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Presentación

Este material é unha das actividades que facemos en clase de Sistemas Operativos Monoposto do ciclo
medio SMR e que está publicado en

https://irocho.wordpress.com
Este documento recolle os artigos que se publicaron para que os alumnos aprenderan comandos bash para

adquirir destreza no manexo do terminal.
Temos unha pequena coleción de scripts nun repositorio de GitHub:

https://github.com/irocho/comandos
que son exercicios que os alumnos deben ser quen de facer sen dificultade.

https://irocho.wordpress.com/




[1]

Comezamos outro curso

Benvidos á libreta electrónica de i-rochiño.
Se queredes saber un chisco máis sobre este proxecto podedes botar unha lida en Quen somos?
Velaí vai unha axudiña para familiarizarse con este blog que é a miña libreta electrónica:

• O ano pasado outros compis traballaron do xeito que ides facelo vós. Tedes os índices das súas páxinas á
dereita xusto onde nuns días van estar os vosos. Cotilleade… en internet todo é público!!!

• Por ter todo a man quédavos o apartado de Recursos con sitios web que caseque seguro que imos empregar.
En Outras axudas todo aquelo que ten que ver con faltas de ortografía? ser bos escritores (ou webmasters,
que queda máis profesional).

• Acabo de abrir máis abaixo un novo apartado para o voso módulo. Facede clic aí para ter conta das
novidades que vou publicando.

• Vale, vale,…. o noso twitter é moi cutre!!!. Correcto….. o deseño é mellorable…

O teu traballo:

Deixa un comentario neste artigo cun saúdo e as primeiras
impresións do curso.

https://irocho.wordpress.com/about/


[2]

Editores ou procesadores de texto

Disque internet no instituto non vai moi ben polo que é mellor que escribamos os traballiños nun editor de
textos, se tal gardalo nun pen e publicalo cando cadre. Ou é mellor usar un procesador de textos?

O teu traballo:

Copia e pega as seguintes preguntas e atopa as túas
respostas na web:

1.-Que é un editor de textos?
2.-Cal é a diferencia cun procesador de textos?
3.-Cal é mellor para escribir un informe de ventas con

logotipo e gráficos?
4.-Fai unha clasificación de procesadores e de editores de

texto indicando se son de código propietario, libres; para
uso local ou en rede.

Algúns dos editores que temos para traballar no terminal
son vi, nano. Fai un manual de uso de nano na túa libreta electrónica



[3]

Familiares de Linux

Linux é un sistema operativo que se reproduce con facilidade. Ver DistroWatch

O teu traballo:

1. Que é o kernel de Linux? Cal é a versión máis
actualizada?

2. Proba no terminal o comando uname
3. Que é GNU/Linux? Que é unha distro de Linux?
4. Consulta a liña de tempo de Linux e anota as tres

distribucións das que parten todas as distros que
existen.

5. Cal é a que usamos nós? De que distro parte?
6. Podemos dicir que Android é unha distro de Linux?

Atención á polémica e tamén aquí

https://distrowatch.com/
https://www.kernel.org/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Linux_Distribution_Timeline.svg
http://blogthinkbig.com/android-esta-basado-en-linux/
http://blog.desdelinux.net/por-que-android-no-es-una-distro-y-controversias/
http://www.omicrono.com/2016/07/efecto-de-android-en-linux/


[4]

Comandos indiscutibles

Comentamos que non só podemos manexar un sistema
operativo co rato e fiestras. Lembrades que se pode
usar en modo texto e para comprobalo estivemos
argallando con comandos de linux. Empezamos
usando:

• whoami

• pwd

• ls

• cd

• history

• man

• mkdir

• rm

• mv

• touch

Acabo de atopar unha páxina estupenda para probar estes comandos. Se non tedes linux instalado no
ordenador podedes probar terminais online para practicar!!! Probade este emulador ou este moi sinxelo.
Botade un ollo a esta lista deles ou desta

O teu traballo:
Un artigo na libreta electrónica no que teredes a vosa chuleta e explicades as ordes que usamos no terminal ata hoxe.
Poñede un comentario neste artigo coa ligazón do terminal online que prefirades e a razón.

https://www.tutorialspoint.com/unix_terminal_online.php
http://bellard.org/jslinux/
https://autellinux.wordpress.com/2013/09/04/online-simulator-in-linux-practice-linux-commands/
http://www.technonutty.com/2015/07/9-online-linux-terminal-emulator-for-practice.html
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Caso práctico para novatos

De cando en vez vou deixar que fagades uns exercicios vós soíños. Seguro que sodes quen de facelo…. se non,
pois a preguntar a quen saiba: compis, internet, profe, etc. Aí vai a nosa misión secreta para hoxe:Desexamos
crear dous directorios. Un chámase panama e outro
hackeados. O directorio hackeados ten que estar dentro
do panama.
Precisamos dous documentos de texto: Un chamado
bancos.txt e outro chamado empresas.dat dentro do
directorio hackeados.
Dentro do directorio panama queremos ter tres
ficheiros:

• luis.txt

• leo.dat

• pedro.txt

O teu traballo:
Publicar unha entrada na que nos contes:

1.- Os comandos necesarios para resolver este caso

2.- Se estando no directorio chamado hackeados tecleo cd .. que sairá por pantalla se fago despois pwd?
3.-Pantallazo do resultado visto no entorno gráfico
4.-Usando o comando man averigua o flag que se necesita para borrar o que aparece cando uso o comando history



[6]

Lectura de ficheiros

Imos abordar uns novos comandos para traballar con ficheiros de texto.

• echo

• cat

• more

• less

• tail

• head

O teu traballo:
1.- Co comando touch crea un ficheiro chamado fififi
2.- Escribe moito texto no ficheiro fififi. Podes facelo co editor nano. Lembra gardalo.
3.- Cotillea o que hai nese ficheiro cos comandos cat, less, more, tail, head
4.- Na vosa libreta electrónica explicade as diferencias cando usamos un comando ou outro.
5.- Explica como podemos concatenar ficheiros co comando cat
6.- Usando man averigua para que se usan nl, wc



[7]

Primeiro e segundo plano

Podo mandar procesos a segundo plano e seguir traballando co outros sen necesidade de abrir un terminal
novo. É o que se chama ter os procesos en primeiro plano (foreground), en segundo plano (background).
Tamén falan de “estar en foco” pero prometo non usar esa expresión nunca ;-( Unha axudiña por aquí

• ps

• fg

• bg

O teu traballo:

Executa uns programillas como xeyes e xclock. Que
acontece co terminal?

Proba a usar o símbolo & xusto despois do nome do
programa. Anota o que pasa no terminal.

Descubre os procesos que temos con ps -l
Averigua o estado dos procesos tecleando jobs. Lembra os

números de identificación de xeyes e xclock
Teclea fg e o número de xeyes. Anota as diferencias entre

volver con Ctrl x ou Ctrl z e o que pasa cando fas jobs
Detén os dous procesos sen saír deles. Manda xeyes a segundo plano empregando bg co seu identificador.

http://www.computerhope.com/unix/ubg.htm


[8]

Indo de aquí alá

Hoxe imos tratar o tema do path ou ruta para saber onde están os ficheiros e como chegar a eles.
Unha axudiña nesta páxina.
Comandos que traballaremos:

• mv

• cd

• cp (este é novo)

O teu traballo:

1.- Explica ó teu xeito nunha nova entrada na túa libreta
electrónica o que é o path ou a ruta. Pon varios exemplos
ben contados.

2 .- Explica que é o directorio pai e como chegar a el.
3.- Que significa no terminal un simple punto .
4.- Cal é a diferencia entre a ruta relativa e a absoluta?

http://linuxcommand.org/lc3_lts0020.phphttp://linuxcommand.org/lc3_lts0020.php


[9]

Operador redireción

Toda a información que obtemos despois de executar un comando no terminal podemos enviala a un ficheiro
de texto. Xa vimos que o operador cat concatena e se engadimos o operador > crea un arquivo e mete nel o
que lle mandamos concatenar. Podemos usar ese operador con calquera outro comando que escriba algo no
terminal.

O teu traballo:

1.- Explica como gardar nun ficheiro o resultado que obtemos tras un ls ou
un history.

2 .- Conta como crear un ficheiro e engadirlle texto sen usar un editor
(truco: usando cat e este operador). Explícao na túa libreta electrónica.

3.- Enumera todos os xeitos de fabricar ficheiros de texto que coñecemos.
4.- Anota na túa libreta electrónica a diferencia entre usar o operador > e o

seu duplicado >>

http://www.cyberciti.biz/faq/linux-unix-appleosx-bsd-cat-command-examples/


[10]

Escolma de comandos

Cantos comandos levamos?
Propoño facer entre todos un documento colaborativo en titanpad.com repasando o que xa vimos. Podes

consultar as ferramentas que imos ir usando na nosa
coleción de Recursos

O teu traballo:

Participa no titanpad que faremos entre todos a modo de
glosario.

Resolve este caso práctico que nos encarga Arguiñano ?

http://titanpad.com
https://irocho.wordpress.com/recursos/
http://titanpad.com
https://irocho.files.wordpress.com/2016/10/comandos_caso1.pdf
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Consola, emulador de terminal, shell

Cando traballamos en liña de comandos empregamos un programa para comunicarnos co sistema operativo.
Hai varios conceptos que debemos dominar.
O teu traballo:

1. Indaga o que significa CLI e GUI.
2. Que programa usamos para lanzar comandos en linux? Busca outros parecidos
3. Cal é a diferencia entre o Terminal e unha shell? Pista
4. Busca o comando que debes executar para averiguar cal é a shell coa que ti estás traballando.
5. Nomea outras shell coas que poderíamos traballar. (Por curiosidade como foron mellorando: clic na imaxe de

abaixo).
6. Fai as túas pescudas para saír do modo gráfico no teu ordenador e executar unha shell directamente.

Para xente avanzada:
Por se tedes curiosidade (eu non mandei facelo ehhhh!!!)
Para ter a man (que a ninguén se lle ocurra aprender esto)
Toda a información técnica aquí

https://hardlimit.com/cual-es-la-diferencia-entre-terminal-shell-tty-y-consola/
http://es.comp.os.linux.misc.narkive.com/GfySp0Li/diferencias-enre-terminales-y-shells
http://tangentsoft.net/misc/unix-shells.svg
http://www.thegeekstuff.com/2009/10/change-login-shell-from-bash-to-sh-csh-ksh-tcsh/
http://hyperpolyglot.org/unix-shells
https://www.gnu.org/software/bash/bash.html


Traballiño voluntario: Busca por internet e mete nun ficheiro un par de millóns
de decimais do número π. Propón un xeito de averiguar se o teu número de teléfono está
entre os decimais de π.

[12]

Buscar texto en ficheiros

Moitas veces é práctico saber onde está unha palabra nun texto. Imos ver dous xeitos de facer eso no teminal.
Empregaremos

• less

• grep

Lembrade que xa sabemos ler ficheiros.

O teu traballo:

Para esta práctica precisamos un ficheiro de texto
grandote. Que tal El Quijote? Descárgao e ponlle de
nome algo así como…. quijote.txt. Anota na túa libreta
electrónica:

1.-Tecleamos less quijote.txt Que acontece cando
tecleas despois /Dulcinea (coa barra de dividir de
toda a vida)

2.- Se premes xusto despois varias veces a letra n que pasa? e se o fago con N?
3.- Que acontece cando tecleas despois dos puntiños /dulcinea
4.- Proba a facer no terminal grep “molinos de viento” quijote.txt Cal é a resposta do terminal?
5.- Que aporta engadirlle a grep as opcións -i -c -v ?
5.- Redireciona a saída do grep a un ficheiro que se chame atopados.txt
6.- Busca no ficheiro atopados.txt as veces que sae unha liña coa palabra gigantes
7.- Conta como podemos saber o número de liñas nas que aparece a palabra gigantes en atopados.txt e en quijote.txt

usando unha única liña de comandos

http://www.gutenberg.org/cache/epub/2000/pg2000.txt
http://www.gutenberg.org/cache/epub/2000/pg2000.txt
https://irocho.wordpress.com/2016/09/28/lectura-de-ficheiros/
http://www.gutenberg.org/cache/epub/2000/pg2000.txt


[13]

Operador tubería ou pipe

Xa sabemos redirecionar o que nos responde o terminal a un ficheiro, non? Imos complicalo un chisco
máis. Agora queremos que a saída no terminal pase directamente a outro comando en vez de mostrala en
pantalla. Precisamos tuberías ou pipes. Indícanse cunha raia vertical ||||||

O teu traballo:

1.- Queres ler o manual do comando ls pero ten demasiado
rollo, abonda con ler as cinco primeiras liñas. Ou sexa
queremos que o resultado de man ls pase por head -n 5

2.- Anota como ver as 11 derradeiras liñas do manual do
comando pwd.

3.- Con ls -l obtemos moita información, por exemplo do
mes que se creou un ficheiro. Con grep atopamos unha liña
que ten unha palabra concreta. Anota como atopar os
ficheiros creados en setembro no teu directorio de traballo.

4.- De toda a saída do history só quero as doce derradeiras liñas para redirecionalas a un ficheiro que se chame
arrincadeiras.hist

5.- Como fago se só quero ver as liñas penúltima e antepenúltima do ficheiro arrincadeiras.hist

https://irocho.wordpress.com/2016/09/30/operador-redirecion/


[14]

Caso práctico con rutas relativas

Xa vos pasei esta ficha en papel para practicar as rutas relativas cos comandos que xa vimos de Linux. Queda
aquí para que a teñades a man por se alguén a perde.

O teu traballo:
Por suposto resolver a ficha outra vez sen axuda.

No emulador de terminal facer o sistema de ficheiros da
imaxe. Coma sempre: non vale usar o comando cdcd

Publicar na libreta electrónica os comandos necesarios e
un volcado de pantalla onde se vexan as carpetas ou a saída
dols -ls -R TR Tomom

https://irocho.files.wordpress.com/2016/11/ex_teclado_papel.pdf
https://irocho.files.wordpress.com/2016/11/ex_teclado_papel.pdf
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Primeiros programillas

Como expertos que xa somos en crear sistemas de ficheiros imaxinemos que temos que crear as mesmas
carpetas en varios ordenadores. Podemos teclear os comandos en cada posto ou facer un pequeno script e
levalo nun pen dun ordenador ó outro.
Só precisamos un comando novo: source

O teu traballo:

1. Crea un ficheiro que se chame novato.sh
2.Teclea nel os comandos necesarios para crear a estructura de

ficheiros da imaxe
3. Teclea ó final a liña: echo Rematei a tarefa
4. Garda o ficheiro novato.sh
5. Teclea no terminal source nonovato.shvato.sh
6. Anota na túa libreta o que aconteceu
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Charlando cos scripts

Dous novos comandos para interacionar cos scripts: echo que xa coñecemos e un novo: read
Teclea no terminal:

read varvarRRespostaesposta
e verás como agarda a que introduzas caracteres. O que ti tecleas almacénase nunha casiña (tecnicamente é

unha variable) que me deu por chamar varResposta.

Imaxina que $ significa “o que hai na casiña chamada….“. Agora teclea no terminal:
echo $varResposta

verás que mostra en pantalla “o que hai na casiña chamada varResposta ” que vén sendo o que ti escribiches.

O teu traballo:

1.- Fai un script chamado educado.sh que cun echo
pregunte o nome da persoa que executa o script, cun read
almacene o que escriba nunha variable (que suxiro que se
chame varNome) e que con outro echo dea os bos días
empregando o nome do usuario.

2.- Teclea un script chamado carpetilla.sh que cun echo
pregunte o nome para poñerlle a unha carpeta, cun read
garde a resposta na variable nomeCarpetilla e que cree a
carpeta con xusto o nome que lle dera o usuario.
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Scripts buscadores

Todos os comando empregados ata agora poden ir nos scripts. Xa traballamos co comando grep. Imos teclear
un script que interacione co usuario para buscar unha palabra nun texto.

O teu traballo:

Teclea un script que pida o nome dun ficheiro e unha palabra que o
usuario quere buscar.

Queremos descubrir cantas veces sae esa palabra e as liñas nas que
sae. Este resultado ten que ir a un ficheiro.

O script ten que pedir ó usuario o nome do ficheiro onde escribir o
resultado.

NOTA: Como o usuario vai executar o script varias veces terá que
concatenar o resultado de cada vez.

Lembra usar shebang e comentarios.

https://irocho.wordpress.com/2016/11/02/buscar-texto-en-ficheiros/
https://irocho.wordpress.com/2016/12/19/shebang-e-comentarios/
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Shebang e comentarios

Moi importante: sempre, sempre, sempre debemos comentar o noso código. Para facelo imos poñer unha
almohadilla # xusto antes das explicacións. Se non o facemos á volta das vacacións non imos lembrar nada de
nada.

Lembrades que falamos de todas as variedades de
shell que están á nosa disposición. Cando escribimos un
script debemos indicar cal é a shell que queremos usar.
Nós usamos bash que é unha versión de sh.

Cómpre engadir na primeira liña dos nosos scripts o
que temos na imaxe ou o seguinte:

#!/bin/sh

Podedes buscar en internet información cos seguintes
nomes:

shebang, sha-bang, hashbang, pound-bang, hash-
pling.

O teu traballo:

Retoma os scripts que teñas e engádelles o shebang e comentarios

https://irocho.wordpress.com/2016/10/14/consola-emulador-de-terminal-shell/
https://irocho.wordpress.com/2016/10/14/consola-emulador-de-terminal-shell/
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Sistemas de arquivos

Dominamos o de facer carpetas e ficheiros no terminal. Incluso creamos as nosas arbres de directorios.

O teu traballo:

1. Que é un
sistema
de
arquivos?

2. Nomea os
catro que
máis se
usan

3. Cal é a
raíz do
sistema
de
arquivos
de Linux?

4. Enumera
as
carpetas
que
colgan do directorio raíz e o seu uso

5. Que é un sistema de arquivos en rede? Nomea dous tipos
6. Que é o journaling?
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Permisos

Os usuarios do sistema poden dar e quitar permisos ós seus ficheiros e permitir que outros usuarios teñan
acceso a eles. Podo deixar que os do meu grupo lean un ficheiro pero o resto dos usuarios non. Cos meus
ficheiros son eu o que decide quen pode ler, escribir ou executar.

O teu traballo:

1.- Averigua o que significa que un ficheiro ou un directorio
teñan permiso de execución.

2.- Cal é en octal os pemisos que trae de fábrica un ficheiro
creado con touch? e un directorio recén creado?

3.- Para que sirve o comando umask?

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/85/cd/linux/m1/permisos_de_archivos_y_carpetas.html
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EmpaqueTAR

Sabemos crear ficheiros e carpetas. Agora queremos aprender a metelos nun paquete para mandalo por correo
electrónico ou para pasarllo a un amigo nun pen. Xa postos tamén podemos comprimilo.

O teu traballo:

Fai unha táboa das opcións do comando tar para arquivar,
dar a lista do contido, engadir contido e desempaquetar.
Lembra o comando man.

Busca por internet varios programas que compriman
ficheiros e que podamos usar no terminal. Anota na túa
libreta electrónica as opcións cun par de comandos.

Teclea un script que fabrique ficheiros, os empaquete e os
comprima.

https://www.hscripts.com/es/tutoriales/linux-commands/tar.html
https://www.linuxtotal.com.mx/?cont=info_admon_004
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Paquetería con apt-get

Que facer se quero instalar un programa en Linux? Todas as distribución de Linux traen un xestor de paquetes
para obter programas dos repositorios que se encargan de resolver as dependencias. Xusto o que facemos
cando descargamos no móbil unha app. Pero…. como facer para instalar programas en linux dende o terminal?
Unha axudiña aquí

O teu traballo:

Que significan as palabras anteriores en negrita?
Cal é a diferencia entre un paquete .deb dun paquete

.rpm?
Que é apt-get? ? Como se actualiza a base de datos de apt-

get?
Como se instalan versións máis modernas dos programas

que xa teño instalados?
Como se instalan novos programas dende o terminal?

Para desinstalar?
Para que serve apt-cache search ?
Como se fai en RedHat (e variantes) todo esto?
Instala nas máquinas virtuais (precisas ser superusuario)

programas sinxelos como tree, figlet con toilet ou bromitas pouco serias.

http://proyectopinguino.blogspot.com.es/2008/08/instalar-programas-en-linux.html
http://rm-rf.es/guia-de-comandos-apt-para-debian-ubuntu-apt-get-apt-cache/
https://debian-administration.org/article/606/Commands_you_might_have_missed_tree
https://www.cyberciti.biz/faq/create-large-colorful-text-banner-on-screen/
http://www.tecmint.com/20-funny-commands-of-linux-or-linux-is-fun-in-terminal/
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Novos usuarios

Cada un de nós ten unha conta de usuario, co noso contrasinal e a nosa carpeta de traballo. Como
administradores do sistema queremos abrirlle contas a amiguitos. Imos pescudar como se fai. Estupenda
información de todo o tema. Resulta que hai tres xeitos de facelo.

O teu traballo:

1. Quen é o usuario root ?
2. Cal é a diferencia entre teclear adduseradduser ou useruseraddadd ?
3. Copia a liña de //etc/passwdetc/passwd e de //etc/gretc/groupoup que fala de ti.
4. Que significan UID e tamén GID ?
5. Cal é a razón pola que existe //etc/shadoetc/shadoww ?
6. Crea un usuario chamado gumersindo e copia as liñas

de //etc/passwdetc/passwd e de //etc/gretc/groupoup que se refiren a el.
7. Como se fai todo esto no entorno gráfico?
8. Que significa a liña de código:

useradd -g pandilla -d /home/chiquito -s /bin/
bash -m -k /etc/skel chiquito

NOTA: para ampliar coñecementos tamén aquí

https://www.linuxtotal.com.mx/index.php?cont=info_admon_008
https://huevas.wordpress.com/2008/01/03/agregar-usuarios-en-linux/
https://huevas.wordpress.com/2008/01/03/agregar-usuarios-en-linux/
http://www.golinuxhub.com/2014/04/10-practical-examples-to-use-useradd.html
http://www.tecmint.com/add-users-in-linux/
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Repositorio

Un repositorio é unha coleción de código. No fondo é unha mala traadución dun trasteiro (ou sexa un
rocho!!!!) onde se van gardando cousas, neste caso paquetes, programas, bibliotecas, etc.

Hoxe preséntovos GitHub. Nós imos usalo coma repositorio dos nosos scripts pero vale para moito máis.

O teu traballo:

1. Averigua o que é o control de versións
2. Cal é o tipo de control de versións que usa GitHub?
3. Que é un fork? En que se diferencia de clonar un repositorio?
4. Fai un fork do repositorio de comandos de i-rochiño
5. Que é un Pull Request?
6. Engade o enderezo do teu GitHub

https://github.com/
https://github.com/irocho/comandos


[25]

Repaso de comandos

Xa vimos na aula algo sobre os condicionais tipo if nun script. Podedes obter
exemplos e máis información aquí e aquí.

Lembrade o noso repositorio en GitHub onde quedan .sh que tedes que ir
completando nos grupitos de traballo que formamos. Facede todos os pull
request que queirades.

Penso que os post que publiquei de comandos teñen todos a etiqueta linux
polo que podedes seguilos con :

https://irocho.wordpress.com/tag/linux/
Como indico aquí tedes os post con esta etiqueta en versión en .pdf por se

preferides imprimilos.

http://www.ehu.eus/ehusfera/hpc/2013/10/24/comando-if-en-linux/
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/fr/software/programacion/574-javier-martinez-avedillo
https://github.com/irocho/comandos
https://irocho.wordpress.com/tag/linux/
https://irocho.wordpress.com/2016/06/06/rematando/
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