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Formulário de Respostas

Preencha os quadros abaixo com a sequência de comandos necessários que 

foram realizados em cada etapa para configurar a rede descrita no problema da ava-

liação 03.

Não esqueça de realizar os testes necessários em relação ao permissionamento

e colar os resultados desses testes. :)

1) Acesso Inicial ao Sistema

sudo addgroup diretoria

sudo addgroup engenharia

sudo addgroup estagiarios

sudo adduser mafra --ingroup diretoria --home /home/mafra

sudo adduser ottoni --ingroup engenharia --home /home/engenharia/ottoni

sudo adduser pazos --ingroup engenharia --home /home/engenharia/pazos

sudo adduser gaveta --ingroup estagiarios --home /home/estagiarios/gaveta

sudo adduser lopes --ingroup estagiarios --home /home/estagiarios/lopes

2) Segurança Inicial:

sudo chown mafra:engenharia /home/engenharia

sudo chown mafra:estagiarios /home/estagiarios

sudo chmod 700 /home/mafra

sudo chmod 750 /home/engenharia    (dir pai protege os dir. pessoais)

sudo chmod 755 /home/estagiarios        (desnecessário!)



3) Projetos e Administração da Rede:

sudo mkdir /home/projetos                (755 padrão já basta)

sudo chown ottoni:engenharia /home/projetos

sudo addgroup projetomrg

sudo adduser ottoni projetomrg

sudo adduser gaveta projetomrg

sudo mkdir /home/projetos/mrg

sudo chown mafra:projetomrg /home/projetos/mrg

sudo chmod 570 /home/projetos/mrg

Seguindo a estrutura do exemplo, complete a tabela abaixo com as informa-

ções de permissionamento do sistema criado na avaliação ao fim do exercício. 

Você pode escolher preencher a tabela com o modo simbólico (do exemplo) ou

com o modo númerico.

Qual 
Diretório? Permissões Dono Grupo Endereço absoluto

Pessoal do 
diretor da 
empresa B9

700 ou 750 mafra diretoria /home/mafra

Pessoal do 1º 
engenheiro

755 ottoni engenharia /home/engenharia/ 
               ottoni

Pessoal do 2º 
engenheiro 755 pazos engenharia /home/engenharia/

                pazos

Pessoal do 1º 
estagiário

755 gaveta estagiarios /home/estagiarios/   
               gaveta

Pessoal do 2º 
estagiário 755 lopes estagiarios /home/estagiarios/

                lopes

Setor de 
Engenharia

750 mafra engenharia /home/engenharia

Setor dos 
Estagiários 755 mafra estagiarios /home/estagiarios

Diretório de 
Projetos

755 ottoni 
ou pazos

engenharia /home/projetos

Diretório do 
Projeto MRG 570 mafra projetomrg /home/projetos/mrg


