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1 Objetivos
O principal objetivo deste projeto é do de desenhar, configurar e desenvolver um
sistema que permita a elaboração e correção de testes e exercícios práticos feitos
num ambiente de linha de comandos. Pretende-se igualmente que o sistema seja
portátil e razoavelmente autónomo no momento de distribuir e corrigir os exercícios
ou os testes. A ideia é implementar este sistema com recurso a um computador
Raspberry Pi 2 (com pen wifi) ou 3, de modo a que um docente o possa transportar
para uma sala, ligar à corrente, e pedir aos discentes que façam os exercícios dire-
tamente naquela máquina, após se ligarem a partir dos seus próprios computadores
ou dispositivos móveis.

Conforme o próprio titulo sugere, a ligação e interação com o sistema por parte
dos discentes deve ser totalmente feito no modo linha de comandos, nomeada-
mente usando SSH. Após o dispositivo ser ligado à corrente e arrancar, este deve
automaticamente criar um hotspot cuja palavra-passe de acesso mude de utilização
para utilização, mas que o docente pode sempre obter a partir da palavra-passe de
administração. Deve sempre ser possível a um discente na sala aceder ao sistema
através de uma conta de genérica. Através desta conta, o discente deve conseguir
registar-se e obter credenciais de acesso. Ao registar-se, deve ser-lhe atribuído um
novo nome de utilizador no sistema, bem como uma diretoria de trabalho (vazia ou
com os dados necessários ao uso).

A configuração do sistema deve ser simples de fazer para um docente contudo,
e para efeitos de protótipo, uma primeira versão do sistema pode nem sequer ter
uma interface gráfica para o fazer. Na primeira vez que se usa o sistema, este
deve facultar também um acesso genérico com credenciais admin/admin, que é
desativado logo que o administrador tenha terminado a configuração.

O sistema deve ser concretizado por um conjunto de scripts, programas e por
uma (ou mais) base de dados. A ideia é que, mal estabeleça uma ligação, um
utilizador discente seja presenteado com as diretorias onde há testes ou exercícios
para fazer. Ao entrar numa diretoria, pode correr os scripts numerados que contém
para ver o enunciado do exercício e perguntas, bem como para responder e obter
feedback. O jogo em [3] pode dar uma melhor ideia do que é pretendido. Alguns
exercícios podem ter precedência em relação a outros e o sistema deve garantir estes
detalhes.
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O sistema deve ser auto-arrumado. Quando um utilizador discente se autentica,
devem ser-lhe criadas as diretorias e ficheiros necessários à elaboração dos exercícios.
Ao elaborar os exercícios, devem ser guardadas as classificações na base de dados.
No final, deve ser facultado um resumo dos resultados obtidos, e dar indicações do
que é necessário estudar melhor (feedback parcialmente personalizado). Ainda no
final, devem ser limpos os ficheiros e diretorias antes criadas.

Para o utilizador docente e para além da forma de criar exercícios novos e de os
atribuir, o sistema deve ainda permitir obter resumos integrados das classificações
obtidas, bem como estatísticas acerca da dificuldade dos exercícios. Outros aspetos
podem vir a ser discutidos ao longo do semestre.

Dada a sua natureza, este projeto requer conhecimentos sólidos em Segurança
Informática e Redes de Computador, bem como em Sistemas Operativos e Progra-
mação. O(a) aluno(a) terá uma oportunidade de solidificar o seu conhecimento nas
várias áreas abrangidas por este projeto, e também trabalhar em ambiente labora-
torial com elementos do grupo Multimedia Signal Processing-Covilhã, do Instituto
de Telecomunicações.

2 Tarefas a Realizar
T1 Contextualização com as tecnologias envolvidas, nomeadamente com o Rasp-

berry Pi. Preparação do ambiente de desenvolvimento e infrastrutura de
suporte;

T2 Desenvolvimento da parte que permite a elaboração de questões e exercícios
para ambiente de linha de comandos por parte de um administrador;

T3 Desenvolvimento da parte que permite a um(a) aluno(a), após acesso remoto,
responder às várias questões e respetiva avaliação;

T4 Transposição de aulas práticas laboratoriais para o sistema;

T5 Testes e aprimoramento;

T6 Escrita do relatório de projeto.

3 Cronograma
T1 (0.5 meses) T2 (1 mês) T4 (0.5 meses) T6 (0.5 meses)

| | T3 (0.5 meses) | T5 (0.5 meses) |
| | | | | |
v v v v v v

|-------.--------|-------.--------|--------.--------|------->|
| | | |

Fev Mar Apr May Jun

4 Requisitos Técnicos/Académicos
Ter boas classificações e conhecimentos em segurança informática, redes de com-
putadores, programação, sistemas operativos e bases de dados.
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5 Elementos de avaliação a entregar
Para além do relatório, o(a) aluno(a) deverá entregar todos os scripts e código fonte
desenvolvido.

6 Resultados esperados
• Vários scripts e programas que cristalizem o sistema pretendido;

• O sistema portátil a funcionar com base num Raspberry Pi (modelo 2 ou 3)
(uma imagem do sistema operativo pronta a instalar no Raspberry Pi e com
o sistema desenvolvido a funcionar deve ser fornecida);

• O desenho da base de dados de suporte ao sistema;

• Um conjunto de aulas laboratoriais e testes traduzidos e configurados no
sistema;

• 1 relatório de projeto.
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8 Contactos
Pedro R. M. Inácio (inacio@di.ubi.pt)

3

http://docs.kali.org/kali-on-arm/kali-linux-raspberry-pi2
http://docs.kali.org/kali-on-arm/kali-linux-raspberry-pi2
mailto:inacio@di.ubi.pt

	Objetivos
	Tarefas a Realizar
	Cronograma
	Requisitos Técnicos/Académicos
	Elementos de avaliação a entregar
	Resultados esperados
	Referências
	Contactos

