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Prefácio

O livro Redes e Servidores Linux, guia prático foi nosso primeiro best-seller,
vendendo um total de 8.000 exemplares em suas duas edições. O processo de
atualização do livro acabou dando origem a dois livros separados: Redes,
guia prático e Servidores Linux, guia prático, o livro que você tem em mãos.
Os dois livros são obras complementares. O Redes, guia prático aborda a
implantação e configuração de redes, incluindo detalhes sobre os padrões de
cabeamento, configuração no Windows e no Linux, configuração de redes
wireless e outros temas, enquanto o Servidores Linux, guia prático oferece
uma visão aprofundada sobre a configuração de servidores Linux.
Assim como nos livros anteriores, existe uma grande preocupação em explicar
os temas de forma simples, porém, aprofundada, deixando de lado detalhes
pedantes e enfatizando as configurações realmente usadas na prática.
Os temas são explicados em nível crescente de dificuldade, começando com
uma abordagem geral das distribuições Linux, popularmente usadas em
servidores, com dicas de instalação, otimização e administração do sistema,
seguida de explicações detalhadas sobre a configuração de cada serviço.
No livro, você aprenderá a configurar tanto servidores de rede local quanto
servidores dedicados, incluindo a configuração do Squid, Samba, Apache, SSH,
LTSP, Postfix, Iptables, Bind, Quota e outros serviços. O livro inclui também
capítulos sobre virtualização e hardware de servidores, que complementam
as informações abordadas nos demais. Se você é um administrador de redes,
ou se deseja aprender mais sobre o tema, este livro é uma leitura obrigatória.
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Convenções usadas neste livro

Localizações de arquivos, pastas e comandos citados dentro do texto vão
sempre entre aspas, como em: “/etc/apache/httpd.conf”.
Arquivos de configuração e comandos citados pela primeira vez, ou dignos de
destaque são colocados em negrito como em: “apt-get install proftpd”.
Termos técnicos e expressões, citados pela primeira vez, ou dignos de destaque,
vão em negrito, como em: bind. As aspas são usadas como uma forma de
destacar termos e comandos, por isso, são usadas de forma freqüente.
Em alguns casos, o mesmo termo pode ser escrito de forma diferente em
diferentes situações, como por exemplo “X.org” (o nome do projeto) e “xorg”
(o nome usado nos arquivos de configuração) ou “Konqueror” (o nome do
programa) e “konqueror” (o comando usado para executá-lo via terminal).
O Linux é case-sensitive, por isso, os comandos precisam ser sempre digitados
literalmente, respeitando as letras maiúsculas e minúsculas.
Tecnologias, sistemas e aplicativos específicos são referenciados no livro com
a primeira letra maiúscula (como se fossem pessoas), como em Apache e Bind.
Tecnologias genéricas e componentes referenciados de forma mais corriqueira
são escritos com a primeira letra minúscula (como se fossem objetos).
Por exemplo, o termo “webmail” (que referencia uma categoria de programas)
é escrito com a primeira letra em minúscula enquanto “Squirrelmail”
(um webmail específico) com ela maiúscula.
Serviços de sistema são escritos com a primeira letra minúscula, como em:
“httpd”, “xinetd”, etc. Em alguns casos, o nome do serviço responsável por
um determinado servidor possui o mesmo nome do programa em si. Neste
caso, é usada a inicial maiúscula quando for feita uma referência ao programa
ou servidor, como em “Apache”, e usada inicial minúscula quando for feita
uma referência ao serviço, como em “apache”.
Os comandos de terminal são colocados em fonte de largura fixa, para facilitar
a leitura e precedidos sempre por uma cerquilha (#) ou um símbolo de dólar
($) que indica como devem ser executados.
Comandos com uma cerquilha devem ser executados como root, como em:
# apt-get install bind9

Comandos com um símbolo de dólar, devem ser executados com um login
normal de usuário, como em:
$ konqueror

No Linux, o default é fazer login no sistema usando uma conta de usuário,
geralmente criada durante a instalação. Para se logar como root, você deve
usar o comando “su -” (seguido da senha) ou “sudo su”, de acordo com a
distribuição usada.

Servidores_PG_INICIAIS_2011.pmd

12

15/08/2011, 12:14

13

Servidores Linux, guia prático - Carlos E. Morimoto

Trechos de código, arquivos de configuração ou citações são incluídos com
afastamento para a direita e fonte de largura fixa, como em:
<VirtualHost 220.177.156.3>
ServerAdmin maria@usuario.com
DocumentRoot /var/www/maria/www
ServerName www.maria.com.br
ErrorLog /sites/maria/logs/error_log
TransferLog /sites/maria/logs/access_log
</VirtualHost>

O destaque é necessário, pois, assim como os comandos, estes exemplos
devem ser digitados literalmente, incluindo a diferenciação de letras
maiúsculas e minúsculas.
Alguns comandos e linhas de configuração longos são colocados com fonte
ligeiramente menor, de forma que formem uma única linha (quando isso for
importante), como em:
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 8080

Isso é necessário, pois um comando quebrado em dois, ou uma linha de
configuração dividida em duas linhas, perde seu sentido quando executado e
resulta em erro.
Em muitos casos é usada a barra invertida (\) para quebrar comandos Linux
longos em várias linhas. Se digitados literalmente no terminal, estes comandos
são executados normalmente, pois o interpretador desconsidera o “enter”
depois da barra. Na hora de digitar, você pode desconsiderar a barra invertida
e digitar os comandos numa única linha, se preferir.

Notas gramaticais
Este é um livro escrito em “tecniquês”. Esta é uma língua que conserva certas
semelhanças com o português, mas possui palavras, termos e regras
específicas. Ao longo do livro é sempre dada prioridade à fluidez, clareza e
exatidão técnica do livro, em detrimento às regras gramaticais, quando
necessário, pois o objetivo é formar técnicos e não lingüistas.
Com freqüência são usados trechos escritos em linguagem coloquial, ou que
refletem a forma de falar entre o meio técnico. O mesmo se aplica ao uso
de pronomes e conjunções, que em muitas situações são usados de forma
diferente do comum.
Um exemplo é o “onde”, que, diferentemente do português, é usado não apenas
para locais físicos, mas também para opções de configuração, menus e funções
dentro de aplicativos, arquivos de configuração e assim por diante, que são
tratados como “locais”, muito embora não existam fisicamente. Para tornar a
leitura mais agradável e evitar desviar a atenção do leitor, o “onde” é usado
também em substituição ao “situação em que” em muitos pontos do livro.
No português, existe uma certa divergência entre lingüistas com relação ao
termo “etc.” (abreviação da expressão “et cetera”), que segundo alguns deve
ser precedido por vírgula e por outros não. Entretanto, no tecniquês o “etc.”
é sempre precedido por vírgula, como em “Apache, Bind, MySQL, etc.”.

Servidores_PG_INICIAIS_2011.pmd

13

15/08/2011, 12:14

14

Convenções usadasIntrodução
neste livro

Outro ponto em que o tecniquês se diferencia do português é no uso do
masculino e feminino. Termos técnicos não possuem gênero, pois derivam de
palavras da língua inglesa, onde dizemos “the network card” e “the operacional
system”. Para compatibilizar as duas línguas, adoto como regra geral a
atribuição de gênero baseada na tradução. A “network card” passa então a
ser feminina, pois traduzimos como “placa de rede”.
Apesar disso, em muitas situações, a atribuição de gênero é diferente do que
seria considerado correto dentro das regras da língua portuguesa, como em
“usuário e senha” (user and password) ou “arquivos e configurações”.
A segunda palavra, nesses casos, é tratada como se fosse masculina.
Nos numerais, o ponto é usado tanto como símbolo decimal, quanto como
separador de milhares, como nas calculadoras. Em situações onde isso pode
levar a confusões, é adotada a vírgula como símbolo decimal.
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