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Atua a mais de 10 anos na área de Informática no segmento de Redes de 
Computadores, Servidores Linux, Segurança da Informação, Consultoria e Projetos 
em Redes LAN / WAN, Consultoria e Projetos de CFTV e Desenvolvimento Web 
com CMS: WordPress. Atualmente trabalha na empresa inglesa British Telecom 
como Analista de TI e também trabalha como professor universitário na ESAMC 
(Escola Superior de Administração, Marketing e Comunicação), Campus – 
Sorocaba/SP e nas horas vagas atua como palestrante de eventos de Software 
Livre, IPV6, entre outras tecnologias voltadas a Redes de Computadores. O Prof. 
Fernando Santorsula é graduado em Redes de Computadores pela (UNIP) 
Universidade Paulista (Campus –  Sorocaba/SP), Pós-graduado em Redes de 
Computadores pela (UNIMEP) Universidade Metodista de Piracicaba/SP. Atualmente 
o professor é mestrando na FEEC (Faculdade de Engenharia Elétrica e de 
Computação – UNICAMP – Campinas/SP) com ênfase em Redes de Computadores.
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Objetivo da Oficina:
  

"Samba 4 em modo PDC no Ubuntu Server" 
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* Instalar e configurar o Ubuntu Server 
  

* Instalar e configurar o Samba 4
  
* Configurar permissões de acesso
  
* Testar compartilhamentos e seus recursos
  




 Introdução: SAMBA
  
Nada mais é que um software utilizado em sistemas operacionais do 
tipo Unix, que simula um servidor Windows, permitindo que seja feito 
gerenciamento e compartilhamento de arquivos em uma rede 
Microsoft.
  
Na versão 3, o Samba não só provê arquivos e serviços de 
impressão para vários Clientes Windows, como pode também 
integrar-se com Windows Server Domain, tanto como Primary 
Domain Controller (PDC) ou como um Domain Member. Pode fazer 
parte também de um Active Directory Domain.
  
  



  
O Samba foi criado por Andrew Tridgell, com o intuito de montar 
um espaço em disco em seu PC para um servidor Unix computador 
que na época rodava em sistemas DOS, o SAMBA inicialmente foi 
utilizado pelo sistema de arquivos NFS (Network File System) para o 
acesso em rede. 

Como surgiu o SAMBA ? 

Andrew Tridgell teve que escrever um Sniffer (pequeno programa 
para captura de tráfego de dados em rede) para poder analisar o 
tráfego de dados gerado pelo protocolo NetBIOS. Uma vez 
implementado, Tridgell utilizou engenharia reversa em cima do 
protocolo SMB (Server Message Block) e implementou no Unix. Isso 
fez com que o servidor Unix aparecesse como um servidor de 
arquivos Windows em seu computador com DOS.
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OK ! Muito legal tudo isso, mas e agora ? 
  
  



MÃO NA MASSA !!!

 
  
  

MÃO NA MASSA !!!

 
  
  

ATENÇÃO! Antes de começarmos, tem um aviso no próximo slide >>
 
  
  



O download desta apresentação, procedimento prático que iremos realizar e a 
imagem .ISO do (Ubuntu Server 16.10) estarão na página oficial do palestrante.

www.fhs.pro.br > Clicar no banner: FLISOL – Edição: 2017
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