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Opções de Pasta. Na caixa Opções, cli-
que na aba Tipos de Arquivo e deixe o
Windows buscá-los. Role a lista Exten-
sões até chegar em HTM — HTML Docu-
ment. Clique no botão Avançado. Na ja-
nela Editar Tipo de Arquivo, acione o bo-
tão Editar. Na tela seguinte, clique em
Procurar, navegue até a pasta Arquivos
de Programas e abra. Busque o diretório
do Internet Explorer, abra e clique no
ícone do arquivo executável. Clique em
Abrir e dê OK nas caixas abertas.

O CD Linux no Servidor é otimizado
para monitores com resolução de 800 x
600 pixels. Se seu monitor tem resolu-
ção superior, reduza-a para 800 x 600 a
fim de enxergar melhor o curso. Uma
vez no índice de Linux no Servidor, bas-
ta clicar no capítulo desejado. Se você
não vir as animações é porque não tem
o plug-in Flash ou o plug-in é anterior à
versão 6. Para atualizá-lo, acesse:
www.info.abril. com.br/download/
3542.shtml.

O CD Linux no Servidor não requer
nenhum software adicional para execu-
tar o áudio. Se você não ouve a narra-
ção, verifique o controle de volume do
Windows: Iniciar > Programas > Aces-
sórios > Entretenimento > Controle de
volume. Caso o problema persista, che-
que a conexão das caixas e o funciona-
mento de sua placa de som.

NO LINUX
Em PCs com o sistema operacional Li-
nux, o curso Linux no Servidor requer
que se configure o monitor para uma
resolução de, no mínimo, 1 024 x 768.

Além disso, é preciso ter um browser 
como o Mozilla ou o Konqueror com
plug-in Flash Player 7.0 instalado. 
Se precisar atualizar o Flash Player,
acesse o endereço http://www.info.
abril.com.br/download/3870.shtml.
Para rodar o curso, monte o CD e, ne-
le, abra o arquivo curso.html.

CONFIGURAÇÃO MÍNIMA

>> Pentium II de 400 MHz ou equivalente,

128 MB de memória RAM

>> Windows 98/Me/2000/XP

Internet Explorer 5.5

Flash Player 6

Monitor de 800 x 600 pixels

>> Linux (Kernel 2.4)

Mozilla 1.4 ou Firefox 1.0

Flash Player 7

Monitor de 1 024 x 768 pixels
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Vários servidores
Neste CD da série INFO Faça!, você
vai acompanhar, passo a passo, a ins-
talação e a configuração de um siste-
ma Linux com funções de servidor de
internet e servidor de impressão e de
arquivos. A distribuição do pingüim
utilizada é o SUSE Linux Professional
9.3, produzido pela Novell. Instalado o
sistema operacional, você vai ter uma
visão geral do produto, dando desta-
que aos itens associados às funções

de servidor. Nos capítulos seguintes,
você verá a configuração de um servi-
dor web, com a ativação do servidor
de banco de dados MySQL e da lingua-
gem PHP. Verá também a ativação de
um servidor FTP e como utilizá-lo no
envio de conteúdo para o site. Seu
servidor Linux também fará parte de
uma rede interna de micros com Win-
dows, usando o Samba, software que
permite a troca de informações entre
os dois sistemas, bem como o compar-
tilhamento de impressoras.

Como usar?
O curso Linux no Servidor, da série INFO
Faça!, não requer instalação no compu-
tador. Em PCs com Windows, ele roda a
partir do CD. A aplicação é iniciada auto-
maticamente quando se insere o disco
no drive. Se isso não acontecer no seu
caso, é porque seu drive de CD está com
o recurso Autorun desabilitado. Nesse
caso, basta clicar em Iniciar > Executar
e digitar D:\curso.exe. O D corresponde
ao drive de CD. Se seu drive tiver outra
letra, substitua o D por ela. Alguns blo-
queadores de pop-up interferem na
abertura das janelas do curso. Por isso,
se as janelas não abrirem, desabilite seu
bloqueador. Se o Internet Explorer apre-
sentar um alerta, dizendo que impediu a
execução do conteúdo por segurança,
clique no alerta e escolha Permitir Con-
teúdo Bloqueado. Se você usa o browser
Firefox como padrão, será necessário as-
sociar os arquivos HTML ao navegador
da Microsoft. Na tela Meu Computador,
acione o menu Ferramentas e escolha
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Instalação física do sistema
Entenda a estrutura do servidor
que você vai montar

O objetivo deste curso é montar um servidor
Linux que vai servir como servidor web,
servidor FTP, servidor de bancos de dados
online, servidor de impressão e
compartilhador de arquivos numa rede 
local. O sistema operacional utilizado será 
o SUSE Linux Professional 9.3, distribuição
produzida pela Novell. O SUSE Linux utiliza
como padrão a interface gráfica KDE, 
que é também a adotada na maioria das
distribuições do pingüim. No servidor,
teremos Linux. Nos micros clientes, 
Windows XP. Escolhemos essa configuração
porque parece ser a que mais espelha o
ambiente dos escritórios reais. Embora,
numa configuração de empresa o XP
Professional seja a opção recomendada, 
a solução montada neste CD também 
aceita o XP Home, sem nenhuma 
diferença de procedimento.

DOWNLOAD DO SOFTWARE
Você pode obter na web o sistema Suse
Linux Professional 9.3, sem ônus. Para isso, 
é necessário ter uma conexão de banda 
larga para baixar cinco imagens de CD em
formato ISO, que no total somam mais de 3
GB. Você deve fazer o download desses
arquivos e queimar os CDs. Ao gravar os
discos, tenha o cuidado de usar baixa
velocidade de gravação, a fim de evitar
erros. Em vez de gravar os CDs em 48x, 52x,
por exemplo, queime-os em 8x, 10x, ou
menor. Endereço para download das
imagens dos cinco CDs do SUSE Linux:

www.info.abril.com.br/download/3638.shtml.
Na configuração do servidor, vamos utilizar
outro programa, o phpMyAdmin, que não
vem incluído nos CDs de instalação do SUSE.
Trata-se de um programa escrito em PHP
que funciona como interface web para 
o banco de dados MySQL. Para baixar 

YaST: centro de instalação e configuração

o phpMyAdmin, vá ao endereço
www.info.abril.com.br/download/3259.shtml.

HARDWARE NECESSÁRIO
Para a rede local ligada ao servidor,
precisamos ter os seguintes requisitos: 
um servidor, as máquinas clientes e um hub,

Servidor PHP: páginas dinâmicas no site

Samba: serviços de arquivos e impressão phpMyAdmin: para bancos de dados MySQL

dispositivo de rede que vai fazer as conexões
entre as máquinas. Cada micro cliente
precisa estar equipado com uma placa de
rede, que vai ligá-lo ao hub. O servidor, no
entanto, precisa ter duas placas de rede:
uma conectada ao hub, para integrá-lo à
rede interna; e a outra ligada a um serviço
de acesso à internet. 

SERVIDOR
Para instalar o servidor Fedora Core 4, 
o padrão mínimo de máquina deve ser:
> PC com processador Intel Pentium 4

(ou AMD Sempron) de 2 GHz
> 512 MB de memória
> Disco rígido de 60 GB
> Unidade de CD-ROM ou DVD-ROM
> Teclado e mouse
> Duas placas de rede Ethernet
> Fedora Core 4 

CLIENTES
No modelo de rede escolhido, as máquinas
clientes podem ser quaisquer micros
equipados com o Windows XP Professional.
Para integrar-se à rede, cada micro cliente
precisa estar equipado com um adaptador
de rede Ethernet e ligado a uma porta do
hub. Ao montar no INFOLAB a rede que
serviu de base para a produção deste CD,
também testamos como máquinas clientes
micros equipados com o Windows XP Home.
Eles funcionam sem problema, e os
procedimentos para integrá-los à rede são 
os mesmos utilizados para o XP Professional.
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MySQL
Servidor de bancos de dados online. Sis-
tema de código aberto, é largamente uti-
lizado em aplicações com interface web. 

PHP
Linguagem de programação de scripts 
usada para criar páginas web dinâmicas
extensão .php). Os programas em PHP
são embutidos em tags HTML e executa-
dos no servidor. A força dessa linguagem
está na compatibilidade com muitos ban-
cos de dados, especialmente o MySQL. 

phpMyAdmin
Ferramenta de código aberto escrita em
linguagem PHP para administrar bancos
de dados MySQL. Está disponível em 50
idiomas, inclusive o português. 

root
É o administrador, ou superusuário, do
sistema. Tem acesso a todos os recursos e
gerencia as atividades dos demais usuá-
rios. Em sistemas baseados no Unix, é
obrigatória a existência do usuário root.

RPM
Formato de pacotes criado pela Red
Hat e usado em várias distribuições do
Linux, inclusive o SUSE Linux.

Samba
Software livre que integra a maioria
das distribuições Linux. O Samba dá à
máquina Linux a possibilidade de fun-
cionar como servidor de arquivos e de
impressão, além de prover a conexão
com micros Windows.

servidor
Numa rede, é um computador ou dispo-
sitivo que gerencia recursos. Um servidor
de impressão, por exemplo, administra
os trabalhos enviados a uma ou mais im-
pressoras. Um servidor web fornece as
páginas HTML e outros documentos soli-
citados pelos internautas. 

SUSE Linux
Distribuição do Linux criada nos anos 90
pela empresa alemã SUSE, que hoje per-
tence à Novell. É uma das mais usadas.

TAR.GZ
Formato muito usado para a distribuição
de programas no Linux. Esses programas
são, usualmente, código-fonte. Para ser
instalados, precisam ser descompactados
e compilados. Por isso a instalação de
programas em TAR.GZ (ou TGZ) requer
mais conhecimento técnico que a de pa-
cotes do tipo RPM. 

Webalizer
Programa livre que analisa os arquivos
de log do servidor web e produz relató-
rios sobre o uso do site. O Webalizer pro-
duz tabelas e gráficos sobre as visitas ao
site, com visualizações mensal, diária e
até horária. Mostra, por exemplo, em
quais horas do dia o site é mais procura-
do e quais páginas são as mais visitadas.

YaST
Utilitário de gerenciamento do SUSE 
Linux. Permite administrar as configura-
ções do hardware e do sistema operacio-
nal, além de instalar programas. 

Glossário
Conheça as principais expressões
associadas ao Linux como servidor 

ambiente gráfico
Ambiente de trabalho que inclui janelas e
menus acionados por meio do mouse. Os
dois principais ambientes gráficos para
Linux — KDE e Gnome — possuem tam-
bém utilitários e aplicativos como centro
de controle e configuração, browser, cor-
reio eletrônico e editor de textos.

Apache 
Servidor web desenvolvido pela Apache
Software Foundation. Fornece páginas
HTML e processa programas CGI. 

cliente
Software ou dispositivo que depende
de outro recurso localizado num servi-
dor. Um cliente FTP, por exemplo, é um
programa na máquina do usuário que
lhe permite enviar e receber arquivos
usando um servidor FTP. 

código aberto
Esse termo designa programas que são
fornecidos com o código-fonte, o qual
pode ser livremente alterado e redistri-
buído. Também se diz open-source.

código-fonte
Um programa em seu formato original,
como foi escrito pelo programador. Para
ser executado, o programa-fonte precisa
ser traduzido para uma linguagem que o
computador entenda. Essa operação é
conhecida como compilação.

console
Janela onde o usuário pode digitar co-
mandos em forma de texto. Esses co-
mandos são interpretados e repassados
ao sistema operacional. O console é tam-
bém chamado de shell ou terminal.

distribuição
Conjunto de programas que inclui o sis-
tema operacional, aplicativos, ferramen-
tas de desenvolvimento e algum utilitário
de instalação. SUSE, Red Hat e Slackware,
por exemplo, são distribuições do Linux.
Cada distribuição pode trazer uma cole-
ção diferente de programas. 

FTP
Sigla de File Transfer Protocol, é um
protocolo para transferência de arqui-
vos na internet. No sistema configurado
com as instruções deste CD-ROM, o FTP
é utilizado para facilitar o envio de con-
teúdo para o website. 

ISO
Formato de arquivo muito usado para
download de distribuições do Linux. Apli-
cativos como o Nero e o Easy CD 
Creator podem ser empregados para
queimar CDs ou DVDs partindo de um ar-
quivo ISO. O SUSE Linux Professional 9.3,
utilizado neste curso, é distribuído em
cinco imagens ISO para download. 

Konqueror
Aplicativo do ambiente gráfico KDE que
acumula funções de navegador para a in-
ternet e gerenciador de arquivos. É se-
melhante ao Windows Explorer.
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bém utilitários e aplicativos como centro
de controle e configuração, browser, cor-
reio eletrônico e editor de textos.

Apache 
Servidor web desenvolvido pela Apache
Software Foundation. Fornece páginas
HTML e processa programas CGI. 

cliente
Software ou dispositivo que depende
de outro recurso localizado num servi-
dor. Um cliente FTP, por exemplo, é um
programa na máquina do usuário que
lhe permite enviar e receber arquivos
usando um servidor FTP. 

código aberto
Esse termo designa programas que são
fornecidos com o código-fonte, o qual
pode ser livremente alterado e redistri-
buído. Também se diz open-source.

código-fonte
Um programa em seu formato original,
como foi escrito pelo programador. Para
ser executado, o programa-fonte precisa
ser traduzido para uma linguagem que o
computador entenda. Essa operação é
conhecida como compilação.

console
Janela onde o usuário pode digitar co-
mandos em forma de texto. Esses co-
mandos são interpretados e repassados
ao sistema operacional. O console é tam-
bém chamado de shell ou terminal.

distribuição
Conjunto de programas que inclui o sis-
tema operacional, aplicativos, ferramen-
tas de desenvolvimento e algum utilitário
de instalação. SUSE, Red Hat e Slackware,
por exemplo, são distribuições do Linux.
Cada distribuição pode trazer uma cole-
ção diferente de programas. 

FTP
Sigla de File Transfer Protocol, é um
protocolo para transferência de arqui-
vos na internet. No sistema configurado
com as instruções deste CD-ROM, o FTP
é utilizado para facilitar o envio de con-
teúdo para o website. 

ISO
Formato de arquivo muito usado para
download de distribuições do Linux. Apli-
cativos como o Nero e o Easy CD 
Creator podem ser empregados para
queimar CDs ou DVDs partindo de um ar-
quivo ISO. O SUSE Linux Professional 9.3,
utilizado neste curso, é distribuído em
cinco imagens ISO para download. 

Konqueror
Aplicativo do ambiente gráfico KDE que
acumula funções de navegador para a in-
ternet e gerenciador de arquivos. É se-
melhante ao Windows Explorer.
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