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Bom dia a todos,
Eu não pretendo esgotar esse assunto com o post, apenas dar uma orientação ao pessoal que quiser usar seu
usuário como SUDO.
Todos voces sabem que no Linux, a grande maioria das tarefas administrativas, tem de ser feitas como root por
questões de segurança, e isso inclusive é um dos grandes diferenciais em relação àquele outro S.O
Mas pode-se, usando determinado artifício, usar seu próprio usu para alguma situação especificada por voce.
Para que essa funcionalidade se torne realidade, devemos primeiramente realizar alguns processos, vejamos:
1_ Alterar o arquivo SUDOERS
2_ Inserir o seu usu no grupo dito admin
Dizem pela aê que o ideal seria alterar o arquivo /etc/sudoers, usando o comando "visudo", vi + sudo, também
por questões de segurança, mas eu tentei assim e não consegui, talvez não tenhamos vi no PClinux, mas eu
não me preocupei com isso, e parti prô "abafa" usando o velho e bom nano.
Vamos então ao passo 1:
# nano /etc/sudoers, e edite o arquivo como segue:
# User privilege specification
root ALL=(ALL) ALL
Acrescente logo abaixo:
seu usu ALL=(ALL) ALL
O meu ficou assim:
# User privilege specification
root ALL=(ALL) ALL
rweu ALL=(ALL) ALL
...depois descomente o wheel (vamos usá-lo como grupo administrativo)
# Uncomment to allow people in group wheel to run all commands
%wheel ALL=(ALL)
ALL
como voces podem ver eu já tinha feito isso!, depois salve o arquivo

Apesar de algumas mentes brilhantes dizerem que usar o whell, como grupo administrativo é coisa
ultrapassada, eu vou deixar assim mesmo, pois se não, deveríamos criar outro grupo isso seria colocar mais
uma roda no carro e o post já tá ficando muito grande.
Vamos então ao passo 2:
Voce tem duas escolhas:
1_ Editar o arquivo /etc/group e na linha onde está o wheel, colocar o seu usu, ou
2_ Editar o arquivo assim:
# gpasswd -a "nome do seu usu" wheel
Usando um método ou outro, o teu /etc/group vai ficar assim, segue um trecho do meu com o wheel
aparecendo

mem:x:8:
kmem:x:9:
wheel:x:10:rweu
mail:x:12:

Prontinho, o seu usu já está no sudo e com permissão administrativa!!
Se voce quiser se aprofundar, nessa questão, basta dar uma "cusculhada" aê pelo google ok?? tem muita
coisa sobre isso, como esse tuto do GDH...> http://www.hardware.com.br/livros/linux/sux-sudo.html

Boa sorte a todos!!

