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Limiar

Velaí van os traballiños do curso 2017-18 para o módulo de

Operacións básicas para a configuración e explotación de sistemas

de 2º de FP Básica. Están aloxados en
https://irocho.wordpress.com

https://irocho.wordpress.com/




Co ben que se está de vacacións.

1.

Benvidos ó curso 2017-18

E logo esto… que vén sendo?
Pois o xeito no que imos traballar este ano.
Xa nos iremos coñecendo paseniño pero a

proposta de traballo que vos fago ten que ver
con fabricar uns blogs ós que chamaremos i-
Cadernos. Podedes (e debedes) cotillear neste
sitio para facervos unha idea de como vai a
cousa.

Tedes os cadernos de compañeiros doutros
anos, as anotacións sempre sen rematar, a
conta de @irocho_ para estar o día do que
publico, os comentarios, os recursos que
iremos usando, o chulo que queda no móbil,…

Imos indo, e se cadra sae ben poñéndolle ánimo. Xa non quedan moitos días de
praia.

https://irocho.files.wordpress.com/2017/09/bbb.jpg
https://irocho.files.wordpress.com/2017/09/bbb.jpg
https://irocho.wordpress.com/about/
https://irocho.wordpress.com/e-cadernos/
https://irocho.wordpress.com/e-cadernos/
https://irocho.wordpress.com/indice-de-libretas-electronicas-vellas/
https://irocho.wordpress.com/indice-de-libretas-electronicas-vellas/
http://irocho.github.io/index.html
https://irocho.wordpress.com/recursos/




2.

Organizando a loxística

Imos fabricar a infraestructura para traballar. Crearemos un sitio web que usaremos

coma o nos o caderno de clase. Seredes os propios
administradores do voso i-Caderno. Ten que quedar chulo!!

Lembrade que no mantemento inclúese eliminar os off-topic: as entradas ou
comentarios que non teñan que ver co tema que tratamos. Sempre podedes crear un
blog persoal coas vosas cousiñas. Agora xa ides saber ;-).

Boto unha man. Ides paseniño facendo o que vou indicando.

O teu traballo:
-Creamos unha conta en gmail para uso profesional (non valen as que xa tedes persoais)
-Creamos un blog en wordpress para usar con cousas do instituto (non valen os que xa

tedes propios)
-Escribe a túa primeira entrada presentando o blog que teña unha ligazón a

e a algunha foto que escollades.
-Deixade nos comentarios deste artigo a ligazón da vosa libreta electrónica para que

poida poñela no índice deste curso.
-Enviarme un correo electrónico para verificar que funciona a conta en gmail.

Consellos:

• poñede o mesmo nome de usuario, non é necesario pero aconséllovolo

• coidadiño cos contrasinais: se os esquecedes non podedes continuar
traballando

https://irocho.files.wordpress.com/2017/09/kk.jpg
https://irocho.files.wordpress.com/2017/09/kk.jpg
https://accounts.google.com/SignUp?service=mail&hl=es&continue=http%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F%3Fpc%3Des-ha-emea-es-sk&utm_campaign=es&utm_source=es-ha-emea-es-sk&utm_medium=ha
http://www.wordpress.com/




3.

Sistemas operativos: modo texto

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:

• pwd
• ls
• cd
• mkdir

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 no teu caderno electrónico cos logos dos sistemas operativos que coñezas.
Engade unha 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




4.

Máis comandos de Linux

Outros comandos cos que debemos traballar:

• whoami
• rm
• tree
• touch
• history
• man
• mv

O teu traballo:
Seguro que xa imaxinas que vas ter que abrir un novo artigo no teu caderno e explicar para
que se poden usar estes comandos.





5.

Indo de camiño

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.php




6.

Arbre de directorios

Empregando os comandos que xa coñecemos seguro que sodes quen de facer unha
carpeta chamada Pruebas da que colguen todos os ficheiros e carpetas da imaxe.

O teu traballo:
Crea no teu ordenador a estructura da imaxe e fai unha captura de pantalla da saída do

comando tree cando estás na carpeta Prueba.
Publica un artigo no que mostres esa captura de pantalla. Copia a imaxe e insírea no

artigo.





7.

Árbre de directorios: reto

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:image

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 mostrados nunha captura de pantalla do
comando history
2.- Se estando no directorio chamado hackeados tecleo

cd ..
que sairá por pantalla se fago despois pwd?





8.

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?





9.

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/




10.

Repasando presentacións

Neste módulo temos que traballar tamén con aplicacións informáticas. Supoño que
xa sabedes manexalas do curso pasado.

O teu traballo:
Fai unha presentación a modo de chuleta dos comandos que vimos cunha pequena

introdución ós sistemas operativos e en especial a Linux que é co que traballamos. Lembra
poñer pantallazos do terminal.

Súbea despois a slideshare ou proba outras alternativas.
Incrústaa no teu blog

https://es.slideshare.net/
https://slidehelper.com/blog/slideshare-alternatives-create-share-online-presentations/




11.

Editores ou procesadores

En ofimática usamos procesadores de textos pero cando non nos preocupa as marxes
ou os tipos de letra e queremos modificar ficheiros de configuración usaremos editores
de texto. 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





12.

Rutas relativas

Imos practicar as rutas relativas cos comandos que xa vimos de Linux. Esta outra ficha
é tamén interesante para repasar.

O teu traballo:

1. Implementar o sistema de arquivos da imaxe.

2. Colgar no voso caderno electrónico o resultado de tree ou de ls -R cando
estamos en Fotos.

3. Se estou na carpeta Viajes e quero ir directamente a Familia que debo poñer
despois de cd.

4. Se estou en Cumpleaños e quero ir a Córdoba que debo teclear?

5. Se estou en Córdoba e quero crear un ficheiro chamado datas.txt no directorio
familia, que debo teclear?

6. Se estou en Viajes e quero crear o ficheiro README na carpeta Fotos como
podo facer?

7. Fai unha captura de pantalla do tree dende Fotos

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




13.

Pintar un sistema de arquivos

Temos instalado nos nosos ordenadores un programa para facer diagramas. Chámase
DIA e paga a pena xogar con el un rato. Se queredes descargalo aquí.

O teu traballo:
Escolle a folla de plantillas que se chama Diversos e fai un debuxo dun sistema de

arquivos.
Vai ó terminal. Fabrica ese sistema.
Publica nunha entrada o teu debuxo mailo history

http://dia-installer.de/download/linux.html.en




14.

Redirecionar a ficheiro

Moitos comandos despois imos ver un operador. Cando queremos que en troques de
mostrar no terminal a saída dun comando interésanos que o garde nun ficheiro cómpre

usar o símbolo >
O teu traballo:
Conta como funciona o operador redireción
Explica como gardar nun ficheiro o resultado que obtemos tras un ls ou un history.
Anota na túa libreta electrónica a diferencia entre usar o operador > e o seu

duplicado >>
Vai a unha carpeta da que colguen ficheiros ou outras carpetas e envía a saída de

tree a un ficheiro que se chame esquemita.dat
Engade nese mesmo ficheiro a saída de history e o día e hora na que o fas





15.

Permisos en Linux

Entramos no ordenador cun nome de usuario e pertencemos a un grupo. Se creamos un
ficheiro somos os seus propietarios e podemos traballar con el. Podemos tamén darlle
permiso ós usuarios cos que compartimos grupo ou ó resto da xente para que o lean ou
escriban ou executen.

O teu traballo:
Crea un ficheiro e un directorio. Anota

cales son os permisos que traen “de
fábrica”

Se ó propietario do ficheiro se lle quita
o permiso de escritura. Podes abrir o
ficheiro? Escribir nel e gravar o que
escribes?

Se ó propietario do directorio
quitámoslle o permiso de execución.
Podes ver o seu contido? Podes crear un ficheiro dentro? Se quitas o permiso de lectura,
podes abrilo?





16.

Modificar os permisos

Se queremos cambiar os permisos dun ficheiro ou directorio usaremos o comando

chmod. Existen dúas notacións: con letras ou
con números.

O teu traballo:
Crea un ficheiro chamado fich.dat: Modifica os seguintes permisos de dous xeitos:

1. Da ó dono permiso de execución, ó grupo tamén e ó resto ningún permiso

2. Dá ó dono só permiso de lectura, ó grupo e ó resto ningún permiso

3. Dálle ó dono todos os permisos e ó grupo só lectura

4. Quítalle ó dono permiso de execución e dálle ó resto permiso de lectura

Colga no teu iCaderno capturas de pantalla

https://irocho.files.wordpress.com/2017/10/permisos3.png
https://irocho.files.wordpress.com/2017/10/permisos3.png
https://geekytheory.com/permisos-de-archivos-en-linux




17.

Scripts para comezar

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

scriptNovo.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 scriptNovo.sh
5. Teclea no terminal source scriptNovo.sh
6. Anota na túa libreta o que aconteceu





18.

Virtualización

Ben sei que sabedes traballar con máquinas virtuais pero pode que non teñades
claro como funciona a cousa. Imos repasar o que sabemos e avanzar un chío. Xa
de paso botar unha man a algún interneteiro para aprender a virtualizar.

O teu traballo:
Consultando por exemplo aquí, responde a:

1. Que é unha máquina virtual?

2. Cal é o sistema operativo convidado (guest)?

3. Cal é a diferencia entre virtualización tipo I e a tipo II?

4. Cal é o hipervisor que usas na aula? De que tipo é?

Fai na túa libreta electrónica un titorial explicando como instalar en VirtualBox un linux da
familia de Debian e outro de RedHat

https://manuais.iessanclemente.net/index.php/Introduci%C3%B3n_%C3%A1_virtualizaci%C3%B3n:_Tipos_e_software_de_virtualizaci%C3%B3n
https://irocho.wordpress.com/2016/10/10/familiares-de-linux/
https://irocho.wordpress.com/2016/10/10/familiares-de-linux/




19.

Creamos máquinas virtuais

Imos traballar con VirtualBox e precisamos descargar as .iso dos sistemas operativos
cos que imos xogar.

O teu traballo:

1. Descarga unha .iso da familia de RedHat

2. Crea unha máquina virtual

3. Arranca a máquina e instala o sistema
operativo. Os contrasinais son a vosa
responsabilidade!!!

4. Fai unha instantánea da máquina.

5. Conta todo esto no titorial que comezamos no
post anterior.

http://isoredirect.centos.org/centos/7/isos/x86_64/CentOS-7-x86_64-Minimal-1708.iso




20.

CentOS (minimal)

Estamos habituados a traballar con distros de Linux que veñen estupendas: entorno
gráfico, coloríns, cheas de programas, listas para traballar. Pero na entrada anterior
creamos unha máquina virtual cunha instalación mínima polo que imos ter que ir
instalando o que necesitamos.

O teu traballo:

1.

Que usuarios se crean ó facer a
instalación?

2.

Xoga coa túa nova máquina virtual
e fai unha lista de comandos que
xa coñezas que funcionan en CentOS

3.

Anota os comandos que non funcionan.

4.

Resulta que por non ter non temos nen o humilde nano instalado!!

5.

Cal é o comando para instalar un programa en CentOS? Que debemos teclear
para instalalo? Cal é o usuario que pode instalar aplicacións?

Chuleta: Se o teclado dá problemas pódese modificar a configuración en /etc/
sysconfig/keyboard





21.

Cousas das letras

Queremos aprender sobre as letras e as súas formas e estilos.

O teu traballo:
Tedes que facer un artigo no voso blog sobre tipografía no que abordedes os seguintes

aspectos:

• definición de tipografía

• tipos de letras: serif, sans serif

• letras monoespaciadas ou non

• cales son as mellores para usar na nosa web

Axudiñas para o voso traballo:
Expertos en tipografía
Discusións sobre tipos de letras
Todo o mundo odia Comic Sans? opinións aquí e aquí

https://irocho.files.wordpress.com/2017/10/tipografia.jpg
https://irocho.files.wordpress.com/2017/10/tipografia.jpg
http://www.tiposconcaracter.es/
http://www.teknoplof.com/2011/10/21/la-eterna-pugna-entre-dos-tipos-duros-arial-y-helvetica/
http://www.microsiervos.com/archivo/arte-y-diseno/comic-sans-tecnicamente-horrible.html
http://elpais.com/elpais/2014/04/15/icon/1397558759_715747.html




22.

Crear usuarios

Cando instalamos CentOS pediunos que inventáramos un contrasinal para o usuario
root . NON debemos traballar con este usuario: ten superpoderes. Só para cousas
especiais.

Para o día a día imos abrir contas de usuario. Estupenda información de todo o tema.

Resulta que hai tres xeitos de facelo.

O teu traballo:

1. Que é o usuario root ?

2. Cales son os comando para crear novos usuarios? Lembra que cómpre darlle
sempre un contrasinal

3. Crea unha conta co teu nome usando o comando adduser
4. Copia a liña de /etc/passwd tamén de /etc/shadow e de /etc/
group que fala de ti.

5. Crea un usuario chamado gumersindo e copia as liñas de /etc/passwd e
de /etc/group que se refiren a el.

6. Cal é o comando para saír da túa conta?

NOTA: para ampliar coñecementos tamén aquí. En castelán adduser 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/
http://www.rafaelespejo.com/2015/02/como-crear-usuarios-en-ubuntu-con-adduser.html




23.

Instalando paquetes en CentOs

Temos unha máquina virtual cun CentOs instalado con conexión a internet (paseivos a
miña .ova) e queremos ir poñéndoa ó noso gusto. Para instalar paquetes ou programas

temos que ser superusuario e usar o comando:
yum install

O teu traballo:

1. Lembra que tes que ser superusuario (root) para facelo. Cal é o comando para
traballar como root sen precisar saír da túa sesión?

2. Instala os paquetes cos que traballamos habitualmente, por exemplo nano ou
tree e programas sinxelos como figlet con toilet ou bromitas pouco serias.

3. Que acontece cando tecleo yum update? Faino na túa máquina.

4. Para aprender moooooito máis.

https://irocho.files.wordpress.com/2017/10/513776_578b_5.jpg
https://irocho.files.wordpress.com/2017/10/513776_578b_5.jpg
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/
http://www.alcancelibre.org/staticpages/index.php/ajustes-posteriores-centos6-instalar




24.

Fabricando tipografías

No procesador de texto temos moitos tipos de letras: Arial, Times, Comic sans, etc.
Que opinades da idea de que fabriquemos un tipo de letra nós mesmos?

Facemos un pequeno concurso da máis
chula? Lembrade que se teñen que distinguir ben unhas letras das outras.

Nesta páxina podedes cotillear e descargar tipos de letras.
Ehhhh, vexo que nos están quedando moi ben. Imos poñelas a disposición de todo

internet. Imos paseniño, vouvos botando unha man:

O teu traballo:

1. Deseña nesta páxina web unha tipografía que quede chula

2. Descárgaa e instálaa no teu ordenador

3. Escribe un parrafito con ese tipo de letra

4. Fai un volcado de pantalla

5. Engade unha entrada na que documentes o que ten que facer un lector do
teu blog para fabricar unha fonte no seu ordenador.

Se atopades algunha páxina tipo esta de metaflop ou algún programa para facer
tipografías sería estupendo que o engadades nos comentarios.

http://www.metaflop.com/modulator
http://www.metaflop.com/modulator
https://fontlibrary.org/
http://www.metaflop.com/modulator




25.

Repaso procesadores de texto

Neste módulo temos que afianzar o aprendido en 1º de FP Básica. Propóñovos unha
actividade que penso que é bastante completa. Pedide axuda se non lembrades algo.

Que quede chulo!!

O teu traballo:
Tes que facer un tríptico:

• Farémolo poñendo o folio apaisado e con tres columnas para poder imprimilo e
dobralo axeitadamente.

• Moito tino coas marxes e con tipos de letra distintos do que trae de fábrica!!

• Exportaremos en formato .pdf e o subiremos ós iCadernos.

• Lembrade facer unha explicación técnica do que aprendemos

https://irocho.files.wordpress.com/2017/11/triptico_abierto.png
https://irocho.files.wordpress.com/2017/11/triptico_abierto.png
https://irocho.wordpress.com/2012/11/14/trucos-para-os-comentarios/




26.

Organizadores de concurso

Anímase alguén a organizar un concurso de tipografía? Xa que fixemos letras hai uns
días propoño convidar ó resto dos alumnos do insti a participar. Nós os xefes, por

suposto.

O teu traballo:
Deseña un díptico cunha portada con coloríns e redacta as bases do concurso. Organiza

ben todo o que queres contar.

https://irocho.files.wordpress.com/2017/11/concurso.png
https://irocho.files.wordpress.com/2017/11/concurso.png




27.

Repaso de comandos

Lembrades os comandos que aprendimos no terminal?. Imos facer un repasiño.

O teu traballo:
Resolve nun script os casos seguintes:

• Sinxeliño con rutas absolutas e relativas

• Aquelo de copiar ficheiros

• Tamén dábamos movido ficheiros

https://irocho.files.wordpress.com/2017/11/bash-love.jpg
https://irocho.files.wordpress.com/2017/11/bash-love.jpg
https://raw.githubusercontent.com/irocho/comandos_bash/master/01_%20rutas.sh
https://raw.githubusercontent.com/irocho/comandos_bash/master/02_mv_cp.sh
https://raw.githubusercontent.com/irocho/comandos_bash/master/07_moverFich.sh




28.

Collage

Conteivos de todas as imaxes, formas, e tramas que trae de fábrica o LibreOffice

Writer. Hoxe imos facer algo artístico.

O teu traballo:
Busca unha frase bonita e fai un collage con todas as ferramentas do procesador de texto.

Por unha vez non vale buscar nada en internet!!
Exporta a .pdf e súbeo ó teu blog

https://irocho.files.wordpress.com/2017/11/paxaro.jpg
https://irocho.files.wordpress.com/2017/11/paxaro.jpg




29.

Frechas e formas variadas

Os programas de cando en vez traen galerías de debuxos predeseñados que podemos
empregar. Frechas, bocadillos, explosións, e unha colección de debuxos sinxelos tipo

rectángulos, círculos, animalitos, casas, …

O teu traballo:
Busca en internet unha viñeta por exemplo de Xaquín Marín, as que publica diariamente

El País, as de O Carrabouxo ou as súperfriquis como a que vos deixo de xkcd.
Imos ó LibreOffice Draw, pegámola e rodeámola dun marco e facemos coma unha

montaxe chea de debuxos predeseñados nos que metemos caixas de texto.
Experimentade con novas ideas indo a Ver/Barra de Ferramentas e engadide por

exemplo figuras 3D.
Se sabedes dun sitio web con viñetas podedes compartilo nos comentarios deste post.

http://xkcd.com/
http://xkcd.com/
http://www.lavozdegalicia.es/firmas/xaquin-marin
http://elpais.com/tag/vinetas/a/
http://www.carrabouxo.es/
http://xkcd.com/




O teu
traballo:

30.

Colocando no salón

Imos debuxar empregando ferramentas dun programa de debuxo. Xa traballamos
co Inkscape pero é complexo dabondo. Hai cousiñas moi sinxelas que paga a pena
aprender.

Busca unha foto dunha paisaxe e insírea
no LibreOffice Draw.

Xoga co menú Modificar, emprega
Rodar, Voltear e Aliñamento. Anota na
túa libreta electrónica o que fan.

Descarga a imaxe dun debuxo dunha
persoa e dun animal. Pégaas no mesmo
documento e fai probas co menú
Modificar/Disposición.

Busca unha foto dun salón e dunhas seis
persoas. Ponnas de tal xeito que pareza que
están celebrando unha festa.

Agrupa todos os elementos da imaxe e expórtaa coma .png para o teu caderno
electrónico.

https://irocho.wordpress.com/2015/12/14/logos-e-debuxinos-con-inkscape/




31.

Coloríns en hexadecimal

Érase unha vez hai moitos anos cando íamos á tenda mercar pinturas había que pedir
“Siena tostada”, “Amarelo limón”. Co paso dos anos inventouse o sistema Pantone
e perdeuse toda a poesía. Un dos usos do hexadecimal é precisamente fabricar cores
nunha páxina web. Noutro post velliño falábamos desto.

As cores para internet organízanse en tres números que indican canto de vermello
R verde G ou azul B botas na paleta de pintor para obter o tono que desexas. O chiste
é que a cantidade de cada non sempre se indica de 0 a 10; indícase en hexadecimal.
Se tes unha cantidade de azul de valor 09 e queres un chisco máis azulado tes
que poñer 0A non vaia ser que poñendo 10 xa te pases. Imos xogar con todo esto.

O teu traballo:
1.- Baixando por esta páxina fai clic nun tono rosa, nun amarelo e nun marrón. Copia

o hexadecimal correspondente e trae unha mostra (cadradiño) desa cor. Manipula a
ferramenta Cor do texto que tes para editar na túa libreta electrónica e

2.- Escribe unha frase coa mesma cor de cada mostra. Teclea algo memorable!!!
3.- Cal é o hexadecimal do branco? e do negro?

http://curso-diseno-grafico.blogspot.com.es/2013/02/que-es-pantone.html
http://www.pantone.com/about-us?from=topNav
https://irocho.wordpress.com/2015/10/21/colorins-aqui-e-ala/
http://www.computerhope.com/htmcolor.htm




32.

Cartas na nube

Para traballar na nube precisamos ter aberta unha conta algún sitio web que
ofreza servizo en remoto, por exemplo Google Drive (usaremos a conta que xa
creamos en gmail)

Entramos e poñemos nome de ficheiro e escribimos o contido desexado. Non
precisamos gardar xa que se fai automaticamente

O teu traballo:
Escribe unha carta solicitando á direción algunha proposta cultural

Ir a Ficheiro/Publicar na web…
Comprobar na URL que nos dá se efectivamente funciona copiando e pegando no voso

blog
.Ir aFicheiro/Descargar como … e elixir a opción Documento PDF (.pdf)
Comprobade que o descargou no voso ordenador. Botádelle un ollo. Subide o pdf ó voso

caderno.

https://irocho.files.wordpress.com/2015/10/cah.png
https://irocho.files.wordpress.com/2015/10/cah.png
https://www.google.com/drive/
https://irocho.files.wordpress.com/2015/10/hca1.png
https://irocho.files.wordpress.com/2015/10/hca1.png


Compartide cos compis.

66 i-rochiño



33.

Estilazos

Se facemos un documento de texto, por exemplo un traballo de clase o normal é que
teña un título e estea dividido en apartados con cadanseu encabezado.

Pódese facer a man variando os tamaños de letras ou as fontes ou as cores. Hai un
xeito de facelo máis rápido que é co uso dos estilos. O procesador xa trae de fábrica a
posibilidade de facer títulos, encabezados ou escribir texto normal ou predeterminado.

Imos traballar con esto no procesador que temos instalado no ordenador e en

remoto.

O teu traballo:
Fabrica no LibreOffice un estilo propio e ponlle o teu nome.
Escribe un anuncio de propaganda dunha empresa que ofreza servizos empregando os

estilos. Súbeo en .pdf ó teu caderno.
Fai algo parecido doutro producto no teu Google Drive e copia e pega o URL no caderno.
Participade nos comentarios aportando as diferencias que hai entre os estilos que

podemos usar en LibreOffice e Google Drive.





34.

Imaxe corporativa

Xa sabemos escribir cartas comerciais da nosa empresita imaxinaria. Agora
precisamos deseñar a nosa imaxe corporativa.

O teu traballo:
No procesador de textos buscamos un formato de sobre e

deseñamos un propio co noso logotipo. Aquí uns exemplos.
Nunha táboa nun A4 deseñamos unhas tarxetas de visita

para o director da nosa empresa. A idea é imprimir o A4 e
poder recortalo (deberían saírnos unhas oito tarxetas).
Outros exemplos.

Lembrade modificar as marxes cando cómpra.
Finalmente deseñamos a pinta que van ter os folios da empresa e gardamos como

plantilla.
Exporta en .pdf e sube na túa libreta electrónica con cadanseu volcado de pantalla.

https://www.google.es/search?client=ubuntu&hs=y7L&channel=fs&biw=1024&bih=631&tbm=isch&sa=1&q=dise%C3%B1o+de+sobres+corporativos&oq=dise%C3%B1o+de+sobres+corporativos&gs_l=img.3...13219.17307.0.18630.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.img..0.0.0.oJkkUb7WQFU
https://www.google.es/search?client=ubuntu&hs=dng&channel=fs&biw=1024&bih=631&tbm=isch&sa=1&q=dise%C3%B1o+de+tarxetas+de+visita+corporativos&oq=dise%C3%B1o+de+tarxetas+de+visita+corporativos&gs_l=img.3...500432.503320.0.503983.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.img..0.0.0.rid8VSHnk0w#imgrc=_




35.

Extensión e tamaño dun ficheiro

Tedes clara a diferencia entre o tamaño dun ficheiro e a súa extensión?
Cada ficheiro ten unhas letritas despois do seu nome que indican o seu tipo. Por

exemplo: carta.doc ou debuxo.png
Os ficheiros ocupan un tamaño no disco e podemos reducir eses bytes para

mandalos por internet e non gastar datos.

O teu traballo:
Que é o tamaño dun ficheiro? En que unidades se mide?
Explica o que é a extensión dun ficheiro e a anota algunhas extensións posibles para

ficheiros de:

• texto

• imaxe

• audio

• vídeo

Como se fai para comprimir un ficheiro? Cales son as extensións de ficheiros
comprimidos?

https://irocho.files.wordpress.com/2017/11/comprimir-un-archivo.jpg
https://irocho.files.wordpress.com/2017/11/comprimir-un-archivo.jpg




36.

Campaña de nadal

Sabemos facer táboas nas que podemos inserir fotos de
productos que a nosa empresa vai vender polo Nadal.

O teu traballo:
Tedes que facer un díptico de promoción dos productos da

vosa empresa. Usando táboas sen bordes e miles de coloríns.
Lembrade que ten que ser navideño.

Subídeo á vosa libreta facendo un volcado de pantalla para
mostrar o voso traballo e que se poda descargar en .pdf





37.

Cotillear hardware

• Dende o terminal podemos pescudar o hardware que ten o noso ordenador.
Proba os comandos:
lsusb
lspci

O teu traballo:
Busca outros comandos parecidos.
Fai un script que ó executalo cree un ficheiro chamado datos.sh con toda a información

que nos dan eses comandos usando tuberías.
Sube o script ó teu blog.

https://irocho.files.wordpress.com/2017/12/hhhhh.png
https://irocho.files.wordpress.com/2017/12/hhhhh.png




38.

Informe de ventas na nube

Imos facer follas de cálculo en Google Drive. Coido que non precisades moita axuda.

Non é tan distinto!!

O teu traballo:
Metemos datos dos millóns de euros que gañou unha empresa imaxinaria nos derradeiros

anos. Outro gráfico cos productos máis vendidos.
Teñen que quedar moooi “tuneadas”, pero serias e formais!!!
Inserimos nun documento de texto na nube e redactamos un pequeno informe

informando dos nosos excelentes resultados dos anos anteriores.

https://irocho.files.wordpress.com/2018/01/google-docs-hoja-calculo-iniciablog.jpg
https://irocho.files.wordpress.com/2018/01/google-docs-hoja-calculo-iniciablog.jpg




39.

Follas de cálculo e a parella ideal

Eso de facer contas cos dedos…. ou coa calculadora…. eso está mooi antigo. Imos
aprender a manexar unha folla de cálculo. Concretamente LibreOffice Calc.

O teu traballo:
Fai unha enquisa sobre os gustos dos teus amigos. Cal é a súa parella ideal?

Cor favorita de ollos? Cor de pelo?
Representa os teus datos en gráficas que queden chulas e cópiaas e pega nun

procesador de texto para redactar un informe en .pdf que colgues do teu
caderno electrónico.





40.

Libreta de notas de famosetes

Hoxe imos xogar a que sodes profes. Tedes unha chea de alumnos con todas as
notas do trimestre. O día da avaliación tedes que levar calculadas as calificacións dos

alumnos.

O teu traballo:
Nunha folla de cálculo teclea nunha columna os nomes de 20 famosos. Noutra columna

as súas notas dos exames orais, dos escritos e das prácticas que fixeron na aula cando eran
cativos.

Calcula con funcións as medias de cada alumno.
Compárteo e engádeo no teu caderno electrónico.
Explica pasito a pasito como usaches as fórmulas nesta folla de cálculo





41.

Ducias de ovos

As follas de cálculo permiten facer algo parecido a unha programación sinxela. Todos
sabemos que unha ducia de ovos son 12 ovos. Imos pedirlle á folla de cálculo que
nos faga a conta de cantas ducias son 2342 ovos ou cantos ovos son 23,4 ducias.

O teu traballo:
Escolle a casiña na que imos poñer as ducias.
Escolle a casiña na que vai mostrar o resultado. Teclea o signo igual = e teclea 12* e

xusto despois fai clic na casiña onde tecleamos as ducias.
Xa temos programado un conversor de ducias a ovos. Algo así?
Fai o mesmo pero de ovos a ducias
Que tal noutra folla un conversor de km a m? e de megas a xigas? ou de horas a

segundos? euros a dólares?

https://irocho.files.wordpress.com/2018/01/main-qimg-10574550327e6200c767a14c9e83fb7d-c.jpeg
https://irocho.files.wordpress.com/2018/01/main-qimg-10574550327e6200c767a14c9e83fb7d-c.jpeg
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSXv1aerSbERyQ1OOOuIQyKMFeyBYd7Z35TQAGsbq0ISwucarj1jCgTXOlXUo9usawyV7ZDz4HEZNQ-/pubhtml




42.

Contabilidade caseira

A nosa empresa imaxinaria tivo moooitos gastos este ano e por suposto ingresos a
manchea. Facendo as contas, é rendible?

O teu traballo:
Nunha folla de cálculo fai dúas columnas, unha cos ingresos e

outra cos gastos.
Usando o botón de suma calcula cada total
Nunha casiña nova fabrica a fórmula que reste os ingresos dos

gastos. Xa vos boto unha man eu.
Es un empresario/a de éxito?
Fai o mesmo coa contabilidade doutra empresa no Google

Drive, publica a folla de cálculo no teu caderno electrónico insire
a ligazón.





43.

Funcións sinxelas

Se queremos ser uns expertos en follas de cálculo non queda outra que afacernos ás
funcións. Son truquillos que nos permiten facer operacións de golpe. O único que
debemos lembrar é o signo de igual =====

Coido que xa usamos a ferramenta SUMA() para facer as contas dos nosos gastos.
Moitas veñen de fábrica, outras podemos programalas nós… pero eso será outro día.

Hoxe imos coas máis sinxeliñas.

O teu traballo:
Unha función chula é CONTA() e serve para…. contar ? ou sexa tecleamos unha chea

de números ata encher unha columna. Facemos clic noutra casiña calquera. Imos á barra de
ferramentas, poñemos o = para indicar que imos traballar con funcións e tecleamos:

=CONTA()
marcamos todos os números da columna e rematamos a paréntese. Xusto ó premer intro

a folla de cálculo bota a conta.
Poñede agora palabras nunha columna. Contade cantas son empregando a función

=CONTARA()
Probamos tamén con =MÁXIMO(
Como se averiguará o mínimo? Cotilleade no botón que dá o índice de todas as funcións.
Entrade no voso GoogleDrive, facede o mesmo exercicio e publicádeo poñendo a

ligazón na vosa libreta electrónica. Facede un titorial para explicar todo o que fixestes

https://exceltotal.com/funciones/




44.

Rebaixas de xaneiro

A nosa empresa está de saldos e queremos facer uns descontos estupendos ós nosos
clientes.

O teu traballo:
Nunha folla de cálculo fai unha lista de productos e ponlles os seus prezos.

Engade unha columna co prezo das
primeiras rebaixas que van ser do 20% as segundas serán do 45% pero nas terceiras
rebaixas tiramos os prezos cun saldo do 70%

Fai unha folla de cálculo que bote as contas en cadansúa columna. Publícaa e pon
a ligazón no teu e-caderno. Fai un pequeno titorial explicando paseniño o que fuches
facendo.





45.

Compartir na nube

Temos todos unha conta en Google Drive e xa argallamos nela. Cóntanos as
posibilidades que ten para outros tipos de documentos.

O teu traballo:
Cal é a diferencia entre Publicar na web e Compartir?
Para que serve esa URI enooorme que copiamos e pegamos?
Cal é a diferencia entre compartir podendo editar ou compartir podendo ler? Lembra

premer en Configuración avanzada.
Que debemos facer se queremos compartir o noso documento en Facebook?
Mostra as túas respostas con capturas de pantalla.

https://irocho.wordpress.com/2017/11/20/cartas-na-nube/




Clic para ampliar

46.

Formularios na nube

Que tal facer unha enquisa entre
os clientes da nosa empresa para
detectar os seu grao de
satisfacción? Ou para facer un
exame tipo test?

O teu traballo:
Vai a Google Drive e en Novo

escolle Máis e fai clic en
Formularios.

Fai un formulario para enviar ós/
ás amiguitos/as para escoller un
restaurante para o cocido do
Entroido?

Mostra capturas de pantalla do
teu formulario e explica como vas facendo. Compárteo para que quen entre no teu blog
poda contestalo.

https://irocho.files.wordpress.com/2018/01/entrada-formularios.png
https://irocho.files.wordpress.com/2018/01/entrada-formularios.png




47.

Instalar paquetes

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/




48.

Facturas

Retomamos o da nosa empresa. Tiña imaxe corporativa, deseñamos sobres e tarxetas
de visita. Agora imos facer unha proposta de factura. Colle ideas por aquí.

O teu traballo:
Fai unha folla de cálculo para usar na túa empresa. Averigua en internet todo o que ten

que ter: concepto, prezo, IVE…
Ten que ser de tal xeito que se poño os productos que quero vender e o prezo ten que

facer a suma, calcular o IVE e mostrar o total que debe pagar o cliente.
Programa en Google Drive e comparte a folla de cálculo para que eu poda poñer novos

productos e faga as contas.
Fai unha chuleta-titorial para lembrar como fixemos.

http://www.modelofactura.net/wp-content/uploads/Modelo-de-factura-rectificativa-excel-291x300.jpg




49.

Comparando

Podemos empregar o que se chaman funcións lóxicas para comparar se dúas cousas
son iguais, por exemplo. Cotillea na lista de funcións da túa folla de cálculo para
ver se atopas unha función que se chame =SE() ou ben =SI() ou pode que =IF()

O teu traballo:
Na mesma libreta de notas de famosos da actividade anterior empregade esta función

para obter nunha columna que poña a palabra “aprobado” na fila do alumno que teña unha
calificación superior a 5. Pista aquí.

Pescudade por internet para poñer en vermello as cualificacións de menos de 5. Pode que
esta páxina axude un chisco.

Lembrade contar como ides facendo e compartide á vosa folla de cálculo feita en Google
Drive.

https://descubriendolibreoffice.wordpress.com/2015/01/12/la-funcion-si-en-libreoffice-calc/
https://descubriendolibreoffice.wordpress.com/2014/10/14/el-formato-condicional-en-calc/




50.

HTML para empezar

Imos facer páxinas web do peor dos xeitos posibles ? é dicir, facelas en calquera editor
de texto tecleando código.

As etiquetas coas que comezar:

• <html>

• <head>

• <body>

• <title>

• <p>

• <hr>

• <h1><h2>…

Podedes ver que esta páxina ten moita
información. Deixavos modificar o código á esquerda e ver a pinta que vai ter nun
navegador á dereita. Probádeo

O teu traballo:
Redactade unha entrada no voso caderno electrónico titulada “Chuleta de etiquetas html”

para lembrar as etiquetas coas que traballamos.
Copiade e pegade no teu caderno o esquelete de calquera páxina en html5

http://www.w3schools.com/
http://www.w3schools.com/
http://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_basic_document
https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_default




51.

Detalles de HTML

Xa estamos atopando pequenas dificultades:

• Merecemos un editor de textos ou GUI mellor

• Os acentos e os ññññ saen ás veces un tanto raros

• Como podemos indicar o idioma no que está a páxina?

O teu traballo:
Fai unha entrada no teu blog no que contes como imos superando

estas dificultades enlazando cos compañeiros que axudan a
resolvelas.

Crea unha carpeta que será o teu sitio web estático. Alomenos seis
ou sete páxinas “aloxadas” nela. Lembra que a portada ten que
chamarse index.html





52.

Imaxes e atributos en HTML

Vimos etiquetas importantes para ir organizando o texto das nosas páxinas web. Hoxe
imos engadir fotos e debuxos coa etiqueta <img>. Dentro da etiqueta temos que
indicar cal é a imaxe que queremos poñer na páxina. Precisamos o atributo src=

O teu traballo:

Fai unha pequena galería de imaxes na túa carpeta.

Xoga con este exemplo para ver a pinta da foto cambiando os atributos. Cal é o atributo
que fai a imaxe máis alta ou estreita?

Consulta esta páxina para aprender como colocar fotos nas túas páxinas

https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_images_pulpitrock
https://www.w3schools.com/html/html_images.asp




53.

Ligazóns nas nosas páxinas

Polo de agora temos uns ficheiros.html nunha carpeta. Un chámase index.html e
imos enlazalos de tal xeito que podamos ir dun a outro facendo clic. A etiqueta ten
o nome máis curto de todas: <a> co atributo href.Unha axudiña nesta páxina.

O teu traballo:
O teu ficheiro index.html que ter ligazóns co resto das páxinas do teu sitio web. En cada

páxina pon unha ligazón para volver á portada.
Como é o HTML para que ó facer clic nun debuxiño volva á portada?
Como poñer unha ligazón a unha páxina de internet? Por exemplo esta ?

https://www.w3schools.com/html/html_links.asp




54.

Listas

As listas en html poden ser:

• sen numerar

ou tamén

1. numeradas

Consulta un chisco de información aquí.

O teu traballo:
Engade nalgunha das túas páxinas as etiquetas axeitadas para facer unha lista.
Cal é a etiqueta para lista ordenada? e para non ordenada?
Como podemos modificar as viñetas? Como usar números romanos?

https://www.w3schools.com/html/html_lists.asp




55.

Táboas en HTML

Seguro que vos decatastes que o editor de wordpress no que escribimos as nosas
entradas non nos deixa facer táboas e supoño que a lapela HTML xa a tedes medio
controlada. Imos aprender a facelas.

As táboas teñen unha etiqueta para indicar onde comeza e onde remata, para
saber onde comeza cada fila ou ringleira e para ir metendo dato a dato.

O teu traballo:
Que tal botar un ollo a esta páxina?
Que significan as etiquetas <tr>, <td> ?
Cal é a etiqueta para poñer un título á táboa?
Como podemos facer unha casiña máis grande?
Cal é a diferencia entre cellspacing e cellpadding ?

Engade nunha entrada no teu caderno electrónico que teña unha táboa directamente na
lapela HTML do editor de wordpress

https://gl.wikibooks.org/wiki/HTML/T%C3%A1boas




56.

CSS follas de estilo

Xa temos o contido das nosas páxinas web usando HTML. Agora queremos poñelas
chulas e mellorar o seu estilazo: cores, marxes, ..

É o momento de aprender CSS. Imos meter nun ficheiro na nosa carpeta web onde
describamos a pinta que vai ter o que vai en cada etiqueta de HTML. Hai tres xeitos

de facelo.. Nós imos aprender o máis complexo ?

O teu traballo:
Seguimos coas páxinas oficiais para ir de vagar.
Descarga este ficheiro e engade nalgunha das túas páxinas html na cabeceira a etiqueta:

<link rel=stylesheet href=oteuficheiro.css>

e actualiza a páxina no navegador.
Para que se emprega background-color: aliceblue; ?
Un ficheiro algo máis complexo aquí.

https://gist.github.com/irocho/6aa32962f32411b78be70b11a1a220ff

Explica o que significan esas propiedades no teu caderno electrónico.

http://www.htmldog.com/guides/css/beginner/applyingcss/
http://www.htmldog.com/guides/css/beginner/applyingcss/
https://www.w3schools.com/css/
https://gist.github.com/irocho/779a5eaf8d2034002c69cdc7ec2a8b4c
https://gist.github.com/irocho/6aa32962f32411b78be70b11a1a220ff




57.

Recursos HTML e CSS

Imos ir xuntando aquí se vos parece sitios web para ter a man:

• A páxina dos coloríns para escoller a vosa cor favorita.

• Páxinas oficiais (Try it) A de html e tamén a de CSS.

• Emoticonos para meter nas vosas páxinas. jiji a estas horas ….? ???

• Para traer iconos chulos (lembrades a ambulancia?)

• Para validar o noso código online. E son eu tiquismiquis???

• Para facerse unha idea de como se ve o noso sitio web nun móbil.

• Para xenerar táboas e copiar e pegar o código

• Unhas fichas moooooi velliñas para xogar cun nadita de JavaScript.

O teu traballo:
Anota nunha entrada no teu caderno electrónico as túas descobertas.
Cóntanos o que atopes interesante +1 nos comentarios.

https://www.computerhope.com/htmcolor.htm
https://www.w3schools.com/html/
https://www.w3schools.com/css/default.asp
http://html-css-js.com/html/character-codes/icons/
https://www.w3schools.com/css/css_icons.asp
https://validator.w3.org/unicorn/
http://www.responsinator.com/
http://divtable.com/generator/
https://irocho.wordpress.com/2015/11/09/fichas-de-traballo-en-html/




58.

Subir o sitio web

O que debemos facer agora é publicar a nosa carperta nun servidor. Algúns servidores
costan uns eurillos ó ano, outros son gratis a cambio de publicidade.

Nós imos matar dous páxaros dun tiro: imos subir á nosa carpeta a GitHub para xa

de paso aprender un chisco de control de versións.

O teu traballo:
Abre unha conta en GitHub
Crea un repositorio que se chame xxxxo_teu_nomexxxx.github.io
Fabrica un README onde presentes o teu proxecto. Gárdao facendo un commit.
Sube o teu sitio web. Fai un commit

https://github.com/join?source=header-home




59.

Sitio web estático

Velaí vai unha lista do que sabemos para facer a nosa web:
☐ Poñer imaxes chulas.
☐ Texto con cores, tipos de letra e estilos variados.
☐ Usar etiquetas que non estean neste blog.
☐ Engadir listas (numeradas e sen numerar).
☐ Facer clic nunha imaxe e que nos leve a outra páxina.
☐ Deseñar táboas.
☐ Usar .css con atributos distintos dos que se falaron aquí.
☐ Usar recursos da entrada anterior deste blog.
☐ Código depurado e nada chafalleiro.
☐ Facer uns deseños preciosísimos.

O teu traballo:
Insire a ligazón ó teu sitio web estático para que todo internet vexa o resultado.

https://irocho.wordpress.com/2018/02/22/recursos-html-e-css/




60.

Teño o orixinal?

Imos ver a integridade dun ficheiro: Como sei se un ficheiro que descarguei ou
conseguín vai-ti-saber-onde é o orixinal e non está corrupto ou cheo de virus?. A
resposta son as sumas de verificación: md5, sha, CRC, funcións hash…

O teu traballo:
Descarga o logo desta páxina (aí arriba) e averigua no terminal o seu md5

md5sum nomFicheiro.png
Comproba que é:

779b1531669caa14bc9f259f5c253a92

• Mostra unha captura de pantalla do teu resultado.

• Deixovos dúas imaxes. Averigua cal é a
orixinal se unha está manipulada pero sei
que a boa ten de md5:

0fbed17e1cf86cc1b7516fa73e0d8066.

• Anota no teu blog o que é unha suma de verificación. Cal é a mellor?

• Se quero descargar un Ubuntu 17.10 cal é a suma de verificación md5 de acordo
co fabricante?





https://futureboy.us/stegano/decinput.html

61.

Esteganografía

? ? xa averiguaredes o que significa esta palabra. O certo é que estiven argallando por
aquí e por alí e resulta que me encanta esta foto… e atopei esta páxina:

O teu traballo:
Se cadra a foto ten que ver coa

esteganografía e xa que estamos… fai clic
nela e mira que se trae algunha mensaxe
secreta …. igual a páxina esa axuda …. e
o contrasinal secreto non é tan secreto e
vén sendo o de sempre….

Agora ti fai o mesmo e pon no teu blog
unha foto con mensaxe secreta. Temos que
averigualo entre todos.

https://futureboy.us/stegano/decinput.html
https://irocho.files.wordpress.com/2018/03/estega.jpg
https://irocho.files.wordpress.com/2018/03/estega.jpg




62.

Cifrado de César

Seguimos xogando coa criptografía? Que casualidade!! O meu número favorito
coincide co número de letras da segunda palabra desta entrada!! Desta volta tedes esta
pista eu penso que non a precisades pero…

V alb ayhihssv:
Mhp v tlztv jh tpu. Pucluah buoh tluzhel l wbisíjhh uv alb
isvn

https://learncryptography.com/tools/caesar-cipher
https://learncryptography.com/tools/caesar-cipher




63.

Sistema informático

Paseivos uns materiais en papel (que cousa máis antiga!)pero tamén podedes consultar
aquí. Tedes que responder a esta guía de lectura no voso caderno electrónico.

O teu traballo:

1.

Que é un sistema informático?

2.

Que significa a integridade dun sistema?

3.

Cando é fiable un sistema?

4.

A confidenciabilidade vén sendo…

5.

Que é a dispoñibilidade?

https://sergioinsti.files.wordpress.com/2012/09/ud1_sad.pdf
https://sergioinsti.files.wordpress.com/2012/09/ud1_sad.pdf




64.

Ameazas lóxicas

Seguimos traballando co documento que vos pasei. Lembrade que a parte lóxica dun

sistema informático son os programas.

O teu traballo:

1.

Cal é a intención do spyware? Como entra no teu ordenador?

2.

Cal é a orixe dos virus? A que se chama arquvo residente?

3.

Que pode provocar un virus?

4.

Que é unha bomba lóxica?

5.

Que é un verme?

6.

Que significa que se replica? Como o fan?





65.

Protección dos datos

Paseivos uns documentos nos que falamos dos mecanismos de seguridade lóxica, ou
sexa, como identificarse e como ter acceso a determinados recursos. Tamén falamos

dos ataques máis comúns.

O teu traballo:
Aprende a manexar bubbl.us e fai un mapa conceptual do tema.
Cópiao e pégao no teu caderno.

http://bubbl.us/




66.

Ataques

Esto de usar papel é un tanto arqueolóxico pero son tantos os ataques que se poden
producir por internet que non é sinxelo resumilos. Paseivos un resumo que tedes que

aprender polo miúdo.

O teu traballo:
Vai a Google Drive e fai uns formularios con dez preguntas para repasar tooodos os tipos

de ataque.
Usa bubbl.us para facer un mapa conceptual do tema.
Busca vídeos por internet que falen de ataques cibernéticos e insíre no teu caderno o

máis interesante.

https://www.verisign.com/en_US/security-services/ddos-protection/ddos-attack/index.xhtml
https://www.verisign.com/en_US/security-services/ddos-protection/ddos-attack/index.xhtml
https://bubbl.us/




67.

Cifrado asimétrico

Imos crear dúas chaves para empregar o cifrado asimétrico. Podemos facelo
empregando un programa que temos todos na máquina virtual.

O teu traballo:
Arranca unha máquina virtual con Linux. Vai ó terminal e teclea o comando:

ssh-keygen
Vainos xenerar dous ficheiros: un con extensión .pub e outro é a chave privada.
Publica no teu caderno electrónico a túa chave privada





68.

Como saben que eu son un ser humano?

Cando abrimos unha conta en internet debemos identificarnos. Como sabe a páxina
na que estou que son un ser humano e non un ordenador programado para abrir contas

a chorrón?

O teu traballo:
Na túa libreta electrónica resposta a:

1. Cando abrimos a conta en gmail, que datos persoais nos pide?

2. Para que se usa o captcha? Que é un spambot?

No fondo ten que ver co que se chama o Test de Turing que é un tema interesante de
debatir, ten que ver coa intelixencia artificial….. Charlamos deso un rato? Coñecedes
a Alizia?

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/07/150731_tecnologia_vert_fut_prueba_turing_lv
http://deixilabs.com/alizia.html




69.

Como saben que eu son eu?

Cando facemos calquera trámite coa Administración, sexa o concello, a xunta ou o
ministerio debemos identificarnos. Con internet xa non temos que ir ó sitio pero….
como sabe a Administración que eu son quen digo que son?

O teu traballo:

1. Averigua o que é o DNI electrónico

2. Cales son os seus usos?

3. cales son as súas características técnicas?

4. Que información garda o chip?

Para acceder á información que se garda no dni electrónico temos programas que son quen
de mostrar o que hai no chip. Aquí un artigo cunha suxerencia para o móbil.

Aquí un artigo sobre a tecnoloxía NFC e o futuro DNI 3.0

http://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_100&id_menu=[1]
https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_240&id_menu=[26_%2030]
https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_1001
http://aplicacionesandroid.info/lee-los-datos-de-tu-dni-electronico-con-nfc-passport-reader/
http://www.eldiario.es/turing/vigilancia_y_privacidad/DNI-disenado-identificar-ciudadanos-distancia_0_346465438.html




70.

Que é un certificado dixital?

Imos aprender un chisco máis desto dos certificados dixitais. Estupenda esta páxina.

O teu traballo:

1. Que era un certificado dixital?

2. Cando vou eu asinar un papel a
facenda é mellor que cando o asino
dixitalmente?

3. Sempre é un ficheiro?

4. Pon un exemplo dun certificado dixital tipo hardware

5. Quen emite os certificados dixitais?

6. Que acontece cando asino nunha páxina web co meu certificado?

7. Que validez ten un certificado da FNMT? e os do DNI electrónico?

8. Que é un certificado raíz?

http://www.adminfacil.es/que-es-un-certificado-digital/




71.

O meu certificado dixital e eu

Para poder dicir que son eu cando haxa que asinar un documento en internet teño que
ter un ficheiro que sexa meu e só meu. Son a única persoa do mundo que pode usalo.
Esta é a idea dos certificados dixitais.

O teu traballo:
Solicita un para ti como conta o seguinte vídeo:

A YouTube element has been excluded from this version of the text. You can view
it online here: https://explotacion.pressbooks.com/?p=166

https://explotacion.pressbooks.com/?p=166#pb-interactive-content




This is where you can add appendices or other back matter.
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