
GESTIÓ DE PERMISOS 

Creeu una carpeta de nom: laprimera i a dins un document o fitxer buit de 
nom: elprimer. 

Amb el botó dret sobre el fitxer buit, trieu l’opció: Propietats. S’obrirà una 
nova finestra amb les propietats del fitxer elprimer.  

 
Cerqueu la pestanya Permisos:  

• Qui és el propietari del fitxer? 

• A quin grup pertany el fitxer? 

• Apunteu la vista text i la vista de nombre dels permisos del fitxer 

A la vista text obtindreu:  
una r = Lectura , una w = Escriptura i una x = Execució  
per a cada un dels permisos del fitxer: del propietari, del grup o dels altres. A 
la vista numèrica obtindreu un número:  
0 = — 1 = –x 2 = -w- 3 = -wx 4 = r– 5 = r-x 6 = rw- 7 = rwx  
per a cada un dels permisos del fitxer: del propietari, del grup o dels altres:  
En el nostre fitxer: La vista text: - rw- — — equival a la vista numérica: 6 0 0  
El primer - de la sèrie indica el tipus: - = fitxer i si fos una d = carpeta.  
Feu la mateixa investigació dels permisos sobre la carpeta: laprimera.  
A continuació, crearem uns quants arxius més:  

• Utilitzeu el botó dret per copiar el fitxer de nom elprimer i l’enganxeu a 
la mateixa carpeta. Reanomeneu-lo amb el nom elsegon i per acabar 
el podeu moure a la paperera del sistema. Comproveu que és a la 
paperera i buideu-la amb l’opció: Fitxer | Buida la paperera o fent 
servir el botó dret i l'opció Buida la paperera. 



• Amb el mateix procediment anterior feu tres fitxers nous de nom: 
elsegon, eltercer i elquart. 

• Tot seguit, comprimiu els quatre fitxers de la carpeta en un sol fitxer 
amb format tar fent el següent: 

1. Seleccioneu la carpeta laprimera amb un clic sobre ella. 
2. A continuació, executeu l’opció : Edita | Crea un arxiu 
3. La pantalla 'Crea un arxiu' permet canviar el nom del fitxer amb 

extensió per defecte .tar.gz. 
4. Si feu clic sobre el botó Crea, obtindreu un fitxer comprimit. 
5. Per extreure els fitxers d’un arxiu comprimit, podeu fer servir l’opció del 

menú: Edita | Extreu ací o amb el botó dret amb la mateixa opció. 

 

(Informació estreta del curs D111) 

 


