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Objetivo desta palestra é mostrar algumas Objetivo desta palestra é mostrar algumas 
ferramentas importantes para sysadmins e no que ferramentas importantes para sysadmins e no que 
elas facilitam nossa vida. Ferramentas para nos elas facilitam nossa vida. Ferramentas para nos 
guiar, nos alertar de problemas e deixar nosso guiar, nos alertar de problemas e deixar nosso 
sistema sempre saudável e disponível.sistema sempre saudável e disponível.
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Tenha em mente que um servidor desatualizado é um risco Tenha em mente que um servidor desatualizado é um risco 
não só para o seu trabalho mas para toda a Internet. Um não só para o seu trabalho mas para toda a Internet. Um 
servidor com falhas de segurança e aberto publicamente servidor com falhas de segurança e aberto publicamente 
pode se tornar uma arma para prejudicar outras pessoas ou pode se tornar uma arma para prejudicar outras pessoas ou 
organizações. Então temos que zelar para isso. Todos os organizações. Então temos que zelar para isso. Todos os 
programas citados aqui estão no Debian e podem ser programas citados aqui estão no Debian e podem ser 
instalados com um simples: instalados com um simples: apt install <programa>apt install <programa>
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As primeiras ferramentas que vamos ver são As primeiras ferramentas que vamos ver são 
justamente para auxiliar o sysadmin na tarefa de justamente para auxiliar o sysadmin na tarefa de 
avisos de atualizações:avisos de atualizações:

chronychrony  – é um pacote simples que roda como serviço chamado chronyd e deixa – é um pacote simples que roda como serviço chamado chronyd e deixa 
seu sistema atualizado em relação à data/hora. O mesmo roda em localhost seu sistema atualizado em relação à data/hora. O mesmo roda em localhost 
(127.0.0.1 / ::1)(127.0.0.1 / ::1)
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Importante recebermos avisos quando existe algum Importante recebermos avisos quando existe algum 
problema em nosso servidor e por isso precisamos problema em nosso servidor e por isso precisamos 
configurar o ambiente para enviar esses avisos para nossos configurar o ambiente para enviar esses avisos para nossos 
e-mails, por exemplo. Para essa tarefa vamos usar um e-mails, por exemplo. Para essa tarefa vamos usar um 
programa que vai se conectar em um servidor SMTP e enviar programa que vai se conectar em um servidor SMTP e enviar 
nossas notificações. nossas notificações. Obs: o msmtp-mta só instale se o seu Obs: o msmtp-mta só instale se o seu 
servidor não for um SMTP serverservidor não for um SMTP server::
msmtpmsmtp e  e msmtp-mtamsmtp-mta  – esses 2 pacotes servem para que você possa configurar e apontar um servidor – esses 2 pacotes servem para que você possa configurar e apontar um servidor 
de SMTP para enviar suas mensagens. Nem sempre o servidor que você está configurando é um de SMTP para enviar suas mensagens. Nem sempre o servidor que você está configurando é um 
servidor SMTP. Não é mesmo? E nem precisa ser, com esses 2 programas instalados.servidor SMTP. Não é mesmo? E nem precisa ser, com esses 2 programas instalados.
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A configuração é bem simples e pode ser A configuração é bem simples e pode ser 
feita no home do root em /root. No exemplo a feita no home do root em /root. No exemplo a 
seguir está com a senha em clear text mas seguir está com a senha em clear text mas 
pode se usar outros métodos. Consulte pode se usar outros métodos. Consulte 
https://wiki.debian.org/msmtphttps://wiki.debian.org/msmtp  para ver para ver 
outras opções:outras opções:

https://wiki.debian.org/msmtp
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/root/.msmtprc/root/.msmtprc
defaultsdefaults
                port 587port 587
                tls ontls on
                tls_trust_file /etc/ssl/certs/ca-certificates.crttls_trust_file /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt

account nome_escolhidoaccount nome_escolhido
                protocol smtpprotocol smtp
                host smtp.gmail.comhost smtp.gmail.com
                from from <user>@<dominio><user>@<dominio>
                auth loginauth login
                user user <user>@<dominio><user>@<dominio>
                password password <senha_em_clear_text><senha_em_clear_text>

account default : nome_escolhidoaccount default : nome_escolhido
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No exemplo anterior usamos o Google como No exemplo anterior usamos o Google como 
SMTP server. Existem duas formas de liberar SMTP server. Existem duas formas de liberar 
o uso da sua conta no Google, para o uso da sua conta no Google, para 
aplicativos de terceiros enviarem e-mail. A aplicativos de terceiros enviarem e-mail. A 
primeira estando logado através desse link: primeira estando logado através desse link: 
https://myaccount.google.com/lesssecureappshttps://myaccount.google.com/lesssecureapps

https://myaccount.google.com/lesssecureapps
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A segunda é ativando a verificação em duas A segunda é ativando a verificação em duas 
etapas e lá encontraremos uma opção para etapas e lá encontraremos uma opção para 
para criar uma senha para apps. Feito uma para criar uma senha para apps. Feito uma 
das opções citadas, poderemos testar o das opções citadas, poderemos testar o 
envio de e-mail.envio de e-mail.
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# apt install bsd-mailx# apt install bsd-mailx
# mailx -s TESTE # mailx -s TESTE <seu_e-mail><seu_e-mail> <<EOF <<EOF
Testando envio de notificacao!!!Testando envio de notificacao!!!
EOFEOF

Se tudo funcionar você irá receber um e-mail com o subject Se tudo funcionar você irá receber um e-mail com o subject 
TESTETESTE. Pronto seu sistema de envio está configurado.. Pronto seu sistema de envio está configurado.
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Agora que nosso servidor já consegue enviar mensagens pro Agora que nosso servidor já consegue enviar mensagens pro 
seu e-mail vamos aos outros programas úteis: seu e-mail vamos aos outros programas úteis: 
apticronapticron  – esse pacote vai checar de tempo em tempo (via CRON) se seu sistema está desatualizado, – esse pacote vai checar de tempo em tempo (via CRON) se seu sistema está desatualizado, 
ou seja, se existe alguma correção de bugs ou falhas de segurança disponível no Debian. Em caso ou seja, se existe alguma correção de bugs ou falhas de segurança disponível no Debian. Em caso 
positivo irá receber um e-mail sobre e assim você poderá tomar a devida ação. Por isso que é muito positivo irá receber um e-mail sobre e assim você poderá tomar a devida ação. Por isso que é muito 
importante usar os pacotes do Debian e não compilá-los e instalá-los manualmente. Após a instalação importante usar os pacotes do Debian e não compilá-los e instalá-los manualmente. Após a instalação 
você vai precisar copiar o arquivo você vai precisar copiar o arquivo /usr/lib/apticron/apticron.conf/usr/lib/apticron/apticron.conf para  para /etc/apticron//etc/apticron/, editar ele e alterar , editar ele e alterar 
a primeira linha com:a primeira linha com:

EMAIL="root"EMAIL="root"
parapara
EMAIL="seu_email"EMAIL="seu_email"
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É sempre bom recebermos notificações em geral de como É sempre bom recebermos notificações em geral de como 
andam as coisas com nossos servidores. Alguma tentativa andam as coisas com nossos servidores. Alguma tentativa 
de conexão não autorizada, algum serviço avisando que está de conexão não autorizada, algum serviço avisando que está 
apresentando erros através dos logs, espaço em disco,  apresentando erros através dos logs, espaço em disco,  
enfim uma série de informações que você deve sempre estar enfim uma série de informações que você deve sempre estar 
de olho:de olho:

logwatchlogwatch – é um pacote bem interessante que te dá  – é um pacote bem interessante que te dá 
diariamente informações sobre como anda seu sistema.diariamente informações sobre como anda seu sistema.
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Após a instalação você deve olhar o arquivo de Após a instalação você deve olhar o arquivo de 
configuração default pois o que você não definir configuração default pois o que você não definir 
será assumido o que está nele. Eu não aconselho será assumido o que está nele. Eu não aconselho 
alterar ele diretamente. Eu sugiro criar seu próprio alterar ele diretamente. Eu sugiro criar seu próprio 
arquivo local de configuração. Esse é o arquivo arquivo local de configuração. Esse é o arquivo 
default: default: /usr/share/logwatch/default.conf/logwatch.conf/usr/share/logwatch/default.conf/logwatch.conf
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Abaixo uma configuração local bem simples que já Abaixo uma configuração local bem simples que já 
atende as minhas necessidades e acredito que já ajude atende as minhas necessidades e acredito que já ajude 
nessa tarefa. O que não estiver nele, assume-se o que nessa tarefa. O que não estiver nele, assume-se o que 
está no arquivo default. Crie esse arquivo  está no arquivo default. Crie esse arquivo  
/etc/logwatch/conf/logwatch.conf/etc/logwatch/conf/logwatch.conf com o seguinte  com o seguinte 
conteúdo abaixo:conteúdo abaixo:
Output = mailOutput = mail
MailTo = <e-mail destino>MailTo = <e-mail destino>
MailFrom = <e-mail from>MailFrom = <e-mail from>
Detail = 5Detail = 5
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Caso esteja usando servidores bare metal uma Caso esteja usando servidores bare metal uma 
ferramenta importante para monitorar a saúde dos ferramenta importante para monitorar a saúde dos 
discos é o discos é o smartmontoolssmartmontools. Com ele você também . Com ele você também 
pode receber essas notificações por e-mail. pode receber essas notificações por e-mail. 
Lembrando que nosso sistema já está configurado Lembrando que nosso sistema já está configurado 
para nos enviar os e-mails. Após a instalação desse para nos enviar os e-mails. Após a instalação desse 
pacote alteraremos os seguintes arquivos: pacote alteraremos os seguintes arquivos: 
/etc/smartd.conf e /etc/default/smartmontools/etc/smartd.conf e /etc/default/smartmontools
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Em Em /etc/default/smartmontools/etc/default/smartmontools deixaremos esses  deixaremos esses 
dois parâmetros habilitados:dois parâmetros habilitados:
# uncomment to start smartd on system startup# uncomment to start smartd on system startup
start_smartd=yesstart_smartd=yes

# uncomment to pass additional options to smartd on startup# uncomment to pass additional options to smartd on startup
smartd_opts="--interval=7200"smartd_opts="--interval=7200"

Estou colocando o intervalo entre as verificações para de 2 em 2 horas = 7200 segundos Estou colocando o intervalo entre as verificações para de 2 em 2 horas = 7200 segundos 
mas fica ao seu critério. O default são 1800 segundos, ou seja, de 30 em 30 minutos.mas fica ao seu critério. O default são 1800 segundos, ou seja, de 30 em 30 minutos.
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Agora no arquivo Agora no arquivo /etc/smartd.conf/etc/smartd.conf vamos comentar  vamos comentar 
a linha que tem: a linha que tem: 

# DEVICESCAN -d removable -n standby -m root -M exec /usr/share/smartmontools/smartd-runner# DEVICESCAN -d removable -n standby -m root -M exec /usr/share/smartmontools/smartd-runner

E criar as seguintes linhas no final do arquivo mas E criar as seguintes linhas no final do arquivo mas 
lembrando de alterar o lembrando de alterar o devicedevice e o  e o e-maile-mail::

/dev/sda -a -o on -S on -s (S/../.././02|L/../../6/03)/dev/sda -a -o on -S on -s (S/../.././02|L/../../6/03)
/dev/sda -m <seu_email> -M exec /usr/share/smartmontools/smartd-runner/dev/sda -m <seu_email> -M exec /usr/share/smartmontools/smartd-runner
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O que significam as linhas abaixo? O que significam as linhas abaixo? 

/dev/sda -a -o on -S on -s (S/../.././02|L/../../6/03)/dev/sda -a -o on -S on -s (S/../.././02|L/../../6/03)
/dev/sda -m <seu_email> -M exec /usr/share/smartmontools/smartd-runner/dev/sda -m <seu_email> -M exec /usr/share/smartmontools/smartd-runner

A primeira diz pra rodar o teste rápido (short) todos os dias A primeira diz pra rodar o teste rápido (short) todos os dias 
às 02:00 e o teste longo (long) aos sábados às 03:00. Para às 02:00 e o teste longo (long) aos sábados às 03:00. Para 
ajustes consulte a documentção do ajustes consulte a documentção do smartdsmartd. A segunda se . A segunda se 
for encontrado algum problema será enviado um e-mail de for encontrado algum problema será enviado um e-mail de 
aviso. Feito essas alterações basta reiniciar o aviso. Feito essas alterações basta reiniciar o smartdsmartd..
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Agora que temos um sistema que nos avisa sobre Agora que temos um sistema que nos avisa sobre 
atualizações e nos envia relatórios diários, podemos atualizações e nos envia relatórios diários, podemos 
ficar mais tranquilos e não existe mais a desculpa de ficar mais tranquilos e não existe mais a desculpa de 
esquecer seus servidores  porque não existem avisos :)esquecer seus servidores  porque não existem avisos :)
Vamos ver algumas ferramentas interessantes que Vamos ver algumas ferramentas interessantes que 
podem ajudar também no dia à dia:podem ajudar também no dia à dia:
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arpingarping – você pinga enviando pacotes ARP (Address  – você pinga enviando pacotes ARP (Address 
Resolution Protocol) na sua rede local e testa se um Resolution Protocol) na sua rede local e testa se um 
determinado IP está respondendo ou não. Mesmo com determinado IP está respondendo ou não. Mesmo com 
Firewall ativado no host de destino, o Firewall ativado no host de destino, o arpingarping utiliza os  utiliza os 
pacotes ARP para requisitar uma resposta do host. O pacotes ARP para requisitar uma resposta do host. O 
ARP não é roteável entre redes. ARP não é roteável entre redes. arpingarping só funciona em  só funciona em 
IPv4. IPv6 não usa ARP e sim NDP (Neighbor Discovery IPv4. IPv6 não usa ARP e sim NDP (Neighbor Discovery 
Protocol).Protocol).
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htophtop – ferramenta bem parecida com o top pra checar  – ferramenta bem parecida com o top pra checar 
os processos que estão consumindo mais recursos. os processos que estão consumindo mais recursos. 
Pode ver todos os processos apenas usando as setas Pode ver todos os processos apenas usando as setas 
para subir descer na tela. Pode ordenar por pid, priority, para subir descer na tela. Pode ordenar por pid, priority, 
user, cpu, memory, etc. Pode até matar processos por user, cpu, memory, etc. Pode até matar processos por 
ele.ele.
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iotopiotop – tem o mesmo objetivo do  – tem o mesmo objetivo do htophtop e  e toptop sendo que  sendo que 
olha para o I/O em disco. Um dos grandes gargalos de olha para o I/O em disco. Um dos grandes gargalos de 
tempo de resposta são os discos, principalmente os tempo de resposta são os discos, principalmente os 
mecânicos com RPM baixo. Ainda bem que hoje mecânicos com RPM baixo. Ainda bem que hoje 
contamos com dispositivos bem rápidos como o SSD contamos com dispositivos bem rápidos como o SSD 
(Solid State Drive).(Solid State Drive).
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ethtoolethtool – definitivamente o canivete suíço das  – definitivamente o canivete suíço das 
interfaces de rede. Com ele podemos não só checar interfaces de rede. Com ele podemos não só checar 
problemas nas interfaces, como podemos optimizá-las problemas nas interfaces, como podemos optimizá-las 
e coletar informações preciosas. Por exemplo as e coletar informações preciosas. Por exemplo as 
condições do módulo óptico de uma porta sfp+ como condições do módulo óptico de uma porta sfp+ como 
modelo, fabricante, alcance, temperatura, voltagem, modelo, fabricante, alcance, temperatura, voltagem, 
potência do laser e outras infos.potência do laser e outras infos.
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bmonbmon – quando você precisa monitorar em tempo real o  – quando você precisa monitorar em tempo real o 
tráfego em bps/pps de uma ou mais interfaces de rede, tráfego em bps/pps de uma ou mais interfaces de rede, 
essa é uma excelente ferramenta. Além de também essa é uma excelente ferramenta. Além de também 
coletar e exibir muitas outras informações úteis coletar e exibir muitas outras informações úteis 
relacionadas as portas monitoradas. Exemplo:relacionadas as portas monitoradas. Exemplo:

# bmon -b -p enp1s0f0,enp1s0f1# bmon -b -p enp1s0f0,enp1s0f1
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iptraf-ngiptraf-ng – essa é outra ferramenta bem conhecida de  – essa é outra ferramenta bem conhecida de 
rede para checarmos tráfego das interfaces de rede, rede para checarmos tráfego das interfaces de rede, 
tamanhos dos pacotes de dados que estão trafegando, tamanhos dos pacotes de dados que estão trafegando, 
portas tcp/udp e seus tráfegos e muitas outras portas tcp/udp e seus tráfegos e muitas outras 
informações interessantes.informações interessantes.
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tcpdumptcpdump – indispensável para saber o que está  – indispensável para saber o que está 
acontecendo na sua rede, no seu servidor. Analisar os acontecendo na sua rede, no seu servidor. Analisar os 
pacotes que estão entrando na sua interface de rede. pacotes que estão entrando na sua interface de rede. 
Você pode por exemplo checar se uma conexão Você pode por exemplo checar se uma conexão 
realmente está chegando em você e as características realmente está chegando em você e as características 
dela. Recomendo o livro dela. Recomendo o livro “Análise de Tráfego em Redes “Análise de Tráfego em Redes 
TCP/IP”TCP/IP” do nosso conhecido  do nosso conhecido João Eriberto Mota FilhoJoão Eriberto Mota Filho. . 
Com certeza você vai aprender muito sobre Com certeza você vai aprender muito sobre TCP/IPTCP/IP e  e 
tcpdumptcpdump lendo esse livro. lendo esse livro.
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ncduncdu – esta ferramenta achei muito útil naqueles  – esta ferramenta achei muito útil naqueles 
momentos que você percebe que seu disco está cheio momentos que você percebe que seu disco está cheio 
e você tem que procurar em todo o sistema o que pode e você tem que procurar em todo o sistema o que pode 
estar consumindo tanto espaço em disco. estar consumindo tanto espaço em disco. 
Normalmente são os logs em Normalmente são os logs em /var/log/var/log mas nem sempre  mas nem sempre 
é assim e é nessa hora que o é assim e é nessa hora que o ncduncdu entra em ação com  entra em ação com 
sua enorme facilidade. Quando rodamos por exemplo:sua enorme facilidade. Quando rodamos por exemplo:
# ncdu /# ncdu /
Você vai perceber o que estou falando.  :) Você vai perceber o que estou falando.  :) 
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fzffzf – quem nunca usou o  – quem nunca usou o CTRL+RCTRL+R no terminal pra  no terminal pra 
procurar algum comando que usou em algum momento? procurar algum comando que usou em algum momento? 
Se nunca usou agora vai querer usar mais ainda. Para Se nunca usou agora vai querer usar mais ainda. Para 
instalar é bem simples, basta instalar o pacote instalar é bem simples, basta instalar o pacote fzffzf e  e 
depois adicionar no final do seu depois adicionar no final do seu /etc/profile/etc/profile a linha  a linha 
abaixo. Depois só deslogar e logar novamente e fazer o abaixo. Depois só deslogar e logar novamente e fazer o 
CTRL+RCTRL+R pra ver a diferença.  :) pra ver a diferença.  :)

source /usr/share/doc/fzf/examples/key-bindings.bashsource /usr/share/doc/fzf/examples/key-bindings.bash
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sipcalcsipcalc – pra quem precisa de agilidade em calcular  – pra quem precisa de agilidade em calcular 
mascaramento de rede em IPv4 e IPv6 pode e deve usar mascaramento de rede em IPv4 e IPv6 pode e deve usar 
essa ferramenta para não cometer erros essa ferramenta para não cometer erros 
desnecessários. Logicamente que devemos saber fazer desnecessários. Logicamente que devemos saber fazer 
os cálculos mas podemos agilizar nossos trabalhos os cálculos mas podemos agilizar nossos trabalhos 
usando esse carinha.usando esse carinha.
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Sysadmin Apps, ferramentas úteis para sysadminsSysadmin Apps, ferramentas úteis para sysadmins
mtr-tinymtr-tiny – uma outra forma de se fazer um  – uma outra forma de se fazer um 
traceroute pra um determinado IP de destino e traceroute pra um determinado IP de destino e 
recebendo muito mais informações atualizadas o recebendo muito mais informações atualizadas o 
tempo todo. Informando além da latência, perdas e tempo todo. Informando além da latência, perdas e 
jitters em intervalos de atualização configuráveis.jitters em intervalos de atualização configuráveis.
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Sysadmin Apps, ferramentas úteis para sysadminsSysadmin Apps, ferramentas úteis para sysadmins
linkslinks – as vezes precisamos fazer testes de acesso do  – as vezes precisamos fazer testes de acesso do 
servidor pra Internet. Como acessar um site http/https servidor pra Internet. Como acessar um site http/https 
via terminal, por exemplo. Nesse caso o via terminal, por exemplo. Nesse caso o linkslinks é uma  é uma 
excelente ferramenta para essa finalidade.excelente ferramenta para essa finalidade.
curlcurl – esse é outro canivete suíço pois pode ser usado  – esse é outro canivete suíço pois pode ser usado 
em diversas aplicações em scripts inclusive enviar em diversas aplicações em scripts inclusive enviar 
mensagens para o Telegram, como um alerta. Deixei mensagens para o Telegram, como um alerta. Deixei 
esse cara por último pra explicar como fazer.esse cara por último pra explicar como fazer.
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Primeiramente vamos criar um bot pra nossa finalidade. Primeiramente vamos criar um bot pra nossa finalidade. 
Vá até o Telegram e procure pelo BotFather. Inicie um Vá até o Telegram e procure pelo BotFather. Inicie um 
bate papo com ele e passe o comando:bate papo com ele e passe o comando:
/newbot/newbot
Em seguida você vai dar um nome pra ele por exemplo:Em seguida você vai dar um nome pra ele por exemplo:
Bot MonitoramentoBot Monitoramento
Depois entrar com o nome de usuário para o bot e o Depois entrar com o nome de usuário para o bot e o 
nome precisa terminar com bot. Exemplo:nome precisa terminar com bot. Exemplo:
monitoramento_srv_botmonitoramento_srv_bot
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Feito esses passos ele vai gerar um Feito esses passos ele vai gerar um tokentoken que deve ser  que deve ser 
muito bem guardado porque será usado pra validar o muito bem guardado porque será usado pra validar o 
uso do seu bot. Após os passos que passei, a tela que uso do seu bot. Após os passos que passei, a tela que 
diz que foi tudo OK com o token é assim:diz que foi tudo OK com o token é assim:
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Sysadmin Apps, ferramentas úteis para sysadminsSysadmin Apps, ferramentas úteis para sysadmins
No nosso exemplo o token gerado foi: No nosso exemplo o token gerado foi: 
1225398049:AAFivLX2hGcOTTGco74dKA4B-rMEm0yRdZY1225398049:AAFivLX2hGcOTTGco74dKA4B-rMEm0yRdZY
Procure seu bot no Telegram, inicie uma conversa com ele e Procure seu bot no Telegram, inicie uma conversa com ele e 
execute o comando abaixo pra ativá-lo:execute o comando abaixo pra ativá-lo:
/start/start
Agora vamos criar um grupo ou canal no Telegram. Como é só pra Agora vamos criar um grupo ou canal no Telegram. Como é só pra 
alertas, eu prefiro um canal porque não tem interação humana. Na alertas, eu prefiro um canal porque não tem interação humana. Na 
criação do canal já adicione o criação do canal já adicione o @monitoramento_srv_bot@monitoramento_srv_bot que  que 
criamos. Depois de adicionado vamos precisar descobrir o chat id criamos. Depois de adicionado vamos precisar descobrir o chat id 
do canal e pra isso puxaremos um papo com o bot lá no canal, do canal e pra isso puxaremos um papo com o bot lá no canal, 
assim por exemplo:assim por exemplo:
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Sysadmin Apps, ferramentas úteis para sysadminsSysadmin Apps, ferramentas úteis para sysadmins
Agora vamos pegar essa URL abaixo e inserir nela o Agora vamos pegar essa URL abaixo e inserir nela o 
nosso token e descobrir o chat id do canal:nosso token e descobrir o chat id do canal:
https://api.telegram.org/bothttps://api.telegram.org/bot<token>/getUpdates<token>/getUpdates
Ficando assim:Ficando assim:
https://api.telegram.org/bot1225398049:AAFivLX2hGcOTTGco74dKA4B-rMEm0yRdZY/getUpdateshttps://api.telegram.org/bot1225398049:AAFivLX2hGcOTTGco74dKA4B-rMEm0yRdZY/getUpdates

https://api.telegram.org/bot
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Aí em cima vemos o chat id do canal FiqueEmCasaAlertas que é: 
-1001384384528
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Pronto agora que temos todos esses dados podemos criar scripts Pronto agora que temos todos esses dados podemos criar scripts 
e enviar mensagens para o nosso canal privado através do e enviar mensagens para o nosso canal privado através do 
seguinte comando usando nosso programa seguinte comando usando nosso programa curlcurl::

curl --silent --output /dev/null "curl --silent --output /dev/null "https://api.telegram.org/bothttps://api.telegram.org/bot<token>/sendMessage?chat_id=<chat_id>&text=<msg>"<token>/sendMessage?chat_id=<chat_id>&text=<msg>"

Ficaria assim o comando já com os dados inseridos:Ficaria assim o comando já com os dados inseridos:
# curl --silent --output /dev/null "# curl --silent --output /dev/null "https://api.telegram.org/bothttps://api.telegram.org/bot
1225398049:AAFivLX2hGcOTTGco74dKA4B-rMEm0yRdZY/sendMessage?chat_id=-1001384384528&text=Testando envio de msg"1225398049:AAFivLX2hGcOTTGco74dKA4B-rMEm0yRdZY/sendMessage?chat_id=-1001384384528&text=Testando envio de msg"

https://api.telegram.org/bot
https://api.telegram.org/bot
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Perguntas?Perguntas?

gondim@linuxinfo.com.brgondim@linuxinfo.com.br                                                                      Telegram: @Marcelo_GondimTelegram: @Marcelo_Gondim
Quero assistir: Debian na vida de uma Operadora de Telecom: https://youtu.be/ZCl7S5WltLgQuero assistir: Debian na vida de uma Operadora de Telecom: https://youtu.be/ZCl7S5WltLg

Obrigado ao Blau Araújo por ceder o uso desse template espetacular!Obrigado ao Blau Araújo por ceder o uso desse template espetacular!
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