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Projeto Prático II 

Shell Cliente/Servidor para Ambiente Linux utilizando Sockets 
 
O projeto em questão visa construir um interpretador de comandos que deverá 
funcionar sob o LINUX e, eventualmente, substituir o shell tradicional em algumas 
tarefas. 
 
Sua implementação deverá utilizar as funções que manipulam sockets, 
apresentadas em sala de aula. 
 
O projeto consistirá de duas aplicações, a primeira deverá ser processada no 
equipamento do usuário (cliente) e a segunda em um outro computador 
(servidora) e os comandos deverão ser informados por uma interface caracter. 
 
Os comandos serão solicitados pela aplicação cliente, enviados à aplicação 
servidora para que esta possa processá-los e seus resultados retornados à 
aplicação cliente para que a mesma os mostre na tela do usuário solicitante. Os 
comandos serão enviados pelos clientes através do mecanismo de comunicação 
conhecido por socket, que será lido pelo servidor e este retornará suas respostas 
aos clientes também via socket. 
 
Antes que o cliente possa enviar seus comandos ao servidor, ele (cliente) deverá 
autenticar-se em sua aplicação. 
 
 
Comandos 
 
Os comandos a serem implementados serão os seguintes: 
 

clear 
O comando clear é utilizado para limpar a tela da console. Este 
comando deve ser processado na própria máquina do cliente. 

 
date 

O comando date exibe a data e a hora do sistema, ou seja, deverá 
recuperar a data e a hora da máquina onde a aplicação servidora 
estiver sendo executada. 

 
hostname 

O comando hostname informa qual o nome do host onde os 
comandos estarão sendo processados (nome da máquina onde a 
aplicação servidora estiver sendo executada).  

 
logout 

O comando logout encerra a sessão de trabalho, voltando a solicitar 
um novo login. 
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shutdown 

O comando shutdown deve enviar um aviso a todas as aplicações 
clientes solicitando que as mesmas sejam encerradas e em seguida 
encerrar também a aplicação servidora. 

 
exit 

O comando exit deverá encerrar apenas a aplicação que solicitou tal 
comando. 

 
uname 

O comando uname informa o nome do sistema operacional que está 
sendo utilizado na máquina onde a aplicação servidora estiver sendo 
executada. 

 
creditos 

O comando creditos exibe informações sobre os componentes do 
grupo e sobre a disciplina. Estas informações devem ser enviadas 
pela máquina servidora. 

 
whoami 

O comando whoami exibe a identificação do usuário que utiliza o 
interpretador. Este comando deve ser processado na própria máquina 
do cliente. 

 
who 

O comando who retorna a identificação dos usuários logados na 
aplicação servidora. 

 
adduser 

O comando adduser cadastra uma nova conta de usuário no shell. 
 
deluser  

O comando deluser remove uma conta de usuário do shell. 
 
backuser  

O comando backuser reativa uma conta de usuário do shell. 
 
blockuser  

O comando backuser bloqueia uma conta de usuário do shell. 
 
Considerações Importantes 
 

 Existirão cinco grandes equipes com, no máximo 8 componentes cada uma. 
 Após a configuração das equipes não serão permitidas alterações nas mesmas, sob pena 

de quem entrou ou saiu ficar sem grupo. 
 O Interpretador não poderá realizar chamadas ao interpretador de comandos do LINUX, ou 

seja, os comandos deverão ser implementados utilizando-se as funções disponibilizadas 
pela linguagem C ou então através de chamadas do sistema (system calls). 
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 Deverá existir uma identificação de usuário para se obter acesso ao Interpretador, sendo 

que um usuário de nome root deverá estar previamente cadastrado, com a senha root.  
 O arquivo passwd deverá ter a seguinte estrutura USERNAME | PASSWORD | STATUS, 

sendo que a senha deverá estar encriptada e o status 0 para liberar o acesso ao usuário e 
1 para bloquear.  

 Somente o usuário root poderá realizar as tarefas administrativas (adduser, deluser, 
blockuser, backuser). 

 O shell deverá possuir um mecanismo de detecção contra intrusos, ou seja, caso tente-se 
fazer um login através de uma conta por cinco vezes consecutivas e não for possível, tal 
conta deverá ser bloqueada e somente liberada pelo usuário root. 

 Os comandos deverão ser implementados na forma de COMANDOS INTERNOS ao 
Interpretador. 

 Toda a codificação deverá ser feita em C para o LINUX. 
 O código-fonte do projeto deverá ser entregue na data prevista no calendário, em mãos.  
 Não serão aceitos projetos encaminhados após a data-limite especificada.  
 A data da apresentação já está definida no calendário da disciplina. 
 Caso o programa fornecido não possa ser compilado, por erros existentes no código, 

problemas no arquivo ou incompatibilidade com o compilador do Linux, será atribuída, 
sumariamente, Nota ZERO para o Projeto.  

 Haverá uma nota para a apresentação do projeto e uma outra nota individual para cada 
componente da equipe. 

 Informações pertinentes poderão ser acrescidas a esta página conforme forem 
necessárias.  


