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INTRODUCCIÓ 

En aqu es t anicl e no pre te ne m ex pli ca r e n 
profunditat e l funcionament del Sistema Operatiu Linux 
que per altra banda tants i tants manual , How-To i 
llibres se n' han editat i di stribu"it gratu"itament per 
internet. Pretenem donar a coneixer una petita pal1 del 
tema i que igui el lector qui s' animi a investigar pel seu 
compte, ja que trobara múltip les associacions de parl a 
ang lesa i castell ana que comparteixen e ls seu s dubtes i 
ajuden a difo ndre encara més aquest Sistema Operatiu i 
en el fons, una altra manera de veure la in fo rmatica. 

INTRODUCCIÓ IDSTORICA 

Per comenr;ar a coneixer un Si stema Operatiu és 
necessari saber els seus orígens i com ha arribat a l' estat 
ac tual. Linux té els seus inicis plenament arrelats en 
!'ambit uni versitari i amb el desenvolupament de l Si ste
ma Operatiu Unix. 

L 'any 1968, un grup d ' investi gadors de General 
Electri c , AT&T Be ll i de l ' institut Tecno log ic de 
M assac hu se tt s, va rea lit za r un proj ec te es pec ia l 
d ' investi gac ió de s istemes operatius anomenat Multi cs . 
Aquest incorporava molts conceptes nous de multitarea , 
gesti ó d 'arxius i interacció amb l' usuari. El 1969, Ken 
Thompson, de AT&T Be ll Laboratories (Computing 
Science Research Laboratori e de Mun'ay Hill , ew 
Jersey), va desenvo lupar e l sistema operatiu UN IX 
incloent moltes característiques de l projecte Multi cs. 
Des de la se va concepció, es va veure que Uni x era un 
efi c ient sistema operatiu multiusuari i multitarea amb 
un preu accessible. 

FÍ{{IITrII:CD -ROM amblaversióS/ockware3.4. 
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El 1970, Denni s Ritchi e (q ue va desenvo lupar el 
ll enguatge de programació C com una ei na flexib le pe l 
desenvolupament de programe ) va co l·l aborar amb Ken 
Thompson en la feina de passar el codi del sistema Uni x 
al Il enguatge de programac ió C. Aquest Ilenguatge va 
permetre a D. R. i a K. T. escriure una única versió de l 
sistema Operatiu Uni x, que podi a després ser compil ada 
pe ls compil adors de C de di fe rents computadores. Així, 
e l sistema Operatiu va passar a ser transportable i capar; 
de ser executat en di verses computadores amb poc o cap 
modifi cac ió de les fonts. 

En 1972, els laboratori s Bell come nr;aren a di stri 
buir versions oficials de Uni x i a fac ilitar Ilicencies a 
diferents usuari s. Un d 'aquests va ser la Uni vers itat de 
Ca li fo rni a, e n Berke ley. Aques ta va afeg ir mo ltes 
ca rac terístiques noves al s iste ma que, després es 
converti ren en estandard. En 1975, Berkeley va Ilanr;ar 
la seva propia vers ió de Uni x, coneguda per: Berkeley 
Software Distribution (BSD). En 1980, Microsoft va 
desenvo lupar una versió del sistema pe ls PC anomenada 
Xe ni x. AT &T va desenvo lupar di ve rses ve rs io ns 
d ' investi gac ió i e l 1982 va Ilanr;ar la seva primera versió 
comerc ial, anomenada Si stema 3. A aquesta la va seguir 
Sistema V, que va comptar amb seguiment empresarial. 

El 1983 i com a resultat d ' un projecte del DA RPA 
(Agencia de Projec tes d ' lnvesti gac ió A vanyada del 
Departament de Defensa del EEUU), es va ll anr;ar una 
pote nt vers ió ano me nada BS D 4.2 que inclo"ia la 
possibilitat de treball ar amb xarxes basad es en la famíli a 
de protocols TCP/IP. 

E n 199 1, e ls U ni x Sys te m La bo ra to ri es 
(organització afí a AT&T) va desenvolupar la versió 
Sistema V 4 i com a resposta altres companyies (l BM i 
HP) varen establir la Open Software Foundati o n per 
crear la seva propi a versió estandard de Uni x. 

El 1993 , A T &T va vendre e l drets de Un ix a ove ll 
I actualment les versio ns desenvo lupades pels Unix 
System Laboratories s'anomenen Uni xWare. 

SunOS va ser desenvo lupat per a les estac ions de 
treball Sun i Aix per a les estacions de treballlBM . Així 
i to t, a mesura que e l PC augmentaven e l seu potenc ial 
es varen desenvolupar versions per aquests. Xeni x i 
System V /386 són vers ions per aquestes arquitectures. 
AU X és una versió que s'executa en Macintosh. 



Aquesta seri a I' evolució a gran s trets del sistema 
ni x que molts de nosaltres haurem usat alguna vegada 

en practiques, ja que és un deis sistemes més estesos a les 
ni versitats (des deis seus orígen , com hem pogut 

comprovar). Ara bé, també és un sistema molt usat en 
empreses que neces iten d' un istema fiable, potent, 
amb gran f1e xibilitat i que no els fa por una interfície poc 
«amigable». 

En aq uesta hi tori a hi falta l' aparició del Linux, el 
qua l des del seus orígens va se r dissenyat per PC basats 
en Intel. Ya tenir el seu origen com a projecte personal 
d'un estudi ant de Ciencies de la Informati ca de la 
Universitat de Helsinki anomenat Linus Torvald. En 
aq ues ta epoca els es tudiants usa ven un programa 
ano me nat Minix , qu e in co rp orava di ve rses 
caractenstlques ni x. Ya ser creat pel professor Andrew 
Tannenbaum i distribu"-t per Internet a la comunitat 
universitaria . 

POlwell"ea b oo. 

FreeBSD 

Fi,runl2: SlÍnbo/de la dirmb"dóde BSD 

La intenció de Linus era la de crear una versió 
completa de Unix per PC aprofitant les característiques 
de commutac ió de feines en mode protegit del 386. El va 
escriure tot en ensamblador (Linus Torva lds: «dos mesos 
de treba ll fin s que va ig tenir un dri ver de di scs -amb 
nombrosos bugs, pero que pareixia funcionar al meu PC 
-i un petit sistema de fitxers» [1)). 

El 1991 va donar a coneixer la vers ió 0.11 que va 
se r di stribu'lda per Internet i durant els anys següents es 
varen anar fent afegits i desenvo lupant característiques 
que es trobaven al si tema estandard de Unix . Tots els 
principa ls admini stradors de fine stres han sigut 
tras ll adats a Linux, la famíli a de protoco ls TCP/I P i 
també un complert conjunt d' uti litats de desenvolupament 
de soft ware, com a compiladors de C i depuradors. 

Encara que Linux s' hagi desenvolupat en un entorn 
Iliure i obert com és internet, compleix amb les normes 
oficial s del Un ix. L' IEEE ha desenvo lupat un estandard 
de Unix independent per I' institut A SI (A meri can 
Nati onal Standards Institute). Aquesta nova versió 
s' anomena POSIX (Portab le Operating System Interfa
ce fo rComputer Envi rovement) i defineix com ha d' operar 
un sistema tipus Uni x espec ificant detall s com les crides 
a sistema i les interfícies. Linux ha estat desenvo lupat 
des de I' inici seguint la norma POSIX. 

Degut a que ha tingut el germa gran Uni x, ha 
tingut un creixement més rapid i en pocs anys ha arribat 
a l' estat de ser un deis millors sistemes operatius amb 
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totes les avantatges Unix , pero que s'executa sobre 
maquines menys costoses i amb la característica de ser 
gratu"-t. 

Si es vol aprofundir més en el tema histori e e pot 
consultar Ilibres obre Linux o bé navegar per Internet i 
visitar le nombrose pagines que tracten sobre Linux. 

VERSIONS 1 DISTRIBUCIONS ACTUALS 

Ara ja sabem que Linux és un sistema en continu 
desenvo lupament. bé realment el que esta en continu 
avan~ é el kernel (o nudi) del istema, actualment ens 
trobem a la versió 2.0. El número de versió segueix un 
cen fo rmal: 

2.x .y 

x: Si és parell és una versió estable (versió acabada) 
y: Si és senar és una versió inestable (ver ió beta) 

Indica la correcció de qualque error menor dins la 
mateixa versió x 

Aquesta codificació de les versions permet identi
ficar cada kernel. La versió actual de Linux permet 
definir-lo com a multitasca i multiusuari (com qualsevol 
versió de UNIX) capa~ d'executar el sistema de finestres 
X-Window, la família de protocol s TCP/IP, I' editor 
EMACS i software de correu i news. A més, el software 
freeware que pot executar-se és molt divers, potent i un 
dei s seus mi 1I0rs avantatges, ja que el kernel per si so l no 
permet grans merave lles (imagineu-vos un Windows 95 
sensecap programa addicional ). El kernel es desenvolupat 
quas i íntegrament en C i gestiona totes les tasques 
relac ionades amb el hardware del Pe. 

Fi,runl3: CD-ROM ambla versióREDI¡o¡ 50 

Actualment han aparegut diferents di stribu"-dors 
(empreses que di stribueixen el S.O. i que desenvolupen 
nou software) que posen a la venta per un preu molt 
reduü un paquet de programes que indoent la dan era 
versió de l kernel de Linux introdueixen més programes 
de Iliure di stribuci ó o propi etaris dei s mateixos 
di stribu'ldors que s' han anat implementant per millorar 
I'accés a I' usuari . Aquestes millores fan que cada vegada 
a'i ncrementi més el nombre d' usuaris que descobreixen 
les grans avantatge de Linux. Arnés, degut al gran 
augment d' usuari s d'aquest sistema hi ha empreses 
comercials que han traduü els seu s programes per aquest 
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sistema. Exemples d'aquest fet són etscape (http:// 
www.netscape.com ). WordPerfect 7 (http:// 
www.dcorp.com/wplinux.htm) . CorelDraw (http:// 
www.ca ldera.com/sol u tionsC D/ Products/Corel/I n fol 
draw3S. htm) i tampoc la poderosa Microsoft ha passat 
per alt el gran augment d ' usuaJi s de Linux i esta a punt 
de lI anc;:ar una primera vers ió a lfa del seu Internet 
exp lorer 4.0. 

Figura -1: Logo/ip de la dis/ribució REDILo/. 

Hi ha nombroses di stribucions i cada una d 'elles 
introdueix qualque element o programa diferenciador 
encara que el kernel sigui el mateix . Aixo possibilita 
adquirir una d 'aquestes di stri bucions i fe r les renovacions 
del kernel a través d ' Internet de manera gratu"ita . També 
s' han publicat di stribucions plenament funcionals a 
di verses revistes d ' informati ca. Pero potser la millor 
forma de bu sca r info rm ació so bre les di ve rses 
di stribucions sigui a través d ' internet i de les seves 
pagines centrals. 

Fa uns anys la di stribuc ió més coneguda i una de 
les més extenses internacionalment era la Slackware (el 
seu distribu"idoroficial es troba a http://www.cdrom.com). 
La seva forma d ' instal·lació és relativament senzi ll a i 
inclou tot el software que un usuari mig i avanc;:at pugui 
neces itar. Lad istribució es divideix en series temiltiques, 
i cada una d 'ell es en direclOri s de 1,44 Mbytes de 
capacitat. 

Actualment ha sortit un fort competidor a la 
Slackware, la Red Hat (el seu di stribu·t"dor oficial és Red 
Hat Software i es troben a http: //www.redhat.com). 
Aquesta di stribució es di stingeix pel seu atractiu sistema 
d ' instal·lació en mode grafi c i per incloure multitud de 
programes desenvolupats per faci litar les tasques 
d 'ac tualització . Aques ta di stribució també esta 
organitzada en paquets insta l·lab les de form a independent 
i agrupats per temes, encara que no hi ha cap adequac ió 
a les capac itats deis di squets, per tant es di stribueix amb 
CDROM o per xarxa. Aquesta di stribució no permet la 
instaJ.lació a travé de disquets i per tant és obl igatori 
tenir una partició «Linux native» (est2fs) només per ser 
ocupada pel Linux. La di stribució de Caldera (http:// 
caldera. readysoft.es) esta basada en la Red Hat. 

Una de les di tribucions més completa i més usada 
ac tu a lm e nt és la Debia n G U/Linu x (http :// 
www.debian.org) que inclou tant software que arriba a 
dificultar la seva di stribució. Un altre punt al seu favor 
és la possibilitat de poder usar software de la Red Hat 
augmentant molt més les possibilitats. 
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Aque tes podrien ser le di stribucion s més 
conegudes i mé u ades actua lment. pero degut a 
I'increment d'usuaris de Linux estan apareixent noves 
di tribucions. Arnés actualment no és necessari navegar 
fins la pagina oficial per obten ir una de les distribucions. 
podem connectar-nos a FTP anonimde ftp :/lftp.rediris .e 1 
software/linux/distributions/o implement usant e l ser
vidor FTP anonim de la UPC ftp://ftp .upc.es podem 
trobar un mirall de la part de Linux del servidor Sunsite 
on ens pot arri bar a sorprendre la quantitat d'informació 
sobre Iinux i la po sibilitat de baixar-nos multi tud de 
oftware que hi trobarem . 

Així i lOt una de les adreces més important en el 
món Linux és ftp ://sunsite.unc.edu on es poden trobar 
di stribucions, manuals , HowTo i altres informacions 
que ens fac ilitaran e l coneixement d ' aquest sistema. 

LA INSTAL-LACIÓ DEL SISTEMA 

Cada distribuci ó ajuda menys o més en la 
insta l·lació depenent del software de que di sposi per 
aq uest efecte. A més , el procés d ' instal·lació sol ser la 
més dificultosa a I'hora d ' introd uir-se en el sistema. o 
podrem aj udar-nos d ' una aplicac ió com la de Windows. 
ja que sera necessari tenir ciares una serie de conceptes 
interns de funcionament. 

Encara que Linux pot conviure amb qualsevol 
sistema operatiu , han de deixar- li Iloc per la seva part ic ió. 
Per aq uest moti u totes les di stlibucions duen un progra
ma DOS anomenat «FIPS» que permet establir noves 
particions en el di sc dur sense necessitat de formatajar
lo. 

FiguraS: Logotipde l 'elllpresoq/ledistnoueir/a versió 
Ca/deradeREDHol. 

També hi ha un programa «UMSDOS» que permet 
instal ·lar el Linux dins un directori de la partició DOS, 
encara que amb certes limitacions. (Nota: Aquesta no 
creiem que sigui la millor opció tenint en compte que no 
hauríem de permetre que un sistema tan bo com Linux 
hagi de convi ure amb Windows 95, pur marqueting). 

La primera passa sera la creació deis di squets 
d ' inici de Linux i iniciar la maquina amb aq uets. 

S' haura de defi nir un espai del disc com a espai 
d ' intercanvi (Swap). Aquesta partició sera usada per 
Linux com a memori a de di sc i és recomanable que sigui 
d ' una grandaria aproximadament de 1,5 vegades supe-
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Figura 5: Logo/ip de Debian GNU 

ri or la quantitat de RAM . S ' ha de dir que Linux no té la 
famosa limitació deis 640 Kb i fa servir e l Swap de 
manera fo rc;:a efic ient. 

Selecc ionar el software a instal·lar que depenent 
de la di stribució estara en series o directori s. Seri a 
recomanable Il egit e l HowTo de la di stribució que este m 
instal·lant on es descriuen cada serie. Existeix un Manual s 
traduit a l caste ll a que es pot baixar a l' adrec;:a del projecte 
LuCAS (Linux en CAStella) http ://www. in fo r.eslLuCAS 

La instal·lac ió del carregador L1LO ens permetra 
selecc ionar el sistema amb el qual volem inic iar el nostre 
computador. Podre m in iciar amb e l sistema operat iu 
anterior o amb el Linux, d'aquesta manera els dos 
sistemes podran conviure en el mate ix computador i 
podrem tri ar- los elegantment (configurable a posteriori 
a l fitxer /etc/lil o.conf) . 

Figura 7: Tapes de! ¡libre "I/ls/alla/ioll & 
Gelling S/arled Gl/lde " dismbl/i/ per In/eme/. 

Durant la instal·lac ió sera poss ible muntar la 
partic ió de l sistema operatiu anterior com a di rectori 
dins la parti c ió de Linux, d ' aquesta forma es tindra accés 
a tota la informació de les alo'es partic ions del di sc du r. 
A sen ya lar que de moment no accepta noms lI args de 
Win95 (s ' esta treball ant en aixo) tot i que e l sistema de 
fitxers de l propi linux és mo lt més fl exible en quant a 
Il argari a (fins a 255 caracters) i permet múltiples punts 
en un fitxer. 

Si es vo l tenir accés a la in fo rmac ió de Linux des 
del sistema Operatiu DOS e ns haure m de baixar un 
progra ma a no me na t «a li e n» de I'adrec;:a http :// 
ki te .m l.org/programs/a l ie n/. 

Amb aquestes idees ciares la instal·lac ió no hauri a 
de resultar mo l! proble mati ca. Ai xí i tot, a Internet 
podrem trobar tota la info rmac ió necessari a en form a de 
FAQ, HowTo, Mini -HowTo o alo'es documents, mo lts 
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traduüs al caste ll a. Per altra banda, el sistema plug ' n' play 
de Windows 95 no funciona (encara que en Windows 95 
tampoc no ho fa massa bé) , i s' hauran de muntar (sempre 
com a root) la resta de is compo ne nts de l s iste ma 
(disquetera, CD-ROM , placa de so, impressora, ZIP, 

Figura 8: Logo/ip del projec/e de docllmel7lació 
LUCAS (linUx en CAS/e//d) 

scanner i la resta de periferics), pero aixo no sera cap 
problema, j a que la gran Xarxa de la Informació servira 
de biblioteca i no s' haura de fer reserves ni esperar tenir 
sort a l' hora de trobar el nostre problema documentat, j a 
que tot e l sistema es trobara totalment documentat, i 
segur que en tot e l món hi ha algú que ha tingut que 
real itzar les mateixes tasques i les haura documental. 
Així i to t, sempre es tindra accés a les fonts del sistema 
i es podra introduir les modificacions per configurar un 
nou hardware. D'aquesta forma s'elimina la possibilitat 
d 'elTors no documentats, arquitectures desconegudes o 
bugs imposs ibles de so lucionar per molt afici onat a la 
informatica que sigui ho m. 

Una vegada instal·lat, I' interfíc ie amb I'usuari 
sera molt semblant a la de Unix on s' haura de donar un 
nom d ' usuari i un password per entrar al s istema. A més, 
amb la comanda «adduser» es podra crear nous usuru; s 
de l s is te ma . Se mpre hi haura e l supe rusuari que 
s ' encarregara del manteniment de tot e l sistema. Aquest 
superusuari , ano menat root, tindra tots els pri vil eg is de 
configurac ió i mani pulac ió, me ntre que la resta d ' usuari s 
només tindran pri vi legis sobre la seva zona de treball. 
D'aquesta fo rma el sistema queda totalment protegit de 
manipulac ions di fe rents de l rool. 

ALGUNS TRUCS BÁSICS 
PER A DUMMIES 

Hi ha certes instrucc ions basiques de qualsevol 
S.O . que en aquest cas són diferents per les de MS-DOS 
i les de Linux, aquí vo ldríem comentar-ne algunes, 
e ncara que potser resultaran tri via ls , pode n po rtar 
maldecaps si no se conei_xen. Abans de res recordar que 
es trac ta d ' un S .O. multiusuari i e l primer que fa e l 
sistema quan s ' inicia és demanar un nom d' usuari i una 
paraula clau o «password». Aquesta paraula clau l' haura 
demanada durant la insta l·lac ió, pero en cap 1I0c sol·li c ita 
un no m d ' usuari . Ai xo passa perque en e l món UNIX 
sempre hi ha un superusuari anomenat «root». AÍxí per 
tant, e l no m d ' usuari ha introduir sera root i la cl au 
secreta la introdu"ida durant la instal·lac ió . 
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Altres comandes bilsiques estan resumides: 

CONCLUSIONS 

Comanda 
mkdir 
rmdir 
cd .. 

ls -F 
cp 
mv 
rm 
Maj+PgUp 

Maj+PgDown 

halt 

reboot 

AlH Tecles Funció 

man comanda 

Descripció 
Crea un directorio 
Esborra un directori buit. 
Puja al directori superior 
(respectar espai) 
Fer un llistat de fitxers 
Copiar fitxers 
Moure fitxers 
Esborrar fitxers 
Puja la visió de la pantalla 
i permet veure llistats llargs 
Baixa la visió de la pantalla 
i permet veure llistats llargs 
Apagar el sistema 
(sempre com a root) 
Fer un reset 
(sempre com a root) 
Obrir diferents sessions 
en mode no grafic 
Dóna informació detallada 
de cada comanda 

Reszunde!escol1'lOl1desmésimportantsde!linux. 

Linux ha tingut un inici al' entorn universitari, el seu 
desenvolupament es va dur a terme a través de la xarxa 
d'Internet i encara s 'hi continua treballant. Aquesta versió 
de Unix per PC, que per altra banda és gratuita, va fer 
canviar la forma de treballar de molta gentigual que el Unix, 
pero aquesta vegada ja no es tracta tan d'universitats, 
sinó que comen\=a a introduir-se a la casa d'usuaris no 
satisfets amb les modes. 

Linux és freeware, o sigui, de lliure distribució i per 
tant el software que és la vida d'un sistema operatiu i que 
li permet fer tasques avan\=ades, no sera, en la gran 
majoria deIs casos, comercial. Així, la via per aconseguir 
aquest software és per Internet (els programes de qualsevol 
altre sistema necessiten emuladors a no ser que estiguin 
fets amb llenguatge Java), o per revistes que parlin de 
Linux i incloguin un CD-ROM amb aplicacions -que no 
seran demostracions-. Ara bé, actualment no tindrem 
gaires problemes a 1'hora de trobar aplicacions per a 
Linux que facin la gran majoria de tasques que estem 
acostumats, amb 1'única característica de no ser software 
desenvolupat amb el marketing darrera l' orella. 

Ara bé, no tot és de color de rosa a la vida i fins i 
tot el Linux pot tenir alguna pega que s'ha de comentar. 
Primerament, el canvi radical que suposa per l'usuari en 
la concepció de l'ordinador, de la comprensió del 
funcionament d'aquest i deis molts hilbits que s'agafen 
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usant Windows. Linux obliga a que s'entengui, per 
exemple, com funciona la comunicació amb el módem si 
es vol tenir accés a Internet. 

També suposa un sistema de fitxers i de usuaris 
nou, on un usuari té els SEUS fitxers, amb privilegis 
establerts, amb zones ocultes, amb mesures de seguretat, ... 
i tot aixo s'ha d'administrar. Aquest fet no suposa un 
gran trasbals, pero cal aconsellar fer dos usuaris, un per 
només administrar el sistema (root) i 1'altre per usar 
sense perill i evitar, sobretot a 1'inici, fer modificacions 
del sistema irreversibles. 

A més i degut a ser gratuit no hi ha serveis oficials 
per reclamar, amb la qual cosa es pot sentir una mica 
desemparats al principio Aixo es veu compensat amb 
molts fitxers d'ajuda que es poden trobar per Internet, 
fins i tot en castellil. Els darrers anys s'han fundat 
nombrosos grups d'usuaris de Linux en castellil que 
pretenen ajudar a qualsevol usuari amb llengua castella
na. Entre aquests destaquen: 

Projecte LuCAS (Linux en CAStellil): 
http://www.infor.es/LuCAS/ 

Spanish Linux User Group (SLUG): 
http://slug.ctv.es/ 

Grup INSFLUG: 
http://www.insflug.nova.es/ 

També hi ha múltiples adreces personals, entre elles: 

http://slug.ctv .es/ -acastro/slugfaq 
http://vivaldi.Princeton.ED U / -angel/LinuxFocus/Caste
llano 
http://www.cs.us.es/archive/linux.html 
http://www.arrakis.es/-barreiro 
http://slug.ctv.es/-alfredo 
http://www.arrakis.es/-ulusa/linux/linux.html 
http://www.ctv.es/USERS/xose/ 
http://www.redestb.es/personal/jordi vil 
http://www.infor.es/LuCAS/htmls/vendors .html 
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