
Gerência de Redes Linux

IFSC – UNIDADE DE SÃO JOSÉ 
CURSO TÉCNICO SUBSEQUENTE DE 
TELECOMUNICAÇÕES 
!
Prof. Tomás Grimm



Sistemas Operacionais 

    
 Um Sistema Operacional (SO) pode    

ser descrito como sendo um software 
composto por um conjunto de rotinas 
que fornecem serviços básicos de uso 
geral que simplificam a utilização dos 
recursos de hardware de uma 
máquina.



Sistemas Operacionais 

! Existem vários Sistemas 
Operacionais, tais como: MS-DOS, 
UNIX, OS/2, VM/CMS, QNM, Windows, 
Windows NT, etc. 

! Alguns são usados como servidores 
(Unix, Windows NT, OS/2) enquanto 
outros rodam como clientes (Windows 
98/2000/XP, Linux, OS/2).



Sistemas Operacionais

 Podem ser classificados quanto ao    
número de usuários e número de 
tarefas. 

! Monousuário: apenas um usuário; 
! Multiusuário: vários usuários; 
! Monotarefa: apenas um programa 

pode ser executado de cada vez; 
! Multitarefa: vários programas podem 

ser executados ao mesmo tempo.



Linux - Histórico

 O Linux não é UNIX. O Linux é um 
UNIX. O UNIX foi um sistema criado e 
registrado pela Unix Lab. Todos os 
sistemas baseados naqueles códigos 
são chamados de uma forma geral de 
UNIX.  

 Linux é um kernel desenvolvido a 
partir de 1991 por Linus Torvalds, 
unido  a centenas de interessados 
(voluntários e empresas como a IBM, 
a HP e outras), capaz de rodar em 
múltiplas arquiteturas.



Linux - Histórico

  
 Aliado a ferramentas providas por 

terceiros (e.g. GNU, KDE, Apache, 
PHP) forma um sistema operacional 
robusto e flexível. O sistema 
operacional resultante da união entre 
o kernel do Linux e as ferramentas de 
terceiros pode ser chamado de GNU/
Linux ou apenas de Linux



Linux - Histórico

 O Linux é um sistema operacional multi-
tarefa e multi-usuário. Além disso, ele é 
suportado por várias plataformas (inclusive 
as mais populares como a arquitetura Intel, 
que todo o mundo usa). Ele é usado por 
muitas empresas (principalmente 
provedores) por sua alta capacidade de 
Rede e conversação com outros sistemas 
(como por exemplo, redes Windows e 
Novell), além de suportar também vários 
tipos de sistemas de arquivos. 



Linux - Estrutura

 Kernel: é o componente central de qualquer 
sistema operacional, contendo as principais 
tarefas de gerenciamento. 

!
! Gerenciamento de Dispositivos;  
! Gerenciamento de Processos. 
!

 Shell: é o interpretador do comandos do 
Linux, provê a interface para as decisões do 
usuário e a execução destas pelo Sistema 
Operacional.



Relações entre Kernel, Shell, Utilities, e Aplicações



Linux - Processos

  
 Sempre que um comando é digitado no 

prompt do shell, o mesmo invoca um 
programa. Enquanto este programa está 
sendo executado ele é chamado de 
processo. 

  O shell de login também é um processo, 
criado para o usuário na conexão ao 
sistema. Extingue-se com o logout. 

 Cada processo no Linux tem um identificador 
de Processo (PID - Process ID) único. 

 



Linux - Processos

 O Linux é um sistema operacional 
multitarefa. Qualquer usuário pode ter 
múltiplos processos executando 
concorrentemente, incluindo múltiplas 
sessões de login. 

 Durante o trabalho no shell de login, 
cada comando acarreta, pelo menos, 
um novo processo enquanto executa.



Linux - Processos

Comandos sobre processos do sistema: 
!
! ps - Listando processos  
! kill - Matando um processo  
! killall - Matando processos pelo 

nome  
! w - Lista os usuários logados  
 



Linux – Sistema de Arquivos

 Todos os arquivos no sistema de 
arquivos do Linux são organizados em 
uma hierarquia de múltiplos níveis 
chamada árvore de diretórios. 

!
! Arquivos diretório; 
! Arquivo convencional; 
! Arquivo de dispositivo; 
! Arquivo simbólico.



Linux – Árvore de Diretórios



Linux - Arquivos Convencionais

  
!Usados para armazenar informações, 

como textos, imagens, etc.  
!É o tipo de arquivo com o qual se 

trabalha usualmente. 
!Estão sempre localizados em um 

diretório. 
!Não contém outros arquivos.



Linux – Arquivos Diretórios

! Pontos de ramificação na árvore 
hierárquica. 

! Usados para organizar grupos de 
arquivos. 

! Podem conter arquivos comuns, 
especiais ou outros diretórios 

! Nunca contém informações "reais", 
com as quais se pode trabalhar 

! Todos são descendentes do diretório 
raiz, localizado no topo da árvore



Linux – Arquivos de Dispositivos

! Usados para representar dispositivos reais 
(terminal, impressora, etc) para I/O 

! Usualmente localizados apenas no diretório  
/dev 
! Unix considera qualquer dispositivo 

conectado ao sistema como um arquivo 
! Existem dois tipos de I/O: 
 ! Character 
 ! Block 
! Terminal é tratado como os arquivos: 
 ! stdin (standard input) para obter dados. 
 ! stdout (standard output) para enviar 

dados.



Linux – Arquivos Simbólicos

!
! O Linux permite encadear comandos 

usando-se o pipe (|). 
! O pipe cria um arquivo temporário 

que só existe para manter dados de 
um comando até serem lidos por 
outro.



Linux - comandos auxiliares

→ cal – mostra calendário 
→ date – mostra data 
→ clear – “limpa” a tela 
→ who – mostra quem está conectado ao 

sistema 
→ whoami – quem sou eu 
→ w – mostra quem está conectado ao sistema 

e o que está executando 
→ finger – mostra informações sobre usuários 
→ pwd – mostra o nome do diretório corrente



Linux - Comandos para manipulação de arquivos 

→ cd - Navegando entre diretórios  
→ ls - Listar arquivos  
→ mkdir - Cria um diretório  
→ rmdir - Remove um diretório vazio  
→ cp - Cópia de arquivos e diretórios  
→ mv - Move arquivos e diretórios  
→ rm - Deleta arquivos e diretórios  
→ ln - Linkando arquivos  
→ cat - Exibe o conteúdo de um arquivo ou  

direciona-o para outro  
→ file - Indicando tipo de arquivo 



Equipamentos Gerenciáveis

• Uma rede de computadores pode apresentar 
grandes problemas, a longo prazo, quando 
não gerenciada convenientemente. 

• Pode-se imaginar a dificuldade de se 
interconectar máquinas tão diferentes 
quanto: 

   – computadores, 
   – switches, 
   – roteadores, 
   – impressoras, 
   – modems



Equipamentos Heterogêneos

• como fazer uso 
   – de alarmes, 
   – indicadores de performance, 
   – estatísticas de tráfego 
   – contabilização 
• forem diferentes entre cada equipamento ou 
fabricante. 
 Exemplos de plataformas portáteis para 

equipamentos heterogêneos são: P4, 
PARMACS, Express, PVM, MPI, entre 
outros.



Crescimento das Redes

• A dificuldade aumenta conforme mais 
 componentes são adicionados a rede, 

agregando mais funções e mais usuários. 
• A ISO (International Standarts Organization) 

vem trabalhando a algum tempo na 
padronização da 

 gerência de redes para sistemas abertos 
(OSI –Open System Interconnection). 

• Paralelamente, a Internet contribuiu para 
acelerar a padronização da gerência.



Organismos de Padronização

• O trabalho do DARPA (Defense 
Advanced Project Research Agency) 
levou ao desenvolvimento do 
protocolo TCP/IP. 

• Nos últimos anos, a Internet  
Architeture Board (IAB) assumiu a 
liderança na elaboração de padrões 

 para a Internet. Dois padrões de 
gerência surgiram desses trabalhos:



Protocolos

• SNMP (Simple Network Management 
Protocol): 

 – um protocolo projetado para atingir 
soluções de curto prazo para a gerência, 
evitando as dificuldades da 

 padronização oficial. 
• CMOT (Commom Management Information 
Services and Protocol Over TCP/IP): 
 – planejado para solucionar os problemas de 

gerência a longo prazo, mas que não chegou 
a ser utilizado em grande escala.

Protocolos



• Atualmente, com o advento da Web, novas 
alternativas de gerência têm sido propostas. 

• Uma delas é o protocolo HMMP (HyperMedia 
Management Protocol), sob o comando da 
Desktop Management Task Force (DMTF). 

• A DMTF está trabalhando para a definição de 
padrões para a indústria através de uma 
nova sintaxe, a Managed Object Format 
(MOF), baseada no Commom Information 
Model (CIM).



• Com uma abrangência maior em termos de 
usuários, o próprio protocolo padrão da Web, o 
HTTP, tem sido utilizado para operações de gerência .  
Outros padrões, como o CORBA (Common Object 
Request Broker Architeture) estão sendo indicados para  
gerência na Web . 
 – CORBA Common Object Request Broker 

Architectureé um padrão definido pelo OMG Object 
Management Group que permite a comunicação entre 
aplicações localizadas em máquinas diferentes e 
implementadas utilizando diferentes linguagens de 
programação.


