
 

 

21001 – Administração de Sistemas Informáticos 
 

Pretende-se neste e-fólio que realize, na sua máquina virtual Azure, um conjunto de operações 

sobre ficheiros e processos, e que entregue um breve relatório do trabalho realizado. Leia 

atentamente o enunciado e, para cada um dos pontos pedidos, registe no relatório o(s) 

comando(s) Linux que usou para conseguir o efeito pretendido.  

No final, inclua no relatório o output do comando ls –lR, que deve ser executado na sua home 

directory. 

Operações a realizar: 

1. Crie uma nova sub-diretoria da sua home directory. 

2. Crie 2 ficheiros de texto nessa diretoria, usando o editor vi 

(http://www.tutorialspoint.com/unix/unix-vi-editor.htm) 

3. Crie um link simbólico na sua home directory para um dos ficheiros criados em 2. 

4. Altere as permissões da sua home directory para que outras pessoas possam ler o seu 

conteúdo. 

5. Crie uma nova diretoria com as devidas permissões, por forma a que os utilizadores do 

grupo apache lhe possam adicionar ficheiros (upload). No entanto, para evitar que 

possam apagar os ficheiros dos outros, não deve ser possível aos elementos do grupo 

visualizar o conteúdo da diretoria. 

6. Abra o editor vi para editar um dos ficheiros de texto que criou. Sem fechar o vi, abra 

um outro terminal PuTTY e utilize o comando ps (e as suas várias opções, que pode 

consultar com o comando man ps) para determinar: 

a. O identificador do processo que está a correr o vi 

b. A percentagem de memória que esse processo está a usar 

c. O identificador do terminal onde está a correr o vi 

d. O identificador do processo pai (parent process) do vi e o comando que lhe está 

associado. 

 

Notas: 

1. Utilize o comando “sudo” para correr comandos com as permissões do utilizador “root”. 

2. O copy&paste no terminal PuTTY funciona de forma diferente do habitual: para fazer 

copy basta selecionar texto com o rato, o paste é feito clicando no botão direito do rato. 

3. Quando o output de determinados comandos é muito grande para caber no ecrã, pode 

lê-lo página a página enviando-o para o comando “less” através de um pipe (barra 

vertical):   <comando> | less 


