
Instalando e configurando o servidor SAMBA. 
Para instalar e configurar o Samba, conecte-se como usuário root para que você tenha todos os 
privilégios para instalação de pacotes,  criação de usuários e grupos. 

Caso você não esteja logado como root, basta digitar o comando $su em seu terminal. 

Automaticamente o Linux vai pedir a senha de root, ai é só logar, conforme a ilustração abaixo. 

 

Vamos instalar o Samba seguindo o comando descrito abaixo: 

#apt-get install samba samba-common python-glade2 

 

Agora que o Samba já está instalado, crie três usuários utilizando o comando adduser, o qual já vimos 
anteriormente, conforme a descrição abaixo: 

#adduser administrativo 

#adduser contabil 

#adduser engenharia 

 

Em cada usuário será pedido para que insira algumas informações sobre os mesmos, no exemplo o 
qual estamos usando, não iremos adicionar nenhuma informação. 

 

 



CRIANDO OS DIRETÓRIOS 

Vamos criar dois diretórios para troca de arquivos entre sistemas operacionais. 

Os diretórios a serem criados em nosso exemplo são: Tecnologia e Documentação. 

Esses diretórios serão criados na pasta /home e para isso basta executar os comandos abaixo: 

#cd /home 

#mkdir Tecnologia Documentacao 

 

A forma que escrevemos o comando faz com que ambos sejam criados automaticamente. 

 

CONFIGURANDO O SERVIDOR 

Vamos dar início a configuração do servidor Samba. 

Antes de efetuarmos qualquer alteração no servidor, faça um backup do arquivo smb.conf para 
smb.conf.ori. 

É importante fazer cópia de segurança de seus arquivos, pois caso haja algum problema durante a 
configuração, o arquivo possa ser restaurado. 

Então vamos fazer a cópia da seguinte forma: 

#cp   /etc/samba/smb.conf   /etc/samba/smb.conf.ori 

Desta forma foi feito uma cópia de seu arquivo. 

 

Imagem acima exibe os dois arquivos smb.conf e smb.conf.ori 

Agora devemos apagar o conteúdo do arquivo original, pois o mesmo encontra-se com várias linhas 
de texto em seu interior. 

Caso você queira visualizar o conteúdo do arquivo smb.conf  antes de ser apagado, execute o 
comando descrito abaixo: 

#cat     /etc/samba/smb.conf 



Execute o comando echo para limpar o conteúdo do arquivo smb.conf conforme a linha descrita 
abaixo. 

# echo   '   '   >   /etc/samba/smb.conf 
 

 
 

Imagem acima exibe parte das 333 linhas descritas no arquivo smb.conf. 
  
Após limpar o conteúdo do arquivo smb.conf, adicione as seguintes informações (modifique 
mediante as suas necessidades):  

 
# nano /etc/samba/smb.conf  

 
#==================== Global Settings ======================= 
[global] 
workgroup  =  COMPUTACAO 
server  string  =  Samba Server   %v 
netbios  name  =  samba 
security  =  user 
map  to  guest  =  bad  user 
dns  proxy  =  no 
#==================== Diretório Publico ====================== 
[tecnologia] 
path  =  /home/Tecnologia 
valid users  =  @filial 
browsable  =  yes 
writable  =  yes 
guest ok  =  yes 
read only  =  no 
#==================== Diretório Restrito ===================== 
[documentacao] 
path = /home/Documentacao 
valid users = @matriz 
browsable = yes 
writable = yes 
guest ok = yes 
read only = no 
 



Saia do arquivo após a edição, salvando com o mesmo nome "smb.conf"  e reiniciar o serviço com o 
comando descrito abaixo.  

 
# /etc/init.d/samba restart 

 

 

 

CONFERINDO DIRETÓRIOS E PERMISSÕES DE USUÁRIOS 

Como os diretórios foram criados pelo usuário root, nenhum outro usuário tem permissão de 
manipulação destes diretórios. 

Observe a figura abaixo que o Linux não permite criar o subdiretório teste dentro do diretório 
documentacao. 

 

Para conferir as permissões dos seus arquivos e diretórios, use o comando descrito abaixo: 

#ls –l 

 

PERMISSÕES DOS DIRETÓRIOS E ARQUIVOS LINUX 

A distribuição das permissões nos permite a auxiliar a manipulação de arquivos e diretórios inserindo 
ou removendo permissões com leitura, execução e escrita conforme já visto no início deste curso. 

Vamos, a partir do comando chmod (abreviação de change mode – alterar modo), alterar as 
permissões dos diretórios conforme os dois exemplos abaixo. 

# chmod -R 0777 Tecnologia 

# chmod -R 0770 Documentacao 



 
Exemplo de como funciona a tabela de permissões: 

         Permissão    Binário 

---     000 

--x     001 

-w-     010 

-wx     011 

r—     100 

r-x     101 

rw-     110 

rwx     111 

 

GERENCIANDO O SAMBA E REINICIANDO O SERVIÇO 

Vamos criar os grupos e inserir as pastas dentro dos grupos. 

O grupo “MATRIZ” conterá os usuários Administrativo e Contábil. 

#addgroup matriz 

O grupo “FILIAL” conterá o usuário Engenharia. 

#addgroup filial 

Vamos agora adicionar os usuários aos grupos. 

Ao grupo “MATRIZ”. 



#adduser administrativo matriz 

#adduser contabil matriz  

Vamos fixar restrições aos grupos. 

#usermod –G matriz administrativo 

#usermod –G matriz contabil 

Ao grupo “FILIAL”. 

#adduser engenharia filial 

Vamos fixar restrições ao grupo. 

#usermod –G filial engenharia 

Vamos mudar os donos dos diretórios 

#chown –R administrativo:matriz Documentacao 

#chown –R engenharia:filial Tecnologia 

Para conferir as alterações basta executar o comando: 

#ls –l 

 

Vamos adicionar os usuários ao Samba com uma observação, devemos utilizar a mesma senha do 
usuário Linux. 

#smbpasswd –a administrativo 

#smbpasswd –a contabil 

#smbpasswd –a engenharia 

 

FINALIZANDO 

Reinicie o Samba: 

# /etc/init.d/samba restart 

 



Verificando os parâmetros do Samba 

Após reiniciar o Samba, execute o login do Linux em modo gráfico para facilitar a visualização. 

Localize a opção “Navegar na rede” em sua distribuição Linux e observe que o Samba já está 
funcionando. 

 

Abra o Windows, acesse a rede e observe que ele também se conectou ao Samba. 

 

Clique sobre o ícone “SAMBA” no Windows e abra o diretório “Tecnologia”. 

Insira o login e senha criados no Samba. (Login: administrativo / senha: {senha_criada_no_Samba} ) 

 



A partir de agora, qualquer arquivo enviado para o diretório Tecnologia, será guardado 
automaticamente no Samba que foi instalado e configurado no Linux. 

 

 

 

 

 


