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Apresentação dos Objectivos 
 
Este trabalho tem como principal objectivo o desenvolvimento de 

uma aproximação simples ao comando find de Unix. Com a sua utilização é 
esperado que directórios seleccionados sejam percorridos recursivamente, 
sendo recolhidas e/ou modificadas informações sobre os ficheiros e outros 
directórios que os constituem. 

Isto tudo será controlado pela utilização de diversos parâmetros na 
chamada da função, de modo a especificar melhor os resultados pretendi-
dos e as acções a realizar, nomeadamente: determinar o nome e tipo dos 
ficheiros, consultar/modificar as suas permissões de acesso, apagar ou apli-
car outros comandos aos ficheiros, imprimir no ecrã dados recolhidos. Serão 
ainda contempladas as opções adicionais de selecção de profundidade 
máxima de pesquisa, passagem de expressões regulares como argumento 
para nome de ficheiros e pesquisa pelo tempo decorrido desde a última vez 
em que estes foram modificados. 

 
 

  



Estrutura 
 
O programa é compilado recorrendo-se a um makefile, pelo que o 

processo é bastante simples, bastando escrever make na consola. 
Começando a execução do programa é criada a função de handling de 

interrupção e declaradas as diferentes variáveis e flags a ser utilizadas. 
Se o comando simpfind for chamado fornecendo-se um path como 

primeiro parâmetro, este é utilizado como directório base da execução. De 
seguida é processado o parâmetro –exec, caso tenha sido fornecido, dado 
que os seus argumentos são tratados de forma diferente. São então inter-
pretados os restantes parâmetros utilizados, através de getopt_long_only, e 
é verificada a sua chamada (se os parâmetros não estiverem correctos o  
indica onde está o erro e o programa é encerrado com código 1). 

É efectuada a declaração das variáveis necessárias para o ciclo prin-
cipal do programa, o qual é agora iniciado. Recolhe o nome e path do pri-
meiro ficheiro, bem como outras informações, e, pelas flags de condições, 
determina se o ficheiro está de acordo com os requisitos definidos; em caso 
afirmativo, são efectuadas as acções passadas como parâmetro. Se o fichei-
ro é, na realidade, um directório, então é criado um procceso-filho dentro 
do mesmo ciclo que vai percorrer esse directório em profundidade até ao 
seu final (utilizando uma Depth-First Search). Passa ao ficheiro seguinte, 
repetindo os passos anteriores. 

Se entretanto o utilizador pressionar CTRL+C, todos os processos-
filho até aqui iniciados ignoram o sinal enviado, apenas o pai entra em 
siginthandler. Aqui, ao processo-pai é desabilitada a resposta ao sinal 
SIGTTOU (stop), e o mesmo sinal é enviado para todo o seu grupo de pro-
cessos (nota: não se usou o sinal SIGSTOP dado que não pode ser bloquea-
do; optou-se também por não usar SIGTSTP porque faria com que o pro-
cesso-pai não aceitasse CTRL+Z). É criada uma interface para o utilizador 
escolher se pretende continuar com a execução do programa. Se isto suce-
der, é enviado um sinal SIGCONT (resume) a todo o grupo de processos e o 
programa prossegue o seu funcionamento. Caso contrário o sinal enviado é 
antes SIGQUIT (a ser recebido pela função sigquithandler), fazendo com 
que todos os processos sejam terminados com sucesso. 

 
  



Testes 
 
Apresentam-se de seguida diversas imagens de teste de execução do 

programa. Os screenshots
–perm surgem juntamente com chama
tar a comparação. 
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Conclusão 
 
Após a realização do trabalho pode-se dar como atingidos todos os 

objectivos. 
O programa foi sempre realizado tendo em mente o comando original 

find, pelo que o produto final tem um comportamento extremamente seme-
lhante (ainda que simplificado). 

Tentou-se manter o código sempre eficiente, lógico, e claro, de modo 
a que o programa ficasse estável e rápido. Além disso, todo o programa foi 
testado várias vezes e com casos bastante variados, corrigindo-se quando 
necessário. Dessa forma, foi assegurada a sua robustez. 
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