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TRABALHO / RESOLUÇÃO: 

1.  

 

 

2. A conta de superutilizador, conhecido por root, é uma conta 

privilegiada sem limites e/ou restrições no acesso a todos os 

arquivos, comandos e aplicações. Muitas das tarefas administrativas 

do sistema/rede assim como dos seus comandos associados só 

permitem ser alterados/parametrizados através deste usuário. 

As principais medidas de segurança que devem presidir á sua 

utilização são: nunca deixar a conta root com sessão aberta sem 

estar presente, mudar a senha regularmente, ter uma boa politica de 

backups (tornando o sistema reversível), monitorar de perto os 

registos de sistema e fazer testes ao ás várias “partições” do 

sistemas antes de as colocar disponíveis na rede. 

 

3. Quando se fala em linguagens de alto nível referimo-nos a uma 

linguagem que está mais próxima do utilizador (programador) do que 

do dispositivo. As três dificuldades/obstáculos na sua utilização é o 

lado oposto do domínio de software, domínio digital e domínio 



 

Página 3 de 3 

analógico que por sua vez a maioria de programadores de linguagens 

de alto nível não conhecem o funcionamento do dispositivo em 

termos de 0’s e 1’s, seu processamento e níveis de tensão elétrica 

sendo o compilador que faz toda esta conversão homem-máquina 

que é mais conhecida na atualidade e que qualquer outro 

programador irá conseguir ler ou alterar (readability). Este tipo de 

não-domínio a nível de hardware tem igualmente desvantagens como 

por exemplo o desempenho. 

 

4. A confiabilidade é uma característica importante no uso contínuo 

(diário) dos computadores de forma a evitar falhas nos componentes 

físicos (hardware) dos mesmos. Em um computador pessoal vejo 

como dois aspetos muito importantes o uso de multiprocessadores e 

mais do que uma memória aumentando assim o desempenho do 

utilizador por maior capacidade de processamento adicionalmente 

processa diferentes threads em simultâneo e maior capacidade de 

paginação/endereçamento (espaço de memória disponível). 

 


