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O Protocolo SMB

• O SMB é o protocolo que atua no nível de 
aplicação responsável pelo compartilhamento 
de arquivos, impressoras, autenticação, etc. 

• É um protocolo cliente/servidor que foi 
mantido por várias empresas, entre elas está 
a Xerox, a 3Com e por último a Microsoft.  

• É através do protocolo SMB que os clientes 
conectam ao servidor, e, a partir deste, 
podem ler e escrever arquivos no servidor, 
enfim, fazer uso dos recursos compartilhados. 

• Geralmente estes clientes conectam ao 
servidor através dos protocolos TCP/IP, 
NetBEUI ou IPX/SPX. 



Servidor SMB

• 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 heterogêneas.



Servidor SMB

• O SAMBA atualmente é um servidor fundamental 
para a migração de pequenos grupos de trabalho à 
grandes domínios com clientes mistos. Nenhum 
servidor de rede NetBEUI conhecido proporciona 
tanta flexibilidade de acesso a clientes como o 
SAMBA para compartilhamento de arquivos/
impressão em rede. 

• Funções de segurança que foram adicionadas ao 
SAMBA hoje garantem um controle mais rigoroso 
que a própria implementação usada no Windows 
NT, incluindo o serviço 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.



Servidor SMB

• Sua configuração pode receber ajustes 
finos pelo administrador nos sockets 
TCP de transmissão, recepção, cache 
por compartilhamento, configurações 
físicas que afetam a performance de 
rede. 

• Seu código vem sendo melhorado 
constantemente por hackers, obtendo 
excelente performance com hardwares 
mais obsoletos.



SAMBA – Visão Geral

• A finalidade do serviço Samba é 
permitir que estações Linux e 
Windows® compartilhem recursos 
entre si em uma rede. 

• Através do Samba, o Linux pode servir 
clientes Windows, tornando-se:  
!
• Servidor de arquivo  
• Servidor de impressão  
• Servidor de autenticação e autorização  
• Servidor de nomes Windows® 



SAMBA - Histórico

• O Samba foi criado em 1992 por Andrew 
Tridgell e atualmente é mantido por uma 
equipe onde a maioria é de desenvolvedores 
voluntários. O Samba, tendo em vista suas 
funcionalidades acima, possui uma interação 
praticamente completa com estações de 
trabalho Windows®.  

• O Samba permite que uma estação de 
trabalho Linux se torne um membro 
totalmente funcional de uma rede Microsoft® 
para incluir compartilhamento de unidades de 
disco e impressoras, integração com grupos 
de trabalho e participação como cliente ou 
servidor em domínios Windows NT®. 



SAMBA - Características

• 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). 

• Montar um servidor de 
compartilhamento de impressão no 
Linux que receberá a impressão de 
outras máquinas Windows da rede.



SAMBA - Características

• Controle de acesso aos recursos 
compartilhados no servidor através de 
diversos métodos (compartilhamento, usuário, 
domínio, servidor); 

• Controle de acesso leitura/gravação por 
compartilhamento; 

• Controle de acesso de leitura/gravação por 
usuário autenticado; 

• Possibilidade de definir contas de 
"Convidados", que podem se conectar sem 
fornecer senha;



SAMBA - Características

• 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.



SAMBA - Características

• 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.



SAMBA - Características

• 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); 

• Permite montar unidades mapeadas de 
sistemas Windows ou outros servidores 
Linux como um diretório no Linux;



SAMBA - Características

• 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 a 
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.



SAMBA - Daemons

• O Samba utiliza-se de dois daemons:  
• smbd 

• Este é o daemon que fornece serviços 
como compartilhamento de arquivos e 
impressão, além da autenticação e 
autorização. 

• nmbd 
• Este é o daemon de Serviço de Nome 

NetBIOS. O mesmo pode ser utilizado para 
responder solicitações NetBIOS sobre 
resolução de nomes Windows em números 
IP. 



SAMBA - Instalação

• Instalação via pacotes RPM  
• samba-doc - documentação oficial do samba, 

localizado em  /usr/share/doc/samba-. São 
instalados vários documentos, exemplos de 
arquivos smb.conf, FAQ, textos em formato HTML 
e texto puro.  

• samba - é o pacote que inclui os daemons smbd e 
nmbd, essenciais para rodar um servidor Samba e 
alguns utilitários essenciais para administração do 
servidor, como o smbpasswd, smbstatus, etc.  

• samba-swat - este pacote, além de instalar o 
executável do SWAT - Samba Web Administration 
Tool - também instala o excelente livro “ Using 
Samba” distribuído livremente para o formato 
HTML, em inglês, da editora O'Relly. 



SAMBA - Configuração

• O arquivo de configuração do Samba é 
o smb.conf 

• Por padrão, este arquivo se encontra 
no diretório /etc e pode ser editado 
diretamente usando o editor de texto 
puro de sua preferência. 

• Você ainda pode usar alguns utilitários 
visuais como o swat - Uma ferramenta 
de administração do samba através de 
interface Web, que é fornecido no 
próprio pacote Samba; veja as páginas 
de manual (comando: man swat) para 
saber mais sobre o swat. 



SAMBA - Configuração

• O arquivo smb.conf é dividido em seções, 
onde cada seção é identificada por um 
identificador único cercado por colchetes ([]); 

• Cada seção define as características 
individuais de cada diretório ou de impressora 
compartilhados. 

• Entre cada seção e outra, existem diretivas 
definidas por palavras-chaves seguidos do 
sinal de igual (=) e o seu valor na sequência. 

• Para se desabilitar uma diretiva ou criar um 
comentário, simplesmente insira um ponto-e-
vírgula (;) ou uma cerquilha (#) no início de 
cada linha. Veja a seguir, as três seções 
especiais que por padrão já vem 
configuradas: 



SAMBA - Configuração

• Seção [Global]: Define os parâmetros de 
configuração gerais padrões para o servidor como 
um todo. Qualquer opção configurada nesta seção 
será aplicado a todo compartilhamento. Entretanto, 
se houver no compartilhamento um tipo de definição 
que já exista na seção global, esta não será 
sobreposta pelos parâmetros globais.  

• Seção [homes]: Define individualmente os 
parâmetros para os diretórios pessoais dos usuários. 
Ou seja, esta seção permite que os usuários 
acessem seus diretórios pessoais no servidor 
Samba. Por padrão, esta seção já vem pré-
configurada de forma que os usuários do Samba 
tenham acesso ao seus diretórios home [pessoais].  

• Seção [Printers]: Define os parâmetros para todas 
as impressoras compartilhadas pelo servidor. É a 
partir destas definições que compartilhamos 
impressoras na rede. 



Estrutura do arquivo smb.conf



Servidor NFS



NFS – RFC’s

• O protocolo Network File System é 
especificado nas seguintes RFCs:  
• RFC 1094 - “Especificação do 

protocolo Network File System”; 
• RFC 1813 - “Especificação da 

versão 3 do protocolo NFS”; 
• RFC 3010/3530 - “Especificação da 

versão 4 do protocolo NFS”



Network File System

• Através do NFS usuários e programas podem 
ter acesso a arquivos localizados em 
diretórios de servidores remotos, como se 
eles fossem arquivos locais. A rede se torna 
transparente para o uso dos arquivos ou 
árvore de diretórios acessados à distância.



Network File System 

• Serviço de rede que permite o 
compartilhamento transparente de sistemas 
de arquivos ou diretórios entre os nós de uma 
rede; 

• Permite que os administradores criem 
sistemas de arquivo centralizados que 
facilitam tarefas de gerência tais como 
manutenção e suporte. 

• É um sistema de arquivos distribuídos 
desenvolvido inicialmente pela Sun 
Microsystems, a fim de compartilhar arquivos 
e diretórios entre computadores conectados 
em rede, formando assim um diretório virtual. 



Network File System

• O NFS tradicional usa UDP como seu 
protocolo de transporte. Embora o NFS 
faça sua própria sequenciação de 
montagem e remontagem e verificação 
de erros, ambos NFS e UDP não 
possuem algoritmo de controle de 
congestionamento (controle de fluxo), o 
qual é essencial para uma boa 
performance numa rede IP de grandes 
proporções. 



Network File System

• Por esta razão deve-se evitar montar 
partições NFS tradicionais através de 
um roteador, linhas de longa distância 
usadas em WAN, ou através da 
Internet. 

• Alguns fabricantes já produzem 
sistemas que implementam NFS 
através de pacotes TCP (TCP-NFS) ao 
invés de UDP, permitindo assim seu 
uso com maior funcionalidade.



NFS - Arquitetura

• Servidores NFS exportam arquivos e 
diretórios de seu sistema local 

• /etc/exports 
• Clientes NFS montam arquivos/diretórios 

remotos para acesso local 
•  mount()



NFS - Características

• O NFS é um mecanismo que permite 
você montar um disco de uma máquina 
remota na sua, usando TCP/IP ou 
outro meio de transporte; 

• Implementado usando RPC (Remote 
Procedure Call), cujos protocolos são 
descritos usando XDR (eXternal Data 
Representation);



RPC

• Protocolo RPC (Remote Procedure 
Call): 
• Procedimentos remotos como se fossem 

locais; 
• Sistema de comunicação lógica cliente/

servidor para redes; 
• Execução remota de procedures (nº do 

servidor + nº do programa + nº do 
procedimento); 

• Permite comunicação de alto-nível entre 
diferentes sistemas operacionais;







NFS - Benefícios

• Reduz as exigências de armazenamento 
local, pois um servidor na rede pode 
armazenar uma única cópia do diretório 
ou arquivo, mantendo-o disponível para 
toda rede; 

• Simplifica as tarefas de suporte e 
manutenção dos administradores de 
sistema, as atualizações são 
centralizadas, únicas e num mesmo local 
tornando-se disponíveis imediatamente;  

• Os usuários não precisam conhecer 
comandos especiais para transferir ou 
manipular arquivos remotos.



NFS – Cliente/Servidor

• Existem dois lados do NFS: 
• Cliente: é o sistema que usa diretórios 

(ou arquivos) remotos como se eles 
fossem parte do seu sistema de 
arquivos (filesystem) local. 

• Servidor: é o sistema que torna seus 
diretórios disponíveis para uso através 
da rede. 





Mounting e Exporting

• Mounting: Anexar um diretório remoto do 
servidor ao filesystem local é chamado de 
“montagem” (mounting) do diretório. Trata-se 
de uma operação cliente. 

• Exporting: Fornecer um diretório para acesso 
remoto é chamado de “exportar” (exporting) o 
diretório. Trata-se de uma operação 
servidora.



O Protocolo Mount

• 1. Cliente envia o caminho de um arquivo ou 
diretório ao servidor NFS 

• 2. O servidor  responde retornando o 
filehandle correspondente 

• 3. O cliente envia o filehandle ao servidor 
NFS



NFS - Daemons

• O NFS é mantido por diversos daemons, 
processos que são executados em 
background no sistema. 

• Como dito anteriormente, alguns possuem 
função servidor e outros clientes.





Resumindo

• NFS Cliente: rodam os daemons  
• biod 
• (rpc.)stadt 
• (rpc.)lockd 

• NFS Servidor: rodam os 3 acima, mais 
• nfsd 
• (rpc.)mountd 
• biod não é realmente necessário para servidores, 

entretanto servidores freqüentemente também são 
clientes


