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RESUMO 

 

Diante dos avanços tecnológicos que ocorreram nas últimas décadas, a busca por acesso a 

informação se torna cada vez mais frequente, devido a popularização de equipamentos como 

tablets e smartphones. Incentivos do governo permitiram que esse tipo de informação fosse 

disponibilizada a diversos lugares, inclusive os mais escassos, por meio da disseminação do 

acesso à Internet através da instalação de laboratórios de informática em instituições de ensino 

e telecentros. Isto gera uma grande quantidade de acessos, muitas vezes sem uma política que 

restrinja o que deve ou não ser acessado. Com base no contexto acima apresentado, este 

trabalho tem como objetivo descrever os procedimentos necessários para a realização da 

implementação da infraestrutura de rede na Escola Estadual Domitila Noronha, sendo 

utilizado para tal fim os serviços SAMBA4, Proxy Squid, e firewall IPTables. O SAMBA4 atua 

como controlador de domínio, permitindo um melhor gerenciamento dos usuários, sendo 

complementado pelo squid que irá controlar o acesso à Internet, por meio de sua função de 

proxy. A infraestrutura permitirá realizar o controle de acesso à Internet, bem como aplicação 

de regras para a utilização dos computadores. 

Palavras-Chave: Infraestrutura. SAMBA4. Active Directory. Proxy. Squid.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Faced with the technological advances that have occurred in the last decades, the search for 

access to information becomes more and more frequent, due to the popularization of 

equipment such as tablets and smartphones. Government incentives allowed this type of 

information to be made available to various places, including the most scarce, through the 

dissemination of Internet access through the installation of computer labs in educational 

institutions and tele centers. This generates a lot of hits, often without a policy that restricts 

what should or should not be accessed. Based on the above context, this work aims to 

describe the necessary procedures to carry out the implementation of the network 

infrastructure at the Domitila Noronha State School, being used for such purpose the services 

SAMBA4, Proxy Squid, and firewall IPTables. SAMBA4 acts as a domain controller, 

allowing better management of users, being complemented by squid that will control the 

Internet access, through its proxy function. The infrastructure will allow the control of Internet 

access, as well as application of rules for the use of computers. 

Keywords: Infrastructure. SAMBA4. Active Directory. Proxy. Squid. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Desde o surgimento da Internet em meados da década de 60 até os dias atuais, o 

acesso à banda larga tem sido disseminado em larga escala, tendo isso aliado aos avanços 

tecnológicos que proporcionaram a disseminação dos equipamentos de telecomunicações, 

resultando no aumento de acesso à Internet em diversos locais mesmo nos mais escassos, com 

isso dependendo do ambiente e local de onde o acesso é provido, necessita de um certo 

controle de acesso. 

No período de um ano houve um aumento percentual de 5,85% no acesso a Internet, o 

que corresponde a em média 1,5 milhão de assinantes de banda larga, considerando as 

diferentes formas de acesso seja banda larga residencial ou via redes móveis, isso significa 

que cada vez mais pessoas terão acesso. Por outro lado, instituição públicas de ensino tem 

incentivado os alunos a buscarem conhecimentos na rede mundial de computadores, o que é 

favorável pelo fato de se ter acesso a mais conhecimentos e informações. Em contrapartida 

estão sujeitos aos perigos em decorrência do acesso, além disso usuários podem acessar sites 

indevidos como pornografia, sites maliciosos etc. BANDA LARGA (2017) 

Com base no contexto acima, este trabalho consiste em um relatório de prática 

profissional realizada na escola estadual Domitila Noronha, onde foi possível realizar a 

implementação de um ambiente que permite o controle de acesso à Internet.  

 

1.1  OBJETIVO GERAL 

 

Implementar a Infraestrutura de rede na referida escola, utilizando como principais 

agentes o SAMBA4 e o proxy Squid, com a principal função de gerir o serviço de diretórios, e 

filtro de conteúdo.  

 

1.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) descrever os conceitos de protocolos e serviços de rede, utilizados para implementação 

da infraestrutura de rede, bem como a segurança e acesso à Internet; 

b) realizar a instalação e configuração do SAMBA4, e provisioná-lo para funcionamento 

como controlador de domínio; 

c) instalar servidor Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), e filtro de conteúdo 

(squid); 
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d) Testar e validar a infraestrutura implementada. 

 

1.3  ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho e composto por 6 capítulos. O capítulo 1, Introdução, será responsável 

pela descrição introdutória deste trabalho, promovendo a contextualização com o restante do 

trabalho. 

No capítulo 2 serão descritos os conceitos essenciais dos protocolos que em conjunto 

operam o funcionamento do Active Directory (AD), além de tratar dos protocolos utilizados 

pelo SAMBA4, também será descrito os serviços de proxy (squid) e as regras de firewall 

utilizadas para funcionamento dos serviços. O capítulo 3 apresenta uma contextualização 

institucional, que descreve o ambiente no qual a solução foi implantada, descrevendo também 

particularidades da instituição e toda a infraestrutura de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC) existente na mesma. No capítulo 4 os passos de instalação de cada 

serviço e/ou protocolo necessário para o funcionamento da infraestrutura. Já o capítulo 5, 

apresenta os testes realizados para validar as configurações realizadas. Por fim, o capítulo 6, 

conclusão do trabalho, discorre sobre os benefícios que a infraestrutura implantada trouxe 

para a instituição. 
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo serão tratados os conceitos das principais tecnologias e serviços, que 

serviram de embasamento teórico para o desenvolvimento do trabalho. 

 

2.1  ACTIVE DIRECTORY (AD)  

 

A grande maioria das redes de computadores coorporativas, utilizam ferramentas e 

técnicas para realizar o armazenamento de informações, como: nomes de usuário, senhas, 

realizar a divisão do pessoal por setor de trabalho etc. Uma vez que essas informações não 

estão interligadas entre si dificultando o gerenciamento, isso vem a ser um problema para o 

administrador de redes. Como forma de otimização e melhoria nessa organização como um 

todo, utiliza-se o serviço de diretório, cujo objetivo é centralizar um conjunto de informações 

que proporcionarão um melhor gerenciamento da rede e facilita as tarefas diárias do 

administrador de redes. (ROVER, 2012)   

Segundo Stanek (2009), AD basicamente é um serviço de diretório que tem por 

objetivo armazenar um grande número de informações de dados dos usuários, possibilitando a 

centralização dessas informações, que podem ser utilizadas por diversos serviços para 

autenticação, com a centralização de informações dos usuários, é possível, por exemplo, 

administrar todas as propriedades dos mesmos, alteração de senhas, criação de novos 

usuários, e inserção de usuários em grupos e/ou Organizational Units (OUs). Essas tarefas 

são realizadas por meio da interface de administração do AD, como descreve a Figura 1. 
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Figura 1 – Interface de gerenciamento do AD. 

  
Fonte: Autoria própria (2016). 

 

Para seu funcionamento, o AD utiliza vários mecanismos, que permitem formar uma 

estrutura lógica unificada, composta de árvores, domínios, bem como a criação de objetos e 

unidades organizacionais. Isso possibilita uma melhor administração e distribuição de 

recursos para determinado grupo de usuários. 

 

2.1.1  Domínios 

 

Dados de usuários, além de impressoras, computadores, e uma série de objetos podem 

ser armazenados em um domínio, cuja sua função é a centralização dessas informações, 

fornecendo não só a possibilidade de realização de logon em máquinas, mais também a 

utilização de dados dos usuários para autenticação em diversos serviços oferecidos pela 

organização, os domínios também utilizam a segmentação do mesmo em grupos, OUs, para 

melhor aplicar as políticas definidas pela empresa por meio de Group Policy Object(GPO). 

(STANEK, 2009 p. 1035). 

 

2.1.2  Árvores 

 

A criação de dois domínios, requer a utilização de um domínio principal e o outro 

secundário como sendo membro dele. Essa junção dos domínios recebe o nome de árvore. 

Consiste em uma forma de organização dos objetos contidos no domínio. A estrutura de 
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arvores possibilita interligação de um ou vários domínios, assim os domínios secundários 

representam uma expansão da organização para uma determinada localidade. Com esse fim, 

na criação dos domínios secundários, é adicionado um prefixo, melhorando assim, a 

identificação da  filial da empresa e sua localização. A Figura 2 demonstra esse conceito. 

STANEK (2009 p. 1035) 

 

Figura 2 – Árvores de Domínios. 

 
Fonte: ROVER, (2012). 

 

 

2.1.3 Group policy Object(GPO) 

 

GPO, é um conjunto de ferramentas predefinidas que são capazes de realizar ações e 

configurações nas máquinas da rede de forma otimizada e centralizada. Papel de parede 

padrão, bloqueio do painel de controle, configurações a nível de navegador e instalação de 

softwares, são exemplos de tarefas que podem ser realizadas de forma centralizada na rede, 

sem a necessidade de locomoção da equipe de Tecnologia da Informação (TI). As GPOs 

podem ser aplicadas em sites, domínios e OUs. GROUP POLICY (GPO) (2017) 

 

2.1.4  Organizational Units (OUs) 

 

As Organizational Units ou Unidades Organizacionais são conjuntos de usuários, 

computadores e objetos do AD. Para fazer parte das delas, tais objetos devem pertencer a um 

mesmo domínio. Esse agrupamento facilita bastante a administração e aplicação de regras e 
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GPOs. As OUs permitem também que outras OUs sejam inseridas dentro das mesmas. A 

figura 3 exemplifica esse conceito destas bem como seu esquema hierárquico. 

 

Figura 3 – Unidades Organizacionais. 

 
Fonte: DIRETIVA (2008). 

 

Como demonstra a Figura 3 as Unidades Organizacionais são capazes de segmentar a 

rede, armazenando vários objetos do AD, como descrito anteriormente. Se tomarmos 

empresas com base, cada filial da empresa pode ser organizada em uma OU, facilitando a 

aplicação de políticas da empresa para determinado setor. DIRETIVA(2008). 

 

2.2 PRINCIPAIS PROTOCOLOS UTILIZADOS PELO AD 

 

O AD utiliza uma série de protocolos1 para seu funcionamento, dentre eles: DHCP, 

DNS, LDAP, NTP, SMB/CFIS que serão brevemente descritos nas seções a seguir. 

 

2.2.1  DHCP 

 

Em redes coorporativas onde se tem grande quantidade de máquinas, torna-se inviável 

realizar configurações de rede em máquinas clientes de forma manual. Isso demandaria 

                                                 
1 

 "Protocolo é um conjunto de regras que controla o formato e o significado dos pacotes ou mensagens 

que são trocadas pelas entidades partes contidas em uma camada."(TANEMBAUM, 2011. p. 18)  
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bastante tempo da equipe de TI. O DHCP é o protocolo que permite otimizar essa tarefa, o 

mesmo atua em um servidor central, e as máquinas clientes por sua vez, adquirem endereços 

Internet Protocol (IP) automaticamente. 

O funcionamento do DHCP, basicamente parte das requisições dos clientes, para o 

servidor, por meio do envio de broadcast na rede. O Servidor recebe esses pacotes, e os 

retorna com os dados de conexão, por exemplo: endereços IP, máscara de rede, gateway 

padrão (MORIMOTO, 2006 p. 60-65). 

 

2.2.2  DNS 

 

Rotineiramente usuários realizam diversas tarefas na Internet tais como: leitura de e-

mails, notícias, redes sociais etc. Todos esses servidores são identificados com nomes, como 

“hotmail.com”, “uol.com.br”, “facebook.com”. Tais nomes, além de serem amigáveis, 

facilitam a memorização por parte dos usuários. No entanto sabe-se que toda e qualquer 

comunicação na Internet se baseia em endereços IP. A resolução de nome para IP é realizada 

pelo DNS, que possui um banco de dados hierárquico e distribuído por todo o mundo, 

armazenando nomes a serem traduzidos para endereços IP (KUROSE, 2010. p. 96-102). 

O fato do DNS utilizar uma estrutura hierárquica para armazenar e distribuir os nomes 

de domínio, facilita a identificação de alguns quesitos do domínio, como organização, 

localização e ramo seja ele comercial, educacional etc. A figura 4, ilustra a associação da 

hierarquia do DNS junto aos nomes de domínios. 

 

Figura 4 – Hierarquia do DNS. 

 
Fonte: ALECRIM(2011). 
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2.2.3  LDAP 

 

O Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), é um protocolo que fornece acesso 

a diretórios de forma leve, executa sobre a pilha de protocolos Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol (TCP/IP), e pelo fato do mesmo utilizar uma estrutura hierárquica 

em forma de árvore, resulta em consultas mais rápidas, com uma quantidade maior de 

informações (OPENLDAP, 2011). 

A estrutura hierárquica do LDAP vai desde o domínio raiz, até o último ponto, o qual 

pode representar, por exemplo: um usuário ou computador. Essa estrutura é composta por 

“Schemas”, possibilitando a criação da estrutura hierárquica conforme a necessidade da 

organização. O protocolo LDAP, também permite realizar o backup e duplicação de 

servidores, como adicionar um novo servidor na estrutura hierárquica (MORIMOTO, 2006). 

 

Figura 5 – Hierarquia LDAP. 

 
Fonte: OPENLDAP(2011). 

 

 Na figura 5, observa-se a estrutura hierárquica do LDAP, se pode notar que a inserção 

de um usuário implica na alocação do objeto na região da árvore específica, obedecendo ao 

domínio raiz e outras estruturas abaixo do mesmo. 
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2.2.4  SMB 

 

O protocolo Server Message Block/Common Internet File System (SMB/CFIS) é o 

protocolo responsável pelas operações de arquivos sejam elas leitura, escrita, renomeação. 

Ainda que estes arquivos estejam em rede, o protocolo permite realizar todas as operações 

como se fossem arquivos locais da máquina (CARONE, 2015). 

 O protocolo SMB/CIFS funciona enviando pacotes do cliente para o servidor. Cada 

pacote é tipicamente baseado em uma requisição de algum tipo, como a abertura ou leitura de 

um arquivo. O servidor então recebe este pacote, checa-o verificando se a requisição é válida 

(verifica se o cliente possui as permissões apropriadas para efetuar a requisição) e finalmente 

executa a requisição e retorna um pacote de resposta ao cliente. O cliente então analisa o 

pacote de resposta para determinar se a requisição inicial foi executada com sucesso 

(BARREIROS, 2015). 

 

2.2.5  NTP 

 

O Network Time Protocol (NTP) é o protocolo responsável pelo sincronismo de 

relógios em uma rede de computadores, tendo como referência o Universal Time Coordinated 

(UTC). A não sincronização dos relógios de clientes afeta em vários pontos os 

administradores de rede, tendo como exemplo a realização de um mesmo evento em horários 

diferentes, afetando assim a análise de logs2. Uma das vantagens do servidor NTP é que com 

sua utilização as máquinas clientes são sincronizadas automaticamente, não sendo necessário 

ajustar o relógio máquina por máquina (SOBRE NTP, 2009). 

 

2.3  SAMBA 

 

O samba é um servidor utilizado em ambiente Linux que permite a implementação de 

um ambiente similar ao AD(Windows), em ambiente Linux, além de permitir a comunicação 

entre máquinas Windows e Linux. 

O samba é um servidor e conjunto de ferramentas que permite que 

máquinas Linux e Windows se comuniquem entre si, compartilhando serviços 

(arquivos, diretório, impressão) através do protocolo SMB (Server Message 

                                                 
2 Arquivos onde geralmentre são registrados o funcionamento completodo sistema, desde acessos a eventos 

relacionados ao funcionamento do hardware. (NOBREGA, 2015) 
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Block)/CIFS (Common Internet File System), equivalentes a implementação 

NetBEUI no Windows. (SILVA, 2010). 

 

2.3.1  História do samba 

 

 O Samba foi idealizado e desenvolvido por Andrew Tridgell, devido à necessidade de 

possuir um Sistema Unix em compatibilidade com o sistema Disk Operating System (DOS) 

que utilizava em sua máquina, necessitando conhecer as propriedades do mesmo. Para isso 

escreveu scripts para identificar seu funcionamento, a partir daí fez a engenharia reversa para 

identificar toda e qualquer operação realizada durante a execução do sistema DOS. Após isso, 

iniciou a construção do Samba, que ainda continua em desenvolvimento, estando hoje em sua 

4º versão. Realizando uma configuração adequada, o SAMBA4 pode atuar com 

funcionamento e interface similares ao AD. Dentre suas vantagens está à interoperabilidade 

entre as versões do Windows. (SILVA, 2010). 

 

2.3.2  Aspectos de configuração 

 

A configuração do Samba se dá principalmente por meio de um arquivo de 

configuração, o smb.conf, que reúne o nome de domínio, grupo de trabalho, 

compartilhamentos, permissões e registro dos logs de acesso. O smb.conf é dividido por 

seções, sendo identificadas por []. Dentre as principais, pode-se destacar:  

a) global: A configuração feita nessa seção tem efeito no domínio como um todo: 

nome, grupo de trabalho etc; 

b) home: Especifica o diretório home dos usuários. 

 

Além das seções citadas anteriormente, também é possível, por exemplo, a criação de 

compartilhamentos de arquivos e impressoras e definições de scripts de logon, que contém as 

definições e propriedades que são atribuídas para os usuários ao realizarem login. A figura 6 

mostra o formato básico de um arquivo smb.conf. 
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Figura 6 – Arquivo de configuração do Samba. 

 
Fonte:Autoria própria (2016). 

 

2.3.3  Ferramentas de Administração 

 

A administração do samba pode ser realizada por meio de ferramentas auxiliares. 

Existem inúmeras ferramentas que permitem sua administração via web, mediante sua 

instalação. O Webmin, consiste em um conjunto de ferramentas para administração de 

servidores, reunindo diversas funcionalidades para administração de diversos serviços, entre 

elas as que dizem respeito ao samba. 

A instalação do mesmo se deu por meio do download do arquivo por meio do link: 

“http://prdownloads.sourceforge.net/webadmin/webmin_1.831_all.deb”. Para isto basta 

executar a instalação do pacote por meio do comando: “dpkg -i 

webmin_1.831_all.deb”. O acesso a ferramenta de gerenciamento é realizado por meio 

da Uniform Resource Locator (URL): http://<ip-servidor:10000>. Será necessário a 

autenticação do usuário, o mesmo deve possuir privilégios de root, ou seja, ser administrador 

do sistema. A ferramenta pode ser utilizada para administração do samba remotamente. A 

figura 7 demonstra a interface para gerenciamento da configuração do samba, permitindo criar 

compartilhamentos de arquivos e operações a nível de usuários, tais como: criação de usuário 

e grupos, alteração de senha, configurações de impressoras, além de informações de login dos 

usuários da rede. INSTALLING (2017) 
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Figura 7 – Interface do webmin. 

 

Fonte: Autoria própria. (2017). 

 

A Ferramenta de Administração de Servidor Remoto (RSAT), disponibilizada pela 

Microsoft, permite o gerenciamento remoto dos usuários e grupos, bem como as GPOs, 

servidor DHCP e registros DNS do AD. Também pode ser utilizada para configuração remota 

de um servidor SAMBA4. Tal ferramenta proporciona um ambiente idêntico ao da interface 

do AD, quando instalado em alguma das versões do Windows Server. Para acesso e 

funcionamento da ferramenta, é necessária sua instalação em uma máquina com sistema 

operacional Windows. Após a instalação, obtém-se uma interface para gerenciamento de 

usuários, como ilustra a figura 8. FERRAMENTAS (2016) 
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Figura 8 – Usuários do AD via Ferramenta RSAT. 

 
Fonte: Autoria própria (2016). 

 

2.4 FIREWALL 

 

O firewall é um mecanismo que geralmente se localiza entre a rede interna de uma 

instituição e a Internet. Todo o tráfego, tanto de entrada na rede quanto de saída para a 

Internet, obrigatoriamente passa por ele. Assim o firewall realiza a análise do tráfego 

permitindo ou bloqueando a passagem de cada pacote, tendo como base as regras nele 

inseridas.                                                                                        

 O IPTables teve seu conjunto de funcionalidades de filtragem de pacotes inseridas na 

versão 2.4 do Linux, substituindo versões anteriores como o ipfwadm nas versões do kernel 

1.2.x e 2.0.x e ipchains na 2.2.x. O funcionamento do mesmo se dá por meio de regras, que se 

baseiam em ações a serem realizadas de acordo com a equivalência de um parâmetro. As 

regras podem ser inseridas por scripts ou via linha de comando. O exemplo a seguir mostra 

uma regra que tem por objetivo, bloquear o tráfego direcionado ao firewall e gerado a partir 

do IP 192.168.100.125(KUROSE. 2010. p. 535 - 538) 

iptables –A INPUT –s 192.168.100.125 –j DROP. 
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2.5 SERVIDOR PROXY 

 

Um servidor proxy atua como um sistema intermediário nas requisições de clientes 

para servidores. Tendo como funções principais a possibilidade de realizar filtragens a nível 

de aplicação, permitindo ou não que cada requisição de um cliente atinja o servidor real de 

destino, bem como a realização de caching das respostas recebidas de servidores. Isso 

possibilita um maior controle no uso e economia de banda passante no link de saída da rede. 

O squid é um software que implementa funcionalidades de proxy, suportando diversos 

protocolos, tais como: Hyper Text Transfer Protocol (HTTP), Hyper Text Transfer Protocol 

Secure (HTTPS) e File Transfer Protocol (FTP). As configurações do mesmo são realizadas 

no arquivo squid.conf localizado no diretório /etc/squid3. As configurações de 

bloqueios podem ser baseadas em strings contidas em URLs, IPs e/ou horário, vinculando-os 

as diretivas chamadas de Acess Control List (ACLs). (TANEMBAUM, 2011. p. 466). 
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3  DESCRIÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Esta prática profissional descrita neste trabalho de conclusão de curso, foi realizada na 

Escola estadual Domitila Noronha, no período de 07/03/2015 à 26/11/2016, situada na Rua 

José Correia de Andrade, nº 36 - Serrinha/RN, distante 88 Km de Natal. Fundada em 1955, 

iniciou suas atividades como grupo escolar, passando a se tornar Escola em 1988, de acordo 

com o Decreto nº. 10.232. A escola nos dias atuais oferece 4 níveis de ensino, sendo eles: 

Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), Ensino Médio, Ensino Médio Noturno Diferenciado e 

Médio EJA (4º nível), atendendo a 530 alunos. Os horários de funcionamento da escola, bem 

como o número de turmas e a quantidade de alunos e turmas atendidos em cada turno, estão 

dispostos na tabela abaixo: 

 

Quadro 1: Distribuição dos alunos. 

Turno Horários Nº de alunos Nº de Turmas 

Matutino 07 às 11h30 min 292 6 

Vespertino 13 às 17h30 min 125 7 

Noturno 19 às 22h 113 6 

Total de Aluno: 530 
Fonte: Autoria própria (2016). 

 

 O corpo de funcionários é composto pela equipe Gestora, que compreende a Diretora, 

Vice-Diretora e Coordenação pedagógica, 21 professores e 27 funcionários de apoio. 

A escola conta também com um laboratório de informática contendo 10 (dez) 

máquinas. Este laboratório é utilizado pelos alunos e funcionários da escola, para a realização 

de pesquisas e trabalhos de fins acadêmicos, além de aulas nos finais de semana. A escola 

conta também com 3 (três) computadores na secretaria e 1 (um) na biblioteca, compondo a 

área administrativa da escola.  

Atualmente a escola conta apenas com o acesso à internet, por meio da tecnologia 

Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL), com velocidade de 2 MB/s, sendo fornecido 

pelo Programa Banda Larga nas Escolas que, “[...] tem como objetivo conectar todas as 

escolas públicas urbanas à internet, rede mundial de computadores, por meio de tecnologias 

que propiciem qualidade, velocidade e serviços para incrementar o ensino público no País”. 

(BRASIL, 2016) 
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A distribuição do acesso à Internet se dá por meio da ligação direta de todos os 

computadores a um switch HP genérico, contendo 24 portas, com funcionamento na camada 

2. Sem nenhuma infraestrutura provendo e ou restringindo o acesso, além disso existe apenas 

dois usuários cadastrados localmente nas máquinas sendo eles: 

 

• Aluno: Destinado ao acesso dos alunos; 

• Professor: Engloba o acesso as maquinas por parte dos professores e funcionários. 

  

Desta forma, o acesso é realizado sem nenhum tipo de controle ou registro, tanto no 

acesso à Internet, quanto ao acesso às máquinas pelos usuários, sendo prejudicial ao 

desenvolvimento das tarefas acadêmicas e administrativas, possibilitando os usuários 

acessarem sites indevidos durante o horário de trabalho e/ou estudo. A Figura 9 apresenta a 

topologia que é utilizada atualmente na instituição. 

 

Figura 9: Infraestrutura Local. 

 
FONTE: Autoria própria (2017). 

 

Durante o período da realização da prática profissional na Escola Estadual Domitila 

Noronha, a jornada de trabalho compreendia 8 horas, aos sábados na condição de voluntário, 

onde foram realizadas as atividades a seguir: 

a) instalação de máquinas no laboratório de informática; 

b) atendimento ao usuário com problemas de conexão; 
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c) atendimento ao usuário para instalação de programas; 

d) configuração de equipamentos de rede; 

e) monitoramento dos alunos durante aulas no laboratório. 
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4  DESENVOLVIMENTO 

 

Neste capítulo será abordado o funcionamento e características da solução de 

infraestrutura implantada neste trabalho, que contemplará os serviços de rede necessários para 

a implantação e pleno funcionamento da mesma. 

A solução implantada com o objetivo de sanar as deficiências da topologia anterior, 

descritas no capítulo anterior, proporcionando minimamente, controle de acesso às máquinas 

do laboratório e da área administrativa, bem como restrições e o registro dos acessos à 

Internet foi composta por um servidor SAMBA4, e um Proxy HTTP Squid. O servidor samba 

será capaz de realizar a centralização de informações dos usuários e máquinas (por exemplo 

contas de usuários). Também controlará alguns aspectos via GPO, por exemplo: o horário de 

login dos usuários, desabilitar o acesso a alguns recursos do Windows, fixação de página 

inicial nos navegadores de Internet etc. O servidor proxy realizará o controle de acesso, 

baseando-se nas configurações presentes no mesmo. A figura 10, demonstra a topologia de 

rede implantada, bem com o funcionamento do servidor centralizado contendo os serviços 

citados acima instalados. 

 

Figura 10 – Topologia da Infraestrutura proposta.  

  
Fonte: Autoria própria (2017). 
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Na topologia implantada, foi utilizado um servidor Linux, com Sistema Operacional 

Debian Jessie Versão 8 e demais configurações de hardware: 

a) Intel Core i3 - 3ª Geração 2,4 Ghz; 

b) 4 Gigabyte (GB) de Memória Random Access Memory (RAM); 

c) Hard Disk (HD) de 320 GB. 

 Neste servidor foi instalado o SAMBA4, que atua como Controlador de Domínio, 

controlando o login dos usuários, bem como a aplicação das políticas de segurança impostas 

pela instituição, as Regras de firewall que permite o compartilhamento de Internet para a rede 

interna, o servidor Proxy que fará o controle de acesso a determinados sites, todos os serviços 

foram instalados, em uma única máquina, devido a limitações para alocação de recursos 

financeiros.  

 

4.1  INSTALAÇÃO DO SERVIDOR NTP 

 

Devido a características do funcionamento do conjunto de protocolos que dão suporte 

ao SAMBA4, é de grande importância que as máquinas estejam com os relógios 

sincronizados. O servidor NTP será responsável por essa tarefa. A instalação do NTP se deu 

através do comando “apt-get install ntp”. Após a instalação, sua configuração foi 

realizada no arquivo “/etc/ntp.conf”, onde foram adicionados os servidores do projeto 

NTP, Isso é ilustrado na figura 11. GNU/LINUX (2016) 

 

Figura 11: Arquivo de Configuração NTP. 

 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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4.2  INSTALAÇÃO DO SERVIDOR DHCP  

 

O servidor DHCP será responsável pela distribuição de endereços e aplicação das 

configurações de rede, como os servidores DNS e Gateway, otimizando as tarefas do dia-a-dia 

da equipe de TI. A instalação do servidor DHCP se dará por meio do comando apt 

install isc-dhcp-server. Após a instalação a configuração do mesmo é realizada no 

arquivo   /etc/default/isc-dhcp-server onde foi alterado a placa de rede na qual 

será utilizada para o funcionamento do servidor, no nosso caso em particular a eth1.  

O intervalo de endereços IP a ser utilizado é configurado no arquivo 

/etc/dhcp/dhcpd.conf, além do intervalo, nesse arquivo podem ser adicionados os 

endereços do gateway e os servidores DNS. A figura 12, ilustra a configuração do servidor. 

 

Figura 12 – Arquivo de configuração do servidor DHCP. 

 
Fonte: Autoria própria (2017). 

 

4.3  UTILIZAÇÃO DO SAMBA 

 

Inicialmente a utilização do SAMBA4 se deu pelo fato do mesmo atender aos 

requisitos e funcionalidades necessárias para a implementação da infraestrutura. Além disto, o 

mesmo é software livre, o que, é de grande valia para a instituição, pois a não utilização do 

samba acarretaria em despesas com a aquisição de licenças. 

Outro fato importante da utilização do SAMBA4, é que há instruções normativas do 

governo que incentivam a utilização de software livre em ambientes públicos, como é o caso 

da Instrução Normativa nº 1 de 17 de janeiro de 2011. Essa instrução trata de todos os 

quesitos e normas necessárias para utilização e instalação de softwares, bem como a criação e 
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edição dos mesmos voltados para o gerenciamento da gestão pública, que são geridos pelo 

portal do Software Público Brasileiro. BRASIL (2011) 

 

4.4  INSTALAÇÃO DO SAMBA4 

 

O SAMBA4 foi instalado e configurado para utilização como controlador de domínio, 

que será o eixo principal da infraestrutura a ser implantada, juntamente com os serviços de 

NTP e firewall. O servidor possuirá o IP 192.168.100.5/24. 

Dentre as máquinas clientes, uma será utilizada para administração do SAMBA4, por 

meio das ferramentas RSAT fornecida pela Microsoft, oferecendo a mesma interface de 

gerenciamento do AD quando instalado no Windows Server 2012. As demais máquinas 

Windows e Linux atuarão como clientes. 

 Para um bom funcionamento do SAMBA4 e para que a sua instalação não acarrete em 

erros, será necessário realizar alterações em arquivos de configurações. Recomenda-se que 

seja utilizado IP estático no servidor e também que a própria máquina seja responsável pelas 

requisições DNS direcionadas a ela. Para isso, edita-se o arquivo /etc/hosts adicionando 

o nome da máquina e endereço IP responsável pelas requisições DNS do servidor, como 

ilustra a figura 13. 

 

Figura 13 – Arquivo host. 

 
Fonte: Autoria própria (2016). 

 

 A instalação do SAMBA4 foi realizada por meio do gerenciador de pacotes apt, 

utilizando o comando “apt-get install samba krb5-user winbind” Durante a 

instalação do Kerberos foi solicitado os dados dos servidores responsáveis por cada 

solicitação, como o servidor kerberos e realm, nos quais foram preenchidos com o seguinte 

conteudo:  EEDN.LOCAL E 127.0.0.1,   respectivamente. 
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Após a instalação do Samba ser concluída, foi necessário o ajuste das configurações de 

domínio a ser utilizado. Utilizamos o comando: “samba-tool domain provision --

option=”interfaces=lo eth1” --option=”bind interfaces 

only=yes” --use-rfc2307 –interactive”. Esse comando tem por função 

realizar o aprovisionamento do Samba como controlador de domínio, indicando a interface na 

qual o serviço será disponibilizado, além do mecanismo de resoluções DNS. Após esse 

comando ser executado foi solicitado, em modo interativo, a resposta para alguns quesitos de 

configuração, como o nome do domínio, tipo de resolução DNS e dados do administrador 

conforme estão representados na figura 14. 

 

Figura 14 – Dados do Domínio. 

 
Fonte: Autoria própria (2016). 

  

Ao final da configuração será exibida uma mensagem de confirmação do 

provisionamento do domínio, informando dados referentes ao domínio como nome e sid do 

mesmo. SAMBA (2016). Ao final desse processo o arquivo de configuração do SAMBA4 é 

gerado automaticamente, conforme mostrado na figura 15. 

 

Figura 15 – Arquivo de Configuração do Samba. 

 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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4.5  INGRESSO DE MÁQUINAS CLIENTES NO DOMÍNIO 

 

Após a máquina cliente adquirir as configurações de rede por meio do servidor DHCP, 

, acessando as propriedades do computador é possível visualizar a tela que permite a alteração 

das configurações do domínio, devendo assim, indicar qual será utilizado para ingresso da 

máquina. No nosso caso “EEDN.LOCAL”. A figura 16 mostra esse processo.  

 

Figura 16 – Ingresso no domínio. 

 
Fonte: Autoria própria (2016). 

 

Foi solicitado as credenciais de um usuário do domínio que possua privilégios de 

administrador para inserir novas máquinas. Logo em seguida, foi confirmado o ingresso da 

máquina no domínio, sendo exibida a mensagem de boas-vindas conforme a figura 17, 

informando também a necessidade de reiniciar a máquina, após isso, os usuários do domínio 

poderão realizar login nas máquinas. 
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Figura 17 – Boas Vindas ao Domínio. 

 
Fonte: Autoria própria (2016). 

 

4.6  INGRESSO DE MÁQUINAS LINUX NO DOMÍNIO 

 

Na atualidade tornou-se comum a utilização de vários Sistemas Operacionais em 

ambientes coorporativos, como é o caso do Windows e Linux. Assim as novas Redes de 

Computadores, passarão a se classificarem como redes heterogêneas. Isso exige que estações 

Linux presentes na empresa devam está ingressada no domínio, como forma de impor um 

maior controle sobre elas com a aplicação de regras via GPO. Para isso, foi utilizado o Close 

in Directory (CID), que é um conjunto de scripts baseados em Shell Script, cujo objetivo é 

realizar a automatização e configuração necessária para o ingresso de máquinas Linux no AD. 

MANUAL (2016) 

O CID utiliza dois softwares, o próprio Samba e o Winbind que é um daemon usado 

pelo Pugglable Authentication Modules (PAM) e nsswitch, permitindo que máquinas com o 

sistema Linux se comuniquem com o SAMBA4. Os scripts realizam a configuração dos 

serviços bem como alteração do método de autenticação da máquina, alterando-o para o 

módulo PAM, responsáveis pelo compartilhamento de arquivos e credenciais dos usuários. 

MANUAL (2016) 

 

 

 

 



36 

 

4.6.1  Instalação do CID 

 

O download do CID pode ser realizado por meio da URL: 

“https://sourceforge.net/projects/c-i-d/files/”, após o download, seu conteúdo foi extraído, 

sendo possível visualizar os arquivos necessários para sua instalação, demonstrados na figura 

18. 

 

Figura 18 –  Arquivos do CID. 

 
Fonte: Autoria própria (2016). 

 

O arquivo INSTALL.sh é o script responsável pela instalação e configuração do 

CID. Sua execução resultará na instalação dos softwares necessários e modificação de 

arquivos. Posteriormente, pode-se realizar o ingresso no da máquina no domínio. No processo 

de execução do CID, na primeira tela, será solicitado que operação se deseja realizar, no 

nosso caso ingressar a máquina no domínio. Em seguida será solicitado os dados do mesmo 

bem como dados de login do usuário que componha o grupo dos Administradores, como 

descreve a figura 19. 
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Figura 19 – Login do Administrador na máquina Linux. 

 
Fonte: Autoria própria (2016). 

 

 Após isso o CID realizará as configurações necessárias para o ingresso da máquina e 

exibirá a mensagem de boas-vindas ao domínio, mostrada na figura 20. 

 

Figura 20 – Boas-Vindas ao Domínio no Linux. 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

4.7  COMPARTILHAMENTO DA CONEXÃO   

  

 O compartilhamento da conexão foi necessário devido ao fato do servidor possuir duas 

placas de rede, sendo que uma delas estava ligada exclusivamente à Internet e outra a rede 

interna. O compartilhamento é feito pela solução padrão de Firewall para o Sistema 

operacional (SO) Linux netfilter/iptables. A figura 21 representa o trecho do script 

responsável pelo compartilhamento da conexão e permitindo as conexões estabelecidas.  
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Além disso, o script de firewall demonstra o trecho de código necessário para tornar o firewall 

com política padrão DROP que bloqueará todo o tráfego, sendo liberará apenas o que for 

inserido via regras como é o caso do protocolo NTP, responsável pela sincronização dos 

relógios das máquinas clientes. 

 

Figura 21 – Script do Firewall. 

 
Fonte: Autoria própria (2016). 

 

4.8 IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIDOR PROXY 

 

O serviço de proxy foi implantado por meio do software Squid provendo controle de 

acesso a sites, bem como autenticação dos usuários. A autenticação dos usuários utiliza a base 

de dados existente no SAMBA4, utilizando o mecanismo ntlm, o que permite realizar a 

autenticação usando as credencias já inseridas no Windows. A autenticação será realizada 

ajustando as configurações do squid no seu arquivo de configuração, por meio das diretivas 

mostradas na figura 22. 
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Figura 22 – Autenticação do Squid. 

 
Fonte: Autoria própria (2017). 

 

As regras de bloqueio foram implantadas seguindo um nível hierárquico, contendo 

inicialmente uma lista de sites impróprios para acesso comum a todos os usuários, 

posteriormente os grupos pertencentes ao SAMBA4: professores, funcionários e alunos. Os 

alunos terão acesso restrito, acessando apenas sites explicitamente permitidos. Com isso é 

possível restringir o acesso a alguns sites para determinados grupos de usuários. A figura 23 

descreve a utilização das ACLs bem como diretiva responsável para consultar os grupos 

existentes no SAMBA4, além das restrições de acesso que o squid utiliza para realizar o 

bloqueio ou liberação do conteúdo.  

 

Figura 23 – ACLs de bloqueio. 

 
Fonte: Autoria própria. (2017). 

 

4.9 ERROS ENCONTRADOS E SOLUÇÕES 

 

 Durante as tentativas de ingresso das máquinas clientes Windows ocorreram alguns 

erros de conectividade. Foi necessário inserir as linhas abaixo no arquivo de configuração do 

SAMBA4, na seção global, para a solução do problema. 
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Ntlm auth = yes 

Lanman auth = yes 

Cliente ntlmv0 auth = yes 

  

Também foram realizadas alterações em algumas chaves de registro do Windows, 

habilitando o tipo de resolução DNS, para que a mesma seja compatível com a utilizada pelo 

servidor SAMBA4. As chaves alteradas estão listadas abaixo:  

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\servic 

es\LanmanWorkstation\Parameters] 

DWORD “DomainCompatibilityMode”=dword:00000001 

DWORD “DNSNameResolutionRequired”=dword:00000000 

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\servic 

es\Netlogon\Parameters] 

DWORD “RequireStrongKey” =dword: 1 

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Lsa 

DWORD "LmCompatibilityLevel" =dword: 1 
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5  APLICAÇÃO DE POLÍTICAS E TESTES REALIZADOS 

 

Neste capítulo serão descritos os mecanismos utilizados para a realização dos testes como 

forma de validar as políticas aplicadas na infraestrutura. 

 

5.1  GRUPOS 

 

Os usuários ficarão contidos em três grupos, sendo: alunos, funcionários e professores. 

(Cada segmento de profissionais) e alunos serão alocados em seus grupos correspondente, 

havendo segmentos hierárquicos que servirão para definir as permissões de acesso as 

máquinas, bem como as permissões de acesso via web que serão controladas pelo servidor 

proxy. A figura 24 demonstra os grupos criados. 

 

Figura 24 – Grupos Criados. 

 
Fonte: Autoria própria. (2017). 

 

5.2  APLICAÇÃO DAS GPOS 

 

As GPOs a serem utilizadas na infraestrutura, inicialmente serão implantadas em nível 

básico. E caso se faça necessário, serão acrescentadas. A configuração das mesmas se deu 

pela ferramenta de gerenciamento de diretiva de grupo, onde é criada a GPO, assimilando a 

função que a mesma exercerá. A figura 25, apresenta as GPOs utilizadas, que são descritas a 

seguir: 
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Figura 25 – GPOs Utilizadas. 

 
Fonte: Autoria própria. (2017). 

 

a) painel de controle: Possui todas as funções do painel de controle desabilitadas, 

restringindo as alterações na máquina como personalização e instalação de 

softwares a qualquer usuário comum; 

b) papel de Parede Padrão: Visa a fixação de um papel de parede padronizado, uma 

vez que também estará restrito de alteração; 

c) bloqueio: Desabilita qualquer alteração a ser realizado na Área de trabalho do 

usuário; 

d) definição de proxy: Aplica o servidor proxy nas configurações do navegador, 

realizando a filtragem de conteúdo. 

Sendo assim sempre que algum usuário realizar a operação para que seja executado o 

painel de controle ou alterações do papel de parede, será exibida a figura 26 indicado que o 

usuário não tem permissões para realizar tais operações. 

 

Figura 26 – Aplicação das GPOS. 

 
Fonte: Autoria própria. (2017). 
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5.3  CONFIGURAÇÕES DO PROXY 

 

A configuração do proxy para realização do bloqueio e/ou liberação foi baseada nos 

grupos existentes no SAMBA4, como mostra a figura 24, oferecendo níveis de acessos 

diferentes para cada grupo. O bloqueio tem um nível hierárquico contendo sites bloqueados 

para todos os usuários, independente do grupo à qual pertence, e posteriormente dois níveis de 

bloqueio para professores e funcionários: 

O grupo alunos possui acesso apenas a sites cujo conteúdo permitido seja voltado para 

realização de pesquisas contendo também todos os sites pertencentes ao domínio .edu, sendo 

voltadas para os conteúdos trabalhados em sala de aula.  

O grupo funcionários possui acesso a todos que foram liberados ao grupo alunos, com 

acréscimo dos relacionados a notícias de forma geral; 

Os professores têm acesso mais amplo, mediante a necessidade de acesso a conteúdos 

externos, como resolver pendencias da vida pessoal, mediante o tempo de permanência na 

escola. 

Os testes realizados consistiram na tentativa de acesso a sites bloqueados por um 

usuário que seja participante de cada grupo especificado. A figura 27 mostra a mensagem de 

bloqueio durante o acesso, comum a todos os grupos de usuário. 

 

Figura 27 – Teste de navegação dos usuários. 

 
Fonte: Autoria própria (2017). 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho em questão teve como objetivo, implementar a Infraestrutura de rede na 

referida Escola Estadual Domitila Noronha, utilizando como agente principal o SAMBA4 e o 

proxy Squid, com a principal função de gerir o serviço de diretório, e filtro de conteúdo e além 

disso realizar um estudo teórico dos protocolos envolvidos no funcionamento do SAMBA4, e 

juntamente com o SAMBA utilizar ferramentas open-source (NTP, DHCP Proxy/Squid), 

gerando custos mínimos, para implementação de uma infraestrutura de rede em ambientes 

públicos que necessitam de acesso controlado e não tem possibilidades de alocar recursos 

financeiros para tal finalidade.  

 O SAMBA4, permitiu a centralização de informações dos usuários, interligadas ao 

serviço de proxy que usa essas informações para atribuir permissões de acesso relacionado a 

determinado grupo de usuário. As configurações mínimas das interfaces de rede das máquinas 

clientes, são realizadas através de um servidor DHCP.  

Durante a realização deste trabalho foi possível implementar a infraestrutura capaz de 

oferecer um ambiente de acesso mais controlado, permitindo realizar o gerenciamento dos 

usuários, criação de GPOs e o controle de acesso via proxy e demais serviços de TI 

relacionados a tal infraestrutura. 
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