
1 Introducci�o 7

1 Introducci�o

Aquest llibre s'adre�ca a estudiants d'assignatures d'introducci�o a la programaci�o dins d'estudis
universitaris on la inform�atica no �es l'eix central. En particular, pret�en cobrir les hores de
doc�encia dedicades a pr�actiques de laboratori.

L'elaboraci�o de material per a pr�actiques de laboratori fa imprescindible prendre algunes de-
cisions sobre el material i les eines disponibles en l'entorn del laboratori d'inform�atica. Hem
procurat prendre les decisions m�� nimes, de manera que resulti relativament simple adaptar
aquest llibre a altres entorns. Hem suposat que el laboratori d'inform�atica disposa d'una o m�es
aules amb ordinadors PC compatibles connectats en xarxa. Suposem tamb�e que executen el
sistema operatiu MS-DOS a partir de la versi�o 6.0. Nom�es es faran servir dues eines: un editor de
textos i un compilador. L'editor emprat s'anomena EMACS i el compilador, GCC. S�on programes
produits per la Free Software Foundation dins del projecte GNU. Han estat seleccionats per
tres raons: la seva molt alta qualitat, estan disponibles sota els sistemes operatius m�es famosos
|Unix, VMS, OS/2, WindowsNT . . .| i s�on de domini p�ublic, �es a dir, el seu �us i distribuci�o s�on
gratu�� ts |a l'ap�endix E s'explica com obtenir una c�opia. Finalment, el disseny dels algorismes
es fa en una notaci�o algor�� smica que posteriorment es tradueix al llenguatge de programaci�o
C. Pretenem aix�� evitar que la complexitat d'un llenguatge de programaci�o distregui l'atenci�o
de l'alumne durant la fase de disseny dels algorismes. S'ha triat el llenguatge de programaci�o
C per la seva �amplia difusi�o. L'ap�endix D descriu la sintaxi de la notaci�o algor�� smica emprada
i d�ona les pautes que cal seguir per a la traducci�o d'un algorisme a C.

Cada un dels cap�� tols correspon a una sessi�o de laboratori. Han estat calculats per a sessions de
dues hores, tot i que �es possible adaptar les p�actiques, combinant-ne m�es d'una o simpli�cant-
les, a altres durades de les sessions sense massa esfor�c.

La major part de les pr�actiques s'han de fer en tres etapes. Cal comen�car amb una lectura
del cap�� tol corresponent i fer �emfasi en els apartats introductoris. En aquesta etapa tamb�e es
podran resoldre els exercicis proposats que no requereixin l'�us de l'ordinador. La segona etapa
�es la sessi�o de laboratori i s'ha de dur a terme a l'aula inform�atica, davant d'un ordinador, de
manera que, simult�aniament amb la lectura de l'apartat \Gui�o de treball", pugui provar-se el
que s'explica. Molt sovint es proposen exercicis complementaris que poden ser resolts en aquest
moment. La darrera etapa consisteix a resoldre els exercicis proposats que requereixin dades
obtingudes durant la sessi�o de laboratori.
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Podem agrupar els cap�� tols d'aquest llibre en tres blocs. El primer compr�en els cap�� tols 2, 3, 4,
5, 6 i 7. En ells es tracten els conceptes m�es b�asics relacionats amb el sistema operatiu, l'editor
i el compilador. Les pr�actiques corresponents a aquests cap�� tols s'han de fer en l'ordre en qu�e
es presenten en el llibre ja que cada un usa conceptes apareguts en els anteriors. El segon bloc
compr�en els cap�� tols 8 i 9, que presenten conceptes m�es avan�cats relacionats amb la compilaci�o
separada i l'�us de llibreries. Per tal de comprendre els conceptes exposats en aquests cap�� tols
�es imprescindible haver fet les pr�actiques del primer bloc. En el cap�� tol de llibreries s'usa el
concepte de compilaci�o separada; per tant, les pr�actiques corresponents s'han de dur a terme
en l'ordre en qu�e apareixen en aquest llibre. El tercer bloc, est�a format pels cap�� tols 10, 11 i
12, que tracten sobre l'�us de la mem�oria din�amica, la complexitat dels algorismes i els �txers
de text, respectivament. El contingut dels cap�� tols d'aquest bloc no t�e cap relaci�o entre si i
s'hi usen conceptes apareguts en el primer bloc. Tamb�e �es convenient haver fet les pr�actiques
del segon bloc, per�o no �es imprescindible.

L'ap�endix A cont�e els llistats de tots el programes d'aquest llibre. Als ap�endix B i C trobareu
uns quadres que, a mode de resum, exposen les principals comandes del sistema operatiu i de
l'editor emprades. A l'ap�endix D es mostra la sintaxi de la notaci�o algor�� smica i les pautes de
traducci�o a C. En l'ap�endix E s'explica com obtenir l'editor EMACS i el compilador GCC.

Finalment, cal dir que tamb�e s'hi inclou un �� ndex alfab�etic, que ser�a d'inestimable ajuda quan
aquest llibre s'utilitzi com a manual de refer�encia. Amb l'�� ndex, la localitzaci�o en el text dels
punts on es parla d'un cert tema �es r�apida i c�omoda.
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2 Introducci�o al computador

2.1 Material necessari

� Disquet de 3:5 polzades i alta densitat (1:44 Mb). Procureu que el disc sigui de bona
qualitat. Heu de pensar el resultat de moltes hores de la vostra feina s'emmagatzemar�a
en aquest mitj�a. Si la qualitat no �es prou bona podeu perdre tota la feina!

� Disquet de dades subministrat amb aquest llibre.

2.2 Objectius

� Con�eixer com �es un laboratori de c�alcul i com funciona.

� Saber com cal tractar un computador.

� Aprendre a establir una sessi�o de treball en una xarxa de computadors.

� Aprendre qu�e �es un sistema operatiu.

� Aprendre algunes comandes fonamentals d'un sistema operatiu.

2.3 Gui�o de treball

2.3.1 El computador

Les pr�actiques d'inform�atica es duen a terme en el laboratori d'inform�atica. El laboratori
d'inform�atica disposa de diverses aules d'inform�atica amb computadors i altres serveis. Les
aules estan gestionades pels operadors. Un operador �es una persona que vetlla pel funcionament
correcte del servei d'inform�atica. La seva responsabilitat inclou l'estat f��sic dels computadors
(teclats en bon estat, m�aquines a punt, impressora en bon estat, etc.) i tamb�e altres q�uestions
com la gesti�o dels llistats. Aix�� doncs, aquestes s�on les persones a qui heu de dirigir les vostres
preguntes quan alguna cosa de la sala no funcioni correctament o b�e tengueu dubtes de com
utilitzar el material de la sala. La vostra responsabilitat inclou el tracte correcte del material i
saber emprar adequadament les aplicacions inform�atiques de qu�e es disposa.
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Figura 2.1 Un computador modern

L'element fonamental de l'aula d'inform�atica s�on els computadors. Cada lloc de treball est�a
format pels elements seg�uents (vegeu la �gura 2.1):

� La unitat central. �Es la capsa que cont�e la majoria de components electr�onics del compu-
tador. Aquesta capsa habitualment serveix de suport per a la pantalla i cont�e les unitats
lectores de disc. No requereix una cura especial, llevat amb les connexions del darrere,
que s�on molt sensibles a les estirades i moviments dels cables.

� La pantalla. La pantalla �es la part del computador que t�e aspecte de televisor. A trav�es seu
el computador comunica resultats. Essencialment la pantalla �es un monitor de televisi�o.
Per tant tamb�e t�e controls d'intensitat i contrast que cal regular �ns a obtenir una visi�o
adequada. Recordeu, per�o, que una intensitat exagerada provoca una degeneraci�o molt
r�apida de les pantalles i cal evitar-la.

� El teclat. Aquesta �es la part del computador que recorda una m�aquina d'escriure. La seva
funci�o �es permetre el subministrament d'informaci�o al computador. A m�es de les tecles
que hi ha en una m�aquina d'escriure, disposa de tecles espec�� �ques que anirem comentant.
�Es el dispositiu m�es delicat del computador. Vessar algun producte al damunt o deixar-hi
caure alguna cosa com molles o terra pot fer malb�e un teclat. Per tant, cal abstenir-se
de menjar, beure o fer qualsevol altra activitat no necess�aria davant d'un computador.
Tamb�e cal anar amb compte a l'hora de picar una tecla. Les tecles estan constru��des per
tal que el seu moviment sigui suau i prec��s. Si les maltractem polsant amb for�ca exagerada
o b�e picant damunt el teclat, en redu��m dr�asticament la vida �util.

Els computadors de la sala d'usuaris estan connectats a una xarxa. Una xarxa de computadors
�es un conjunt de computadors connectats entre si amb un mitj�a f��sic que comparteixen recursos.
Usualment aquests computadors comparteixen unitats de disc i impressores. D'aquesta manera
s'evita haver de duplicar tot el conjunt de programes comuns i es pot treure un major rendiment
de la impressora.

2.3.2 La sessi�o de treball

S'anomena sessi�o al conjunt d'activitats que es duen a terme en un computador durant l'interval
de temps que va des que comencem a treballar �ns que acabem. Alguns sistemes tenen control
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Fzgura  2.1 Un computador m o d e r n
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d'acc�es. Aix�o vol dir que, per poder comen�car una sessi�o, cal aconseguir una autoritzaci�o despr�es
d'identi�car-se. Aquest �es el cas de la majoria de sales d'usuaris. El proc�es d'identi�caci�o previ
a la sessi�o s'anomena login (connexi�o). Quan la sessi�o ha acabat, cal indicar-ho expl��citament.
El proc�es mitjan�cant es fa s'anomena logout (desconnexi�o).

Per a dur a terme un login cal con�eixer, en general, dues informacions: el nom d'usuari (user-
name) i la paraula clau (password). El primer identi�ca qui vol comen�car una sessi�o i el segon
autenti�ca l'usuari. Aix�� doncs la funci�o principal de la paraula clau �es evitar que un usuari es
faci passar per un altre. A aquest efecte, cal mantenir la paraula clau sempre en secret.

Algunes vegades, quan no �es perill�os que un usuari es faci passar per un altre, pot ser que la
paraula clau sigui nul.la, �es a dir, que no calgui usar paraula clau per comen�car la sessi�o.

A continuaci�o, iniciarem una sessi�o de treball en el computador. A aquest efecte cal que
demanem la paraula clau i el nom d'usuari amb qu�e hem de treballar al professor de laboratori
o a l'operador.

El pas seg�uent �es engegar el computador i la pantalla. Segons la con�guraci�o, �es possible
que engegant el computador la pantalla tamb�e s'engegui. Si quan heu arribat al laboratori el
vostre computador ja estava enc�es, apagueu-lo i despr�es torneu-lo a engegar. Aquesta mesura

�es fonamental per evitar la contaminaci�o del vostre treball amb virus.

Quan la m�aquina s'engega apareix una car�atula amb un missatge que diu:

Enter your login name:

Heu de respondre aquest missatge amb el nom d'usuari seguit de Return1.

En la majoria de laboratoris, el compte o comptes usats pels estudiants no necessiten paraula
clau. Per tant, despr�es d'haver introdu��t el nom d'usuari, ja est�a oberta la sessi�o.

Amb aquest proc�es s'inicia una sessi�o habitualment. Si la m�aquina estava engegada, llavors el
proc�es pot ser diferent. En aquest cas cal executar pr�eviament una comanda o ordre del sistema
operatiu. La comanda en questi�o �es LOGIN:

login <CR>

Aquesta comanda reinicia el proc�es de login de bon comen�cament.

Una vegada hem acabat amb la feina, cal tancar la sessi�o. Aix�o cal fer-ho sempre, sense excepci�o.
Per fer-ho s'empra la comanda logout, amb la qual indiquem al sistema que no volem fer m�es
�us dels seus serveis i que tanquem la sessi�o. Immediatament despr�es, per�o mai abans, podeu
apagar els interruptors del computador.

Exercici 1 Engegueu la m�aquina i observeu tot el que succeeix a la pantalla. Feu un login

amb el nom d'usuari que us correspongui. Una vegada l'h�agiu fet, feu un logout.

1Return �es una tecla que es troba a la part dreta del teclat. Molt sovint es fa servir la notaci�o <CR> per indicar

que cal pr�emer Return. Aix��, el text aib <CR> vol dir que s'ha de polsar el car�acter a, el i, el b i Return
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Exercici 2 Quin �es el signi�cat del terme compte emprat anteriorment? Per quina ra�o s'usa
aquest mot?

Noteu que comen�car una sessi�o i tancar-la s�on accions que solament cal dur a terme en sistemes
grans o b�e en computadors personals que estan connectats a una xarxa. Si treballeu a casa
vostra amb un computador personal, aquest proc�es ser�a innecessari.

2.3.3 El sistema operatiu

Una vegada heu fet el login, apareixen a la pantalla uns missatges indescriptibles i, a continu-
aci�o, un text ajustat a l'esquerra. Aquest text t�e una forma diferent a cada ordinador, per�o
generalment presenta un aspecte semblant a algun d�aquests:

g:\usuaris\emacstcc> f:\usr\>

a:> c:\>

Heu caigut a les mans del sistema operatiu! El sistema operatiu �es un programa complex
que controla tots els recursos del computador i ofereix a l'usuari una interf��cie apropiada per
treballar amb la m�aquina. Al sistema operatiu se li d�onen instruccions |comandes de sistema|
escrivint-les darrera el prompt . El prompt �es un missatge que escriu el sistema per indicar que
est�a esperant una comanda. Sempre que a la vostra pantalla hi hagi el prompt (missatge del
sistema) esteu sota el control del sistema operatiu. M�es endavant estudiarem quin �es el signi�cat
del prompt. Per a les pr�actiques, i tenint en compte que a cada instal.laci�o el prompt pot ser
diferent, sempre usarem el mateix prompt en els exemples: A:\PROMPT>. Feu les traduccions
oportunes per a la vostra instal.laci�o particular.

L'entitat m�es important manipulada pel sistema operatiu �es el �txer. Un �txer �es una entitat
que cont�e informaci�o susceptible de ser usada pel computador i que s'emmagatzema f��sicament
en una unitat perif�erica, generalment un disc. Tot �txer t�e un conjunt d'atributs que el ca-
racteritzen. El m�es important �es el seu nom o identi�cador. Altres atributs importants s�on el
tamany en bytes o la data en qu�e va fer-se la darrera modi�caci�o.

A la unitat central hi ha un dispositiu que ser�a d'import�ancia vital durant la resta del curs.
Aquest dispositiu permetr�a conservar la feina que feu dia a dia en les vostres pr�actiques. T�e,
normalment, forma de forat de b�ustia: del forat se'n diu unitat de disquet i del que es posa en
el forat, disc |encara que t�e forma quadrada!. El disc �es un suport magn�etic on el computador
�es capa�c d'emmagatzemar informaci�o diversa. Com a tal sup�ort magn�etic requereix un respecte
especial quant a apropar-lo a fonts de magnetisme, ja que en un tres i no res podr��eu perdre'n
el contingut. Evidentment no �es pas l'�unica forma de perdre el contingut: el disc no es pot
tocar amb els dits ni es pot aixafar.

Un disc pot contenir diversos �txers. La llista dels noms i atributs dels �txers continguts en
una unitat determinada s'anomena directori.

Exercici 3 Si podem dir que un �txer �es, quant a la funci�o comparable a un llibre, a qu�e �es
comparable un directori? Pista: on es posen els llibres?
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El primer que cal aprendre �es a mirar qu�e hi ha en el directori d'una unitat. Per experimentar
usarem el disquet de dades que se subministra amb aquestes pr�actiques (amb l'etiqueta \Pro-
gramaci�o fonamental: pr�actiques de laboratori"). Agafeu aquest disquet i introdu��u-lo en la
unitat lectora. Per tal de poder treballar amb aquest disquet executeu la comanda 2

A:\PROMPT> a: <CR>

Per veure el contingut d'un directori, cal usar la comanda dir. Escriviu, per exemple,

A:\PROMPT> dir <CR>

Tot seguit la m�aquina us contestar�a un garbuix de missatges: �es el contingut del directori.
D'entre tot el que diu, el que primer cal entendre s�on els noms dels �txers. El resultat de la
comanda dir �es una cosa semblant a

...

EMACS RC 5987 3-24-93 9:16a

...

Les dues primeres columnes formen el nom del �txer, la tercera n'indica les dimensions en bytes
i la quarta �es la data de la darrera modi�caci�o. El nom est�a format per dues columnes perque
t�e dues parts: nom i extensi�o. El nom pot contenir �ns a 8 caracters i l'extensi�o, �ns a 3.
Usualment el nom indenti�ca el �txer i l'extensi�o identi�ca el tipus d'informaci�o que cont�e el
�txer: textos, dades, programes font, etc. Quan s'utilitza, el nom habitualment s'escriu en el
format <nom>.<ext>. Seguint l'exemple anterior diriem que el �txer �es emacs.rc.

La informaci�o que un �txer cont�e viu f��sicament en un disc. Cada disc que el computador
utilitza �es identi�cat per un car�acter seguit de dos punts. Tot i que quan el computador est�a
connectat a una xarxa poden existir discos virtuals i discos compartits, l'usuari pot ignorar
aquest fet. A cada instant de la sessi�o hi ha un disc que rep el nom de disc per defecte. Totes
les comandes del sistema operatiu suposen, si no s'indica el contrari, que treballen amb el disc
per defecte. Podem con�eixer quin �es el disc per defecte, perqu�e generalment s'indica en el
prompt.

Exercici 4 Quin �es el nom del disc per defecte en el vostre cas?

Quan executem la comanda dir sense m�es indicacions, es mostra el contingut del directori del
disc per defecte, �es a dir del disc a:. Tamb�e podem veure el directori dels altres discos, per�o cal
indicar-ho expressament escrivint a continuaci�o de la comanda el nom dels disc. Per exemple,
per veure el contingut del disc f: executeu

A:\PROMPT> dir f: <CR>

2Si el nom de la unitat �es diferent de A, per exemple Q, aleshores cal executar la comanda corresponent: Q:
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Moltes vegades un directori cont�e molts �txers. En aquests casos, la comanda dir mostra
massa informaci�o per a l'usuari. Podeu afegir a la comanda un quali�cador, �es a dir, una opci�o
que modi�ca el seu comportament. En el cas de dir, el quali�cador /w modi�ca la comanda
de manera que mostra una informaci�o m�es resumida del directori. Proveu, per exemple,

A:\PROMPT> dir/w <CR>

A:\PROMPT> dir/w F:<CR>

Exercici 5 Quin �es l'efecte del quali�cador /p sobre la comanda dir? Esbrineu-ho fent proves.

Sovint, el que es vol �es veure les caracter��stiques d'un �unic �txer en comptes de les de tots
els del directori. En aquest cas, podem indicar a la comanda el �txer que ens interessa. Per
exemple podem executar

A:\PROMPT> dir emacs.rc

Exercici 6 I si el que ens interesa �es veure els atributs d'un �txer en particular d'un disc
diferent del disc per defecte, quina comanda usar��eu?

Encara m�es. Tamb�e es possible consultar els atributs d'un subconjunt dels �txers d'un cert
directori. Per exemple, suposeu que us interessa veure les caracter�� stiques dels �txers del disc
a: que tenen per extensi�o txt |els �txers que contenen text. En aquest cas podeu utilitzar la
comanda seg�uent:

A:\PROMPT> dir *.txt

Aquesta comanda utiltza un nou concepte que serveix per designar un grup de �txers. �Es el
que s'anomena patr�o (pattern). Quan indiquem a la comanda dir quins �txers volem veure, el
caracter * signi�ca \qualsevol paraula". De manera que, de fet estem demananant informaci�o
de tots els �txers que tenen per nom qualsevol paraula seguida de l'extensi�o exe. Practiqueu
els exercicis seg�uents per entendre millor el concepte.

Exercici 7 Proveu les comandes seg�uents i, analitzant-ne els resultats, arribeu a comprendre
com s'usen els patrons.

� dir emacs.*

� dir e*.*

� dir *.*

Exercici 8 Quina comanda m�es simple fa el mateix que la comanda dir *.*?

Exercici 9 Per quina ra�o en executar les comandes dir o dir a: obtenim el mateix resultat?
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2.3.4 Formatat d'un disc

Fins ara hem treballat usant el disquet subministrat amb els enunciats de les pr�actiques. Per�o
�es millor no modi�car aquest disquet per tal de no perdre dades que m�es endavant necessita-
rem. Aix�o for�ca a haver d'utilitzar un nou disquet per emmagatzemar els vostres �txers i les
vostres dades. Tots els disquets nous s'han d'inicialitzar abans de poder-los usar. El proc�es
d'inicialitzaci�o s'anomena formatatge. El formatatge d'un disquet solament es fa una vegada,
abans d'utilitzar-lo el primer cop, i cal anar amb compte ja que destrueix la possible informaci�o

que tingui emmagatzemada. Per formatar el disquet introdu��u-lo en la unitat lectora a fons
(pareu compte a introduir-lo cara amunt!) i tot seguit executeu la comanda de formatatge
format fent

A:\PROMPT> format a: <CR>

Observeu que cal indicar quina �es la unitat de disquets on hi ha el disquet que es vol formatar.
�Es molt important que aquesta unitat sigui la correcta per evitar problemes majors. En general,
la unitat de disquets correspon a la lletra a:. Si heu seguit amb cura la pr�actica, ja haur��eu de
saber quin �es el nom de la vostra unitat de disquets. En cas contrari repasseu la pr�actica des
del principi.

Tot seguit la m�aquina us demanar�a alguna con�rmaci�o, a la qual sempre heu de contestar
a�rmativament si esteu segurs del que esteu fent. Quan aquesta comanda s'acabi d'executar
|despr�es de mostrar per pantalla estranys missatges|, el disquet estar�a a punt per ser utilitzat.

Recordeu que:

� Formatar un disquet comporta destruir tota la informaci�o que cont�e.

� Abans de treballar amb un disquet nou cal formatar-lo.

� Una vegada hem formatat un disquet no �es necessari formatar-lo mai m�es.

Ara ja teniu el disquet a punt de solfa. Comproveu que no cont�e cap �txer executant l'ordre

A:\PROMPT> dir a: <CR>

Exercici 10 Quant espai buit queda al disquet acabat de formatar? Expressa la resposta en
bytes, en Kbytes i en Mbytes. Tingues en compte que 1 Mbyte = 210 Kbyte i que 1 Kbyte =
210 byte.

Com a partir d'aquest moment el disc on emmagatzemareu els vostres �txers ser�a habitualment
a:, caldria que aquest fos sempre el disc per defecte. Per modi�car el disc per defecte cal
executar una comanda de canvi de disc per defecte. Aquesta comanda consisteix a escriure el
nom del nou disc que voleu que sigui el disc per defecte. Per exemple, feu

A:\PROMPT> f: <CR>
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Ara el disc per defecte �es el disc f:. Comproveu-ho executant

A:\PROMPT> dir <CR>

Acabeu la sessi�o fent logout i apagueu el computador.
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3 Manipulaci�o de �txers

3.1 Material necessari

� Computador de l'aula d'inform�atica.

� Disquet d'usuari emprat en el tema anterior.

� Disquet de dades subministrat amb la documentaci�o.

3.2 Objectius

� Aprendre a utilitzar les principals comandes per manipular �txers.

3.3 Gui�o de treball

Inicieu una sessi�o de treball amb l'ordinador, introdu��u el disquet de dades subministrat amb
el llibre i seleccioneu la unitat a: com a unitat per defecte.

En aquesta sessi�o s'expliquen un conjunt de comandes que permeten manipular els �txers
emmagatzemats en un disc. Abans de comen�car, cal de�nir una categoria de �txers molt
important: els �txers de text . Un �txer �es de text quan l'�unica informaci�o que cont�e �es una
seq�u�encia de car�acters |aix�o �es, un text. Els �txers de text s�on importants per la seva �amplia
utilitzaci�o en les aplicacions inform�atiques.

Els �txers de text no s�on els �unics tipus de �txers existents. Un sistema operatiu tamb�e pot,
generalment, treballar amb �txers binaris . Aquests s�on �txers que contenen dades en el format
intern del computador; per tant, no se'n pot veure el contingut llevat que es faci amb eines
especials.

Recordeu que, durant la darrera sessi�o, es va treballar amb un disquet de dades que contenia
�txers d'utilitat per a les pr�actiques. Introdu��u aquest disquet en la unitat de disquets. Aquest
disquet cont�e un �txer anomenat llegeix.me.

Exercici 11 Veri�queu que el �txer llegeix.me encara �es al disc, tal com s'ha dit.
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Aquest �txer �es un �txer de text. Realment, un �txer de text seria molt poc �util si no pogu�essim
veure la informaci�o que cont�e. Si en un moment donat volem veure quin �es el contingut del
�txer ho podem fer usant la comanda type per exemple,

A:\PROMPT> type llegeix.me <CR>

Exercici 12 Mireu d'esbrinar quin �es el nombre m�axim de car�acters que caben en un �txer de
text. Pista: aneu copiant la Gran Enciclop�edia Catalana en un �txer �ns que la m�aquina es

queixi per exc�es de grand�aria. . . .

Probablement us ha agradat tant el �txer llegeix.me que voldr��eu tenir-ne una c�opia id�entica
amb el nom segon.txt en el vostre disquet. Per copiar un �txer sobre un altre podeu utilitzar
la comanda copy. Executeu, per exemple,

A:\PROMPT> copy llegeix.me segon.txt <CR>

Aquesta operaci�o hauria de ser impossible de dur a terme! El sistema operatiu es queixa amb
un missatge que diu que el disquet est�a protegit. Efectivament, el disquet que s'entrega amb el
llibre est�a protegit el contingut. Aix�o vol dir que es poden llegir i usar les dades que cont�e per�o
no se'n pot modi�car el contingut. Aquesta protecci�o s'anomena protecci�o hardware perqu�e la
causa una �nestreta quadrada que t�e el disc en una de les cantonades. Aquesta �nestreta est�a
dotada d'un mecanisme de corredora que permet tancar i obrir-la. Quan la �nestreta �es oberta,
el disc est�a protegit. No desprotegiu ara el disc que teniu a la unitat lectora!

El disquet entregat amb el llibre est�a protegit per tal que no se'n pugui modi�car el contingut
accidentalment. De fet, el disquet habitual de treball ha de ser el vostre disquet, el que va ser
formatat durant la sessi�o passada. El que farem �es copiar el �txer llegeix.me del disquet de
dades al disquet de treball. Per fer-ho, escriviu la comanda

A:\PROMPT> copy a:llegeix.me b: <CR>

Amb aquesta comanda, podreu copiar un �txer d'un disquet a un altre encara que solament
tingueu una unitat de disquets. Analitzem la comanda. Si el computador t�e dues unitats de
disquets, aleshores cal colocar el disquet de dades a la unitat a: i el disc de treball a la unitat b:.
La comanda transfereix el �txer d'una unitat a l'altra. Altrament, si solament tenim una unitat
f��sica de disquets, el sistema operatiu ent�en que tant la unitat a: com la b: fan refer�encia a la
mateixa unitat f��sica per�o amb diferents disquets en el seu interior. Llavors, el sistema operatiu
demanar�a autom�aticament que es canvi�� de disc quan calgui. El resultat de la comanda anterior
ha de ser un disquet de treball que cont�e el �txer llegeix.me.

Ara ja es pot executar la c�opia que ten��em pendent fent

A:\PROMPT> copy llegeix.me segon.txt <CR>

Exercici 13 Comproveu que els �txers llegeix.me i segon.txt s�on id�entics.
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La comanda copy no solament serveix per copiar �txers. Un altre �us habitual �es el d'encadenar
�txers, �es a dir, crear un nou �txer el contingut del qual �es la suma dels continguts d'altres
�txers existents. En el disquet de treball hi tenim dos �txers amb els noms llegeix.me i
segon.txt. Per crear un tercer �txer amb nom el suma.txt cal fer:

A:\PROMPT> copy llegeix.me+segon.txt suma.txt <CR>

Observeu que �ns ara sols hem apr�es a copiar �txers i a veure qu�e contenen. La quantitat
d'informaci�o que pot encabir una m�aquina t�e un l��mit i, en conseq�u�encia cal poder esborrar
�txers quan deixin de ser necessaris. Per fer-ho, hi ha una comanda per esborrar �txers. La

comanda que esborra �txers �es perillosa: �es molt f�acil esborrar �txers que no es volien esborrar.
Els �txers esborrats no es poden recuperar mai m�es. Per fer algunes proves, dupliquem el �txer
segon.txt i veri�quem que s'ha duplicat fent

A:\PROMPT> copy segon.txt primer.txt <CR>

A:\PROMPT> dir <CR>

Fetes les advert�encies, vegem com es pot esborrar un �txer. Posem per cas que volem esborrar
el �txer de nom segon.txt. Simplement cal usar la comanda del fent

A:\PROMPT> del segon.txt<CR>

amb la qual cosa es perd tota la informaci�o que contenia el �txer i el seu nom desapareix del
directori. Comprovem-ho fent

A:\PROMPT> dir <CR>

Com la comanda del �es potencialment perillosa, hi ha la possibilitat d'indicar que es vol con-
�rmar un a un l'esborrament de cada un dels �txers. Aix�o es pot indicar amb el modi�cador
/p. Proveu-ho fent

A:\PROMPT> del suma.txt /p <CR>

Sovint, especialment en �txers llargs, �es molt interessant tenir-los escrits sobre paper. La im-
pressi�o d'un �txer sobre un paper �es el llistat i l'aparell que produeix llistats �es la impressora. En
les instal.lacions de computadors connectats en xarxa, sovint hi ha una �unica impressora com-
partida per tots els computadors. Aquesta impressora es troba situada en la sala d'operadors
i s�on els mateixos operadors els que s'encarreguen de recollir els llistats i fer-los arribar als
usuaris seguint alguna norma.

Per poder imprimir un llistat cal usar la comanda print. Pareu compte, per�o, perqu�e si esteu
en un entorn de xarxa Novell, aleshores la comanda correcta per imprimir �es nprint en comptes
de print. Suposem que volem imprimir el �txer primer.txt. Solament cal fer

A:\PROMPT> print primer.txt <CR>
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o b�e, en cas que estiguem en un entorn de xarxa Novell,

A:\PROMPT> nprint primer.txt <CR>

Assabenteu-vos, si en el vostre cas s'aplica, de les hores en qu�e els operadors treuen els llistats
i del lloc on els deixen. Quan toqui, podreu passar a recollir el vostre. El llistat �es una eina de
treball important, sobretot per repassar la codi�caci�o d'un programa fora de l'aula. Tot i aix�o,
el paper �es car i conv�e no fer-lo malb�e innecess�ariament.

Una altra de les manipulacions freq�uents que es fan amb �txers �es el canvi de nom, �es a dir,
canviar el nom del �txer sense modi�car-ne el contingut. Per canviar el nom d'un �txer s'utilitza
la comanda ren. Per exemple, si voleu que el �txer primer.txt passi a dir-se regio7.txt,
solament heu d'executar

A:\PROMPT> ren primer.txt regio7.txt <CR>

Exercici 14 Quina seq�u�encia de comandes usar��eu per dur a terme un canvi de nom sense
emprar la comanda ren?

Amb aix�o donem la sessi�o per acabada. Ara solament falta fer el logout usant la comanda
logout i apagar l'equip.
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4 Estructura de directoris

4.1 Material

� Computador de l'aula.

� Disquet de treball usat en la sessi�o anterior.

� Disquet de dades subministrat amb la documentaci�o.

4.2 Objectius

� Comprendre els conceptes lligats a la jerarquia de directoris i aprendre a treure'n pro�t.

� Aprendre a usar les comandes relacionades amb el sistema de �txers.

� Aprendre a usar comandes de manipulaci�o de �txers relacionades amb l'estructura de
directoris.

4.3 Gui�o de treball

4.3.1 Estructura de directoris

Engegueu el computador i comenceu una sessi�o. Establiu el vostre disquet com a disc per
defecte.

En els cap�� tols anteriors hem vist que un �txer s'emmagatzema en un disc i que cada disc t�e
el seu nom. Tamb�e hem vist que per fer refer�encia a un �txer que est�a en un disc determinat
podem usar la convenci�o

<nom disc>:<nom fitxer>

com, per exemple, c:prova o a:peret.txt.

En un disc cap un gran nombre de �txers. Molt sovint aquests �txers s�on tants que es fa dif��cil
treballar-hi. En aquests casos �es convenient disposar d'un mecanisme que permeti organitzar els
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Figura 4.1 Directoris com capses
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Figura 4.2 Arbre de directoris

�txers emmagatzemats en un disc. A aquest efecte es de�neix el subdirectori. Un subdirectori
no �es res m�es que un directori amb un nom que est�a contingut dins un altre directori. U�!
Analitzem amb cura aquesta de�nici�o: un directori �es una mena de \capsa" contenidora de
�txers. Si t�e nom, podem dir que la capsa est�a \etiquetada". Per tant, un subdirectori �es
una capsa etiquetada que cont�e �txers. Per�o aquest subdirectori est�a contingut dins d'un
altre directori |o capsa. Per tant, tenim una capsa que cont�e �txers i altres capses que a la
vegada contenen �txers i altres capses i aix�� ad in�nitum. Si fem gr�a�ca aquesta idea, tenim
un diagrama com el de la �gura 4.1.

Si, en comptes de representar aquesta estructura usant un diagrama de capses, la representem
mitjan�cant un graf on els arcs indiquen \contingut en", obtenim un diagrama com el de la
�gura 4.2. �Es a causa de la forma del graf que l'estructura de directoris s'anomena arb�oria o
jer�arquica.

L'estructura jer�arquica �es molt �util per organitzar els �txers. Vegem-ne algun exemple. En
primer lloc, suposeu que en un disquet cal emmagatzemar les dades referents al cens de les
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Figura 4.3 Organitzaci�o en directoris de les dades de pobla-

cions

principals poblacions catalanes. Cada poblaci�o t�e un �txer amb el nom de la poblaci�o que
cont�e les dades. Una forma l�ogica d'organitzar aquests �txers �es disposar de tants directoris
com regions t�e el Principat, i dins del directori de cada regi�o, un directori per a cada comarca.
Finalment, dins del directori de cada comarca hi hauria els �txers corresponents a les principals
poblacions de cada comarca. Aix�o donaria com a resultat una estructura com la de la �gura 4.3.

Un altre exemple cl�assic �es el cas en qu�e un alumne d'una assignatura conserva en un disquet
informaci�o de diverses pr�actiques. Li seria molt pro�t�os mantenir un subdirectori per a cada
pr�actica i, dins d'un subdirectori, els �txers referents a una pr�actica en concret.

4.3.2 Creaci�o i eliminaci�o de subdirectoris

Una vegada vist quin �es el concepte de directori cal con�eixer les eines i els conceptes que
permeten treure'n pro�t. Com a exemple suposarem que tenim un conjunt de �txers que
conserven informaci�o referent a les eleccions municipals i que volem construir una estructura
de directoris per organitzar-los.

Obriu una sessi�o usant el disquet de treball. La unitat a: t�e un directori on hem treballat �ns
ara |anomenat directori arrel o principal|. En aquest directori hi tenim el �txer regio7.txt,
entre altres. Tots els discos tenen sempre un �unic directori arrel. Per tant hi ha tants directoris
arrel com discos.

Exercici 15 Comproveu que el directori arrel del disc a: cont�e el �txer regio7.txt.

Anem a crear un subdirectori del directori arrel en el disc a:. Tots els subdirectoris tenen un
nom. Sigui municip el nom del subdirectori que anem a crear. El creem fent servir la comanda
md de la seg�uent manera:
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A:\PROMPT> md municip <CR>

Per comprovar que ha estat creat executem la comanda

A:\PROMPT> dir <CR>

i observem que, a m�es del �txer regio7.txt, hi ha el subdirectori municip. Se sap que municip
�es un subdirectori perqu�e la comanda dir l'etiqueta amb el su�x <DIR>. Podem mirar qu�e �es
el que hi ha en el subdirectori municip usant la comanda dir

A:\PROMPT> dir municip <CR>

Podem copiar un �txer en el nou directori i comprovar que la c�opia s'ha fet correctament
mitjan�cant les comandes

A:\PROMPT> copy regio7.txt municip\mataro.txt <CR>

A:\PROMPT> dir municip <CR>

Encara podem fer coses m�es complicades. Per exemple, podem copiar en el subdirectori municip
un �txer amb nom regio7.txt. Simplement fem

A:\PROMPT> copy regio7.txt municip\regio7.txt <CR>

A:\PROMPT> dir municip <CR>

La situaci�o creada sembla estranya: hi ha dos �txers en el mateix disquet amb el mateix nom.
Com es poden distingir? La clau de volta es troba en el fet que cada un dels �txers �es en
un directori diferent. En efecte, un directori no pot contenir �txers amb el mateix nom per�o
diferents directoris s��.

Suposem ara que volem con�eixer els atributs del �txer regio7.txt del directori arrel i tamb�e
els del �txer mataro.txt del subdirectori municip. Per fer-ho, hem d'executar les comandes
seg�uents:

A:\PROMPT> dir regio7.txt <CR>

A:\PROMPT> dir municip\mataro.txt <CR>

Fixeu-vos que, en la segona comanda, hem indicat que el �txer mataro.txt es troba en el
subdirectori municip usant la sintaxi municip\mataro.txt, �es a dir, hem precedit el nom del
�txer amb informaci�o que ens diu on es troba. En canvi, en la primera comanda no ha estat
aix��.

Aquesta difer�encia s'explica en funci�o del concepte de directori per defecte. Per a cada unitat
que hi ha en el sistema existeix un directori per defecte. Podem saber en cada moment quin �es
el directori per defecte usant la comanda cd. Si executeu

A:\PROMPT> cd <CR>
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veureu que contesta a:\ Aix�o indica que el disc per defecte �es a: i que el directori per defecte
�es \ (aquest �es sempre el nom del directori arrel).

Quan, com a par�ametre d'una comanda, escrivim un nom de �txer sense indicar en quin di-
rectori �es, sempre s'ent�en que aquest �txer �es al directori per defecte. En cas contrari, cal dir
expl��citament en quin directori �es el �txer.

El directori per defecte d'un disc es canvia usant la comanda cd. Cal parar atenci�o perqu�e,
tal com hem vist, aquesta comanda ja tenia una altre �us. Per canviar el directori per defecte
actual cap a municip cal executar

A:\PROMPT> cd municip <CR>

Ara, si mireu el directori us trobareu els �txers regio7.txt i mataro.txt. Per fer-ho, solament
cal executar

A:\PROMPT> dir <CR>

Fixeu-vos que no heu especi�cat el directori que vol��eu veure i, en canvi, heu obtingut la
informaci�o. Aix�o �es natural, ja que ara el subdirectori municip �es el directori per defecte.
Normalment sempre s'usa com a directori per defecte aquell on hi ha els �txers que s'utilitzen
en cada moment. Aix��, si esteu treballant amb dades de municipis, per exemple, seria normal
que el directori per defecte fos aquest.

Per a tornar al directori arrel solament cal saber que t�e per nom \. Efectivament, proveu a fer
de nou

A:\PROMPT> dir \ <CR>

A:\PROMPT> cd \ <CR>

El vostre directori per defecte �es el directori arrel del disc a:.

Noteu que hi ha un directori per defecte associat a cada unitat de discos. �Es per aix�o que parlar
del �txer q:pqr.txt vol dir parlar del �txer pqr.txt que hi ha en el directori per defecte de la
unitat q:.

Exercici 16 Com canviar��eu el directori per defecte d'una unitat que no �es la unitat de discos
per defecte? Proveu-ho en el vostre computador i veri�queu que efectivament s'ha dut a terme
el canvi.

Evidentment, un subdirectori tamb�e es pot esborrar. Per esborrar un subdirectori cal seguir
els passos seg�uents:

1. Esborrar tots els �txers que cont�e.
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2. Executar la comanda rd. Aquesta comanda sempre cal executar-la tenint en compte que
no es pot esborrar el directori per defecte. En tot cas, primer cal canviar el directori per
defecte.

Per veure un exemple d'esborrament, creeu un subdirectori amb alguns �txers i despr�es seguiu
els passos per l'esborrar-lo. Per exemple, per crear-lo feu

A:\PROMPT> md proves <CR>

A:\PROMPT> copy regio7.txt proves\f1.txt <CR>

A:\PROMPT> copy regio7.txt proves\f2.txt <CR>

A:\PROMPT> dir proves <CR>

Ara teniu un directori de nom proves que cont�e alguns �txers. Per esborrar-lo cal seguir els
passos explicats abans. Primer esborreu tots els �txers que cont�e fent

A:\PROMPT> del proves\*.* <CR>

Tot seguit, com el directori que es vol esborrar no �es el directori per defecte, procediu a esborrar-
lo fent

A:\PROMPT> rd proves <CR>

Exercici 17 Pot haver-hi un subdirectori dins d'un subdirectori? Com s'hi treballaria? Proveu
de crear un subdirectori dins d'un subdirectori, copieu-hi alguns �txers i jugueu-hi (canvieu-los
el nom, copieu-los, esborreu-los, . . . ). Despr�es esborreu tot all�o que heu modi�cat.

Exercici 18 Feu un graf amb el contingut de tots els directoris, subdirectoris i �txers del vostre
disquet de la �gura 4.3.

4.3.3 Cam�� d'acc�es a un �txer

Fins ara hem vist qu�e s�on els subdirectoris, com s'estructuren i com es poden crear o destruir.
En la base d'aquests conceptes resta un punt important per explicar. Fixeu-vos en la comanda

A:\PROMPT> dir municip\mataro.txt <CR>

En aquesta comanda, no solament s'indica el nom del �txer que volem veure sin�o tamb�e en quin
directori se situa. Cal donar aquesta informaci�o perqu�e el �txer no �es al directori per defecte. A
l'exemple, es d�ona la informaci�o precendint el nom del �txer amb el nom del directori seguit del
car�acter \ (municip\). Aquest text que precedeix el nom d'un �txer i que diu en quin directori
es troba s'anomena cam�� (path). Sempre que en una comanda cal anomenar un �txer, es pot
precedir el seu nom amb el cam�� que indica on es troba. Per exemple, proveu de fer

A:\PROMPT> type municip\mataro.txt <CR>
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Figura 4.4 Estructura de directoris resultant

Hi ha dues maneres diferents de dir on es troba un �txer o, d'altra manera, hi ha dues classes
de camins:

Cam�� relatiu Forma de dir on �es un �txer que indica el cam�� que s'ha de seguir a trav�es l'arbre
de directoris, des del directori per defecte �ns el directori on es troba.

Cam�� absolut Forma d'indicar on es troba un �txer dient el cam�� que porta al directori des
de l'arrel.

Per entendre aquests dos conceptes tot practicant-los, amplieu la jerarquia de directoris amb
que esteu treballant executant

A:\PROMPT> md comarc <CR>

A:\PROMPT> md comarc\maresme <CR>

A:\PROMPT> copy regio7.txt comarc\coses.txt <CR>

A:\PROMPT> copy regio7.txt comarc\maresme\arenys.txt <CR>

Despr�es d'aix�o, la vostra jerarquia queda esquematitzada a la �gura 4.4.

Ara establiu com a nou directori per defecte el directori comarc fent

A:\PROMPT> cd comarc <CR>

Suposeu, ara, que voleu veure el contingut del �txer mataro.txt. El cam�� que va des del
directori arrel �ns el directori on �es aquest �txer �es \municip\. Noteu que sempre s'afegeix un
car�acter \ al principi del cam�� per indicar que �es un cam�� absolut. Amb aix�o podem veure el
contingut dient

A:\PROMPT\>type \municip\mataro.txt <CR>

Fixeu-vos que hem expressat la localitzaci�o del �txer en q�uesti�o usant un cam�� absolut. Podr��em
fer el mateix usant un cam�� relatiu. En aquest cas cal anar del directori actual �ns a l'arrel i
despr�es baixar �ns el directori municip. Aix�o ho escrivim aix��:



28 Programaci�o Fonamental: Pr�actiques de Laboratori

..\municip\

Fixeu-vos en alguns detalls. Primerament, el cam�� no comen�ca per barra perqu�e no hem donat
un cam�� absolut. En segon lloc, observeu que, per indicar el cam�� d'un directori cap al seu
superior, utilitzem dos punts. Per tant, per veure el contingut del �txer mataro.txt expressant
la seva posici�o mitjan�cant un cam�� relatiu cal fer

A:\PROMPT> type ..\municip\mataro.txt <CR>

Els exemples que segueixen us ajudaran a entendre una mica millor el concepte de cam��. Tots
estan fets suposant que el directori per defecte �es \comarc\maresme\. Estudieu-los amb cura
sobre la �gura 4.4, per�o no els executeu en el computador.

� Per esborrar el �txer mataro.txt caldria fer

A:\PROMPT> del ..\..\municip\mataro.txt <CR>

o b�e, usant el mode absolut,

A:\PROMPT> del \municip\mataro.txt <CR>

� Per veure el �txer coses.txt caldria fer

A:\PROMPT> type ..\coses.txt <CR>

o b�e, usant el mode absolut,

A:\PROMPT> type \comarc\coses.txt <CR>

� Per copiar el �txer coses.txt en el directori municip caldria fer

A:\PROMPT> copy ..\coses.txt \municip\coses.txt <CR>

Una altra possibilitat �es

A:\PROMPT> copy ..\coses.txt ..\..\municip\coses.txt <CR>

Tamb�e es pot dir, apro�tant el fet que volem copiar el �txer amb el mateix nom,

A:\PROMPT> copy ..\coses.txt ..\..\municip <CR>

En aquest darrer cas, es pot ometre el nom del �txer perqu�e la comanda sobreent�en que
ser�a el mateix.
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4.3.4 Altres comandes de manipulaci�o de �txers

Tot seguit s'expliquen algunes comandes que actuen sobre �txers per�o que tenen en compte la
jerarquia de �txers que els cont�e.

La comanda tree permet visualitzar l'estructura de directoris de manera gr�a�ca. Proveu
d'executar

A:\PROMPT> tree \ <CR>

El resultat que s'obt�e hauria de coincidir amb el de la �gura 4.4. Si voleu que tamb�e surtin els
noms dels �txers que contenen els directoris, alhores cal usar el quali�cador /f.

La comanda xcopy �es una comanda per copiar �txers amb m�es capacitats que la comanda copy.
En un �us corrent es comporta com la comanda copy. Per exemple, executeu

A:\PROMPT> cd \ <CR>

A:\PROMPT> xcopy regio7.txt regio1.txt <CR>

Probablement la comanda us demanar�a si regio1.txt �es un �txer o un directori. En aquest
cas �es un directori.

Exercici 19 Per quina ra�o la comanda anterior no sap si regio7.txt �es un directori o un
�txer?

Si usem els quali�cadors adequats es pot fer servir xcopy per copiar subarbres de la jerarquia
de directoris. El quali�cador /s indica que no tan sols es vol copiar el contingut d'un directori
sin�o tamb�e tots els subdirectoris que cont�e de manera recursiva. A m�es, amb el quali�cador /e
es pot indicar que �ns i tot cal copiar els directoris buits. Executeu la comanda seg�uent:

A:\PROMPT> xcopy comarc comar2 /e/s

El resultat hauria de ser un nou directori comar2 que contingu�es exactament el mateix que
comarc.

Exercici 20 Comproveu, usant la comanda tree, que l'estructura de directoris actual �es la
que mostra la �gura 4.5.

Una altra de les comandes interessants �es move. Aquesta comanda permet moure �txers o
directoris dins la jerarquia. Per exemple, proveu d'executar

A:\PROMPT> move regio7.txt regio.txt <CR>

El que ha passat �es que el �txer regio7.txt s'ha mogut cap a un altre �txer: regio.txt. Aix�o
tamb�e es podia fer amb la comanda ren. De fet, amb la comanda move no cal moure'l dins el
mateix directori, tamb�e es pot moure cap a un directori diferent. Proveu de fer
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REGIO7.TXT MUNICIP

REGIO7.TXTMATARO.TXT MARESME COSES.TXT

ARENYS.TXT

COMARC

MARESME COSES.TXT

ARENYS.TXT

COMAR2

Figura 4.5 Estructura de directoris despr�es de fer xcopy

A:\PROMPT> move regio.txt comarc\ <CR>

Comproveu que ara el �txer regio.txt �es en el directori comarc.

Exercici 21 Quina difer�encia hi ha entre la comanda move i la comanda copy?

Exercici 22 Moveu el �txer regio.txt del lloc on es troba al directori arrel tot canviat-li el
nom a regio7.txt i usant solament una �unica comanda move. Comproveu que tot ha anat com
s'esperava.

La tercera utilitat de la comanda move �es la de canviar el nom de subdirectoris. Per exemple,
podem canviar el nom del directori comarc i anomenar-lo com fent senzillament

A:\PROMPT> move comarc com <CR>

Exercici 23 Comproveu que el nom del directori ha canviat tal com s'esperava.

Tamb�e �es important con�eixer la comanda deltree. Aquesta comanda �es una extensi�o de la
comanda del que permet no tan sols esborrar �txers sin�o subarbres complets de la jerarquia.
Proveu d'executar

A:\PROMPT> deltree comar2 <CR>

Despr�es d'executar-se, el directori comar2 i tots els �txers i directoris que cont�e han desaparegut.

Exercici 24 Dibuixeu la jerarquia de directoris que resulta d'executar la comanda deltree

anteriorment proposada.

Amb aquest exemple acaba la sessi�o. No oblideu de fer logout i apagar l'equip.
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5 Redirecci�o, canals i �txers especials

5.1 Material

� Computador de l'aula.

� Disquet de treball usat a la sessi�o anterior.

5.2 Objectius

� Con�eixer el concepte de redirecci�o i la seva utilitat.

� Con�eixer el concepte de pipe o connector i la seva utilitat.

� Con�eixer les principals comandes que poden actuar com a �ltre i el concepte de �ltre.

� Con�eixer quins �txers especials hi ha i quin �us se'ls d�ona.

5.3 Gui�o de treball

5.3.1 Canals d'entrada i sortida. Redirecci�o

Les comandes o programes que s'executen des de l'int�erpret de comandes sovint escriuen re-
sultats a la pantalla o llegeixen dades del teclat. Tot seguit estudiarem amb m�es deteniment
els mecanismes relacionats amb aquest fet i com poden usar-se de maneres m�es interessants.
Executeu la comanda seg�uent:

A:\PROMPT> dir <CR>

El resultat que se n'obt�e �es un text o seq�u�encia de caracters que s�on escrits a la pantalla. El
que ha succe��t en realitat queda resumit a la �gura 5.1. La comanda dir no escriu el resultat
directament a la pantalla sin�o que l'escriu sobre una mena de \conducte" d'informaci�o anomenat
canal. Un programa sempre t�e disponibles dos canals prede�nits: el canal est�andard de sortida
i el canal est�andard d'entrada. El primer �es el lloc on el programa escriu els resultats i el segon
�es el lloc d'on el programa llegeix les dades.



32 Programaci�o Fonamental: Pr�actiques de Laboratori

CANAL

DIR

PANTALLA

Figura 5.1 Esquema de funcionament de la comanda dir

En principi, el canal de sortida sempre es troba connectat a la pantalla. D'aquesta manera,
quan un programa escriu en el canal de sortida, la informaci�o es visualitza a la pantalla au-
tom�aticament. El canal actua com a mitj�a de transport de la informaci�o. L'avantatge de
treballar amb aquest esquema �es que el canal es pot redirigir cap a un dispositiu diferent
d'aquell on habitualment est�a connectat. Proveu d'executar la comanda

A:\PROMPT> dir > dades.txt

Exercici 25 Quin efecte ha tingut l'execuci�o d'aquesta comanda? Com l'explicarieu?

El que aquesta comanda ha fet �es una redirecci�o del canal de sortida. El s��mbol > �es l'utilitzat
per indicar aquesta redirecci�o. L'efecte �es molt senzill d'entendre: durant l'execuci�o de la
comanda dir, el seu canal de sortida no s'ha connectat a la pantalla, com �es habitual, sin�o que
s'ha connectat al �txer dades.txt. El resultat �es que tot all�o que la comanda dir escriuria
per pantalla ara �es el contingut del �txer dades.txt. La �gura 5.2 mostra gr�a�cament aquest
proc�es.

Exercici 26 Quin efecte produeix l'execuci�o de la comanda seg�uent?

A:\PROMPT> dir/w > dades.txt

Desapareix el contingut anterior del �txer dades.txt?

Exercici 27 Proveu d'executar ara la comanda

A:\PROMPT> dir >> dades.txt

Quina difer�encia de comportament s'observa respecte a l'exercici anterior? Qu�e es pot dir de
la redirecci�o >>?
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CANAL

DIR

PANTALLA
DADES.TXT

Figura 5.2 Esquema de funcionament de la redirecci�o de sor-

tida

Com haureu comprovat en el darrer exercici, la comanda >> tamb�e redirigeix el canal de sortida
per�o l'efecte no �es crear un nou �txer sino afegir al �txer que ja existia sense esborrar el
contingut previ.

Exercici 28 Qu�e passa si es redirigeix el canal de sortida d'una comanda usant >> cap a un
�txer que no existeix ?

Tot el que acabem de veure aplicat al canal de sortida tamb�e es pot aplicar al canal d'entrada.
En aquest cas, la redirecci�o s'expressa usant l'operador < i l'efecte que es produeix consisteix a
\desconnectar" el canal d'entrada del teclat i connectar-lo a un altre dispositiu. M�es endavant
apareixeran exemples de redirecci�o del canal d'entrada.

Exercici 29 Feu un gr�a�c similar al de la �gura 5.2 on s'expliqui el funcionament de la redi-
recci�o del canal d'entrada.

5.3.2 Filtres

Els �ltres s�on programes, habitualment for�ca simples, que llegeixen dades del canal d'entrada,
les processen d'alguna forma i escriuen els resultats en el canal de sortida, tal com es veu en la
�gura 5.3.

Executeu la comanda seg�uent:

A:\PROMPT> sort <CR>

i escriviu algunes l��nies de text com ara
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PANTALLA

CANAL

ENTRADA

CANAL

FILTRE

TECLAT

SORTIDA

Figura 5.3 Esquema de funcionament d'un �ltre

El llegir fa perdre l'escriure

Qui gemega ja ha rebut

Abracadabra pota de cabra

Per acabar les l��nies de text escriviu una l��nia que solament contingui el caracter �nal de �txer .
En el nostre cas, aquest car�acter �es el \control z" i s'obt�e polsant simult�aniament la tecla de
control (Ctrl) i el car�acter z. El resultat que la comanda escriu per pantalla �es exactament

Abracadabra pota de cabra

El llegir fa perdre l'escriure

Qui gemega ja ha rebut

�es a dir, les mateixes l�� nies per�o ordenades alfab�eticament. En efecte, la comanda sort �es un
�ltre que llegeix l�� nies i les torna a escriure ordenades alfab�eticament. Naturalment, aquesta
comanda es pot combinar amb la capacitat de redirecci�o. Aix��, si executeu la comanda

A:\PROMPT> sort > ordenat.txt

i escriviu la llista dels noms dels vostres companys acabada en �nal de �txer, obtindreu un
�txer ordenat.txt que cont�e la llista dels vostres companys ordenada alfab�eticament.

Exercici 30 Comproveu el que s'acaba d'explicar.

Un altre dels �ltres importants �es find. Llegeix del canal d'entrada una seq�u�encia de l��nies
acabada en �nal de �txer i escriu pel canal de sortida nom�es aquelles l�� nies que contenen un
cert text. Proveu, per exemple, d'executar

A:\PROMPT> find "garcia"

i escriviu la seq�u�encia de l��nies seg�uent:
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ENTRADA

CANALCANAL

SORTIDA

COMANDA 1

ENTRADA

CANALCANAL

SORTIDA

COMANDA 2

PIPE

Figura 5.4 Esquema de funcionament d'una pipe

rodriguez patoso, javier

garcia capafonts, obdulia

del tomoso dieguez, dulcinea

pladellorens garcia, jaume andreu

Quin �es el resultat d'aquesta execuci�o?

5.3.3 Pipes

Una pipe �es un element que permet connectar el canal de sortida d'una comanda amb el canal
d'entrada d'una altra. D'aquesta manera, les dades de sortida de la primera comanda s�on tamb�e
les dades d'entrada de la segona comanda. Podeu veure un esquema d'aquest mecanisme a la
�gura 5.4.

Un �us habitual de les pipes �es connectar una comanda que genera dades amb un �ltre que
les post-processa. Per exemple, essent X un directori que contingui molts �txers podeu provar
d'executar la comanda seg�uent:

A:\PROMPT> dir x | more

El resultat �es que les dades escrites per dir s�on paginades per more.

Exercici 31 Amb quina comanda es pot obtenir el contingut d'un directori ordenat alfab�eti-
cament per nom de �txer?

Pipes i redireccions poden ser combinades entre elles per obtenir comandes m�es complexes. Per
exemple, es pot escriure una comanda que, donat un cert �txer dades.txt que cont�e una llista
de noms i cognoms de persones, generi una llista ordenada de totes aquelles persones que es
diuen plademunt i la deixi en el �txer pla-ord.txt

A:\PROMPT> type dades.txt | find "plademunt" | sort > pla-ord.txt
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Exercici 32 Escriviu i proveu una comanda o seq�u�encia de comandes que genera la llista dels
�txers d'un directori que acaben amb l'extensi�o exe o com. La llista ha d'estar ordenada en
ordre alfab�etic invers.

Les pipes s�on especialment importants per que permeten construir comandes complexes a partir
de petites comandes molt simples. Aquesta �loso�a trascendeix a les pr�opies aplicacions escrites
pels usuaris i permet que un usuari amplii el conjunt de comandes disponibles mitjan�cant
comandes i programes escrits per ell mateix.

5.3.4 Fitxers de dispositiu

El sistema operatiu �es el responsable de la gesti�o dels recursos hardware del computador. Aix��,
no solament gestiona els �txers sin�o que tamb�e gestiona les l��nies de comunicaci�o, les impres-
sores, la pantalla, etc. Per tal que l'�us d'aquests dispositius sigui el m�es ortogonal possible de
cara a l'usuari, sovint s'emmascaren en forma de �txers anomenats �txers de dispositiu.

Exercici 33 Qu�e vol dir \ortogonal" en el context del par�agraf anterior?

Aix�� doncs, existeixen �txers amb noms espec���cs que en realitat s�on una via d'acc�es a dispositius
hardware del computador. Per exemple, el �txer con �es en realitat la c�onsola. Aix�o vol dir que
quan escrivim en ell, en realitat s'est�a escrivint a la pantalla i quan llegim dades, en realitat
estem llegint-les del teclat. Proveu d'executar la seg�uent comanda on x �es un �txer qualsevol

A:\PROMPT> type x > con

Aquesta �es l'explicaci�o d'un truc que ja hem utilitzat abans per crear un �txer que com a
contingut t�e un text curts. S'executa una comanda copy com la que hi ha a continuaci�o i
s'escriu el text acabant amb el car�acter <Ctrl> z. 1

A:\PROMPT> copy con noufit.txt

Text qualsevol

^z

Hi ha altres �txers de dispositiu que permeten accedir a altres recursos hardware d'una forma
similar a con. La l��nia de comunicaci�o s�erie, per exemple �es acessible sota el �txer com1 i la
impressora sota prn. Aix�o vol dir que, si executem la seg�uent comanda on x �es un �txer de text

A:\PROMPT> type x > prn

el resultat que se s'obt�e �es una impressi�o del �txer.

A m�es dels �txers de dispositiu anomenats, existeix el �txer nul. Aquest �txer �es un \pou
sense fons" que ignora tot all�o que s'escriu en ell. Aix��, si fem

1El car�acter <Ctrl> z s'obt�e en el teclat pulsant la tecla <Ctrl> i, sense deixar-la anar, la tecla z. En la

pantalla aquest car�acter es representa com ẑ.
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