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Gerência de usuários e contas

•  Usuário: alguém que possui uma 
identificação no sistema, um nome e 
um número; 

• Grupo: é um conjunto de usuários 
relacionados. Possui identificação 
única no sistema, assim como nome 
e número.



Arquivos de configuração

• /etc/passwd e /etc/shadow 
• informações de usuário 

• /etc/groups 
• informações de grupos



Comandos de gerenciamento

•  Usuário: 
• useradd 
• adduser 
• chage 
• passwd 
• usermod 
• userdel 
• finger 
• id 
• chfn



Comandos de gerenciamento

•  Grupo: 
• groupadd 
• gpasswd 
• groupmod 
• groupdel 
• groups 
• newgrp



Tipos de Permissões de Acesso

•  r 
• Permissão de leitura para arquivos. Caso for 

um diretório, permite listar seu conteúdo 
(através do comando ls, por exemplo). 

• w 
• Permissão de gravação para arquivos. Caso 

for um diretório, permite a gravação de 
arquivos ou outros diretórios dentro dele. 
Para que um arquivo/diretório possa ser 
apagado, é necessário o acesso a gravação. 

• x 
• Permite executar um arquivo (caso seja um 

programa executável). Caso seja um 
diretório, permite que seja acessado através 
do comando cd.



Tipos de Permissões de Acesso

As permissões de acesso a um arquivo/diretório 
podem ser visualizadas com o uso do comando 
ls -la.



Formato Simbólico
• -rwxrwxrwx joaquim users teste 
!

• A primeira letra diz qual é o tipo do arquivo. Caso tiver um 
“d” é um diretório, um “l” um link a um arquivo no sistema, 
um “-” quer dizer que é um arquivo comum, etc. 

• Da segunda a quarta letra (rwx) dizem qual é a permissão 
de acesso ao dono do arquivo. Neste caso joaquim ele 
tem a permissão de ler (r - read), gravar (w - write) e 
executar (x - execute) o arquivo teste. 

• Da quinta a sétima letra (rwx) diz qual é a permissão de 
acesso ao grupo do arquivo. Neste caso todos os 
usuários que pertencem ao grupo users tem a permissão 
de ler (r), gravar (w), e também executar (x) o arquivo 
teste. 

• Da oitava a décima letra (rwx) diz qual é a permissão de 
acesso para os outros usuários.Neste caso todos os 
usuários que não são donos do arquivo teste tem a 
permissão para ler, gravar e executar o programa.



Gerenciamento de Privilégios

• chmod: altera as permissões de acesso a 
arquivos. 
• chmod [opções] [permissões] [diretório/arquivo] 
!

• chown: muda o dono de um arquivo. 
• chown [opções] [dono.grupo] [diretório/arquivo] 
!

• chgrp: muda o grupo de um arquivo. 
• chgrp [opções] [grupo] [arquivo/diretório]



Comando umask

• A umask (user mask) são 3 números que 
definem as permissões iniciais do dono, 
grupo e outros usuários que o arquivo/
diretório receberá quando for criado ou 
copiado. Digite umask sem parâmetros para 
retornar o valor de sua umask atual. 

• A umask tem efeitos diferentes caso o arquivo 
que estiver sendo criado for binário (um 
programa executável) ou texto (‘Arquivo texto 
e binário’).



Comando umask

• Um arquivo texto criado com o comando 
umask 012;touch texto.txt receberá as 
permissões -rw-rw-r--, pois 0 (dono) terá 
permissões rw-, 1 (grupo), terá permissões 
rwe 2 (outros usuários) terão permissões r--.



Cotas para usuários

• Cota de disco é o número de 
arquivos e blocos de dados 
definidos pelo administrador para 
um determinado grupo ou usuário. 
• quota [opções] 

• -u <usuário> 
• -g <grupo> 
• -v exibe cotas em sistema de arquivo 

sem alocação.



Cotas para usuários

• Outros comandos úteis: 
• edquota: cria e edita cotas 

• edquota [opções] <usuário_ou_grupo> 
• repquota: informa a utilização das 

cotas. 
• repquota [opções] <sistema_arquivos>


