arquivos especificados;
-f: indica que o destino é um arquivo em disco, e não uma unidade de fita magnética;
-p: preserva permissões originais dos arquivos durante o desagrupamento;
-r: adiciona os arquivos especificados no final do arquivo .tar, sem criar um novo;
-t: lista o conteúdo do arquivo .tar;
-u: adiciona os arquivos especificados ao arquivo .tar, somente se estes ainda não
existirem no arquivo .tar,
ou se tiveram sido modificados desde quando foram agrupados por um comando tar;

-v: mostra o nome de cada arquivo processado;
-x: retira os arquivos agrupados no arquivo .tar.
-z: Compacta ou Descompacta
Ex1: mostra o conteúdo contido na fita de backup
tar -tvf /dev/sd0 .
# backup do diretorio /home
tar -cvf /dev/st0 /home
Assim como o backup, a restauração dos arquivos é realizado com o comando TAR. Os
exemplos abaixo mostram algumas formas de restauração
Ex: Restaura o backup backup1.tar
cd /tmp
tar –xvf /mnt/cdrom/backup.tar
10.9 – Software Amanda
Amanda além de um nome dado normalmente a pessoas do sexo feminino é, também,
uma abreviação para “Advanced Maryland Automatic Network Disk Archiver”. Amanda é
um sistema de backup de domínio público desenvolvido na Universidade de Maryland,
que possibilita ao administrador de uma rede configurar um servidor de backups que
receberá dados de várias máquinas (hosts) podendo armazená-las um uma única unidade
de armazenamento de grande capacidade.
Amanda foi desenvolvido com o aparecimento de unidades de gravação em fitas de alta
capacidade como DAT 4mm e Exa Byte 8mm. Com isso não faria nenhum sentido criar
backups individualizados por estação de trabalho.
Amanda tem como base o suporte a unidades de gravação em fitas, mas isso não quer
dizer que não se possa fazer os backups usando discos rígidos (através de plugins do
próprio Amanda) ou uma unidade ótica como CDRW ou mesmo DVD-RW (Existem
opções como a CDRW-taper que possibilitam essa otimização).
Para possibilitar o backup de multiplas estações e servidores o Amanda se utiliza de um
recurso chamado “Holding Disk”, que nada mais é que uma área temporária em disco
rígido para absorver os dados das estações e em seguida passa-los para a mídia de
gravação.

10.9.1 Configuração
Antes de partir para a configuração do software você deverá decidir qual máquina será o
servidor Amanda. Para tomar essa decisão você deve levar em conta que o Amanda pode
consumir bastante processamento, especialmente se ele for configurado para comprimir
dados. Além disso, o Amanda consumirá bastante recursos de rede e E/S de disco. O
Amanda não utiliza uma grande quantidade de memória RAM, mas necessita acesso direto a uma unidade de fita (ou outra mídia equivalente) com espaço suficiente para o backup.

-Escolha um nome que represente essa configuração. Usaremos “master” para o nosso.
-Crie um diretório para essa configuração: /etc/amanda/master
-Copie o arquivo
-Abra o arquivo /etc/amanda/master/amanda.conf. Você perceberá que existem muitas
opções, mas para iniciarmos poucas realmente exigirão mudança.
Parâmetro
org
mailto
dumpuser
dumpcycle
runspercycl
e
tapecycle
runtapes

tapedev

tapetype
netusage
labelstr

Descrição
o valor desta opção será o assunto dos e-mails a eviados pelo Amanda.
usuário a receber as mensagens (Logs) com relatórios
mesmo usuário usado em --with-user
número de dias entre os backups completos. (se 0 será full todo dia)
execuções em cada ciclo.
numero de fitas em cada ciclo.
numero de fita por execução.
Dispositivo de fita não rebobinável a ser usado. Na realidade o que se define
aqui é o Driver de saída a ser utilizado pelo Amanda. Em Testes podemos
utilizar por exemplo o driver de saida “file” de forma a simular o uso de
unidades de fita em Disco Rígido. Usaremos esse driver em nosso estudo.
Sintaxe: tapedev “driver:/dev/dispositivo”
tipo da mídia o arquivo traz alguns tipos, mas a criação de novos tipos é
perfeitamente possível dentro do próprio arquivo.
Largura de banda a ser usada nos backups
Expressão regular que define os rótulos das fitas, por exemplo
“^BackupDiario[0-9][0-0]*$”

10.9.2 – amnda.conf
org "sistema"

# Nome que aparece no subject quando manda o email
# de resumo das operações (report)
mailto "usuário"
# Para quem irá o email de Report
dumpuser "root"

# O usuário que pode utilizar o sistema

dumpcycle 4

tapecycle 1 tapes

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

runtapes 1

# número de fitas usados dentro de um ciclo de amdump

Ciclos completos do amanda, regra:
0 = Full backup
5 = incremental dos arquivo alterados no
último dia
O valor O sempre fará o backup completo,
subindo esse valor, o amanda fará primeiro
um backup full, depois incrementais, no exemplo,
serão 1 full e três incrementais dos últimos arquivos
alterados nos próximos dias.
Após a terceira incremental, o próximo será full
novamente, gerando ciclos.
Número de tapes por ciclo utilizado, no backup

tapedev "/dev/st0"

# Device da Fita

changerfile "/etc/amanda/lista/changer"
labelstr "LALA[0-9][0-9]"
#
#
#
#
#
#

# label que será usado na fita

A opção Holding disk, é usada para uma cópia temporária do
backup ante de ser passado para a fita, usamos principalmente
quando a cópia é demorada na fita, e não ficamos usando banda.
Bom utilizar, pois qualquer erro na fita, ficará um backup
no disco, que poderá ser passado posteriormente para a fita.
fita com o uso do amflush.

holdingdisk hd1 {
comment "Meu hlod disk"
directory "/dumps/amanda"
# Qual diretório irá ficar
use 290 Mb
# Tamanho em MB/GB
}
logdir
"/var/log/amanda/"
tapelist "/etc/amanda/lista"

# Diretório de logs do amanda
# Lista dos tapes usados

# tapetypes
# Define o tipo do tape que será usado, seu tamanho e velocidade.
tapetype QIC-60

# Configurações da Unidade de fita

define tapetype QIC-60 {
comment "Archive Viper"
length 56 mbytes
#
#
#
filemark 100 kbytes
#
speed 366 kbytes
#
}

Único valor a ser alterado
correspondendo a capacidade da
da fita.
valor ideal
velocidade

# dumptypes = isto é usado para definições de prioridades,
# tipo de compactação, que será usado no arquivo disklist
#
#
#
comment - Comentário
#
compress
- Define o tipo de compressão (compactação) usada :
#
"none"
- nenhuma compressão
#
"client best" - Será feita a compressão na máquina cliente,
#
usando um algorítimo de alta compressão, porém
#
demorado.
#
"client fast" - usando uma compressão menor - mais rápido
#
"server best" - Usando compressão no servidor, na hora de
#
passar para a fita.
#
"server fast" - Usando compressão menor
#
Recomendado: [compress client fast]
#
exclude - especifica os diretórios que serão excluídos na hora do
#
backup.
#
Os valores são:
#
list "filename" - arquivo com a lista dos diretórios excluídos
#
sendo um por linha.
#
holdingdisk - Refere-se se este dumptye utiliizará holdingdisk
#
opção é holdingdisk yes
#
priority
- prioridade de execução, os parâmetros são "low", "medium"
#
ou "high". Mas isto só é realmente usado quando o amanda
#
encontra problemas com o tape (fita)
#
program - especifica qual programa de backup será usado: OS valores
#
são"DUMP" e "GNUTAR". Default: [program "DUMP"].

#
#
#
#
#
#

strategy
- seta a estratégia de backup.
"standard" "nofull"
- sempre será level 1 dumps every time.
para sistema de arquivos pequenos.
Default: [strategy standard]

Isto é bom

define dumptype global {
comment "Global definitions"
# Cria-se a definicáo global, que podem ser usadas para implementar
# outras estratégias de backup.
}
# a seguir, são vários tipos de definições de dumptype
define dumptype root-tar {
global - usar as configurações de nome global
program "GNUTAR"
comment "backup usando tar"
compress none
index
exclude list "etc/amanda/<dir_conf>/exclude.gtar"
priority low
}
define dumptype comp-root {
global
comment "backup com compactação dump "
compress client fast
priority low
}
#
#
#
#
#

Interfaces de rede
Estas são definições que serão usadas pelo arquivo
disklist, e o principal é a definição da banda de transmissão dos
dados.

define interface local {
comment "a local disk"
use 1000 kbps
}
define interface le0 {
comment "10 Mbps ethernet"
use 400 kbps
}

10.9.3 – Arquivo disklist
# O formato do arquivo é:
#
#
nome_da_máquina partição
# no arquivo amanda.conf

dumptype nome definido no dumptye

# Backup Máquina lala
lala hdb5 comp-root
# Exemplo de backup de uma máquina que tenha um sistema ms-dos

# montado em /msdos
# joespc
/msdos root-tar

10.9.4 – Configurando cliente Amanda
- Habilite o serviço amanda no xinetd
- Crie o usuário amanda e crie o arquivo .amandahosts no home dele:
[root@localhost]# mcedit .amandahosts
maquina.dominio usuario
\______________/\_______/
|
|
|
|------->
|
|
|-------------------->

Nome do usuário amanda do servidor, onde está
a fita
nome do servidor amanda onde está a fita

10.9.5 – Testando os serviços
Teste sua configuração com o comando amcheck, no servidor onde está a fita:
# amchek <nome_do_diretório_de_configuração>

Após a execução de backups o amanda envia um mail confirmando e relatando o backup.
Após isto crie as fitas com o comando:
amlabel <nome_da_fita>

Não esqueça que o nome tem que corresponder com o especificado no arquivo amanda.conf na opção labelstr
Sempre que houver algum erro de execução do amdump, é necessário rodar o arquivo
amclean, caso contrário o amdump não será executado novamente
10.9.6 – Restaurando o backup
amrestore <dispositivo_de_fita> <nome_do_diretório_de_configuração>

10.9.7 – Agendando no crontab
Para agendar o amanda, coloque o uma linha no crontab do servidor de backup:
Por exemplo, para fazer um backup diário as 23:00 hs, e é recomendável rodar um amcheck antes,
para garantir que está tudo bem, por isso seu arquivo crontab deve ser algo parecido:
0 20 * * * amanda amcheck <nome_da_configuração>

0 23 * * * amanda amdump <nome_da_configuração>

Exercícios
1. Qual o comando que permite empacotar vários arquivos em um único arquivo?
a) tar
b) gzip
c) bzip2
d) compress
e) n.d.a.
2. Qual o formato básico do comando tar para lista r o conteúdo de um arquivo ".tar"?
a) $ tar xf arq.tar
b) $ tar tf arq.tar
c) $ tar cf arq.tar
d) $ tar lf arq.tar
e) n.d.a
3. No seu diretório home, crie um diretório chamado temp e copie todos os arquivos do
diretório / etc para dentro dele. Vá até este diretório e crie um arquivo ".tar" com todo o
seu conteúdo.
4. Liste o conteúdo do arquivo ".tar" criado no exercício .
5. Use o zip para compactar e empacotar todo o conteúdo do diretório criado no
exercício 4. Verifique o arquivo criado.

11 - ADMINSTRACAO DE CONTAS DE USUARIOS
O Linux é um sistema operacional multiusuário, portanto é necessário que todos os
usuários sejam cadastrados e tenham permissões de acesso diferenciadas. É possível

também cadastrá-los em grupos para facilitar o gerenciamento. Neste capítulo serão
abordados justamente estes aspectos do Linux e os comandos necessários para
administração do sistema.
11.1 – adduser
Adiciona um usuário ou grupo no sistema. Por padrão, quando um novo usuário é
adicionado, é criado um grupo com o mesmo nome do usuário. Será criado um diretório
home com o nome do usuário (a não ser que o novo usuário criado seja um usuário do
sistema) e este receberá uma identificação. A identificação do usuário (UID) escolhida
será a primeira disponível no sistema especificada de acordo com a faixa de UIDS de
usuários permitidas no arquivo de configuração /etc/adduser.conf. Este é o arquivo que
contém os padrões para a criação de novos usuários no sistema.
adduser [opções] [usuário/grupo]
Onde:
usuário/grupo
Nome do novo usuário que será adicionado ao sistema.
opções
-g
Grupo a qual o usuário ira participar.
-uid [num]
Cria um novo usuário com a identificação [num] ao invés de procurar o próximo UID
disponível.
-gid [num]
Faz com que o usuário seja parte do grupo [gid] ao invés de pertencer a um novo grupo que será criado com seu nome. Isto é útil caso deseje permitir que grupos de usuários possam ter acesso a arquivos comuns.
Caso estiver criando um novo grupo com adduser, a identificação do novo grupo será
[num].
-d [dir]
Usa o diretório [dir] para a criação do diretório home do usuário ao invés de usar o especificado no arquivo de configuração /etc/adduser.conf.
Os dados do usuário são colocados no arquivo /etc/passwd após sua criação e os dados
do grupo são colocados no arquivo /etc/group.
11.2 – addgroup
Adiciona um novo grupo de usuários no sistema. As opções usadas são as mesmas do
adduser.
addgroup [usuário/grupo] [opções]

11.3 – passwd
Muda a senha do usuário ou grupo. Um usuário somente pode alterar a senha de sua
conta, mas o superusuário (root) pode alterar a senha de qualquer conta de usuário,
inclusive a data de validade da conta, etc. Os donos de grupos também podem alterar a
senha do grupo com este comando. Os dados da conta do usuário como nome, endereço,
telefone, também podem ser alterados com este comando.
passwd [usuário/grupo] [opções]
Onde:
usuário
Nome do usuário/grupo que terá sua senha alterada.
opções
-g
Se especificada, a senha do grupo será alterada. Somente o root ou o administrador
do grupo pode alterar sua senha. A opção -r pode ser usada com esta para remover a
senha do grupo. A opção -R pode ser usada para restringir o acesso do grupo para outros usuários.
-x [dias]
Especifica o número máximo de dias que a senha poderá ser usada. Após terminar o
prazo, a senha deverá ser modificada.
-i
Desativa a conta caso o usuário não tenha alterado sua senha após o tempo especificado por -x.
-n [dias]
Especifica o número mínimo de dias para a senha ser alterada. O usuário não poderá
mudar sua senha até que [dias] sejam atingidos desde a última alteração de senha.
-w [num]
Número de dias antecedentes que o usuário receberá o alerta para mudar sua senha.
O alerta ocorre [num] dias antes do limite da opção -x, avisando ao usuários quantos
dias restam para a troca de sua senha.
-l [nome]
Bloqueia a conta do usuário [nome]. Deve ser usada pelo root. O bloqueio da conta é
feito acrescentando um caracter a senha para que não confira com a senha original.
-u [nome]
Desbloqueia a conta de um usuário bloqueada com a opção -l.
-S [nome]

Mostra o status da conta do usuário [nome]. A primeira parte é o nome do usuário seguido de L(conta bloqueada), NP(sem senha), ou P (com senha), a terceira parte é a
data da última modificação da senha, a quarte parte é a período mínimo, máximo, alerta e o período de inatividade para a senha.
Procure sempre combinar letras maiúsculas, minúsicas, e números ao escolher suas
senhas. Não é recomendado escolher palavras normais como sua senha pois podem ser
vulneráveis a ataques de dicionários cracker.
11.4 – userdel
Apaga um usuário do sistema. Quando é usado, este comando apaga todos os dados da
conta especificado dos arquivos de contas do sistema.
userdel [-r] [usuário]
Onde:
-r
Apaga também o diretório HOME do usuário.
11.5 – usermod
Edita os atributos da conta incluindo algumas funções relacionadas� expiração da
senha. Para os ajustes finos, use o comando passwd. O usermod tambem � usado para
especificar os membros principais e secundários do grupo.
usermod [opções] [usuário/grupo]
11.6 – groupadd
Adiciona grupos, mas não atribui usuários para estes grupos. Os programas useradd e
usermod devem então ser usados para atribuir usuários a um determinado grupo.
groupadd [grupo]

11.7 – groupdel
Apaga grupos.
groupadd [grupo]

11.8 – groupmod
Modifica os nomes ou GIDs do grupo, mas não altera os membros do grupo. Os
programas useradd e usermod devem ser usados para atribuir usuários a um determinado
grupo.

groupmod [opções] [grupo]

-g
Valor numérico do id do grupo

11.9 – gpasswd
Altera os membros do grupo e determina senhas para permitir que usuários não membros
do grupo, que conheçam o grupo, a juntem-se a ele. Também usado para especificar os
administradores do grupo.
gpasswd [opções] [grupo]
-A
Define o administrador do grupo
-a
Adiciona um usuário no grupo
-d
remove um usuário do grupo.
11.10 – Arquivo /etc/passwd
Ë o arquivo no Linux onde são armazenadas as informações sobre as contas de usuários
criadas no sistema, como diretório home, interpretador de comandos.
root:x:0:0::/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:
adm:x:3:4:adm:/var/log:
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/:
news:x:9:13:news:/usr/lib/news:
uucp:x:10:14:uucp:/var/spool/uucppublic:
operator:x:11:0:operator:/root:/bin/bash
games:x:12:100:games:/usr/games:
ftp:x:14:50::/home/ftp:
smmsp:x:25:25:smmsp:/var/spool/clientmqueue:
mysql:x:27:27:MySQL:/var/lib/mysql:/bin/bash
rpc:x:32:32:RPC portmap user:/:/bin/false
sshd:x:33:33:sshd:/:
gdm:x:42:42:GDM:/var/state/gdm:/bin/bash
pop:x:90:90:POP:/:
nobody:x:99:99:nobody:/:
guest:x:1000:100::/home/guest:/bin/bash
postfix:x:1001:100:,,,:/home/postfix:/bin/bash

11.11 – Arquivo /etc/shadow
É onde se localiza as senhas codificadas de cada usuários do sistema Linux
root:$1$SKv/7xGk$k3pPBmVFrAsm1RsxthwIQ0:13350:0:::::
bin:*:9797:0:::::
daemon:*:9797:0:::::
adm:*:9797:0:::::
lp:*:9797:0:::::
sync:*:9797:0:::::
shutdown:*:9797:0:::::
halt:*:9797:0:::::
mail:*:9797:0:::::
news:*:9797:0:::::
uucp:*:9797:0:::::
operator:*:9797:0:::::
games:*:9797:0:::::
ftp:*:9797:0:::::
smmsp:*:9797:0:::::
mysql:*:9797:0:::::
rpc:*:9797:0:::::
sshd:*:9797:0:::::
gdm:*:9797:0:::::
pop:*:9797:0:::::
nobody:*:9797:0:::::
guest:$1$8b2/O5Ha$t5fTM8xk/sGMSbVL.hNKM.:13320:0:99999:7:::
postfix:$1$yRT185Ha$KuSIqB6rXUSkD5VhM8KYs/:13320:0:99999:7:::
•

Nome de usuário (username) — O nome que o usuário digita ao se autenticar no
sistema.

•

Senha criptografada — A senha de 13 a 24 caracteres.

•

Data da ultima alteração da senha — O número de dias desde 1o. de Janeiro de
1970 (também chamado de período) em que a senha foi alterada pela última vez.

•

Numero de dias antes que a senha possa ser alterada — O numero mínimo de dias
antes que a senha possa ser alterada.

•

Numero de dias antes que uma alteração de senha seja solicitada — O numero de
dias antes da senha ser alterada.

•

Numero de dias do aviso antes da alteração da senha — O numero de dias antes
da expiração da senha durante os quais o usuário é avisado da expiração iminente.

•

Numero de dias antes da desabilitação da conta — O número de dias após a senha
expirar antes da conta ser desabilitada.

•

Data desde a desabilitação da conta — A data (armazenada como o número de
dias desde o período) desde que a conta do usuário foi desabilitada.

Exemplo do /etc/shadow:
aldeman:$1$.QKDPc5E$SWlkjRWexrXYgc98F.:12825:0:90:5:30:13096:

Esta linha exibe as seguintes informações do usuário aldeman:
•

A senha foi alterada pela ultima vez no dia 11 de Fevereiro de 2005

•

Não ha tempo mínimo definido antes que a senha possa ser alterada

•

A senha deve ser alterada a cada 90 dias

•

O usuário receber� um aviso cinco dias antes de que a senha deve ser alterada

•

A conta será desabilitada 30 dias após a senha expirar, se não houver tentativas de
autenticação

•

A conta expirara no dia 09 de Novembro de 2005

11.12 – Arquivo /etc/group
O arquivo /etc/group contem uma lista de grupos, cada um numa linha separada. Cada
linha tem quatro campos separados por dois pontos, incluindo as seguintes informações:
•

Nome do grupo — O nome do grupo. Usado por vários utilitários como um
identificador do grupo legível por humanos.

•

Senha do grupo — Se determinada, esta permite aos usuários que não fazem parte
do grupo juntar-se a ele .

•

ID do grupo (GID) — O equivalente numérico do nome do grupo.

•

Lista de membros — Uma lista de usuários pertencentes ao grupo, separados por
vírgulas.

Aqui está um exemplo do /etc/group:
suporte:x:502:aldeman,adilson,maira,assis

11.13 – Arquivo /etc/gshadow
O arquivo /etc/gshadow contem uma senha criptografada para cada grupo, assim como
informações sobre os membros e administrador. Como no arquivo /etc/group, as
informações de cada grupo estão numa linha separada. s:
•

Nome do grupo — O nome do grupo.

•

Senha criptografada — A senha criptografada do grupo.

•

Administradores do grupo — Os membros do grupo aqui listados (numa lista
delimitada por vírgulas) podem adicionar ou remover membros do grupo usando o
comando gpasswd.

•

Membros do grupo — Os membros do grupo (numa lista separada por virgulas)

Exemplo do /etc/gshadow:
suporte:!!:aldeman:adilson,maira,assis

11.14 – Quota de disco
O arquivo /etc/fstab controla a montagem de sistemas de arquivo. Como as quotas de
disco são implementadas por sistema de arquivo, ha duas opções — usrquota e grpquota
— que devem ser adicionadas a este arquivo para ativar as quotas de disco.

A opção usrquota ativa as quotas de disco do usuario, enquanto a opção grpquota ativa
as quotas de disco do grupo. Uma ou ambas opções podem ser ativadas ao inseridas no
campo de opções para o sistema de arquivo desejado.
O(s) sistema(s) de arquivo afetado(s) deve(m) então ser desmontado(s) e remontado(s)
para que as opções relativas as quotas de disco tenham efeito.
Em seguida, o comando quotacheck é usado para criar a quota de disco e para coletar as
informações de uso corrente de arquivos ja existentes. Os arquivos de quota de disco
(nomeados aquota.user e aquota.group, para quotas de usuário e de grupo) contem as
informações necessárias relativas as quotas e residem no diretório root do sistema de
arquivo. Para finalizar precisamos ativar a quota na partição com o comando quotaon
/home
O comando edquota é usado para atribuir quotas de disco.
Este utilitário usa um editor de texto para exibir as informações de quota para usuário ou
grupo, especificadas como parte do comando edquota. Aqui estã um exemplo:
Disk quotas for user aldeman (uid 500):
Filesystem
blocks
soft
/dev/md3
6618000
0

hard
0

inodes
17397

soft
0

hard
0

Isso nos mostra que o usuário aldeman está usando mais que 6GB de espaço em disco e
mais que 17.000 inodes. Nenhuma quota (suave ou rígida) foi determinada para blocos ou
inodes do disco, o que significa que não há limite para o espaço ou inodes em disco que
este usuário pode utilizar no momento.
Usando o editor de texto que apresenta as informações de quota de disco, o
administrador de sistemas pode então modificar os limites suaves e rígidos conforme
desejar:
Disk quotas for user aldeman (uid 500):
Filesystem
blocks
soft
hard
/dev/md3
6618000
6900000
7000000

inodes
17397

soft
0

hard
0

Neste exemplo, o usuário aldeman recebeu um limite suave de 6.9GB e um limite rígido
de 7GB. Não foram determinados limites suave ou rígido nos inodes para este usuário.
Sempre que um sistema de arquivo não é desmontado de maneira limpa (devido uma
queda do sistema, por exemplo), é necessário rodar o quotacheck. No entanto, muitos
administradores de sistemas recomendam rodar o quotacheck regularmente, mesmo que
o sistema não tenha sofrido uma queda.
O processo é similar ao uso inicial do quotacheck ao ativar as quotas de disco.
Exemplo do comando quotacheck:
quotacheck avug

Exercícios
1. Em relação ao gerenciamento de grupos e usuários no Linux, a sentença incorreta é:

a) O arquivo /etc/passwd contém informações sobre as contas dos usuários do sistema;
b) O arquivo /etc/ shadow exibe informações sobre as senhas criptografadas, entre outras
informações;
c) O arquivo /etc/default/useradd contém informações sobre os usuários que são criados
na inicialização do sistema;
d) O diretório /etc/skel contém os modelos de arquivos e configurações para novos
usuários do sistema.
2. O comando:
[root@callisto /root]# useradd -d /home/teste aluno
possui O seguinte significado:
a) Cria o usuário teste sendo o seu diretório de trabalho /home/teste e o seu grupo teste.
b) Cria o usuário aluno sendo o seu diretório de trabalho teste e o seu grupo aluno.
c) Cria o usuário teste sendo o seu diretório de trabalho /home / teste e o seu grupo
aluno.
d) Cria o usuário aluno com o diretório de trabalho /home/teste e o seu grupo aluno.
3 – Crie dois grupos chamados suporte e diretoria. Adicione os
aluno1,aluno2,aluno3 no grupo suporte e os usuários diretor1, diretor2, diretor3

usuários

4 – Configure o Linux para ativar quota na partição /home e configure a quota do usuário
aluno1 para ter um limite soft de 512 M e hard de 1024.
5- Com o usuário aluno1 logado crie vários arquivos até receber o aviso do limite de
quota.

12 - PAM
PAM é a parte principal da autenticação em um sistema Linux. PAM significa Pluggable
Authentication Modules, ou Módulos de Autenticação Plugáveis/Modulares.
Originalmente a autenticação no Linux era apenas via senhas criptografadas
armazenadas em um arquivo local chamado /etc/passwd. Um programa como o login

pedia o nome do usuário e a senha, criptografava a senha e comparava o resultado com o
armazenado naquele arquivo. Se fossem iguais, garantia o acesso à máquina. Caso
contrário, retornava erro de autenticação. Isto até funciona muito bem para o programa
login, mas, digamos que agora eu queira usar isso também para autenticação remota. Ou
seja, a base de usuários não está mais na mesma máquina, mas sim em alguma outra
máquina da rede, o chamado servidor de autenticação. Teremos que mudar o programa
login para que ele também suporte esse tipo de autenticação remota.
Surgiu um novo algoritmo de criptografia, muito mais avançado, mais rápido, criptografa
melhor, etc. Queremos usar esse novo algoritmo. Claro que teremos que mudar
novamente o programa login para que ele suporte este novo algoritmo também. No Linux,
muitos programas utilizam algum tipo de autenticação de usuários. Imagine se todos eles
tivessem que ser reescritos cada vez que se mudasse algum dos critérios de
autenticação.
Para resolver este tipo de problema, a Sun® criou o PAM há alguns anos e liberou as
especificações em forma de RFC. O Linux derivou sua implementação do PAM a partir
deste documento. Com PAM, o aplicativo login deste exemplo teria que ser reescrito
apenas uma vez, justamente para suportar PAM. A partir de então, o aplicativo delega a
responsabilidade da autenticação para o PAM e não se envolve mais com isso.
Voltando ao exemplo anterior, no caso de se querer utilizar um outro algoritmo de
criptografia para as senhas, basta que o módulo PAM seja modificado para que todos os
aplicativos automaticamente e de forma transparente passem a usufruir desta nova forma
de autenticação. PAM possui uma outra vantagem: é possível configurar a autenticação
de forma individual para cada aplicativo. Com isto é possível fazer com que, por exemplo,
um usuário comum possa usar os dispositivos de áudio do computador desde que tenha
se logado na máquina através do console. Se o login não tiver sido feito no console (por
exemplo, é um login remoto via ssh), este tipo de acesso ao hardware será negado. Será
que os programas login ou ssh sabem alguma coisa sobre o dispositivo de áudio da
máquina? É claro que não. Eles não precisam. Os módulos PAM se encarregam disso.
Na verdade, PAM vai um pouco além da autenticação. Os módulos podem ser divididos
em quatro tipos:
auth:
É a parte que verifica que o usuário é realmente quem ele diz que é. Pode ser bem
simples, pedindo apenas por um nome e uma senha, ou utilizando autenticação
biométrica, por exemplo (como uma impressão de voz, uma imagem da retina ou
impressão digital).
account:
Esta parte verifica se o usuário em questão está autorizado a utilizar este serviço ao
qual ele está se autenticando. Os módulos aqui podem checar por horário, dia da
semana, origem do login, login simultâneo, etc.
passwd:
Este serviço é usado quando se deseja mudar a senha. Por exemplo, aqui podem
ser colocados módulos que verificam se a senha é forte ou fraca.
session:

Por fim, a parte session fica encarregada de fazer o que for necessário para criar o
ambiente do usuário. Por exemplo, fornecer o acesso a alguns dispositivos locais
como o de áudio ou cdrom, montar sistemas de arquivos ou simplesmente fazer o
registro do evento nos arquivos de log do sistema.
A biblioteca PAM vai procurar o arquivo de configuração da aplicação login. Este arquivo
é /etc/pam.d/login e vai dizer quais módulos devem ser usados e com que parâmetros.
Este arquivo está reproduzido a seguir:
#%PAM-1.0
auth
auth
auth
account
password
password
use_authtok
session
session

required
/lib/security/pam_securetty.so
required
/lib/security/pam_pwdb.so shadow nullok
required
/lib/security/pam_nologin.so
required
/lib/security/pam_pwdb.so
required
/lib/security/pam_cracklib.so
required
/lib/security/pam_pwdb.so shadow md5 nullok \
required
optional

/lib/security/pam_pwdb.so
/lib/security/pam_console.so

Este arquivo de configuração lista os módulos PAM que este programa (login) deve usar,
e eles estão representados na figura através de letras. Estes módulos serão carregados e
executados na ordem em que estiverem no arquivo de configuração. Note que um módulo
pode aproveitar uma informação de um módulo anterior, como normalmente é feito para
username/senha. Isso é usado para não pedir a mesma informação novamente para o
usuário.
A primeira coluna em um arquivo de configuração PAM representa o tipo de módulo: auth,
account, password ou session. Neste exemplo, todos estão presentes, mas isto não é
obrigatório. Se um programa não tiver suporte à troca de senha, o tipo "password" não é
usado.
A segunda coluna define a flag de controle para o seu respectivo módulo. O resultado de
cada módulo pode influenciar de diversas formas o resultado do processo de autenticação
geral. Há algumas categorias:
required:
O resultado deste módulo influencia diretamente o resultado final. Uma falha em um
módulo deste tipo só aparecerá para o usuário após todos os outros módulos desta
classe serem executados.
requisite:
Semelhante a required, mas os outros módulos não são executados e o controle
volta imediatamente para o aplicativo em caso de falha.
sufficient:
A falha deste módulo não implica em falha da autenticação como um todo. Se o
módulo falhar, o próximo da classe é executado. Se não houver próximo, então a
classe retorna com sucesso. Se, por outro lado, o módulo terminar com sucesso,

então os módulos seguintes dessa classe não serão executados.
optional:
Os módulos marcados como optional praticamente não influenciam o resultado da
autenticação como um todo. Eles apenas terão alguma influência caso os módulos
anteriores da mesma classe não apresentem um resultado definitivo.
Por fim, a terceira coluna define o nome do módulo que será usado e seus parâmetros.
Todos os módulos estão documentados em /usr/doc/pam-versão.

13- CUPS
A impressão em Unix/Linux não sofre grandes transformações a muito tempo. Podemos
encontrar ainda em uso o lpd (line printer daemon), solução com inúmeras limitações e não
compatível com o IPP (Internet Printing Protocol), que é a base de gerenciamento de jobs
(serviços) e filas de impressão, ficando limitado a uma certa quantidade de impressoras.

Com o Common Unix Printing System (CUPS) podemos introduzir uma solução de
impressão universal para a rede.
O CUPS é um gerenciador de impressão que pode ser utilizado via web (HTTP), através
do qual podemos adicionar, excluir, alterar e configurar impressoras, bem como
administrar jobs de impressão de uma ou de todas as impressoras compartilhadas na
rede. Proporciona, ainda, aos usuários de Unix/Linux uma impressão eficiente e confiável,
por ser compatível com o IPP em modo nativo e por possuir interface para LPD, SMB
(Server Message Block) e JetDirect. O CUPS oferece navegação pelas impressoras da
rede e usa arquivos PostScript Printer Description (PPD).

13.1 - Preparação do ambiente Linux
É importante, primeiramente, salientarmos que, caso esteja instalado outro gerenciador
de impressão no sistema operacional (LPRng ou LPR), será necessário desinstalá-lo por
completo para proceder, a seguir, com a instalação do CUPS.
Executaremos o seguinte comando:
[root@localhost]# rpm e lpr printtool rhsprintfilters

Este comando removerá todos os pacotes de impressão anteriormente instalados.
Instalaremos, agora, os seguintes pacotes (atenção: o nome do seu arquivo pode ser um
pouco diferente):
[root@localhost]# rpm qa | grep cups  Localiza os pacotes instalados.

•
•
•
•

cups1.x.x.yy.i386.rpm
cupslibs1.1.xyy.i386.rpm
ghostscript5.xxyycl.i386.rpm
ghostscriptfonts5.xxyycl.noarch.rpm

13.2 - Configurando o arquivo "cupsd.conf"
Para que outras máquinas de sua rede possam acessar o servidor de impressão CUPS,
será necessário liberar o acesso ao mesmo. Para isso, são necessárias algumas
alterações no arquivo /etc/cups/cupsd.conf . Existem muitas configurações neste arquivo,
aqui estão descritas apenas algumas delas. Para uma melhor otimização, é preciso uma
análise mais detalhada das opções deste arquivo.
ServerName
Nome da máquina
HostNameLookups
Ative a opção colocando ON
Allow From

Informe o endereço da rede que poderá acessar a tela de administração do CUPS.
Allow From 192.168.*
13.3. Configurando o CUPS pelo navegador
O CUPS responde pela porta padrão 631. Utilizando qualquer browser, basta especificar
na barra de endereços a seguinte localização: http://localhost:631 (se as configurações no
arquivo cupsd.conf forem efetuadas digitando em vez de localhost o endereço IP do
servidor, terá o mesmo efeito, sempre seguido da porta do CUPS - 631). Isto abrirá uma
janela em seu navegador, de qualquer ponto da rede.

O próximo passo é configurarmos um compartilhamento de impressora em um Servidor
de Impressão via browser.
Clicando sobre a opção Administration (esta área é restrita ao administrador, aparecerá
uma caixa de diálogo pedindo para que seja informado um login, que será "root" e sua
senha). Na janela existem várias opções de administração. Clique em Add Printer para
acrescentar um novo compartilhamento de impressora.
Em seguida, deverá ser informado o nome do compartilhamento ou da fila de impressão
(Name), a localização (Location) e uma descrição deste compartilhamento (Description).
Sempre, após o término de cada operação, é necessário clicar em Continue
Escolher um dispositivo (Device) para o compartilhamento. Este pode ser portas paralelas,
seriais, filas de impressões remotas de outros servidores de impressão, impressoras
compartilhadas com o LPD e existe possibilidade de imprimir para arquivo. Após a
seleção do dispositivo pelo administrador, como uma impressão remota ou arquivo, o
CUPS pedirá informações adicionais sobre este compartilhamento.

Após informações de fila e dispositivo do novo compartilhamento, devemos escolher a
marca e o modelo da impressora compartilhada. Definindo essas informações, a
impressora compartilhada foi adicionada com sucesso, onde o nome do compartilhamento
escolhido é um link que leva até as informações desse compartilhamento.

Todas as operações acima poderão ser executadas de qualquer estação de trabalho,
desde que esta esteja acessando via web o servidor de impressão onde a impressora
será compartilhada. Automaticamente, esse compartilhamento de impressora será
enviado para toda a rede, onde todos os terminais e outros servidores de impressão a
reconhecerão automaticamente, não havendo necessidade de fazer configurações
específicas.
Para listar todas as impressoras compartilhadas, clique sobre a opção Printers localizada
na barra de menu superior.

13.4 - Configuração de impressora
Pode-se alterar algumas configurações da impressora, como tamanho do papel e
resolução. Para isso, aponte o browser para o endereço do Servidor de Impressão, liste
as impressoras clicando em Printers e clique sobre a opção Configure Printer do
compartilhamento desejado.
Ao listarmos as impressoras, todas impressoras encontradas serão apresentadas, mesmo
que pertençam a outros servidores. O botão Configure Printer também estará presente
nessas impressoras. Porém, as alterações não terão efeito, pois o compartilhamento
pertence a outro servidor de impressão.

13.5 - Apagar uma impressora
Para apagar uma impressora, clique na opção Printers para listar as impressoras
compartilhadas e clique sobre a opção Delete Printer.
Apenas as impressoras compartilhadas no Servidor de Impressão que o administrador
está logado podem ser apagadas. Para as impressoras remotas, pode-se apagá-las,
porém não terá nenhum efeito. Deve-se estar logado no servidor que elas foram inseridas
para realmente poder apagá-las.

14 – Conceitos de Redes
14.1 - O que é uma rede
Alguns elementos são componentes básicos em uma rede.Eles estão descritos abaixo:

Servidor
Computador que centraliza algum recurso, de modo que outras máquinas possam
acessar esse recurso via rede.Alguns exemplos são:
Servidor de Arquivos: centraliza a armazenagem de arquivos comuns aos usuários;
Servidor de Impressão: possui uma impressora que é utilizada por todos (ou por
alguns usuários selecionados),permitindo otimização no uso da impressora;
• Servidor de backup: centraliza as operações de backup dos arquivos comuns a
todos os usuários;
• Servidor de aplicações; centraliza aplicações diversas que sejam de uso comum a
um grupo ou todos os usuários.Um bom exemplo:antivírus.
•
•

**Há servidores das mais variadas plataformas, desde a plataforma baseada em
processadores x86 até a mainframes que têm seu poder de processamento medido em
MIPS (Milhões de Instruções por Segundo).
Estações
São as outras máquinas da rede, que acessam os recursos compartilhados no
servidor.Para acesso aos recursos localizados em servidores, geralmente são usados
programas especiais,chamados clientes. Graças a essas aplicações, uma estação de
arquitetura x86 pode acessar recursos de um servidor de maior porte,por exemplo.
Cabeamento
Meio físico através do qual os dados fluem.Atualmente, o mais usado é o par trançado,
com conectores tipo RJ-45 nas extremidades.
Protocolo
Para que os dados fluam de modo organizado e sem perdas, é necessário estipular
regras para a transmissão e a recepção desses dados. É nessa tarefa que o protocolo se
encaixa.Graças ao protocolo, é possível fazer com que as várias máquinas, mesmo de
plataformas diferentes, possam se comunicar e dividir recursos.Os mais comuns
atualmente são: IPX/SPX(redes Netware),TCP/IP,NetBEUI e SNA(mainframes IBM7). O
protocolo é implementado via software, devendo ser instalado em todas as máquinas
participantes da rede.
Endereçamento físico
Os endereços físicos são atribuídos aos adaptadores de rede,de modo que cada
adaptador tenha um endereço que o identifique como único; foi convencionado que cada
fabricante possua um código específico que o identificará.
Rede
Rede é a conexão de duas ou mais máquinas com o objetivo de compartilhar recursos
entre uma máquina e outra. Os recursos podem ser:
Compartilhamento do conteúdo de seu disco rígido (ou parte dele) com outros usuários.
(Os outros usuários poderão acessar o disco como se estivesse instalado na própria

máquina). Também chamado de servidor de arquivos. Compartilhamento de uma
impressora com outros usuários. Os outros usuários poderão enviar seus trabalhos para
uma impressora da rede. Também chamado de servidor de impressão. Compartilhamento
de acesso a Internet. Outros usuários poderão navegar na Internet, pegar seus e-mails,
ler noticias, bate-papo no IRC, ICQ através do servidor de acesso Internet. Também
chamado de servidor Proxy. Servidor de Internet/Intranet. Outros usuários poderão
navegar nas páginas Internet localizadas em seu computador, pegar e-mails, usar um
servidor de IRC para chat na rede, servidor de ICQ, etc
Com os ítens acima funcionando é possível criar permissões de acesso da rede, definindo
quem terá ou não permissão para acessar cada compartilhamento ou serviço existente na
máquina (www, ftp, irc, icq, etc), e registrando/avisando sobre eventuais tentativas de
violar a segurança do sistema, firewalls, pontes, etc.
Entre outras ilimitadas possibilidades que dependem do conhecimento do indivíduo no
ambiente GNU/Linux, já que ele permite muita flexibilidade para fazer qualquer coisa
funcionar em rede.
A comunicação entre computadores em uma rede é feita através do Protocolo de Rede.
14.2 - Protocolo de Rede
O protocolo de rede é a linguagem usada para a comunicação entre um computador e
outro. Existem vários tipos de protocolos usados para a comunicação de dados, alguns
são projetados para pequenas redes (como é o caso do NetBios) outros para redes
mundiais (TCP/IP que possui características de roteamento).
Dentre os protocolos, o que mais se destaca atualmente é o TCP/IP devido ao seu
projeto, velocidade e capacidade de roteamento.
14.3 - O protocolo TCP
O TCP (transmission Control Protocol ou Protocolo de Controle Transmissão) oferece
comunicação entre duas ou mais máquinas de forma mais confiável.A conexão é definida
apenas com um par de sockets.
As principais características desse protocolo são:
Transferência contínua de dados: o TCP consegue transmitir uma seqüência de
bytes pela rede, sem ser necessário dividir os dados em pacotes ou datagramas.
•

Confiabilidade: o TCP atribui um número, seqüencial,a cada byte transmitido, e
espera uma confirmação de recebimento no destino. Se,passado um determinado
tempo(timeout) e essa confirmação não chegar,os dados serão retransmitidos.
•

Controle de fluxo: a parte receptora no TCP indica à parte transmissora o
número de bytes que ela pode receber após a última seqüência de bytes recebida,
sem que haja estouro da capacidade de seu buffer.
•
Multiplexação: é possível vários processos utilizarem os recursos de
comunicação do TCP simultaneamente.Isso é gerenciando através do uso de portas.
•

Conexões lógicas: o Tcp mantém informações para as seqüências de bytes
transmitidas.A combinação dessas informações com os sockets, números seqüenciais
e portas é chamada de conexão lógica.
•

Full Duplex: a transmissão e recepção de dados podem ser feitas
simultaneamente.
•

14.4 - O Protocolo IP
O IP (Internet Protocol) é um nível que esconde a complexidade da estrutura real do
conjunto de redes interligadas, dando a ilusão de que todo esse conjunto é uma única
rede virtual. O IP não possui controle de verificação e correção de erros, nem controles
que garantam a confiabilidade de um dado recebido. Os pacotes enviados via IP podem
se perder, corromper, ou mesmo se duplicar; esse protocolo não tem como lidar com
essas situações.Tais procedimentos devem ser realizados por outros níveis.
Os endereços IP especificam os hosts da rede dos dados transmitidos.Desse modo,cada
host ou dispositivo (impressora,roteador,etc.) tem seu próprio endereço IP, que os
identificam como únicos na rede.
O pacote IP possui um cabeçalho, contendo informações para o protocolo em si, e outros
dados, que só possuem relevância para protocolos de nível mais alto.
No nível IP há um aspecto muito importante: o roteamento IP. Nesse roteamento, só é
levado em consideração a parte do endereço de rede do nó de destino.Com essa
informação, fica possível determinar com facilidade o caminho, ou rota,que deve ser
percorrida.Cada host mantém uma tabela de roteamento IP, como auxilio na
determinação das rotas mais adequadas.
14.5 - O endereçamento IP
O endereço IP são números que identificam seu computador em uma rede. Inicialmente
você pode imaginar o IP como um número de telefone. O IP é compostos por quatro bytes
e a convenção de escrita dos números é chamada de "notação decimal pontuada". Por
convenção, cada interface (placa usada p/ rede) do computador ou roteador tem um
endereço IP. Também é permitido que o mesmo endereço IP seja usado em mais de uma
interface de uma mesma máquina, mas normalmente cada interface tem seu próprio
endereço IP.
Em uma rede, o endereço de um dispositivo é uma forma de identificar esse dispositivo
como sendo único. Normalmente, endereços de rede possuem um formato padronizado e
bem definido. Em redes roteadas, o endereço é composto de pelo menos dois números: o
da rede e o do nó. Se dois dispositivos possuírem endereços que tenham o mesmo
número de rede, então eles estão localizados na mesma rede.Do contrário, estão em
redes distintas,mas unidas através, por exemplo, de um roteador. O número que irá
diferenciá-los dentro desta rede é o número do nó. Assim, cada dispositivo pode ser
referenciado através de seu endereço na rede.
O endereçamento IP é o padrão utilizado para atribuir endereços de hosts e outros
dispositivos na Internet,ou em redes locais.
Atualmente os endereços são sempre de 32 bits(IPv4),e compostos de duas partes:

* endereço de rede;
* endereço de host.
O endereço da rede indica em que sub-rede o host está ligado. Para que isso funcione,
naturalmente cada sub-rede deve ter seu próprio endereço de rede, de modo a identificála como única. O endereço de host identifica cada máquina, dentro de uma determinada
sub-rede,como sendo única. Vale ressaltar que,se um mesmo host possuir mais de um
adaptador de rede, cada um deles deverá ter seu próprio endereço IP.
Exemplo:
----------------- --------------Endereço do Host 192.168.110.23
Máscara da Rede 255.255.255.0
Porção da Rede 192.168.110.
Porção do Host
.23
----------------- --------------Endereço da Rede 192.168.110.0
Endereço Broadcast 192.168.110.255
----------------- --------------O endereço de broadcast é um endereço especial que cada computador em uma rede
"escuta" em adição a seu próprio endereço. Este é um endereço onde os datagramas
enviados são recebidos por todos os computadores da rede. Certos tipos de dados como
informações de roteamento e mensagens de alerta são transmitidos para o endereço
broadcast, assim todo computador na rede pode recebe-las simultaneamente.
14.6 - O endereçamento em Internet
Os endereços IP para uso em internets (inclusive na internet) indentificam cada host
ligado a elas como único.No caso da Internet, são fornecidos por uma organização
chamada de InterNIC. No Brasil,quem provê os endereços públicos para a Internet é a
FAPESP (http://www.fapesp.br).
Através do site (http://registro.br) é possível efetuar o registro, manutenção e a publicação
de domínios na Internet sob o domínio .br por parte de empresas, instituições e pessoas
legalmente estabelecidas no Brasil.
A estrutura desse endereçamento segue o padrão IP, ou seja, dividido em endereço de
rede e endereço de host. Os primeiros bits do endereço IP são utilizados para especificar
de que forma os endereços de rede e de host serão separados, aproveitando-se os bits
restantes.
Há quatro classes de endereço IP:
Classe A : São alocados 7 bits para o endereço de rede e 24 bits para o endereço
de host. Assim, podem haver 128 endereços de rede, e cada um pode ter mais de
16.777.216 endereços de host associados.
•

Classe B: São alocados 14 bits para o endereço de rede, e 16 bits para o endereço
de host.Assim, podem haver 16.384 endereços de rede, e cada um pode ter mais de
•

65.536 endereços de host associados.
Classe C: São alocados 21 bits para o endereço de rede, e 8 bits para o endereço
de host.Assim podem haver 2.097.152 endereços de rede, e cada um pode ter mais
de 254 endereços de host associados.
•

Classe D: Reservados para multicasting. Nesse caso, o endereço é apenas um
número inteiro, fornecido pelo InterNIC,que identifica um grupo de máquinas.
•

Nota-se, então, que um endereço Classe A só será atribuído a redes com um número
muito grande de hosts, e um Classe C a redes que tenham um número reduzido de hosts.
Os endereços IP na notação (dotted decimal) possuem quatro números, separados por
pontos. O primeiro número indica a que classe o endereço pertence.Desta forma, os
endereços são separados assim:
•
•
•
•

Classe A : de 1 a127;
Classe B : de 128 a 191;
Classe C : de 192 a 223;
Classe D : de 224 a 239.

14.7 - Classes de endereçamento IP
Endereços especiais
Um endereço especial é o 127.0.0.1, e é considerado o endereço local de loopback. Os
hosts usam esse recurso para que possam enviar mensagens a si mesmos. Esse
endereço é atribuído durante o processo de inicialização da máquina.
Para utilização de endereços em máquinas que não deverão ter acesso á
internet,devemos designar endereços privados para elas.Estes endereços obedecem os
seguintes intervalos nas classes especificadas:
•
•
•

Classe A: de 10.0.0.0 a 10.255.255.255;
Classe B: de 172.16.0.0 a 172.31.255.255;
Classe C: de 192.168.0.0 a 192.168.255.255.

14.8 - O Protocolo TCP/IP
TCP/IP significa Transmission Control Protocol/internet Protocol, ou, traduzindo, Protocolo
de Controle de Transmissão/Protocolo de Internet. É o protocolo nativo utilizado pelos
vários UNIX disponíveis no mercado,e por isso é um dos mais difundidos.
Apesar de ser chamado de protocolo, na verdade o TCP/IP é um conjunto de protocolos.
Os dois protocolos principais são: o TCP, que trabalha no nível de transporte, e o IP, que
trabalha no nível de rede. Há vários outros protocolos que também fazem parte do
conjunto TCP/IP. Eles serão vistos no decorrer do curso.
IP é considerado um protocolo roteável, ou seja, dois pontos na rede podem se comunicar

sem precisar estar ligados em um mesmo meio físico(mesmo cabo,por exemplo).
14.9 - O protocolo UDP
O UDP (User Datagram Protocol) é um protocolo de transporte, e, basicamente uma
interface de aplicação para o IP.Também não acrescenta funções de detecção e correção
de erros e controle de fluxo de informações. O UDP funciona apenas como um
“multiplexador/demultiplexador” para o envio e recebimento de datagramas IP, utilizando
portas para direcionar esses datagramas.
No UDP, o usuário especifica a porta de origem e a porta de destino, e é efetuado um
checksum, diferentemente do TCP, para assegurar a confiabilidade dos endereços. É
bom ressaltar que isso apenas procura evitar problemas, não podendo corrigi-los. A
aplicação é que deverá se encarregar disso.
Algumas aplicações que utilizam UDP são:
•
•
•
•
•

TFTP: Trivial File Transfer Protocol;
DNS: Domain Name System;
RPC: Remote Procedure Call-utilizado pelo NFS(Network File System);
NCS: Network Computing System; é uma implementação, pouco
atualmente,que conecta sistemas heterogêneos;
SNMP: Simple Network Management Protocol.

usada

A maioria das aplicações UDP roda em redes locais com níveis de performance e
confiabilidade excelentes. Entretanto, se essas aplicações forem utilizadas em redes de
longa distância, a performance cai, já que não há, em UDP, mecanismos para detecção e
correção de erros, devendo isso ser tratado pelo aplicativo.
14.10 - Referência de máscara de redes
A tabela abaixo faz referência as máscaras de rede mais comuns e a quantidade de
máquinas máximas que ela atinge. Note que a especificação da máscara tem influência
direta na classe de rede usada:
Máscara
/8
/255.0.0.0
/16
/255.255.0.0
/17 /255.255.128.0
/18
/255.255.192.0
/19
/255.255.224.0
/20
/255.255.240.0
/21
/255.255.248.0
/22
/255.255.252.0
/23
/255.255.254.0
/24
/255.255.255.0
/25
/255.255.255.128
/26
/255.255.255.192
/27
/255.255.255.224
/28
/255.255.255.240

Numero máximo de máquinas
16,777,215
65,535
32,767
16,383
8,191
4,095
2,047
1,023
511
255
127
63
31
15

/29
/30
/32

/255.255.255.248
/255.255.255.252
/255.255.255.255

7
3
1

Exercícios :
1.Defina protocolo com suas palavras.
2.Qual endereço de rede não é publicado na Internet?
a.10.0.0.0;
b.15.0.0.0;
c.190.144.0.0;
d.200.241.111.0;
e.128.9.0.0.
3.São máscaras padrão de redes,respectivamente de classe A,classe B,classe C:
a.255.255.255.0,255.255.0.0,255.0.0.0;
b.255.255.0.0,255.0.0.0,255.255.255.0;
c.0.0.0.0,255.0.0.0,255.255.0.0;
d.0.0.0.0,255.255.0.0,255.255.255.0;
e.255.0.0.0;255.255.0.0,255.255.255.0
14.11 - Para instalar uma máquina usando o Linux em uma rede existente
Se você quiser instalar uma máquina GNU/Linux em uma rede TCP/IP existente então
você deve contactar qualquer um dos administradores da sua rede e perguntar o
seguinte:
Endereço IP de sua máquina
Endereço IP da rede
Endereço IP de broadcast
Máscara da Rede IP
Endereço do Roteador
Endereço do Servidor de Nomes (DNS)
Você deve então configurar seu dispositivo de rede GNU/Linux com estes detalhes. Você
não pode simplesmente escolhe-los e esperar que sua configuração funcione.
14.12 - Interface de rede
As interfaces de rede no GNU/Linux estão localizadas no diretório /dev e a maioria é
criada dinamicamente pelos softwares quando são requisitadas. Este é o caso das
interfaces ppp e plip que são criadas dinamicamente pelos softwares.
Abaixo a identificação de algumas interfaces de rede no Linux (a ? significa um número
que identifica as interfaces seqüencialmente, iniciando em 0):
eth? - Placa de rede Ethernet e WaveLan.
ppp? - Interface de rede PPP (protocolo ponto a ponto).

14.13 - A interface loopback
A interface loopback é um tipo especial de interface que permite fazer conexões com você
mesmo. Todos os computadores que usam o protocolo TCP/IP utilizam esta interface e
existem várias razões porque precisa fazer isto, por exemplo, você pode testar vários
programas de rede sem interferir com ninguém em sua rede. Por convenção, o endereço
IP 127.0.0.1 foi escolhido especificamente para a loopback, assim se abrir uma conexão
telnet para 127.0.0.1, abrirá uma conexão para o próprio computador local.
A configuração da interface loopback é simples e você deve ter certeza que fez isto (mas
note que esta tarefa é normalmente feita pelos scripts padrões de inicialização existentes
em sua distribuição).
ifconfig lo 127.0.0.1
Caso a interface loopback não esteja configurada, você poderá ter problemas quando
tentar qualquer tipo de conexão com as interfaces locais, tendo problemas até mesmo
com o comando ping.
14.14 - Atribuindo um endereço de rede a uma interface (ifconfig)
Após configurada fisicamente, a interface precisa receber um endereço IP para ser
identificada na rede e se comunicar com outros computadores, além de outros parâmetros
como o endereço de broadcast e a máscara de rede. O comando usado para fazer isso é
o ifconfig (interface configure).
Para configurar a interface de rede Ethernet (eth0) com o endereço 192.168.1.1, máscara
de rede 255.255.255.0, podemos usar o comando:
ifconfig eth0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 up
O comando acima ativa a interface de rede. A palavra up pode ser omitida, pois a
ativação da interface de rede é o padrão. Para desativar a mesma interface de rede, basta
usar usar o comando:
ifconfig eth0 down
Digitando ifconfig são mostradas todas as interfaces ativas no momento, pacotes
enviados, recebidos e colisões de datagramas. Para mostrar a configuração somente da
interface eth0, use o comando: ifconfig eth0 Em sistemas Debian, o arquivo correto para
especificar os dados das interfaces é o /etc/network/interfaces .
14.15 - Roteamento
Roteamento é quando uma máquina com múltiplas conexões de rede decide onde
entregar os pacotes IP que recebeu, para que cheguem ao seu destino.
Pode ser útil ilustrar isto com um exemplo. Imagine um simples roteador de escritório, ele
pode ter um link intermitente com a Internet, um número de segmentos ethernet
alimentando as estações de trabalho e outro link PPP intermitente fora de outro escritório.

Quando o roteador recebe um datagrama de qualquer de suas conexões de rede, o
mecanismo que usa determina qual a próxima interface deve enviar o datagrama.
Computadores simples também precisam rotear, todos os computadores na Internet tem
dois dispositivos de rede, um é a interface loopback (explicada acima) o outro é um usado
para falar com o resto da rede, talvez uma ethernet, talvez uma interface serial PPP ou
SLIP.
Esta tabela contém colunas que tipicamente contém no mínimo três campos, o primeiro é
o endereço de destino, o segundo é o nome da interface que o datagrama deve ser
roteado e o terceiro é opcionalmente o endereço IP da outra máquina que levará o
datagrama em seu próximo passo através da rede. No GNU/Linux você pode ver a tabela
de roteamento usando um dos seguintes comandos:
cat /proc/net/route
route n
netstat r

O processo de roteamento é muito simples: um datagrama (pacote IP) é recebido, o
endereço de destino (para quem ele é) é examinado e comparado com cada item da
tabela de roteamento. O item que mais corresponder com o endereço é selecionado e o
datagrama é direcionado a interface especificada.
Se o campo gateway estiver preenchido, então o datagrama é direcionado para aquele
computador pela interface especificada, caso contrário o endereço de destino é assumido
sendo uma rede suportada pela interface.
14.16 - Configurando uma rota no Linux
A configuração da rota é feita através da ferramenta route. Para adicionar uma rota para a
rede 192.168.1.0 acessível através da interface eth0 basta digitar o comando:
route add -net 192.168.1.0 eth0
Para apagar a rota acima da tabela de roteamento, basta substituir a palavra add por del.
A palavra net quer dizer que 192.168.1.0 é um endereço de rede (lembra-se das
explicações em Endereço IP, Seção 4.3?)) para especificar uma máquina de destino,
basta usar a palavra -host. Endereços de máquina de destino são muito usadas em
conexões de rede apenas entre dois pontos (como ppp, plip, slip). Por padrão, a interface
é especificada como último argumento. Caso a interface precise especifica-la em outro
lugar, ela deverá ser precedida da opção -dev.
O gateway padrão pode ser visualizado através do comando route -n e verificando o
campo gateway. A opção gw acima, especifica que o próximo argumento é um endereço
IP (de uma rede já acessível através das tabelas de roteamento).
O computador gateway está conectado a duas ou mais redes ao mesmo tempo. Quando
seus dados precisam ser enviados para computadores fora da rede, eles são enviados
através do computador gateway e o gateway os encaminham ao endereço de destino.
Desta forma, a resposta do servidor também é enviada através do gateway para seu

computador (é o caso de uma típica conexão com a Internet).
14.17 - Resolvedor de nomes (DNS)
DNS significa Domain Name System (sistema de nomes de domínio). O DNS converte os
nomes de máquinas para endereços IPs que todas as máquinas da Internet possuem. Ele
faz o mapeamento do nome para o endereço e do endereço para o nome e algumas
outras coisas. Um mapeamento é simplesmente uma associação entre duas coisas, neste
caso um nome de computador, como www.linux.org, e o endereço IP desta máquina (ou
endereços) como 200.245.157.9.
O DNS foi criado com o objetivo de tornar as coisas mais fáceis para o usuário, permitindo
assim, a identificação de computadores na Internet ou redes locais através de nomes (é
como se tivéssemos apenas que decorar o nome da pessoa ao invés de um número de
telefone). A parte responsável por traduzir os nomes como www.nome.com.br em um
endereço IP é chamada de resolvedor de nomes.
O resolvedor de nomes pode ser um banco de dados local (controlador por um arquivo ou
programa) que converte automaticamente os nomes em endereços IP ou através de
servidores DNS que fazem a busca em um banco de dados na Internet e retornam o
endereço IP do computador desejado. Um servidor DNS mais difundido na Internet é o
bind.
Através do DNS é necessário apenas decorar o endereço sem precisar se preocupar com
o endereço IP (alguns usuários simplesmente não sabem que isto existe...). Se desejar
mais detalhes sobre DNS, veja o documento DNS-HOWTO.
14.18 - Arquivos de configuração usados na resolução de nomes
Abaixo a descrição dos arquivos usados no processo de resolver um nome no sistema
GNU/Linux.
14.19 - /etc/resolv.conf
O /etc/resolv.conf é o arquivo de configuração principal do código do resolvedor de
nomes. Seu formato é um arquivo texto simples com um parâmetro por linha e o endereço
de servidores DNS externos são especificados nele. Existem três palavras chaves
normalmente usadas que são:
domain
Especifica o nome do domínio local.
search
Especifica uma lista de nomes de domínio alternativos ao procurar por um computador,
separados por espaços. A linha search pode conter no máximo 6 domínios ou 256
caracteres.
nameserver
Especifica o endereço IP de um servidor de nomes de domínio para resolução de nomes.
Pode ser usado várias vezes.

Como exemplo, o /etc/resolv.conf se parece com isto:
domain maths.wu.edu.au
search maths.wu.edu.au wu.edu.au
nameserver 192.168.10.1
nameserver 192.168.12.1

Este exemplo especifica que o nome de domínio a adicionar ao nome não qualificado (i.e.
hostnames sem o domínio) é maths.wu.edu.au e que se o computador não for encontrado
naquele domínio então a procura segue para o domínio wu.edu.au diretamente. Duas
linhas de nomes de servidores foram especificadas, cada uma pode ser chamada pelo
código resolvedor de nomes para resolver o nome.
14.20 - /etc/hosts
O arquivo /etc/hosts faz o relacionamento entre um nome de computador e endereço IP
local. Recomendado para IPs constantemente acessados e para colocação de endereços
de virtual hosts (quando deseja referir pelo nome ao invés de IP). A inclusão de um
computador neste arquivo dispenda a consulta de um servidor de nomes para obter um
endereço IP, sendo muito útil para máquinas que são acessadas frequentemente. A
desvantagem de fazer isto é que você mesmo precisará manter este arquivo atualizado e
se o endereço IP de algum computador for modificado, esta alteração deverá ser feita em
cada um dos arquivos hosts das máquinas da rede. Em um sistema bem gerenciado, os
únicos endereços de computadores que aparecerão neste arquivo serão da interface
loopback e os nomes de computadores.
# /etc/hosts
127.0.0.1
192.168.0.1

localhost loopback
this.host.name

Você pode especificar mais que um nome de computador por linha como demonstrada
pela primeira linha, a que identifica a interface loopback.
OBS: Caso encontre problemas de lentidão para resolver nomes e até para executar os
aplicativos (como o mc, etc), verifique se existem erros neste arquivo de configuração.
Estes sintomas se confundem com erros de memória ou outro erro qualquer de
configuração de hardware, e somem quando a interface de rede é desativada (a com o IP
não loopback). Isto é causados somente pela má configuração do arquivo /etc/hosts. O
bom funcionamento do Unix depende da boa atenção do administrador de sistemas para
configurar os detalhes de seu servidor.
14.21 - Serviços de Rede
Serviços de rede é o que está disponível para ser acessado pelo usuário. No TCP/IP,
cada serviço é associado a um número chamado porta que é onde o servidor espera
pelas conexões dos computadores clientes. Uma porta de rede pode se referenciada
tanto pelo número como pelo nome do serviço.
Abaixo, alguns exemplos de portas padrões usadas em serviços TCP/IP:

21 - FTP (transferência de arquivos)
23 - Telnet (terminal virtual remoto)
25 - Smtp (envio de e-mails)
53 - DNS (resolvedor de nomes)
79 - Finger (detalhes sobre usuários do sistema)
80 - http (protocolo www - transferência de páginas Internet)
110 - Pop-3 (recebimento de mensagens)
119 - NNTP (usado por programas de noticias)
O arquivo padrão responsável pelo mapeamento do nome dos serviços e das portas mais
utilizadas é o /etc/services (para detalhes sobre o seu formato, veja a /etc/services, Seção
4.9.1).
14.22 – Comandos úteis
dhclient – Cliente do protocolo dhcp.
Ex: dhclient
traceroute – Mostra o caminho até o host destino.
Ex: traceroute 200.253.67.8
tcpdump – Captura pacotes que passam pela placa de rede selecionada.
Ex: tcpdump -i eth0
netstat – Mostra as conexões da sua maquina com outras maquinas.
Ex: netstat -an
host – Mostra o endereço ip da maquina pesquisada.
Ex: host www.nscontrol.com.br
Exercicio:
1 – Configure o Linux para ter a seguinte configurção na placa de rede:
ip : 192.168.0.x
mascara: 255.255.255.0
gateway : 192.168.0.10
dns: 192.168.0.1
2 – Cadastre todas as maquinas do laboratorio no arquivo hosts.

15 – Servidor NFS

O NFS foi desenvolvido para permitir o compartilhamento de diretórios em rede. Os
serviços de NFS são implementados ou diretamente no kernel ou como módulos.
Entretanto, é recomendável instalar o pacote nfs-utils, que fornece uma série de
ferramentas extras para o NFS, aumentando a performance do servidor NFS de Linux
tradicional. Além disso, possui o aplicativo showmount, que consulta o daemon de uma
máquina remota por informação acerca do servidor NFS (Network File System) dessa
máquina.
O processo de uso de NFS é relativamente simples, sendo necessário efetuar
configurações na máquina servidora para compartilhar os diretórios. Na máquina cliente, o
processo é de montagem de partições, com o uso do mount e edição do /etc/fstab.
15.1 - Configurando o Servidor NFS
Em geral, a única configuração a ser feita para compartilhar um diretório é a edição de
uma linha no arquivo /etc/exports. Uma entrada nesse arquivo possui a seguinte sintaxe:
arquivos

maq1(op11,op12) ....

maqn(op1,op2)

Nesse caso, arquivos é o diretório a ser compartilhado, maq1 e maqn são as máquinas
para as quais o diretório está sendo exportado e opxy é opção de compartilhamento. As
opções de compartilhamento mais importantes são listadas na tabela abaixo.

ro

O diretorio e compartilhado apenas leitura

rw

O diretorio e compartilhado para leitura e
escrita

no_root_squash

Caso o usuario root da maquina cliente
deva ter acesso irrestrito ao diretorio
compartilhado, entao deve-se utilizar a
opção.

Um exemplo de configuração do arquivo /etc/exports pode ser abaixo. Nessa exemplo,
podemos perceber que é possível exportar um diretório para uma rede ou para uma
máquina. Além disso, também é possível utilizar máscaras de rede, bem como os
caracteres coringas ‘*’ (para representar um conjunto de caracteres) e ‘?’ (para
representar um único caracter).
/home/aldeman 192.168.0.2(rw)
/publico 192.168.0.0/255.255.255.0(ro)

Uma observação importante a ser feita sobre exportação de diretórios é que o NFS não
exporta subdiretórios que estejam em outras partições. Assim, por exemplo, se /usr e
/usr/local estiverem em partições distintas, eles necessitam ser exportados
independentemente.

Configurado o arquivo /etc/exports, o próximo passo é carregar o servidor NFS. A bem da
verdade, o NFS envolve três servidores: o rpc.nfsd, o rpc.mountd e o exportfs. Como o
NFS usa RPC (Remote Procedure Calls – chamadas de procedimentos remotos), ele
também precisa do portmap. Na maioria das distribuições, o processo de inicialização
pode ser feito com a chamada ou executando-se o comando.
service nfs start

Caso o arquivo /etc/exports seja alterado durante a execução do servidor, o processo de
sincronização do novo arquivo pode ser feito com o comando:
exportfs r

15.2 - Configuração do Cliente NFS
Supondo-se que uma estação cliente possua os devidos privilégios, ela utilizar uma
partição /usr/local no servidor (192.168.0.1), montando essa partição em um diretório local
(por exemplo, /usr/myserv)
mount t nfs 192.168.0.1:/usr/local

/usr/myserv

Em várias versões recentes do comando mount, o uso da opção -t nfs é desnecessária.
Caso o uso desse ponto de montagem seja freqüente, basta adicionar uma linha no
/etc/fstab, utilizando-se o nfs para o tipo de partição:
192.168.0.1:/usr/local

/usr/myserv nfs

defaults

0 0

Exercício:
1. Estabeleça uma máquina para ser servidor. No diretório /home desta máquina crie
alguns arquivos e diretórios com a finalidade de exporta-lo para a rede. Na máquina
cliente monte esta partição em /mnt num diretório chamado home_microxx.
2. Compartilhe o CDROM da máquina servidora com a máquina cliente.

16 – Servidor DNS

16.1 - Introdução:
O serviço de DNS é responsável pela administração do domínio da empresa. Apesar de
possuir a característica de resolução de nomes em endereços ip a principal função do
servidor de DNS é de informar onde fica os servidores do domínio, podendo assim ser o
responsável pelo perfeito funcionamento dos demais sistemas da empresa na internet.
Em poucas palavras sem servidor de DNS não podemos ter um domínio na internet. O
Bind é um dos servidores de DNS mais utilizados na Internet cerca de 80% dos servidores
utilizam este produto.
Outro recurso do DNS é que ele torna as informações do host acessíveis em toda a Internet. Manter informações sobre hosts em um arquivo formatado em um único computador
só ajuda os usuários naquele computador. O DNS oferece um meio de recuperar informações remotamente de qualquer lugar da rede. Além disso, o DNS permite que você distribua o gerenciamento de informações de hosts entre muitos sites e organizações. Você
não precisa enviar seus dados a um site central ou recuperar periodicamente cópias do
banco de dados “master”. Você deve simplesmente certificar-se de que sua seção, chamada de zona, esteja atualizada em seus SERVIDORES DE NOMES. Seus servidores de
nomes tornam seus dados de zonas disponíveis para todos os outros servidores de nomes.Como o banco de dados é distribuído, o sistema também precisa ser capaz de localizar os dados que você procura buscando um número de possíveis localizações. O DNS
fornece inteligência aos servidores de nomes para que eles possam navegar pelo banco
de dados e achar os dados em qualquer zona. Quando falamos sobre DNS, iremos no
concentrar exclusivamente no BIND (Berkeley Internet Name Domain), que é a implementação das especificações do DNS.
16.2 A História do Domain Name Server
Durante a década de 1970, a ARPAnet era uma comunidade amigável, pequena, de algumas centenas de hosts. Um único arquivo, HOSTS.TXT, continha todas as informações
necessárias sobre esses hosts, mapeamento de nome a endereço para cada host conectado à ARPAnet. A conhecida tabela de host do Unix, “/etc/hosts”, foi derivada do
HOSTS.TXT ( basicamente eliminando campos que o Unix não usava). O HOSTS.TXT
era atualizado pelo Network Information Center do SRI(NIC) e distribuído a partir de um
único host, SRI-NIC. Os administradores da ARPAnet geralmente enviavam suas mudan-

ças por email para o NIC, e periodicamente, por FTP para o SRI-NIC e capturavam o
atual HOSTS.TXT. Suas mudanças eram compiladas em um novo HOSTS.TXT um ou
duas vezes por semana. À medida que a ARPAnet crescia, contudo, esse esquema tornava-se impraticável. O tamanho do HOSTS.TXT crescia em proporção do ao crescimento
do número de hosts da ARPAnet. Além disso, o tráfego gerado pelo processo de atualização aumentava cada vez mais rápido; cada host adicionado significava não apenas outra
linha no HOSTS.TXT, mas potencialmente outra atualização de host dp SRI-NIC. E quando a ARPAnet mudou para protocolos TCP/IP, a população da rede explodiu. Agora, havia um milhão de problemas com o HOSTS.TXT:
16.3 Colisões de nomes
Não podia haver dois hosts no HOSTS.TXT com o mesmo nome.Contudo, enquanto o
NIC podia atribuir endereços de uma forma que garantia suas singularidades, não tinha
autoridade sobre os nomes do host. Não havia como impedir que alguém adicionasse um
host com um nome conflitante e quebrasse o esquema inteiro. Se alguém adicionasse um
host com o mesmo nome como mail principal, por exemplo, poderia romper com o serviço
de email da ARPAnet.
16.4 – Consistência
Manter a consistência do arquivo em uma rede em expanção tornou-se cada vez mais difícil. Quando um novo HOSTS.TXT atingia os mais distantes lugares da expandida ARPAnet, um host de rede alterava endereços ou surgia um novo host que os usuários queriam
atingir.
O problema maior era que o mecanismo do HOSTS.TXT não dimensionava bem. Ironicamente, o sucesso da ARPAnet como um experimento levou o HOSTS.TXT ao fracasso e
à absolescência. A direção da ARPAnet contratou pesquisadores para criar um sucessor
para o HOSTS.TXT. A meta era criar um sistema que solucionasse os problemas inerente
a um sistema de tabelas de hosts unificados. O novo sistema deveria permitir a administração local de dados, e ainda disponibilizar os dados globalmente. A descentralização da
administração eliminaria o gargalo de um host único e liberaria o problema do tráfego. E o
gerenciamento local realizaria a tarefa de manter os dados atualizados com mais facilidade. O novo sistema deveria usar um espaço de nomes hierárquico para nomear hosts, garantindo assim a singularidade dos nomes.
Paul Mockapetris, do Instituto de Ciência da Informação da Universidade de Colúmbia,
era o responsável pelo projeto de arquitetura do novo sistema.
Em 1984, ele liberou as RFC's 882 e 883, que descreviam o Domain Name Server. Essas
RFC's foram suplantadas pela RFC's 1034 e 1035, as especificações atuais do DNS. Agora as RFC's 1034 e 1035 foram expandidas por muitas outras RFC's, descrevendo potenciais problemas de segurança, implementação e administração com o DNS, e descrevendo mecanismos para atualização dinâmica de servidores de nomes e a segurança de dados de zonas, e muito mais.
Em poucas palavras o DNS é um banco de dados distribuído. Isso permite um controle local dos segmentos do banco de dados global, embora os dados em cada segmento estejam disponíveis em toda a rede através de um esquema cliente-servidor. Desempenhos
resistentes e adequados são adquiridos por meio de reprodução e cache.

16.5 - A História do BIND
A primeira implementação do DNS foi chamada JEEVES, escrita pelo próprio Paul Mockapetris. A implementação seguinte foi o BIND, um acrônimo de Berkeley Internet Domain,
escrita para o sistema operacional do Unix BSD 4.3 de Berkeley por Kevin Dunlap. O
BIND hoje é mantido pelo Internet Software Consortium.
16.6 - Alguns conceitos:

- BIND – Berkeley Internet Name Domain
No Unix o serviço de DNS é implementado através de um software chamado “BIND”, conforme descrição acima, isso é válido se estivermos falando do Software resolvedor de nomes, ou seja que rodará no Servidor de Nomes. O lado cliente do DNS é chamado de
“Resolver”. Hoje em dia já existem outros serviços resolvedores (DJBDNS, PDNS), porém
o mais utilizado ainda continua
sendo o BIND.
- Zonas ou Zone
O termo zona refere-se sempre a informações contidas em uma base de dados do DNS.
- Domínio
São identificados através de seu nome e hierarquia.
Exemplo:
www.nscontrol.com.br
Onde nscontrol.com.br é considerado um domínio, neste caso o “www” pode ser a maquina servidor web.
- Servidores Primários e Secundários
Primário é a fonte de toda informação consultada e tem total autoridade de responder por
uma informação a ele questionada desde que haja uma domínio nele existente.
Secundário - Ele transfere informações a partir de um servidor primário. Essas informações trazidas do servidor primário são armazenadas no servidor secundário localmente
em arquivo. Essa tarefa é chamada de zone transfer, ou seja o servidor secundário man-

tém uma cópia do primário.
- Resolvedor
É configurada através do arquivo resolv.conf. Essa configuração tem vantagem sobre outros resolvedores pois permite especificar mais de um servidor de nomes de forma que se
um falhar, ele utiliza o próximo nameserver da lista.
Obs: Devido a sua grande importância, deve-se atentar para sua correta
configuração e proteção. Servidores de DNS são alvos freqüentes de diversos
ataques.

16.7 – Configuração do Servidor de DNS
Os arquivos de configuração do DNS:
/etc/named.conf
Principal arquivo de configuração do NAMED
•

•
/var/named/dominio.zone
Arquivo contendo as informações sobre o domínio

• /var/named/reverso.zone
Localiza-se a configuração do ip reverso

Passo 1: Edite o arquivo /etc/named.conf com o vi e acrescente no final do arquivo o
conteúdo abaixo.
options {
};

directory "/var/named";

zone "." {
type hint;
file "named.ca";
};
zone "nscontrol.com.br." {
type master;
file "dominio.zone";
allowtransfer{
200.255.253.241;
};
};
zone "1254.0.168.192.INADDR.ARPA." {
type master;
file "reverso.zone";
allowtransfer{
200.255.253.241;
};
};

Atenção: As ultimas duas zones são específicas do seu domínio. A primeira zone
responsável pelo domínio que for definido, lembre-se de que cada zone criada tem que
definir um domínio. Segunda zone responsável pelo IP reverso, será criado um arquivo de
resolução reversa de nomes.( /etc/named/reverso.zone).

Passo 2: crie um arquivo /var/named/domínio.zone( use o vi para criar este arquivo).
@
(

IN

SOA

maq1.nscontrol.com.br.
2007091002;
28800;
14400;
3600000;
21600;
)

@
@
@
@

IN
IN
IN
IN

maq1
ns.embratel.net.br
ns
mail
www
ftp

MX
NS
NS
A
IN
IN

IN
IN
IN
IN

serial
refresh
retry
expire
default_ttl

5 maq1.nscontrol.com.br.
maq1.nscontrol.com.br.
ns.embratel.net.br.
192.168.0.6
A
A

A
A
A
CNAME

root.maq1.nscontrol.com.br.

192.168.0.6
200.255.253.241
192.168.0.6
192.168.0.6
192.168.0.6
maq1

As linhas:
“@

IN

NS

maq1.nscontrol.com.br.”

Esta linha é responsável pela designação da máquina servidor
serv.dominio.com.br que é indicado pela sigla NS ( Name Server).
“@

IN

MX

5

de dominio

maq1.nscontrol.com.br.”

Esta linha é responsável pela designação da máquina e domínio do servidor de e-mail,
send.domínio.com.br que é indicada pela sigla MX (Mail Exchange)
ftp

IN

CNAME

maq1.nscontrol.com.br.”

Estas linhas são responsáveis pela designação de apelidos para máquinas respectivas,
tem como sigla responsável pela criação de apelido o CNAME ( Canonical Name) foram
criados os seguintes apelidos com o CNAME www.dominio.com.br e ftp.dominio.com.br
“maq1

IN

A

192.168.0.6”

Esta linha é responsável pela designação de cada máquina no servidor DNS( máquina
com seu respectivo IP)
Agora crie o arquivo /var/named/reverso:
@
(

IN

SOA

maq1.nscontrol.com.br.
2007041002;
28800;
14400;
3600000;

root.maq1.nscontrol.com.br.
serial
refresh
retry
expire

21600;
)
@
@
@

IN
IN
IN

MX
NS
NS

6

IN

PTR

default_ttl

5 maq1.nscontrol.com.br.
maq1.nscontrol.com.br.
ns.embratel.net.br.
maq1.nscontrol.com.br.

A linha:
“6

IN

PTR

maq1.nscontrol.com.br.”

Esta linha é responsável em definir qual IP poderá ser consultado reversamente para a
máquina apache.dominio.com.br
Passo 3: Agora precisa- se
/etc/rc.d/init.d/:
/etc/rc.d/init.d/named
/etc/rc.d/init.d/named

reiniciar o serviço named que se localiza no diretório

stop
start

**lembre-se que no arquivo /etc/resolv.conf , arquivo responsável em buscar o endereço
do seridor de dns tem que estar com a seguite sintaxe:
search domínio
nameserver IP

Exercício:
Configure um servidor de DNS para o domínio curso.com.br, onde os servidores de email,
web, ftp serão a propia maquina DNS.

17 – Servidor WEB

Introdução:
O servidor web é um programa responsável por disponibilizar páginas, fotos, ou qualquer
outro tipo de objeto ao navegador do cliente. Ele também pode operar recebendo dados
do cliente, processando e enviando o resultado para que o cliente possa tomar a ação
desejada (como em aplicações CGI's, banco de dados web, preenchimento de
formulários, etc).
O Apache é o servidor Web mais usado no mundo, graças ao seu bom desempenho e
confiabilidade. É um servidor Web extremamente configurável, robusto e de alta
performance desenvolvido por uma equipe de voluntários (conhecida como Apache
Group) buscando criar um servidor web com muitas características e com código fonte
disponível
gratuitamente
via
Internet.
Segundo
a
Netcraft
(http://www.netcraft.com/survey/), o Apache é mais usado que todos os outros servidores
web do mundo juntos.
17.1 - Características do Apache
Abaixo estão algumas características que fazem esse servidor web o preferido entre os
administradores de sistemas:
-

Possui suporte a scripts cgi usando linguagens como Perl, PHP, Shell Script, ASP, etc.

-

Suporte a autorização de acesso podendo ser especificadas restrições de acesso
separadamente para cada endereço/arquivo/diretório acessado no servidor.

-

Autenticação requerendo um nome de usuário e senha válidos para acesso a alguma
página/sub-diretório/arquivo (suportando criptografia via Crypto e MD5).

-

Negociação de conteúdo, permitindo a exibição da página Web no idioma requisitado
pelo Cliente Navegador.

-

Personalização de logs.

-

Mensagens de erro.

-

Suporte a virtual hosting (é possível servir 2 ou mais páginas com endereços/ portas
diferentes através do mesmo processo ou usar mais de um processo para controlar
mais de um endereço).

-

Suporte a IP virtual hosting.

-

Suporte a name virtual hosting.

-

Suporte a servidor Proxy ftp e http, com limite de acesso, caching (todas flexivelmente
configuráveis).

-

Suporte a proxy e redirecionamentos baseados em URLs para endereços Internos.

-

Suporte a criptografia via SSL,Certificados digitais

-

Módulos DSO (Dynamic Shared Objects) permitem adicionar/remover funcionalidades
e recursos sem necessidade de recompilação do programa.

17.2 - Arquivos de log criados pelo Apache
O servidor httpd grava seus arquivos de log geralmente em /var/log/apache, não é
possível descrever os arquivos de logs usados porque tanto seus nomes como conteúdo
podem ser personalizados no arquivo httpd.conf. Mesmo assim, os arquivos de logs
encontrados na instalação padrão do Apache são os seguintes:
access.log
error.log

Registra detalhes sobre o acesso as páginas do
servidor httpd.
Registra detalhes saber erros de acesso as páginas ou
erros internos do servidor.

17.3 - Configurando a porta padrão do Apache
Toda a configuração do Apache sera feita no arquivo /etc/httpd/conf/httpd.conf. Para
informar a porta padrão que o Apache receberá as informações use a diretiva Listen. A
diretiva Listen também é usada para ajustar o endereço/portas alternativas (usadas
também em Virtual Hosts).
17.4 Adicionando uma página no Apache
A página raíz é especificada através da diretiva DocumentRoot e será mostrada quando
se entrar no domínio principal, como http://www.nscontrol.com.br. Na configuração padrão
do Apache, DocumentRoot aponta para o diretório /var/www/html. Este diretório será
assumido como raíz caso os diretórios não sejam iniciados por uma /:
Ex: www.netstate.com.br/downloads - Aponta para /var/www/html/downloads
17.5 - Configurando as interfaces que o Apache atenderá

A diretiva BindAddress é usada para especificar endereços IP das interfaces ou
endereços FQDN que o Apache responderá requisições. Mais de um endereço podem ser
especificados separados por espaços. Caso não seja definido, o Apache assumirá o valor
"*" (atenderá requisições vindas de qualquer interface).
OBS1: - É permitido usar somente uma diretiva BindAddress. A diretiva Listen deverá ser
usada se desejar mais controle sobre as portas do servidor web.
OBS2: - As interfaces especificadas pela diretiva Listen substituirá as especificadas em
BindAddress.
Exemplo:
BindAddress 192.168.1.1 - Especifica que os usuários da faixa de rede 192.168.1.* terão
acesso ao servidor httpd. Isto assume que a máquina possui o endereço 192.168.1.1 em
sua interface de rede interna.
BindAddress * - Atenderá requisições vindas de qualquer interface de rede.
17.6 - Especificando endereços/portas adicionais (a diretiva Listen)
A diretiva Listen é usada para se ter um controle maior sobre a especificação de
endereços/portas alternativas que o servidor web esperará por requisições externas. Esta
diretiva é muito usada na construção de Virtual Hosts. Esta diretiva pode substituir
completamente a diretiva BindAddress. Podem ser usados o número da porta, ou o par
endereço:porta:
Listen 192.168.1.1:80
Listen 192.168.7.1:81
Listen 60000
O endereço que deverá ser usado é o da interface de rede (assim como na diretiva
BindAddress). No exemplo acima, o servidor httpd esperará por requisições vindas de
192.168.1.* na porta 80 e também 60000, e requisições vindas de 192.168.7.1 na porta 81
e também 60000.
17.7 E-Mail do administrador
A diretiva ServerAdmin define o endereço de e-mail que o servidor irá incluir em qualquer
mensagem de erro que retornada ao cliente.
ServerAdmin root@localhost
root@localhost deve colocar o e-mail do administrador exemplo:
Ex: ServerAdimin administrador@netstate.com.br
17.8 - Nome do Servidor
A diretiva ServerName é usada para definir o hostname do servidor. Isto é criado quando

se deseja criar um redirecionamento de URL
ServerName server.netstate.com.br
17.9 - Localização do arquivo de erros de log
ErrorLog logs/error_log
O arquivo error_log na diretiva ErrorLog, contém o registro de tudo o que acontece de
errado enquanto o servidor estiver sendo executado. Ele contém também mensagens de
diagnósticos, como notificação de quando o servidor foi reiniciado ou desligado
17.10 - Máximo de clientes
MaxClients 150
Esta diretiva mostra o número máximo de cliente ou conexões feita ao servidor. Se o
números de conexões for alcançado do estipulado na diretiva, aparece uma mensagem
de erro http Server to Busy
17.11 - Página no Apache
KeepAlive On
Esta opção se refere a quando for acessada uma página no servidor Apache, a diretiva
controla em manter ativa a conexão desejada, sem a necessidade de abertura de novas
conexões para outras páginas do mesmo site. Esta opção para de funcionar se o timeout
for expirado ou por algum motivo a conexão for desativada.
17.12 - .htaccess
Antes de mais nada, você precisará se certificar que o Apache está configurado para
aceitar os arquivos .htaccess como arquivos especiais.
<Directory />
Options FollowSymLinks
AllowOverride None
</Directory>
ou
<Directory "/var/www/html">
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride None
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>

As vezes precisamos restringir certos arquivos e diretórios para certos IPs. Isso é válido
por exemplo, quando você tem um provedor, e só se quer permitir acessar algumas
páginas de administração os IPs da Intranet do provedor. Para isso pode-se aplicar estas
regras no .htaccess. Veja o exemplo abaixo:

# Deixa a Intranet acessar
Order allow,deny
allow from 192.168.0.
deny from all

Esse exemplo de .htaccess fará com que o diretório, seus arquivos e seus subdiretórios
só poderão ser acessados por quem estiver na faixa de IP de 192.168.0.1 até
192.168.0.254. Vamos supor agora que eu queira restringir apenas 1 IP, para não acessar
um certo diretório. O .htaccess ficaria assim:
# Deixa todo mundo acessar, menos o IP 192.168.0.25
Order deny,allow
deny from 192.168.0.25
allow from all

As vezes não temos como restringir apenas por IPs, seja porque o usuário que tem que
acessar possa estar em qualquer lugar, ou ter IP dinâmico, etc. Para resolver esse caso,
podemos utilizar o método de usuário e senha. Antes de mais nada você terá que ter o
utilitário "htpasswd", que serve para criar um arquivo de senhas criptografadas.
$ htpasswd c senha aldeman
New password:
Retype new password:
Adding password for user aldeman
$ htpasswd senha aluno
New password:
Retype new password:
Adding password for user aluno

O resultado que temos é o arquivo /etc/httpd/auth/senha com o seguinte conteúdo:
aldeman:zEerw0euqYD3k
aluno:85QVc5DD0rB8M

Como pode ver, as senhas estão criptografadas.
Agora que o arquivo de usuários e senhas está criado, vamos criar o .htaccess que irá
verificar este arquivo. Veja o exemplo do .htaccess:
AuthName "Acesso Restrito à Usuários"
AuthType Basic
AuthUserFile /etc/httpd/conf/senha
require validuser

Exercício:
1- Configure o servidor Web para hospedar uma pagina teste do dominio curso.com.br

2 – Permita apenas que o usuário admin possa acessar este site.

18 – Servidor de E-mail

O Sendmail é um dos servidores mais utilizados na Internet e tem inúmeras opções de
configuração é capaz de suportar a maioria dos tipos de endereçamento e roteamento de
mensagens.
O programa sendmail tem como uma de suas tarefas monitorar a rede á espera de
mensagens e envia mensagens para outros computadores. Mensagens locais são
enviadas a programas locais para entrega acrescentando estas mensagens a arquivos já
existentes ou processando-as através de outros programas. Mensagens podem ser
enfileiradas para entrega posterior. O sendmail possui também a função de aliasing na
qual um recipiente pode destinar suas mensagens a outros usuários ou programas. A
posição do programa sendmail na hierarquia do sistema de arquivos pode ser entendida
como uma árvore invertida. Quando o programa sendmail é executado, ele lê
primeiramente o seu arquivo de configuração (sendmail.cf). Dentre os diversos itens
definidos neste arquivo encontra-se a localização de todos os outros arquivos e diretórios
que o programa sendmail necessita.
18.1 – Características
-

Entrega imediata de mensagens

-

Mudança de endereços imediata
Interação com DNS através de registros MX
Mensagens podem ser entregues a partir de outros serviços

O programa sendmail pode utilizar o Domain Naming System (DNS) para descobrir o local
para onde enviar as mensagens. Registros do tipo MX (Mail Exchanger) permitem com
que mensagens sejam facilmente redirecionadas de um computador para outro.

18.2 – MUA x MTA
-

MUA - Mail User Agent:

MUAs são quaisquer dos programas utilizados para ler, responder, compor e dispor de
mensagens eletrônicas.

Exemplos: mush, pine, Outlook Express, Kmail ...
-

MTA - Mail Transport Agent

MTAs são programas que se encarregam de entregar mensagens a vários usuários e
redirecionar mensagens entre computadores como por exemplo o programa sendmail.
18.3 – Mensagem eletrônica
Todas as mensagens eletrônicas são compostas de duas partes, o cabeçalho (Header) e
o corpo (body). O cabeçalho consiste de todas as linhas de texto a partir da primeira linha
até a primeira linha em branco. O corpo da mensagem são todas as linhas seguintes a
primeira linha em branco até o fim do arquivo.
Existem várias linhas de cabeçalho que podem aparecer em uma mensagem. Algumas
destas linhas são opcionais e outras são mandatórias e algumas podem também aparecer
diversas vezes.
From queiroz@ns.unicamp.br Sab Feb 7 08:11:44 1996
Delivery-Date: Sat, 07 Feb 96 08:11:45 PST
Return-Path: queiroz@ns.unicamp.br
Received: from ns.unicamp.br by ns.unicamp.br (4.1/1.11)
id AA04599; Sat, 7 Feb 93 08:11:44 PST
Date: Sat, 7 Feb 96 08:11:43 PST
From: queiroz@ns.unicamp.br
Message-Id: <<9102071611.AA02124@ns.unicamp.br>>
To: queiroz
Esta é uma mensagem de teste
18.4 – Aliases
Aliasing é o processo de converter um recipiente em outro. Um uso bastante comum é o
de se atribuir a usuários genéricos (root, daemon, adm, bin) nomes de usuários reais. Um
outro uso bastante frequente é o de se converter um nome em uma lista de muitos outros.
A localização do arquivo de aliases é definida no arquivo /etc/sendmail.cf:
OA/etc/aliases
Todo arquivo de aliases deve conter um alias para a conta postmaster que seja expandido
para o nome de um usuário real. Mensagens sobre problemas com o sistema de mail são
sempre enviadas para a conta postmaster. Quando uma mensagem é retornada por não
ter sido possível a sua entrega por alguma razão, ela é sempre enviada ao MAILERDAEMON. Este alias também é necessário para evitar que usuários respondam a
mensagens que não seja possível entregar.
Tipos Possíveis:
# Aliases obrigatorios
postmaster: root

MAILER-DAEMON: postmaster
consult: :include:/usr/sys/consult
owner-consult: suporte
owner-owner: suporte
cursos: joao, maria, jose, antonio
nobody:/dev/null
aldeman: aldeman, aldeman@netstate.com.br
18.5 – Arquivo de configuração do sendmail /etc/mail/sendmail.cf
Para configurarmos o sendmail para o domino curso.com.br devemos alterar as seguintes
linhas:
#Nome do servidore de email
Cw mail.curso.com.br
#Dominio do servidor de email
DM curso.com.br
#Localização do arquivo de aliases
O AliasFiles=/etc/aliases
#Tamanho máximo das mensagens
O MaxMessageSize=1000000
#Numero máximo de destinatarios
O MaxRecipientsPerMessage=10
#Diretorio de spool das mensagens
O QueueDirectory=/var/spool/mqueue
#Informa qual rede pode utilizar o servidor de email
O DaemonPortOptions=Port=smtp,Addr=192.168.0.0, Name=MTA

18.6 – Restrição de acesso
Para controlar quais redes ou maquinas podem enviar mensagens para seu dominio ou
usar seu servidor de email para retransmitir mensagens edite o arquivo /etc/mail/access e
informe quais maquinas ou redes serão bloqueadas ( REJECT ) ou liberada o envio de
mensagens pelo servidor ( RELAY ) .
james@dominio.com.br
200.253.23.22

RELAY

REJECT

18.7 – Servidor POP3
O serviço POP é o responsável em fazer a entrega das mensagens para o MUA.
Utilizaremos o ipop3 como servidor pop3. Para configurá-lo basta editar o arquivo
/etc/xinetd.d/ipop3 e modificar a linha disable.
service pop3
{
disable = no
socket_type

= stream

wait

= no

user

= root

server

= /usr/sbin/ipop3d

log_on_success

+= HOST DURATION

log_on_failure

+= HOST

}

Depois basta reiniciar o daemon xinetd.
# /etc/rc.d/init.d/xinetd restart

18.8 - Email e DNS
O sistema de nome de domínios (DNS) e seu daemon tem um grande papel na entrega
de email. Em orderm para entregar a mensagem do seu site para outro, o servidor daemon irá consultar no DNS para determinar o host que irá receber o destino da mensagem.
Isso funciona da mesma forma quando é enviado uma mensagem para você. O DNS contém o banco de dados com mapeamento de nomes para o endereço IP, e o nome do host
para o servidor de email. O endereço IP é especificado no registro A. O registro MX (Mail
eXchanger) especifica o servidor de email que irá receber a mensagem para você. Se
você não tiver um registro MX para seu hostname, sua mensagem será entregue diretamente para seu host.
Exercício:
1- Configure o servidor Sendmail para o dominio curso.com.br onde somente a rede
10.0.0.0/24 possa retransmitir e-mails por este servidor.

19 – Servidor FTP

O FTP é usado para transmitir arquivos entre maquinas, e é possível usa-lo para transferir
qualquer tipo de arquivo, incluindo executáveis, binários e imagens
Assim como a Internet, o protocolo FTP (File Transfer Protocol) não é algo recente. Sua
primeira versão surgiu em 1971 para satisfazer a necessidade que o MIT (Massachusetts
Institute of Technology) tinha em transferir arquivos. Mas muita coisa mudou desde sua
primeira versão até o presente momento, foram acrescentados recursos de manipulação
de arquivos, segurança e a própria necessidade de interagir com outros protocolos como
o TCP/IP.
Existem dois tipos de acessis ao FTP: autenticado e anônimo. É necessaio ter uma conta
no servidor para a conexão autenticada. O acesso via usario anônimo é para aqueles
usuários que não possuem conta no servidor.
O FTP usa duas conexões separadas: uma para transmitir comandos e resultados entre o
cliente e o servidor, conhecida como canal de comandos, e outra para transmitir arquivos
e listagens de diretório, conhecida como canal de dados. No lado do servidor existe o
canal de comandos usando a porta 21 e o canla de dados usando a porta 20; o cliente ira
usar as portas acima de 1023 tanto para o canla de dados como para o canal de
comandos.
Ao iniciar uma sessão o cliente inicialmente aloca duas portas para si acima de 1024. Ele
usará a primeira para abrir um canal de comandos com o servidor e a seguir usará a
primeira para abrir um canal de comandos com o servidor e a seguir usaráesta porta para
informar ao servidor qual o numero da sua segunda porta que será usada para a
transmissão de dados.
.
O Proftpd é conhecido por ser um servidor de FTP seguro, de fácil configuração (baseada
no modelo do Apache), bom desempenho e bastante recursos.
19.1 - Arquivo de /etc/proftpd.conf
# ProFTPD Configuration
#
# Configuracao do ProFTPD
#

ServerName
#ServerName
ServerType
DefaultServer
ScoreboardPath
#DeferWelcome
ServerAdmin
SyslogFacility

"Servidor FTP"
"ProFTPD  Instala��o Default"
inetd
on
/var/run
on
root@localhost
AUTH

# Port 21 (ftp standard) is used in case of standalone more
#
# Utilizase o port 21 (padr�o ftp) no caso de funcionamento standalone
#
Port 21
# Umask 022 is a good default value to prevent new directories and
# files from being writable by the group or by other users
#
# Umask 022 � um bom padr�o para prevenir que novos diret�ios e
# arquivos sejam grav�veis pelo grupo ou outros usu�rios
#
Umask 022
# To prevent DoS attacks, the max number of instances is limited to 30.
# If one wants to allow more then 30 simultaneous connectionva, just
# increment this value. This directive only applies if running in standalone
# mode
#
# Para previnir ataques do tipo DoS, limitase o numero de inst�ncias �
# 30. Caso se queira permitir mais de 30 conex�s simult�neas, simplesmente
# aumentase este valor. Esta diretiva s�se aplica ao funcionamento
# standalone
MaxInstances
03
MaxClientsPerHost 1 "Desculpe, voc� nao pode se"
#
# This option, if enabled, will make the users unable to access anything
# outside their home directory tree. READ THE DOCS!
#
# Esta op��o, se habilitada, faz com que os usu�rios n�o consegam acessar nada
# fora da sua arvore do diret�io home. LEIA A DOCUMENTA��O!
#
DefaultRoot ~ !root
#
# User and Group the server will run as
#
# Usu�rio e grupo para o servidor
#
User nobody
Group nobody
<Directory /*>
AllowOverwrite
no
AllowChmod
no
</Directory>
RootLogin
no
ServerIdent on "Servidor FTP"
# Default configuration for anonymous ftp, without an incoming directory.
# To activate, just uncomment it.
#
# Configura��o b�sica para ftp an�imo, sem diret�io para recep��o
# de arquivos
# Para ativar, descomentar.
#
#<Anonymous /var/ftp/default>
# User
ftp

# Group
ftp
# DirFakeUser on
# DirFakeGroup on
#
##
## This option will enable the ftp user without it having to have it's shell
## listed on the /etc/shells file
##
## Esta op��o habilita o usu�rio ftp sem que mesmo precise ter sua shell listada
## no arquivo /etc/shells
##
RequireValidShell
off
#
# # ftp = anonymous
# UserAlias
anonymous ftp
#
# # max anonymous logins at one time.
# # Uncomment one.
# #
# # n�ero m�ximo de logins an�imos
# # Descomente um.
# MaxClients
10 "N�ero m�ximo de clientes, tente mais tarde."
# MaxClients
10 "No more clients allowed at this time. Try again
latter."
#
# # No more then 2 connections per client
# # Uncomment one.
# #
# # No m�ximo duas conex�s por cliente
# # Descomente um.
# MaxClientsPerHost
2 "Voc� j� est� com muitas conex�s simult�neas."
# MaxClientsPerHost
2 "Too many simultaneous connections from your
host."
#
# # welcome.msg is showed uppong connetiona, and .message at each directory
# # accessed
# #
# # welcome.msg mostrado na conex�o e .message mostrado para cada
# # diret�io acessado.
# #
DisplayLogin
/opt/welcome.msg
# DisplayFirstChdir
.message
# AccessGrantMsg
"Acesso an�imo aceito para %u."
# AccessGrantMsg
"Anonymous access granted for %u."
#
# # Write is denied on the anonymous chroot
# #
# # Limite grava��o no chroot an�imo
# #
# <Limit WRITE>
#
DenyAll
# </Limit>
#
#</Anonymous>

19.2 – Controle de acesso do ftp
O arquivo ftpusers contém uma lista de usuários que não podem acessar o servidor via
FTP. Este arquivo deverá conter nomes de usuários relacionados ao sistema e não
nomes de usuários comuns. O formato do arquivo é um nome de usuário por linha.
root
bin

boot
daemon
ghest
nobody
operator
sys
uucp

O arquivo ftphosts trabalha de maneira similar ao arquivo ftpusers, a diferença reside no
fato de que com ele pode-se especificar quais usuários de quais máquinas têm a
permissão de acesso bloqueada ou permitida.
allow aldeman *.curso.com.br
deny suspeito maquina.dominio.com.br

No exemplo acima, é permitido o acesso do usuário aldeman de qualquer máquina com
domínio curso.com.br. O acesso a partir de outras máquinas é vedado. O acesso do
usuário "suspeito" é negado a partir da máquina maquina.dominio.com.br.

Exercício:
1- Configure um servidor de FTP e disponibilize os arquivos de configuracao do grub para
o usuario aluno1

20 – Servidor SAMBA

O SAMBA é um servidor e conjunto de ferramentas que permite que máquinas Linux e
Windows se comuniquem entre si, compartilhando serviços (arquivos, diretório,
impressão) através do protocolo SMB (Server Message Block)/CIFS (Common Internet
File System), equivalentes a implementação NetBEUI no Windows. O SAMBA é uma das
soluções em ambiente UNIX capaz de interligar redes heterogênea. Na lógica da rede
Windows o NetBEUI é o protocolo e o NETBIOS define a forma com que os dados são
transportados. Não é correto dizer que o NetBIOS é o protocolo, como muitos fazem. Com
o SAMBA, é possível construir domínios completos, fazer controle de acesso a nível de
usuário, compartilhamento, montar um servidor WINS, servidor de domínio, impressão,
etc. Na maioria dos casos o controle de acesso e exibição de diretórios no samba é mais
minucioso e personalizável que no próprio Windows.
20.1 - História
Andrew Tridgell - Desenvolveu o samba porque precisava montar um volume Unix em sua
máquina DOS. Inicialmente ele utilizava o NFS, mas um aplicativo precisava de suporte
NetBIOS. Andrew então utilizou um método muito avançado usado por administradores
para detectar problemas: escreveu um sniffer de pacotes que atendesse aos
requerimentos para ter uma única função: analisar e auxilia-lo a interpretar todo o tráfego
NetBIOS da rede.
Ele escreveu o primeiro código que fez o servidor Unix aparecer como um servidor de
arquivos Windows para sua máquina DOS que foi publicado mais ou menos em meados
de 1992 quando também começou a receber patches. Satisfeito com o funcionamento de
seu trabalho, deixou seu trabalho de lado por quase 2 anos. Um dia, ele resolveu testar a
máquina Windows de sua esposa com sua máquina Linux, e ficou maravilhado com o
funcionamento do programa que criou e veio a descobrir que o protocolo era
documentado e resolveu levar este trabalho a fundo melhorando e implementando novas
funções.
O SAMBA atualmente é um servidor fundamental para a migração de pequenos grupos
de trabalho à grandes domínios com clientes mixtos. Nenhum servidor de rede NetBEUI
conhecido proporciona tanta flexibilidade de acesso a clientes como o SAMBA para
compartilhamento de arquivos/impressão em rede. As funções de segurança que foram
adicionadas ao SAMBA hoje garantem um controle mais rigoroso que a própria
implementação usada no Windows NT, incluindo o serviços de diretórios, mapeamento

entre IDs de usuários Windows com Linux, PDC, perfis móveis e uma coisa que inclusive
apresenta problemas no Windows: compatibilidade total entre as diferentes
implementações de versões do Windows.
20.2 - Características
Segue abaixo algumas funcionalidades importantes de aplicações do samba e seu
conjunto de ferramentas:

-

-

-

-

-

1. Compartilhamento de arquivos entre máquinas Windows e Linux ou de máquinas
Linux (sendo o servidor SAMBA) com outro SO que tenha um cliente NetBEUI
(Macintosh, OS/2, LanManager, etc).
2. Montar um servidor de compartilhamento de impressão no Linux que receberá a
impressão de outras máquinas Windows da rede.
3. Controle de acesso aos recursos compartilhados no servidor através de diversos
métodos (compartilhamento, usuário, domínio, servidor).
4. Controle de acesso leitura/gravação por compartilhamento.
5. Controle de acesso de leitura/gravação por usuário autenticado.
6. Possibilidade de definir contas de "Convidados", que podem se conectar sem
fornecer senha.
7. Possibilidade de uso do banco de dados de senha do sistema (/etc/passwd),
autenticação usando o arquivo de dados criptografados do samba, LDAP, PAM, etc.
Controle de cache e opções de tunning por compartilhamento.
Permite ocultar o conteúdo de determinados diretórios que não quer que sejam
exibidos ao usuário de forma fácil.
Possui configuração bastante flexível com relação ao mapeamento de nomes DOS =>
UNIX e vice versa, página de código, acentuação, etc.
Permite o uso de aliases na rede para identificar uma máquina com outro nome e
simular uma rede NetBIOS virtual.
O samba possibilita ajuste fino nas configurações de transmissão e recepção dos
pacotes TCP/IP, como forma de garantir a melhor performance possível de acordo
com suas instalações.
Permite o uso do gerenciador de mensagem do Linux (Linpopup) para a troca de
mensagens com estações Windows via NetBios. Com a flexibilidade do samba é
possível até redirecionar a mensagem recebida via e-mail ou pager.
Possui suporte completo a servidor WINS (também chamado de NBNS - NetBios
Name Service) de rede. A configuração é bastante fácil.
Faz auditoria tanto dos acessos a pesquisa de nomes na rede como acesso a
compartilhamentos. Entre os detalhes salvos estão a data de acesso, IP de origem,
etc.
Suporte completo a controlador de domínio Windows (PDC).
Suporte quase completo a backup do controlador de domínio (BDC). Até a versão 2.2
do samba, o suporte a BDC é parcial. Este código provavelmente estará estável até a
versão 3.0.
Permite montar unidades mapeadas de sistemas Windows ou outros servidores Linux
como um diretório no Linux.
Permite a configuração de recursos simples através de programas de configuração
gráficos, tanto via sistema, como via web.
Permite executar comandos no acesso ao compartilhamento ou quando o acesso ao
compartilhamento é finalizado.

-

Com um pouco de conhecimento e habilidade de administração de sistemas Linux, é
possível criar ambientes de auditoria e monitoração até monitoração de acesso a
compartilhamento em tempo real.

Windows Dançando com Samba

Recentemente alguns benchmarks (veja http://us1.samba.org/samba/samba.html) foram
publicados mostrando o desempenho de máquinas Linux e NT operando como servidoras
de arquivos.
Fonte:
The Best Windows File Server: Linux!,
Steven J. Vaughan-Nichols & Eric Carr,
http://www.zdnet.com/sr/stories/issue/0,4537,2196106,00.html,
January 25, 1999.
20.3 - Arquivos de log criados
O daemon nmbd salva seus logs em /var/log/daemon.log (dependendo da diretiva de
configuração syslog do arquivo smb.conf) e em /var/log/samba/log.nmbd. Os detalhes de
acesso a compartilhamento são gravados no arquivo /var/log/samba/log.smbd (que pode
ser modificado de acordo com a diretiva log file no smb.conf.
20.4 - Nome de máquina (nome NetBios)
Toda a máquina em uma rede NetBEUI é identificada por um nome, este nome deve ser
único na rede e permite que outras máquinas acessem os recursos disponibilizados ou
que sejam enviadas mensagens para a máquina. Este nome é composto de 16
caracteres, sendo 15 que identificam a máquina e o último o tipo de serviço que ela
disponibiliza. O tipo de serviço é associado com o nome da máquina e registrado em
servidores de nomes confirme a configuração da máquina (você verá isto mais adiante).
O nome de máquina é especificado nas diretivas netbios name e netbios aliases.
20.5 - Grupo de trabalho
O grupo de trabalho organiza a estrutura de máquinas da rede em forma de árvore,
facilitando sua pesquisa e localização. Tomemos como exemplo uma empresa grande

com os departamentos comunicação, redes, web, rh, as máquinas que pertencem ao
grupo de redes serão agrupadas no programa de navegação:
A segurança no acesso a arquivos e diretórios na configuração de grupo de trabalho é
controlada pela própria máquina, normalmente usando segurança a nível de
compartilhamento. Esta segurança funciona definindo um usuário/senha para acessar
cada compartilhamento que a máquina possui. O Lan Manager, Windows for Workgroups,
Windows 95, Windows 98, XP Home Edition usam este nível de acesso por padrão
O funcionamento é semelhante ao grupo de trabalho, com a diferença que a segurança é
controlada pela máquina central (PDC) usando diretivas de acesso e grupos. O PDC
(Primary Domain Controller) deverá ter todas as contas de acesso que serão utilizadas
pelo usuário para acessar os recursos existentes em outras máquinas, script de logon que
poderá ser executado em cada máquina para fazer ajustes, sincronismo, manutenção ou
qualquer outra tarefa programada pelo administrador do sistema.
20.6 - Compartilhamento
Um compartilhamento é um recurso da máquina local que é disponibilizado para acesso
via rede, que poderá ser mapeada por outra máquina. O compartilhamento pode ser um
diretório, arquivo, impressora. Além de permitir o acesso do usuário, o compartilhamento
pode ser protegido por senha, e ter controle de acesso de leitura/gravação, monitoração
de acessos, diretórios ocultos, autenticação via PDC (domínio) e outras formas para
restringir e garantir segurança na disponibilização dos dados.
Um compartilhamento no SAMBA pode ser acessível publicamente (sem senha) ou estar
rigidamente protegido tendo que passar por diversas barreiras para chegar ao seu
conteúdo, como senhas, endereço de origem, interfaces, usuário autorizados, permissões
de visualização, etc.
20.7 - Mapeamento
Mapear significa pegar um diretório/arquivo/impressora compartilhado por alguma
máquina da rede para ser acessada pela máquina local. Para mapear algum recurso de
rede, é necessário que ele seja compartilhado na outra máquina. Por exemplo, o
diretório /usr compartilhado com o nome usr, pode ser mapeado por uma máquina
Windows como a unidade F:, ou mapeado por uma máquina Linux no diretório
/mnt/samba.
O programa responsável por mapear unidades compartilhadas no Linux é o smbmount e
smbclient.
20.8 - Arquivo de configuração do samba
Toda a configuração relacionada com nomes, grupo de trabalho, tipo de servidor, log,
compartilhamento de arquivos e impressão do samba é colocada no arquivo de
configuração /etc/samba/smb.conf. Este arquivo é dividido em seções e parâmetros.
Uma seção no arquivo de configuração do samba (smb.conf) é definido por um nome
entre "[ ]". As seções tem o objetivo de organizar os parâmetros pra que tenham efeito

somente em algumas configurações de compartilhamento do servidor (exceto os da seção
[global] que não especificam compartilhamentos, mas suas diretivas podem ser válidas
para todas os compartilhamentos do arquivo de configuração). Alguns nomes de seções
foram reservados para configurações específicas do samba, eles são os seguintes:
[global]
Define configurações que afetam o servidor samba como um todo, fazendo efeito em
todos os compartilhamentos existentes na máquina. Por exemplo, o grupo de trabalho,
nome do servidor, página de código, restrições de acesso por nome, etc.
[homes]
Especifica opções de acesso a diretórios homes de usuários. O diretório home é
disponibilizado somente para seu dono, após se autenticar no sistema.
[printers]
Define opções gerais para controle das impressoras do sistema. Este compartilhamento
mapeia os nomes de todas as impressoras encontradas no /etc/printcap. Configurações
especiais podem ser feitas separadamente.
[profile]
Define um perfil quando o servidor samba é usado como PDC de domínio.
Qualquer outro nome de [seção] no arquivo smb.conf que não sejam as acima, são
tratadas como um compartilhamento ou impressora.
Um parâmetro é definido no formato nome = valor. Para um exemplo prático, veja um
exemplo de arquivo smb.conf em Exemplos de configuração do servidor SAMBA. Na
configuração de booleanos, a seguinte sintaxe pode ser usada:
0 ou 1
yes ou no
true ou false
Assim, as seguintes configurações são equivalentes
master browse = 0
master browse = no
master browse = false
Todos significam "NÃO ser o navegador principal de domínio". A escolha fica a gosto do
administrador. Durante a configuração, você notará o poder da flexibilidade oferecida pelo
samba na configuração de um servidor SMB
Linhas iniciadas por # ou ; são tratadas como comentário. Quebras de linha pode ser
especificadas com uma \ no final da linha.
20.9 -Configurando o SAMBA como controlador de dominio

Edite o arquivo /etc/samba/smb.conf e modifique o conteúdo do arquivo conforme
exemplo abaixo:
[global]
workgroup = CURSO
netbios name = aluno1
server string = Samba PDC
keepalive = 300
deadtime = 10
logon script = %U.bat
logon path =
logon drive = j:
domain logons = yes
os level = 100
prefered master = yes
domain master = yes
security = user
socket options = TCP_NODELAY SO_SNDBUF=8192 SO_RCVBUF=8192
passwd program = /usr/bin/passwd %u
passwd chat = "*New*UNIX*password*" %n\n
"*Retype*new*UNIX*password*" %n\n"
*passwd:*all*authentication*tokens*updated*successfully*"
[netlogon]
comment = Servico de logon
path = /etc/samba/netlogon
guest ok = yes
browseable = no
Reinicie o serviço smb.
/etc/rc.d/init.d/smb stop
/etc/rc.d/init.d/smb start

20.10– Usando o Linux como cliente samba.
Crie uma conta de máquina (que você verifica através do comando "hostname") deve ser
o mesmo que o incluído no arquivo smb.conf, em "nebios name". Para criar a conta de
máquina para o cliente, use (no servidor) os comandos que vimos anteriormente:
useradd -d /dev/null -s /bin/false aluno1$
passwd -l aluno1$
smbpasswd -a -m aluno1

Na maquina cliente edite o arquivo /etc/samba/smb.conf e modifique ou adicione as
seguintes linhas:

[global]
workgroup = CURSO
netbios name = aluno2
winbind use default domain = yes
obey pam restrictions = yes
security = domain
encrypt passwords = true
wins server = 192.168.0.1
winbind uid = 10000-20000
winbind gid = 10000-20000
template shell = /bin/bash
template homedir = /home/%U
winbind separator = :
printing = cups
invalid users = root

Edite o arquivo o arquivo "/etc/nsswitch.conf" e substitua as linhas:
passwd: files
group: files
shadow: files
para:
passwd: files winbind
group: files winbind
shadow: files winbind

Depois de modificar os dois arquivos, reinicie o Samba e o Winbind e teste a
configuração, ingressando no domínio. Para isso, use o comando "net rpc join":
net rpc join -S aluno1 -U root
Password:
Joined domain DOMINIO.
A senha solicitada é a senha de root do servidor PDC, cadastrada no Samba, assim como
fazemos ao cadastrar as máquinas Windows.
Falta agora o PAM, o sistema de autenticação do sistema, para buscar os logins no
servidor. Isso é feito modificando os arquivos "/etc/pam.d/system-auth".
Adicione as linhas abaixo no início do arquivo "/etc/pam.d/system-auth" (responsável
pela autenticação dos usuários no sistema), sem apagar as demais:
auth
account
password

sufficient
sufficient
sufficient

pam_winbind.so use_first_pass
pam_winbind.so
pam_winbind.so use_authtok

Exercício:
1 – Configure um servidor samba e depois configure sua maquina para ser cliente do
servidor SAMBA da máquina a sua frente.

21 – Servidor Proxy

Introdução
O objetivo principal de um servidor proxy é possibilitar que máquinas de uma rede privada
possam acessar uma rede pública, como a Internet, sem que para isto tenham uma
ligação direta com esta. O servidor proxy costuma ser instalado em uma máquina que
tenha acesso direto à Internet, sendo que as demais efetuam as solicitações através
desta. Justamente por isto este tipo de servidor é chamado de proxy, pois é um
procurador, ou seja, sistema que faz solicitações em nome de outros.
Um servidor proxy para o protocolo HTTP, por exemplo, pode ter outras funcionalidades
implementadas. Visto que todas as solicitações de páginas efetuadas pelas máquinas da
rede privada serão feitas através dele, é muito útil armazenar localmente as páginas que
foram solicitadas, permitindo que os próximos acessos, efetuados por quaisquer
máquinas da rede, possam ser otimizados. Este conceito é chamado de caching, e vários
servidores proxy na verdade são servidores proxy cache. Pelo mesmo motivo, também é
possível implementar uma funcionalidade que permita controlar o que os clientes podem
acessar e em que momento.
O programa que será utilizado neste curso é o Squid, o qual implementa as funções de
um proxy cache e também pode ser utilizado para controlar o acesso baseando-se em
vários tipos de regras, como será demonstrado mais adiante, neste mesmo capítulo.
Visto que a web contém mais do que apenas páginas HTML, arquivos de gráficos e de
sons, a documentação do Squid trata os dados armazenados no cache como objetos.
Esta característica de caching é o que atrai mais atenção no Squid. Como em geral o link
entre as máquinas clientes e o servidor proxy é de alta velocidade (rede local ethernet ou
similar) e o link entre o proxy e a web é mais lento, é bastante interessante a possibilidade
que o Squid oferece de armazenar localmente as últimas páginas acessadas, de forma a
não ter que busar novamente na Internet uma página que tenha sido recentemente vista
por outro usuário da mesma rede. Naturalmente você pode configurar o tempo de
armazenamento de cada objeto no cache, precisando ser buscados novamente a cada
requisição.
Portanto, com o Squid você pode instalar um servidor Linux com acesso à Internet, e
fazer com que outras máquinas clientes (usando Linux, Windows ou outro sistema

operacional) acessem páginas web e sites ftp através do servidor Linux, mesmo que estas
máquinas clientes não tenham conexão direta com a internet – tudo que elas precisam é o
acesso ao próprio servidor onde está rodando o Squid.
O Squid é um servidor proxy para os protocolos HTTP, HTTPS, FTP e gopher. O acesso
a outros serviços, como ICQ, IRQ e correio eletrônico pode ser configurado com o uso de
IP Masquerading.
A versão mais atual do Squid pode ser sempre encontrada no site oficial do programa
(http//www.squid-cache.org), embora várias distribuições já o tenham incorporado.
Observação: Proxy Services só funcionam bem se usados em conjunto com mecanismos
que restrigem a comunicação direta entre as redes interna e externa. Bons exemplos são
os Dual-homed hosts e packet filtering.
21.1 - Como os Proxy Services funcionam
Como mostra o diagrama abaixo, um Proxy Service possui dois componentes: o servidor
proxy e o cliente proxy. Nesse caso,o servidor proxy roda no dual-homed host. O cliente
proxy é uma versão de um programa cliente normal (isto é, um cliente Telnet ou cliente
FTP) que conversa com o servidor proxy ao invés do servidor "real" na Internet. Além
disso, se procedimentos especiais forem utilizados pelos usuários, programas clientes
normais podem ser usados como clientes proxy. O servidor proxy examina os pedidos do
cliente proxy e decide qual deles deve aprovar e quais deve reprovar. Se o pedido é
aprovado, o servidor proxy contacta o servidor real no lugar do cliente (daí a razão do
termo proxy), e continua a mandar os pedidos do cliente proxy para o servidor real, bem
como as respostas desse servidor para o cliente.
O programa que será utilizado neste primeiro laboratório é o SQUID, o qual implementa
as funções de um proxy cachê e também pode ser utilizado para controlar baseando-se
em vários tipos de regras, como será demonstrado mais adiante.

21.2 - Pré-requisitos para instalação do Proxy Squid.
-

O acesso à rede externa (Internet) deve estar configurado corretamente;

-

Recomenda-se que o servidor tenha uma boa
Recomendamos 128MB para uma melhor performance;

-

Recomenda-se um disco rígido SCSI para permitir um acesso mais rápido aos
arquivos armazenados em cache.

quantidade

de

memória.

21.3 - Configuração
A configuração do servidor será feita através do arquivo /etc/squid/squid.conf. Nos clientes, a
configuração é feita nos próprios navegadores.
O arquivo /etc/squid/squid.conf contém todas as configurações do servidor Squid.
A grande maioria das opções de configuração presentes no arquivo squid.conf está muito
bem documentada neste mesmo arquivo. As opções estão comentadas (iniciando com
"#") com seus valores padrão. Sempre que você desejar modificar os valores destas
opções, você pode adicionar linhas ou descomentar as existentes modificando-as da

maneira desejada.
As opções mais usadas do arquivo /etc/squid/squid.conf são:

http_port: a porta na qual o Squid irá atender às requisições feitas a ele. O valor
padrão é 3128; caso precise alterar este valor, descomente a linha e troque a porta por
alguma porta que não esteja sendo utilizada.
cache_mem: o Squid utiliza bastante memória para fins de performance. Ele leva
muito tempo para ler algo do disco rígido, por isso ele armazena as informações mais
utilizadas diretamente da memória. O servidor utiliza 8 MB de memória como padrão.
Note que este valor não limita a quantidade de memória máxima utilizada pelo
processo do Squid, mas apenas a quantidade utilizada para cache. Provavelmente o
processo do Squid irá tornar-se 2 ou 3 vezes maior do que o exposto aqui.
O valor recomendado depende do perfil de seu servidor. Normalmente, você deveria
utilizar 1/4 da memória RAM disponível para uso de cache. Por exemplo, se o seu
servidor tem 128MB de memória, você deveria alocar 32MB para o cache. Se, por
outro lado, o seu servidor é exclusivamente um servidor cache, você deveria alocar
metade da memória RAM para este fim.
maximum_object_size: medido em bytes, especifica o tamanho máximo dos arquivos
a serem armazenados em cache. Quaisquer objetos maiores do que este tamanho não
são salvos em disco. O valor padrão é 4MB.
cache_dir: diretório onde o Squid irá armazenar os objetos do cache.
É possível especificar múltiplas linhas cache_dir para dividir o cache entre diferentes
partições do disco rígido.
A sintaxe desta linha é:
cache_dir TIPO PATH MB N1 N2
Onde:
TIPO: especifica o tipo de sistema de alocação que será usado. No caso do Linux, o
tipo é sempre ufs;
PATH: especifica o diretório do Linux onde os arquivos serão armazenados. Este
diretório já deve existir, pois o Squid não o cria. Note que, caso nenhuma entrada
cache_dir seja especificada, o sistema utilizará o diretório /var/spool/squid;
MB: é a quantidade máxima de espaço a ser utilizado neste diretório.
N1: especifica o número máximo de subdiretórios que poderão ser criados abaixo do
diretório de cache;
N2: especifica o número máximo de subdiretórios que poderão ser criados abaixo dos
subdiretórios criados em N1;
cache_access_log: arquivo no qual será gerado um registro dos acessos ao servidor.
O arquivo padrão é /var/log/squid/access.log;
cache_log: arquivo onde são guardadas informações gerais sobre o comportamento

da cache. O valor padrão é /var/log/squid/cache.log;
pid_filename: Arquivo que contera o numero do processo do squid (PID)
dns_nameservers: servidor de DNS que será consultado na busca por páginas na web.
cache_effective_user squid: Usuário que ira criar o cache.
cache_effective_group squid: Grupo a qual criara o cache.
visible_hostname: Nome do servidor proxy.
auth_param basic children 25: Número de processos usados para autenticação de
usuarios.
auth_param basic realm Proxy CURSO: Nome que será usado na tela de autenticação
do Proxy.
auth_param basic program /bin/ncsa_auth /etc/squid/squid_passwd: Arquivo de
senhas dos usuarios do Proxy.

21.4 - Opções de Segurança
A grande maioria dos administradores de sistemas provavelmente desejará definir uma
política de segurança no Squid, isto é, definir quem irá acessar e o que poderá ser
acessado.
O primeiro passo para a definição de controle de acesso ao proxy do Squid é a criação de
listas de acesso.
As listas de acesso meramente dão nomes a objetos. Estes objetos podem ser domínios
de origem, domínios de destino, endereços de IP, etc.
A forma geral de uma linha de lista de acesso é:
acl NOME TIPO OBJ1 OBJ2...
Onde:
NOME: é um nome que será utilizado para identificar esta lista de acesso;
TIPO: indica qual é o objeto a que nos referimos nesta linha. Pode ser:
src: especifica um IP/máscara de origem, ou seja, entram nesta categoria as
requisições que partiram da rede.
Especifica uma lista de acesso chamada localhost, definida como requisições
vindas da máquina local (127.0.0.1).
dst: especifica um IP/máscara de destino, ou seja, entram nesta categoria todas as
requisições destinadas para aquele par IP/máscara;
srcdomain: especifica um domínio de origem, ou seja, entram nesta categoria as
requisições que partiram do domínio especificado;
dstdomain: especifica um domínio de destino, ou seja, entram nesta categoria as
requisições de objetos localizados naquele domínio;

time: especifica uma expressão descrevendo "tempo". É formado por uma expressão
de data, que é uma lista de abreviações dos dias da semana (S - Domingo, M Segunda-feira, T - Terça-feira, W - Quarta-feira, H - Quinta-feira, F - Sexta-feira e A Sábado), seguida por uma intervalo de datas no formato hh1:mm1-hh2:mm2.
ident: especifica um ou mais nomes de usuário.
url_regex: comparação de URL baseada em expressões regulares.
port: Numero da porta do destino.
Arp: Endereço Ethernet ( MAC ).
Exemplos:
acl sexo url_regex mulheres.com.br playboy.com.br
http_access deny sexo
acl jogos url_regex jogos.com.br jogos games
acl maq1 src 10.85.1.24/32
http_access deny jogos maq1
Lembrar de liberar o acesso da rede local.
acl minha_rede src 10.85.1.0/24
http_access allow all minha_rede
O padrão do Squid é negar acesso a tudo e a todos. Para permitir a utilização do proxy do
Squid, você deve configurá-lo para permitir o acesso.
Normalmente, apenas insere-se uma regra a mais:
http_access allow all
Obviamente, isto não restringe o acesso ao seu servidor proxy, muito pelo contrário, libera
o acesso a qualquer máquina na Internet.
Para inicializar o Squid, abra um terminal e digite:
# /etc/rc.d/init.d/squid start
Inicializando o Squid

[ OK ]

Exercício:
1- Configure um servidor Proxy para que o usuario aluno1 não possa acessar os sites
globo.com, uol.com.br

2 – Permita que o usuario aluno2 possa acessar somente o site www.nscontrol.com.br

22 - Servidor SSH

O serviço de ssh permite fazer o acesso remoto ao console de sua máquina, em outras
palavras, você poderá acessar sua máquina como se estivesse conectado localmente ao
seu console (substituindo o rlogin e rsh). A principal diferença com relação ao serviço telnet
padrão, rlogin e rsh é que toda a comunicação entre cliente/servidor é feita de forma
encriptada usando chaves públicas/privadas RSA para criptografia garantindo uma
transferência segura de dados.
A velocidade do console remoto conectado via Internet é excelente (melhor que a obtida
pelo telnet e serviços r*) dando a impressão de uma conexão em tempo real (mesmo em
links discados de 9.600 KB/s), a compactação dos dados também pode ser ativada para
elevar ainda mais a velocidade entre cliente-servidor ssh. Além do serviço de acesso
remoto, o scp possibilita a transferência/recepção segura de arquivos (substituindo o rcp).
Em conexões sem criptografia (rsh, rlogin) os dados trafegam de forma desprotegida e
caso exista algum sniffer instalado em sua rota com a máquina destino, todo o que fizer
poderá ser capturado (incluindo senhas).
22.1 – Características
Abaixo as principais características do serviço ssh (Openssh).
• Conexão de dados criptografada entre cliente/servidor.
• Cópia de arquivos usando conexão criptografada.
• Suporte a ftp criptografado (sftp).
• Suporte a compactação de dados entre cliente/servidor.
• Controle de acesso das interfaces servidas pelo servidor ssh.
• Suporte a controle de acesso tcp wrappers.
• Autenticação usando um par de chaves pública/privada RSA ou DSA.
• Algoritmo de criptografia livre de patentes.
• Suporte a PAM.
22.2 – Conectando ao servidor SSH
Esta é a ferramenta usada para seções de console remotos. O arquivo de configuração
de usuários é ~/.ssh/config e o arquivo global /etc/ssh/ssh_config. Para conectar a um servidor
ssh remoto:

ssh usuario@ip/nome_do_servidor_ssh
Caso o nome do usuário seja omitido, seu login atual do sistema será usado. O uso da
opção -C é recomendado para ativar o modo de compactação dos dados (útil em
conexões lentas). A opção -l usuário pode ser usada para alterar a identificação de usuário
(quando não é usada, o login local é usado como nome de usuário remoto). Uma porta
alternativa pode ser especificada usando a opção -p porta (a 22 é usada por padrão).
Na primeira conexão, a chave pública do servidor remoto será gravada em
~/.ssh/know_hosts ou ~/.ssh/know_hosts2 (dependendo da versão do servidor ssh remoto e
verificada a cada conexão como checagem de segurança para se certificar que o servidor
não foi alvo de qualquer ataque ou modificação não autorizada das chaves. Por padrão, o
cliente utilizará o protocolo ssh versão 1, a opção -2 permite usar o protocolo versão 2.
Variáveis de ambiente personalizadas para o ssh poderão ser definidas no arquivo
~/.ssh/environment. Comandos que serão executados somente na conexão ssh em ~/.ssh/rc e
/etc/ssh/sshrc caso contrário será executado o xauth por padrão.
22.3– Configurando servidor SSH
# Porta padrão usada pelo servidor sshd. Múltiplas portas podem ser
# especificadas separadas por espaços.
Port 22
# Especifica o endereço IP das interfaces de rede que o servidor sshd
# servirá requisições. Múltiplos endereços podem ser especificados
# separados por espaços. A opção Port deve vir antes desta opção
ListenAddress 0.0.0.0
# Protocolos aceitos pelo servidor, primeiro será verificado se o cliente é
# compatível com a versão 2 e depois a versão 1. Caso seja especificado
# somente a versão 2 e o cliente seja versão 1, a conexão será descartada.
# Quando não é especificada, o protocolo ssh 1 é usado como padrão.
Protocol 2,1
# As 4 opções abaixo controlam o acesso de usuários/grupos no sistema.
# Por padrão o acesso a todos é garantido (exceto o acesso root se
# PermitRootLogin for "no"). AllowUsers e AllowGroups definem uma lista
# de usuários/grupos que poderão ter acesso ao sistema. Os coringas
# "*" e "?" podem ser especificados. Note que somente NOMES são válidos,
# UID e GID não podem ser especificados.
#
# As diretivas Allow são processadas primeiro e depois Deny. O método que
# estas diretivas são processadas é idêntico a diretiva
# "Order mutual-failure" do controle de acesso do Apache:
# O usuário deverá TER acesso via AllowUsers e AllowGroups e NÃO ser bloqueado
# por DenyUsers e DenyGroups para ter acesso ao sistema. Se uma das diretivas
# não for especificada, "*" é assumido como padrão.
# Estas permissões são checadas após a autenticação do usuário, porque
# dados a ele pelo /etc/passwd e PAM são obtidos após o processo de
# autenticação.

#AllowUsers gleydson teste?
#DenyUsers root adm
#AllowGroups users
#DenyGroups root adm bin
# Permite (yes) ou não (no) o login do usuário root
PermitRootLogin no
# Chaves privadas do servidor (as chaves públicas possuem um ".pub" adicionado
# no final do arquivo.
HostKey /etc/ssh/ssh_host_key
HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
HostKey /etc/ssh/ssh_host_dsa_key
# Tamanho da chave. 768 bits é o padrão
ServerKeyBits 768
# Tempo máximo para login no sistema antes da conexão ser fechada
LoginGraceTime 600
# Tempo para geração de nova chave do servidor (segundos). O padrão é
# 3600 segundos (1 hora).
KeyRegenerationInterval 3600
# Ignora os arquivos ~/.rhosts e ~/.shosts
IgnoreRhosts yes
# Ignora (yes) ou não (no) os arquivos ~/.ssh/known_hosts quando for usado
# para a opção RhostsRSAAuthentication. Se você não confia neste mecanismo
# ajuste esta opção para yes.
IgnoreUserKnownHosts no
# Checa por permissões de dono dos arquivos e diretório de usuário antes de
# fazer o login. É muito recomendável para evitar riscos de segurança
# com arquivos lidos por todos os usuários.
StrictModes yes
# Permite (yes) ou não (no) o redirecionamento de conexões X11. A segurança
# do sistema não é aumentada com a desativação desta opção, outros métodos
# de redirecionamento podem ser usados
X11Forwarding yes
# Especifica o número do primeiro display que será usado para o redirecionamento
# X11 do ssh. Por padrão é usado o display 10 como inicial para evitar conflito
# com display X locais
X11DisplayOffset 10
# Mostra (yes) ou não (no) a mensagem em /etc/motd no login. O padrão é "no".
PrintMotd no
# Mostra (yes) ou não (no) a mensagem de último login do usuário. O padrão é "no".
PrintLastLog no

# Permite (yes) ou não (no) o envio de pacotes keepalive (para verificar se o
# cliente responde. Isto é bom para fechar conexões que não respondem mas
# também podem fechar conexões caso não existam rotas para o cliente
# naquele momento (é um problema temporário). Colocando esta opção como
# "no" por outro lado pode deixar usuários que não tiveram a oportunidade
# de efetuar o logout do servidor dados como "permanentemente conectados"
# no sistema. Esta opção deve ser ativada/desativada aqui e no programa
# cliente para funcionar.
KeepAlive yes
# Facilidade e nível das mensagens do sshd que aparecerão no syslogd
SyslogFacility AUTH
LogLevel INFO
# Especifica se somente a autenticação via arquivos ~/.rhosts e /etc/hosts.equiv é
# suficiente para entrar no sistema. Não é muito bom usar "yes" aqui.
RhostsAuthentication no
# Mesmo que o acima com o acréscimo que o arquivo /etc/ssh/ssh_known_hosts
também
# é verificado. Também evite usar "yes" aqui.
RhostsRSAAuthentication no
# Especifica se a autenticação via RSA é permitida (só usado na versão 1 do
# protocolo ssh). Por padrão "yes".
RSAAuthentication yes
# Permite autenticação usando senhas (serve para ambas as versões 1 e 2 do ssh).
# O padrão é "yes".
PasswordAuthentication yes
# Se a PasswordAuthentication for usada, permite (yes) ou não (no) login
# sem senha. O padrão é "no".
PermitEmptyPasswords no
# Ativa senhas s/key ou autenticação PAM NB interativa. Nenhum destes é
# compilado por padrão junto com o sshd. Leia a página de manual do
# sshd antes de ativar esta opção em um sistema que usa PAM.
ChallengeResponseAuthentication no
# Verifica se o usuário possui emails ao entrar no sistema. O padrão é "no".
# Este módulo também pode estar sendo habilitado usando PAM (neste caso
# cheque a configuração em /etc/pam.d/ssh).
CheckMail no
# Especifica se o programa login é usado para controlar a seções de shell
# interativo. O padrão é "no".
UseLogin no
# Especifica o número máximo de conexões de autenticação simultâneas feitas
# pelo daemon sshd. O valor padrão é 10. Valores aleatórios podem ser

# especificados usando os campos "inicio:taxa:máximo". Por exemplo,
# 5:40:15 rejeita até 40% das tentativas de autenticação que excedam o
# limite de 5 até atingir o limite máximo de 15 conexões, quando
# nenhuma nova autenticação é permitida.
MaxStartups 10
#MaxStartups 10:30:60
# Mostra uma mensagem antes do nome de usuário/senha
Banner /etc/issue.net
# Especifica se o servidor sshd fará um DNS reverso para verificar se o
# endereço confere com a origem (isto é útil para bloquear conexões
# falsificadas - spoofing). O padrão é "no".
ReverseMappingCheck yes
AllowUsers aldeman netstate

22.4– Configurando servidor SSH para autentição por chave de criptografia.
O processo consiste em criar uma chave publica e privada na maquina clientes e enviar
nossa chave publica para o servidor SSH que ira realizar autenticacao atraves desta
chave.
Para isso crie um usuário no servidor e na estação chamado user1.
No computador cliente logue com o usuario user1 e execute o seguinte comando:
# ssh-keygen -t rsa
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key
(/root/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in
/root/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in
/home/user1.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx

A chave Privada está em "~/.ssh/id_rsa" e a Pública em "~/.ssh/id_rsa.pub".

Para que seja possível uma conexão SSH sem senha entre cliente e servidor, é preciso
divulgar para o servidor a chave pública gerada pelo cliente.
É possível fazer esta cópia remotamente executando os seguintes comandos:
# scp /home/user1/.ssh/id_rsa.pub user1@192.168.0.1:/tmp/

(digitar senha)
# ssh user1@192.168.0.1
(digitar senha)
# cat /tmp/id_rsa.pub >> /home/user1/.ssh/authorized_keys

Verifique se as permissões do arquivo estão 711, e reinicie o servidor SSH.

Exercicio:

1- Configure seu servido SSH para que somente o usuario aluno1 possa logar
remotamente.

2 – Cofigure seu servidor para permitir autenticação pelo metodo de chave com o servido
a sua frente.

23 – Servidor LDAP

LDAP é um protocolo (executado sobre o TCP/IP) cliente-servidor, utilizado para acessar
um serviço de Diretório. Ele foi inicialmente usado como uma interface para o X.500, mas
também pode ser usado com autonomia e com outros tipos de servidores de Diretório.
Atualmente vem se tornando um padrão, diversos programas já têm suporte a LDAP.
Um Diretório é como um banco de dados, mas tende a conter mais informações
descritivas, baseadas em atributo e é organizado em forma de árvore, não de tabela. A
informação em um Diretório é geralmente mais lida do que é escrita. Como conseqüência,
Diretórios normalmente não são usados para implementar transações complexas, ou
esquemas de consultas regulares em bancos de dados, transações estas que são usadas
para fazer um grande volume de atualizações complexas. Atualizações em Diretórios são
tipicamente simples ou nem são feitas.
Diretórios são preparados para dar resposta rápida a um grande volume de consultas ou
operações de busca. Eles também podem ter a habilidade de replicar informações
extensamente; isto é usado para acrescentar disponibilidade e confiabilidade, enquanto
reduzem o tempo de resposta.
Existem várias maneiras diferentes para disponibilizar um serviço de Diretório. Métodos
diferentes permitem que diferentes tipos de informações possam ser armazenadas no
Diretório, colocando requerimentos diferentes, sobre como aquela informação poderá ser
referenciada, requisitada e atualizada, como ela é protegida de acessos não autorizados,
etc.
No LDAP, entradas de Diretório são organizadas em uma hierarquia de árvore invertida,
semelhante em alguns aspectos à organização do DNS. A estrutura desta árvore
geralmente reflete limites políticos, geográficos e/ou organizacionais. O nó mais alto (root)
é tipicamente o componente nome de domínio dc de uma companhia, estado ou
organização. Abaixo ficam as entradas representando estados ou organizações nacionais.
Abaixo elas podem ser entradas representando pessoas, unidades organizacionais,
impressoras, documentos, ou qualquer outra coisa em que você possa pensar. A figura
mostra um exemplo de um Diretório LDAP em árvore.

23.1 Configurando um servidor LDAP

A finalidade e configurar um servidor LDAP para o dominio curso.com, criar Unidades
Organizacionais e importar as contas de usuarios do Linux ja existentes para o servidor
LDAP. Para configurar um servidor LDAP no Linux precisamos instalar o pacote openldap.
# yum install openldap*

Apos instar os pacotes edite o arquivo de configuração slapd.conf e altere as seguintes
linhas abaixo:
# vi /etc/openldap/slapd.conf

suffix

"dc=curso,dc=com"

rootdn

"cn=root,dc=curso,dc=com"

rootpw

{SSHA}hmeBo/v78Vj/RGhm5SCDX9o2dWtaZPOY

A linha rootpwd deve ter a senha do administrador do LDAP codificada. Para gerar esta
chave digite o comando:
# slappasswd

Precisamos agora construir a base do LDAP para isso iremos criar a Organizacao Curso e
as unidades Organizacionais Usuarios e Grupos. Para realizarmos esta tarefa teremos
que criar um arquivo com a extensão .ldif com as informações necessarias. Segue abaixo
um exemplo do que iremos utilizar:
# vi /root/base.ldif
dn: dc=curso,dc=com

objectClass: dcObject

objectClass: organization

o: Organizacao Curso
dc: curso

dn: cn=root, dc=curso,dc=com

objectClass: organizationalRole

cn:root

dn: ou=Usuarios,dc=curso,dc=com

objectClass: organizationalUnit

ou: Usuarios

dn: ou=Grupo,dc=curso,dc=com

objectClass: organizationalUnit

ou: Grupo

Agora iremos utilizar o comando ldapadd para criar nossa base do ldap.

ldapadd -h
base.ldif

localhost

-x

-D

"cn=root,dc=curso,dc=com"

-W

-f

Onde:
•
•
•

23.2

-x : indica que será usada autenticação simples;
-D "Dn do usuário" : indica o Dn do usuário que vai fazer a operação no diretório.
-W : faz que apareça um prompt pedindo a senha do usuário;
-f "arquivo_ldif_com_registros" : indica o arquivo que contém os registros a serem
inseridos no diretório.
Adicionando um usuario

Para adicionar um usuario no LDAP precisamos criar o usuario no Linux e utilizar um
script que ja vem junto com o pacote openldap para migrar esta conta para base LDAP,
porem precisamos configurar antes o script a ser utilizado.
# vi /usr/share/openldap/migration/migrate_common.ph

$DEFAULT_MAIL_DOMAIN =”curso.com”;
$DEFAULT_BASE = “dc=curso,dc=com”;

Para facilitar estaremos criando um link no direotrio /root
# ln -s /usr/share/openldap/migration/migrate_passwd.pl
/root/migrate_passwd
# ln -s /usr/share/openldap/migration/migrate_group.pl
/root/migrate_group

Agora podemos criar o usuario e importar para base LDAP.
# useradd cent
# passwd cent

# grep ^cent /etc/passwd > passwd
# grep ^cent /etc/group > group

Criando os arquivos .ldif

#./migrate_passwd passwd > passwd.ldif
#./migrate_group group > group.ldif

Agora inserindo os usuarios e grupos na Unidade Organizacional desejada.

# ldapadd -h
passwd.ldif
# ldapadd -h
group.ldif

localhost

-x

-D

"cn=root,dc=curso,dc=com"

-W

-f

localhost

-x

-D

"cn=root,dc=curso,dc=com"

-W

-f

Para apagar um usuario basta utilizar o seguinte comando:

ldapdelete
-h
localhost
-x
-D
'cn=root,dc=curso,dc=com'
"uid=cent,ou=Usuario,dc=curso,dc=com"

-W

Pronto agora basta reiniciar o serviço ldap
/etc/rc.d/init.d/ldap restart
23.3

Configurando uma estação Linux:

Precisamos editar os arquivos do cliente ldap ( /etc/ldap.conf e /etc/openldap/ldap.conf ) e
informar o dominio do LDAP.
# vi /etc/openldap/ldap.conf
BASE

dc=curso, dc=com

# vi /etc/ldap.conf
host 192.168.0.1
base dc=curso,dc=com
Agora precismos mudar o /etc/nsswitch.conf

passwd:

files ldap

shadow:

files ldap

group:

files ldap

E acrescentar as linhas abaixo no /etc/pam.d/system-auth

auth

sufficient

pam_ldap.so use_first_pass

account
[default=bad success=ok user_unknown=ignore]
pam_ldap.so

password

sufficient

pam_ldap.so use_authtok

session

optional

pam_ldap.so

Exercicio:
1 – Configure um servidor LDAP para o dominio curso.com

2 – Configure sua maquina para ser um cliente LDAP do dominio a sua frente.

24 – Servidor VPN
Basicamente o seu conceito é a ligação de duas (ou mais) redes privadas passando por
uma rede pública (internet), ou seja, interligar matriz e filial. Com isso transformamos duas
(ou mais) redes com se fossem uma, ou seja, duas redes distintas, fisicamente
separadas, porém logicamente unidas como se fossem uma única rede.
Utilitário de configuração de VPN baseado no IPSec. O FreeS/Wan tem um daemon que
controla as trocas de chaves e configura/desconfigura as interfaces. Todas as mensagens
que poderão ser vistas durante o boot serão geradas por ele.
24.1 – Criando as chaves do servidor.
Precisamos criar as chaves publicas e privadas que serãp utilizadas para o fechamento
da conexão de VPN entre os servidores. Para criar uma chave de 512 bits digite o
seguinte comando:
ipsec rsasigkey 512
24.2 – Arquivo /etc/ipsec.secrets
No arquivo ipsec.secrets devemos colocar a saida do comando ipsec rsasigkey 512. Esse
arquivo é o responsavel em guardar a chave privada do servidor VPN.
OBS: A primeira linha deve ser a única que deve inciar no começo da linha as demais
devem iniciar apos um TAB.
: RSA {
# RSA 512 bits

sl01

Mon May

5 17:31:26 2008

# for signatures only, UNSAFE FOR ENCRYPTION
#pubkey=0sAQPU59zdfsghehthskdwUv5eHYi1i5thtrhyrjrfXLLaobccl
Gzz6CpbsEWO4ZBICaxczg2gt4t21dl1QHhph5
Modulus:
0xd4e7dcfc730e40dfegrehy3hc2232c91dc14bf9787622d62e5dc57cd8ed37d72cb
6a86dc7251bc4tfa0a96ec1163b86412026916972cx43r34x3t407869879
PublicExponent: 0x03
# everything after this point is secret

PrivateExponent:
0x237bfa2a132d0a43c3ct665ba5560876da4ae1fee96905ce5d0fa0ea24278949aa
1cd212c354cc5f62bb584e1d74ddda10b77b17134ct390f2c59c29a58ffa9
Prime1:
0xedda780ea216760580fc2637f7ecb34c3c34c68436ef7f7922ad8661d8df
Prime2:
0xe52623b13ba79f5d34c53c60bf667653b52caca3aa8366862da5a16e30ec1a7
Exponent1:
0x9e91a55f16b9a403ab52c4254c534c43v8e58249faa50c1c904413b3f
Exponent2:
0x98c417cb7d1a6a3e9c61c9aeb2a444ee278cxqwq3xt73c3c0f4209d66f
Coefficient:
0x1bf2cc753357cc2cawxercctw3y5v12f6554a2dc0e3a9cdedc611186
}
24.3 – Arquivo /etc/ipsec.conf
version 2
config setup
interfaces="ipsec0=eth0"
klipsdebug=none
plutodebug=none
conn %default
esp=3des-md5-96
authby=rsasig
conn nscontrol-nscontrol
left=200.227.185.127
leftsubnet=192.168.0.0/24
leftnexthop=200.227.185.1276
leftrsasigkey=0sAQN6gUertertetOuu6zG+zKbDGcLfPv6Ztl9JyAXq
JCN16kKmX/P+KCXVtuJzFO0Jfv7+asdadcdx0V3UpdsPKMl5/rTBV
right=200.253.56.25
rightsubnet=192.168.2.0/24

rightnexthop=200.253.56.254
rightrsasigkey=0sAQPUasdasdgdgew5AcTikpmJeAEMskdwUv5eHYi1
i5dxXzY7TfXLLaobcclGzz6Cpbasdadqvfqfzj1dl1QHhph5
auto=start
interfaces="ipsec0=eth0"
Informa qual interface será utilizada para criar o canal de VPN
klipsdebug=none
plutodebug=none
Estas opções geralmente são mais necessárias quando a sua VPN está com algum
problema. Elas "medem" o nível de informação que será logado pelo serviço IPSec. Se
você quiser o máximo de informações possível, é só mudar "none" para "all".
uniqueids=yes
Esta opção faz com que uma conexão antiga seja encerrada quando uma nova,
com a mesma ID, apareça.
keyingtries=0
Esta opção indica a quantidade de tentativas que devem ser feitas para se negociar uma
conexão antes de desistir. Esta opção só tem efeito localmente, ou seja, o outro lado não
precisa necessariamente ter o mesmo número de tentativas especificadas nesta opção.
Para fazer com que o serviço não desista nunca, deixe com o "0" ou substitua por
%forever (é recomendado que se deixe o "0").
disablearrivalcheck=no
Habilita ou desabilita a checagem dos pacotes que acabam de chegar do túnel. É
recomendado que você nunca desabilite esta opção, pois ela aumenta a segurança e
confiabilidade do túnel e não atrapalha em nada.
authby=rsasig
Define como os gateways participantes da VPN irão autenticar-se. As opções são:
•
•

secret, para senhas ou chaves PSK
rsasig, para assinaturas RSA (o padrão e melhor opção);

conn sample
Aqui começam as configurações dos túneis que serão estabelecidos. A linha "conn
sample" é o nome da conexão. Você poderia mudá-la para qualquer nome, como "conn
fortaleza". Lembre-se que você não pode mudar o "conn", apenas o nome que segue.
left=210.xxx.xxx.xxx
right=200.xxx.xxx.xxx

Define qual será a ponta left (ou right) do seu túnel VPN. O FreeS/WAN trabalha do
seguinte modo: cada host participante do túnel pode ser left ou right. Não importa qual
seja o tipo da VPN a ser estabelecida, você sempre deve definir quem será o left e quem
será o right. Nesta opção, deve ser definido o IP do host que você definiu que será o left.
Não tem muita importância um host ser left ou right desde que você seja consistente na
sua escolha, ou seja, se você definiu o host gateway1 como left, referencie- se a ele
sempre como left.
leftsubnet=192.168.0.0/24
rightsubnet=192.168.0.0/24
Aqui é definido qual é o endereço da sub-rede (da rede que está "atrás") do host. No
exemplo é 192.168.0.0, que é um endereço de classe C. Se usássemos um endereço de
classe A, deveríamos colocar /8; caso fosse classe B seria /16.
leftrsasigkey=0s$Pa%6...
rightrsasigkey=$#1@psoeKe~...
Aqui você deve colocar a chave RSA do host left para que o túnel seja estabelecido com
sucesso. A chave que deve ser colocada aqui, é a chave que está no arquivo
ipsec.secrets, mais especificamente a chave que está na linha "pubkey=...", que foi
gerada com o comando ipsec_rsasigkey
leftnexthop=200.xxx.xxx.xxx
rightnexthop=200.xxx.xxx.xxx
Aqui deve ser definido qual o endereço IP do gateway usado pelo host. Esta opção só tem
importância localmente, ou seja, não necessariamente deve ser igual nas duas pontas do
túnel.
auto=start
Define quando a conexão referenciada por esta opção será ativada. Alguns valores que
podem ser colocados aqui são:
•
•

start = define que a conexão será iniciada assim que o serviço IPSec for iniciado;
add = define que a conexão será feita manualmente. Para que se consiga
estabelecer a conexão manualmente, deve- se usar o comando ipsec auto --up
nome_da_conexão.

24.4 – Testando o servico
Para testarmos a VPN precisamos inciar o servico ipsec com o comando service ipsec
start e depois verificar se os tuneis foram criados com o comando ipsec look:
#ipsec look
Destination
irtt Iface

Gateway

Genmask

Flags

MSS Window

0.0.0.0
0 eth0

189.6.103.1

192.168.2.0
0 eth0

189.6.103.1

0.0.0.0

UG

0 0

255.255.255.0

UG

0 0

189.6.103.0
0 eth0

0.0.0.0

255.255.255.0

U

0 0

189.6.103.0
0 eth0

0.0.0.0

255.255.255.192 U

0 0

De uma estação tente estabelecer algum tipo de comunicação com alguma máquina da
rede remota.
Ex: ping 192.168.2.20

25 - Firewall

O objetivo do capítulo é:
Apresentar a ferramenta iptables.
Mostrar o seu funcionamento, configuração e exemplos de uso.
25.1 - iptables
A sintaxe do iptables é bastante similar à do ipchains. As alterações são
aperfeiçoamentos na ferramenta em resposta a melhoramentos nas bibliotecas
compartilhadas.
.
A ferramenta iptables faz parte do pacote nettilter e pode ser encontrada em seu site
oficial
onde também se pode encontrar a sua documentação em vários idiomas.

25.2 - Novos Aspectos
Com o Netfilter é introduzido o conceito de tabelas (tables), foram criada"s três tabelas
chamadas de: filter, nat e mangle.
A Tabela 4-1 mostra a relação entre as cadeias padrão e as tabelas.
Tabela
filter
nat

Cadeias usadas
INPUT, FORWARO e OUTPUT
PREROUTING, POSTROUTING e
OUTPUT

mangle

PREROUTING e OUTPUT

Tabela 25-1. Tabelas

Quanto ao alvo das regras, existem alguma~ diferenças com relação ao ipchains, os alvos
mais comuns são:
ACCEPT
o pacote é aceito por essa cadeia e segue em frente.
DROP
o pacote e rejeitado pela cadeia, não existe uma mensagem ICMP.
REJECT
Semelhante ao DROP, porém retoma uma mensagem ICMP. Este destino somente será
válido nas cadeias INPUT, FORWARD e OUTPUT
REDIRECT
Altera o endereço IP de destino do pacote e será usado unicamente na tabela nat. Este
destino será usado unica-mente nas cadeias PREROUTING e OUTPUT.
RETURN
Retorna para a cadeia anterior, e continua a processamento.
MASQUERADE
É usado unicamente em conexões discadas com endereço IP dinâmicô. Se for utilizado
endereço IP estático deve- se usar o alvo SNAT. Este destino somente é válido para a
tabela nat e na cadeia POSTROUTING.
Ter em vista que alguns destes alvos são na realidade módulos, e como todo módulo tem
que ser carregado antes de poder ser usado. Caso o kernel tenha sido configurado para
carregamento automático dos módulos, este processo será transparente para o usuário.
25.3 - Usando iptables
A ferramenta iptables é usada para configurar as regras do netfilter. A sua sintaxe é muito
parecida com a do ipchains, porém se diferencia num aspecto muito significativo: ela é
extensível. Isto significa que suas funcionalidades são extensíveis sem a necessidade de
recompilação. Isso é possível graças ao uso de bibliotecas compartilhadas.
Antes de poder usar o comando iptables é preciso carregar o módulo correspondente do
netfilter como mostrado a seguir:
[root@callisto j]# modprobe ip_tables
Este comando é necessário tanto para configurar o filtro de pacotes como para configurar
o NAT (Network Address Translation - tradução de endereços).
Para facilitar esse trabalho existem as três tabelas de regras mostradas anteriormente:
filter, nat e mangle. O filtro de pacotes assume por padrão que está trabalhando com a
tabela filter.

A sintaxe genérica usada pelo comando iptables é mostrada a seguir:
iptables comando regras extensões

Caso se queira trabalhar com as outras tabelas será necessário usar o parâmetro - t para
alternar entre as tabelas filter, nat e mangle.
25.4 -Comandos do iptables
Este grupo de opções define a ação específica a executar; somente um deles pode ser
especificado na linha de comando. São os comandos de edição das cadeias.
-A cadeia
Anexa regras ao final de uma cadeia. Se um nome de host é fornecido, como fonte ou
como destino, uma regra é adicionada para cada IP relacionado a este host.
-D cadeia
Apaga uma ou mais regras da cadeia especificada.
-D cadeia regra_num

Apaga a regra residente na posição "regra_num" da cadeia especificada. A primeira regra
na cadeia é a de número 1.
-R cadeia regra_num

Substitui a regra "regra_num" da cadeia especificada pela regra dada.
-I cadeia regra_num
Insere uma ou mais regras no começo da cadeia. Se um nome de host é fornecido, como
fonte ou como destino, uma regra é adicionada para cada IP relacionado a este host.
-L [cadeia]

Lista todas as regras em uma cadeia. Caso não haja nenhuma cadeia especificada, todas
as regras em todas as cadeias são listadas.
-F [cadeia]
Remove todas as regras de uma cadeia. Se nenhuma cadeia for especificada, remove as regras de todas as cadeias
existentes, inclusive as do usuário.
-z [cadeia]

Restaura os contadores de datagramas e de bytes em todas as regras das cadeias
especificadas para zero, ou para todas as cadeias se nenhuma for especificada.
-N cadeia
Cria uma cadeia definida pelo usuário com o nome especificado.
-x [cadeia]

Apaga a cadeia definida pelo usuário ou todas se não for especificada uma.

-C cadeia
Verifica o datagrama descrito pela regra especificada contra a cadeia especificada. Este
comando retoma uma mensagem descrevendo como a cadeia processou o datagrama.
Isto é muito útil para testar a configuração do firewall, e para uma análise posterior.
-P cadeia política
Define a política padrão para uma cadeia dentro de uma política especificada. As políticas
válidas são: ACCEPT, DROP, QUEUE e RETURN. ACCEPT permite a passagem do
datagrama. DROP descarta o datagrama. QUEUE passa o datagrama para a área do
usuário para posterior processamento. RETURN força o código do firewall a retomar para
a cadeia anterior e continua o processamento na regra seguinte à que retomou.
25.5 - Regras
As seguintes regras poderão ser usadas:
-p [!]protocol

Define o protocolo ao qual a regra se aplica. O parâmetro protocol pode ser qualquer valor
numérico do arquivo
/etc/protocol ou uma das palavras chave: tcp, udp ou icmp.
-s r!] address[/mask]

Define a origem do pacote ao qual a regra se aplica. O parâmetro address pode ser um
nome de host, um nome de rede ou um endereço IP com uma máscara de rede opcional.
-d [I] address[/mask]

Define o destino do pacote ao qual a regra se aplica. O endereço e a porta são definidos
usando-se as mesmas regras utilizadas para definir esses valores para a origem do
pacote.
-j alvo

Define um alvo para o pacote caso ele se encaixe nesta regra. Os alvos possíveis são
ACCEPT, DROP, QUEUE ou RETURN. É possível especificar uma cadeia do -usuário.
Também é possível especificar uma extensão (um tipo de plugin).
-i [I] interface_name
Define o nome da interface por onde o datagrama foi recebido. Um nome de interface
parcial pode ser usado encerrando-o com um sinal de +; por exemplo, eth+
corresponderia a todas as interfaces Ethernet iniciadas com eth.
-o [I] interface_name
Define o nome da interface por onde o datagrama será transmitido.
O símbolo [I] é usado nas regras para invertê-Ias, ou seja, é negação da expressão (ou o
seu complemento).

Exemplo: -s 192.168.0.10/32 equivale ao endereço de origem 192.168.0.10, -s !
192.168.0.10/32 equivale a todos os endereços exceto 192.168.0.10.
25.6 - Opções
As opções a seguir também podem ser utilizadas para a configuração de uma cadeia:
-v

Saída em modo verbose. Mais rico em termos de detalhes sobre o que está acontecendo
ou sendo feito.
-n
Saída em modo numérico e não por nome de host, rede ou porta.
-x

Exibe o valor exato do pacote e dos contadores de bytes em vez de arredondá-Ios para o
milhar, milhão ou bilhão mais próximo.
25.7 - Conceito e uso do IP Masquerade
O IP Masquerade permite o uso de endereços IP reservados na rede interna com o Linux
funcionando como gateway, traduzindo endereços IP e portas numa conexão com o
mundo externo. Por exemplo; uma máquina na rede local acredita que está se
comunicando diretamente com outra localizada fora da rede, a máquina remota não tem
nenhuma informação sobre a máquina local e acredita que está se comunicando
diretamente com o Linux masquerade host. Por sua vez o Linux masquerade host sabe
que as duas máquinas estão conversando entre si e em quais portas e executa as
traduções de portas e endereços IP necessários para a conexão entre as duas máquinas.
Num primeiro momento pode parecer meio confuso, porém a sua configuração é bem
simples, não se preocupe se não entendeu todos os detalhes ainda. Esse processo foi
criado para permitir que um maior número de máquinas possam estar conectadas com a
Internet sem a necessidade de se designar um número maior de IPs públicos para a rede
local.
25.8 - Configuração do IP Masquerade
Os seguintes comandos são usados para a configuração do masquerade.
iptables -t nat -A POSTROUTING –s 192.168.0.0/24 -j MASQUERADE

Para listar as regras que foram criadas no iptables é dado o seguinte exemplo:
iptables –t nat -L

Exercicio:
1 – Configure um Firewall com a politica padrao de bloquear qualquer tráfego e libere
apenas o necessario que sera apresentado em sala de aula.

26 – Segurança no servidor.
26.1– TCP_Wrappers
O pacote tcp_wrappers pode ser utilizado para controlar o acesso a alguns serviços,
como por exemplo finger, telnet e ftp, entre outros. Como nem todos os daemons
suportam o uso do tcpd, para controle de acesso, você deve sempre consultar a
documentação dos programas antes de tentar configurá-los para utilizar o tcp_wrappers.
Alguns destes programas têm seu próprio sistema de monitoração e controle de acesso,
que poderia ser utilizado em vez do tcpd.

A configuração pode ser efetuada através dos arquivos /etc/hosts.allow e /etc/hosts.deny.
No arquivo /etc/hosts.deny configuram-se regras para negar serviços a determinados
clientes, ao mesmo tempo em que no arquivo /etc/hosts.allow configuram-se regras para
permitir que determinados clientes tenham acesso a serviços.
As regras de controle de acesso, existentes nestes dois arquivos, têm o seguinte formato:
lista_de_daemons : lista_de_clientes [ : comando ]
lista_de_daemons
Lista de um ou mais nomes de daemons como especificados no /etc/inetd.conf, ou
curingas.
lista_de_clientes
Lista de um ou mais endereços ou nomes de máquinas, padrões ou curingas
utilizados para especificar quais clientes podem e quais não podem acessar o
serviço.
comando (opcional)
É possível executar um comando sempre que uma regra casa com um padrão e é
utilizada. Veja exemplos a seguir.
Como citado anteriormente, curingas podem ser utilizados tanto na lista de daemons
quanto nas lista de clientes. Entre os existentes, podemos destacar os seguintes:
ALL
Significa todos os daemons ou todos os clientes, dependendo apenas do campo em
que se encontra.
LOCAL

Este curinga casa com qualquer nome de máquina que não contenha um caractere
ponto ".", isto é, uma máquina local.
PARANOID
Casa com qualquer nome de máquina que não case com seu endereço. Isto
geralmente ocorre quando algum servidor DNS está mal configurado ou quando
alguma máquina está tentando se passar por outra.
Na lista de clientes podem ser utilizados nomes ou endereços de máquinas, ou então
padrões que especificam um conjunto de máquinas. Se a cadeia de caracteres que
identifica um cliente inicia com um ponto ".", um nome de máquina irá casar com este
padrão sempre que o final desse nome casar com o padrão especificado. Por exemplo, se
fosse utilizada a cadeia de caracteres ".minhaorganizacao", o nome de máquina
"galileu.minhaorganizacao" casaria com o padrão.
Similarmente, se a cadeia de caracteres termina com um ponto ".", um endereço de
máquina irá casar com o padrão quando seus campos numéricos iniciais casarem com a
cadeia de caracteres especificada. Para exemplificar, se fosse utilizada a cadeia de
caracteres "192.168.220.", todas as máquinas que tenham um endereço IP que inicie com
estes 3 conjuntos de números irão casar com o padrão (192.168.220.0 ao
192.168.220.255).
Exemplo do arquivo hosts.deny
# hosts.deny
# Este arquivo lista os nomes das máquinas que _NÃO_ têm
# permissão para usar os serviços oferecidos por esta
# máquina através do INET, usando o servidor
# /usr/sbin/tcpd (tcp_wrapper) para verificar permissões.
# Recomendamos a leitura do manual hosts_access, na seção
# 5; para tanto execute:
# man 5 hosts_access
#
# Lembre-se de que o novo portmap utiliza este arquivo para
# decidir quais máquinas podem acessar os serviços de NFS
# oferecidos por esta máquina.
ALL:ALL

Exemplo do arquivo hosts.allow
# hosts.allow
# Este arquivo lista os nomes das máquinas que têm
# permissão para usar os serviços oferecidos por esta
# máquina através do INET, usando o servidor
# /usr/sbin/tcpd (tcp_wrapper) para verificar permissões.
# Recomendamos a leitura do manual hosts_access, na seção
# 5; para tanto execute:
# man 5 hosts_access
ALL: localhost
in.ftpd: .rede.net
ipop3d: ALL

26.2– Snort
O Snort é uma ferramenta NIDS utilizada para detectar incidentes de segurança na sua
rede. Ele pode analisar protocolos, procurar/casar conteúdos de pacotes, pode ser
utilizado para detectar vários tipos de ataque, como, por exemplo, buffer overflow, port
scan, ataques CGI e muitos outros. O Snort utiliza uma linguagem de regras muito flexível
para descrever o tráfego que ele deve analisar ou deixar passar, e também um
mecanismo de detecção que utiliza uma arquitetura modular de plugins.

26.2.1 – Arquivo de configuração /etc/snort/snort.conf
Para configurar o Snort, temos que editar primeiramente o arquivo /etc/sysconfig/snort. A
seguir teremos as opções a serem configuradas:
•

INTERFACE=eth0

•

AUTO=no

•

ACTIVATE=no

A variável INTERFACE indica em qual interface o Snort irá escutar, a variável AUTO=no
indica que o Snort deverá pegar o endereço IP fornecido no arquivo de configuração; caso
especifiquemos essa opção como yes o snort irá pegar o valor IP diretamente da interface
especificada ignorando o valor presente no arquivo de configuração. A variável
ACTIVATE indica se o Snort deverá ser executado sempre que a interface "subir", pois
quando a interface "cai", o Snort "cai" junto.
No arquivo snort.conf precisamos apenas definir as seguintes variáveis:

Em HOME_NET você pode especificar uma máquina, interface ou rede na qual o Snort irá
"escutar", ou ainda especificar uma lista dos itens acima mencionados.
Em EXTERNAL_NET você irá configurar o que o Snort deve considerar como sendo uma
rede externa; especificamos o parâmetro any para indicar qualquer rede.
A terceira variável desse primeiro passo (DNS_SERVERS) é especificada para que o
Snort não considere as tentativas de acesso provenientes do servidor DNS como sendo
tentativas de portscan.
As demais variaveis devem ser preenchidas conforme os endereços dos servidores
utilizados para cada serviço.

26.2.1 – Analisando os logs do snort

Apos sua configuração é necessario iniciar o serviço snort:
service snort start
Os logs das tentativas de invasão ficam armazenados em /var/log/snort/alert
26.3 – Ferramenta NMAP
O programa nmap tem por objetivo permitir aos administradores de rede, e aos curiosos
em geral, determinar quais servidores estão funcionando e que serviços eles estão
oferecendo em um determinado momento.
Embora este sejam os objetivos primarios da ferramenta não é recomendado seu uso
sem a autorização do supervisor do servidor no qual se fará a varredura usando o nmap.
26.3.1 - Opções do Nmap:
Este aplicativo possui os seguintes métodos de varredura:
-sP ou Ping scan: Algumas vezes é necessário saber se um determinado host ou
rede está
no ar. Nmap pode enviar pacotes ICMP “echo request” para verificar se determinado host
ou rede está ativa. Hoje em dia, existem muitos filtros que rejeitam os pacotes ICMP
“echo request”, então envia um pacote TCP ACK para a porta 80 (default) e caso receba
RST o alvo está ativo. A terceira técnica envia um pacote SYN e espera um RST ou
SYN-ACK.
-sR ou RCP scan: Este método trabalha em conjunto com várias técnicas do Nmap.
Ele
considera todas as portas TCP e UDP abertas e envia comandos NULL SunRPC, para
determinar se realmente são portas RPC. É como se o comando “rpcinfo -p” estivesse
sendo utilizado, mesmo através de um firewall ( ou protegido por TCP wrappers ).
-sS ou TCP SYN scan: Técnica também conhecida como “half-open”, pois não abre
uma
conexão TCP completa. É enviado um pacote SYN, como se ele fosse uma conexão real
e aguarda uma resposta. Caso um pacote SYN-ACK seja recebido, a porta está aberta,
enquanto um como resposta indica que a porta está fechada. A vantagem dessa
abordagem é que poucos irão detectar esse scanning de portas.
-sT ou TCP connect() scan: É a técnica mais básica de TCP scanning. É utilizada a
chamada

de sistema (system call) “connect()” que envia um sinal as portas ativas. Caso a porta
esteja aberta recebe como resposta “connect()”. É um dos scan mais rápidos, porém
fácil de ser detectado.
-sU ou UDP scan: Este método é utilizado para determinar qual porta UDP está aberta
em um
host. A técnica consiste em enviar um pacote UDP de 0 byte para cada porta do host. Se
for recebido uma mensagem ICMP “port unreachable” então a porta está fechada, senão
a porta pode estar aberta. Para variar um pouco, a Microsoft ignorou a sugestão da RFC
e com isso a varredura de máquinas Windows é muito rápida.
-O : Ativa a identificação do host remoto via TCP/IP. Irá apresentar versão do Sistema
Operacional e tempo ativo.
-p <lista_de_portas> : Especifica quais portas devem ser verificadas na varredura.
Por
default, todas as portas entre 1 e 1024 são varridas.
Exemplo: nmap -sT -p 22,53,110,143 192.168.0.1
26.4 - Nessus
Nessus é uma ferramenta para auditoria de segurança. Com ele é possível verificar
varias vulnerabilidades em sua rede. O nessus permite que se faça isso de uma forma
segura, nao permitindo que usuários não autorizados possam scanear sua rede com ele.
Ele é composto por duas partes, sendo um cliente e um servidor.
Ele possui uma série de recursos bastante interessantes como trabalhar em
conjunto com o nmap e também a possibilidade de atualização apenas baixando novos
plugins de ataques e/ou vulnerabilidades. O Nessus foi criado em 1998 por Renaud
Deraison, sendo que naquela época o melhor security scanner era o SATAN ( que se
encontrava bastante desatualizado ). Deraison resolveu dividir o sistema em plugins,
facilitando muito a atualização e a prevenção contra novos ataques. A partir da versão
1.0.0 foi criado um script que automaticamente atualiza o plugins para que o nessus
possa detectar uma nova vulnerabilidade e assim sugerir uma forma ou explicação para
corrigi-la.
O nessus possui uma GUI muito flexível onde você configura vários detalhes de
varredura na sua rede. Nela pode-se configurar quais plugins( ataques ) usar e os
hosts(targets) que serão scanneados. Primeiramente rode o nessus cliente, bastando
para isso digitar nessus na linha de comando. Ele pedirá, entao, a senha que você
configurou inicialmente. Vamos abordar agora quais são as opções de configuração do
cliente nessus.
Nessus host : nesta aba de configuração você deve especificar o endereço ip do

daemon nessus e também a porta tcp em que ele está rodando (geralmente 1241). Nesta
tela também é possível optar pelo algoritmo de criptografia que será usado. Também é
preciso especificar o nome do usuário para logar no daemon.
Plugins : Aqui reside todo o poder do nessus, nesta aba se encontram as
explorações (exploits) das vulnerabilidades conhecidas em forma de plugins. O nessus
se vale destes plugins para avaliar as vulnerabilidades do sistema scanneado.
Prefs. : São especificados valores como usuários e senhas de serviços como ftp,
pop, imap e smb. De porte desses dados o nessus pode fazer verificações muito mais
eficitentes nos seus hosts, já que alguns exploits pressupõem que o "explorador" possui
uma conta válida de algum desses serviços. Também é possível configurar o tipo de scan
que será usado pelo nmap ( caso possua ).
Scan Option -> Aqui pode-se especificar as portas que serão scaneadas pelo
nessus, use virgula para portas individuais e hífen para intervalos(80,110,443-1024). No
caso de utilizar o nessus para scanear servidores web é bastante interessante especificar
o path, ou caminho, dos CGI's no seu servidor.
Target Selection : Preencha o único campo desta aba para especificar as
máquinas que serão scaneadas. Clicando no botão "Read file..." você especifica um
arquivo onde estão o endereços IP das máquinas a serem verificadas.
User : Aqui estão suas informacões pessoais como a chave que deve ser usada e
também pode-se trocar a sua senha do nessus
.

Exercício:
1- Libere que apenas a maquina do instrutor possa acessar o serviço SSH da sua
maquina.
2 – Configure o servidor snort para sua rede.
3 – Utilize a ferramenta nmap com a maquina do seu vizinho como alvo
4 – Monitore no log do snort se houve alguma tentativa de invasão.
5 – Utilize a ferramenta nessus para avaliar a segurança do seu servidor.

27 - NAGIOS
Nagios é um aplicativo de monitoramento de sistemas e redes. O programa checa
periodica-mente o status de um serviço ou cliente alertando aos reponsáveis em caso de
falhas. O status de cada cliente e serviço da rede pode ser consultado via interface web.

−

Algumas das funções do Nagios são:

• Monitorar serviços da rede (SMTP, POP3, HTTP, NNTP, PING, etc.)
• Monitorar recursos do host (uso do processador, uso do disco, etc.)
• Desenvolvimento de plugins, permitindo que os usuários criem serviços personalizados.
• Verificação paralela de serviços

27.1 - Instalação do Nagios
Instale os seguintes pacotes RPM.
nagios-2.9-1.el5.rf.i386.rpm
nagios-devel-2.9-1.el5.rf.i386.rpm
nagios-plugins-1.4.9-1.el5.rf.i386.rpm
# rpm -ivh nagios*
27.2 - Configuração do Apache
A tela de administração do nagios é acessada via vervidor WEB Apache. Então
precisamos antes configurar o servidor Apache para disponibilizar o diretorio cgi do nagios
.Para isso precisamos apenas descomentar a linha abaixo do arquivo
/etc/httpd/conf/httpd.conf.
Include /etc/httpd/conf.d/nagios.conf
Agora precisamos criar um usuario para ter acesso a interface administrativa do nagios.
# htpasswd -c /etc/nagios/htpasswd.users admin

27.3 - Configuração do Nagios nagios.cfg
O nagios.cfg é o arquivo de configuração principal do programa, nele se encontra todas as configurações básicas do mesmo. A princípio nenhuma modificação precisará
ser feita. Basta apenas colocar o nagios.cfg em /etc/nagios/. É a partir desse
arquivo que o Nagios carrega todos os outros arquivos de configuração. Algumas

distribuições Linux ja vem com os arquivos de configuração criados, porem não é nosso
caso, mas segue abaixo o padrão utilizado pelo Nagios:
nagios.cfg, arquivo de configuração principal do Nagios, responsável por iniciar os
serviços de monitoramento.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

cgi.cfg, arquivo de configuração dos programas CGIs localizados na pasta sbin.
hosts.cfg, arquivo contendo informações sobre hosts.
hostgroups.cfg, arquivo contendo informações de hosts por grupos.
contacts.cfg, contatos que deverão se notificados caso alguma falha aconteça.
contactsgroups.cfg, contatos divididos em grupos.
services.cfg, serviços que deverão ser monitorados.
dependencies.cfg, informações de serviços que dependem de outros serviços.
timeperiods.cfg, informações sobre o período de monitoramento, podem ser
definidos vários períodos de monitoramento diferentes.
checkcomands.cfg, definição dos comandos que podem ser executados pelo
Nagios.
resource.cfg, macros definidas pelo usuário.

Para facilitar a administração do Nagios iremos criar um arquivo para cada função no
Nagios o primeiro é o arquivo que irá definir as opções de tempo de monitoramento dos
serviços.
# vi /etc/nagios/time.cfg
define timeperiod{
timeperiod_name 24x7
alias

24 Hours A Day, 7 Days A Week

sunday

00:00-24:00

monday

00:00-24:00

tuesday

00:00-24:00

wednesday

00:00-24:00

thursday

00:00-24:00

friday

00:00-24:00

saturday

00:00-24:00

}

define timeperiod{
timeperiod_name workhours

alias

"Normal" Working Hours

monday

09:00-17:00

tuesday

09:00-17:00

wednesday

09:00-17:00

thursday

09:00-17:00

friday

09:00-17:00

}

define timeperiod{
timeperiod_name nonworkhours
alias

Non-Work Hours

sunday

00:00-24:00

monday

00:00-09:00,17:00-24:00

tuesday

00:00-09:00,17:00-24:00

wednesday

00:00-09:00,17:00-24:00

thursday

00:00-09:00,17:00-24:00

friday

00:00-09:00,17:00-24:00

saturday

00:00-24:00

}

define timeperiod{
timeperiod_name none
alias

No Time Is A Good Time

}
Agora vamos criar um arquivo que sera chamado de contatos.cfg cujo conteúdo consiste
nas informações do administrador do Nagios.

# vi /etc/nagios/contatos.cfg
define contact{
contact_name

nagios-admin

alias

Nagios Admin

service_notification_period

24x7

host_notification_period

24x7

service_notification_options

w,u,c,r

host_notification_options

d,r

service_notification_commands

notify-by-email

host_notification_commands

host-notify-by-email

email

nagios-admin@localhost

}

Proximo passo é criar o arquivo com o grupo de administradores, caso voce deseja ter
mais de um.
define contactgroup{
contactgroup_name

admins

alias

Nagios Administrators

members

nagios-admin

}

Agora iremos criar o arquivo com as informações sobre as maquinas a serem
monitoradas e as opções de analise dos hosts.
# vi /etc/nagios/hosts.cfg
define host{
host_name

linux-server2

alias

linux-server2

address

192.168.0.1

use

generic-host

check_period
max_check_attempts
check_command
notification_period
notification_interval
notification_options
contact_groups
}

24x7
10
check-host-alive
workhours
120
d,u,r
admins

Onde:
•
•
•
•
•
•
•

address é o endereço IP da máquina.
alias é um apelido amigável para o computador.
check_command é o comando a ser executado, está definido em
checkcommands.cfg.
max_check_attempts é o número máximo de vezes que o programa irá checar pelo
serviço até reportar um erro.
notification_interval, de quantos em quantos segundos será enviado uma
notificação para o usuário responsável pelo serviço.
notification_period, qual o horário que o serviço ficará ativo.
notification_options, quando notificar um erro, d-down,u-unrecheable,r-recovery.

Podemos também monitorar outros serviços como disco, cpu, usuarios logados .. etc.
Para isso precisamos criar um arquivo /etc/nagios/services.cfg com o seguinte conteudo:
# Monitorar a partição raiz
define service{
use
host_name

local-service
localhost

service_description

Root Partition

check_command

check_local_disk!20%!10%!/

}

# Monitorar a quantidade de usuarios logados

define service{
use
host_name

local-service
localhost

service_description

Current Users

check_command

check_local_users!20!50

}

# Monitorar a quantidade de processos

define service{
use
host_name

local-service
localhost

service_description

Total Processes

check_command

check_local_procs!250!400!RSZDT

}

OBS: Lembrando que cada arquivo de configuração criado deve ter uma referencia no
arquivo /etc/nagios/nagios.cfg
Ex: cfg_file=/etc/nagios/services.cfg
Agora precisamos apenas iniciar o serviço nagios com o comando:
/etc/rc.d/init.d/nagios start
Acessar a tela de administração pelo endereço:
http://192.168.0.x/nagios

27 - Política de Segurança
27.1 A importância:
A política de segurança é o fundamento para as questões relacionadas à proteção da
informação, um papel importante em todas as organizações.

O desenvolvimento é o primeiro e o principal passo da estratégia, no entanto, as maiores
dificuldades estão mais na sua implementação do que em seu planejamento e
elaboração.
Tem uma importante função como facilitadora e simplificadora do gerenciamento de todos
os seus recursos. O gerenciamento de segurança é a arte de criar e administrar a política
de segurança, pois não é possível gerenciar o que não pode ser definido.
27.2 O planejamento:
O planejamento da política da segurança deve ser feito tendo como diretriz o caráter geral
e abrangente de todos os pontos, incluindo as regras que devem ser obedecidas por
todos. Essas regras devem especificar quem pode acessar quais recursos, quais são os
tipos de usos permitidos no sistema, bem como os procedimentos e controles necessários
para proteger as informações.
A política de segurança pode ser definida como base em padrões de referencia, como o
NBR ISSO/IEC 17799. Assim como as certificações em qualidade, como o ISSO 9000,
certificações em segurança da informação, com o ISSO/IEC 17799, possuirão um valor
cada vez mais crescente como diferenciais competitivos na Era da Informação.
A política de segurança também pode ser dividida em vários níveis, partindo de um nível
mais genérico, passando pelo nível dos usuários, chegando ao nível técnico.
27.3 Os elementos:
Os elementos são essências para combater invasões, são eles:
Vigilância: o sistema deve ser monitorado a todo o momento.
Atitude: postura e conduta quanto à segurança; significa também o correto planejamento.
Estratégia: deve ser criativo quanto às definições da política e do plano de defesa contra
intrusões.
Tecnologia: a solução tecnológica deve ser adaptativa e flexível, com o objetivo de suprir
as necessidades estratégicas da organização.
Uma política de segurança de sucesso abrange sempre esses quatro principais itens.
Uma característica importante é que ela deve ser curta o suficiente para que seja lida e
conhecida por todos os funcionários da empresa.
27.4 Considerações sobre a segurança:
É necessário que os responsáveis pelo desenvolvimento da política de segurança tenho o
conhecimento dos diversos aspectos de segurança e também familiarização com as
questões culturais, sociais e pessoais que envolvem o bom funcionamento da
organização.

Aqui estão algumas considerações sobre a segurança, importantes para a definição de
uma boa política de segurança.
Conheça seus possíveis inimigos.
Contabilize os valores.
Identifique, examine e justifique suas hipóteses.
Controle seus segredos.
Avalie os serviços estritamente necessários para o andamento dos negócios de
organização.
Considere os fatores humanos.
Conheça seus pontos fracos.
Limite à abrangência do acesso.
Entenda o ambiente.
Limite à confiança.
Nunca se esqueça da segurança física.
A segurança é complexa.
A segurança deve ser aplicada de acordo com os negócios das organizações.
As atividades de segurança formam um processo constante, como carpir a grama do
jardim. Se isso não for feio regularmente, a grama (ou os hackers) cobrirá o jardim
(Gembricki da Warrom [DID 98]).
27.5 Os pontos a serem tratados:
É de responsabilidade do administrador alertar sobre as questões de segurança e
implementar as medidas definidas na política.
É essencial que exista sua participação no trabalho de desenvolvimento da política e
também na definição das normas e procedimentos a serem adotados.
Uma política de segurança adequada deve tratar não só dos aspectos técnicos, mas
principalmente daqueles relacionados ao trabalho. Ela deve abordar, especialmente, os
aspectos do cotidiano, como por exemplo, a definição dos cuidados necessários como
documentos em mesas de trabalho e ate mesmo com o lixo.
Os aspectos culturais e locais também devem ser considerados na elaboração da política
de segurança, pois eles influenciam diretamente na sua efetividade.
A política de segurança deve definir também, do modo mais claro possível, as punições e
os procedimentos a serem adotados, no caso do não-cumprimento da política definida.

Devem ser tomadas algumas atitudes:
A segurança é mais importante do que os serviços.
A política de segurança deve evoluir constantemente.
Aquilo que não for expressamente permitido será proibido.
Nenhuma conexão direta com a rede interna, originária externamente, deverá ser
permitida sem que um rígido controle de acesso seja definido e implementado.
Os serviços devem ser implementados com a maior simplicidade possível.
Devem ser realizados testes.
Nenhuma senha deve ser fornecida em claro.
27.6 A implementação:
A implementação deve ser divulgada, como por exemplo, através de e-mails, painéis,
páginas da internet.
Os esforços necessários para a implantação da segurança podem levar anos ate que se
consiga o resultado esperado.
Seu desenvolvimento ajuda a diminuir, e não a aumentar, os custos operacionais.
A política de segurança deve ser aplicada de maneira rigorosa e a não-conformidade
deve ser punida.
Alem da auditoria, o monitoramento e a revisão da política é importante para a melhoria
contínua dos procedimentos de segurança da organização.
27.7 Os maiores obstáculos para a implementação:
Recursos financeiros insuficientes.
Dificuldade dos executivos em compreender os reais benefícios da política de segurança
para a organização.
Os executivos podem aprovar uma política de segurança apenas para satisfazer os
auditores, e isso acaba comprometendo a própria organização.
Dependências: as dependências existem nos diversos tópicos da política, por exemplo, os
usuários irão reclamar que não conseguem trabalhar remotamente (comprometendo sua
produtividade) e os executivos, por sua vez, irão reclamar que os usuários não podem
trabalhar remotamente, porque não existe tecnologia que possibilita o acesso remoto
seguro.
Alguns executivos podem resistir à implementação da política, por acharem que isso trará
ameaças ao seu poder e prestígio.

Geralmente, os executivos não gostam de compartilhar e discutir os detalhes técnicos
sobre a segurança.
“Não podemos lidar com isso, pois não temos um processo disciplinar.”: um processo
disciplinar especifico para os casos de não-cumprimento da política definida é importante
para a organização.
27.8 Política para senhas:
A provisão de senhas pelos administradores de sistemas e a utilização de senhas pelos
usuários é uma parte especifica da política de segurança, de grande importância para as
organizações. Elas são consideradas também perigosas, principalmente porque
dependem do ‘elo mais fraco da corrente da segurança’ que são os usuários.
O ser humano consegue memorizar apenas senhas com tamanho curto, o que
compromete sua eficiência.
A política de senhas é importante também porque diversos problemas de segurança das
empresas estão relacionados a elas. O esquecimento das senhas é um fato comum, e
apresenta cerca de 30% dos chamados ao help-desk.
Uma boa política de senhas que auxilie os usuários na escolha das mesmas e balanceie
os requisitos de segurança mínimos para reduzir os problemas de esquecimentos,
portanto, significa também uma melhor produtividade dos usuários e menores custos com
o -help-desk.
Um modo de comprometer as senhas é por meio do crack, um software que realiza a
codificação de palavras do dicionário. O uso de composições entre letras, números e
caracteres especiais minimiza a efetividade do ataque do dicionário.
Outro ataque que tem como objetivos descobrir senhas de usuários é a adivinhação de
senhas (password guessing).
18% das senhas podem ser descobertas em dez minutos e 98% das senhas podem ser
descobertas em 48 horas.
Uma pesquisa realizada pela Compag, em 1997, concluiu as seguintes maneiras que as
pessoas mais utilizam para criar uma senha:

Maneira

Porcentagem

Posições sexuais ou nomes alusivos a
chefes

82%

Nomes ou apelidos de parceiros

16%

Nome do local de férias preferido

15%

Nome de time ou jogador

13%

O que se vê primeiramente na mesa

8%

Deve-se auxiliar o usuário a escolher uma senha adequada.
A senha deve ser redefinida pelo menos a cada dois meses.
As informações sobre o ultimo acesso deve constar.
As senhas devem ser bloqueadas a cada três ou cinco tentativas sem sucesso.
A transmissão da senha deve ser feita de moro cifrado, sempre que possível.
As atividades de autenticação devem ser registradas e verificadas.
As senhas e as informações relativas a contas devem ser armazenadas de modo
extremamente seguro.
27.9 Política para Firewall:
Um dos principais elementos da política de segurança para o firewall é a definição das
regras de filtragem, que, por sua vez, têm como base a definição dos serviços a serem
fornecidos para os usuários externos e a dos serviços que os usuários internos podem
acessar.
O firewall geralmente resulta em diversos questionamentos para as organizações. Por
exemplo, no Brasil, os cidadãos costumam entregar suas declarações de imposto de
renda via internet. Como o software para a entrega da declaração utiliza um protocolo
proprietário, ele não funciona normalmente em um ambiente comum, necessitando, assim
de uma regra especifica no firewall para que ele possa funcionar adequadamente.
27.10 Política para acesso remoto:
Outro aspecto importante que deve ser considerado na política de segurança é o acesso
remoto. O crescimento da necessidade de acesso remoto, advindos do trabalho remoto e
da computação móvel, transforma esse aspecto em uma das principais prioridades das
organizações atuais.

