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RESUMO 

A vida cotidiana nos impulsiona a depender dos meios eletrônicos para os mais vari-
ados fins. Isso também serve para o dia-a-dia de uma empresa, onde os funcionários 
que participam de reuniões geram documentos que, posteriormente, precisam ser 
acessados por todos. Por isso, existem diversos serviços que as Seções de Informá-
tica mantêm, dentre eles um servidor de arquivos. É exatamente esse servidor que 
será abordado neste projeto. Será explicado como se dá a instalação e a configuração 
básica funcional de um servidor de arquivos baseado em um Linux Debian 9.5, por 
ser mais estável e com maior confiabilidade. Aprofundando, também será explicado 
sobre os protocolos Samba e NFS, contando um pouco de suas histórias. Como con-
tribuição, apresentarei também uma rotina para realizar a cópia de segurança dos 
arquivos dos usuários, bem como outra rotina que realiza um levantamento do con-
sumo do espaço por parte dos usuários, como ferramenta de auditagem, com uma 
saída gráfica. 
 

Palavras-chaves: servidor, arquivos, Linux, Debian, Samba, NFS, cópia de segu-

rança e auditagem. 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

Everyday life drives us to rely on electronic media for the most varied purposes. This 
also applies to the day-to-day running of a company, where employees who attend 
meetings generate documents that later need to be accessed by everyone. Therefore, 
there are several services that the Sections of Informatics maintain, among them a file 
server. It is exactly this server that will be addressed in this project. It will explain how 
to install and configure basic functionalities of a file server based on Linux Debian 9.5, 
because it is more stable and more reliable. In depth, it will also be explained about 
the Samba and NFS protocols, telling a little of their stories. As a contribution, I will 
also present a routine to perform a security copy of the users' files, as well as another 
routine that performs a user space survey, as an auditing tool, with a graphic output. 

Key words: server, files, Linux, Debian, Samba, NFS, backup and audit. 
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1 INTRODUÇÃO 

Um dos maiores desafios para aqueles que administram uma rede de com-

putadores é manter arquivos dos usuários, de forma compartilhada, evitando o uso de 

meios físicos que podem ser um meio de proliferação de vírus. 

Nos dias atuais, os usuários não produzem documentos de maneira isolada, 

sempre desenvolvem ideias, planos e projetos para condensarem em documentos 

definitivos. Visando disponibilizar um serviço sólido, eficiente e confiável para que os 

usuários possam confeccionar e compartilhar seus arquivos, aumentando a produtivi-

dade de todos, a Microsoft desenvolveu o protocolo SMB/CIFS [12]. Posteriormente 

vindo a ser estudado por Andrew Tridgell, tornou-se o Samba [2], objeto deste traba-

lho. 

O foco deste trabalho foi implementar um servidor de arquivos em um am-

biente Militar, abrangendo a necessidade dos usuários em compartilhar seus dados. 

Os principais objetivos desse projeto são: 

✓ Explicação e criação de rotinas para instalação de um compartilhamento 

de arquivos; 

✓ Criação de um software para cópia de segurança dos dados produzidos 

pelos usuários; e 

✓ Criação de um software para acompanhamento do consumo do espaço de 

armazenamento. 

Para isso, usando Shell Script que é a linguagem própria do Linux, além de 

alguns toques de HTML e JavaScript, este projeto foi organizado de forma a facilitar a 

compreensão e acompanhamento por qualquer pessoa que se interessar.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo serão detalhados os protocolos Samba e NFS. O protocolo 

Samba é de vital importância no compartilhamento dos arquivos através de uma rede. 

Este protocolo permite acesso a todos os usuários ligados nessa rede, ademais é 

seguro o suficiente para permitir acesso somente aos usuários validados com login e 

senha. Já o protocolo NFS, devido ao fato de ter pouca segurança permitindo acesso 

pré-autorizado quando da sua configuração, tem maior agilidade e se mostra alta-

mente competitivo para a implementação em um servidor de backup. 

2.1 O PROTOCOLO SAMBA 

O protocolo Bloco de Mensagens de Servidor, do inglês Server Message 

Block (SMB) [13], opera na camada de aplicação e é nativo no Microsoft® Windows® 

como Microsoft SMB Protocol. Clientes se conectam aos servidores usando o proto-

colo TCP/IP (atualmente NetBIOS1 sobre TCP/IP bem como especificado nas 

RFC10012 [3] e RFC100222 [4]), da camada de transporte. Versões particulares dos 

protocolos são chamadas de dialeto. O protocolo Sistema Comum de Arquivos da 

Internet, do inglês Common Internet File System (CIFS) [12], é um dialeto do protocolo 

SMB definido como SMB/CIFS pela Microsoft® sendo adotado como seu protocolo 

padrão de comunicação através de uma LAN (Rede Local, do inglês Local Area 

Network) para padronizar com a Internet Engineering Task Force (IETF3). Todos os 

padrões e protocolos citados estão disponíveis para os mais variados Sistemas Ope-

racionais, de acordo com o site da Microsoft® [13]. Embora seu objetivo seja o com-

partilhamento de arquivos, as funcionalidades do protocolo SMB/CIFS incluem: 

• Determinar outros servidores SMB/CIFS ou navegar pela rede; 

                                            

1 Significa Network Basic Input/Output System e é um serviço de resolução de nomes em uma LAN, atuando na camada de 

transporte, protocolo proprietário da Microsoft®. 
2 RFC significa Request For Comments e descrevem os conceitos e métodos, RFC1001, e as especificações detalhadas, 
RFC1002, do protocolo NetBIOS atuando como documento de padronização deste protocolo organizado pelo IETF. 
3 O IETF é um grupo informal e auto organizado, cujos membros contribuem para a engenharia e evolução das tecnologias de Internet e, 

também é o principal órgão envolvido no desenvolvimento de especificações para os novos padrões da Internet. 
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• Imprimir através da rede; 

• Autenticação para acesso a arquivos, diretórios e impressoras; 

• Bloqueio de arquivos e registros; 

• Manipulação de atributos de arquivos estendidos [24]; 

• Entre outras. 

As funcionalidades listadas acima são as mais frequentemente utilizadas e, 

consequentemente, as que mais serão vislumbradas no cotidiano. O Samba [1] é um 

conjunto de aplicações baseados nesse protocolo, o SMB/CIFS. Porém foi idealizado 

para Linux, sistema também conhecido como Unix-like, isto é, Sistema Operacional 

que tem como base o Sistema Unix, ou seja, tipo Unix. Com isso fornece uma integra-

ção entre os diferentes sistemas operacionais em uma Rede Local heterogênea. O 

Samba foi concebido através do monitoramento das transmissões de dados através 

da rede pelo australiano Andrew Tridgell em 1992. Aplicando uma espécie de enge-

nharia reversa, agregado com as especificações que a Microsoft tornou público em 

1994, conforme o publicado no site samba.org [2]. 

O protocolo Samba é o mais utilizado para os que pretendem disponibilizar 

arquivos em uma Rede Local. Por ser reconhecido como mais rápido que o próprio 

protocolo Windows na tarefa de servidor de arquivos, segundo Barreiros [11]. Atual-

mente é quase impossível que uma empresa, mesmo sendo pequena, não tenha um 

servidor de arquivos. O Samba é o servidor de arquivos que mais cresce, juntamente 

com o Linux. 

Toda a configuração do Samba é feita por um arquivo principal. Seguindo 

o publicado por Ferrari [2] e Meirelles [14], este arquivo de configuração é composto 

por seções que são definidos por “[]”. Todos os parâmetros como nomes, grupos de 

trabalho, tipo de servidor, log, tipo de autenticação, compartilhamentos de arquivos e 

impressão estarão disponíveis. Essa divisão por seções objetiva a organização dos 

parâmetros delimitando as áreas onde cada configuração terá efeito, exceto a seção 

[global] onde os parâmetros serão aplicáveis em todas as subseções. A localização 

deste arquivo é na pasta /etc/samba/smb.conf e o ideal é que somente o superusuá-

rio, root, faça alterações no mesmo. 

Abaixo serão detalhadas algumas seções de configuração, para que ser-

vem e quais serão utilizadas para o servidor de arquivos. As seções são definidas por 
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palavras reservadas que se trocadas não terão o efeito desejado na configuração do 

Samba. Nomes de seção diferentes das palavras reservadas, serão entendidos pelo 

Samba como um compartilhamento ou impressora. 

• Seção [global]: Define as características globais, que terão efeito em todas 

as outras seções e até mesmo na rede como um todo. 

• Seção [printers] e [print$]: Define as opções gerais para as impressoras do 

sistema e a localização dos seus drivers, respectivamente. Este comparti-

lhamento utiliza as informações do arquivo /etc/printcap, mapeando os no-

mes das impressoras que lá estiverem contidas. 

• Seção [homes]: Define as características das pastas dos usuários, onde so-

mente seu dono terá acesso após sua autenticação. 

• Seção [compartilhamento]: Este será o padrão de nome de um compartilha-

mento, onde será substituído o termo em itálico por nomes de compartilha-

mentos que serão visíveis ao se mapear a rede através dos outros compu-

tadores a ela conectados. 

Além disso, existem os parâmetros que servirão para definir as caracterís-

ticas do servidor dentro de cada seção acima apresentada. Alguns parâmetros só te-

rão validade se estiverem dentro de uma seção específica, caso contrário será des-

considerado pelo Samba.  

Iniciando pela seção [global], temos os principais parâmetros: 

• workgroup: Indica qual será o grupo de trabalho ou domínio ao qual servidor 

pertence. 

• netbios name: Indica qual será o nome do servidor que será visto por outros 

ativos na rede. 

• server string: Indica um comentário ou uma descrição sobre o servidor. 

• security: Indica o nível de segurança dos compartilhamentos, normalmente 

em nível de usuário, onde o Samba verifica login e senha dos usuários que 

tentarem se conectar e valida-os para assim autorizar sua conexão. 

• encrypt password: Define se as senhas serão criptografas ou não, é acon-

selhável a ativação desse parâmetro. 

• log file: Define a localização e o nome do arquivo de log de registro. 

• max log size: Define em bytes o tamanho do arquivo de log. 
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• panic action: Indica que um executável, como seu complemento, tomará 

certa medida e informará um problema ocorrido. 

• server role: Indica se o servidor foi configurado como um membro de um 

grupo de trabalho ou como um controlador de domínio. 

• username level: Utilizado para configurar o modo de inserção do nome de 

usuário, por se tratar de um sistema onde as letras maiúsculas são diferen-

tes das minúsculas (chamado de case sensitive). Para o Samba no Linux 

essa opção é importantíssima para evitar erros de login em estações Win-

dows, onde essa diferença de caixa de caracteres não é um problema. Esta 

opção vem acompanhada de um número que indica o número de combina-

ções que o Samba verificará antes de recusar o login, por exemplo “Usuario” 

ou “UsUario” ou “usuario”, porém um número muito grande de combinações 

pode atrasar o login no sistema. 

• passdb backend: Indica o mecanismo de autenticação dos usuários. 

• unix password sync: Indica se o Samba, ao armazenar uma senha cripto-

grafada e uma senha regular, no banco de dados UNIX, em arquivos dife-

rentes, irá alterar a senha regular ao ser alterada a senha criptografada, 

mantendo assim o sistema coeso. 

• passwd program: Complementa o parâmetro anterior, indicando para o 

Samba qual o programa que será utilizado para atualizar as senhas, quando 

solicitado. 

• password chat: Complementa o parâmetro anterior, mostrando um diálogo 

para o usuário alterar sua senha. 

A seção [printers] pode ser suprimida, caso o servidor não seja empregado 

também como servidor de impressão. Para as seções [printers] e [print$] temos os 

principais parâmetros: 

• comment: Indica qual a descrição que será apresentada quando a pasta 

estiver visível. 

• path: Indica o caminho do compartilhamento, normalmente “/etc/printcap” 

para [printers] e “/var/lib/samba/printers” para [print$]. 

• browseable: Indica se a pasta será ou não visível ao se procurar pelos ele-

mentos da rede. 
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• read only: Indica se a pasta será somente leitura ou não, forçando essa 

propriedade quanto habilitada. 

• guest ok: Indica se usuários convidados serão aceitos para acessar esta 

pasta. 

A seção [homes] tem como principais parâmetros, além de comment, path, 

browseable e read only: 

• valid users: Indica qual usuário estará liberado a acessar a pasta. 

• writable: Indica se será possível criar/alterar arquivos e pastas dentro do 

compartilhamento. 

• create mask: Indica uma lista de permissões que os arquivos terão ao serem 

criados no compartilhamento. 

• directory mask: Indica uma lista de permissões que as pastas terão ao se-

rem criados no compartilhamento. 

A seção [compartilhamento], por se tratar de um compartilhamento como 

os dois anteriores, também possuirá os parâmetros comment, path, browseable, valid 

users, writable, read only, directory mask e create mask. Porém alguns parâmetros 

podem sofrer uma variação em detrimento de uma melhor adaptabilidade dos com-

partilhamentos, como segue: 

• O parâmetro force create mode tem um desempenho melhor que create 

mask, pois obriga que os arquivos sejam criados com a máscara especifi-

cada. Por esse motivo será usado na definição do comportamento dos com-

partilhamentos. 

• force group: Este parâmetro força um grupo para o usuário, impondo mais 

uma restrição para o acesso ao compartilhamento. 

Além das configurações no arquivo /etc/samba/smb.conf, cabe ressaltar 

que em um sistema Linux existem configurações extras que se fazem necessárias 

para que as configurações feitas sejam efetivamente aplicadas e funcionem. É inte-

ressante que a criação das pastas que serão utilizadas para os compartilhamentos 

seja feita antes da configuração, assim o caminho será factível para o sistema, bem 

como as devidas permissões a estas pastas, criação dos usuários para o sistema e 

configuração dos grupos. 
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O protocolo SMB/CIFS, o qual o Samba se baseia, utiliza a porta 445, sobre 

o protocolo TCP da camada de transporte, e para o NetBIOS a porta 139, como expli-

citado pela própria Microsoft [7]. Foi descoberto uma falha de segurança grave no 

protocolo SMB que afeta o sistema Windows, em 2005 nos Estados Unidos. Um tipo 

de código malicioso, chamado ransomware, ao entrar em um sistema, através do pro-

tocolo SMBv1, ele criptografa todo o conteúdo do computador tornando-o inacessível 

ao usuário, onde é exigido o pagamento de um resgate (ransom) desses dados por 

um Hacker, o desenvolvedor desse código, detalhes por Raidbr [9]. Normalmente o 

pagamento exigido é em Bitcoins, uma criptomoeda, o que torna o rastreio desse pa-

gamento quase impossível. Em janeiro de 2016, foi descoberto um ransomware bra-

sileiro que se passa por uma janela solicitante de atualização do Adobe Flash Player, 

quando o usuário clica no link para atualizar. O código malicioso infecta o sistema e 

em pouco tempo sequestra os dados da vítima, noticiado por Cardoso [10]. Dessa 

maneira existem certas condutas que se fazem necessário para se manter a integri-

dade dos dados, enumeradas por CERT.br [8], são as chamadas boas práticas de 

segurança adotadas pelos usuários do sistema, que são: 

✓ Não clicar em links ou abrir arquivos desconhecidos. Principalmente es en-

viados por e-mails a partir de remetentes desconhecidos; 

✓ Suspeitar de e-mails com links externos que diferem do descrito no link/e-

mail, mesmo que seja enviado por pessoa conhecida, se possível perguntar 

ao remetente do motivo do e-mail; 

✓ Ter um antivírus instalado e atualizado, de sua confiança e de boa reputa-

ção no mercado; 

✓ Ter um Firewall, seja o do próprio Windows ou qualquer outro, sempre ati-

vado e os programas sempre atualizados; 

✓ Realizar backups regularmente também é essencial para proteger seus da-

dos. Se seu equipamento for infectado, a única garantia de ter acesso aos 

seus dados novamente é possuir uma cópia de segurança, visto que o pa-

gamento do resgate não garantirá o restabelecimento do acesso aos dados. 
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2.2 O PROTOCOLO NFS 

O protocolo Sistema de Arquivos em Rede, do inglês Network File System 

(NFS) é um sistema de arquivos distribuídos desenvolvido inicialmente pela Sun Mi-

crosystems Inc. Intenta permitir acesso remoto a um sistema de arquivos através da 

rede, como descrito em Debian.org [16]. Os sistemas operacionais baseados no Unix 

podem operar com esse protocolo, porém quando sistemas Windows permeiam a 

rede, esse protocolo não se mostra tão eficaz. 

Devido a algumas limitações caraterísticas desse protocolo, sua confiabili-

dade é prejudicada, porém sua eficiência é garantida. O NFS faz uso do Kerberos, 

detalhes por Filho [18], (que é um protocolo de rede que permite comunicações indi-

viduais seguras e identificadas em uma rede não segura) para garantir a autenticidade 

do usuário. Sem isso o NFS deverá ficar restrito a uma rede local confiável pois os 

dados não serão criptografados quando trafegarem pela rede e a liberação do acesso 

é fornecida através do IP do cliente. Ou seja, qualquer programa que varra o tráfego 

na rede (também conhecido por sniffer) pode facilmente interceptar os dados que tra-

fegarem nessa rede e visualizar esses dados. Bem como qualquer usuário mal-inten-

cionado pode falsificar seu IP para também obter acesso ao compartilhamento (tam-

bém conhecido por spoofed). No entanto, para um sistema de backup esse protocolo 

se mostra eficiente, em um ambiente controlado onde o servidor de backup servirá 

somente para esse fim. 

O servidor NFS faz parte do núcleo Linux, construído com um módulo do 

núcleo, e tem como portas padrão a 2049 (para o próprio NFS) e 111 (para o portma-

pper), propriedades essas implementadas a partir da versão 4, como explicitado pela 

Ubuntu [17] e [21]. 

O arquivo de configuração do NFS, que será configurado no lado servidor, 

encontra-se em /etc/exports. Nele serão configurados os diretórios compartilhados e 

clientes autorizados, para que dessa forma possa se obter um controle mais refinado 

de quem acessa qual compartilhamento. A sintaxe para esse arquivo é bem simples, 

descrita por Souza [19], como segue: 

/pasta/compartilhada cliente1(opção1,opção2,...) cliente2(opção1,opção2,...) 

... 
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Cabe salientar que a “/pasta/compartilhada” deve ser criada e as devidas 

permissões concedidas para que o compartilhamento funcione. Ainda, existe um pa-

drão que deve ser seguido para que o compartilhamento seja corretamente configu-

rado. Portanto, os padrões são explicados a seguir. 

• Identifica-se a pasta a ser compartilhada, indicando seu caminho absoluto 

dentro do sistema Linux; 

• É dado um espaço; 

• Identifica-se o cliente que poderá acessar a pasta compartilhada. Essa iden-

tificação pode ser por nome, resolvido pelo servidor de Sistema de Nomes 

de Domínios local, do inglês Domain Name System (DNS), ou por endereço 

IP direto, o que é mais comum. Desta segunda forma pode ser aplicado a 

um endereço específico ou a um intervalo de endereços, possibilitando o 

acesso de toda uma sub-rede, por exemplo. Sem dar espaços, são definidas 

as opções do acesso àquele cliente, como opções de somente leitura ou 

leitura e escrita, verificação da sub árvore de pastas, se é oculta ou não 

através da rede, sincronização, etc; 

• É dado mais um espaço, nesse caso só será aplicado caso se queira adici-

onar clientes a pasta compartilhada, realizando o mesmo procedimento do 

passo anterior. 

É importante ressaltar que não há espaços entre as configurações de cli-

ente e as opções do compartilhamento do mesmo. Além disso, também é importante 

ressaltar que ao configurar um cliente por seu endereço IP a opção de máscara de 

sub-rede pode ser apresentada de duas maneiras, /255.255.252.0 ou /22, que são 

representações diferentes para a mesma possibilidade de endereçamento da sub-

rede. Para o caso de somente um cliente ter acesso ao compartilhamento, a máscara 

de sub-rede poderá ser suprimida. Para as configurações das opções, visto acima em 

“opção1,opção2,...”, teremos os seguintes parâmetros, demonstrados na Tabela 1 

abaixo. 
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Tabela 1: Parâmetros de configuração para o NFS. 

Parâmetro Finalidade 
(rw) Leitura e escrita. 
(ro) Somente leitura. 

(no_root_squash) 
Impede que usuários root, conectados remotamente, tenham 
privilégios de root. 

(async) 

Opção de melhor desempenho onde o servidor grava dados 
sem intervalo regular, porém se houver falha durante a escrita 
solicitada pelo host, os dados podem ser perdidos, principal-
mente se forem feitos por hosts diferentes ao mesmo tempo. 

(wdelay) 

Faz com que o servidor retenha a gravação caso haja sus-
peita de outra solicitação de escrita. Somente pode ser usada 
com a opção sync. 

(no_delay) O oposto a opção wdelay. 

(all_squash) 
Identificar os Ids de usuários e grupo a que serão usados por 
usuários remotos. 

(no_sub-

tree_check) 

Não é checada a hierarquia de diretório que está sendo aces-
sada. Para grande volume, tem um desempenho melhor. 

(sync) 
Usado por padrão, aguarda a confirmação de escrita quando 
o arquivo terminar a escrita. 

 

Ao término da configuração, deve-se exportar os compartilhamentos confi-

gurados com o comando exportfs para validar as informações configuradas no arquivo 

/etc/exports. Assim, as alterações feitas no arquivo de configuração serão efetivadas 

e entrarão em vigor no sistema imediatamente. 

Depois de tudo configurado no lado do servidor, existem configurações ne-

cessárias nos clientes para que os compartilhamentos fiquem acessíveis para os usu-

ários. Porém, são configurações corriqueiras dentro do universo do Linux, e são feitas 

configurações semelhantes do lado do servidor. 

Os protocolos apresentados acima têm características muito importantes 

que, se empregadas corretamente, entregarão um servidor com agilidade, confiabili-

dade e disponibilidade, pontos chaves para um serviço de sucesso. Por esses atribu-

tos, os protocolos SMB/CIFS e NFS serão empregados para a implementação deste 

trabalho de pesquisa e conclusão de curso. 
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3 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS SISTEMAS DE 

ARQUIVOS 

Foi definida a versão estável do Debian 9.5 ‘Stretch’, com interface gráfica 

Xfce. Seu processo de instalação é o padrão, com os pacotes básicos para o funcio-

namento do sistema e foi também instalada uma interface gráfica visando facilitar a 

manipulação do sistema para testes, não sendo obrigatório a instalação do mesmo. 

Por conseguinte, dentre as opções de interface gráfica, foi instalada a Xfce por ser 

uma das mais simples e leve, além de possuir todos os programas que se fazem ne-

cessário para os processos envolvidos, como descrito em SempreUPdate [23]. 

3.1 SAMBA 

A partir desse momento, todas as telas e comandos abaixo demonstrados 

deverão ser implementados em um terminal, ou seja, independente da interface grá-

fica escolhida no momento da instalação do Debian, os comandos utilizados serão os 

mesmos, até mesmo se o sistema fosse instalado sem interface gráfica. 

3.1.1 CONFIGURAÇÕES DO LADO SERVIDOR 

Logo após a instalação básica, deve-se atualizar o sistema como ‘root’, ou 

superusuário, através dos comandos listados abaixo, como visto na Figura 1: 

$ su //Entre com a senha definida no momento da instalação do sistema operacional 
# apt update 

# apt upgrade –y 
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Figura 1: Resultado após os comandos iniciais. 

Após a entrada dos comandos acima, o resultado será algo semelhante à 

Figura 2 abaixo: 

 

Figura 2: Resultado do comando “apt upgrade –y”. 

Para instalar o serviço do Samba, compartilhamento de arquivos mais utili-

zado do Linux, é necessário resolver suas dependências com os seguintes comandos, 

sua sequência fica demonstrada na Figura 3: 
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# apt install samba libcups2 samba-common cups libpam-smbpass samba-dsdb-

modules samba-vfs-modules python-samba samba-common-bin samba-libs nautilus-

share libgnomevfs2-extra 

 

 

Figura 3: Comandos para instalação do Samba e suas dependências. 

É conveniente renomear (como forma de backup) o arquivo de configuração original 

do Samba, o ‘smb.conf’, visando uma cópia de segurança das configurações originais 

do serviço, como segue: 

# mv /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bkp 

Isto feito, inicia-se a criação de um novo arquivo de configuração do Samba, 

com o seguinte comando: 

# nano /etc/samba/smb.conf 

A partir desse ponto, insere-se as seguintes linhas de configurações no ar-

quivo: 

[global] 

workgroup = Empresa 

server string = Servidor de Arquivos %v 

netbios name = arquivos 

security = user 

dns proxy = no 

encrypt passwords = yes 

username level = 2 

log file = /var/log/samba/log.%m 

max log size = 1000 

syslog = 0 

panic action = /usr/share/samba/panic-action %d 

server role = standalone server 

passdb backend = tdbsam 

obey pam restrictions = yes 

unix password sync = yes 



 26 

passwd program = /usr/bin/passwd %u 

passwd chat = *Enter\snew\spassword:* %n\n *Retype\snew\spassword:* %n\n 

*password\supdated\ssucessfully* . 

pam password change = yes 

map to guest = bad user 

usershare allow guests = no 

 

[print$] 

  comment = Printer Drivers 

  path = /var/lib/samba/printers 

  browseable = no 

  read only = yes 

  guest ok = no 

 

[SecInfor] 

  comment = Pasta da Secao de Informatica 

  path = /home/shares/secinfor 

  browseable = yes 

  valid users = @secinfor 

  force group = secinfor 

  writable = yes 

  read only = no 

  force create mode = 0770 

  directory mask = 0775 

 

[Publico] 

  comment = Pasta Publica para todos os Usuarios 

  path = /home/shares/Publico 

  force group = users 

  create mask = 0660 

  directory masks = 0771 

  writable = yes 

  browseable = yes 

  guest ok = yes 

 

Ao término, pressiona-se as teclas ‘ctrl+o’ (control + a letra ‘o’), para salvar 

o arquivo recém-criado, e depois ‘ctrl+x’ (control + a letra ‘x’), para sair do editor de 

textos do Shell, um exemplo do arquivo de configuração do Samba é mostrado na 

Figura 4. 
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Figura 4: Exemplo de configuração do arquivo “smb.conf”. 

Para a seção [SecInfor], por exemplo, alguns parâmetros dão a particula-

ridade do compartilhamento (de ser acessível somente para os usuários autenticados 

e que fazem parte do grupo especificado), como demonstra a Tabela 2: 

Tabela 2: Parâmetros particulares dos compartilhamentos não públicos. 

comment = - Nesse caso: ‘Pasta da Seção de Informática’; 

path = 
- No caso da Seção de Informática é: ‘/home/shares/secin-

for’, por exemplo; 
browseable = - Para essa pasta será yes; 

valid users = 

- Para esta pasta será ‘@secinfor’, o que amarra que so-

mente os usuários autenticados pertencentes ao grupo ‘se-

cinfor’ terão acesso a ela, por exemplo; 

force group = 
- Força o usuário autenticado ser do grupo secinfor, por 
exemplo; 

writable = - Para essa pasta será yes; 
read only = - Para essa pasta será no; 
force create mode = - O padrão deste compartilhamento será 0770; e 
directory masks = - O padrão desta pasta compartilhada será 0775. 

Para a seção [Publico], alguns parâmetros serão diferentes da seção an-

terior e as mudanças mais significativas são demonstradas abaixo, como é visto na 

Tabela 3: 
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Tabela 3: Parâmetros exclusivos do compartilhamento Público. 

comment = - Nesse caso: ‘Pasta Pública para todos os Usuários’; 
path = - No caso é: ‘/home/shares/Publico’; 

force group = 

- Força os usuários anônimos ou não-autenticados (caso do Win-
dows) a acessarem pelo grupo users, assim, todos os usuários 

terão acesso a pasta; 
create mask = - O padrão deste compartilhamento será 0660; 
directory mask = - O padrão desta pasta compartilhada será 0771; 
writable = - Para essa pasta será yes; 
browseable = - Para essa pasta será yes; e 

guest ok = 
- Define a permissão para usuários convidados, no caso desta 
pasta o padrão será yes. 

Para incluir um grupo, digita-se o seguinte comando: 

# addgroup secinfor  //cria o grupo secinfor 

Para adicionar um usuário, digita-se o seguinte comando: 

# adduser marcelo //cria o usuário marcelo com sua senha em seguida 

Para incluir um grupo a determinado usuário, digita-se o seguinte comando: 

# addgroup marcelo secinfor //inclui o usuário marcelo no grupo secinfor 

# addgroup marcelo users //inclui o usuário marcelo no grupo users 

Depois de criado o usuário, deve-se inclui-lo como usuário do Samba, atra-

vés do seguinte comando: 

# smbpasswd –a marcelo 

Pode ser a mesma senha criada anteriormente para o usuário, pois ao al-

terar a senha nesse momento será redefinida a senha do usuário no sistema Linux. A 

senha criada nesse passo será a senha utilizada para acessar o compartilhamento à 

pasta [SecInfor], configurada anteriormente. 

Para criar uma pasta para um novo compartilhamento, digita-se o seguinte 

comando (o parâmetro –p no comando abaixo garante que o caminho completo das 

pastas será criado mesmo que alguma não exista no caminho até a pasta final): 

# mkdir –p /home/shares/secinfor //criei a pasta secinfor para compartilhamento 

Para deixar esta pasta acessível fez-se necessário realizar algumas altera-

ções de permissão e propriedade, como segue: 

# chown root:secinfor /home/shares/secinfor //alterei ‘dono’:’grupo’ 

# chmod 770 /home/shares/secinfor //alterei permissões para dono e grupo 

da pasta secinfor, forneci permissão 
total (rwx). 

Com os comandos acima, criou-se uma pasta (/home/shares/secinfor), fo-

ram definidos o dono e o grupo da pasta (dono:grupo) bem como as permissões de 
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acesso a pasta (r – leitura, w – escrita e x – execução) para o dono e grupo. É neces-

sário reiniciar o serviço do Samba através do comando: 

# systemctl restart smbd.service  

Alguns comandos adicionais se fizeram necessários para dar as devidas 

permissões para a pasta de compartilhamento [Publico]. Esta será uma pasta onde 

usuários que ainda não possuem cadastro poderão salvar e compartilhar seus docu-

mentos. Ou usuários cadastrados que queiram disponibilizar arquivos entre usuários 

de grupos diferentes. Além disso, servirá como um ‘pendrive’ virtual acessível de qual-

quer computador ligado à rede, como segue: 

# chown root:users /home/shares/Publico //alterei dono:grupo da pasta Publico 

# chmod 777 /home/shares/Publico //permiti acesso total a todos os usuários 

# systemctl restart smbd.service  //reiniciei o serviço do samba 

Para posteriores inclusões no serviço do Samba será necessário repetir os 

passos para criação de pastas compartilhadas no diretório ‘/home/shares’. Alterar o 

‘dono:grupo’ da referida pasta, dar permissões para o ‘dono:grupo’ da referida pasta 

e incluir seu compartilhamento no arquivo ‘smb.conf’. Tudo como descrito acima para 

o compartilhamento [SecInfor]. Lembrando de reiniciar o serviço Samba após cada 

inclusão/alteração nas configurações. 

3.1.2 CONFIGURAÇÕES DO LADO CLIENTE LINUX 

Agora que o serviço está configurado no lado servidor, cabe configurar no 

lado cliente. Visando facilitar o acesso pelos usuários, pode-se criar atalhos que faci-

litarão o uso do serviço. Para que o usuário Linux possa acessar o serviço, basta 

colocar no navegador de arquivos o seguinte endereço, como demonstra a Figura 5. 

Para navegar nos compartilhamentos utilizando sistema cliente MacOS, de-

verão ser seguidos os mesmos passos mencionados para o Linux, pois ambos os 

sistemas tanto Linux quanto MacOS tem como base o Unix. 
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Figura 5: Como navegar pelos compartilhamentos no Linux. 

Ao selecionar a pasta “Publico” com um duplo clique, por exemplo. Será 

exibida uma tela de autenticação. Serão solicitados um nome de usuário e uma senha, 

cadastrados no momento da criação do usuário pelo administrador do sistema no lado 

Servidor, como demonstra a Figura 6. 

 

Figura 6: Tela de autenticação do usuário. 

Para a pasta de compartilhamento “Publico”, o usuário poderá conectar-se 

anonimamente e poderá também escolher se a senha será esquecida pelo sistema 

assim que a unidade for desmontada, se a senha será esquecida após o usuário efe-

tuar o logoff ou se a senha será memorizada pelo sistema. É importante observar que 

somente para a pasta de compartilhamento “Publico” o usuário terá a opção de co-

nectar-se anonimamente. Para os outros compartilhamentos, como por exemplo a 
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pasta “SecInfor”, o usuário será obrigado a ter um login válido, senão seu acesso não 

será autorizado pelo sistema. 

Ao se conectar em uma pasta de compartilhamento, esta será mostrada na 

parte lateral esquerda do navegador de arquivos no subitem “REDE”, como mostrador 

no detalhe da Figura 7. 

 

Figura 7: Compartilhamento montado pelo sistema. 

Desta forma, ao clicar em cima do compartilhamento montado com o botão 

direito do mouse, será exibido um menu suspenso com a opção de “Criar atalho”. Será 

criado um atalho permanente no subitem “LUGARES” também do lado esquerdo do 

navegador de arquivos, como mostrado na Figura 8. Isso facilitará as montagens fu-

turas desta pasta compartilhada pelo usuário. Não será mais necessário digitar o ca-

minho na barra de endereços. Ao clicar no atalho criado a pasta compartilhada será 

automaticamente montada e disponibilizará seus arquivos, caso a senha tenha sido 

memorizada pelo sistema cliente. 

 

Figura 8: Criando um atalho para o compartilhamento. 

➔ 
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3.1.3 CONFIGURAÇÕES DO LADO CLIENTE WINDOWS 

De modo semelhante ao Linux, para que o usuário Windows possa acessar 

o serviço, basta colocar no navegador de arquivos o seguinte endereço, como de-

monstrado na Figura 9. Todos os compartilhamentos configurados no servidor estarão 

visíveis, os que foram configurados para serem visíveis. 

 

Figura 9: Como navegar pelos compartilhamentos pelo Windows. 

Feito isso, ao selecionar a pasta “Publico” com um duplo clique, diferente-

mente do Linux, não será exigido senha alguma para entrar na pasta de compartilha-

mento. A mesma não exige credenciais de acesso visto que esse é o objetivo dessa 

pasta de compartilhamento. Porém para outras pastas, como por exemplo a pasta 

“SecInfor”, serão exigidas as credenciais que autenticarão e permitirão o acesso dos 

usuários às pastas certas, como mostra a Figura 10. 
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Para criar um atalho fazendo com que o sistema realize o login automático 

a cada reinicialização do sistema, partindo do demonstrado na Figura 9, clicar com o 

botão direito do mouse na pasta que se deseja criar o atalho e selecionar a opção 

“Mapear unidade de rede...”. Seguir com o nome para a unidade que quiser, o padrão 

será sempre a última letra do alfabeto disponível. Deixar marcado a opção “Reconec-

tar-se durante o logon” para garantir que o compartilhamento estará disponível assim 

que o sistema iniciar. Caso as credenciais para acessar o compartilhamento sejam 

diferentes das credenciais do sistema, deve-se marcar a caixa “Conectar usando cre-

denciais diferentes”, o que possibilitará ao usuário entrar com suas credenciais para 

acesso ao compartilhamento da pasta solicitada. Todo esse procedimento está de-

monstrado na Figura 11. 

Figura 10: Autenticação no Windows. 

➔ 
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3.2 NFS 

Este protocolo foi desenvolvido inicialmente com a finalidade de comparti-

lhar arquivos de maneira simples, semelhante ao protocolo Samba. Porém o protocolo 

NFS não possui métodos sofisticados para proteção dos dados compartilhados, como 

autenticação com login e senha, possibilidade de criptografia dos dados, entre outras 

funcionalidades possíveis com o Samba. Nesta parte do conteúdo, serão mostrados 

os procedimentos para instalação do protocolo de compartilhamento de arquivos NFS, 

da Sun Microsystems. 

3.2.1 CONFIGURAÇÕES DO LADO SERVIDOR 

Primeiramente será necessário instalar os pacotes básicos para o funcio-

namento do serviço pelo servidor, com sistema operacional Linux Debian 9.5 ‘Stretch’ 

e interface gráfica Xfce. Lembrando que a interface gráfica servirá somente para faci-

litar as verificações e testes acerca das configurações, não sendo obrigatória a insta-

lação da mesma. Será mostrado a configuração do NFS sem o Kerberos, por ser mais 

simplificada. 

Figura 11: Criando um atalho para um compartilhamento (mapeando uma unidade de rede). 

➔                  ➔ 
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Ao término da instalação básica do sistema operacional, deve-se atualizar 

o sistema como ‘root’, ou superusuário, através dos comandos listados abaixo, como 

demonstrado para a instalação do Samba. 

$ su //Entre com a senha definida no momento da instalação do sistema operacional 
# apt update 

# apt upgrade –y 

Após a atualização do sistema tem-se que entrar com os seguintes co-

mando para a instalação do NFS. Para o servidor, os arquivos e configurações são as 

que seguem: 

# apt install nfs-kernel-server -y 

Com isso os pacotes para o NFSv4, lado servidor, estarão instalados e 

prontos para começarmos a configuração dos compartilhamentos. Nesse ponto po-

derá haver alguma falha ao iniciar o serviço pois ainda não há entradas para /etc/ex-

ports. É sempre importante lembrar de reiniciar o serviço após o término de cada nova 

configuração ou alteração de configurações anteriores. 

Supondo que queremos compartilhar a pasta /backup/, esta deverá ser cri-

ada, com o comando abaixo: 

# mkdir /backup 

Agora a pasta está pronta e podemos iniciar as configurações, em /etc/de-

fault/nfs-kernel-server ficará assim (depois de acessado com o comando # nano 

/etc/default/nfs-kernel-server): 

NEED_SVCGSSD=no  //Onde ‘no’ é o padrão, por que não será ativada a segurança no NFSv4. 

No arquivo de compartilhamentos, /etc/exports, a configuração fica assim 

(depois de acessado com o comando # nano /etc/exports): 

/backup 10.2.46.125(rw,nohide,no_root_squash,no_subtree_check,sync) 

Cabe observar que como foi identificado somente um endereço IP como 

autorizado a acessar o compartilhamento, não é necessário colocar a máscara de sub-

rede. Por fim, é necessário reiniciar o serviço do NFS com o comando: 

# systemctl restart nfs-kernel-server.service 
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3.2.2 CONFIGURAÇÕES DO LADO CLIENTE 

Com a configuração do lado do Servidor finalizada, agora passemos para 

a configuração do lado do Cliente: 

$ su //Entre com a senha definida no momento da instalação do sistema operacional. 
# apt-get install nfs-common 

Será necessário montar a partição do compartilhamento na máquina local. 

Para isso a pasta onde será montada o compartilhamento deve existir no Cliente. 

Pode-se usar o mesmo comando do servidor (# mkdir...). Essa informação de mon-

tagem de partições feitas pelo usuário é perdida a cada reinicialização do sistema, o 

que nos levará a seguinte configuração no arquivo /etc/fstab (com o comando # nano 

/etc/fstab): 

10.2.46.128:/ /backup nfs4 _netdev,auto 0 0 

É bom observar que está sendo tomado por verdade que o endereço IP do 

Servidor é 10.2.46.128, enquanto o endereço IP do Cliente é 10.2.46.125, ambos 

tendo como máscara de sub-rede /22. Nesse cenário o “Servidor” é o Servidor de 

arquivos, enquanto o “Cliente” é na verdade um Servidor de Backup. Será conveniente 

que esteja distante do primeiro, evitando a perda dos dados caso haja alguma catás-

trofe na sala dos servidores em produção, incluso o Servidor de Arquivos. 

Ainda, quando a opção auto é definida, o compartilhamento é montado au-

tomaticamente na inicialização do sistema. A opção _netdev pode ser usada por 

scripts de montagem de sistemas de arquivos quando a rede estiver disponível, no 

caso de alguma falha na rede quando do início do sistema, abreviando a utilização do 

comando mount (sendo empregado da seguinte forma # mount /backup). 
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4 SOLUÇÕES PARA GESTÃO DOS DADOS 

Com o servidor de arquivos em produção no Quartel, ainda existiam de-

mandas que deveriam ser atendidas. Ainda havia a necessidade de proteger os dados 

dos usuários, bem como saber como os usuários estavam utilizando o espaço dispo-

nibilizado para eles. 

Devido à grande oscilação da energia, um número grande de estações de 

trabalho e notebooks se perdem com o passar do tempo. Com o intuito de possibilitar 

essa proteção para os dados, bem como ter meios de acompanhar o consumo do 

espaço do servidor, fez-se necessário a criação de rotinas para possibilitar a sobrevida 

do servidor e dos arquivos dos usuários. 

Assim, utilizando basicamente Shell Script, foram desenvolvidos os scripts 

abaixo, com uma mescla de HTML e JavaScript, obteve-se subsídios para dar maior 

qualidade ao serviço disponibilizado. 

4.1 CRIAÇÃO DO SCRIPT DE POLÍTICA DE ACOMPANHAMENTO DE CON-

SUMO 

Visando uma maior produtividade no acompanhamento do consumo pelos 

usuários, foi necessário a criação de um método que facilitasse essa verificação, en-

tretanto não seria necessária a automatização desse processo. Dado essa necessi-

dade, surgiu a ideia de construir um script que facilitasse a visualização dos consumos 

por parte dos usuários. Desta forma deu-se a implementação do código mostrado 

abaixo. 

A função desse script é coletar o tamanho de cada pasta dentro do com-

partilhamento padrão, criar um arquivo que irá auxiliar no processamento destes da-

dos coletados e tratar esses dados a partir de então obtendo uma apresentação de 

fácil entendimento, objetivando facilitar sua auditagem. 
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Levando em consideração um servidor de arquivos com um total de espaço 

de armazenamento de 2TB, ou seja, 2.147.483.648 Bytes, esse será o parâmetro de 

comparação no momento de calcular o consumo de cada usuário. Para adaptar o 

script para a realidade de outro servidor, basta substituir o valor correspondente na 

primeira linha que se inicia com “dados=...”. 

Cada grupo de usuários, divididos dentro das seções onde trabalham, utili-

zar-se-ão de uma pasta, onde o nome da pasta compartilhada será também o nome 

da seção, logo, isso facilitará na hora de definir o nome a ser utilizado na amostragem 

dos dados. 

Com esses dados processados em mãos, o script gerará um arquivo de 

saída onde mostrará os dados de forma gráfica, facilitando assim posteriores tomadas 

de decisão acerca da gestão do consumo dos dados disponíveis pelos usuários, esse 

arquivo será colocado na pasta da Seção de Informática, demonstrado pelo código 

“/home/shares/secinfor/estatisticas.html” na última linha do script, e assim so-

mente os usuários com credenciais de autorização para acessar aquela pasta poderão 

visualizar o arquivo de saída, ou seja, somente o administrador do sistema. 

Na Figura 12, é mostrado um exemplo da saída que será gerada pelo script, 

onde cada coluna mostra o consumo de cada usuário. 

 

Sempre que a página for aberta, cada coluna receberá uma cor diferente. 

Ao passar o mouse por uma coluna, na parte superior desta coluna, aparecerá um 

balão contendo informações acerca da quantidade de dados utilizados bem como qual 

Figura 12: Amostra do consumo humanizada. 
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a porcentagem que essa quantidade gasta representa, referente ao tamanho total dis-

ponível para o armazenamento. O script encontra-se disponível no Apêndice A deste 

projeto. 

4.2 CRIAÇÃO DO SCRIPT DE BACKUP 

Visando dar maior segurança e confiabilidade na disponibilidade dos arqui-

vos dos usuários, foi necessário a criação de uma política de backup, entretanto um 

processo manual não é mais cabível nos dias atuais. Com esse pensamento em 

mente, surgiu a ideia de constituir uma rotina, em forma de script. Para que o próprio 

sistema fizesse o processo de backup e posterior limpeza dos arquivos mais antigos, 

evitando a superlotação do disco com arquivos de backup com poucas modificações. 

Desta forma deu-se a implementação do código mostrado abaixo. 

#!/bin/bash 

## Criador: Marcelo de Oliveira Gonçalves 

## Script idealizado para manter uma política de backup dos arquivos 

## compartilhados no Servidor de Arquivos. 

## 

## Inicialmente este script poderia simplesmente fazer uma cópia dos 

## arquivos, como demonstrado nas linhas comentadas abaixo: 

## 

## mkdir /backup/backup_$(date +%d%m%y) 

## cp /home/compartilhamentos/* /backup/backup_$(date +%d%m%y) 

## 

## A linha mais abaixo é uma maneira otimizada de backup, pois realiza 

## a compactação dos arquivos compartilhados e já os coloca na pasta 

## montada referente ao servidor de backup. 

## 

 

tar -czf /backup/backup_$(date +%d%m%y).tar.gz /home/shares/ 

echo $(ls /backup) > arquivos.txt 

while read arq; do 

    nome_arquivo=($arq) 

    if((10#${#nome_arquivo[@]}>15)) 

    then 

        rm -f $(find /backup/ -mtime +15) 

    fi 

done < arquivos.txt 

rm arquivos.txt 

 

O código acima executa a compactação de todo o conteúdo da pasta 

“/home/shares/”, com todo seu conteúdo de subpastas que é onde se encontram os 
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arquivos dos usuários, na linha começando com o comando “tar”. Depois, é criado 

um arquivo que auxiliará nos testes para verificar a quantidade de arquivos existentes 

na pasta de backup, visto na linha que começa com o comando “echo”. Posteriormente 

o conteúdo da pasta backup é verificado e caso haja mais de 15 arquivos naquela 

pasta significa que existem mais de 15 arquivos de backup criados. Então é hora de 

excluir os arquivos mais antigos que é executado com a linha iniciada com o primeiro 

comando “rm –f”. Por fim, o arquivo auxiliar é excluído como mostra a linha que co-

meça com o último comando “rm”. 

Por último, mas não menos importante, devemos utilizar o agendador de 

tarefas do Linux, o crontab, para que este script seja executado uma vez por dia, por 

exemplo. Digamos que seu script de backup, chamado rotina_backup.sh, esteja lo-

calizado na pasta “/home/usuario/Documentos/”. Para agendar o processo junto ao 

crontab, basta digitar o seguinte em um terminal Linux: 

# crontab –e  // Abrirá a tela do arquivo do crontab 

No final do arquivo, deverá ser incluída a seguinte linha de código: 

0 0 * * * /home/usuário/Documentos/rotina_backup.sh 

Após a inserção da linha acima basta sair do arquivo digitando “control + o” 

(ctrl+o), para as modificações serem salvas, e “control + x” (ctrl+x), para sair do pro-

grama de edição nano. Pronto, o agendador de tarefas executará o script todos os 

dias às 00h. O comando acima pode ser modificado conforme a situação em que será 

empregado, no próprio arquivo de configuração do crontab tem uma explicação su-

mária do seu funcionamento, em inglês. Maiores detalhes podem ser vistos nas ex-

planações de Britto [22]. 
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CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 No desenvolvimento deste projeto, ficou evidente o quão importante é ter 

um espaço onde os usuários podem compartilhar seus arquivos com outros, bem 

como a importância de confiar no serviço oferecido pelo administrador da rede.  

Foi observado neste projeto que as funcionalidades implementadas ajudam 

a consolidar rotinas simples, que aumentam a confiabilidade, pela possibilidade de 

recuperação de informações perdidas, além de auxiliar na tomada de decisões acerca 

da gestão do espaço disponibilizado para os usuários.  

A versatilidade e possibilidades do protocolo Samba são maiores das ca-

racterísticas abordadas nesse projeto. Por isso este é o protocolo mais indicado para 

a implementação desse serviço, em detrimento do NFS. Apesar de mais rápido, o NFS 

é muito menos seguro, pois basta trocar um endereço IP pelo IP autorizado a acessar 

o servidor que este poderá fazer qualquer alteração nos dados ali armazenados. 

Nos dias atuais, existem várias possibilidades de armazenamento de arqui-

vos centralizado através de uma rede. Uma inovadora forma de armazenamento que 

aborda esse tema é um serviço modular denominado Nextcloud [25]. Utilizando o pro-

tocolo HTTP, PHP e MySQL, o Nextcloud abrange novas possibilidades. Com este 

serviço os arquivos podem ser compartilhados de maneira pontual com um único usu-

ário, com um grupo, ou ficar somente visível para quem o colocou no servidor.  

Baseado na arquitetura Cliente-Servidor, o Nextcloud utiliza a mesma ideia 

do Google Drive, por exemplo. Implantar essa ferramenta facilitaria ainda mais a ma-

nutenção do serviço de compartilhamento de arquivos, pois, após a instalação, a in-

clusão de usuários, grupos, controle de cotas de uso de disco, tudo é feito pelo nave-

gador. De qualquer máquina na rede, o administrador tem acesso as configurações, 

realizando as configurações que desejar. 

O Nextcloud ainda conta com plugins que facilitam ainda mais sua utiliza-

ção. Conta com o serviço de agenda, bate-papo, editor de documentos texto ou pla-

nilhas ou apresentações, e muitas outras facilidades para os usuários da rede. Os 

usuários que quiserem, podem instalar um aplicativo em seus celulares para gerenciar 

e sincronizar seus arquivos com o aparelho, tendo-os na mão, onde quiserem, desde 

que estejam na mesma rede onde se encontra o servidor. Esta facilidade também 

existe para os computadores, Windows e Linux. 
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ANEXOS 

APÊNDICE A – SCRIPT GERADOR DO GRÁFICO DE CONSUMO DE DADOS PE-

LOS USUÁRIOS. 

#!/bin/bash 

## Criador: Marcelo de Oliveira Gonçalves 

du -s /home/shares/* > uso.txt 

total=0 

dados=('2147483648, ') 

aux=() 

tamanho=0 

usuarios=("'Total do disco', 'Total gasto") 

while read dat; do 

    uso=($dat) 

    for ((i=0;i<10#${#uso[@]};i++)) 

    do 

        if((($i%2)==0)) 

        then 

            let total+=$((10#${uso[$i]})) 

            aux+=', '$((${uso[$i]})) 

        else 

            usuarios+="', '"${uso[$i]##*/} 

        fi 

    done 

((tamanho++)) 

done < uso.txt 

rm uso.txt 

dados+=$total 

dados+=$aux 

usuarios+="'" 

 

cor=() 

for ((i=0;i<$tamanho+2;i++)) 

do 

    cor+="'rgba('+Math.floor(Math.random()*255)+', '+Math.floor(Math.ran-

dom()*255)+', '+Math.floor(Math.random()*255)+', 0.6)', " 

done 

 

echo """<html> 

<head> 

  <script src="https://cdnjs.cloud-

flare.com/ajax/libs/Chart.js/2.6.0/Chart.min.js"></script> 

  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/boot-

strap/3.3.7/css/bootstrap.min.css"> 

  <title>Consumo de dados do Servidor de Arquivos</title> 

</head> 

<body> 

  <div class="container"> 

    <canvas id="myChart"></canvas> 

  </div> 

 

  <script> 

    let myChart = document.getElementById('myChart').getContext('2d'); 
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    // Global Options 

    Chart.defaults.global.defaultFontFamily = 'Lato'; 

    Chart.defaults.global.defaultFontSize = 18; 

    Chart.defaults.global.defaultFontColor = '#777'; 

 

    let massPopChart = new Chart(myChart, { 

      type:'bar', // bar, horizontalBar, pie, line, doughnut, radar, po-

larArea 

      data:{ 

        labels:[${usuarios}], 

        datasets:[{ 

          label:'Uso de dados', 

          data:[${dados}], 

          backgroundColor: [${cor}], 

          borderWidth:1, 

          borderColor:'#777', 

          hoverBorderWidth:2, 

          hoverBorderColor:'#000' 

        }] 

      }, 

      options:{ 

        title:{ 

          display:true, 

          text:'Consumo de dados do Servidor de Arquivos', 

          fontSize:25 

        }, 

        legend:{ 

          display:false, 

          position:'right', 

          labels:{ 

            fontColor:'#000' 

          } 

        }, 

        layout:{ 

          padding:{ 

            left:50, 

            right:0, 

            bottom:0, 

            top:0 

          } 

        }, 

        tooltips:{ 

          enabled:true, 

          callbacks: { 

            label: function(tooltipItem, data) { 

              var label = data.datasets[tooltipItem.datasetIndex].label+': 

'; 

              var value = data.datasets[tooltipItem.dataset-

Index].data[tooltipItem.index]; 

              var cont = 0; 

              if (Math.trunc(value/1024)) { 

                value = Math.trunc(value/1024); 

                cont++; 

              } 

              if (Math.trunc(value/1024)) { 

                value = Math.trunc(value/1024); 

                cont++; 

              } 

              if (Math.trunc(value/1024)) { 

                value = Math.trunc(value/1024); 
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                cont++; 

              } 

              if (Math.trunc(value/1024)) { 

                value = Math.trunc(value/1024); 

                cont++; 

              } 

              switch (cont) { 

                case 3: 

                  return label+value+'TB'; 

                  break; 

                case 2: 

                  return label+value+'GB'; 

                  break; 

                case 1: 

                  return label+value+'MB'; 

                  break; 

                default: 

                  return label+value+'KB'; 

                  break; 

              } 

            }, 

            footer: function(tooltipItems, data) { 

              var pctg = 0; 

              tooltipItems.forEach(function(tooltipItem) { 

                pctg = parseFloat(((data.datasets[tooltipItem.dataset-

Index].data[tooltipItem.index]/2147483648)*100).toFixed(2)); 

              }); 

              return 'Porcentagem de uso total: '+pctg+'%'; 

            } 

          } 

        }, 

        scales: { 

          xAxes: [{ 

            display: true, 

            scaleLabel: { 

              display: true, 

              labelString: 'Usuarios' 

            } 

          }], 

          yAxes: [{ 

            display: false, 

            scaleLabel: { 

              display: true, 

              labelString: 'Dados gastos' 

            }, 

            type: 'logarithmic', 

            ticks: { 

              min: 0, 

              max: 2147483648, 

            } 

          }] 

        } 

      } 

    }); 

  </script> 

</body> 

</html>""" > /home/shares/secinfor/estatisticas.html 


