
 Resumo dos comandos Unix

❚ listando arquivos: ls, ls -l (listagem longa) , ls -a (listagem completa)

❚ copiando arquivos: cp, cp -r (copia recursiva, inclui diretorios)

❙ - obs se o destino for um diretorio, a copia tem o mesmo nome do 
arquivo/diretorio original

❚ movendo arquivos: mv

❚ procurando arquivos: find (ex. find /home/alan -name “oque”)

❚ procurando um arquivo com algum texto: grep (apenas para arquivos), grep -r 
(investiga subdiretorios)

❚ contando as linhas, palavras e caracteres de uma arquivo: wc, wc -l (apenas linhas)

❚ criando e removendo diretorios: mkdir, rmdir (so diretorios vazios)

❚ removendo arquivos e diretorios: rm (so arquivos), rm -r (arquivos e diretorios 
completos)

❚ conectando a um computador remoto:  ssh (ssh usuario@computador)

❚ copia de arquivos remota: scp, scp -r (a diferenca em relacao a cp e' que um dos 
arquivos eh remoto, ex alan@ime.usp.br:dir1/arquivo)

❚ pegando paginas da web ou sites inteiros pela linha de comando: wget, wget -m, wget 
-r, wget -r -k

❚ achando um comando com um tema: apropos

❚ manual on-line: man



Resumo dos comandos do Emacs

❚ carregando um arquivo C-x C-f
❚ gravando um arquivo C-x C-s
❚ gravando um arquivo com outro nome C-s C-w
❚ procurando uma palavra C-s 

❙ para ir para a próxima ocorrência, digite C-s de novo

❙ “bascskapce”volta~`as palavras encontradas anteriromente

❙ voltar a digitar continua busca incremental

❚ substituir palavras
❙ todas: M-x replace-string

❙ caso a caso: M-x query-replace

❚ sair do emacs C-x C-c
❚ navegando em diretórios

❙ para carregar um diretório faça a igual ao procedimentos para arquivos

❙ para entrar num sub-diretório ou abrir arquivo, colocar cursor no nome e digitar a letra “e”

❙ fazer o acima na entrada “..” sobe um diretório.

❚ saindo do comando atual (quando seu emacs começa a apitar) C-g


