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Pode parecer estranho, mas o mundo da tecnologia
está cada vez mais heterogêneo quando falamos em siste-
mas operacionais, uma vez que grande parte das empresas
mantém servidores e estações baseadas tanto em Windows
quanto em Linux. Mais do que nunca estes dois mundos, ou
melhor, estes sistemas operacionais, precisam interagir de
forma fácil e rápida, e é justamente aí que começa o traba-
lho do pessoal de TI. Analisemos pelos dois lados:

Com a distribuição Ubuntu o Linux ganhou força em
desktops e já não é de hoje que se vê muitos destes desktops
em grandes redes de magazines e supermercados espalha-
dos pelo país.

Enquanto isso, o Windows Server traz desde a ver-
são 2000 o Active Directory, que é um sistema de diretórios
LDAP (Lightweight Directory Access
Protocol) que armazena informações sobre
contas de usuários, grupos, computadores,
recursos, políticas de segurança e outros em
um banco de dados, tornando estes recursos
disponíveis para usuários e aplicações.

Mas quais seriam as vantagens de uti-
lizar esta configuração, com Windows no ser-
vidor central e Linux nos terminais? Para co-
meçar, uma sensível redução de custos com
as licenças. Além disto, o Linux roda em equi-
pamentos que seriam fracos demais para ro-
dar as versões atuais de Windows, até mes-
mo as simplórias versões “Starter”.

O primeiro problema que se enfrenta ao implantar esta
configuração híbrida é que as empresas precisam planejar
como ingressar estas estações no Active Directory. Existem
inúmeras maneiras para realizar este processo, algumas mais
fáceis e rápidas, outras menos seguras, e há até alguns pro-
dutos comerciais que fazem tudo de forma automática,
otimizada e centralizada.

Mas como ficam os arquivos, uma vez que o servi-
dor de arquivos é Windows? Além de ingressar a estação no

domínio, vamos também mostrar como configurar o recur-
so PAM_MOUNT para “montar” no “home” do usuário
Linux a pasta de documentos que está no servidor Windows.
É isto o que demonstraremos neste tutorial.

CENÁRIO DE INSTALAÇÃO

A figura 1 apresenta nosso cenário de infra-es-
trutura. Temos um servidor com o Windows
Server 2008 R2 como controlador de AD
(Active Directory) que foi denominado
teched.br. O nome do servidor na rede é
server2008 e seu endereço IP (fixo) é
192.168.1.100.

Ligados a este servidor, através da rede
local, estão diversas estações de trabalho com
o Ubuntu Linux 10.4 LTS. Poderia ser outra
versão de Ubuntu mas esta é a que usamos nes-
te projeto, por ser um release estável e com mais
tempo de suporte por parte da Canonical, orga-

nização que desenvolve o Ubuntu (vide www.ubuntu.com
e também os artigos “Migração de Windows para Linux” e
“Informatização de escritórios com o Ubuntu Linux” publi-
cados na Revista PnP nº 18).

FAZENDO A INSTALAÇÃO

Depois de fazer esta mesma instalação em centenas
de máquinas, fui montando um roteiro para facilitar as coi-

As redes mistas Linux com Windows
são muito usadas, mas costuma ser
difícil fazer o Linux ingressar no
Active Directory do Windows Server
2008 montando  os diretórios
automaticamente.
Acompanhe este tutorial que já foi
aplicado e depurado pelo autor em
centenas de estações.
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Figura 1 – Esquema da
instalação modelo
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