
  Detta kursmaterial är endast avsett för studieändamål.  

  Det skall inte betraktas som en fullständig specifikation av någon 
produkt. 

  Vi gör allt för att kursmaterialet skall innehålla korrekt information, men 
vi reserverar oss för eventuella felaktigheter. 
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Fleranvändarsystem  

UNIX är ett operativsystem för flera samtidiga användare. 

Flera arbeten på samma gång  

En användare kan exekvera flera program samtidigt genom att utnyttja bakgrundsprocesser. 

Portabelt     

Genom att UNIX är till ca 95 % skrivit i programspråket C kan UNIX enkelt anpassas till olika datorer och 
applikationsprogramvara kan enkelt överföras mellan olika datorsystem. 

Leverantörsoberoende  

Kunder kan välja den hårdvaru- och mjukvarukombination som bäst motsvarar kraven i just deras 
tillämpning. 

Moduluppbyggt   

Varje program skall utföra en enda uppgift bra. Resultatet från ett program,ännu okänt,  skall kunnas 
användas som indata i ett nytt program. 

Tanken bakom UNIX är "Small is beautiful" 





Inom Linux sfären finns att antal så kallade distributioner, alla baserade 
på kernel från Linus Torvalds men med mer eller mindre egen 
paketering av unix kommandon och grafiska skal 

 

AT&T Var de som utvecklade den moderna unix:en 





• X/Open är en fastslagen UNIX-standard som de flesta UNIX-
leverantörerna stöder 

  

•  X/Opens definition: 

–  Datamiljöer bestående av komponenter som är tillgängliga från 
flera leverantörer 

–  Använda specifikationer kontrolleras inte av en enskild leverantör 



UNIX olika ansikten 

• Fleranvändarsystem 

• Arbetsstation 

• Webserver 

•  Programserver 

•  Filserver 

•  Skrivarserver 

•  Mailserver 

•  Databasserver 

•  Kommunikationsserver 

•  Terminalserver 





•  Login namn är unika upp till 8 tecken och inga mellanslag men kan 
vara längre. 

•  Lösenordet  bör vara mellan 6-8 tecken långt, blandade bokstäver 
och siffror. 

•  Efter inloggning: 

• Info om version och copyright kan ses 

• Message of the Day visas 

• Shell startas 

• Information att du har e-mail visas 

• Shell visar prompt: 

  $ - BASH eller grund shell sh # - root (administratören) 

  % - C Shell 



Tty driver reagerar på olika speciella tecken: 

Ctrl - H erase 

Ctrl - U kill 

Ctrl - c intr 

Ctrl - \ quit 

Ctrl - d eof 

Inställningar för tty driver kan ses med kommandot:   stty –a 

Ändringar kan göras med kommandot stty funktionens speciella 
karaktär 

ex: stty erase  ^ e  





Visa filer i din hemkatalog, exempel) 

ls 

ls –l 

ls –la /usr 

Eka ut tecken till terminalen, _ = ett mellanslag) 

echo Hej_ _ _och_ _ _ hopp  

Resultat: Hej  och  hopp 

Lite annorlunda blir det med single kvote ’ 

echo ’Hej_ _ _ och_ _ _ hopp’ 

Resultat: Hej_ _ _ och_ _ _ hopp 



 

 

• more  - mellanslag   - nästa sida 

   - enter   - 
nästa rad 

   - h   - 
hjälp 

   - q   - 
quit/ avsluta 

   - b   - 
föregående sida 

• less   - mellanslag    - nästa sida 

        - b   - föregående sida 

    - hjälp   - hjälp 

          - y   - upp en rad 

          - enter   - nästa rad 

         - /sökord   - leta efter sökord 

         - n    - nästa sökord 



Manualsidorna är inte särskilt vänliga mot nybörjaren som förutsätts 
ha grundläggande kunskaper. De är dock ett utmärkt 
referensbibliotek. 

 

Exempel) 

man ls 

man more 

man man 



Sektioner är numrerade 1 till 8 eller 9. 

• Kommandon är alltid sektion 1. 

• System Maintenance – sektion 8 eller 1m 

• Andra sektionsordning kan variera 

• man kommando söker igenom sektioner från 1 till 8 eller 9. 

• man –k sökord 

• man –k passwd 

Exempel) 

man password 

man –s 4 passwd 





Godkända filnamn: 

 CLOCK xx.c AB_045..1 

 Clock  xx.b.c abc AB_045..1  

 clock  xx.c  ”a b c” 

   kalle.anka.xx 



Exempel) 

$ ls –l 

Total 475 (blockstorlek –512, 1024, 2048….) 

-rw-r—r-- 1 student1 kurs 356 March 7 15:28   pg1.c 

d rwxr-xr-x 2 student kurs 512 March 10 10 09:45   bin 

lrwxrwxrwx 1 student kurs 32 March 10 10:00   x-link-
>/usr/local/bin/xprog 

 



• De flesta filer är vanliga filer. 

• Symboliska länkar pekar till andra filer. 

• Katalog (dir) filer innehåller information om andra filer. 





$ cp brev brev1 

$ cp brev brev1 brev2 BREV 

$ rcp maskin1:fil1 maskin2:fil2 

$ rcp maskin1:fil1 maskin:katalog 

 











  



VARNING! Det är mycket svårt att ångra sig om man raderar en fil av 
misstag! 



  



Endast root och filens ägare har rätt att ändra accessen, endast 
root har rätt att byta ägare på en fil med chown 

 Exempel: 

 

chmod u+w brev 

 

chmod go–w brev 

 

chmod ug+x, o–r brev 

 

chmod u=rwx, go=rx brev 



Exempel: 

 

cmp brev brev.bkp 

 

cmp brev BREV 

 

brev BREV differ : char 1, line 1 







i – insert före markören. 

I- insert i början av raden. 

a- append efter markören. 

A- append i slutet av raden. 

o- open efter markören. 

O- open ovanför markören. 

r- replace tecken under markören. 

R- replace från och med markörens position. 













$date > ls_files 

 

$ls –l >> ls_files 

 

$more ls_files 

   



$cal 2001 | more 

$history –100 | more 

$cat /etc/passwd | grep root 

$ls –R | more 



$ more brev? 

 

$ ls-l b* 

 

$ ls-l brev[12] 

 

$ rm * 

 

$ more * [0-9] [0-9]* 

 

$ ???? 





             
         



Exempel) 

$ sleep 1000 & 

$ jobs 

$ kill %1 

$ vi 

Ctrl+Z 

$ jobs 

$ fg %1 

:q!                      
     







$kill –a 

$xclock & 

$kill %1 

$kill –9 PID 

$kill –9 %nr 

 

Använd inte kill –9 för databas, mail eller printer processer. Detta kan 
skada synkroniserade datafiler. 







Om man loggar in som kalle då.. 

 

more p1 

more /home/kalle/p1 

 

..adresserar samma fil 

 

pwd  

/home/kalle 



$ more ../maria/xx 

$ ls -l ../maria/bin/xx 

$ more ../../sven/p3 

$ cp ../sven/p3 . 



$ ls –a 

$ ls –al 

$ ls –ali 

$ ls –aliR 

$ ls –ld kalle 

$ ls –ali kalle 

$ ls –ali . 

$ ls –ali .. 







Unix kernel kallas ofta unix, genunix (systemV) eller rmunix (BSD) 

Kan finnas i /stand, /kernel eller liknande bibliotek. 

I linuxdialekter finner du kernel i /boot den heter då vmlinux-<version> 
för den okomprimerade versionen och vmlinuz-<version> för den 
komprimerade. 



Utan angivet argument så tar cd kommandot dig direkt till home 
directory. 

$cd 

$pwd 

/home/kalle 





 

Kommandot ldd kan vara praktiskt om man vill ha reda på vilka 
beroenden ett kommando har, till exempel: 

$ ldd /bin/bash 

$ ldd /bin/ls 



Exempel) 

$cd / 

$du 

$du ../bin 

$du –s ../etc 

$du –k 

 





   



file -  kan innehålla metatecken ? * [ ] 

c -     f= vanliga filer, d=dir, samt andra filtyper 

n -     5, +5 större än, -5 mindre än 

N -     7, +7 mer än, -7- mindre än (dagar) 

perm – oktala rättighetsflaggorna: 644, -111 minst x bit sat. 



   



$find / -user kalle –type f –print 

$find / -user kalle –type f –perm –002 -print 

$find / -user kalle \( -type f –o – type l\) -exec ls –l { } \; 



  



   



Dessa är också kända från fletralet programspråk, bla. C) 

stdio 

stdin 

stdout 

stderr 

 

Genom att omdirigera med < > kan man välja dataström, 

Kommando 1>fil 

Kommando 2>/dev/null 



Världens enklaste ordbehandlare) 

cat > textfil 

Skriv texten avsluta med ctrl + d 

 

Ls 

textfil 

cat textfil 

Skriv texten avsluta med ctrl + d 



   



   



   



Vanligaste verktyget att titta I små textfiler. 



$ sort –fr names 

$ sort –t: +2 –3n /etc/passwd 

 

OBS!!!!  

Sort textfil > textfil !!!  OBS!!! 

Ställer till problem!!! Göres i två steg.. 



$ cat /etc/passwd | grep root 

Leta efter root i passwd filen 

 

$ grep root /etc/passwd 

Är samma som ovan men mera minnessnålt. 

 

grep –ir localhost /etc/* 

Letar efter localhost i alla filer rekursivt katlogen etc 





För mera information om tail och head skriv 

man tail 

man head 

info tail 

info head 



  



   



$sed 10q brev 

$sed /stor/q brev 

$sed 1d brev 

$sed /stor/d brev   

 

$cat /etc/passwd | sed ’s/root/peter/g’ 



Sed är mycket praktisk till att ersätta olika tecken/textmassor i filer med. 

Ibland måste man lägga till enkelkvoten till sed’s 
substitutieringskommandon: 

cat fil | sed ’s/kalle/anka/g’ 

 

Vad gör följande kommando? 

1/  sed lq U_history 

2/  sed s/Unix/UNIX/g U_history | sed s/liten/stor/g | more
   



Nästan samma som sed, men mera kompetent. 





  



  



Tilde är även känt som genvägstecknet. 

 

Vill man gå direkt till sin hemkatalog kan man skrive: 

cd <tryck enter> 



Off topic tips: Kommandorads förlängning 

Tryck <forward tab> två gånger så visas alla filer i alla sökvägar om du svarar ja på 
frågan som kommer. 

Skriv; 

tracer<forward tab> två gånger så kommer resten kommandot fram automatiskt, 
eventuellt också olika närliggande instruktioner 





Kommandoersättning med ”back kvote” är mycket praktiskt vid utskrifter 
och andra tillfällen såsom vid beräkningar: 

 Svar=`expr $Svar + 1` 



Man måste i vissa fall exportera variabler för att de skall finnas kvar 
efter det att man startat program. 









$ os=UNIX 

$ env | grep os 

$ export os 

$ env | grep os 















  



set 

….. 

mc=() 

{ 

    mkdir -p ~/.mc/tmp 2>/dev/null; 

    chmod 700 ~/.mc/tmp; 

    MC=~/.mc/tmp/mc-$$; 

    /usr/bin/mc -P "$@" >"$MC"; 

    cd "`cat $MC`"; 

    /bin/rm "$MC"; 

    unset MC 

} 





Alla shellmiljöer läser in /etc/profile, inte bara bash! 

ENV fil är till för att städa I miljön när applikationer startar och stoppar. 



Grundshell sh använder inte.bash_profile, den använder .profile 







   



^B Börja med B 

t$ Sluta med t 

[A-Z] Börja med bokstav i intervallet 



   



   



Grep är dock vanligast, de flesta använder bara grep. 



VI blir mycket kompetent tillsammans med reguljära uttryck. 

 

VI är för övrigt alla ordbehandlares moder. 

 

Programmerare brukar föredra emax för vi. 

 

Systemadministratörer burkar föredra vi före EMAX 





./shellscript.sh Scripete körs i en ny miljö enligt ENV 

. Shellscript.sh Scriptet körs i nuvarande miljö 



Mer kompletta shellscript innehåller en deklaration om vilken shell motor 
man vill köra scriptet i: 

De brukar på första rade ha sekvensen: 

#!/bin/sh 

echo –n ”Hej, vad heter du ?”; 

read $name 

echo ”Hej $name”; 



   



Det är mer eller mindre praxis att använda måsvingarna. En del system 
använder paranteser i stället 



  $ hej=välkommen 

  $ echo $$ $hej $HOME 

  $ cat vtest 

     echo $$ $hej $HOME 

  $ vtest 



$ more ktvm 

$ echo $?  # 1  ej ok 

$ cat .bash_profile 

$ echo $?  # 0 ok 



Exempel) 

for i in 1 2 3 4 5 

> do  

> echo $i 

> done 

1 

2 

3 

4 

5 

kalle 

pang 



  $ case $fil in 

  tmp* | old*)    rm  ${fil} 

      echo ${fil} borttagen;; 

  … 

  … 

  esac 



Term_type kontrollerar vilken typ av terminaler som är inkopplade till unix 
servern och rapporterar detta. 



   



 Kombinationer som kan förekomma 

 test  -f brev  -a  -x brev # ”and” 

 [-f temp  -o -d temp]  # ”or” 

 test   ! –d temp     #  ”not” 

 [ -u kalle  -a  \(-f temp  -o  - d temp \) ] 



Exempel, skriv rad för rad vid kommandoraden och tryck enter) 

  $ if ls  -l |grep brev 

  > then  

  > echo brev exicterar 

  > else 

  > echo brev existerar ej 

  > fi 

  -rw-rw-r--    1 steen    steen          17 maj  6  2004 brev 

  brev existerar 





Sleep 30 får datorn att sova 30 sekunder. 



  



More advanced, read can read files as well. 

cat /etc/passwd | while read  RAD; do echo $RAD; done 

 

Eller 

 

echo ”Vad heter du?” 

read $NAMN 

echo ”Hej $NAMN” 



Du kan debugga script genom att skriva 

sh –x script.sh 

 

Alla script måste också göra körbara innan de kan köras) 

1.  chmod a+x script.st 

2. ./script.sh 



Alla script börjar med #! Om scriptet skall köras i en ny miljö med 
angivet shell. 

Skall de köras i samma miljö anger man : eller . 



su byter enbart till root användaren, ursprungsanvändarens miljö 
kvarstår 

su – ”loggar in” root med alla dennes miljöfiler såsom .bash_profile och 
.profile 

 

Som root kan man med visudo ändra rättigheterna för användare och 
grupper, sudo används normalt numera för att ge högre rättigheter i 
unix världen. Med sekvensen ”sudo su -” byter man användare till root 
och dess miljöfiler läses samtidigt in med minustecknet, det vill säga 
om sudoers reglerna tillåter dig att göra det, annars kommer du 
behöva ge roots lösenord. 









Med kommandot service kan man I redhat dialekter starta och stoppa bakgrundsprogram. 

Med kommandot systemctl kan man i de senaste versionerna av flertalet dialekter 
starta/stoppa/konfigurera bakgrundsprogram. 

 

I övriga unix kan man (inklusive redhat), fallet visar sendmail: 

 /etc/init.d/sendmail stop 

 /etc/init.d/sendmail start 

 /etc/init.d/sendmail status 

 /etc/init.d/sendmail restart 

 /etc/init.d/sendmail reload 

 

Många linux distributioner har övergivit sendmail till förmån för postfix. 

För systemd baserade unix servers (om de kör postfix) blir det: 

systemctl stop postfix 

systemctl start postfix 

systemctl status postfix 

systemctl restart postfix 

systemctl reload postfix 



Se upp, vissa unix sakar init.d katalogen! 

Se upp, vissa unix saknar också sendmail, de använder postfix. 

De har speciella start och stopp script som eneter rc.net, rc.local, 
rc.conf, rc.inet, rc.firewal med mera. 

Programmen ligger I katalogerna /sbin, /usr/sbin, /usr/local/sbin 

sbin = system binaries eller superuser binaries. 

I en del unix dialekter finns kommandot service, då kan man kolla om 
sendmail körs enligt nedan: 

service sendmail status 

eller postfix: 

service postfix status 





[steen@lina /etc]$ ps -e | grep gnugk 

 5552 ?        00:00:14 gnugk 

 5554 ?        00:00:01 gnugk 

 5555 ?        00:00:00 gnugk 

 5556 ?        00:00:18 gnugk 

29430 ?        00:00:00 gnugk 

Här var det många processer, vi kan döda med killall gnugk eller leta upp det lägsta PID numret och skriva 
kill –9 5552 

Killall letar upp moderprocessen och avslutar denna, då dör alla de andra processerna också. 

Annars kan man skriva: 

kill -9 5552 5554 5556 29430 



crontab –l visar en lista över dina ”cron jobb” 

crontab –e öppnar din lista med vald texteditor (set –o vi ger dig den 
fina VI editorn) 

crontab –r raderar aktuell lista 

crontab lista laddar listan in i crond 



Longer cron list for the system, if you login as root you can edit this list with crontab -e 

# (/tmp/crontab.6496 installed on Fri Apr  9 23:04:56 2004) 

# (Cron version -- $Id: crontab.c,v 2.13 1994/01/17 03:20:37 vixie Exp $) 

# Weekly sysbackup 

15 19 2 * * /usr/local/sbin/full_sys_dump.sh 

# Backup of crontab, this list 

10 0 * * * /usr/bin/crontab -l >/etc/syscrontab.backup 

# Tarantella refresh 

0 03 * * 0 /opt/tarantella/bin/tarantella archive 1>/dev/null 2>/dev/console 

# System status, logged to web 

0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55 * * * * /usr/local/tellerstats/gather.sh 

# Web statistics, switch to next year 

50 23 31 12 * /usr/local/bin/webalizerYS.sh 1>/dev/null 2>/dev/null 



För att utföra en omgående nedtagning 

# shutdown  - g 0 – y  # system V 

# shutdown  - h  now     # BSD 

 

inittab anropas för att köra runlevel 0 för att stoppa systemet eller 
runlevel 5 om man skriver poweroff vid prompten som root eller 
runlevel 6 om du skriver reboot. 

Se upp! vissa unix har en annan syn på runlevel, det kan endast 
garanteras att runlevel 0 är = stopp, runlevel 1= enanvändarläge, 
runlevel 6 = omstart. Runlevel 2 och runlevel 3 är i de flesta unix 
fleranvändarläge eller normalt körläge. 



Andra unix har andra admin tools: 

AIX har: Smit 

Solaris har: Admintool 

Redhat har: redhat-config-xxxxx, där xxxxx är namnet på tjänsten som 
skall administreras. 

SuSE har yast för konfigurering i textläge och yast2 för konfigurering I 
grafiskt läge 

Utöver detta så finns webmin/usermin och virtualmin plus en rad andra 
produkter som man kan köpa eller ladda ner gratis. 



• Filsystemet kan bestå av flera tusen datafiler, det är därför viktigt att filerna organiseras på ett 
ändamålsenligt sätt. Filer i ett UNIX-system hålls logiskt organiserade i en hierarkisk trädstruktur. Varje 
nivå består av ett flertal directoryn (kataloger) som i sin tur kan innehålla filer eller directoryn. 

• Ett directory är en fil som innehåller namnet på andra filer och/eller directoryn. Directoryn länkas samman 
till ett träd. 

• Roten på trädet kallas ”root”. Varje användare har ett HOME directory - hemmadirectory, där han/hon 
hamnar efter inloggning. Directoryn ges namn precis som vilka filer som helst. 

• Kommandot mount utan argument visar vilka filsystem som är monterade. 

• Kommandot du visar antalet filblock (512 bytes) i underliggande directoryn. 



Linux hårddiskar brukar heta: 

/dev/had /dev/hdb osv. För fysiska IDE/ATA diskar 

/dev/hda1 /dev/hdb3 osv. För partitioner/logiska IDE/ATA diskar 

/dev/sda /dev/sdb osv. För SCSI diskar 

/dev/sda1 /dev/sdb3 osv. För SCSI diskarnas partitioner 

Andra format förekommer på andra unix system, sk devices filesystem, 
de är då mer en sökväg till enhetens partition/lagringsyta än ren enhet: 

Gamla namnet: /dev/hda  Nya namnet: /dev/ide/hd/c0b0t0u0  

Gamla namnet: /dev/sda1  Nya namnet: /dev/sd/c0b0t0u0p0 

Eller Solaris boot disk: 

/dev/dsk/c0b0t0d0 

I flertalet unix används konceptet med fysiska diskar, logiska diskar, 
fysiska partitioner och logiska partitioner. I dessa fall kan en logisk 
disk bestå av flera fysiska, likväl som en fysisk disk kan delas upp i 
många logiska diskar och då kan den ”användbara” disken heta: 

/dev/mapper/centos-root 

/dev/mapper/app-lv 

 



Rootdirectoryt i RedHat innehåller bl a: 

/boot boot sektor och kernel samt bootstrap 

/etc Filer och underkataloger med data om systemet 

/dev Specialfiler för varje enhet 

/sbin Systemadministrativa kommandon 

/lib Filer och underkataloger med subrutiner i C 

/usr Statiska filer 

/tmp Katalog för tillfälliga filer 

/opt Optionell programvara 

/home Underkataloger för användare (hemkataloger) 

/var Variabelt data, ex skrivarköer 



TAR har genomgått en renesans, numera använder majoriteten sig av 
tar för dagliga backups och programdistribution. 

Flaggor: 

c = skriver från början i mediet 

v = “pratsam” 

f = nästa argument är enhetens namn 

x = läser och skriver tillbaka 

t = listar 



o = out 

v = “pratsam” 

i = input 

t = listar utan att kopiera tillbaka 

l = länkar istället för att kopiera 

d = skapar kataloger vid behov  



 compress kursfil 

 ls kursfil* 

 kursfil.Z 

 uncompress kursfil.Z 

 

Ofta används gzip och gunzip, dessa är mer effektiva men är inte standard. 
gzippade filer har ändelsen .gz   

 

gzip home.tar  eller tar cvfz /tmp/home /homt 

gunzip home.tar.gz 

gzip –d home.tar.gz 





/etc/inittab 

# Run gettys in standard runlevels 

1:2345:respawn:/sbin/mingetty tty1 

2:2345:respawn:/sbin/mingetty tty2 

3:2345:respawn:/sbin/mingetty tty3 

4:2345:respawn:/sbin/mingetty tty4 

5:2345:respawn:/sbin/mingetty tty5 

6:2345:respawn:/sbin/mingetty tty6 



 useradd [-c comment] [-d home_dir] 

               [-e expire_date] [-f inactive_time] 

               [-g initial_group] [-G group[,...]] 

               [-m [-k skeleton_dir] | -M] [-p passwd] 

               [-s shell] [-u uid [ -o]] [-n] [-r] login 

 

 usermod [-c comment] [-d home_dir [ -m]] 

               [-e expire_date] [-f inactive_time] 

               [-g initial_group] [-G group[,...]] 

               [-l login_name] [-p passwd] 

               [-s shell] [-u uid [ -o]] [-L|-U] login 



 useradd [-c comment] [-d home_dir] 

               [-e expire_date] [-f inactive_time] 

               [-g initial_group] [-G group[,...]] 

               [-m [-k skeleton_dir] | -M] [-p passwd] 

               [-s shell] [-u uid [ -o]] [-n] [-r] login 

 

 usermod [-c comment] [-d home_dir [ -m]] 

               [-e expire_date] [-f inactive_time] 

               [-g initial_group] [-G group[,...]] 

               [-l login_name] [-p passwd] 

               [-s shell] [-u uid [ -o]] [-L|-U] login 





Det är inte alla unix som använder sig 

av shadow filer, AIX använder till 

exempel filen /etc/security/passwd 

som dessutom inte är formaterad på 

samma vis som shadow filen. 



LDAP är mer eller mindre kompatibelt med Microsoft Active Directory 
och Novell Netware’s LDAP trädstruktur. 

 

Speciell ldap server och ldap klient måste aktiveras för att det skall 
fungera, liksom måste man ha trädstrukturen för LDAP rörande 
Microsofts AD eller Netwares motsvarighet er. 

 

De flesta unix stöder dessutom också kerberos tickets för autentisering. 
Även kortläsare och diverse säkerhetshöjande autentiseringsmetoder 
kan stödas. 





Mail är alla e-post programs moder 





I unix skiljer man mellan lokal e-post och nätverksbaserad e-post. 

All lokal epost är sådan epost som skall till någon lokal användare, den 
finns I katalogen /var/spool/mail 



Det är många saker som måste vara rätt för att e-post till och från din 
dator skall fungera perfekt. I unixvärlden används ett jätteprogram 
som heter sendmail. Detta program är både fruktat och hatat, 
konfigurationen av denna kräver stor erfarenhet och kännedom om 
nätverk samt e-post. 





Det är inte säkert att du har någon mail klient utöver mail/mailx (MUA, 

mail user agent) eller mailserver (MTA, mail transport agent) på din unix 

maskin.  

 

Man skiljer mellan local mail och netmail. Local mail arbetar med unix 

sockets och filer medans netmail (mail över nätverk) jobbar med både 

unix sockets, filer och tcpip. 

 

Local mail aktiveras om man installerar mailx, för email över nätverk 

och öppna internet krävs konfigurering, en smarthost (den server som 

tar hand om mail i din/dina domäner) behövs samt fungerande 

namnservrar (DNS) med MX record i zonefilerna (så namnservern kan 

tala om för mailsystemet var mailservrarna finns) och en del 

brandväggsöppningar här och var. 



Detta är ett effektivt sätt att automatisera meddelanden från sk. Mail-
robotar. 

 

Vidarebefordra e-post när nu är någon annan stans: 

Lägg till följande fil i din hemkatalog 

.forward 

 

Skriv in den e-post adress du vill vidarebefordra till: 

kalle@server.com 

mailto:kalle@server.com
mailto:kalle@server.com


write kurs1 

Har du tid att “tala “ med mig? 

>> 

CTRL d (Avslutning) 

Kommandot wall skickar meddelande till alla inloggade. 



$ mesg 

 is y 

$ mesg n för att låsa terminalen för inkommande meddelanden. 

$ mesg y för att öppna terminalen för inkommande meddelanden. 





Kräver att vissa servertjänster är igång på de datorer där man önskar 
använda talk eller ntalk. 



rlogin och r-familjen kräver också att vissa tjänster är igång för att de 
skall fungera. De har visats att r-familjen är farliga ur säkerhets 
synvinkel om användarna inte har klar för sig att alla meddelanden 
sker I klartext. De har därför ersatts på många håll med s-familjen 

 

De är annars mycket trevliga tjänter som kan göra stora besparingar I 
tid och resor, rätt utnyttjade förstås. 



Det är inte säker att alla unix har installerat eller är anslutna till nätverk som möjliggör att 

verktygen ovan är tillgängliga. 

 

Exempel: 

$ whois unix-edu.se 

$ whois ibm.com 

 

$ finger @localhost 

[localhost] 

Login     Name          Tty      Idle  Login Time   Office     Office Phone   Host 

psteen    Peter Steen   pts/1      13  Sep  6 10:32                           (192.168.8.1) 

root      root          pts/0          Sep  6 10:36                           (192.168.8.1) 

 

$ ssh psteen@localhost 

psteen@localhost's password:  

Last login: Sun Sep  6 10:32:37 2015 from 192.168.8.1 

[psteen@localhost ~]$ id 

uid=1000(psteen) gid=1000(psteen) groups=1000(psteen),10(wheel) 

 

Kopiera en fil som psteen till servern server.com och spara filen i /tmp katalogen 

$ scp file.txt psteen@server.com:/tmp/. 

Hämta filen från server.com 

$ scp psteen@server.com:/tmp/file.txt . 

 

http://unix-edu.se
http://unix-edu.se
http://unix-edu.se
http://ibm.com
http://server.com
http://server.com
mailto:psteen@server.com


Olika unix dialekter har olika wizards och hjälpmedel för nätverkshantering. 

 

I redhat-dialekter finner du datorns nätverksinställningar i filen:  

/etc/sysconfig/network 

 

Samt de script och ytterligare nätverkskort som kan finnas, finner du i katalogen; 

/etc/sysconfig/network-scripts 

 

System V baserade system nyttjar ett antal filer för nätverkskonfigurationen, de kan 
ofta redigeras med texteditorer såsom vi. 

System D baserade system är det bäst att använda nmcli/nmtui, där nmtui är 
textbaserade menyer vilket underlättar för nybörjare. Man bör undvika att använda 
texteditorer för manipulation av nätverkskonfigurationen i System D. 

AIX unix använder databaser, kallad ODM databasen för nätverkskonfiguration och 
mycket annat, använd bara nätverkskommandona även om textfilerna finns riskeras 
att de skrivs över vid ett eller annat tillfälle! 

 

Namnservrar kan vara flera, oftast två. 

Defaultrouter behöver du om unix datorn ska nå utanför sitt nätverk. 



Nätverkskorten i linux heter normalt eth<nummer> om man använder sig av ethernet arkitektur. 

 

För ett specifikt fungerande nätverkskort kan det se ut såhär: 

 

$ ifconfig eth0 

eth0  Link encap:Ethernet  HWaddr 00:50:04:50:61:98 

          inet addr:192.168.1.100  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0 

          inet6 addr: fe80::250:4ff:fe50:6198/10 Scope:Link 

          inet6 addr: fec0::250:4ff:fe50:6235/64 Scope:Site 

          EtherTalk Phase 2 addr:66/6 

          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1 

          RX packets:2040950 errors:0 dropped:0 overruns:3 frame:0 

          TX packets:1966357 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 

          collisions:0 

 

$ ifconfig -a 

eno16777736: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500 

        inet 192.168.8.163  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.8.255 

        inet6 fe80::20c:29ff:fe5f:4617  prefixlen 64  scopeid 0x20<link> 

        ether 00:0c:29:5f:46:17  txqueuelen 1000  (Ethernet) 

        RX packets 4351  bytes 686731 (670.6 KiB) 

        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0 

        TX packets 2726  bytes 483251 (471.9 KiB) 

        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0 

Man noterar att även IPv6 adresser finns och att data flödat TX, RX packets! 



På SuSE, Centos och RedHat och en del andra ”rpm distributioner” kan man begära en ny IP adress om 
man skiver ifdown eth0; ifup eth0 för nätverkskort eth0 

 

För att kolla om dhcp klienten körs kan man: 

$ ps -ef | grep dhcp 

root       1729    951  0 19:10 ?        00:00:00 /sbin/dhclient -d -q -sf /usr/libexec/nm-dhcp-helper -pf 
/var/run/dhclient-eno16777736.pid -lf /var/lib/NetworkManager/dhclient-51772123-ce18-45ba-9885-
905d0861e8bd-eno16777736.lease -cf /var/lib/NetworkManager/dhclient-eno16777736.conf 
eno16777736 



systemctl status NetworkManager -l 

NetworkManager.service - Network Manager 

   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/NetworkManager.service; enabled) 

   Active: active (running) since Sun 2015-09-06 10:29:28 CEST; 54min ago 

 Main PID: 1017 (NetworkManager) 

   CGroup: /system.slice/NetworkManager.service 

           ├─1017 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon 

           └─1830 /sbin/dhclient -d -q -sf /usr/libexec/nm-dhcp-helper -pf /var/run/dhclient-eno16777736.pid -lf /var/lib/NetworkManager/dhclient-

93608ee0-8229-4fbe-a185-f227684d105a-eno16777736.lease -cf /var/lib/NetworkManager/dhclient-eno16777736.conf eno16777736 

 

ifconfig -a 

eno16777736: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500 

        inet 192.168.8.164  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.8.255 

        inet6 fe80::20c:29ff:fe73:69e8  prefixlen 64  scopeid 0x20<link> 

        ether 00:0c:29:73:69:e8  txqueuelen 1000  (Ethernet) 

        RX packets 5431  bytes 4128778 (3.9 MiB) 

        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0 

        TX packets 2852  bytes 367704 (359.0 KiB) 

        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0 

 

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536 

        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0 

        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host> 

        loop  txqueuelen 0  (Local Loopback) 

        RX packets 247  bytes 31758 (31.0 KiB) 

        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0 

        TX packets 247  bytes 31758 (31.0 KiB) 

        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0 

 

arp -a 

? (192.168.8.1) at 00:50:56:c0:00:08 [ether] on eno16777736 

? (192.168.8.254) at 00:50:56:f4:b2:0a [ether] on eno16777736 

? (192.168.8.2) at 00:50:56:e0:b7:38 [ether] on eno16777736 

 

netstat -rn 

Kernel IP routing table 

Destination     Gateway         Genmask         Flags   MSS Window  irtt Iface 

0.0.0.0         192.168.8.2     0.0.0.0         UG        0 0          0 eno16777736 

192.168.8.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U         0 0          0 eno16777736 

192.168.8.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U         0 0          0 eno16777736 



cat /etc/resolv.conf  

# Generated by NetworkManager 

search localdomain 

nameserver 192.168.8.2 



Filen använts för att peka ut andra tjänster som kan handha 
konfigurationsfiler för din dator, såsom NIS/NIS+, LDAP, DNS med 
mera 





Servern behöver inget grafikkort. 

Servern tillhandahåller grafiska beräkningar och standardformat likt  en 
webbserver. 

Klienten har grafikkort och tolkar informationen från servern.  

Grafiska “skalet” bestämns av konfigurationsfiler I servern samt I viss 
mån vilken X-motor man kör. 

Klienten behöver ingen hårddisk, endast nätverkskort och möjlighet att 
kontakta servern över nätet samt en x-windows klient programvara I 
bios/flashminne eller annat lagringsminne. 

Har funnits sedan början på 80-talet 



Föregångare till Citrix och Microsoft terminal server samt många andra 
liknande system. 

 

X kallas miljön på grund av att det var Xerox Labs som utvecklade den 
grafiska miljön, muspekarens utseende blev också ett kryss X. 

X Windows kräver en hel del grafik resurser och minne för att fungera 
bra, men är ganska ekonomisk med brandbredden över nätverket 
jämfört med andra grafiska miljöer (om man inte börjar titta på stora 
bilder och filmer förstås. 



Det räcker med att klienten stöder X-protokollet och har en x-klient samt 
grafikkort. 

Det finns också ett liknande system för ljudet, det heter OSS, Open 
Sound System. 





Många olika X-motorer för den grafiska presentationen med olika 
utseenden finns: 

Twm tabbed windows manager (modern) 

Mwm motif windows manager (snyggast av alla) 

Gnome Fri variant (standard) 

Kde Fri variant 

CDE Common Desktop Envrioment (standard) 

OpenWin Solaris, snygg men överkörd av Gnome. 



För att du ska kunna testa din grafiska miljö under grundkursen måste du 

eventuellt logga direkt på konsolen. En SSH session från ett system som inte 

kan X-Windows kan inte öppna någon grafisk session. 

Som root kan du provstarta X-Windows med: 

# startx 

. 

. 

 

När du är klar med din provstart av x-windows kan du ”Logga ut” så återgår du 

till text konsolen. 



I system V: Vill du återställa till runlevel 3 igen: 

id:3:initdefault: 

 

I system D: Vill du återställa till runlevel 3 igen: 

systemctl enable multi-user.target —force 

 

För att kolla i System D vilket som är standard runlevel efter boot: 

systemctl get-default 

multi-user.target 

 



Det finns lika många terminaltyper som det finns x-motorer och flera. En 
del är bra och andra är mindre bra. 





Olika X-motorer finns: 

Twm tabbed windows manager (modern) 

Mwm motif windows manager (snyggast av alla) 

Gnome Fri variant (standard) 

Kde Fri variant 

CDE Common Desktop Envrioment (standard) 

OpenWin Solaris, snygg men överkörd av Gnome. 

Och många flera 

 

Du måste ladda ner och konfigurera om din miljö för att kunna nyttja 
olika Window Managers. 



För att beskriva den yta där applikationen skall visas samt på vilken 
dator och vilken monitor. 



Exemplet labbar lite med xclock, x-windows standard klocka 



Köra applikationer på en annan dator och visa det grafiska på min egen 
dator. 



paris är alias till en dators IP address 







Iblland kan DISPLAY variablen krångla och inte överföras vid 

inloggningar på servern, vi ska strax se hur man kommer till rätta med 

det. 

 

clientname kan erhållas genom att skriva ”uname -n”, om det inte 

fungerar måste vi kanske ange klientens IP adress istället. 

Kan servern inte via dns eller hosts filen hitta clientname så kommer 

servern inte veta var klienten finns (vilken dess ip adress är). 

 

SSH flaggan -X betyder aktivera X Forwarding, forwarding kan innebära 

en säkerhetsrisk, då trafiken kan avlyssnas. Därför har man infört 

TRUSTED forwarding. Trusted forwarding aktiveras med -Y flaggan. 

Flaggan -C komprimerar dessutom trafiken. 

 

Exempel) 

ssh -YC username@server 



Med SSH kan man köra fjärr applikationer på ett säkert sätt från lokala klienten: 

1. På servern lägg permanent lägg till X11Forwarding yes i /etc/ssh/sshd_config  

2. På Klienten acceptera inkommande x-grafik från servern: 

     xhosts +server.my-site.com 

3. Från klienten logga in på fjärrservern 

 ssh -YC -l username hostname 

 ssh -l username -X hostname  

4. Starta din grafiska applikation, till exempel mozilla eller xclock 

Kolla om display variabeln blev satt när du loggade in om det inte fungerade eller om 
felmeddelande dök upp:  

echo $DISPLAY 

localhost:10.0 

 

Din DISPLAY variabel och xhosts skall automatiskt sättas, om inte prova först med att 
sätta DISPLAY variabeln som beskrivs ovan. Fungerar inte detta, se över 
brandväggar med mera. 



Du måste nästan säkert addera din x-session klientdator med xhost 

+clientip/clientname för att den ska få lov att köra x-sessioner. Det går att stänga av 

access kontrollen helt genom att skriva xhost +, det är inte rekommendabelt. Vill du 

stänga helt kan du skriva xhost - 

 



Med magic cookie kan man få tillstånd att köra x-sessioner som en annan användare, 

såvida man har tillstånd att byta användare. 

Vanligtvis loggar man in som sig själv med sin vanliga användare och byter till en 

användare med högre rättigheter, till exempel root eller annan applikationsanvändare 

och som denna användare kan man via cookies få lov att köra x-sessioner som denna 

användare. 

 

Detta händer om man försöker köra x-sessioner utan rättigheter hos den andra 

användaren: 

$ sudo su - 

# xclock 

X11 connection rejected because of wrong authentication. 

Error: Can't open display: localhost:10.0 



Det går att byta ut GNOME mot TWM i körläge 5, men då måste vi installera mera fonter och 

några paket till. 

 

I system D: Vill du återställa till runlevel 3 igen: 

systemctl enable multi-user.target —force 

 

För att kolla i System D vilket som är standard runlevel efter boot: 

systemctl get-default 

multi-user.target 



X Resurser, hur det ser ut på ditt skrivbord och vilka applikationer som startas, vilka 

färger de använder, fontstorlek med mera. 



Detta gäller för TWM, CDE och många klassiska X-Windows 

managers. 

Gnome och KDE använder liknande varianter men andra filer. 



Grundläggande inställningar för hela systemet finner du i /etc/X11/Xresources 

En kopia av denna fil med varje användares egna inställningar finns i deras hemkatalog såsom 

ovan beskrives. 




