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Cotas em disco para usuários e grupos 

�  Introdução 
•  Sistema de cotas em disco é muito importante pois 

permite um controle efetivo do espaço em disco a ser 
utilizado por usuários e grupos. 

•  A implementação do sistema de cotas no Linux se dá 
por partições, ou seja, em todas as partições onde 
desejamos um efetivo controle devemos configurar o 
sistema de cotas. 



Cotas em disco para usuários e grupos 

�  Introdução 
•  As cotas são determinadas por usuário e/ou grupo, 

sendo que podemos impor limites por espaço 
ocupado e/ou por número de arquivos e diretórios 
criados. Por exemplo, se um determinado usuário 
recebe uma cota de 100 MB, ele poderá ocupar no 
máximo 100 MB de espaço na partição, seja qual for o 
diretório da partição. 

•  Ao mesmo tempo não terá contabilizado em sua cota 
algum arquivo ou diretório salvo em outra partição. 



Cotas em disco para usuários e grupos 

�  Implementação 
•  Como primeira etapa devemos instalar os pacotes que 

permitirão o uso do sistema de cotas, com o 
comando: 

 urpmi quota 
 
Em seguida devemos informar ao sistema de arquivos 
em qual(is) partição(ões) pretendemos implantar o 
sistema de cotas.  



Cotas em disco para usuários e grupos 

�  Implementação 
Para isto devemos editar o arquivo  /etc/fstab e inserir 
ao final da quarta coluna, separado por vírgula, a 
diretiva usrquota e/ou grpquota, dependendo se 
desejamos quotas para usuários, grupos ou ambas. 
No exemplo abaixo habilitamos cotas para usuários 
no /home e para usuários e grupos no /dados. 



Cotas em disco para usuários e grupos 

�  Implementação 
�  Arquivo original  
◦  /dev/hda5 / ext3 relatime 1 1 /dev/hda7 /home ext3 relatime 1 2 /

dev/hda9 /dados ext3 relatime 1 2  
◦  /dev/hda /mnt/cdrom auto umask=0,users,iocharset=utf8, 

noauto,ro,exec 0 0  
◦  /dev/hda1 /mnt/win_c ntfs umask=0,nls=utf8,ro 0 0  
◦  /dev/hda8 /mnt/win_d vfat umask=0,iocharset=utf8 0 0 none /

proc proc relatime 0 0  
◦  /dev/hda6 swap swap relatime 0 0 



Cotas em disco para usuários e grupos 

�  Implementação 
�  Arquivo modificado  
◦  /dev/hda5 / ext3 relatime 1 1  
◦  /dev/hda7 /home ext3 relatime, usrquota 1 2  
◦  /dev/hda9 /dados ext3 relatime, usrquota ,grpquota 1 2 
◦  /dev/hda /mnt/cdrom auto 

umask=0 ,users ,iocharset=utf8 ,noauto,ro,exec 0 0  
◦  /dev/hda1 /mnt/win_c ntfs umask=0,nls=utf8,ro 0 0  
◦  /dev/hda8 /mnt/win_d vfat umask=0,iocharset=utf8 0 0 none /

proc proc relatime 0 0  
◦  /dev/hda6 swap swap relatime 0 0 



Cotas em disco para usuários e grupos 

�  Implementação 
Após isto devemos desmontar e montar a(s) partição(ões) 
com parâmetros modificados para que o sistema de 
arquivos do kernel releia o arquivo fstab e monte segundo 
os novos parâmetros. Para isto devemos usar a seguinte 
seqüência de comandos: 
�  init 3   # Chaveamos para o modo texto 
�  Logar como root  
�  umount –a  # Desmontamos todas as partições 
�  mount –a  # Montamos todas as partições 
�  quotacheck –augv # Vai inicializar o sistema de cotas 



Cotas em disco para usuários e grupos 

�  Implementação 
Após isto serão criados os arquivos /home/aquota.user, /
home/aquota.group, /dados/aquota.user e /dados/
aquota.group. Estes arquivos são uma espécie de banco de 
dados que contém uma relação entre usuários/grupos e o 
espaço_em_disco/arquivos_e_diretórios usados pelos 
mesmos. 
�  Em seguida devemos ativar o sistema de cotas com o 

comando: 
quotaon -augv 



Cotas em disco para usuários e grupos 

�  Implementação 
�  Poderíamos desativar, caso desejássemos, o sistema de 

cotas, sem editar manualmente cada cota de usuário, 
com o comando:  quotaoff -augv 

�  Agora podemos restabelecer o modo gráfico com o 
comando: init 5 

�  e estabelecer as cotas por usuários ou grupos com o 
comando: edquota login 



Cotas em disco para usuários e grupos 

�  Implementação 
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Cotas em disco para usuários e grupos 

�  Implementação 
Para edição da cota de grupo o processo é exatamente o 
mesmo sendo que deve-se adicionar a flag -g no comando, 
por exemplo:  

 edquota -g grupo 
Podemos verificar a cota individual de algum usuário com 
o comando: 

 quota login 
Para verificar a cota de todos os usuários usamos o 
comando: 

 repquota -a 

 


