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Permissão de Acesso




Há uma maneira de restringir o acesso aos arquivos e
diretórios para que somente determinados usuários
possam acessá-los. A cada arquivo e diretório é
associado um conjunto de permissões. Essas permissões
determinam quais usuários podem ler, e escrever
(alterar) um arquivo e, no caso de ser um arquivo
executável, quais usuários podem executá-lo.
Se um usuário tem permissão de execução para um
diretório, significa que ele pode realizar buscas dentro
daquele diretório, e não executá-lo como se fosse um
programa.
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Quando um usuário cria um arquivo ou um diretório, o
LINUX determina que ele é o proprietário (owner)
daquele arquivo ou diretório.
O esquema de permissões do LINUX permite que o
proprietário determine quem tem acesso e em que
modalidade eles poderão acessar os arquivos e
diretórios que ele criou.
O super-usuário (root), entretanto, tem acesso a
qualquer arquivo ou diretório do sistema de arquivos.

"51&&*' 1' 1#' E%1' #*2"472"21'141&'$*210)*'"51&&"0'*&'"0E%7F*&
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Permissão de Acesso

!"#$"! %&'()**+&*!,&!-.&**/0
 O conjunto de permissões é dividido em três classes:
:'5*6H%6>*'21'$10#7&&91&','27F7272*'1#'>0X&'54"&&1&Y'$0*$071>A07*
%&%A07*&C'U#'=0%$*'$*21'5*6>10'$1&&*"&'2*'#1&#*'21$"0>"#16
◦ Proprietário
1&>A'>0"P"4@"62*'H%6>*'1#'%#'$0*H1>*C':&'%&%A07*&'E%1'$10>165
◦ Grupo
#1&#*'=0%$*'0151P1#'*'
#1&#*' 6B#10*' 2*' =0%$*' K>"#P,#' 5@
Z0*%$'
S2' *%' ZS[LC' I&>1' 6B#10*' ,'"0#"O16"2*'6*'"0E%7F*'\1>5\$
◦ Usuários

5*#'*%>0"&'76N*0#"891&'21'7216>7N75"8)*'&*P01'5"2"' %&%A07*C' :'
\1>5\=0*%$' 5*6>,#' 76N*0#"891&' 21' 5*6>0*41' &*P01' >*2*&' *&'=0%
&7&>1#"C'G&&7#J'$*21'<&1'2"0'$10#7&&91&'21'"51&&*'27N1016>1&'$
 Quando você executa ls-l em um diretório qualquer, os
%#"'21&>"&'>0X&'54"&&1&C
arquivos são exibidos de maneira semelhante a seguinte:
Q%"62*'F*5X'1M15%>"'4&<4'1#'%#'2701>?07*'E%"4E%10J'*&'"0E%7F*&'
21'#"6170"'&1#14@"6>1'"'&1=%76>1Y

>*>"4'.]^_`20WM0<M0<M'.'*274&*6'"2#76'.]`-'GP0'a'_.Y.b'c0:NN751daC_dS6>"4"5"*de762*W&\
<0W<0<<0<<'_'4%7O$'"2#76'__^b__bab':%>'^_'a_Yab'P0*NN751C*0=CaC]C.C0$#C>"0CPOa
<0W<0<<0<<'_'0**>'0**>'__f^a.-_.'[1O'af'_.Y.f'P0*NN751C*0=CaC_C]C0$#C>"0CPOa
<0W<0<<0<<'_'4%7O$'"2#76'`]^`]_b-':%>'^_'aaY].'c0:*daC]C.de76^aS6>14d76&>"44d$><c
<0W<0<<0<<'_'0**>'0**>'`_^af-_h'+"6'h'a_Yaf'c0:*daC_C]d]f]_]hde76^aS6>14d76&>"44d

G&'5*4%6"&'E%1'"$"0151#'6"'47&>"=1#'&)*Y
_C I&E%1#"'21'$10#7&&91&i
aC TB#10*'21'47="891&'2*'"0E%7F*i
^C T*#1'2*'%&%A07*'2*6*'2*'"0E%7F*i
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20WM0<M0<M'.'*274&*6'"2#76'.]`-'GP0'a'_.Y.b'c0:NN751daC_dS6>"4"5"*de762*W&
<0W<0<<0<<'_'4%7O$'"2#76'__^b__bab':%>'^_'a_Yab'P0*NN751C*0=CaC]C.C0$#C>"0CPOa
<0W<0<<0<<'_'0**>'0**>'__f^a.-_.'[1O'af'_.Y.f'P0*NN751C*0=CaC_C]C0$#C>"0CPOa
<0W<0<<0<<'_'4%7O$'"2#76'`]^`]_b-':%>'^_'aaY].'c0:*daC]C.de76^aS6>14d76&>"44d
 As colunas que aparecem na listagem são:
<0W<0<<0<<'_'0**>'0**>'`_^af-_h'+"6'h'a_Yaf'c0:*daC_C]d]f]_]hde76^aS6>14d76&
1. Esquema de permissões;
2. Número de ligações do arquivo;
G&'5*4%6"&'E%1'"$"0151#'6"'47&>"=1#'&)*Y
3. Nome do usuário dono do arquivo;
_C
I&E%1#"'21'$10#7&&91&i
4. Nome do grupo associado ao arquivo;
5.aC TB#10*'21'47="891&'2*'"0E%7F*i
Tamanho do arquivo, em bytes;
6.^C T*#1'2*'%&%A07*'2*6*'2*'"0E%7F*i
Mês da criação do arquivo; Dia da criação do arquivo;
7. Hora da criação do arquivo;
.C T*#1'2*'=0%$*'"&&*57"2*'"*'"0E%7F*i
8. Nome do arquivo;
hC 3"#"6@*'2*'"0E%7F*J'1#'Pj>1&i
-C kX&'2"'507"8)*'2*'"0E%7F*i'[7"'2"'507"8)*'2*'"0E%7F*i

\1>5\=0*%$' 5*6>,#' 76
Permissão de Acesso
&7&>1#"C'G&&7#J'$*21
O esquema de permissões está dividido em 10 colunas,
que indicam
%#"'21&>"&'>0X&'54"&&
◦ se o arquivo é um diretório ou não (coluna 1)
◦ modo
de acesso para o proprietário (colunas 2, 3 e 4)
Q%"62*'F*5X'1M15%>"
◦ para o grupo (colunas 5, 6 e 7)
21'#"6170"'&1#14@"6
◦ para
os demais usuários (colunas 8, 9 e 10)


>*>"4'.]^_`20WM0<M0<M'.'*274&*6'"2#76
<0W<0<<0<<'_'4%7O$'"2#76'__^
<0W<0<<0<<'_'0**>'0**>'__f^a

\1>5\=0*%$' 5*6>,#' 76N
Permissão
de Acesso
&7&>1#"C'G&&7#J'$*21'
O esquema de permissões está dividido em 10 colunas,
%#"'21&>"&'>0X&'54"&&1
que indicam
◦ se o arquivo é um diretório ou não (coluna 1)
Q%"62*'F*5X'1M15%>"'
◦ modo de acesso para o proprietário (colunas 2, 3 e 4)
◦ para o grupo (colunas 5, 6 e 7)
21'#"6170"'&1#14@"6>


◦ para os demais usuários (colunas 8, 9 e 10)

>*>"4'.]^_`20WM0<M0<M'.'*274&*6'"2#76'.
<0W<0<<0<<'_'4%7O$'"2#76'__^b
 Existem três modos distintos de permissão de acesso:
leitura (read), escrita (write) e execução (execute)
<0W<0<<0<<'_'0**>'0**>'__f^a.<0W<0<<0<<'_'4%7O$'"2#76'`]^`

\1>5\=0*%$' 5*6>,#' 76N
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&7&>1#"C'G&&7#J'$*21'
O esquema de permissões está dividido em 10 colunas,
%#"'21&>"&'>0X&'54"&&1
que indicam
◦ se o arquivo é um diretório ou não (coluna 1)
Q%"62*'F*5X'1M15%>"'
◦ modo de acesso para o proprietário (colunas 2, 3 e 4)
◦ para o grupo (colunas 5, 6 e 7)
21'#"6170"'&1#14@"6>


◦ para os demais usuários (colunas 8, 9 e 10)

>*>"4'.]^_`20WM0<M0<M'.'*274&*6'"2#76'.
<0W<0<<0<<'_'4%7O$'"2#76'__^b
 Existem três modos distintos de permissão de acesso:
leitura (read), escrita (write) e execução (execute)
<0W<0<<0<<'_'0**>'0**>'__f^a.<0W<0<<0<<'_'4%7O$'"2#76'`]^`
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Verificando as permissões de acesso
◦ O comando ls-l mostra os atributos dos arquivos e dos
diretórios.
◦ Normalmente as permissões padrão para os diretórios
(rwxrwxrwx)
◦ Para os arquivos as permissões padrão são (rw-rw-rw-)



Alterando a permissão de acesso
◦ chmod modo-de-permissão arquivo
◦ O modo de permissão poder representado no
formato Octal ou Simbólico.

Permissão!"#$%&'()*'+*&,
de Acesso


Formato octal./0"'10'20304*#%564"780&
do modo de permissões
9163&*5'2"10%':"330

Há oito valores numéricos possíveis (0 -7) que representam o
modo de permissão para cada tipo de usuário. Estes valores são
*
obtidos pela soma do tipo de permissão desejada,
segundo a tabela
abaixo:

;"3*/
< = >
Permissão *' A*/#"B*'
r w x
!"#$%&'' ?' @&"51*'
*4B"3C' #%10' *' #*1*
Valor *' $/*$/60BF/6*'
4 2 1
$/*E>' $"/"' D%0'
B05G"' "40&&*' B*B"
%&%F/6*&' HE/%$*' 0'*%B/*&I'B05G"#'"$05"&'$0/#6&&
!"#$%&'"())"*+&,-

(.+/0"12343-56").+70"123-5

!"8978"*+&,7+/0+70+70"-",:;9<":9;+9"-2()"=>?"4@"--A@4"*+&,-

()*+,+-( .'/$01'( 23$45&36'( 7'( $'7'
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Formato simbólico do modo de permissões



O formato simbólico usa letras e símbolos para indicar o modo de
permissão. Ele é composto de três elementos :
◦ Tipo de usuário
 u Usuário ( Proprietário )
 g Grupo
 o Outros
 a Todos
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Formato simbólico do modo de permissões



O formato simbólico usa letras e símbolos para indicar o modo de
permissão. Ele é composto de três elementos :
◦
◦
◦
◦

Ação (A ação significa como serão alteradas as permissões.)
+ Acrescenta permissão(ões)
- Remove permissão(ões)
= Atribui a permissão explicitamente

◦ Os operadores + e - acrescentam e removem as permissões
relativas ao modo de permissão corrente.
◦ O operador = reinicializa todas as permissões explicitamente
(exatamente como indicado)
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Formato simbólico do modo de permissões



O formato simbólico usa letras e símbolos para indicar o modo de
permissão. Ele é composto de três elementos :
◦
◦
◦
◦

Tipo de permissão
r Leitura
w Gravação
x Execução

A'R/";"7)*
/'Y06B%/"
"'OJ04%7)*
A'R/";"7)*
S'4*#K65"7)*'10&&0&'B/P&'030#05B*&'A*/#"#'*'#*
"'OJ04%7)*
A*/#"B*'&6#KL364*N
S'4*#K65"7)*'10&&0&'B/P&'030#05B*&'A*/#"#'*'#*1
(
!"#$%&'
(simbólico
((?
A*/#"B*'&6#KL364*N
Formato(2
do modo de permissões
)B'26/0'"'$0/#6&&)*'10'0J04%7)*C'&*K/0'*'"/D%6;*'B
(!"#$%&'
O formato(2
simbólico usa letras e símbolos para indicar o modo de
(((?
*%B/*&'%&%F/6*&'?
permissão. Ele é composto de três elementos :
)B'26/0'"'$0/#6&&)*'10'0J04%7)*C'&*K/0'*'"/D%6;*'B0&
!"#$%&'",&70"<;9<;
*%B/*&'%&%F/6*&'?
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!"#$%&'",&70"<;9<;
!"8978"<;9<;

!"8978"<;9<;
7+/0+/7+/7"4",:;9<":9;+"9")-4"=>?"4@"-2A@2"<;9<;
7+/0+/7+/7"4",:;9<":9;+"9")-4"=>?"4@"-2A@2"<;9<;

-B'Z%10'"&'$0/#6&&80&'1*'"/D%6;*'$/*E='$"/"'D%0
$*&&"#'30/'*
0J04%BFT'3*'?
-B'Z%10'"&'$0/#6&&80&'1*'"/D%6;*'$/*E='$"/"'D%0'B
!"#$%&'">.+0"*+&,4

$*&&"#'30/'*

0J04%BFT'3*'?

!"#$%&'">.+0"*+&,4
!"8978

!"8978
7+70+70+7"0"-",:;9<":9;+9"-BCD"=>?"4@"@CA4D"*+&,4
7+70+70+7"0"-",:;9<":9;+9"-BCD"=>?"4@"@CA4D"*+&,4

