
Unix för Linuxanvändare (alternativ laboration 1)

Mål

Målet med labben är att du ska lära dig de största skillnaderna mellan ett Linuxsystem och
CSC:s Unixsystem, gå igenom program som används flitigt i vardagen på CSC, var du hittar
information och vart du ska vända dig om det dyker upp fler frågor.

Labben riktar sig till dem som har tidigare erfarenhet av att använda Linux- och/eller Unix-
system, och kommer därför inte att behandla filhantering, terminalfönster och liknande som tas
upp i den ”vanliga” Unixlabben. Det är en bra idé att gå igenom nybörjarlaborationen för att se
om det är något du kanske inte vet.

Vad labben går igenom

• AFS

• Kerberos

• Modulsystem

• Fönsterhanterare och skal

• Textredigeringsverktyg

• Firefox

• E-post

• Redovisning av laborationer

Förberedelser

Som förberedelse till labben ska du läsa igenom labblydelsen samt de avsnitt i Unix-häftet ”Lat-
hund i Unixanvändning på Nada och KTH CSC” som labblydelsen hänvisar till, häftet finns att
ladda ner från kurshemsidan.

Du får gärna börja med labben på egen hand före det schemalagda labbtillfället. Allt som
står i Unix-häftet är användbar kunskap men gås inte igenom under labben. Med hjälp av Unix-
häftet och labblydelsen skall du, innan laborationstillfället, också besvara nedanstående frågor.
De ingår i examinationskraven och skall vara korrekt ifyllda vid redovisningen.

1. Vad är ett operativsystem?
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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?

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 ett par frågor för att försäkra sig om att du nått upp till
målsättningen. Om handledaren godkänner dig, så be henne/honom fylla i din kvittensblankett
(där du naturligtvis själv i förväg med bläck fyllt i ditt namn och personnummer) och kontrollera
att hon/han noterar dig på sin lista.

Om du inte sedan tidigare har ett labbkvitto utskrivet, hämta det från kurshemsidan och
skriv ut det.

Uppgifter

Incheckning

Det första du ska göra är att checka in på kursen. Det gör du med kommandona

dator:~>course join datintro11 eller inda11

Passa också på att ändra ditt lösenord med kommandot

dator:~>kpasswd

innan det är dags för lite mera matnyttiga kunskaper.

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 CSC och på KTH centralt
är tyvärr inte synkroniserade, mer än att du initialt har samma lösenord i de båda databaser-
na. Ett lösenordsbyte på det ena stället kommer därför inte att påverka lösenordet på det andra
stället.

AFS

Filsystemet som används på CSC kallas AFS (=Andrew File System). Det är ett distribuerat
filsystem som möjliggör delning av filer och resurser mellan klienter och servrar. Större delen av
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den mjukvara du har tillgång till ligger alltså inte lokalt, utan finns rent fysiskt på stora servrar
nere i CSC:s datorhallar.

Roten i ett AFS-system är /afs. ls /afs visar vilka celler som är anslutna till systemet. En
cell är ett antal servrar som tillsammans utgör ett slutet filsystem. En cell kan vara lokal (ligga
på samma LAN) eller finnas på andra sidan jordklotet.

Rättigheter i ett AFS-system sköts med ACL:er (Access Control List). Varje katalog har en
egen ACL där det specificeras vilka användare, eller grupper av användare, som kan utföra vilka
operationer. Se tabell 1 för en lista över de rättigheter som existerar. ”Rättigheten” none används
för att ta bort samtliga rättigheter.

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.

Tabell 1. Rättigheter i AFS.

Rättigheter sätts med kommandot fs. De vanligaste kommandona är

dator:~>fs la [katalog]

som visar rättigheter (=ListAcl) för en katalog,

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

som sätter rättigheter (=SetAcl) för en katalog, och

dator:~>fs lq

som visar ledigt utrymme på kontot (=ListQuota). Mer information ges av kommandot

dator:~>fs help

Det går också att skapa grupper av användare. Dessa får namn på formen ownerid:groupname,
och kan innehålla valfritt antal användare. På så sätt kan en hel grupp människor ges identiska
rättigheter i ett stort antal kataloger på ett smidigt sätt.

Grupper skapas med kommandot

dator:~>pts creategroup -name [ownerid]:[groupname]

Användare läggs till med

dator:~>pts adduser -user [otheruser] -group [ownerid]:[groupname]

och tas bort med

dator:~>pts removeuser -user [otheruser] -group [ownerid]:[groupname]
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Man kan lista innehållet i grupper med

dator:~>pts membership [ownerid]:[groupname]

eller se vilka grupper man är medlem i med

dator:~>pts membership [ownerid]

I kommandona ovan är ownerid ditt användarnamn, och otheruser någon annans använ-
darnamn, till exempel din labbkompis. Om exempelvis användaren alice vill lägga använda-
ren bob i sin grupp ”webserver” ger hon alltså kommandot pts adduser -user bob -group
alice:webserver.

Systemet har vissa speciella grupper som t.ex. system:anyuser, system:administrators, och
ownerid:remote-users. Jämför vilka som har rätt att göra vad med kommandona

dator:~>fs la ~/Public
dator:~>fs la ~/Private
dator:~>fs la /info/datintro11/filer

Uppgift 1

Skapa en katalog med valfritt namn och en grupp dittanvändarid:valfrittnamn som innehåller två
andra användarnamn, och ge denna grupp läs- och skrivrättigheter i den skapade katalogen.

Kerberos

För att undvika problem som att lösenord och liknande kan sniffas vid klartextinloggningar via
telnet används autentiseringssystemet Kerberos. Det krypterar information som sänds för att
garantera säker kommunikation. För att kunna ansluta mellan datorer på CSC måste du alltså
använda program som stöder detta.

Du autentiserar dig själv för Kerberos genom så kallade biljetter (tickets). En biljett ger dig
rätt till vissa privilegier, till exempel åtkomst till dina filer, under en bestämd tid. När denna tid
löper ut måste du skaffa nya biljetter. Du gör det genom att använda kommandot kinit.

För att visa vilka biljetter du har använder du kommandot klist. Det ger en utskrift i stil
med:

v4-ticket file: /tmp/tkt44546
Principal: @NADA.KTH.SE

Issued Expires Principal
Jul 28 14:48:10 Jul 29 00:48:10 krbtgt.NADA.KTH.SE@NADA.KTH.SE
Jul 28 14:48:10 Jul 29 00:48:10 afs@NADA.KTH.SE
Jul 28 14:48:10 Jul 29 00:48:10 afs.pdc.kth.se@NADA.KTH.SE

Den första biljetten är en ”ticket granting ticket”, alltså en biljett som används för att få
andra biljetter. Därefter kommer två biljetter som ger åtkomst till AFS-systemet. En biljett
varar normalt 10 timmar, men man kan få biljetter som varar upp mot en månad om man vill
utföra större körningar som gör skrivningar till disk eller liknande. Använd flaggan kinit -l för
detta.

Det är en god vana att förstöra sina kerberosbiljetter innan man loggar ut. Gör detta med
kommandot kdestroy.
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Kommandot rxtelnet startar ett xterm-fönster med en kerberiserad telnetanslutning till
angiven värddator. Från det fönstret kan sedan andra X-program startas säkert. Användning:

dator:~>rxtelnet -l [your-username-at-nada] s-shell.csc.kth.se

Detta är det korrekta sättet att starta ickelokala X-applikationer. Att använda xhost är inte
att rekommendera, eftersom det är ett stort säkerhetshål.

Arbeta hemifrån

Om du vill arbeta hemifrån på en PC måste du alltså ha mjukvara som stöder antingen Kerberos
eller SSH. Exempel på sådana program är putty

http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/ och ktelnet
http://www.stacken.kth.se/~thn/ktelnet/.
Anslut till s-shell.csc.kth.se som pekar på den server som används för ögonblicket.

Uppgift 2

Prova att ge kommandona kdestroy och kinit och se hur utskriften av kommandot klist
förändras.

Modulsystemet

CSC har stora mängder mjukvara installerad, i bland annat /usr och /pkg. För att inte översväm-
ma din PATH-variabel väljer du själv vilka kataloger du vill ha tillgång till genom kommandot
module.

dator:~>module avail

listar tillgängliga moduler (kan ta en stund),

dator:~>module add [modulnamn]

lägger till en modul till din standardmiljö,

dator:~>module display [modulnamn]

visar vilka ändringar en modul utför, och

dator:~>module initadd [modulnamn]

lägger till en modul i filen ˜/.modules så att samma modul laddas automatiskt nästa gång du
loggar in.

Uppgift 3

Lägg till modulen sima till din standardmiljö, och kontrollera vilka ändringar den utför. (Du
kommer vilja använda denna modul senare.)

Skal

Skalet är det program som tolkar dina kommandon och sedan utför dem. Om man normalt bara
ger kommandon som ls eller cd märker man ingen större skillnad på olika skal, men om man vill
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börja ge mer avancerade kommandon med omstyrningar av utskrifter eller kanske skriva egna
script med if-satser och loopar börjar funktionaliteten skilja sig åt. Det skal som körs på CSC:s
datorer heter bash.

Vill du byta till något annat gör du det med kommandot chsh (=CHange SHell). Tänk dock
på att alla skal inte finns på alla datorer och att du inte kommer kunna logga in på datorer som
saknar det skal du har valt. Dessutom kan uppdateringen ta upp till en dag, beroende på hur
ofta filen /etc/passwd distribueras.

Textredigering

För textredigering finns flera alternativ tillgängliga på skolans datorer. Det grafiska verktyg som
finns installerat och används som standard kallas gedit. Det finns dock andra alternativ där de
två vanligaste heter Vim och Emacs.

Generellt kan man säga att Vim har ett snävare fokus på just att redigera textfiler medan
Emacs har ett större utbud av kringliggande funktioner. Vilket av de två verktygen man väljer
är en smaksak, så testa gärna båda två för att se vilket alternativ du tycker bäst om.

Vim

Vim är efterföljaren till det äldre Vi. De grundläggande arbetssätten gäller dock vi lika väl som
Vim, så om någon dator man använder saknar Vim kan det vara en idé att kolla om vi är
installerat.

För att lära sig Vim räcker det med att i en terminal köra kommandot vimtutor så startar
ett interaktivt program som lär dig grunderna i att använda Vim.

Om man vill ha ett grafiskt program med kontextmenyer för de funktioner man inte kommer
ihåg i huvudet finns även GVIM som har lite extra funktioner. På motsvarande sätt kan du då
köra gvimtutor, men försök att använda tangentbordet så mycket som möjligt.

Emacs

Emacs är antagligen världens mest kraftfulla texteditor. På många sätt är den faktiskt mer än
en texteditor – du kan surfa, läsa e-post, spela Tetris, eller kompilera och köra egna program
utan att lämna Emacs. Till följd av denna enorma mängd funktionalitet blir inlärningströskeln
också högre än för en enklare editor i stil med GEdit eller Notepad som följer med Windows.

Kontrollera om du har filen .emacs i din hemkatalog:

dator:~>ls ~/.emacs

Om du får ett felmeddelande kan du kopiera den från kursens filarkiv:

dator:~>cd
dator:~>cp /info/datintro11/filer/.emacs .

Starta sedan Emacs med kommandot

dator:~>em

Emacs är i grunden textbaserad, men har med tiden fått menyer. Det är dock varken effektivt
eller möjligt att göra allt från menyerna, och är inte heller att rekommendera ur ergonomisk
synvinkel (musarm. . . ).
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Försök därför att använda Emacs utan att röra musen. Du behöver inte lära dig alla tangent-
bordskommandon utantill, men om du memorerar de vanligaste kommer du märka att det går
lättare att arbeta.

Öppna fil = skapa ny fil

Ofta kommer du att få höra ”skapa en ny fil med namn XYZ i din hemkatalog”. Att skapa en
ny fil och öppna en existerande fil är samma sak i Emacs. Finns inte filen när du vill öppna den
kommer du att få en tom fil som du kan börja skriva i.

Prova dig fram

I din hemkatalog finns en fil med namnet README. Öppna den genom att trycka C-x C-f
och fyll i filnamnet. Spara sedan en kopia av den genom att trycka C-x C-w och ange namnet
README2. När du gjort det kan du gå igenom och prova samtliga kortkommandon i tabell 2
(de vanligaste kommandona finns även på baksidan av Unix-häftet).

Kommando Beskrivning
Piltangenterna flyttar markören åt respektive håll
C-e går till slutet av raden
C-a går till början av raden
C-x C-f öppnar ny/befintlig fil
C-x C-s sparar öppen fil
C-x C-w sparar öppen fil med nytt namn
C-k raderar resten av raden
C-y hämtar tillbaka senaste raderingen
C-_ ångrar (fungerar upprepade gånger)
C-x C-c avslutar Emacs

Tabell 2. Vanliga kortkommandon i Emacs.

Sök och ersätt

Emacs har några av de kraftfullaste sökfunktionerna du kan finna hos editorer. Den kanske
trevligaste är isearch (C-s). När du skriver in din söktext kommer isearch samtidigt att hoppa
till första matchningen av din söktext, medan du skriver. Genom att man direkt ser hur pass
lyckad sökningen blev kan man under skrivandets gång välja om man vill specificera sin sökning
ytterligare eller om man är nöjd. Efter att man vant sig blir detta mycket praktiskt.

När du gjort en sökning och funnit en träff kan du få nästkommande träffar genom att
omedelbart trycka C-s upprepade gånger för att bläddra igenom dem. När du kommer till slutet
av texten och inga fler träffar finns kommer Emacs ge en varning och därefter börja söka från
början igen.

En annan bra funktion är ersätt (M-%). Du skriver då först in en söktext och trycker sedan
på retur. Därefter skriver du in ersättningstexten. Emacs kommer att visa dig varje träff och
fråga om du vill ersätta den träffen. Då svarar du y (ja), n (nej), q (avbryt) eller ! (ersätt alla
utan att fråga).

Prova bägge dessa funktioner för att se hur de fungerar, genom att återigen öppna filen
README2 med kommandot
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dator:~>em README2

och sedan i den söka efter ”emacs” och därefter byta ut alla förekomster av ”e.g.” mot ”for
example”.

Klippa och klistra

För att kopiera text mellan till exempel ett terminalfönster och Emacs räcker det med att markera
den text som ska dupliceras med vänster musknapp, och sedan klicka med mittenmusknappen i
fönstret där texten ska klistras in.

Man kan också använda kortkommandona Ctrl-Insert (kopiera), Shift-Delete (klipp ut),
och Shift-Insert (klistra in).

Fel... Panik!

Det händer till och från att man råkar skriva in ett kortkommando som man egentligen inte
menade att skriva in och helt plötsligt beter sig Emacs mystiskt, frågar efter filnamn eller liknande
och det går inte att arbeta som normalt. Lugn, det finns alltid en lösning.

Kortkommandot C-g är mycket bra att känna till då du kan avbryta ett tidigare kommando
med hjälp av detta. Det kanske var en sökning som tog för lång tid eller du ville verkligen inte
öppna en ny fil. Tryck bara en gång (eller ibland några gånger) på C-g för att avbryta.

Arbeta med flera filer samtidigt

Du har kanske vid det här laget lagt märke till att det står Save buffer och inte Save file. I Emacs
arbetar du nämligen med buffertar. Du kan ha flera buffertar öppna samtidigt och en och samma
fil kan vara, även om det inte är tillrådligt, öppen i flera buffertar.

En buffert har normalt samma namn som filen som är öppen i den och för att byta till en
annan buffert använder du antingen menyn Buffers där det finns en lista på samtliga buffertar
eller kortkommandot C-x b och skriver in namnet på bufferten. Använd gärna tab-knappen här
också.

Du kan även dela Emacsfönstret i mindre fönster för att ha en buffert i varje del. Det gör du
med kommandot C-x 2. För att återgå till bara ett fönster används kommandot C-x 1. Du kan
använda C-x 2 upprepade gånger för att dela i fler fönster.

Lägg märke till att markörtangenterna inte kan användas för att hoppa mellan de olika
delfönstrena, utan man använder istället kommandot C-x o.

Du kan ha samma buffert öppen i bägge delfönstren så att du kan titta på en del av filen
samtidigt som du skriver någon annanstans i filen.

Mer om Emacs

Emacs är så stort att inte ens en hel kurs skulle kunna avhandla allt, än mindre denna introduk-
tion. När du känner dig redo för att lära dig mer kan du göra Emacs inbyggda självstudiekurs
som du kommer åt med kommandot C-h t.

Uppgift 4

Öppna filen .aliases i din hemkatalog, lägg till raden

alias oops=’lprm -’
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längst ner och spara, allt utan att använda musen. 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.

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, PostScript-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.

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.sgr.csc.kth.se i textfältet 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 5

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

I samband med att du började på KTH har du fått en egen adress på formen användarnamn@kth.
se. De som studerar på Nada 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 Nada. 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
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andra använder. Från början fick du samma lösenord både på Nada och på kth.se-kontot. Om
din lösenordslapp har förkommit 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/.
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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.

Denna labb avslutas med en demonstration av SimaManager så att du kan redovisa.

Uppgift 6

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.
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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 låst sig.

• 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, och därefter ge kommandot bg (BackGround). Om man vill
gå åt andra hållet kan man ge kommandot fg (ForeGround) istället.

• Jobba hemifrån: Det finns program för att logga in på Nadas system och få upp en kom-
mandotolk, även från Windowssystem. Gratis installationsfiler finns att hämta från

http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/ eller

http://www.stacken.kth.se/~thn/ktelnet/

Anslutningar görs till datorn s-shell.csc.kth.se.

• Systemgruppens hemsida http://www.kth.se/csc/it-support-csc

• Hacksgruppens hemsida http://www.csc.kth.se/hacks/
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