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Introdução 
 

No âmbito da disciplina de Instalação e Configuração de Servidores de Rede foi-nos proposto 

efectuar a demonstração e instalação de três "servidores" o Likewise, FTP e DHCP. 

O FTP, File Transfer Protocol (Protocolo de Transferência de Ficheiros), é uma forma bastante 

rápida e versátil de transferir ficheiros. 

A transferência de dados em redes de computadores envolve normalmente transferência de 

ficheiros e acesso a sistemas de ficheiros remotos. O FTP é baseado no protocolo TCP. 

 

O DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol (Protocolo de configuração dinâmica de host), é 

um protocolo de serviço TCP/IP que oferece configuração dinâmica de terminais, com 

concessão de endereços IP de host e outros parâmetros de configuração para clientes de rede. 

Este protocolo é o sucessor do BOOTP que, embora mais simples, tornou-se limitado para as 

exigências atuais. O DHCP surgiu como padrão em Outubro de 1993. O último standard para a 

especificação do DHCP sobre IPv6 (DHCPv6) foi publicado a Julho de 2003. 

Resumidamente, o DHCP opera da seguinte forma: 

Um cliente envia um pacote UDP em broadcast (destinado a todas as máquinas) com um 

pedido DHCP 

Os servidores DHCP que capturarem este pacote irão responder (se o cliente se enquadrar 

numa série de critérios) com um pacote com configurações onde constará, pelo menos, um 

endereço IP, uma máscara de rede e outros dados opcionais, como o gateway, servidores de 

DNS, etc. 

O DHCP usa um modelo cliente-servidor, no qual o servidor DHCP mantém o gerenciamento 

centralizado dos endereços IP usados na rede. 

 

Utilizaremos os seguintes IPs para as maquinas em rede: 

Windows 2008 Server:  192.168.10.1 
Ubuntu/Debian:  192.168.10.2  
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Laboratório 1 – LikeWise 
 

Ligação 
 

Antes de proceder com a instalação devemos verificar se existe ligação entre das duas 

máquinas (Windows e Ubuntu), no caso de haver, procedemos à instalação. 

Para verificar essa sitiação fazemos um Ping do Linux (192.168.10.2) para o windows server 

(192.168.10.1), utilizando a consola do ubuntu com o comando: ping 192.168.10.1. 

 

Ilustração 1 (Ping Debian -> Windows) 

 

Instalação 
 

Dentro da consola correr os comandos: ‘sudo apt-get install likewise-open’, ‘sudo apt-get 

install likewise-open-gui’ 

 

Ilustração 2 (Likewise - Instalação) 
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Configuração 
 

Para entramos num domínio do Windows podemos aceder graficamente á configuração do 

Likewise de modo gráfico: System  Administration  Likewise 

No entanto procedemos à configuração por consola, usando o comando: “sudo domainjoin-cli 

join <dominio> <username>” 

 

Ilustração 3 (Likewise - Join) 

Para verificarmos se estamos ligados a esse domínio, podemos usar o comando: “sudo 

domainjoin-cli query” que irá mostrar as informações do domínio. 

 

Ilustração 4 (Likewise - Query) 
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Testes 
 

Criar utilizador no AD 

 

Após estarmos no domínio do Windows podemos criar um utilizador no Active Directory e de 

seguida usar esse mesmo utilizador para entrar no ubuntu. 

Para testar criamos um utilizador: “alking” no active directory e de seguida fizemos login com 

esse mesmo utilizador no ubuntu. 

Políticas de acesso 

 

Definimos uma política de logon ao utilizador “alking” para só poder entrar no sistema sexta-

feira das 18h até ás 00h a partir das definições da conta do utilizador. 

 

Ilustração 5 (Likewise – Politica de Logon) 

A política funcionou correctamente, permitindo apenas fazer o login às horas seleccionadas, 

nas outras horas não foi possível fazer o login, mostrando uma mensagem de password 

invalida. 
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Partilha de pastas 

 

Partilhamos uma pasta no ubuntu, e acedemos pelo Windows. Para tal criamos uma pasta no 

ambiente de trabalho e com o botão direito faz-se “Share”. Após isso teremos acesso à pasta 

na outra maquina acedendo directamente por IP: \\192.168.10.2 

 

Ilustração 6 (Likewise – Partilha de ficheiros – Ubuntu) 

Partilhamos uma pasta no windows, com os mesmos procedimentos atrás utilizamos e 

acedemos pelo Ubuntu á partilha. 

 

Ilustração 7 (Likewise – Partilha de ficheiros – Windows) 
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Remover Likewise 
 

Para remover o likewise utilizamos os seguintes comandos na consola: 

“sudo apt-get remove likewise-open” 
“sudo apt-get remove likewise-open-gui” 
 

Após isso o Likewise está desinstalado. 
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Laboratório 2 - FTP 
 

Instalação 
 

Dentro da consola correr o comando: ‘sudo apt-get install vsftpd’. 

Configuração 
 

 

Abrimos o ficheiro ‘sudo gedit /etc/vsftpd.conf’ com o gedit e efectuamos as seguintes 

alterações: 

# Proibir anónimos 
anonymous_enable=NO 
# Permite os utilizadores locais se ligarem 
local_enable=YES 
# Permitir a gravação de ficheiros (upload) 
write_enable=YES 
listen_address=192.168.10.2 

 

De seguida guardamos as alterações e reiniciamos o serviço do vsftpd pela consola com o 

seguinte comando: “sudo /etc/init.d/vsftpd restart”. 
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Após o servidor de FTP estar configurado precisamos de criar um novo utilizador para ele, para 

tal abrimos a consola e corremos os seguintes comandos: 

“sudo mkdir –p /home/ftp/King” – Cria uma nova pasta em /home/ftp para o utilizador King 
 
“sudo useradd King -d /home/ftp/King/” – Cria um novo utilizador e usa a pasta 
anteriormente criada para ser a pasta pessoal do utilizador. 
 
“sudo passwd King” – Muda a palavra pass do utilizador 

longlivetheking - Passsword 
longlivetheking 

 
“sudo chown King /home/ftp/King” – Garante a pasta ao utilizador 
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Testes 
 

Para testar as configurações instalamos o FileZilla no Windows 2008 Server que é um Cliente 

de FTP fácil de utilizar. 

Como configuramos o servidor para não aceitar utilizadores anónimos ou convidados testamos 

o mesmo utilizando o user ‘anonymous’ sem password, deste modo não foi possível ligar ao 

servidor. 

 

Ilustração 8 (FTP – Login anónimo) 

Ao tentar com o utilizador previamente criado (king), conseguimos ligar e aceder à sua pasta 

pessoal. 

 

Ilustração 9 (FTP - Login) 
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Por fim tentamos transferir um ficheiro, apenas arrastando do Windows para o Filezilla. 

 

Ilustração 10 (FTP – Transferência de ficheiros) 
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Laboratório 3 - DHCP 
 

Instalação 
 

Dentro da consola correr o comando: ‘sudo apt-get install dhcp3-server’. 

Configuração 
 

Nesta configuração utilizamos o IP 192.168.1.1 para o debian. Para mudar o IP basta correr o 

comando “sudo ifconfig eth0 192.168.1.1” na consola. 

 

Ilustração 11 (DHCP – Defenir IP Manual) 

Após isso necessitamos de mudar as configurações do servidor DHCP para que correspondam 

às nossas expectativas. 

Para tal precisamos de abrir o ficheiro “dhcpd.conf”, utilizando o comando: “sudo gedit 

/etc/dhcp/dhcpd.conf” 
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Após abrir o ficheiro adicionamos as seguintes linhas: 

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 # Rede e máscara 
{ 
   range 192.168.1.2 192.168.1.4 # Apenas permite 2 Hosts do 192.168.1.2 até a 192.168.1.4; 
   option routers 192.168.1.254;  # Router de defeito, gateway 
   option broadcast-address 192.168.1.255; # IP de broadcast 
   default-lease-time 600; # Tempo ate expirar o POOL do ip 
   default-lease-time 7200; # Tempo máximo ate expirar o POOL do ip  
   server-name “CET-REDES-ICSR” # Nome do servidor 
 
   host debian { # Nome do PC a atribuir um IP especifico. 
      hardware ethernet 00:0c:29:31:48:4c; # MAC do PC 
      fixed-address 192.168.1.4; # IP fixo a atribuir a este pc 
   } 
} 

 

Após estas configurações é necessário reiniciar o serviço de DHCP, para tal utilizamos o 

comando ‘sudo service isc-dhcp-server restart’ na consola do debian. 
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Testes 
 

Para testar instalamos outra máquina virtual Debian para actuar como cliente. Ligamos a 

máquina, acedemos á consola e tentamos gerar um IP por DHCP, utilizando o comando 

‘dhclient’. 

 

Ilustração 12 (DHCP – Gerar IP por DHCP) 

Como previsto foi atribuído o IP 192.168.1.2 sendo este IP o primeiro livre na POOL do DHCP. 

 

De seguida ligamos outro host debian que tem o MAC definido no DHCP para o IP 192.168.1.4, 

e corremos novamente o comando: “dhclient” 

 

Ilustração 13 (DHCP – Gerar IP fixo por MAC) 

O IP associado a este MAC foi atribuído devidamente. 
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Conclusão 
 

A elaboração deste projecto tem como resultado explicar como se instala e configura os 

servidores Likewise, FTP e o DHCP. 

Foi elaborado através de duas máquinas virtuais (Ubuntu/debian e Windows Server 2008). 

As principais constatações que observamos foram que no Likewise podemos usar utilizadores 

autenticados na Active Directory do Windows 2008 Server, no FTP podemos aceder a ficheiros 

remotamente com um cliente FTP e com o DHCP podemos atribuir IPs dinamicamente aos PCs 

ligados ao servidor. 

Este projecto foi um trabalho muito interessante e enriquecedor onde testamos os nos 

conhecimentos e apreendemos outros. 
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