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SAMBA 4 COMO ALTERNATIVA AO ACTIVE DIRECTORY:
Um experimento em ambiente virtualizado.
SANTOS, P. B.
PRAZERES, R. B.
PASSOS, W. R. A.

RESUMO
As pequenas empresas vêm conquistando posição na economia, ainda que, conscientes das
limitações financeiras, buscam compatibilizar os seus recursos financeiros com a necessidade
de avanços da infra-estrutura, aperfeiçoamento dos processos produtivo e fortalecer o poder
no enfrentamento às mudanças, sobretudo, serem competitivas. As tecnologias da informação
surgem como alternativas para produzir os melhores resultados. Sabe-se que as tecnologias
e suas implementações por padrão promovem custo à organização. O uso de soluções livres
vai reduzir eventuais gastos com tecnologias da informação. O julgamento de quais soluções
implementar deve ser influenciado por fatores como: o modelo da organização, o nível dos
usuários, como estão os processos da organização. Então, a implementação de novas
tecnologias observa vários fatores. A metodologia aplicada para a construção das convicções
aqui exibidas vem da pesquisa experimental em laboratório (virtualizado) para posterior
implementação em pequena empresa K. Com objetivo conferir se alternativas em programas
free podem suportar, igualmente, a carga de trabalho que as soluções pagas, além, da relação
de custo-benefício entre as soluções. Sendo, por fim, exibidos tabelas e quadros com valores
decorrentes das possíveis soluções a serem implementadas. Apresenta-se, a conclusão de
que o uso de softwares gratuitos pode reduzir o custo em implementação de Tecnologia da
Informação em pequena empresa.
Palavras-chave: Redes de computadores. Samba. Active directory. Windows. Software livre.

ABSTRACT
Small companies have been gaining an economic position, although, aware of financial
regulations, they seek to be compatible with their financial resources with the need for
advances in infrastructure, improvement of productive and fueled processes or they cannot
undergo changes, especially competitive changes . Information technologies appear as
alternatives to produce the best results. It is known that technologies and their implementations
by default promote the cost of the organization. The use of free solutions will reduce
information technology costs. The judgment of which solutions to implement must be
influenced by factors such as: organization model, level of users, how are the organizational
processes. So, an implementation of new technologies observes several factors. The
methodology applied to build the convictions included here comes from experimental research
in the laboratory (virtualized) for later implementation in a small company K. In order to check
alternatives in free programs, it is also possible to use a workload that the solutions paid, in
addition to the cost-benefit ratio between the solutions. Finally, tables and charts with recovery
values for possible solutions implemented. The conclusion that the use of free software can
reduce the cost of implementing Information Technology in small businesses is presented.
Keywords: Computer networks. Samba. Active Directory. Windows. Free software.
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1 INTRODUÇÃO
Os serviços de diretórios são essenciais para a gestão de ativos informacionais
dentro da organização. Dentre eles, um dos mais conhecidos, é o serviço de diretório
da Microsoft. Disponível a partir, de versões do Sistema Operacional (SO) Windows
Server, identificado por Active Directory (AD) – abreviatura citada em Almeida;
Antunes; Limas (2013, p. 2), Negus (2014, p.461).
Outro serviço de diretório em ascensão é o SAMBA, atualmente em sua versão
4, está acessível a partir de algumas distribuições Linux ou, ainda, está disponível
separado para downloads. Tal serviço possui similaridades com o serviço de diretório
da Microsoft. Além de um custo de implementação inferior ao custo com a ferramenta
da Microsoft.
É possível inferir que custos, à organização, advindo da implantação de
recursos tecnológicos ou implementação de novas tecnologias da informação podem
interferir no planejamento estratégico da organização, se este não fizer parte das
estratégias da organização.
Portanto, numa relação entre o que foi planejado, sua execução e fatores
externo que demanda outras providências, há a necessidade de visualizar o presente
e a situação da organização frente aos desafios como a economia.
Segundo Levy (2019), a economia mundial num resumo da atual situação
parece ter havido uma estabilização da tendência de queda das taxas de crescimento
em números inferiores a período de registro entre 2016 a 2018, contudo, parece-lhe
não configurar uma recessão.
A vida de uma organização é de sobremaneira influenciada pelo fator
econômico. Para Alvares apud Gomes (2012), o “principal foco que deve ficar no radar
do empreendedor é se a economia está num ritmo crescente, estagnado ou até
decrescente”.
Conforme Davenport (1998, p. 12), “os administradores precisam, na verdade,
de uma perspectiva holística, que possa assimilar alterações repentinas no mundo
dos negócios e adaptar-se às sempre mutantes realidades sociais”.
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Assim sobre a Gestão da Tecnologia da Informação, também, cabe aos
administradores estarem preparados para suas constantes transformações, dentro da
organização. Por conseguinte, as opções de incrementos na tecnologia devem ser
compatíveis com a disponibilidade financeira da instituição.
Se por um lado fatores econômicos influenciam diretamente o desenvolvimento
da organização. Por outro, questões como, requisitos com a segurança da informação,
potencializam ou interferem, nas estratégias do negócio. Tem-se na segurança da
informação uma das premissas, garantidoras à competitividade, além da manutenção
do negócio.
À medida que a infraestrutura é concebida a segurança da informação deve ser
o estabelecida; - requisito a ser implementado pelos administradores de T.I. 1-, pois é
a partir desse requisito que demais recursos da organização podem ser mantidos.
Administradores de rede e de sistema. Esses membros da equipe
técnica lidam, no dia-a-dia, com a manutenção da infra-estrutura do
sistema existente. Isso significa gerenciar o acesso do sistema,
habilitar as contas individuais dos usuários, apontar e resolver
problemas de qualquer natureza, criar cópias de segurança, advertir
os usuários acerca de problemas potenciais e proporcionar
treinamento informal. (DAVENPORT, 1998, p. 146)

De acordo com Thompson (2017), computadores servidores mais comuns às
empresas são usados para controlar grupos de acesso e usuários, pagar IP2 entre os
terminais, compartilhar pastas de trabalho, compartilhar a conexão com a internet e
impressoras. Ele diz ser servidores básicos.
Pressupõem-se, que a partir de recursos de controle, a segurança da
informação será potencializada. Desta forma, o serviço de diretório é uma hipótese de
provedor de gestão, haja vista, as características: de controle de autenticação de
usuário; de disponibilidade de arquivos; e, de compartilhamento de recurso da rede
administrada.
A ferramenta da Microsoft AD é um software pago que gera custos
para as empresas. Além do AD, é necessário o uso de um sistema
operacional Windows Server, gerando um custo adicional em relação
à licença do sistema operacional. Mais outro agravante em relação ao

1
2

Tecnologia da Informação (TI).
Internet Protocol – se refere a um endereço de um dispositivo conectado à rede.
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custo com as licenças Cals3, ou seja, permite o direito de acessar
computadores na rede, serviços e tecnologias disponibilizadas em
sistemas operacionais instaladas em servidores. Utilizadas por
máquinas clientes ou por usuários. (ALMEIDA; ANTUNES; LIMAS,
2013, p. 2)

As CALS podem assumir dois tipos básicos:
CAL de Usuário - Disponibiliza-se uma CAL para cada usuário que
acessa o servidor para usar serviços como o armazenamento de
arquivos ou impressão, independentemente do número de dispositivos
que utilizam para o acesso. A CAL de Usuário é utilizada por
organizações que precisam ter acesso móvel à rede corporativa
usando vários dispositivos, ou a partir de dispositivos desconhecidos,
ou ainda para simplesmente ter mais dispositivos de usuários.
CAL de Dispositivo - Com um Device CAL, adquire-se uma CAL para
cada dispositivo que acessa o servidor, independentemente do
número de usuários que usam esse dispositivo. Cals de dispositivo
são utilizadas por organizações que possuem funcionários que
compartilham dispositivos, por exemplo, em diferentes turnos de
trabalho. (RUPAVE, 2018)

Por outro lado, o SAMBA4 é executado em uma plataforma diferente do
Microsoft Windows, assim, o uso de Cals é desnecessário, por ser um software livre.
De acordo com Almeida; Antunes; Limas (2013), são exemplos de Sistemas
Operacionais Livres: UNIX5, Linux6, OpenVMS7. Afirmam que, o SAMBA utiliza o
protocolo TCP/IP8, que é instalado no servidor host. E, quando configurado
corretamente, ele permite o compartilhamento de arquivos e impressoras entre
máquinas Windows e Linux de forma transparente.
Todavia, o cenário apresentado, anteriormente, estimula a profissionais,
estudantes, e público utilizador tecnologia da informação – atores, em buscar
alternativas compatíveis com a demanda identificada.

3

Licença de Acesso Cliente.
É um software servidor open source, desenvolvido inicialmente por Andrew Tridgell no ano de 1991 a fim
de garantir a interação e compartilhamento de recursos entre sistemas operacionais heterogêneos.
5
É um sistema operativo portável, multitarefa e multiutilizador originalmente criado por Ken
Thompson, Dennis Ritchie, entre outros, que trabalhavam nos Laboratórios Bell da AT&T.
6
É um termo popularmente empregado para se referir a sistemas operacionais que utilizam o Kernel Linux.
O núcleo (kernel) foi desenvolvido pelo programador finlandês Linus Torvalds, inspirado no sistema Minix.
7
Open Virtual Memory System ou apenas VMS - é o nome de uma tecnologia top de linha entre usuário e
sistema.
8
É o principal protocolo de envio e recebimento de dados MS internet. TCP significa Transmission Control
Protocol (Protocolo de Controle de Transmissão) e o IP, Internet Protocol (Protocolo de Internet).
4
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A procura de soluções de TI, os atores criam possibilidades. No entanto, é
imprescindível o conhecimento prévio sobre a aplicação de cada ferramenta
disponível no mercado. E, por acaso, se a alternativa “livre” atenderá as expectativas
e suportará a carga habitual de serviço do ator.
Portanto, para esse trabalho é importante o conhecimento, ao menos que
genérico, para alguns conceitos, que seguem.
Uma alternativa livre, SAMBA é o protocolo CIFS9 evolui-se do SMB 10
passando por várias melhorias.
Para Almeida; Antunes; Limas (2013 apud Morimoto, 2009. P.7) “o servidor
SAMBA possibilita o compartilhamento de arquivos e impressoras, também atua como
um PDC (Primary Domain Controller), autenticando os usuários em redes locais.”
Reconhecer os benefícios dessa operação favorecerão à organização e aos usuários,
potencializando o processo produtivo.

2 OS BENEFÍCIOS ESPERADOS
Disseminar informação e o conhecimento obtido durante a realização da
pesquisa experimental realizada, como subsídio, para garantir a eficiente
implementação do Active Directory11 sobre o SAMBA 4 em ambiente simulado.
Da ferramenta implementada: melhor gestão dos serviços de autenticação de
usuário, compartilhamento de arquivos, de quotas em disco, de impressão, de
segurança digital e instalação global por diretivas;
Conscientizar Profissionais de TI, estudantes de TI e público utilizador de TI do
uso de soluções open source como alternativas viáveis e compatíveis com soluções
pagas.
Neste artigo, aplica-se o serviço de diretório utilizando O SAMBA Versão 4, e

9

Common Internet File System
Server Message Block
11
É um conjunto de arquivos localizados no servidor de domínio, no qual estão todas as informações
que permitem controlar o acesso dos usuários à rede.
10
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assim, integrando clientes Microsoft, além de outros serviços de rede local, como
compartilhamento de arquivos e controle de acesso à internet, através do servidor
proxy squid12.
Segundo Morimoto (2003, p. 143), “o Squid possui muitos recursos, incluindo
autenticação de usuários, restrições de acesso, auditoria etc. tudo o que você precisa
para dar acesso à Internet para os funcionários de uma grande empresa, sem perder
o controle”.
O artigo apresenta registros das experiências identificadas durante o processo
de implementação de serviço de serviço de diretório com o uso da ferramenta SAMBA
4. Como uma empresa de pequeno porte pode implementar soluções de TI com custos
reduzidos, tendo em vista, a limitação de recursos financeiros para desenvolvimento
de parque tecnológico, em contra partida, a outras áreas em expansão do negócio na
organização.
A pesquisa acrescenta à ciência uma demonstração de que o uso de TI, ainda
que, com os devidos custos para a implementação pode, a partir, do uso de soluções
livres (open source), a exemplo – SAMBA 4, obter o mesmo resultado que software
pago (shareware) – Microsoft Windows Server e o serviço de diretório, ainda que este,
já seja consolidado e recomendado no mercado.
Com isso, apontar o benefício do uso de soluções TI gratuitas como forma de
reduzir os custos com implementação de tecnologia na empresa de micro e pequeno
porte, assim como, à comunidade que pode beneficiar-se da prática, a fim de,
solucionar as demandas tecnológicas do dia-a-dia. Sendo, a partir, da compreensão
de que soluções de TI open source podem ser tão viáveis e satisfatórias quanto as
pagas já estruturadas no mercado.
A escolha do tema, se dá, num momento em que a economia mundial, assim
como a brasileira, passa por resseção. Por esse motivo, propor alternativas
compatíveis com a realidade financeira a que, cada, empresa passa deve ser um dos

12

É um servidor Proxy e cache que permite tanto compartilhar o acesso à Web com outros PCs da
rede, quanto melhorar a velocidade de acesso através do cache. Morimoto (2003).
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alvos buscado pelo profissional de TI consciente da economia e do mercado que se
situa a organização.
Esse viés foi amplamente discutido e validado pelos integrantes desta produção
acadêmica. Que sobretudo, baseiam-se na literatura contemporânea da área de TI,
objetivando ainda, subsidiar profissionais, estudante e, demais, público utilizador de
tecnologia da informação.
O momento atual requer que os profissionais de TI, estudante e público
utilizador de tecnologia possam estar atentos às mudanças do meio: avanços na
tecnologia, às questões econômicas, além da política que influencia diretamente à
sociedade. Nesta perspectiva, a viabilidade de abordar o tema proposto a esta
produção acadêmica e científica alicerça-se em demandas sociais, educacionais e de
interesse organizacional.
A viabilidade da pesquisa torna-se possível pelo planejamento e execução de
um cronograma específico distribuído em etapas da seguinte forma: 1. Escolhas das
estratégias de pesquisa; 2. Levantamentos bibliográficos e documentais; 3. Pesquisa
Experimental; 4. Consolidação das informações obtidas nas etapas anteriores; 5.
Considerações dos estudantes, acerca do conteúdo consolidado; 6. Produção do
documento parcial, criação de artigo científico simplificado; e, 7. Produção do
documento final que contemplará a produção científica completa.

3 METODOLOGIA
A pesquisa evidenciou aspectos práticos sobre o uso de software livre em
contra partida às soluções pagas. Como característica principal trata-se de uma
pesquisa experimental.
Para Gil (2008, p. 51): de modo geral:
o experimento representa o melhor exemplo de pesquisa
científica. Essencialmente, o delineamento experimental
consiste em determinar um objeto de estudo, selecionar as
variáveis que seriam capazes de influenciá-lo, definir as formas
de controle e de observação dos efeitos que a variável produz
no objeto.
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Contudo, Gil (2008. p. 9) “a adoção de um ou outro método depende de muitos
fatores: da natureza do objeto que se pretende pesquisar, dos recursos materiais
disponíveis, do nível de abrangência do estudo e sobretudo da inspiração filosófica do
pesquisador”.
Com isso, introduz o apoio comprobatório as fundamentações teóricas a seguir.

4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A fundamentação teórica é a base para chegar ao conhecimento do assunto
proposto, descrevendo um pouco sobre o papel de cada ferramenta para,
posteriormente, colocar em prática a ideia sugerida no artigo.

4.1 Active Directory
É um serviço de diretório da Microsoft capaz de prover e gerir recursos
compartilhados.
O Active Directory armazena informações sobre objetos na rede e
torna essas informações fáceis de serem encontradas e usadas por
administradores e usuários. O Active Directory usa um
armazenamento de dados estruturado como base para uma
organização lógica e hierárquica de informações de diretório.
(MICROSOFT, 2017)

“O AD integra um conjunto de protocolos modernos de autenticação para redes
de computadores. Além de manter todos os protocolos antigos com o NT 4.0.13 serviço
de diretório NT.” (ALMEIDA; ANTUNES; LIMAS, 2013 apud METZMACHER, 2007).

4.2 SAMBA
Para a organização SAMBA em tradução automática pela ferramenta Google
tradutor:
O Samba é o conjunto de programas de interoperabilidade padrão do
13

Versão de Sistema Operacional Windows Server mais antiga que o Windows Server 2000.
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Windows para Linux e Unix. O Samba é um Software Livre licenciado
sob a GNU General Public License , o projeto Samba é um membro
da Software Freedom Conservancy . Desde 1992 , o Samba fornece
serviços de arquivo e impressão seguros, estáveis e rápidos
para todos os clientes que usam o protocolo SMB / CIFS, como todas
as versões do DOS e Windows, OS / 2, Linux e muitos outros. O
Samba é um componente importante para integrar perfeitamente
servidores e desktops Linux / Unix em ambientes do Active Directory
usando o daemon winbind. (SAMBA ORG, 2020)

Conforme Almeida (1999), o protocolo se configura como a figura a seguir:
Figura 1 – Protocolo SMB
Protocolo SMB
Aplicações
SMB
NetBIOS
IPX/SPX14
TCP/IP
NetBEUI
PPP, 802.x
Token Ring, Ethernet, FDDI, ...
Fonte: Almeida, 1999 apud UNICAMP – CCUEC 16/08/1999

Ainda conforme, Almeida (1999, p. 7), “três tipos de pacotes são usados no
protocolo SMB sobre TCP/IP: – UDP/137 (resolução de nomes e registro de tráfego);
– UDP/138 (browsing e anúncio de tráfego); – TCP/139 (compartilhamento de
arquivos)”. O protocolo torna-se viável a partir da capacidade de integração,
agregando compatibilidade ao SAMBA.
Zucarino aponta vantagem no uso do SAMBA:
SAMBA é 100% configurável, com a grande vantagem de centralizar
esta configuração em um único arquivo, o smb.conf. Sem dúvida é
muito interessante ter a possibilidade de restaurar toda a configuração
que disponibiliza seu Servidor de Arquivos (inclusive as permissões de
acesso) através do backup de apenas 01 arquivo, em casos de
desastre. (ZUCARINO, 2002, p. 1)

A interoperabilidade, Delfino (2020), um avanço. Isso pode ser verificado desde
2012, pois o serviço de diretório SAMBA e o Microsoft AD é possível com o wins suport.
wins suport - Permite ao SAMBA ser o servidor de Wins na rede. Isto
significa que o SAMBA terá uma tabela com o ambiente completo da
14

Os protocolos IPX/SPX são usados em sistemas Netware da Novell. O IPX (Internetworking Packet
Exchange) é usado na camada de rede para prover um serviço sem ser orientado a conexão. O SPX
(Sequenced Packet Exchange) é usado na camada de transporte para serviços que necessitam de
conexão. BRANDT (2020)
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rede, garantindo que as estações tenham acesso a estas informações
e ganho em velocidade para encontrar e acessar os
compartilhamentos e impressoras. O Wins Server deve ser
especificado na configuração de rede (TCP/IP) das estações,
indicando o endereço IP do servidor. (ZUCARINO, 2002, p. 7)

O SAMBA atualmente está na versão 4.x.

4.3 SAMBA 4
O Samba 4.12.3 disponível para download, desde 19 de maio de 2020, sendo
este é o último lançamento estável da série Samba 4.12. (SAMBA ORG, 2020).
De acordo com Delfino (2020), o SAMBA 4 possui recurso que o tornam viável:
Recursos como um servidor de DNS dinâmico (que pode ser
implementado a partir de um servidor DNS privado ou por meio do
plugin BIND), um servidor de diretório LDAP, recursos para a
implementação de um active directory e um servidor de autenticação
Kerberos. É possível criar o compartilhamento de arquivos e
impressoras para ambientes que possuem máquinas Windows e
Linux. (DELFINO, 2020, p. 1)

Com tais recursos o SAMBA ficou mais compatível e interoperável entre
Windows e Linux.

4.4 Protocolos Envolvidos
Em computação, são codificações pré-estabelecidas entre dispositivos que
tornam possível a interação entre eles num formato de rede, uma linguagem universal.
Assim, facilitando a comunicação de determinado tipo informação.
A rede é dividida em camadas, cada uma com uma função específica.
Os diversos tipos de protocolos de rede variam de acordo com o tipo
de serviço utilizado e a camada correspondente. Conheça a seguir as
principais camadas e seus tipos de protocolos principais:
• camada de aplicação: WWW, HTTP, SMTP, Telnet, FTP, SSH,
NNTP, RDP, IRC, SNMP, POP3, IMAP, SIP, DNS, PING;
• camada de transporte: TCP, UDP, RTP, DCCP, SCTP;
• camada de rede: IPv4, IPv6, IPsec, ICMP;
• camada de ligação física: Ethernet, Modem, PPP, FDDi.
(GOMES, 2019)
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Contudo, para a implementação do SAMBA são: DNS, LDAP, KERBEROS,
NTP, SMB/CIFS, DHCP (Almeida; Antunes; Limas, 2013), conforme tabela a seguir:
Tabela 1 – Protocolos e funções
Protocolos
DNS

LDAP

KERBEROS

NTP

SMB

CIFS

DHCP

Função
Domain Name System – É um serviço de mapeamento de nomes
em endereços de rede. O sistema de nomes de domínio (domain
name system, DNS) foi projetado para lidar com esse problema,
fornecendo uma hierarquia de servidores para fazer o mapeamento
de nome para endereço na internet. A localização de um ou mais
servidores DNS (geralmente dois ou três) é geralmente atribuída ao
cliente DHCP do host DHCP. (NEGUS, 2014)
Lightweight Directory Access Protocol – É um protocolo popular
para fornecer serviços de diretório (como agendas telefônicas,
endereços e contas de usuário). É um padrão aberto que é
configurado em muitos tipos de ambientes de computação.
(NEGUS, 2014)
É um protocolo de autenticação de rede. Ele foi projetado para
fornecer autenticação forte para aplicativos cliente / servidor usando
criptografia de chave secreta. Usa criptografia forte para que um
cliente possa provar sua identidade a um servidor (e vice-versa) em
uma conexão de rede insegura. Depois que um cliente e um
servidor usam o Kerberos para provar sua identidade, eles também
podem criptografar todas as suas comunicações para garantir a
privacidade e a integridade dos dados enquanto realizam seus
negócios. (MIT, 2020) Tradução automática Google
(Network Time Protocol) — O pacote ntpd fornece um serviço que
você pode ativar para sincronizar o relógio do sistema com relógios
de servidores NTP públicos ou privados. (NEGUS, 2014)
Server Message Block (SMB), em português Bloco de Mensagem
de Servidor, uma versão do que era também conhecido
como Common Internet File System (CIFS).
Common Internet File System - Sistema de Arquivos da Internet
Comum, Opera como um protocolo de rede da camada de aplicação
usado principalmente para fornecer acesso compartilhado a
arquivos, impressoras e portas seriais e comunicações diversas
entre nós sobre uma rede.
O servidor DHCP normalmente tem intervalo de endereços IP
(internet Protocol) que ele pode entregar a qualquer sistema na rede
que solicita um endereço. Em ambientes mais seguros ou um em
que você quer garantir que determinadas máquinas obtenham
endereços específicos, o servidor DHCP fornece um endereço IP
especial para solicitações de endereços MAC específicos.
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(Endereços MAC são projetados para serem únicos entre todas as
interfaces de placas de rede e são atribuídos pelo fabricante de
cada placa.) Na sua forma mais básica, um servidor DHCP pode
distribuir endereços IP a partir de um pool de endereços para
qualquer sistema que o solicite. Normalmente, porém, o servidor
DHCP também vai distribuir os locais dos servidores DNS e o
gateway padrão. (NEGUS, 2014)
Fonte: Elaborado pelos autores

Todavia, a fundamentação teórica confere ao leitor subsídios intelectuais à
compreensão das etapas posteriores.

5 A PESQUISA EXPERIMENTAL
Para melhor compreensão da pesquisa experimental é preciso o conhecimento
prévio sobre alguns elementos essenciais. Com isso, garantir ao leitor fazer juízo de
aspectos que influenciam a pesquisa.

5.1 A empresa
Com mais de trinta e sete anos de fundação é considerada empresa de
pequeno porte (SEBRAE, 2019), atua na produção de gêneros alimentícios, assim dá
ênfase a biscoitos e bolachas, além de outras atividades como: a fabricação de outros
produtos alimentícios não especificados anteriormente; comércio atacadista de
massas alimentícias; fabricação de massas alimentícias; fabricação de farinha de
milho e derivados, exceto óleos de milho.
No ranking das cem maiores empresas de biscoitos em Pernambuco
(ECONODATA, 2020) ela ocupa a segunda colocação atrás da GL Industria e
distribuição de Alimentos S.A. Conforme vista na tabela a seguir:
Tabela 2 – Lista de Empresas de Biscoitos em Pernambuco
NOME

CIDADE

ESTADO

MORENO

PE

ORDEP FABRIL NORDESTE

RECIFE

PE

BOLACHAS MARAGUGI - CP VIEIRA COMERCIO E
INDUSTRIA DE BOLACHAS

OLINDA

PE

GL INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS

Fonte: Econodata, 2020
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Na base de dados da Econodata aponta 145 empresas do setor de Biscoitos
incluídas como companhias que trabalham com Fabricação de Bolachas, onde Recife
compreende 23 empresas, conforme o CNAE15.
Na base de dados da Econodata aponta 145 empresas do setor de Biscoitos
incluídas como companhias que trabalham com Fabricação de Bolachas, onde Recife
compreende.
Embora, a empresa encontra-se bem posicionada dentre as que atuam na
mesma área de produção vale ressaltar outro fator como preponderante para
consolidação e sustentação das atividades organizacionais, - a tecnologia -, e suas
tendências.
Hitt; Ireland; Hoskisson (2011), abordam de três categorias e condições, sendo
elas: a difusão de tecnologia e tecnologia disruptivas, a era da informação e uma
intensidade cada vez maior de conhecimento; por meio dos quais a tecnologia está
mudando significativamente a natureza da concorrência e, assim, contribuindo para
ambientes instáveis.
Contoforme Hitt; Ireland; Hoskisson (2011), alguns lideres estratégicos fazem
previsões antes de formalizarem as ações para concretizá-las. Contudo, é bem dificil, pois
existem decisões dentro do processo de administração estratégica que contam com um futuro
incerto.

Para Davenport (1998, p. 268), “as organizações — não importa o tamanho —
devem adaptar-se ao ambiente externo em alguma medida. Isso significa que o sistema de
informação interno deve ser flexível o bastante para estabelecer os canais, os protocolos e os
conteúdos para a transferência de informação”.

Código Nacional de Atividade Econômica – é o instrumento de padronização nacional dos códigos
de atividade econômica e dos critérios de enquadramento utilizados pelos diversos órgãos da
Administração Tributária do país. Trata-se de um detalhamento da CNAE – Classificação Nacional de
Atividades Econômicas, aplicada a todos os agentes econômicos que estão engajados na produção de
bens e serviços, podendo compreender estabelecimentos de empresas privadas ou
públicas, estabelecimentos agrícolas, organismos públicos e privados, instituições sem fins lucrativos
e agentes autônomos (pessoa física).(RECEITA FEDEREAL,2014).
15
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5.2 A segurança da informação
A segurança da informação, “visa garantir a integridade, confidencialidade,
autenticidade e disponibilidade das informações processadas pela instituição. A
integridade, a confidencialidade e a autenticidade de informações estão intimamente
relacionadas aos controles de acesso”. (BRASIL, 2012, p. 9)
De acordo com Thompson (2017, p. 198), “a questão da segurança da
informação não se resume a proteger usuários de terem a identidade roubada. Para
se manterem ou se tornarem competitivas, as empresas precisam incluir em suas
estratégias de negócio serviços relacionados à TI”.
Ter em mente que um dos motivos para implementação de qualquer recurso
de informática deve-se, sobretudo, aferir a segurança da informação, seja ela física
ou lógica. Com exemplo: - treinamento de conscientização de segurança Shinder;
Diógenes; Shinder (2013):
De acordo com Shinder; Diogenes; Shinder (2013), eles abordam sobre a
importância do treinamento voltados a conscientização de segurança. Citam que
usuários devem estar cientes das técnicas que conventores online estão usando para
atacar. Eles dão orientação quanto a não abrir um email mal-intencionado ou até se
guardar contra casos de engenharia social, como também quanto ao uso de unidades
USB infectada. Ataques usando um email, com intuito de pescarem informações são
fortemente empregados, a fim de, promover ou explorar vulnerabilidades do usuário,
tão impressionantemente falso que influênciam o usuário a resgatá-los do lixo
eletrônico. Por outro lado, é muito importante que os usuários sejam bem treinados e,
ao concluir o treinamento tenham certeza de seu êxito no treinamento no combate ao
vulnerabilidade online.
Portanto, usuários devem saber e conhecer: o que hackers fazem para lhes
atacar, saber sobre e-mails mal-intencionados, acesso por engenharia social, uso de
unidades USB infectada. Assim, Shinder; Diógenes; Shinder (2013), afirmam sobre a
importância dos usuários bem treinados.
É compreensível atribuir ao usuário, em alguma medida, falhas de segurança.
Por outro lado, é oportuno ter ciência das falhas oriundas dos softwares. Windows
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Server 2012 apresenta falhas de segurança, - vulnerabilidades (LOPEZ; GUAMAN;
CAIZA; 2015).
A figura 2 mostra as vulnerabilidades oficiais do Windows Server 2012 de
setembro de 2012 a abril de 2015 classificadas pelo tipo de CWE com base na
classificação NIST.
Figura 2 - Vulnerabilidades oficiais do Windows Server

Fonte: Vulnerabilities of Windows Server 2012 (LOPEZ; GUAMAN; CAIZA; 2015).

Na tentativa de atualizar a informação da figura anterior, a Microsoft a partir do
endereço eletrônico disponibiliza informações somente até (marco / 2017) e lá
também há registros de vulnerabilidades no Windows Server 2016. MICROSOFT
(2017).
Existem outras versões do Windows Server anteriores e posteriores a estudada
por LOPES; GUAMAN; CAIZA; (2015), contudo, cabe ao administrador decidir a
solução de serviço de diretório que melhor atende questões de custo e de segurança
da informação, ver figura a seguir:
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Figura 3 - Visão geral sobre as atualizações do Windows Server

Fonte: Microsoft 2019

Nesse sentido, o Linux Samba demonstra-se mais abrangente pois
disponibiliza o SAMBA em quase todas as distribuições, ainda há aquelas que não o
possuem nativamente, portanto é possível fazer o download a posteriori.
Sendo função primárias de segurança da informação do SAMBA que
implementa algumas regras gerais de segurança:
Security
(O Samba utiliza segurança a nível de usuário security=user, com
opções)
security = share - cada recurso compartilhado necessita que uma
senha seja informada, para a utilização daquele recurso. Geralmente
este parâmetro é utilizado quando para estações Linux.
security = user - a permissão é dada de acordo com cada usuário, na
hora em que ele efetua o login. Está opção também se aplica a grupos
(@grupo).
security = server - o Samba validará a senha enviando os dados do
usuário para outro servidor Samba ou Windows®, para isso deve-se
incluir o parâmetro password server = IP_SERVIDOR, na seção
global.
security = domain - este parâmetro deve ser usado, se o Host for
adicionado a um domínio Windows através do comando smbpasswd,
então as informações são enviadas para o PDC da rede.
(RUSSO, 2003, p. 4)

Segundo, Piccolini (2000), o Windows possui exclusividades quando é
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comparado ao UNIX. Assim, classificam-se os problemas de segurança, sendo:
exclusivos ou genéricos (crifos dos autores). Portanto, aos exclusivos deixam de
correlacionar ao UNIX, enqanto os genéricos ocorrem em ambos. Assim é mais
frequente no Windows a ocorrência de vírus e cavalos de tróia. Aliás, o grau de perigo
que essas ameaças apresentam aos sitemas UNIX é infinitamente menor.
No entanto, a segurança da informação supera o software e perpassa pelo
hardware.

5.3 O uso dos computadores
O usuário de computador vê a máquina como um meio de interação que
possibilita a interligação entre ele e o trabalho que realiza. Máquinas digitais, que
coletam, processam, armazenam e distribuem e dão aos seus usuários melhor
dinamismo na atividade produtiva. O uso é necessário para a realização de tarefas da
organização que demandam resposta mais satisfatórias, consolidas e efetivas.
Para Morgan (1996, p. 22), “o uso das máquinas transformou radicalmente a
natureza da atividade produtva, deixando a sua marca de imaginação, pensamento e
sentimento dos homens atraves dos tempos”.
Entretanto, a era da mecanização/maquinização, pontencializou a criação de
sistemas cada vez mais complexos. Sistemas de informação, - outrora analógicos - ,
a exemplo: Armários de arquivos físicos, com suas pastas suspensas, hoje dão
espaço, a sistemas digitais, com armazenamento in cloud, acessíveis por qualquer
dispositivo compatível conectado à internet.
Tal feito, de acesso, instantâneo, à informação permitiu e/ou favoreceu à
tomada de decisão.

5.4 A implementação do serviço de diretório no ambiente
A implementação de um servidor de diretório depende, em boa medida, da
estratégia da organização, bem como, do modelo de operação dela. Os seus
membros podem tornar mais fácil a implementação, ou deixá-la complexa.
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Resistências às mudanças podem caracterizar certa dificuldade. Para tanto, o
equilíbrio vem com as vantagens que o serviço de diretório deve promover.
Portanto, surgem classificações para desenhar a organização destacando
algumas de suas características, sendo assim, as organizações e processos são
definidos mais claramente:
Assim Morgan (1996), trata de forças e limitações da máquina, e faz metáfora, para
casos de organizações mecanicista, na prática. Destacam algumas características, simples,
apontando enfoques correlacionados as máquinas que funcionam bem:
a) quando existe uma tarefa contínua a ser desempenhada;
b) quando o ambiente e suficientemente estável para assegurar
que os produtos oferecidos sejam os apropriados;
c) quando produzir sempre o mesmo produto;
d) quando a precisão é a meta.; e,
e) quando as partes humanas da “máquina” são submissas e
comportam-se como foi planejado que façam.
(MORGAN, 1996, p. 37)

Desta feita, mobilizar pessoas numa direção orientada, a fim de, buscar
resultados promissores para uma organização é papel de todos. O intuito, de
sobremaneira, deve contemplar desde os donos, os subordinados e demais
stakeholders16 (colaboradores) da organização.
Idealizar que o serviço de diretório será implementado numa organização a qual
o negócio está já consolidado, além de, seus procedimentos estarem definidos e,
ainda, que as intervenções externas existam, ou sejam, pelo menos, possíveis de
controlá-las. Pode-se garantir à organização um retorno a curto prazo na questão de
controle e, posteriormente, mais ao longo prazo, passar obter vantagens sobre as
demais organizações. Realizando: mapeando, identificando e aplicando melhorias
nos processos.

16

São pessoas e/ou grupos que podem afetar e são afetados pelos resultados estratégicos obtidos e
que têm reivindicações aplicáveis no tocante ao desempenho da empresa. Hitt; Ireland; Hoskisson
(2011, p. 19).
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5.5 Materiais para criação do serviço virtualizado
O ambiente utilizado para fins da pesquisa e práticas deste trabalho é baseado
em um ambiente simulado - virtualizado.
Para tanto, utilizou-se software Oracle VM Virtual Box, que é uma ferramenta
grátis que possibilita a simulação de computadores reais em máquinas virtuais. Para
isso é necessário um computador que possua boa configuração e suporte a carga da
virtualização de múltiplos sistemas simultaneamente. Conforme tabela a seguir.
Tabela 3 – Configuração do Computador
Computador Virtualizado
Processador
Placa mãe

Intel I7 – 6ª Geração
Gigabyte H310M

Memória RAM
HD

16 Gb - DDR4
2 Tb

Placa de Vídeo

Nvidia

DVD Player

Samsung RW

Fonte de Tensão

Corsair 1000W

Nobreak

SMS 2000 v.a.

Sistema Operacional

Microsoft Windows 10

Fonte: Elaborado pelos autores

A próxima tabela especifica a lista com os sistemas operacionais virtualizados
e suas respectivas funções.
Tabela 4 – Sistemas Operacionais Virtualizados
Utilizações

Sistemas
Operacionais
Linux Debian
Linux Ubuntu Server
Linux Ubuntu Desktop
Windows 10 Pro x64
Windows 10 Pro x64

Servidor SAMBA 4 serviço de diretório
Servidor Internet, DHCP e Proxy Squid
Cliente serviço de diretório
Cliente serviço de diretório
Máquina utilizada para gerenciar o SAMBA 4 serviço de
diretório também é cliente serviço de diretório
Fonte: Elaborado pelos autores

A figura a seguir representa a infraestrutura de rede e equipamentos
virtualizados no software.

20

Figura 4 - Modelo gráfico da infraestrutura dos equipamentos

Fonte: Elaborado pelos autores

Infraestrutura Básica de Rede
1 - Modem
2 - Roteador 1
3 - Roteador 2

Dispositivos
4 - Server Samba 4 serviço de diretório
5 - Servidor Internet, DHCP e Proxy
Squid
6 - Cliente serviço de diretório
7 - Cliente serviço de diretório
8 - Máquina utilizada para gerenciar o
SAMBA 4 serviço de diretório também é
cliente serviço de diretório

A partir da virtualização de sistemas, com a utilização de máquinas virtuais
(MV) cridas por intermédio de software, é possível executar vários testes, a exemplo:
teste de segurança, teste de funcionalidades de aplicações, teste de configurações de
redes etc.
Foi simulado um ambiente real, a partir da virtualização, assim, os custos com
equipamentos foram reduzidos, sendo necessário apenas um computador robusto,
conforme descrito em parágrafo anterior.
Processos simulados, por virtualização, foram realizadas como: instalações
dos sistemas; reconfiguração dos sistemas; e, interconexões da infraestrutura de rede
virtual. Portanto, esmiuçar-se-á alguns desses processos.
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5.6 A instalação do SAMBA
Visando, efetuar os testes, bem como, adquirir a expertise sobre o uso do
SAMBA, foi preciso instalá-lo na VM. Portanto foi seguido o manual de configuração
do Samba, conforme (Anexo A) da pesquisa.
Conforme, Russo (2003), o Samba, depois da instalação, disponibiliza os
seguintes componentes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

smbd - O servidor Samba.
nmbd - O servidor de Nomes NetBios.
smbclient - Cliente SMB para sistemas Unix.
smbpasswd - Permite alterar senhas (encriptadas) de usuários
smb.
smbprint - Cliente para envio de impressão para sistemas Linux.
smbstatus - Apresenta a situação atual das conexões SMB no
Host.
testparm - Verifica as configurações do arquivo smb.conf.
testprns - Verifica a comunicação via rede com as impressoras.
(RUSSO, 2003, p. 3)

Para Graças (2010, p. 4), sobreo o Samba, “muitas distribuições Linux já o
incluem, mas caso queira instalá-lo, usuários do Debian, Ubuntu ou Linux
Educacional... podem usar o seguinte comando num terminal, usando o root: aptitude
install samba samba-common smbclient smbfs + enter”.

5.7 Custos com a implantação relacionado à licença do produto serviço de
diretório e Cals no Microsoft Windows
Por um lado, há o foco em conhecer o SAMBA – Linux, por outro, esse trabalho
busca prover o conhecimento sobre custos, e havendo outra opção, demostrar os
custos de uso do AD da Microsoft.
Tabela 5 – Relação de Custo com o WINDOWS
Qtd.

Produto

01

Microsoft Windows
Server 2019
Essentials

01

Microsoft Windows
Server 2019

Indicação

Valor
(R$)

Oferece uma solução de servidor flexível, 1.699,99
acessível e fácil de usar para pequenas
empresas com até 25 usuários e 50
dispositivos.
É a solução ideal para ambientes físicos ou 3.099,00
levemente virtualizados
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01

05

05

01

Standard
Microsoft Windows
Server 2019
Datacenter
CALS de usuário
para Windows Server
2019
CALS de dispositivo
para Windows Server
2019
Microsoft Windows
Server 2016
Essentials

01

Microsoft Windows
Server 2016
Standard 64 bit 16
core

01

Microsoft Windows
Server 2016
Datacenter
CALS de usuário
para Windows Server
2016
CALS de usuário
para Windows Server
2016
Microsoft Windows
Server 2012 R2
Essentials português
(pt-br)
Microsoft Windows
Server 2012 R2
Standard português
(pt-br)
Microsoft Windows
Server 2012 R2
Datacenter – dtc

05

05

01

01

01

É a solução definitiva para ambientes de 4.229,00
nuvem altamente virtualizados, sejam eles
híbridos ou privados.
649,00

-

649,00

Pode ser usado como servidor principal em 1.149,00
um ambiente multi servidor para pequenas
empresas. Oferece uma ampla variedade de
recursos e capacidades novos e aprimorados
para o Windows Server Essentials,
aumentando a produtividade das pequenas
empresas. É o sistema operacional preparado
para a nuvem que oferece novas camadas de
segurança e inovação inspirada no Azure para
os aplicativos e a infraestrutura que sustentam
seus negócios.
É a solução ideal para ambientes físicos ou 1.599,00
levemente virtualizados. Ele é um sistema
operacional projetado para aumentar a
flexibilidade da infraestrutura de servidores e
ajudar a poupar tempo e reduzir custos.
Contém
recursos
inovadores
como
virtualização, economia de energia e
gerenciamento, e ajuda os funcionários que
trabalham remotamente a acessarem os
recursos da empresa com mais facilidade e
segurança.
É a solução definitiva para ambientes de 3.219,00
nuvem altamente virtualizados, sejam eles
híbridos ou privados.
549,00

-

549,00

É o servidor ideal para pequenas empresas 839,00
conectadas à nuvem, que não precisam de
virtualização, e desejam formar uma única
rede na empresa, limitada a 25 usuários.
É indicado para ambientes não virtualizados 1.140,00
ou com baixa densidade de VMs. Com 01
licença da edição temos suporte de até 02
processadores, e direito a virtualizar 2 VMs.
Desenvolvido para ambientes de nuvem 2.219,00
privada altamente virtualizado, é licenciada
conforme o número de processadores, 01
licença é necessária a cada 02 processadores
e executa um número ilimitado de VMs.
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Suporta máquinas virtuais com até 4TB de
memória e 320 LP (processadores lógicos)
ou, por exemplo, 32 processadores com 10
núcleos cada.
-

05

CALS de usuário
para Windows Server
2012 / R2
CALS de dispositivo para Windows Server
2012 / R2
Fonte: RUPAVE, 2020 – Site: https://rupave.com/ - em 01/03/2020

05

489,00

489,00

O custo com o SAMBA está diretamente relacionando à distribuição Linux
utilizada, para as distribuições que não o acompanha, o download é gratuito, e
possível,

a

partir

de

comando

específicos

ou,

ainda,

pelo

site:

https://www.samba.org/samba/download/.
A tabela 5 demostrou um comparativo entre o custo financeiro, aproximado, da
implementação entre uma solução paga e outra gratuita. É preciso informar que a
relação de custo financeiro em relação a implementação de um serviço de diretório
SAMBA e um MS-AD está diretamente ligado ao momento da escolha da distribuição
SAMBA, pois enquanto o SAMBA – serviço de diretório, for gratuito, o custo será
relativamente menor.

5.8 Resultados obtidos na pesquisa
As observações aqui destacas, são preponderantemente acadêmicas, e
retratam resultados transitórios. Portanto, os resultados apresentados derivam da
aplicação de teoria construída ao longo da pesquisa e a execução prática do
experimento em laboratório.
O laboratório, como já dito, consistiu na virtualização de equipamentos que
simularam o funcionamento prático da aplicação, sendo as etapas alicerçadas sob à
metodologia que estruturou a pesquisa.
Sobre os resultados, mais expressivos, obtidos na pesquisa destacam-se:
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1) A implementação de serviço de diretório - SAMBA 4 é, de fato, uma
alternativa paralela (equipara-se) a Microsoft Windows Server - AD, na
virtualização, relativizou-se e implementação na pequena empresa K, pois
empresas de pequenos estão adotando soluções que busquem suprir suas
necessidades, dentro de uma perspectiva financeira possível;
2) Quanto aos profissionais de TI, estudantes e público utilizador de
tecnologia da informação, devem vislumbrar as opções, como o uso de
alternativas open source disponíveis no mercado, considerando, para
tanto, valores com o custo de licenças de softwares em relação as
disponíveis gratuitas. Considerando, não somente, o valor da solução,
como também, o comparativo entre a funcionalidade e carga de serviço
suportada e operadas nessas soluções gratuitas, constatou-se, em alguma
medida, similaridade e compatibilidade entre o que é gratuito e o que é
pago, no quesito de estudo “serviço de diretório”;
3) Os ganhos financeiros efetivos à pequena empresa. Estima-se, que há
ganho com a implementação de softwares gratuitos a curto prazo. Além do
mais, em outra medida, as soluções gratuitas, ao longo prazo, não preveem
custo com atualizações;
4) A metodologia, foi basilar à construção do trabalho, partindo da pesquisa
experimental – serviu para conhecer o ambiente interno da organização,
possíveis limitações, bem como os pontos fortes. Assim, verificou a
viabilidade da implementação da solução. Outra situação, foi a virtualização
que possibilitou compatibilizar se a solução tecnológica atendeu às
características da organização;
5) O SAMBA 4 apresenta-se com uma ferramenta para Serviço de Diretório,
encontra-se em sua versão estável e apresenta muita flexibilidade bem
como estabilidade. Além dessas vantagens, no que diz respeito, ao serviço
de diretório a solução SAMBA 4, pode ser implementado em empresas de
pequeno e médio porte, por trata-se de uma ferramenta de código aberto.
Desta forma, gera a redução de custos com relação as licenças de uso de
software, assim, influenciando na economia como um todo, no que diz
respeito a soluções em TI. Foi confirmado a partir de observações advindas
da pesquisa experimental.
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Com base nas afirmações de Morimoto (2004, p. 241), “a integração do Linux
com o Windows é atualmente bem simples, já que ele pode atuar tanto como servidor
de arquivos quanto cliente de uma rede Windows já existente. Para ambas as funções
você precisará instalar o Samba”.
No demais outras inquietações que originaram a pesquisa foram trabalhadas,
dentro das delimitações, microuniverso, da pesquisa.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo do tempo, que se deu, desde a construção do referencial teórico até
o período de observação em laboratório.
Na busca pela equalização: do porte da empresa – com suas limitações
financeiras; uso de tecnologias viáveis – software gratuitos; da experiência dos
usuários – como o uso de tecnologia que contribui para a melhoria dos processos
organizacionais; da segurança da informação – adotando estratégia de resguardar as
inovações implantadas e futuras, assim, o gestor da organização; administradores e
chefes lidam com algumas tecnologias.
Em linhas gerais, Davenport (1998, p. 8) faz um alerta, “todos os computadores
do mundo de nada servirão se seus usuários não estiverem interessados na
informação que esses computadores podem gerar”.
As limitações do estudo, passaram pela experiência do usuário; pela ausência
de fontes bibliográficas que reduziram aplicação mais aprofundada das discursões;
pelo período que seguiu, a reta final do trabalho, haja vista, a explosão da pandemia
do Covid-19, no primeiro semestre de 2020,que implicaram nas orientações de
isolamento, que limitaram, em muito, a pesquisa.
Espera-se, que a pesquisa tenha contribuído para o aumento da discussão do
uso de softwares gratuitos, como alternativas viáveis às organizações, sejam elas
micro e/ou pequena no porte. Movimentos no sentido, da avaliação da implementação
de tecnologias da informação e seus benefícios à organização.
Concluindo o estudo, constatou-se, que o foco perpassa pela implementação
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de tecnologia; inicia-se na necessidade do usuário; desdobra-se pelas limitações
organizacionais; e, centra-se no quão o uso sistemático da tecnologia vai proporcionar
as melhores decisões organizacionais.
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ANEXO A – Instalação do SAMBA
Instalação
-------------------------------------------------------------------------------------------Se a distribuição que deseja utilizar já traz o SAMBA (como a Conectiva, RedHat,
Mandrake, Debian, TechLinux, Suse, praticamente todas hoje em dia!), a instalação
não é necessária.
Se deseja atualizá-lo ou iniciar a instalação, siga os passos abaixo.
Para instalar o SAMBA é necessário antes saber se o pacote obtido está no formato
RPM ou .tar (.tgz ou .tar.gz). Se o pacote for um RPM, execute o comando abaixo:
#rpm -ivh samba-2.2.x-i386.rpm
Atualmente grande parte das distribuições instalam o conjunto de pacotes sambacommon, samba-client e samba-doc juntamente com o pacote samba, criando uma
dependência entre estes pacotes.
Substitua o "x" pelo número relativo a versão do pacote ou o nome correto do pacote
dependendo da sua distribuição. Para atualizar o SAMBA atual, substitua a sintaxe ivh por - Uvh. Se o pacote veio no formato tar.gz, execute o comando abaixo:
#tar -zxvf samba-2.2.x-i386.tar.gz
Um diretório será criado com o nome samba-2.0.x. Entre neste diretório e em seguida
no subdiretório source. Para iniciar a instalação digite:
#./configure
Em seguida digite:
#make
Os binários do SAMBA serão criados. Quando terminar digite:
#make install
Agora os binários e páginas do man serão instalados. Aguarde o processo e quando
terminar confira o diretório /usr/doc/samba-2.2.x/docs para informações sobre o
SAMBA.
(ZUCARINO, 2002, p. 3-4)

