
Unix och skolans datormiljö

Mål

Målet med labben är att du ska lära dig grundläggande användning av Nadas datorsalsmiljö.
Tanken är att labben ska visa hur du sköter vardagliga sysslor och hur du hittar mer information
när du vill lära dig något nytt men även lära dig använda ett antal program som används flitigt
på CSC.

Vad labben går igenom

• Terminalfönstret – hur du ger instruktioner till datorn på ett effektivt sätt.

• Filhantering i Unix – att skapa, ta bort och skriva ut filer och kataloger.

• Hjälpsystem – hur du klarar dig själv och kan gå vidare efter denna labb.

• Att surfa på nätet samt titta på PDF-dokument.

• E-post – e-posten på KTH

• Redovisning – Hur du redovisar ditt arbete när du är färdig.

Förberedelser

Du bör börja med labben på egen hand före det schemalagda labbtillfället.
Som förberedelse till labben ska du läsa igenom labblydelsen samt de avsnitt i Unix-häftet

”Lathund i Unixanvändning på Nada och KTH CSC” som labblydelsen hänvisar till. Länk till
Unix-häftet finns på kurshemsidan. Allt som står i Unix-häftet är användbar kunskap men gås
inte igenom under labben.

Med hjälp av Unix-häftet, föreläsningen och labblydelsen skall du, innan laborationstillfället,
också besvara nedstående frågor. De ingår i examinationskraven och skall vara korrekt ifyllda
vid redovisning.

1. Vad är ett operativsystem?

2. Vad är en s.k. ”symbolisk länk” och hur skapar du en sådan?

3. Hur kan du rädda en fil du råkat radera av misstag?
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4. Nämn två möjliga sätt att få fram hjälptext gällande kommandot pts.

5. Hur går du tillväga om du behöver mer diskutrymme?

Examination

Redovisning av labben sker genom att du besvarar frågorna ovan och visar upp svaren för en
handledare. Handledaren ställer sedan frågor till dig för att försäkra sig om att du nått upp
till målsättningen. Om handledaren godkänner dig ber du honom eller henne att kvittera på
ditt laborationskvitto, där du själv i förväg med bläck fyllt i ditt namn och personnummer.
Kontrollera även att handledaren noterar dig på sin lista.

Bakgrund

Läsanvisningar

Tanken är att du ska sitta vid en dator och utföra de moment som beskrivs i denna text. I texten
används olika typsnittskonventioner:

Typsnitt Innebär
Skrivmaskin används för text som du skriver in till datorn,

och text som datorn skriver ut.
Kursiv text används för nyckelord.
Fet text anger tangenter, menyrubriker, knappar och

liknande.

När du ska skriva in text eller kommandon till datorn anges det i texten antingen som en
enskild tangent (t.ex. g, m eller y), eller som kombinationer av två tangenter enligt nedan.

C- anger kontrolltangenten, som har texten Control. Kontrolltangenten används alltid till-
sammans med andra tangenter. När det står C-x eller Ctrl-x betyder det att kontrolltangenten
skall hållas nedtryckt medan du trycker på x. Ibland kan man även stöta på beteckningen X̂ som
betyder samma sak som Ctrl-x.

M- uttalas meta, och är någon av de två tangenter med små romber på bredvid mellanslags-
tangenten. M-y innebär att någon av dessa tangenter skall hållas nedtryckt samtidigt som du
trycker y. De flesta tangentborden har inte en metatangent. Ofta använder man då Alt-tangenten
istället.

upp, ned, höger, vänster anger motsvarande piltangent.
retur anger retur- eller entertangenten.
tab anger tabulatortangenten.

Inloggning

Innan du kan börja arbeta måste du logga in. Vid inloggningen talar du om för systemet vem du
är, genom att ange ditt användarnamn och lösenord. På så sätt får du tillgång till dina personliga
filer och inställningar. Mer info om inloggning finns i avsnitt 3.1 i Unix-häftet.
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Uppgifter

Terminalfönstret

Det snabbaste och mest flexibla sättet att ge datorn instruktioner är att skriva in kommandon
i den så kallade kommandotolken. Du startar en sådan genom att klicka på Applications, gå in
under Accessories och välja alternativet Terminal.

Du utför ett kommando genom att skriva in det i fönstret och trycka retur. Prova att ge
kommandot

dator:~>hej

Det existerar inte, så du får ett felmeddelande:

hej: Command not found.

Om du får detta meddelande senare under denna labb eller din tid på KTH brukar det betyda
att du stavat fel (till exempel skrivit mosilla istället för mozilla), eller skrivit in namnet på en
fil istället för namnet på ett kommando.

För att få tillbaka kommandon du skrivit in tidigare kan du använda piltangenterna upp och
ned. Markören kan sedan flyttas med höger och vänster i kommandot.
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Prova att trycka upp och ersätta ditt tidigare kommando hejmed kommandot hejsan. Tryck
retur. Du får samma felutskrift:

hejsan: Command not found.

När man skrivit in långa kommandon och vill ändra något i slutet eller början av raden är
det opraktiskt att bara använda höger och vänster. Ctrl-A går till början av raden, Ctrl-E
går till slutet av raden och Ctrl-K klipper ut all text till höger om markören. (Ctrl-Y klistrar
in.) Ctrl-C avbryter pågående inmatning.

Att känna till och använda dessa kortkommandon är praktiskt och kommer bli ännu nyttigare
i takt med att dina kommandon blir längre och längre.

Uppgift 1

Det första riktiga kommando du ska använda är

dator:~>kpasswd

Det används för att byta ditt lösenord.
Ett bra lösenord är något som är omöjligt att komma på för en utomstående. Namn på

husdjur eller smeknamn är inte bra lösenord.
Det lösenord du väljer bör bestå av minst 6–8 tecken för att det skall anses som säkert. Det

är väldigt lätt att testa alla möjliga kombinationer av ”ord” som består av tre tecken, men det
blir i det närmaste omöjligt om du har ett långt lösenord.

Att skapa ett bra lösenord är lite klurigt, men det finns olika sätt som gör det lätt att själv
komma ihåg vad man valt. Ett sådant sätt är att ta en mening, till exempel:

Jag tycker om att gå till Skansen.
Tag nu första bokstaven i varje ord: jtoagts
Lägg till en siffra och ett specialtecken någonstans samt gör två bokstäver stora: jToa5Gt-s
Hitta på ett eget lösenord enligt denna (eller någon annan) metod, skriv kpasswd följt av

retur och fyll i ditt gamla och nya lösenord (två gånger). Skriv upp ditt nya lösenord men förstör
lappen så fort du lärt dig det.

Obs! Släng inte den gamla lösenordslappen! Du kommer att behöva den igen då du skall log-
ga in på ditt kth.se-konto som används för t.ex. e-post. Gå in på http://www.kth.se/student/minasidor/
för att byta lösenord även på ditt kth.se-konto. Användardatabaserna på Nada och på KTH centralt
är tyvärr inte synkroniserade, mer än att du från början har samma lösenord i de båda databaser-
na. Ett lösenordsbyte på det ena stället kommer därför inte att påverka lösenordet på det andra
stället.

Uppgift 2

När du nu bytt lösenord är det praktiskt att också välja kursomgång. Det görs genom att ge
kommandot

För DD1301 (fysiker): dator:~>course join datintro11

eller för DD1341 (dataloger): dator:~>course join inda11

som anpassar din datormiljö så att du till exempel får aktuella meddelanden från kursledaren
när du loggar in.
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Du ska också meddela att du är aktiv på kursen i rapporteringssystemet Rapp. Det används
för att rapportera dina resultat, vartefter dessa blir godkända.

För att registrera dig i Rapp, gå in på http://rapp.nada.kth.se och logga in. Du får då
upp en lista med kurser som du är antagen till, men inte har registrerat dig som aktiv. Klicka
på DD1301 eller DD1341 och välj Jag deltar i kursen för att markera att du deltar i kursen. Du
måste göra det här för att kunna bli godkänd på kursens labbar.

När du redovisat en uppgift i en kurs kan du kontrollera resultatet i Rapp. Det gör du genom
att välja Mina resultat från huvudmenyn i Rapp och välja kursen du är intresserad av (DD1301
eller DD1341 för introkursen).

Filhantering

Filsystemet

Uppsatser du skriver, program som du skapar eller andra former av information som du vill lagra
sparas på en dator i filer. Du väljer själv namn på dina filer, till exempel Hello.java (”.java” anger
att filen innehåller javakod) eller myYatzyGame (ett program/kommando som sedan kan startas
från terminalfönstret). Filnamn bör avspegla innehållet i filerna för att göra dem enklare att
hitta i framtiden.

I takt med att antalet filer ökar vill man göra något slags logisk indelning av dem. Detta
görs med kataloger, för Windows-användare kanske mer kända som ”mappar”. En katalog kan
innehålla både filer och flera andra kataloger.

Som student skapar man kanske katalogen kurser, som i sin tur innehåller katalogen datin-
tro11. I dessa kataloger lägger man sedan de kataloger och filer som behöver skapas till varje
kurs.

Du ska nu bekanta dig med filsystemet på skolan.

1. Lista vilka filer du har i din hemkatalog genom att klicka i terminalfönstret och sedan
skriva kommandot

dator:~>ls

som står för LiSt. Du kommer då att få en listning av de synliga filer som finns i den
katalogen som du står i. Om du istället skriver

dator:~>ls -a

så kommer du att lista alla filer i katalogen. Filer vars namn börjar med en punkt är dolda
om man inte skriver med flaggan -a till ls.

Om man vill visa mer information om filerna, till exempel filstorlek och när de skapats kan
man istället skriva

dator:~>ls -l

Om man vill kombinera alternativen samtidigt kan man göra det genom att skriva

dator:~>ls -la
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2. Visa nu innehållet i filen README som ligger i din hemkatalog genom att i terminalfönstret
skriva

dator:~>less README

I denna fil kan du hitta information om de olika filerna som finns i din hemkatalog samt
lite information om systemet.

3. Skapa en tom fil i din hemkatalog genom att skriva

dator:~>touch minfil

Kontrollera med kommandot ls att filen finns där.

4. Skapa sedan en ny katalog med kommandot

dator:~>mkdir minkatalog

Kontrollera återigen med kommandot ls att även katalogen nu finns där.

5. För att kopiera filer använder du kommandot cp (CoPy). Det kräver två argument; först
anger man sökväg till filen som ska kopieras, och sedan sökväg till var kopian ska hamna.
För att kopiera minfil till minfil2 skriver du alltså:

dator:~>cp minfil minfil2

(Om du vill kopiera filer mellan kataloger måste du ange sökvägen dit från den katalog du
befinner dig i för tillfället.

För att kopiera minfil till katalogen Public i din hemkatalog kan du skriva cp minfil
Public/ om du står i din hemkatalog.

Om du står i en annan katalog och vill kopiera minfil till din hemkatalog kan du skriva cp
minfil ~. ~är en förkortning för sökvägen till din hemkatalog.)

Använd ls för att kontrollera att filen minfil2 existerar.

6. För att flytta filer använder du kommandot mv (MoVe) som också ska ha minst två argu-
ment. Det sista argumentet är målet, d.v.s. dit du vill flytta filen. Målet kan antingen vara
en katalog eller ett annat filnamn. I det senare fallet kommer du att byta namn på filen.

Flytta filen minfil till din katalog minkatalog genom att skriva

dator:~>mv minfil minkatalog

Tänk på att om du flyttar eller kopierar en fil till en katalog där det redan finns en fil
med samma namn som filen du flyttar så skrivs filen över utan att fråga dig om saken. Var
därför försiktig med hur du flyttar och kopierar filer.

7. Pröva nu att byta till katalogen minkatalog med kommandot cd (Change Directory)

dator:~>cd minkatalog
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Lista filerna i denna katalog med ls-kommandot och se efter att minfil ligger där.

8. För att kunna ta bort en katalog måste den vara tom, ta därför bort filen med kommandot

dator:~/minkatalog>rm minfil

9. Du kan gå tillbaka till din hemkatalog genom att skriva kommandot

dator:~>cd

10. Väl tillbaka där tar du bort den nya katalogen med

dator:~>rmdir minkatalog

Något som förenklar ditt arbete är tab-tangenten. Om du nu skriver rm mi och trycker
tab kommer kommandotolken fylla i hela filnamnet (minfil2). Detta fungerar även för
kommandon; skriv in de första bokstäverna i kommandonamnet och tryck tab. Om det
inte fylls i något har du antingen stavat fel eller så finns det flera kommandon som börjar
med samma bokstäver. Du kan då visa dessa alternativ genom att trycka tab igen.

11. Ta bort filen minfil2 med hjälp av dina nyvunna kunskaper.

Något som Windows-användare är ovana vid är att man skiljer på versala och gemena
bokstäver i filnamn.MinFil ochminfil kan alltså ligga i samma katalog och ha olika innehåll.
Normalt finns det ingen anledning att använda stora bokstäver i filnamn.

Skriva ut filer

Digital information i all ära, men ibland är det praktiskt att ha saker och ting på papper. Om
man vill skriva ut en webbsida gör man det normalt från sin webbläsare eller motsvarande, men
som vanligt går allting också att göra från terminalfönstret.

Två sätt att skriva ut filen fil är att ge kommandona lp fil eller lpp fil. lp ger en ren
textutskrift, medan lpp erbjuder större möjligheter att formatera utskriften.

De två viktigaste skrivarkommandona är dock lpq och lprm -.
Kommandot lpq visar upp skrivarkön. Det händer ganska ofta att man försöker skriva ut en

fil, men ingenting kommer. Försök inte skriva ut samma sak igen! I nittionio fall av hundra finns
det en naturlig förklaring; slut på papper, ingen toner, eller någon annan håller på att skriva
ut ett stort arbete som inte är klart ännu. Om du försöker skriva ut samma fil fyra gånger till
och sedan tröttnar och går hem skapar du enorm irritation när skrivarens problem är åtgärdade.
Ingen blir glad av att hitta din uppsats i fem exemplar, det kostar pengar för skolan och är
onödigt slöseri med miljöresurser. Om din fil inte skrivs ut, använd då lpq för att se om den står
i kön och om det är något fel på skrivaren.

Kommandot lprm - är kommandot som används för att ta bort köade jobb. Använd det när
du inser att du börjat skriva ut något av misstag eller om skrivaren är bortom all räddning.
Glöm aldrig bort lpq och lprm -.

När skrivaren är trasig är hoppet inte ute om att få sina filer på papper, tvärtom. Efter att ha
tagit bort sin utskrift från kön är det lätt gjort att skriva ut filen i salen bredvid. Kommandona
lp -d yellow fil eller lpp -Pyellow fil skriver ut filen fil i salen Gul.
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Uppgift 3

Ge kommandona lpq och lprm - för att kontrollera hur de fungerar. Hämta sedan hem och skriv
ut labbkvittot som finns tillgängligt under Labbar på kurshemsidan.

Användares hemkataloger

Egentligen ligger inte din hemkatalog i roten på filsystemet utan en bit ner. Om ditt användar-
namn är u1abcdef har du din hemkatalog i /home/f/u1abcdef. (Det ensamma f:et tas alltså från
den sista bokstaven i användarnamnet.)

För att du ska slippa skriva hela namnet till din katalog finns det ett enklare sätt. Genom
att sätta ett tilde (˜) före ett användarnamn, hänvisar man till den användarens hemkatalog.
Eftersom den egna hemkatalogen används oftare än andra användares låter man ett ensamt tilde
utan användarnamn betyda den egna hemkatalogen.

Om användaren u1abcdef/alice vill referera till filen README i sin katalog Mail går det
följaktligen att göra detta via alla dessa sökvägar:
/home/f/u1abcdef/Mail/README
˜u1abcdef/Mail/README
˜alice/Mail/README
˜/Mail/README

Skulle alice däremot vilja referera till en fil med samma namn, men i Mail-katalogen som
tillhör u1ghijkl/bob skulle den sistnämnda inte fungera:
/home/l/u1ghijkl/Mail/README
˜u1ghijkl/Mail/README
˜bob/Mail/README

Utöver katalogen /home (där alla användares personliga filer lagras) finns ett antal andra
kataloger i roten av filträdet. Ett viktigt exempel är /info, där varje kurs kan lägga upp filer till
sina studenter och /pkg där de flesta program på CSC finns.

Manövrera i filsystemet

För att röra sig mellan kataloger använder man kommandot cd (Change Directory). Det kan
användas på ett par olika sätt:

Kommando Betydelse
cd eller cd ˜ Går till din hemkatalog.
cd katalog Går till katalogen katalog.
cd .. Går till katalogen ovanför den du står i.
cd / Går till roten av filsystemet.

Pröva att ge följande kommandon och notera hur terminalfönstret hela tiden visar var du
befinner dig:

cd /info/datintro11/filer/
cd ..
cd
cd Public
cd ..
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Även här kan du använda tab för att fylla i och visa alla möjliga kataloger. Lär dig att skriva
cd /i[tab] istället för att skriva cd /info/.

Uppgift 4

Prova kommandona mkdir, cd, cp, less, mv, rm och ls genom att utföra följande uppgifter:

1. Skapa katalogen kurser med underkatalogen datintro11 i din hemkatalog.

2. I katalogen /info/datintro11/filer/ finns filen .emacs. Kopiera denna fil till din hemkatalog.

3. Kopiera filen .emacs i din hemkatalog till en ny fil med namnet testfile.

4. Visa upp innehållet i filen testfile i terminalfönstret.

5. Flytta filen testfile till katalogen kurser/datintro11/ som du skapade nyss.

6. Gå till katalogen kurser/datintro11/ och ta bort filen testfile.

7. Kontrollera att katalogen datintro11 nu är tom och att filen .emacs finns i din hemkatalog.
Vilken flagga måste du ange för att den ska visas?

Rättigheter

De filer du skapar kan bara ändras av dig och dem som är systemansvariga. Du kan dock själv
ge andra användare möjlighet att läsa, skriva eller skapa filer i vissa kataloger på ditt konto. Det
är praktiskt om man labbar två och två eller i större grupper.

Det finns sju olika rättigheter som kan tilldelas en katalog:

Rättighet Betydelse Förklaring
r Read Rätt att läsa innehållet i filer.
l List Rätt att kolla vilka filer som existerar.
i Insert Rätt att skapa nya filer.
d Delete Rätt att ta bort filer.
w Write Rätt att ändra i redan existerande filer.
k Lock Rätt att låsa filer.
a Administrate Rätt att ändra rättigheter.

”Rättigheten” none används för att ta bort samtliga rättigheter.
Du kan se vilka rättigheter som är satta för en katalog med kommandot

dator:~>fs la [katalog]

där la är en förkortning för ListAcl. (ACL står för Access Control List vilket kan översättas med
åtkomstlista.)

Rättigheter sätts med kommandot

dator:~>fs sa [katalog] [användare] [rättigheter]

där sa betyder SetAcl, i analogi med la ovan. Du måste ange tre parametrar till kommandot,
först vilken katalog rättigheterna skall sättas i, sedan vilken användare det berör och slutligen
vilka rättigheter det rör sig om.

9 (17)

DD1301 Datorintroduktion - Laboration 1 - Unix och skolans datormiljö • Höstterminen 2011



Rättigheterna är en bokstavskombination av de ovan nämna bokstäverna och skrivs ihop som
ett ”ord”.

Anta att användaren u1abcdef vill ge sin labbkompis u1ghijkl rättigheter att ändra i deras
gemensamma projekt-katalog, medan kursledaren antonjon bara ska få titta på koden utan att
ändra i den. Det ordnas genom att skriva:

dator:~>fs sa ~/projekt/ u1ghijkl rlidwk
dator:~>fs sa ~/projekt/ antonjon rl

Skulle u1abcdef senare vilja byta labbkompis kan rättigheterna tas bort genom att skriva:

dator:~>fs sa ~/projekt/ u1ghijkl none

Ge aldrig bort administratörsrättigheter (a) i dina egna kataloger, och var försiktig med att
ge bort rättigheter i din rotkatalog. Om du vill göra filer allmänt läsbara är det enklast att lägga
dem i ˜/Public, och vill man vara riktigt hemlig lägger man filerna i ˜/Private.

Skivutrymme

Kommandot fs används också för att visa hur mycket ledigt skivutrymme du har på ditt konto.
(Normalt får du 200 MiB när du börjar, det brukar räcka utmärkt till det arbete du gör på CSC.)
För att se hur mycket ledigt utrymme du har skriver du

dator:~>fs lq

där lq är en förkortning av ListQuota. ”Konstiga” felmeddelanden som att systemet inte kan
skapa nya filer och liknande beror ofta på att kontot är fullt.

Håll uppsikt över ditt skivutrymme och var ute i god tid med att rensa undan och/eller
begära mer från systemgruppen så att du inte övertrasserar ditt konto. För att visa hur mycket
plats olika filer tar kan du använda kommandot du (Disk Usage), genom att skriva till exempel

dator:~>du ~/

Om du vill få bättre översikt över vad som tar plats finns även programmet baobab som även
finns under Applications → Accessories → Disk Usage Analyzer.

Uppgift 5

Gå till din hemkatalog och skapa först en katalog som heter kurser, och i den en till katalog
som heter intro. Ge kursledaren antonjon läsrättigheter i katalogen ˜/kurser/intro/. Har du en
labbkompis så ge den läs- och skrivrättigheter i katalogen också.

Läsa vidare

Om du vill skapa grupper av flera användare som alla ska ha samma rättigheter kan du göra det
med kommandot pts.

Hjälpsystem

En vanlig situation man hamnar i är att man vill göra något, har ett hum om vilket kommando
som borde vara bra men inte vet exakt vilka argument man ska använda. Till exempel vill man
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kanske lista alla filer i sin hemkatalog, men sorterat från z–a istället för a–z. Det är ganska
uppenbart att man vill använda ls, men lite oklart vad man mer ska skriva.

Det första man provar då är kommandot man kommando (=MANual). Det slår upp och visar
den hjälptext som finns skriven om kommandot ifråga. Prova att skriva

dator:~>man ls

Efter lite bläddrande (genom att trycka mellanslag) ner till rubriken ”OPTIONS” hittar
man vilka argument som ls känner igen och hanterar, sorterat i bokstavsordning. Ytterligare
bläddrande visar att -r verkar vara ett lämpligt val:

-r Reverses the order of sort to get reverse
alphabetic or oldest first as appropriate.

Genom att skriva ls -r ~/ visar du alltså upp hemkatalogen, sorterad från z–a.
En del kommandon har dock ingen manual inlagd. De brukar då (oftast) visa upp något slags

hjälptext om man ger någon av parametrarna -h, –help, -help eller help. Detta gäller till exempel
course-kommandot. Prova att göra

dator:~>man course

och

dator:~>course help

Genom att använda något av ovanstående sätt brukar det gå att få veta mer om det kommando
man vill använda. Vet man däremot inte vad kommandot heter kan man istället prova

dator:~>man -k [keyword]

där keyword är det område man är intresserad av. man -k clock visar till exempel upp namn på
kommandon som gör allt från att sätta en alarmklocka till att starta ett program som imiterar
Fröken Ur.

Lägg dessa angreppssätt på minnet och använd dem nästa gång du inte vet vilket kommando
du ska ge för att lösa en uppgift.

Textredigerare

Det finns många sätt att ändra innehåll i filer men det vanligaste är kanske att använda sig av
en textredigerare. Det finns många att välja på men vi kommer börja att använda gedit som går
att starta genom att skriva

dator:~>gedit &

Du kan även öppna gedit genom program-menyn. gedit är en grafisk redigerare som bland annat
har syntaxfärgning av text (eng. syntax highlightning) vilket hjälper både vid läsning och skriv-
ning. Om det är så att du är van vid en annan textredigerare kan du använda denna. Om du är
intresserad att använda någon annan redigerare kan du testa Vim eller Emacs som du kan läsa
mer om i den alternativa labben.

I vissa lägen kanske man är fjärransluten mot en dator och saknar tillgång till ett grafiskt
interface. Det finns då andra textredigeringsverktyg som är anpassade för detta. Ett vanligt
sådant heter nano och både Vim och Emacs fungerar bra att använda direkt i en terminal.
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Uppgift 6

Öppna filen .bashrc i din hemkatalog genom att starta ett textredigeringsverktyg från terminalen.
Punkten i början av filnamnet markerar att filen är dold, du kan därför behöva öppna filen

direkt från terminalen genom att skriva dit filens namn när du startar ditt program. Lägg sedan
till raderna

# Own aliases
alias oops=’lprm -’

ovanför fi-raden längst ned i filen och spara. Tack vare denna rad kan du i framtiden skriva oops
i ett terminalfönster när du inser att du börjat skriva ut något onödigt och vill rädda ett träd.

Du kan även lägga in egna kortkommandon här på samma sätt.
Vissa program startar textredigeringsverktyg automatiskt. Det är då trevligt om det verktyg

du själv är van vid startas. För att ställa in detta finns en inställning i .bashrc. En bit ned från
toppen av filen hittar du följande tre rader:

## Use emacs as editor (instead of vi)
export EDITOR=emacs
export VISUAL=emacs

Som du ser är filen från början inställd på att använda emacs som standardverktyg. Om du
känner att du hellre vill använda andra program kan du ändra det här. EDITOR anger vilket
verktyg som ska användas i en textbaserad kommandotolk, medan VISUAL anger vilket verktyg
som ska användas när det öppnas i ett eget fönster.

Om du vill använda Emacs behöver du inte ändra på någonting. Om du istället vill använda
något annat måste du byta ut innehållet efter likhetstecknen på de två raderna.

Om man exempelvis föredrar Vim skulle det istället kunna se ut såhär:

## Use Vim as editor
export EDITOR=vim
export VISUAL=gvim

gVim är den grafiska versionen av programmet Vim. Om man istället föredrar ett enklare
verktyg kanske man istället väljer nano och gedit istället:

## Use nano and gedit as editors
export EDITOR=nano
export VISUAL=gedit

Spara filen igen innan du stänger ned den.

Internet

Ett vanligt sätt att presentera information är att lägga upp olika typer av dokument på Internet.
Allt från oformaterade textfiler, HTML-filer, PDF-filer, och ibland även Word- och Excel-filer
kan dyka upp på nätet.

För att ta del av denna information behöver du en webbläsare. Den hämtar dokument från
olika adresser på Internet och presenterar dem på ett läsbart sätt. Beroende på vilken typ av
dokument som du vill ta del av kan det krävas olika typer av läsare.
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Majoriteten av all information kommer du åt med webbläsaren Firefox. Den startas med
kommandot

dator:~>firefox &

från ett terminalfönster. Prova att skriva in http://www.kth.se/csc/it-support-csc i textfäl-
tet bredvid rubriken ”Location”, trycka enter och titta runt på den information som presenteras.

Ibland dyker det trots allt upp filer som Firefox inte klarar av att visa upp. De vanligaste
fallen är följande:

• PDF-filer (filnamn som slutar med ”.pdf”) kan visas med Document Viewer, som kan startas
med kommandot evince.

• Filer från Microsoft Office kan öppnas med programmet OpenOffice.org. Det finns dock
risk för att vissa funktioner inte stöds fullt ut.

Uppgift 7

Prova:

• Logga in på http://www.kth.se/student/minasidor/ och byt lösenord på ditt kth.se-
konto om du inte redan gjort det.

• Leta reda på denna kurs webbplats från http://www.csc.kth.se.

• Titta runt på sektionshemsidan, http://www.d.kth.se eller http://www.f.kth.se, för
att se vad vad som händer på din sektion.

E-post

Ett e-brev är ett meddelande som överförs mellan datorer och som sedan kan läsas vid valfri
tidpunkt av mottagaren. För att skicka och ta emot sådana meddelanden behöver du normalt
en så kallad e-postadress.

I samband med att du började på KTH har du fått en egen adress på formen användarnamn@
kth.se. De som studerar på CSC får dessutom en adress under domänen csc.kth.se som initialt
eftersänds till KTH-adressen. På http://www.sgr.csc.kth.se finns information om hur du kan
ändra så att post istället eftersänds från KTH till CSC och tvärtom för den som ångrar sig och
vill byta tillbaks. Observera att lösenordet för åtkomst av e-post under kth.se är knutet till ditt
kth.se-konto och inte till CSC. Lösenordet på kth.se-kontot byter du på http://www.kth.se/
student/minasidor/. Här kan du även ställa in eftersändning av din e-post så att du får den
till den adress du vanligen kollar av. Detta är viktigt att göra om du inte tänker läsa din
e-post via kth.se. Kth.se-adressen är ofta den enda kontaktväg kursledare och andra
använder. Från början fick du samma lösenord både på CSC och på kth.se-kontot. Om du har
tappat bort din lösenordslapp måste du bege dig ner till Delfi och be om ett nytt lösenord.

Din e-post använder du via http://www.kth.se/student/webmail/.

Modulsystemet

Det finns ett stort antal program installerade på CSC, men du har bara direkt tillgång till ett fåtal
av dessa från terminalfönstret. Detta har rent praktiska skäl – det skulle bli oöverblickbart och
gå långsamt om man hade tillgång till allting direkt. Istället används ett så kallat modulsystem.
För att till exempel få tillgång till kommandot sm (=SimaManager) behöver du först lägga till
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modulen sima med kommandot module add sima. Terminalfönstret läser då in informationen i
sima-modulen och du får tillgång till kommandot sm som startar programmet SimaManager.

Om du vill slippa ge kommandot module add sima i alla framtida terminalfönster kan du an-
vända kommandot module initadd sima. Det uppdaterar filen ˜/.modules så att sima-modulen
laddas automatiskt nästa gång du loggar in.

För att se vilka moduler som för tillfället är laddade kan man ge kommandot module list.
module help ger ytterligare information om möjliga väljare till kommandot module.
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Redovisning

För att redovisa denna och kommande labbar används programmet SimaManager. Tanken med
detta är att studenter ska kunna ställa sig i kö när de vill få hjälp eller redovisa, och sedan
fortlöpande se hur kön rör sig framåt. Det är praktiskt att kunna se hur lång tid personerna
framför väntat på sin tur, och skönt att veta att ingen suddar ut ens namn från whiteboard-
tavlan.

Uppgift 8

Prova att ge följande kommandon:

dator:~>module add sima
dator:~>module initadd sima
dator:~>sm

(I framtiden behöver du bara ge det sista kommandot.) Efter en liten stund dyker ett fönster
i stil med figur 1 upp.

Figur 1. SimaManager.

Markera kursen intro och klicka på Login. En, måhända tom, lista över människor som vill
ha hjälp eller redovisa dyker upp. Ställ dig sist i kön genom att klicka på Queue, markera
”Redovisning” och bekräfta med OK. Luta dig tillbaks eller gå igenom informationen på nästa
sida. Den är inte obligatorisk, men mycket användbar.

Om du någon gång vill redovisa från en bärbar dator du har med dig till en labb behöver
du ansluta till skolans datorsystem, vilket du kan läsa om under Arbeta hemifrån. Om du inte
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har anslutit med möjlighet att starta grafiska program finns en textversion av SimaManager som
startas med kommandot st.

Ytterligare information

Nedanstående behöver inte redovisas, men är nyttigt och användbart att känna till.

• finger [användarnamn] visar personlig information om en användare.

• xfinger [användarnamn] visar upp den bild på en användare som finns lagrad i databasen.

• chphone lagrar ditt telefonnummer så att andra människor vet vart de ska ringa när de vill
nå dig (visas med finger enligt ovan).

• xkill är ett enkelt sätt att avsluta program som har hängt sig.

• ls > minfil skriver ut mappinnehållet till filen minfil istället för till skärmen. Detta fun-
gerar med alla terminalprogram.

• ls -l | grep min skriver bara ut raderna som innehåller min. Även detta fungerar med
alla terminalprogram.

• Om man ger kommandot firefox istället för firefox & kommer terminalfönstret vara
låst tills mozilla avslutas. (Gäller inte bara firefox, utan alla kommandon.) Denna låsning
kan brytas genom att trycka C-z för att pausa programmet, och därefter ge kommandot
bg (BackGround) för att starta programmet i bakgrunden igen. Om man vill gå åt andra
hållet kan man ge kommandot fg (ForeGround) istället.

Arbeta hemifrån

Ett bra sätt att lära sig mer om skolmiljön är att komma åt allt hemifrån och till och med
köra program hemifrån. Du kommer behöva program som ansluter sig säkert till KTH och sedan
en X-server som gör att du kan köra program via KTH men att det verkar som om det körs
på din dator. När du fått ditt system att fungera testa att köra gedit. Det ska komma upp i
ett eget fönster, inte i terminalfönstret. Installationen av programmen är lite olika beroende på
operativsystem så se nedan för ditt operativsystem.

Windows

Använder du Windows måste du installera ett eller flera program. Det finns ett program som
kan täcka många behov av Unix-program i Windows som heter Cygwin. Det är ett helt system
där du har möjlighet att anpassa vilka program du vill ha med.

Börja med att ladda ner Cygwin (http://www.cygwin.com/). När du startar installationsfilen
kommer du gå igenom flera steg men i ett steg kommer du kunna välja vilka program du vill
installera. Här är det viktigt att du får med de program som behövs vid uppkoppling mot KTH
och en X-server. De paket du ska välja är openssh för säkeranslutning till KTH, xorg-server
och xinit för att installera Cygwin/X som är X-servern. Det kan ta lite tid att installera då
programmet hämtar hem de paket du valt och sedan installerar dem. När den väl har slutfört
startar du Cygwin, som kommer visa ett terminalfönster, där kör du kommandot

dator:~>ssh [användarnamn]@s-shell.csc.kth.se -X
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Du skriver sedan in ditt lösenord och du borde då vara inne på KTH, testa gärna att köra något
program, t.ex. gedit.

Det finns även andra program till Windows men det är få som har en X-server och är gratis.
Om du bara vill ha tillgång till en terminal så kan du göra detta enklast med hjälp av putty
som är en mycket litet program som gör att du snabbt kan komma in på KTH. Testa att ladda
ner det på http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html och välj
att ansluta till s-shell.csc.kth.se.

Mac OS X

På Mac finns redan en terminal och SSH installerad så det är bara att koppla upp dig mot KTH.
Start Terminal och kör

dator:~>ssh [användarnamn]@s-shell.csc.kth.se

Om du dessutom vill kunna öppna program i egna fönster med en X-server är det i och
med några OS-versioner sedan förinstallerat och heter X11. Om det inte är förinstallerat kan du
installera det via installations-CD eller från Apples hemsida. Du kan testa och se om du har en
X-server genom att försöka köra kommandot med -X-flaggan

dator:~>ssh [användarnamn]@s-shell.csc.kth.se -X

Linux

Du använder förmodligen redan en X-server (även om du inte vet om det) och SSH är antagligen
förinstallerat. Kör kommandot

dator:~>ssh [användarnamn]@s-shell.csc.kth.se -X

Om detta inte fungerar kan du behöva installera SSH-mjukvara. Den vanligaste klienten för
Linuxsystem heter OpenSSH och finns i nästan alla system för pakethantering.
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