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Kapitel1Kapitel1
Introduktion och översikt.Introduktion och översikt.

•• Vad kommer du att få lära dig?:Vad kommer du att få lära dig?:

•• Unix historia och filosofiUnix historia och filosofi

•• DokumentationDokumentation-- Unix Unix reference reference manualmanual

•• Hantering av filerHantering av filer

•• Vi Vi editorneditorn

•• BASHBASH shellshell

•• Använda filterkommandon och pipesAnvända filterkommandon och pipes

•• Reguljära uttryckReguljära uttryck

•• ShellscriptsShellscripts

•• Kommunikationsverktyg (Kommunikationsverktyg (mailmail,talk),talk)

•• AnvändarAnvändar SystemadministrationSystemadministration

•• Grundläggande NätverksinställningarGrundläggande Nätverksinställningar



Kursbeskrivning;Kursbeskrivning;

•• Kap 1Kap 1 Unix historia samt nuvarande positionUnix historia samt nuvarande position

•• Kap 2Kap 2 Grundläggande filhanteringGrundläggande filhantering

•• Kap 3Kap 3 BashBash –– introduktionintroduktion

•• Kap 4Kap 4 Unix bibliotekssystemUnix bibliotekssystem

•• Kap 5Kap 5 Pipeline och filterkommandonPipeline och filterkommandon

•• Kap 6 Kap 6 BashBash

•• Kap 7Kap 7 Reguljära uttryckReguljära uttryck

•• Kap 8Kap 8 ShellprogrammeringShellprogrammering

•• Kap 9Kap 9 Systemadministration för användareSystemadministration för användare

•• Kap 10Kap 10 KommunikationsverktygKommunikationsverktyg

•• Kap 11Kap 11 XX WindowWindow systemssystems



Praktisk InformationPraktisk Information

•• Fika tiderFika tider

•• TelefonkioskTelefonkiosk

•• ToaletterToaletter

•• ParkeringsplatserParkeringsplatser

•• TelefonnummerTelefonnummer



Presentation av InstruktörPresentation av Instruktör

•• BakgrundBakgrund

•• Nuvarande positionNuvarande position

•• Erfarenhet av UnixErfarenhet av Unix

•• UtbildningUtbildning



DeltagarpresentationDeltagarpresentation

•• NamnNamn

•• Vad gör ditt företagVad gör ditt företag

•• Nuvarande position (arbetsuppgifter)Nuvarande position (arbetsuppgifter)

•• Erfarenhet av UNIX eller andra Erfarenhet av UNIX eller andra 

operativsystemoperativsystem

•• Kommande Unix projektKommande Unix projekt

•• FörväntningarFörväntningar



Kap 1 OperativsystemKap 1 Operativsystem

Ett operativsystem skall:Ett operativsystem skall:

•• Övervaka, leda, och fördela datorns resurser,Övervaka, leda, och fördela datorns resurser,

processorer, minne, enheter för in/utdata, samtprocessorer, minne, enheter för in/utdata, samt

göra det lätt för användaren att umgås med göra det lätt för användaren att umgås med 

datorn.datorn.

•• Operativsystem är en programvara som görOperativsystem är en programvara som gör

maskinen användbar.maskinen användbar.



Operativsystemet UNIXOperativsystemet UNIX
•• FleranvändarsystemFleranvändarsystem

•• Flera arbeten på samma gångFlera arbeten på samma gång

•• Portabelt operativsystemPortabelt operativsystem

•• Finns på små och stora systemFinns på små och stora system

•• Leverantörsoberoende Leverantörsoberoende 

•• Har en mängd hjälpprogramHar en mängd hjälpprogram

•• ModuluppbyggtModuluppbyggt

•• Hierarkiskt filsystemHierarkiskt filsystem

•• XX--windowswindows systemsystem



Historien bakom UNIXHistorien bakom UNIX

Operativsystemet döps till UNIX av Brian Kerningham.
Ken Thompson "bootar" den första singel-user UNIX:en.

AT&T:s patentkontor får det första UNIX-systemet som används i drift.

Bell Labs licensierar UNIX till olika universitet

Första kommersiellt sålda UNIX-systemet installeras på Rand Corp. SCO och Interaktive System grundas.

AT&T introducerar UNIX System V. Från Berkeley kommer UNIX 4.2 BSD.
X/Open grundas. /usr/groups förslag till standard presenteras. Blir sen POSIX. AT&T släpper UNIX System V.2

Sun presenterar NFS. AT&T och Sun presenterar planer på att slå ihop System V och BSD. AT&T Släpper SVID.

AT&T släpper SV.3 och Berkeley släpper UNIX ¤.3 BSD. AT&T och Sun presenterar plan 2 för
sammanslagningen av System V, BSD-UNIX och XENIX (PC-UNIX).

AT&T flyttar utvecklingen av UNIX till en separat division (USO-Unix System Operations). AT&T presenterar UNIX
SVR4 (System V Release 4) i slutet av året. SVR4 är en sammanslagning av de mest populära UNIX-dialekterna.

USO blir ett eget bolag och kallas USL (Unix System Laboratories). OSF/1 debuterar.

UNIX SVR4.2 släpps från AT&T. Novell offentliggör planer på att köpa USL. 

Novell köper 82 % av USL.
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SCO köper Unix av Novell

Föreningen /usr/group grundas, liksom företaget SUN.

Novells första produkt lanseras. Det är en UNIXbaserad dator för ett stjärnnät. Novell byter sedan
snabbt operativsystem till DOS. Från Berkeley kommer en UNIX-version som kallas UNIX 4.1 BSD.

1998
UnixWare 7 - UNIX V.5

1999 Solaris 7.

Linux 0.0.1. 



OlikaOlika unixdialekterunixdialekter

AIX

Xenix
Ultrix

UnixWare

netBSD

Sun Solaris
HP UX

OpenBSD

SCO UNIX
FreeBSD

OSF/1

Linux

IRIX



Minnesvärda namnMinnesvärda namn

Traditionella Unix dialekter, minnesvärda namn Traditionella Unix dialekter, minnesvärda namn 

Ken Thompson, Ken Thompson, 

Dennis Ritchie, Dennis Ritchie, 

BrianBrian KerninghanKerninghan

ProjektProjekt

Multics Multics som blev UNIX och skrevs om med C kod för att vara som blev UNIX och skrevs om med C kod för att vara 
portabel.portabel.

LinuxLinux

Linus TorvaldsLinus Torvalds



X/Open X/Open -- en standard som en standard som 
anger regleranger regler

XPG3XPG3

XPG4XPG4

ReglerRegler



Unix olika ansiktenUnix olika ansikten

X

gatewaygateway

WWWWWW



Språk i UnixSpråk i Unix

ShellprogrammeringShellprogrammering

AwkAwk

SedSed

LEXLEX

YACCYACC

PythonPython

Finns tillgängligaFinns tillgängliga

C/C++C/C++ JavaJava PascalPascal CobolCobol

FortranFortran LISPLISP BASICBASIC ADAADA



In och UtloggningIn och Utloggning

Utloggning sker med kommandot Utloggning sker med kommandot exitexit

login: Pellelogin: Pelle
PasswordPassword
exitexit
loginlogin

Alla användare har ett användarnamnAlla användare har ett användarnamn
Och ett hemligt lösenordOch ett hemligt lösenord

När du loggat in landar du i din hemkatalogNär du loggat in landar du i din hemkatalog



ttytty DriverDriver
•• ttytty driver används för kommunikation mellan Unix och driver används för kommunikation mellan Unix och 

din terminal. din terminal. 

•• Så kallade kontrollsträngar styr terminal & applikationSå kallade kontrollsträngar styr terminal & applikation

•• Benämns tty0 tty1 tty2 osv.Benämns tty0 tty1 tty2 osv.

•• Kopplingen mellan din terminal och Kopplingen mellan din terminal och unixunix

•• Kan styras med ”Kan styras med ”ctrlctrl--knappen” + ”tecken”knappen” + ”tecken”

ex) ex) ctrl ctrl +c (avbryt)+c (avbryt) ctrl ctrl +d (+d (exitexit//end end of of filefile))

UNIX
tty 

driver

Shell



Program och inbyggda Program och inbyggda 
kommandonkommandon

•• De flesta kommandon är program som är lagrade i filer, De flesta kommandon är program som är lagrade i filer, 
vissa av dem är inbyggda ivissa av dem är inbyggda i shellshell::

$ $ date date Visar datum och tidVisar datum och tid

$ who$ who Visar inloggade användareVisar inloggade användare

$ $ rwhorwho Visar inloggade användare i LANVisar inloggade användare i LAN

$ $ exitexit Loggar utLoggar ut

$ cd  /$ cd  / CChange hange DDirectory irectory (byt till (byt till rootroot katalog)katalog)

$ $ pwdpwd PPrint rint WWorking orking DDirectory irectory ((visar katalogen du står i nu)visar katalogen du står i nu)



Kommando, argument, optioner Kommando, argument, optioner 

•• Syntax:Syntax:

•• $$cmd cmd [ [ --optioner ]     [argument]optioner ]     [argument]

•• --optioner påverkar kommandot.optioner påverkar kommandot.

•• Kommandot verkar på sina argument.Kommandot verkar på sina argument.

Ex visa alla filer i aktuell katalog)Ex visa alla filer i aktuell katalog)

lsls ––lala



Kommando, visa textfilerKommando, visa textfiler

•• Kommandot Kommandot moremore visar innehållet av text filer och visar innehållet av text filer och 
filernas namn ges som argument.filernas namn ges som argument.

$ $ more filx more filx textfiltextfil

•• Kommandot  Kommandot  less less visar också innehållet av text filer.visar också innehållet av text filer.

$ less $ less filx filx textfiltextfil



Manual SidornaManual Sidorna

•• manman kommandot visar UNIX kommandot visar UNIX ReferenceReference Manual sidorna.Manual sidorna.
•• manman ls    ls    
•• KommandotsKommandots manualsidamanualsida består av åtminstone tre består av åtminstone tre 

delar:delar:
•• NameName: namn och mål med kommandot.: namn och mål med kommandot.
•• Synopsis: syntaxSynopsis: syntax-- argument, optioner.argument, optioner.
•• DescriptionDescription: fullständig beskrivning av kommandot.: fullständig beskrivning av kommandot.

•• Andra sektioner kan innehålla:Andra sektioner kan innehålla:
•• DiagnosticDiagnostic
•• SeeSee AlsoAlso
•• NotesNotes
•• Limitation (or Bugs)Limitation (or Bugs)
•• FilesFiles
•• ExamplesExamples



Forts. Manual sidornaForts. Manual sidorna

Manualsidornas Manualsidornas indelning i sektioner:indelning i sektioner:
•• man man ––s <sektion> <s <sektion> <manualsidamanualsida>>
•• UNIX UNIX Reference Reference Manual sektioner innehåller:Manual sektioner innehåller:

SectionSection / / TopicTopic
11 Commands availableCommands available toto usersusers

22 Unix and C systemUnix and C system callscalls

33 C C library routineslibrary routines for C programsfor C programs

44 Special Special file namesfile names

55 FileFile formats andformats and conventionsconventions forfor files usedfiles used by Unixby Unix

66 GamesGames

77 Word Word processing packagesprocessing packages

88 System administrationSystem administration commandscommands and and proceduresprocedures

99 Device driversDevice drivers

Söka i Söka i manualsidornamanualsidorna efter efter nyckeordnyckeord::
•• man man ––k nyckelordk nyckelord



Kapitel 2Kapitel 2

Grundläggande filhanteringGrundläggande filhantering

•• Fil attributFil attribut

•• namn, ägare, access rättigheter…namn, ägare, access rättigheter…

•• FilhanteringFilhantering

•• flytta (ändra namn)flytta (ändra namn)

•• kopierakopiera

•• ta bortta bort

•• access rättigheteraccess rättigheter

•• skriva ut fil innehållskriva ut fil innehåll

•• jämföra filerjämföra filer

•• vi vi editoreditor



FilnamnFilnamn

•• Alla tecken utom, (slask) är godkända i Alla tecken utom, (slask) är godkända i 
filnamnet.filnamnet.

•• Upp till 255 tecken i filnamnet.Upp till 255 tecken i filnamnet.

•• UNIX skiljer på stora och små bokstäver.UNIX skiljer på stora och små bokstäver.

•• Filtillägg (.c, .Filtillägg (.c, .txttxt ..docdoc) krävs inte av UNIX.) krävs inte av UNIX.

•• Filnamn innehållande specialtecken,Filnamn innehållande specialtecken,

(metatecken) är godkända, men svåra att (metatecken) är godkända, men svåra att 
jobba med.jobba med.

•• Mellanslag kan användas med Mellanslag kan användas med kvotekvote tecken: tecken: 
”kalle anka””kalle anka”



Fil attributFil attribut

•• Utöver data i filen så lagrar UNIX filens Utöver data i filen så lagrar UNIX filens 
attribut som:attribut som:

••Filtyp Filtyp ((-- l d m s c b t p )l d m s c b t p )

••Access rättigheter ( r w x s S)Access rättigheter ( r w x s S)

••Ägare ( kalle.Ägare ( kalle. ))

••Grupptillhörighet ( .anka)Grupptillhörighet ( .anka)

••Storlek ( i byte eller block )Storlek ( i byte eller block )

••ÄndringstidÄndringstid

••Senast Senast acessadacessad



FiltyperFiltyper

-- -- vanlig filvanlig fil b b –– block filblock fil

d d –– katalog fil (katalog fil (directorydirectory)) c c –– charactercharacter filfil

l l –– symbolisk länksymbolisk länk p p –– pipepipe

m m –– delat minnedelat minne s s -- socketsocket



Filtyper och accessrättigheterFiltyper och accessrättigheter

$ $ lsls –– list list shortshort list visar endast filnamnlist visar endast filnamn
$ $ ls ls ––l l longlong list filnamn + attributlist filnamn + attribut
$ $ ls ls ––ldld listar katalogfilen, ej innehålletlistar katalogfilen, ej innehållet
rwxrwxrr--xxrr---- 1  student1  student kurs  037kurs  037 March10 9:45 March10 9:45 xxxxxx

r  r  -- läs rättighetläs rättighet
w w -- skriv rättighetskriv rättighet
x x -- exekverings rättighetexekverings rättighet
-- -- ingen rättighetingen rättighet

rwx r-x r--
Ägarens 

rättigheter
Gruppens rättigheter Andras rättigheter



Kopiera filerKopiera filer

$cp fil1 fil2 $cp fil1 fil2 

Skapar en kopia av fil1 som kallas fil2.Skapar en kopia av fil1 som kallas fil2.
•• Om fil2 redan existerar så skrivs den över.Om fil2 redan existerar så skrivs den över.

Följande krav skall vara uppfyllda:Följande krav skall vara uppfyllda:

1/ sökrättighet (x) för samtliga kataloger 1/ sökrättighet (x) för samtliga kataloger 
ovanför fil1 och fil2.ovanför fil1 och fil2.

2/ läsrättighet för fil1.2/ läsrättighet för fil1.

3/ skrivrättighet för fil2 om filen existerar.3/ skrivrättighet för fil2 om filen existerar.

4/ 4/ ellereller skrivrättighet för katalogen som skall skrivrättighet för katalogen som skall 
innehålla fil2.innehålla fil2.



Flytta filerFlytta filer-- Ändra namnÄndra namn

$ $ mv mv fil1 fil2fil1 fil2
•• Ändrar namnet från fil1 till fil2.Ändrar namnet från fil1 till fil2.

•• Om fil2 redan existerar så tas den bort.Om fil2 redan existerar så tas den bort.

$ $ mvmv fil1 fil2 fil3   dirfil1 fil2 fil3   dir
•• Flyttar fil1 fil2 fil3 till filkatalogen.Flyttar fil1 fil2 fil3 till filkatalogen.



Länkade filerLänkade filer-- hårda länkarhårda länkar

•• Varje filnamn kallas länk.Varje filnamn kallas länk.

•• Länkar kan användas för att:Länkar kan användas för att:

•• Dela filer mellan olika användare.Dela filer mellan olika användare.

•• Tillhandahålla korta namn för långa filnamn.Tillhandahålla korta namn för långa filnamn.

$ $ lnln fil1 fil1fil1 fil1--linklink

•• Skapar nytt namn fil1Skapar nytt namn fil1--link link till existerande fil  fil1.till existerande fil  fil1.

•• Om filen fil1Om filen fil1--link link redan existerar så tas den först bort.redan existerar så tas den först bort.

$$ lnln samba sambasamba samba--linklink

•• Hårda länkar kan inte peka till katalogfiler.Hårda länkar kan inte peka till katalogfiler.

•• Hårda länkar kan inte peka över filsystems gränserna.Hårda länkar kan inte peka över filsystems gränserna.



forts.forts. Länkade filerLänkade filer-- hårda länkarhårda länkar

•• För att lyckas skapa en länkfil så krävs:För att lyckas skapa en länkfil så krävs:

1/ Sökrättigheter (x) för alla katalogfiler ovanför fil1 1/ Sökrättigheter (x) för alla katalogfiler ovanför fil1 
och fil1och fil1--linklink..

2/ Skrivrättigheter för katalogen innehållande fil2/ Skrivrättigheter för katalogen innehållande fil--linklink..

•• Länkfilen är Länkfilen är endast ett nytt namn endast ett nytt namn för den redan för den redan 
existerande filen fil1.existerande filen fil1.

fil1 fil1-link



Fil index (iFil index (i--nodenode) nummer) nummer

•• Alla hårda länkar är likvärdiga. Det finns ingen ”masterAlla hårda länkar är likvärdiga. Det finns ingen ”master--linklink”.”.

•• Nya länkar har samma data och attribut som redan existerande länNya länkar har samma data och attribut som redan existerande länkar.kar.

$$lsls ––lili listar i listar i node node nummernummer

total 379total 379

427 427 rwrw--rr——rr–– 2 student1 kurs 307 2 student1 kurs 307 March March 10 9:46 samba10 9:46 samba

427 427 rwrw--rr——rr–– 2 student1 kurs 307 2 student1 kurs 307 MarchMarch 10 9:46 samba10 9:46 samba--linklink



Symboliska länkarSymboliska länkar

$ $ lnln ––s fil1 fil1s fil1 fil1--linklink
Skapar en symbolisk länkfil som pekar till fil1.Skapar en symbolisk länkfil som pekar till fil1.

fil1 är en ”masterfil1 är en ”master--linklink””
fil1fil1--symlink symlink kan peka till katalogfilkan peka till katalogfil
fil1fil1--symlink symlink kan peka över filsystemgränsernakan peka över filsystemgränserna

fil1-symlink

fil1

fil1 fil1-link



Ta bort (avlägsna) filerTa bort (avlägsna) filer

$$rmrm fil1…fil1…

•• Tar bort länkfilen fil1….Tar bort länkfilen fil1….
•• När sista länken försvinner så raderas  filen, dvs innehållet När sista länken försvinner så raderas  filen, dvs innehållet 

är borta.är borta.

•• Ingen ”Ingen ”unrmunrm” kommando.” kommando.

$$rmrm ––r dirr dir

•• Tar bort katalogen (dir) och hela strukturen Tar bort katalogen (dir) och hela strukturen 
under (filer och kataloger).under (filer och kataloger).



Ändra åtkomst (access)rättigheterÄndra åtkomst (access)rättigheter

•• åtkomsträttigheter är lagrade som bitar:åtkomsträttigheter är lagrade som bitar:
•• OnOn-- åtkomst tillåtenåtkomst tillåten

•• OffOff-- ingen åtkomstingen åtkomst

•• Varje grupp med tre bitar kan representeras Varje grupp med tre bitar kan representeras 
oktalt:oktalt:

rwx rwx rr--x rx r---- rwrw-- rr---- rr---- rwx rwx ------ ------

•• Chmod Chmod kommandot ändrar åtkomsträttigheter kommandot ändrar åtkomsträttigheter 
för filen du äger:för filen du äger:

$ $ chmod chmod 640 brev (text fil)640 brev (text fil)

$ $ chmod chmod 755 Brev (bibliotek fil)755 Brev (bibliotek fil)

7 5 4 6    4  4 7     0    0



Ändra åtkomst (access)rättigheterÄndra åtkomst (access)rättigheter

u u ––useruser + lägg till+ lägg till r r ––läsläs

g g ––groupgroup -- ta bortta bort w w ––skrivskriv

o o ––otherother = absolut värde= absolut värde x x ––exekveraexekvera

a a –– allaalla

$$ chmod ugchmod ug+w katalog+w katalog



Fil jämförelseFil jämförelse

•• Kommandot Kommandot cmpcmp jämför två filerjämför två filer

•• Textfiler, datafiler, programfilerTextfiler, datafiler, programfiler

•• cmpcmp visar inget om filerna är identiska.visar inget om filerna är identiska.

•• I annat fall visar I annat fall visar cmpcmp den första skillnaden.den första skillnaden.

$ $ cmp cmp //etcetc//passwd passwd //etcetc//passwdpasswd--



Fil jämförelseFil jämförelse

•• Kommandot Kommandot diffdiff visar skillnaderna per rad visar skillnaderna per rad 
mellan två textfiler.mellan två textfiler.

$$diffdiff brev1 brev2brev1 brev2

Visar vad du skall göra med brev2 så det blir Visar vad du skall göra med brev2 så det blir 
identiskt med brev1.identiskt med brev1.



Utskrift av filerUtskrift av filer

Skriv ut:Skriv ut:

$ lp brev1 brev2 $ lp brev1 brev2 # system V# system V

$$ lprlpr brev1 brev2 brev1 brev2 # BSD# BSD

Kolla Kolla skrivarköskrivarkö::

$ $ lpqlpq

Rensa i Rensa i skrivarköskrivarkö::

$ $ lprmlprm <<job job id>id>

$ $ cancel cancel <<job job id>id>

Kriva Kriva ut till viss ut till viss skrivarköskrivarkö::

$lp $lp ––d printer brev1d printer brev1

$$lprlpr ––p printer brev1p printer brev1



ViVi-- editoreditor

last

line

mode

:

cmd

mode

x

dd

hjkl

/

?

text

mode
ZZ

$

$ vi brev1

iIaAoO
rR

ESC
:

:w :wq

:w file :q!

:q :r file

:s/.. /.. /g



ViVi--editoreditor

•• Pil tangenterna kan användas för att flytta Pil tangenterna kan användas för att flytta 
markören.markören.

•• När Vi utvecklades så saknade många När Vi utvecklades så saknade många 
terminaler piltangenter.terminaler piltangenter.

•• För större förflyttningar så använder man:För större förflyttningar så använder man:
ctrlctrl FF -- hel skärm framåt.hel skärm framåt.

ctrlctrl BB -- hel skärm bakåt.hel skärm bakåt.

h j k l



ViVi--editoreditor

•• För att söka efter textmönster använd:För att söka efter textmönster använd:
•• /textmönster  /textmönster  -- söker framåt från markörens positionsöker framåt från markörens position

•• n n –– nästa förekomst nästa förekomst (framåt)(framåt)

•• N N –– nästa förekomst nästa förekomst (bakåt)(bakåt)

•• ? textmönster ? textmönster --söker bakåt från markörens positionsöker bakåt från markörens position
•• n n –– nästa förekomst (bakåt)nästa förekomst (bakåt)

•• N N –– nästa förekomst (framåt)nästa förekomst (framåt)

•• x x –– tar bort tecken under markören.tar bort tecken under markören.

•• dddd –– tar bort raden.tar bort raden.

•• u u –– undo undo (ångra)(ångra)

•• . . –– redo (repetera)redo (repetera)



Kapitel 3Kapitel 3

BASH IntroduktionBASH Introduktion

•• BASH underhåller history lista av tidigare BASH underhåller history lista av tidigare 
exekverande kommandon.exekverande kommandon.

•• history history visar alla utförda kommandon.visar alla utförda kommandon.
$history$history

1 cp fil1 fil21 cp fil1 fil2

2 2 ls ls ––ll

..

..

..

115 history115 history

•• $ history 50 visar de 50 sista kommandona$ history 50 visar de 50 sista kommandona



Kommando historyKommando history

BASH stöder direkt bläddring i kommando historyBASH stöder direkt bläddring i kommando history--listlist

kommando kommando editeringeditering::

PILTANGENTERNA PILTANGENTERNA ––flytta upp och ner i history lista.flytta upp och ner i history lista.

PILTANGETNERNA PILTANGETNERNA –– flytta vänster, höger på raden.flytta vänster, höger på raden.

DeleteDelete, , backtabbacktab, , insertinsert, tangenterna fungerar., tangenterna fungerar.



Output (utdata) omdirigeringOutput (utdata) omdirigering

-- tkntkn > omdirigerar standard output > omdirigerar standard output devicedevice

(skärmen) oftast till en fil.(skärmen) oftast till en fil.

-- utdata från programmet går till en fil.utdata från programmet går till en fil.

-- Felmeddelanden (om det är några) visas på Felmeddelanden (om det är några) visas på 
skärmen.skärmen.

-- > är ett > är ett shell shell metatecken.metatecken.

$cal 03 1969 > $cal 03 1969 > March March _69_69

$$more March more March _69_69

$history $history ––50 > sista _5050 > sista _50

$$moremore sista _50sista _50



Output (utdata) omdirigeringOutput (utdata) omdirigering

> > -- skapar skapar utfil utfil om den inte redan existerar.om den inte redan existerar.

-- skriver över filen om den existerar.skriver över filen om den existerar.

>> >> -- skapar en skapar en utfil utfil om den inte redan existerar.om den inte redan existerar.

-- lägger till i lägger till i utfilen utfilen om den existerar.om den existerar.



PipesPipes

•• PipePipe symbolen | sammanbinder programmensymbolen | sammanbinder programmen stdoutstdout fil fil 

med ett annat program,med ett annat program, stdinstdin fil.fil.

$program1 | program2 |program3$program1 | program2 |program3

•• program2 och program3 måste kunna läsaprogram2 och program3 måste kunna läsa stdinstdin (filter)(filter)

pg1 pg2 pg3



Filnamn metateckenFilnamn metatecken

••Speciella tecken i filnamn inkluderar Speciella tecken i filnamn inkluderar bl.a:bl.a:

* * -- matchar vilka tecken som helst (0 eller mer).matchar vilka tecken som helst (0 eller mer).

? ? –– matchar ett enda tecken.matchar ett enda tecken.

[…] […] –– matchar ett tecken i set. matchar ett tecken i set. 



Gruppering och sekvens av Gruppering och sekvens av 
kommandonkommandon

•• Kommandon kan skrivas efter varandra:Kommandon kan skrivas efter varandra:
$cd / ;$cd / ; lsls ;; pwdpwd >> wherewhere

•• KomandonKomandon kan grupperas med hjälp av ()kan grupperas med hjälp av ()
••$(cd/ ;$(cd/ ; lsls ;; pwdpwd ) >>) >> wherewhere
••$$pwdpwd

•• Gruppering av kommandon (pg1;pg2;pg3) startar ettGruppering av kommandon (pg1;pg2;pg3) startar ett
subshellsubshell där alla kommandon exekveras före de somdär alla kommandon exekveras före de som
står utanför ().står utanför ().



MetateckenMetatecken

•• Använder du ; ( ) > >> och ;  så  spelar det ingen roll Använder du ; ( ) > >> och ;  så  spelar det ingen roll 

om du använder mallanslag eller ej.om du använder mallanslag eller ej.

•• Använder du ?  *  [   ] så påverkas resultatet om du Använder du ?  *  [   ] så påverkas resultatet om du 

inte använder mellanslag.inte använder mellanslag.

•• Prova:Prova:

$$lsls ––la > list_fil ;la > list_fil ; moremore list_fillist_fil

$$lsls ––la>list_fil ;la>list_fil ; moremore list_fillist_fil

•• Prova:Prova:

$$lsls [[bBbB]*]*

$$lsls [b B] *[b B] *



Bakgrundsprocesser Bakgrundsprocesser 11

•• Förgrundsprocesser väntar tillsFörgrundsprocesser väntar tills cmdcmd/program /program 
avslutas innanavslutas innan promptenprompten visas igen.visas igen.

•• Bakgrundsprocesser startas avBakgrundsprocesser startas av shellshell ochoch
promptenprompten visas direkt igen.visas direkt igen.

•• Program som kan startas i bakgrunden är:Program som kan startas i bakgrunden är:
1/ De som använder grafiskt gränssnitt.1/ De som använder grafiskt gränssnitt.

2/ De som inte behöver terminal I/O.2/ De som inte behöver terminal I/O.

•• För att starta ett program i bakgrunden  För att starta ett program i bakgrunden  
använd & efter programnamn.använd & efter programnamn.

$$sleep sleep 1000 &1000 &

[1] 234[1] 234

$$



BakgrundsprocesserBakgrundsprocesser 22

•• sleep jobsleep job nummer och process ID visas och man fårnummer och process ID visas och man får
promptenprompten tillbaka. 1 = tillbaka. 1 = JobbnummerJobbnummer och 234 är och 234 är 
process IDprocess ID

•• JobJob nummer är tilldelat avnummer är tilldelat av shellshell..

•• PID nummer är tilldelat av systemet.PID nummer är tilldelat av systemet.

•• jobs jobs visar dina visar dina bakgrundsjobbbakgrundsjobb

•• kill kill %<%<job job nummer> avslutar nummer> avslutar bakgrundsjobb bakgrundsjobb 
ovillkorligenovillkorligen



Process statusProcess status

•• Ett jobb kan ha flera process ID, tilldelade av  systemetEtt jobb kan ha flera process ID, tilldelade av  systemet

•• ps utan argument och optioner visas endast aktuelltps utan argument och optioner visas endast aktuellt shellsshells
processer:processer:

$ps$ps

PIDPID TTYTTY TIMETIME CMDCMD

361361 ptspts/01/01 0:000:00 bashbash

373373 ptspts/01/01 0:010:01 sleepsleep

•• För att se alla pågående processer:För att se alla pågående processer:

$ps $ps ––efef # # SystemVSystemV

$ps $ps ––auxaux # # RedHatRedHat((linuxlinux) / BSD med flera) / BSD med flera

$ps $ps ––auxaux | | more more # # sidvis sidvis visning av listanvisning av listan



Avsluta processerAvsluta processer

•• Användaren kan kommunicera med Användaren kan kommunicera med 
förgrundsprocesser med hjälp avförgrundsprocesser med hjälp av ctrlctrl--tecken.tecken.

$$sttystty ––a a -- Visar terminalens inställningar.Visar terminalens inställningar.

•• CtrlCtrl+C +C -- Skickar enSkickar en INTerruptINTerrupt signal.signal.

•• CtrlCtrl \\ -- Skickar enSkickar en QuitQuit signal.signal.

$$sleep sleep 100100

CtrlCtrl+c+c

•• För att avsluta systemprocesser användFör att avsluta systemprocesser använd killkill
kommandot. Flaggan kommandot. Flaggan ––9 dödar allt. (19 dödar allt. (1--15 finns)15 finns)

$ $ killkill ––9 PID9 PID

$$ kill kill %%jobbnrjobbnr



Kap 4Kap 4

UNIX bibliotek strukturUNIX bibliotek struktur
•• Biblioteket är organiserat Biblioteket är organiserat hierakiskthierakiskt..

•• Högst uppe finnsHögst uppe finns rootroot, /, bibliotek (, /, bibliotek (directorydirectory).).

•• Katalogerna nedanför kallas underbibliotek.Katalogerna nedanför kallas underbibliotek.

/
home

kalle pelle sven maria

bin

xx

p1 p2 p3

p4



PathnamePathname
•• Lista av namn  separerade med snedstreck Lista av namn  separerade med snedstreck 

((slashslash) / kallas för) / kallas för pathnamnepathnamne..

•• PathnamePathname som börjar med / kallas för absolutsom börjar med / kallas för absolut
pathnamepathname::

Exempel:Exempel:

//

//homehome

//homehome/kalle/p1/kalle/p1

•• För att se innehållet i filen p1:För att se innehållet i filen p1:

$$ moremore //homehome/kalle/p1/kalle/p1

•• För att kopiera p1 till p1.För att kopiera p1 till p1.bkpbkp::

$ cp /$ cp /homehome/kalle/p1 p1./kalle/p1 p1.bkpbkp



Home och CWDHome och CWD

•• Varje UNIX process harVarje UNIX process har CCurrent urrent WWorking orking 

DDirectoryirectory ((cwdcwd).).

•• Varje användare harVarje användare har home directoryhome directory..
$HOME$HOME

cd <retur>cd <retur> cd ~namncd ~namn

•• PathnamePathname som inte börjar med / kallas för som inte börjar med / kallas för 

relativtrelativt pathpath (mot(mot cwdcwd).).

•• pwdpwd visar nuvarande katalogvisar nuvarande katalog



RelativtRelativt pathnamepathname

•• Varje bibliotek innehåller två filer:Varje bibliotek innehåller två filer:

.  är en fil som refererar till aktuellt bibliotek.  är en fil som refererar till aktuellt bibliotek

ochoch

..  är en fil som refererar till biblioteket ovanför ..  är en fil som refererar till biblioteket ovanför 
((parent directoryparent directory).).

$ $ ls ls ../.../.

$ $ ls ls ––l ../../kallel ../../kalle



Lista filer i ett bibliotekLista filer i ett bibliotek

•• lsls kommandot visar namnet på alla filer utom kommandot visar namnet på alla filer utom 
de som börjar med en punkt.de som börjar med en punkt.

•• lsls --a option visar alla filer, a option visar alla filer, tomtom .filer.filer

•• kan också användas med andra optioner.kan också användas med andra optioner.

•• lsls ––l visar långt listformatl visar långt listformat

•• lsls ––1 visar kort lista i en rad1 visar kort lista i en rad



Typisk struktur i ett UNIX bibliotekTypisk struktur i ett UNIX bibliotek

/

bin dev etc boot home tmp usr lib var

lib adm bin local share tmp lib

proc



Innehåll i typiska UNIX bibliotek.Innehåll i typiska UNIX bibliotek.

•• Unix bibliotek är nästan samma på den första Unix bibliotek är nästan samma på den första 

nivån.nivån.

/bin/bin --länk till /länk till /usrusr/bin/bin

//usrusr/bin/bin -- användaranvändar kommandonkommandon

//usrusr/X/X -- XX--Windows (X11)Windows (X11)

//usrusr//locallocal -- egna kommandonegna kommandon

//usrusr//shareshare -- delade filer (man sidorna)delade filer (man sidorna)

//usrusr//tmptmp -- temporärt utrymmetemporärt utrymme



Forts. innehåll i typiskt Unix Forts. innehåll i typiskt Unix 
bibliotek.bibliotek.

//usrusr//liblib -- olikaolika libraryslibrarys (ex. för C(ex. för C--språk)språk)

//devdev -- devicedevice driversdrivers

/etc/etc -- systemadministration and och filersystemadministration and och filer

/export/export -- delade bibliotek och filerdelade bibliotek och filer

//homehome -- hemma bibliotekhemma bibliotek

//liblib -- länk till /länk till /usrusr//liblib

//tmptmp -- temporärt utrymmetemporärt utrymme

/var/var -- filer med varierande innehållfiler med varierande innehåll



Bibliotek kommandonBibliotek kommandon

•• pwdpwd ((print working directoryprint working directory) visar CWD.) visar CWD.

•• cd cd ––change directorychange directory..

$$pwdpwd

//homehome/kalle/kalle

$cd /etc$cd /etc

$$pwdpwd

/etc/etc



Bibliotek kommandonBibliotek kommandon

$$mkdirmkdir dir…dir… -- skapar nya dir…skapar nya dir…

$$rmdirrmdir dir…dir… -- Tar bort dir…om de inte innehåller Tar bort dir…om de inte innehåller 
filer.filer.

$$rmrm ––rfrf dir…dir… -- Rekursivt tar bort alla Rekursivt tar bort alla 
dir…,dir…, subdirectoryssubdirectorys samt alla filer.samt alla filer.

FARA UTAN ATT FRÅGA!!FARA UTAN ATT FRÅGA!!

$$mkdir mkdir ––p dir/dir/dirp dir/dir/dir -- skapar även mellanliggande skapar även mellanliggande dirsdirs……

$$mkdir mkdir dir/ dir/dir2dir/ dir/dir2 -- skapar dir och dir2 i dir separatskapar dir och dir2 i dir separat



Inspektera olika typer av filerInspektera olika typer av filer
•• MoreMore/less/less kommando visar innehållet för text filer men kommando visar innehållet för text filer men 

inte för bibliotek, data eller liknande filer.inte för bibliotek, data eller liknande filer.

•• filefile kommandot ”gissar ” filens innehåll.kommandot ”gissar ” filens innehåll.

•• lddldd inspekterar en körbar fil och rapporterar beroendeninspekterar en körbar fil och rapporterar beroenden

Exempel)Exempel)

$ $ filefile . /etc/group brev. /etc/group brev

.: .: directorydirectory

//etcetc/group: ASCII text/group: ASCII text

brev:  ASCII textbrev:  ASCII text

$$ lddldd /bin//bin/lsls

/bin//bin/lsls:  ELF 32:  ELF 32--bit LSBbit LSB executableexecutable, Intel 80386, version 1,, Intel 80386, version 1,
dynamically linkeddynamically linked ((uses shared libsuses shared libs), ), strippedstripped



DiskDisk usageusage kommandokommando

•• dudu kommando visar antal använda diskblock kommando visar antal använda diskblock 
för filer och bibliotek.för filer och bibliotek.

•• Utan argument visas antal använda block för Utan argument visas antal använda block för 
filer och bibliotek i CWD.filer och bibliotek i CWD.

•• du du --shsh visarvisar summarysummary (total) h=human (total) h=human 
readablereadable(Megabyte,Gigabyte,Kilobyte..)(Megabyte,Gigabyte,Kilobyte..)



Hitta filerHitta filer

•• findfind

•• Genomsöker biblioteks struktur och försöker hitta filer som Genomsöker biblioteks struktur och försöker hitta filer som 
uppfyller vissauppfyller vissa kriteriakriteria..

Ex: namn, ägare, typ, ändringstid, access rättigheter osv.Ex: namn, ägare, typ, ändringstid, access rättigheter osv.

•• Utför operationer på hittade filer.Utför operationer på hittade filer.

Ex: Ex: findfind / / --namename brev    brev    --Söker iSöker i rootroot bibliotek (och i hela bibliotek (och i hela 
strukturen under) efter filer som heter brev samt visar strukturen under) efter filer som heter brev samt visar 
sökvägen till filerna.sökvägen till filerna.

•• Ex: Ex: find find / / --typetype d d ––name name ungk1 ungk1 ––exec chmod exec chmod u+u+rwx rwx {} {} \\;;



Att hitta filerAtt hitta filer

•• SyntaxSyntax
find pathnamefind pathname--lista uttrycklista uttryck

•• pathnamepathname listan definierar vilka bibliotek som skall sökas listan definierar vilka bibliotek som skall sökas 
igenom (kan bli flera)igenom (kan bli flera)

•• Uttryck definierar :Uttryck definierar :

-- vilka attribut som man är intresserad av, ex: vilka attribut som man är intresserad av, ex: --namename filer.filer.

-- vad man skall göra med matchande filer, ex: vad man skall göra med matchande filer, ex: --printprint..



(Att) hitta filer(Att) hitta filer

•• Attribut som man kan definiera:Attribut som man kan definiera:

--name filename file --inom ninom n

--useruser namnnamn --mtimemtime NN

--typetype cc --perm octalperm octal

•• Vad skall man göra med hittade filer?Vad skall man göra med hittade filer?

-- printprint

-- execexec kommandokommando



Extempel på att hitta filer Extempel på att hitta filer --findfind

$$findfind //useruser kallekalle

$$findfind //homehome ––typetype ll

$$findfind . . ––mtimemtime ––77

$$findfind //usrusr ––permperm ––002002

$$findfind //usrusr ––inom 4752 inom 4752 ––exec rmexec rm { } { } \\;;

$$findfind .. .. ––namename brev brev ––exec lsexec ls --l { } l { } \\;;



Att hitta filerAtt hitta filer-- find find med flera med flera 
villkorvillkor

•• Man kan sätta ihop olika attribut:Man kan sätta ihop olika attribut:

•• --namename brev brev ––useruser kalle kalle (and)(and)

•• --name xxname xx.c .c ––o o ––namename brevbrev (or)(or)

•• ! ! ––user rootuser root (not)(not)

•• --useruser kalle kalle \\( ( --name xxname xx.c .c ––o o ––namename ’x.c’ ’x.c’ \\))



Kapitel 5Kapitel 5

PipePipe och filter kommandonoch filter kommandon

•• Unix filosofiUnix filosofi
•• Varje program borde göra bara en sak, och göra det bra.Varje program borde göra bara en sak, och göra det bra.

•• Komplexa uppgifter kan läsas genom att man kopplar Komplexa uppgifter kan läsas genom att man kopplar 
ihop enkla verktyg.ihop enkla verktyg.

•• Om möjligt så bör utdata från ett program kunna Om möjligt så bör utdata från ett program kunna 
tas emot som indata till ett annat program.tas emot som indata till ett annat program.

•• Filter program bearbetar dataström och kan Filter program bearbetar dataström och kan 
kopplas ihop med hjälp av pipes.kopplas ihop med hjälp av pipes.



Filter kommandoFilter kommando

•• FilterFilter
•• Läser inputströmLäser inputström

•• Bearbetar dataBearbetar data

•• SkriverSkriver utströmutström (outputström)(outputström)

Filter



Standard dataströmmarStandard dataströmmar

•• StandardStandard inputsteam inputsteam 0 0 -- defaultdefault tangentbordtangentbord

•• Standard Standard outputstream outputstream 1 1 -- defaultdefault skärmskärm

•• StandardStandard error stream error stream 22 -- defaultdefault skärmskärm



Cat filter Cat filter –– output omdirigeringoutput omdirigering

•• catcat kommandot läser standard input kommandot läser standard input 
(tangentbord), utför ingen bearbetning och (tangentbord), utför ingen bearbetning och 
skriver på standard output (skärmen)skriver på standard output (skärmen)

•• CtrlCtrl--D (D (eofeof-- endend ofof filefile) avslutar input) avslutar input streamstream..

$$ catcat > tmp1> tmp1

Det som användaren skriver på tangentbordet Det som användaren skriver på tangentbordet 
hamnar i filen tmp1. Om filen inte existerar så hamnar i filen tmp1. Om filen inte existerar så 
skapas den.skapas den.

^D ^D 

tmp1

cat



Cat filter Cat filter ––input omdirigeringinput omdirigering

••Omdirigera till bildskärmen är standard för de flesta kommandonOmdirigera till bildskärmen är standard för de flesta kommandon

Exempel)Exempel)

catcat < brev< brev

Är samma somÄr samma som

catcat brevbrev

brev cat



ConcatenateConcatenate/Lägg till på slutet av fil/Lägg till på slutet av fil
•• AppendAppend to the to the endend ”>>””>>”

•• catcat >> tmp1>> tmp1

Denna text kommer att läggas till i slutet av filen Denna text kommer att läggas till i slutet av filen 
temp1. Om filen inte existerar kommer den att temp1. Om filen inte existerar kommer den att 
skapas.skapas.

^D^D

$$



•• Om man skriver fil namn som argument tillOm man skriver fil namn som argument till cat cat 
så läserså läser catcat från filen istället för från standard input.från filen istället för från standard input.

$$ catcat brev brev1brev brev1

Filnamn argumentFilnamn argument

brev1

brev

cat



Slå samman eller bara visa: Slå samman eller bara visa: catcat

••Står förStår för catenatecatenate –– slå ihop.slå ihop.

••Kan användas till att:Kan användas till att:
••Visa innehåll i filer.Visa innehåll i filer.
••Skapa nya filer.Skapa nya filer.
••Lägga till info i redan existerande filer.Lägga till info i redan existerande filer.
••Slå ihop filer.Slå ihop filer.
••Kopiera filer.Kopiera filer.



Sort Sort -- sorterasortera

•• sort sort –– sorterar rader i ASCI ordning och skriver sorterar rader i ASCI ordning och skriver 
till standard output (skärmen)till standard output (skärmen)

••OptionerOptioner

--ff -- ändra stora bokstäver till små.ändra stora bokstäver till små.

--r r -- reversereverse ordning (omvänd ordning)ordning (omvänd ordning)

--nn -- sortera numerisksortera numerisk

--tt -- fält separatorerfält separatorer

--oo -- output fil (output fil (utfilutfil))

++ pos pos --pospos börja medbörja med fältnrfältnr ++pospos (räknas från 0 (räknas från 0 
), sluta med), sluta med fältnrfältnr ––pospos..



grepgrep-- sök efter textmönstersök efter textmönster

•• syntax:syntax:

grep textmönster fil…grep textmönster fil…

•• grep söker igenom filer efter rader som grep söker igenom filer efter rader som 
innehåller textmönster.innehåller textmönster.

•• skriver matchande rader till standard output.skriver matchande rader till standard output.

$ grep Kalle Svensson namn$ grep Kalle Svensson namn

$ grep ’Kalle Svensson’ namn$ grep ’Kalle Svensson’ namn

•• --ii skiljer inte på stora och små bokstäver.skiljer inte på stora och små bokstäver.

•• --n visar radnummer.n visar radnummer.

•• --v skriv ut ej matchande raderv skriv ut ej matchande rader



•• wc räknar rader, ord och tecken.wc räknar rader, ord och tecken.

$ wc /$ wc /etcetc//passwd passwd //etcetc//hostshosts

97     161    4875 /97     161    4875 /etcetc//passwdpasswd

126     413    4924 /126     413    4924 /etcetc//hostshosts

223     574    9799 totalt223     574    9799 totalt

•• OptionerOptioner

--ll -- lineslines (rader)(rader)

--ww -- wordswords (ord)(ord)

--cc -- char (tecken)char (tecken)

wcwc-- räknaräkna



Visa början och slutet av filerVisa början och slutet av filer
tailtail,, headhead

•• tailtail skriver dom sista 10 raderna tillskriver dom sista 10 raderna till stdoutstdout..

$$ tailtail brevbrev

•• För att skriva dom 25 sista raderna:För att skriva dom 25 sista raderna:

$$ tailtail ––25 brev25 brev

•• headhead skriver dom 10 första raderna tillskriver dom 10 första raderna till
stdoutstdout..

$$ headhead brevbrev

•• För att skriva dom 25 första raderna:För att skriva dom 25 första raderna:

$$ headhead ––25 brev25 brev



Koppla samman kommandon Koppla samman kommandon 
med: med: PipePipe

•• PipePipe symbolen (|) kopplar symbolen (|) kopplar stdoutstdout filen av filen av 

föregående kommando med föregående kommando med stdinstdin filen av filen av 

nästa kommando.nästa kommando.

$who | grep$who | grep consoleconsole

who grep
consoleconsole



PipePipe

•• Utdata från pipeline kan omdirigeras till en fil:Utdata från pipeline kan omdirigeras till en fil:

$$lsls | wc | wc ––l >l > outout--filerfiler

ls wc-l

Out-filer



sedsed-- stream editorstream editor

•• sedsed kopierar kopierar stdlinstdlin eller filer till eller filer till stdoutstdout och implementerar och implementerar 
editeringskommandonediteringskommandon för definierade rader.för definierade rader.

•• sed innehåller en mängd kommandon:sed innehåller en mängd kommandon:

q q –– guitguit pp-- printprint
d d –– deletedelete i i -- inserteinserte
s s –– substitutesubstitute gg-- globalglobal



•• substitutesubstitute kommandot byter textmönster mot ettkommandot byter textmönster mot ett
annat textmönster.annat textmönster.
$ sed s/Unix/UNIX/ U_history$ sed s/Unix/UNIX/ U_history

•• för att byta alla förekomster på raden:för att byta alla förekomster på raden:
$ sed s/Unix/UNIX/g U_history$ sed s/Unix/UNIX/g U_history

sed sed ––stream editorstream editor



Fältbearbetning Fältbearbetning -- awkawk

•• awkawk betraktar varje inrad som en sekvens av fält           betraktar varje inrad som en sekvens av fält           
separerade med mellanslag (separerade med mellanslag (defaultdefault).).

••Fält kan selekteras med nummer:Fält kan selekteras med nummer:

$$awk  awk  ’{ ’{ printprint $2 }’$2 }’

Bill GatesBill Gates

GatesGates

Bil Gates, Jr.Bil Gates, Jr.

Gates,Gates,

^D^D



Fältbearbetning Fältbearbetning -- awkawk

•• awkawk används ofta för att används ofta för att omformatteraomformattera utdata från kommandon.utdata från kommandon.

$$ datedate

$$ datedate | | awk awk ’{ ’{ printprint $2 $3 $6 }’$2 $3 $6 }’

Appril192001Appril192001

$$ datedate | | awk awk ’{ ’{ printprint $2, $3, $6 }’$2, $3, $6 }’

April 9 2001April 9 2001

$$ datedate | | awk awk ’{ ’{ printprint $2, $3, ”,” $6 }’$2, $3, ”,” $6 }’

April 9, 2001April 9, 2001

$$ awkawk ––F: ’{ F: ’{ printprint $5 ”login namn : ” $1 }’ /etc/$5 ”login namn : ” $1 }’ /etc/passwdpasswd



awkawk

•• awkawk är ett fullständigt programmeringsspråk.är ett fullständigt programmeringsspråk.
•• Stöder inbyggda och definierade variabler.Stöder inbyggda och definierade variabler.

•• Sträng och aritmetiska operationer.Sträng och aritmetiska operationer.

•• LooparLoopar

•• FunktionerFunktioner

•• AwkAwk används ofta för selektering och ändring av används ofta för selektering och ändring av 
fältordning.fältordning.

•• Boken: ”The AWKBoken: ”The AWK ProgrammingProgramming Language” av Language” av 
Aho,Aho, WeinbergerWeinberger,, KorninghamKorningham innehåller en innehåller en 
fullständig beskrivning avfullständig beskrivning av awkawk..



Kapitel 6Kapitel 6

BASH del 2BASH del 2

•• BashBash fungerar på följande sätt:fungerar på följande sätt:
•• Visar prompt.Visar prompt.

•• Läser kommandoraden.Läser kommandoraden.

•• Utför tolkning av speciella tecken.Utför tolkning av speciella tecken.

•• Exekverar kommandon.Exekverar kommandon.

•• Visar prompt igen.Visar prompt igen.



Tilde tecknetTilde tecknet

•• Tilde tecknet  (~) tillhandahåller referens till Tilde tecknet  (~) tillhandahåller referens till 
olika biblioteks (olika biblioteks (directorysdirectorys)) pathnamnpathnamn..

~ ~ -- referens till mitt hembibliotek.referens till mitt hembibliotek.

~kalle ~kalle –– referens till kalles hemma bibliotek.referens till kalles hemma bibliotek.

$$echoecho ~ ~kalle~ ~kalle

$$lsls ––l ~kallel ~kalle

$$cmpcmp ~kalle/brev ~/brev~kalle/brev ~/brev



Kommando ersättning Kommando ersättning 
•• Om man vill söka igenom de senast tio ändrade Om man vill söka igenom de senast tio ändrade 

filerna efter rader innehållande Unix:filerna efter rader innehållande Unix:

$$lsls ––1t | grep Unix | 1t | grep Unix | headhead

Vill man söka efter nyckelord kan man skriva:Vill man söka efter nyckelord kan man skriva:

$$lsls ––1t | grep Unix | grep ungk11t | grep Unix | grep ungk1

•• Det finns mer praktiska vägar och mer Det finns mer praktiska vägar och mer 
resurssnåla.resurssnåla.



Kommando ersättningKommando ersättning

BackBack--kvot tecknet ` används för att exekvera kvot tecknet ` används för att exekvera 
kommandon i söksträngar.kommandon i söksträngar.

•• grep Unix ` grep Unix ` lsls ––1t |1t | headhead `̀
•• Shell exekverar kommandon iShell exekverar kommandon i backquotebackquote ( ` `) ( ` `) 

först och ersätter det  med dess värde.först och ersätter det  med dess värde.

•• echo echo ”Antal filer: `”Antal filer: `ls ls ––1 | wc 1 | wc ––l`” skriver ut:l`” skriver ut:
Antal filer:    118

Detta är mer resurssnålt än att sända till grep.
Dessutom aningen snabbare



Kommando ersättningKommando ersättning

•• Standard output av vilket kommando som helst Standard output av vilket kommando som helst 
kan ersättas med dess värde och tillhandahållas kan ersättas med dess värde och tillhandahållas 
som argument till ett annat kommando.som argument till ett annat kommando.

$$lsls ––ll

$$echoecho I dag ärI dag är `̀datedate`̀

$$echoecho I dag ärI dag är `̀datedate | | awkawk ’{’{ printprint $2, $3, $6 }’`$2, $3, $6 }’`



Shell variablerShell variabler

•• SyntaxSyntax

Variabelnamn= variabelvärdeVariabelnamn= variabelvärde

dbdb=/=/usrusr//locallocal/bin/bin

•• OBS!OBS!

•• Inget mellanslag varken före eller efter  =.Inget mellanslag varken före eller efter  =.

•• $$variablenamnvariablenamn används somanvänds som referencereference till till 
variabelvärde.variabelvärde.

•• Vit tilldelning av variabelvärde används inte $Vit tilldelning av variabelvärde används inte $

cd $cd $dbdb

pwdpwd

//usrusr//locallocal/bin/bin



Speciella variablerSpeciella variabler

•• Använd set kommandot för att seAnvänd set kommandot för att se shellshell variabler.variabler.

$set |$set | moremore

•• Många variabler har speciell betydelse för BASHMånga variabler har speciell betydelse för BASH
shellshell..

HOME HOME –– hemma bibliotekhemma bibliotek

LOGNAME LOGNAME –– användarens login namnanvändarens login namn

PATH PATH –– lista av bibliotek som skall sökas igenom efter     lista av bibliotek som skall sökas igenom efter     
kommandon/program.kommandon/program.

PS1 PS1 –– förstaförsta promptenprompten

PWD PWD –– innehåller aktuellt bibliotekinnehåller aktuellt bibliotek

SHELL SHELL –– Shell programmetShell programmet



Speciella variablerSpeciella variabler

•• PATH PATH –– innehåller en lista av biblioteken som skall innehåller en lista av biblioteken som skall 
sökas igenom efter program, och bestämmer sökas igenom efter program, och bestämmer 
dessutom ordningen av sökningen.dessutom ordningen av sökningen.

echoecho $PATH$PATH

•• Man kan ändra PATH:Man kan ändra PATH:

PATH=$PATH:/PATH=$PATH:/usrusr//locallocal/bin:/bin:

•• Man kan även modifiera PS1:Man kan även modifiera PS1:

PS1=’ $PWD >’ PS1=’ $PWD >’ 



Globala variablerGlobala variabler

•• Shell har tillgång till både lokala och globala Shell har tillgång till både lokala och globala 
variabler.variabler.

•• Endast globala (Endast globala (evironmentevironment) variabler är tillgängliga ) variabler är tillgängliga 
förför pgmpgm//subshellsubshell som startas frånsom startas från shellshell..

•• KommandotKommandot envenv visar globala variabler:visar globala variabler:

•• $$ envenv | sort || sort | moremore



Globala VariablerGlobala Variabler

•• Globala variabler innehåller bl.a:Globala variabler innehåller bl.a:

MAIL MAIL –– ee--mailmail ”box””box”

TERM TERM –– en typ av terminalen typ av terminal

MANPATH MANPATH –– talar om för talar om för manman kommandot vilkakommandot vilka

bibliotek som skall sökas igenom. (finns inte i alla bibliotek som skall sökas igenom. (finns inte i alla 

unixdialekterunixdialekter..

•• export kommandot gör om en lokal variabel till en export kommandot gör om en lokal variabel till en 

global.global.



MetateckenMetatecken-- borttagning av borttagning av 
kommandotolkningkommandotolkning

•• Inom ’ ’ förlorar alla tecken sin speciella Inom ’ ’ förlorar alla tecken sin speciella 
betydelse.betydelse.

•• Inom ” ” förlorar alla utom $ , Inom ” ” förlorar alla utom $ , \\ ,` och ` sin ,` och ` sin 
speciella betydelse.speciella betydelse.

•• \\<<tkntkn> > ––tar bort  den speciella betydelsen för tar bort  den speciella betydelsen för 
nästkommande tecken, nästkommande tecken, tkntkn..

•• Shell matcharShell matchar quotesquotes från vänster till höger från vänster till höger 
och i par.och i par.

•• Prova)Prova)

$$ echoecho ””´́””’’””’’

$ $ echo echo **

$ $ echo echo \\**



Några ExempelNågra Exempel

$ cd$ cd

$$ echoecho $LOGNAME b*$LOGNAME b*

$$ echoecho ’ $LOGNAME b* ’’ $LOGNAME b* ’

$$ echoecho ”$LOGNAME b* ’”$LOGNAME b* ’

$$ echoecho \\$LOGNAME b*$LOGNAME b*

$$ echoecho \\’ ’ \\””\\\\

$$ echoecho ’ ” ’ ” ’ ”’ ” ’ ” ’ ”

$$ awkawk ––F: ’{ F: ’{ printprint $1 ” ’$1 ” ’\\’ ’s’ ’s shellshell:” $7 }’  /etc/:” $7 }’  /etc/passwdpasswd

Kalle’s shellKalle’s shell : /bin/: /bin/kshksh



Interna optioner med setInterna optioner med set

•• Interna optioner påverkar hur Interna optioner påverkar hur shellshell skall fungeraskall fungera
+ sätter en option till+ sätter en option till

-- stänger av en optionstänger av en option

•• För att se uppsättning av optioner:För att se uppsättning av optioner:

$ set $ set ––oo

•• För att se alla För att se alla shellshell/miljö variabler:/miljö variabler:

$ set$ set

•• För att definiera en option:För att definiera en option:

$ set $ set ––o optiono option

$ set $ set ––o emacso emacs

$ set $ set ––o vio vi

•• För att ta bort definitionen av en option:För att ta bort definitionen av en option:

$ set +o option $ set +o option 

$ set +o $ set +o macsmacs



Kortkommandon till kommandon: AliasKortkommandon till kommandon: Alias

•• Alias tillhandahåller ett kort namn för en Alias tillhandahåller ett kort namn för en 
längre kommando sekvens.längre kommando sekvens.

•• För att definiera alias:För att definiera alias:

$ alias namn=värde$ alias namn=värde

•• Använd ’ ’ om metatecken förekommerAnvänd ’ ’ om metatecken förekommer

$ alias $ alias llll ==’ls’ls ––la’la’

$ alias h=history$ alias h=history



AliasAlias

$ alias namn $ alias namn -- visar värde av alias namnvisar värde av alias namn

$$ unaliasunalias namnnamn -- tar bort alias definitiontar bort alias definition

$ alias$ alias -- visar alla aliasvisar alla alias

•• BASH innehåller många fördefinierade alias:BASH innehåller många fördefinierade alias:

$ alias <$ alias <enterenter>          # Listar alla alias>          # Listar alla alias

$ alias $ alias rmrm

aliasalias rmrm==’rm’rm --i’i’

$ alias $ alias llll

aliasalias llll==’ls’ls --l l ----colorcolor==tty’tty’



Funktioner, mer komplexa Funktioner, mer komplexa 
kortkommandonkortkommandon

•• Shell funktioner associerar ett namn med en lista Shell funktioner associerar ett namn med en lista 
på kommandon.på kommandon.

•• SyntaxSyntax

function name  function name  { lista; }{ lista; }

Exempel)Exempel)

function antfunction ant__anv anv { who | wc { who | wc ––l; }l; }

$ $ antant__anvanv

88



Funktioner och argumentFunktioner och argument
•• Argument är indata till en funktion/kommandoArgument är indata till en funktion/kommando

lsls ––al /al /etcetc --al och /al och /etc etc är argument $1 och $2är argument $1 och $2

•• Argument tillArgument till shellshell funktion/funktion/scriptscript kan nås via kan nås via 
domdom positionellapositionella parametrarna $1…$9parametrarna $1…$9

•• Funktionen kan definieras på flera rader:Funktionen kan definieras på flera rader:

$$ functionfunction agareagare {{

>> lsls ––ldld $1 |$1 | awkawk ’{ ’{ printprint $3 }’$3 }’

>> }}

$ agare /$ agare /usrusr/bin/bin

rootroot



Visa funktioner: setVisa funktioner: set

•• setset kommandot visar definierade funktioner.kommandot visar definierade funktioner.

$ set$ set

agare ( ) {agare ( ) {

lsls ––ldld || awkawk ’ {’ { printprint $3 } ’$3 } ’

}}

$ _$ _



Uppstart Uppstart scripts scripts bygger bygger 
användarmiljönanvändarmiljön

•• Variabler, optioner, alias samt funktioner som är Variabler, optioner, alias samt funktioner som är 
definierade interaktivt idefinierade interaktivt i shellshell::

-- förloras om du avslutarförloras om du avslutar shellshell..

-- är inte tillgängliga från andraär inte tillgängliga från andra shellshell..

-- Förloras om man startar vissa program och applikationer.Förloras om man startar vissa program och applikationer.

För att ändra på detta, definiera allt i För att ändra på detta, definiera allt i uppstartsfilernauppstartsfilerna..



UppstartUppstart scriptsscripts

••BASH läser tvåBASH läser två uppstartsfileruppstartsfiler//scriptsscripts vid vid 
inloggning: inloggning: 

-- /etc//etc/profileprofile -- ett/systemett/system

-- $HOME /.$HOME /.bashbash__profileprofile -- en/ användareen/ användare

•• Om ENV variabel är definierad i Om ENV variabel är definierad i 
$HOME/.$HOME/.bashbash__profileprofile::

ENV =$HOME/.ENV =$HOME/.bashrcbashrc ; export ENV; export ENV

•• Då  läser /exekverar BASH även  $HOME/.Då  läser /exekverar BASH även  $HOME/.bashrcbashrc

Övriga Övriga subshellsubshell eller program/eller program/cmdcmd läser enbart ENV läser enbart ENV 
fil.fil.



UppstartUppstart scriptsscripts

•• Allt man vill definiera en gång vid inloggningen skall Allt man vill definiera en gång vid inloggningen skall 
definieras i .definieras i .bashbash__profileprofile filen.filen.

-- PATH, ENV, MANPATH, TERM, …PATH, ENV, MANPATH, TERM, …

•• Allt som inte ärvs avAllt som inte ärvs av subshellsubshell skall definieras i ENV filen.skall definieras i ENV filen.

-- eraseerase,, killkill,, intrintr och andraoch andra ttytty driver teckendriver tecken

-- Shell optioner (set Shell optioner (set ––o option)o option)

-- aliasalias

-- funktionerfunktioner

-- Shell variabler (ej globala)Shell variabler (ej globala)



Kapitel 7Kapitel 7
ReguläraRegulära uttryckuttryck

•• Reguljära uttryck RE är korta och exakta definitioner Reguljära uttryck RE är korta och exakta definitioner 
av textmönster.av textmönster.

•• De flesta UNIX program som letar efter textmönster De flesta UNIX program som letar efter textmönster 
använderanvänder reguläraregulära uttryck.uttryck.

-- grepgrep -- textmönster argument är reg. uttrycktextmönster argument är reg. uttryck

-- sedsed -- sökning och bytesökning och byte

-- vivi -- sökning och bytesökning och byte

•• Andra program som använder reguljära uttryck:Andra program som använder reguljära uttryck:
•• egrepegrep ((extendedextended grep)grep)

-- awkawk -- lexlex

-- csplitcsplit --ecprecpr



Reguljära uttryckReguljära uttryck

.. -- Matchar ett enda tecken.Matchar ett enda tecken.

^ ^ -- Matchar början av raden.Matchar början av raden.

[abc][abc] -- Matchar a, b eller c.Matchar a, b eller c.

* * -- Matchar 0 eller mer föregående reg. uttryck.Matchar 0 eller mer föregående reg. uttryck.

$ $ -- Matchar slutet av raden.Matchar slutet av raden.

\\ -- Tar bort specialbetydelsen av nästkommande Tar bort specialbetydelsen av nästkommande 
tecken.tecken.



grep och reguljära uttryckgrep och reguljära uttryck

•• grep´s namn kommer från kommando grep´s namn kommer från kommando eded

gg//rregeg –– eexpxp/p/p

•• grep söker igenom input rader som innehåller grep söker igenom input rader som innehåller 
regreg--uttryck och skriver ut de rader som uttryck och skriver ut de rader som 
matchar regmatchar reg--uttryck.uttryck.

•• Exempel:Exempel:
•• $ grep t.e brev$ grep t.e brev

•• $ grep $ grep \\. brev. brev

•• $ grep ’ $ grep ’ \\.’ brev.’ brev



grep och reguljära uttryckgrep och reguljära uttryck

•• vilka rader kommer att matchas i följande fall:vilka rader kommer att matchas i följande fall:

-- $ grep ’^B’ brev$ grep ’^B’ brev

-- $ grep ’t$’ brev$ grep ’t$’ brev

-- $ grep ’^$’ brev$ grep ’^$’ brev

-- $ grep ’[A$ grep ’[A--Z]’ brevZ]’ brev



grep och reguljära uttryckgrep och reguljära uttryck

-- $ grep ’^[A$ grep ’^[A--Z]’ brevZ]’ brev

-- $ grep ’[$ grep ’[aeiouaeiou][][aeiouaeiou]’ brev]’ brev

-- $ grep ’[$ grep ’[aeiouaeiou][][aeiouaeiou]*’ brev]*’ brev

-- $ grep ’a.*e.*i.*o.*u.*’ brev$ grep ’a.*e.*i.*o.*u.*’ brev

-- $ grep ’^ *[A$ grep ’^ *[A--Z]’ brevZ]’ brev



Flera reguljära uttryckFlera reguljära uttryck

[^abc] [^abc] –– ej a, b eller cej a, b eller c

\\ <…<…\\> > -- isolerade ord (vi, BSD grep)isolerade ord (vi, BSD grep)

+  +  -- 1 eller mer föregående reguljära uttryck1 eller mer föregående reguljära uttryck

?   ?   -- 0 eller 1 föregående reguljära uttryck0 eller 1 föregående reguljära uttryck

|    |    -- eller (or)eller (or)



•• egrep egrep ((extendedextended grep) kan söka efter flera grep) kan söka efter flera 
textmönster och är ofta snabbare än grep.textmönster och är ofta snabbare än grep.

$ $ egrep egrep ’[’[lLlL] ] iten iten | [| [sSsS]]tor’ tor’ brevbrev

$ sed  ’s/:.*//’ /etc/$ sed  ’s/:.*//’ /etc/passwdpasswd

$ sed  ’s/.*://’ /etc/$ sed  ’s/.*://’ /etc/passwdpasswd

$ grep ’^kalle:’ /etc/$ grep ’^kalle:’ /etc/passwd passwd | sed /.*://’| sed /.*://’

egrepegrep, sed och uttryck, sed och uttryck



vi och reguljära uttryckvi och reguljära uttryck

•• vi´s kommandon / och ? söker efter reguljäravi´s kommandon / och ? söker efter reguljära
uttryck.uttryck.

•• vi har vi har substitute substitute kommando med samma kommando med samma 
syntax som sed.syntax som sed.

:s/liten/stor/:s/liten/stor/

•• Man kan definiera vilka rader som skall ändras Man kan definiera vilka rader som skall ändras 
och även använda  g (global) kommando.och även använda  g (global) kommando.

:1,$s/liten/stor:1,$s/liten/stor
:1,$s/liten/stor/g:1,$s/liten/stor/g



Kapitel 8Kapitel 8

Shell programmeringShell programmering

•• Unix Unix shell shell är också ett interpreterande    är också ett interpreterande    
programmerings språk.programmerings språk.

•• Varje Unix Varje Unix shell shell användare är programmerare.användare är programmerare.

•• Ofta använda kommandon kan lagras i filer Ofta använda kommandon kan lagras i filer ––
shell scriptsshell scripts..

•• Kan exekveras som vanliga program.Kan exekveras som vanliga program.



Enkla Enkla script script exempelexempel

$ $ ls ls –– l | grep brevl | grep brev

$ $ cat cat > > chch--filefile

lsls –– l | grep brevl | grep brev

^D^D

$$ chmodchmod 755755 chch--filefile

$ ./$ ./chch--filefile



Enkla Enkla script script exempelexempel
$ $ cat cat > > chch--filefile

lsls –– l | grep $1l | grep $1

^D^D

$ $ chch--file file brevbrev

$ $ chch--file nyttbrev file nyttbrev brev namnbrev namn

$ $ cat cat > > chch--filefile

for fil in $*for fil in $*

dodo

lsls –– l | grep $l | grep $fiefie

donedone

^D^D

$ $ chch--file nyttbrev file nyttbrev brev namnbrev namn



Användar Användar definierade variablerdefinierade variabler

•• BASH variabler kan ha textsträngar som BASH variabler kan ha textsträngar som 
värde:värde:

$ m=~kalle/brev$ m=~kalle/brev

$ $ echoecho $m$m

//homehome/kalle/brev/kalle/brev

••Vad händer om vi vill använda variabeln m Vad händer om vi vill använda variabeln m 
för att göra en kopia av filen brev?för att göra en kopia av filen brev?

$ cp $m $m_bak$ cp $m $m_bak



Användar definerade Användar definerade variablervariabler

•• för att slå ihop variabelns värde med en för att slå ihop variabelns värde med en 
textsträng:textsträng:
använd { } använd { } måsvingarmåsvingar

$ $ echoecho $m_bak   # m$m_bak   # m--bak existerar intebak existerar inte

$ $ echo  echo  ${m}_bak${m}_bak
//homehome/kalle/brev_bak/kalle/brev_bak

$ cp $m ${m}_bak   # fungerar$ cp $m ${m}_bak   # fungerar



Speciella  variablerSpeciella  variabler

•• $1, $2,……$9     $1, $2,……$9     -- argument 1argument 1-- 99

•• $*$* -- alla argument från 1alla argument från 1

•• $#$# -- antal argument från 1antal argument från 1

•• $$$$ -- shell shell process IDprocess ID

•• $?$? -- sista sista cmd exit cmd exit statusstatus
Kommandots Kommandots felkodfelkod::

0 = allt ok0 = allt ok

>0 nåt e fel!>0 nåt e fel!



Exit Exit koderkoder

•• alla processer, kommandon och program alla processer, kommandon och program 
returnerar en returnerar en exitexit kod som visar om processen kod som visar om processen 
lyckades eller misslyckades.lyckades eller misslyckades.

exitexit kod 0kod 0 -- process lyckadesprocess lyckades
exitexit kod ej 0kod ej 0 -- process misslyckadesprocess misslyckades



•• syntax:syntax:

for var in 1 2 3 4 for var in 1 2 3 4 nizze nizze kalle pangkalle pang
dodo
kommandonkommandon
KommandonKommandon
…..…..
…..…..
donedone

•• Listan genomlöps och upprepningarna slutar Listan genomlöps och upprepningarna slutar 
när listan är slut. när listan är slut. Miljövariablen Miljövariablen var tilldelas det var tilldelas det 
nästföljande element i listan vid varje nästföljande element i listan vid varje 
upprepning.upprepning.

for loopfor loop



casecase satssats
••syntaxsyntax

casecase ord inord in

mönster) kommandon ;;mönster) kommandon ;;

mönster) kommandon;;mönster) kommandon;;

esacesac

••ord är vanligtvis referens till ord är vanligtvis referens till 
variabelinnhålletvariabelinnhållet..

case case ${${namename} in } in 

-- mönster använder vanligtvis metatecken mönster använder vanligtvis metatecken 
för filnamn och före eller efter |.för filnamn och före eller efter |.



casecase satssats
en case sats kan ingå i for loopen

Vi kikar i term_type

$ cat term_type

for i in $*

do

case ${i} in

tty [o-3]) echo $ {i} HDS te???;;

tty [45]|ttya) echo ${i} DEC te??;;

*) echo Okänd;;

esac

Done

Vi provkör:

$ term_type ttya tty3 tty07

ttya: DEC term

tty3: HDS term

tty07: Okänd

$



test kommandotest kommando

•• test kommando undersöker ett uttryck och test kommando undersöker ett uttryck och 
returnerar  0  om uttrycket är sant och returnerar  0  om uttrycket är sant och 
returnerar något annat om uttrycket är falskt.returnerar något annat om uttrycket är falskt.

•• Syntax Syntax 

test uttrycktest uttryck

ellereller

[uttryck][uttryck]

•• med test kommando kan man testa filermed test kommando kan man testa filer

-- f f file file # sant om # sant om file exist file exist och är vanlig filoch är vanlig fil

-- d d filefile # sant om# sant om file existfile exist och är och är dír dír filfil

-- x x filefile # sant om# sant om file existfile exist och är exekverbar.och är exekverbar.

-- s s filefile # sant om# sant om file existfile exist och är >0 och är >0 



test kommandotest kommando

•• man kan testa textsträngar man kan testa textsträngar 

S1 = S2  # sant om S1  identisk med S2S1 = S2  # sant om S1  identisk med S2

S1 != S2  # sant om S1 inte är identisk S2S1 != S2  # sant om S1 inte är identisk S2

•• man kan testa numeriska värdenman kan testa numeriska värden

n1 n1 ––eg n2  #    =eg n2  #    =

n1 n1 --nene n2  #    !=n2  #    !=

n1 n1 ––gtgt n2  #     >n2  #     >

n1 n1 --ltlt n2  #       <n2  #       <

n1 n1 ––le n2  #      <=le n2  #      <=

n1 n1 ––glgl n2  #       >=n2  #       >=



IfIf //else else satsensatsen
•• syntax :syntax :

ifif [ uttryck ];[ uttryck ];

thenthen kommandokommando

[[elifelif [ uttryck ];[ uttryck ]; thenthen kommando]…kommando]…

[[elseelse kommando]kommando]

fifi

•• exit exit kod från uttryck bestämmer om: kod från uttryck bestämmer om: 

0  0  -- uttrycket sant (omvänd logik)uttrycket sant (omvänd logik)

ej  0 ej  0 –– uttrycket falsktuttrycket falskt



WhileWhile looploop
•• Upprepa så länge Upprepa så länge sanntsannt!!

•• Syntax :Syntax :

whilewhile [ uttryck ][ uttryck ]

dodo

kommandonkommandon

donedone

Exempel;Exempel;

while true while true #  #  evighetslopevighetslop

dodo

whowho

sleepsleep 3030

donedone



While  While  looploop
•• Om Om whilewhile loopen  testar en kommandoloopen  testar en kommando

lista så är det sista kommandot lista så är det sista kommandot exitexit

kod som kontrollerar loopen. I detta fall kod som kontrollerar loopen. I detta fall sleep sleep 3030

whilewhile who | grep kalle >/who | grep kalle >/devdev//nullnull

dodo

sleepsleep 3030

donedone

echoecho ”Kalle har loggat ut !””Kalle har loggat ut !”



Exit Exit satsensatsen

•• exitexit n avslutar n avslutar shell scriptshell script med med exitexit koden,koden,

0 är förbestämd0 är förbestämd

ifif errorerror

thenthen

echo  echo  ””error error inträffade”inträffade”

exitexit 11

fifi

….….

….….

exit exit 



read satsenread satsen
•• Inbyggd (i Inbyggd (i shellshell) read satsen läser standard input) read satsen läser standard input

(tangentbord) rad och tilldelar den till variabler.(tangentbord) rad och tilldelar den till variabler.

$ read var$ read var

Detta är en testDetta är en test

$ $ echo echo $var$var

Detta är en testDetta är en test

$ read var var1$ read var var1

Detta är en testDetta är en test

$ $ echo echo $var$var

DettaDetta

$ $ echoecho $var1$var1

är en testär en test



scriptscript exempelexempel

$ $ cat cat bovarbovar

awkawk –– F: ’{F: ’{ printprint $1, $6 }’ /etc$1, $6 }’ /etc passwd passwd ||

whilewhile read read user homeuser home

dodo

if echo if echo $$homehome | grep | grep ungkungk >/>/devdev//nullnull

thenthen

echoecho `du `du ––s $s $home home | | awk awk ’{’{ printprint S1 }’ ` $S1 }’ ` $useruser

fifi

donedone | sort  | sort  ––nr | nr | head head | | awk awk ’{’{ printprint $2 ”:”, $1 }’$2 ”:”, $1 }’

$$

•• Komplexa Komplexa scriptsscripts kräver ofta avlusning $kräver ofta avlusning $sh sh --x bovarx bovar



Vilken Vilken interpretatorinterpretator??

•• Om man inte definierar vilketOm man inte definierar vilket shellshell som skall tolka som skall tolka 
innehållet så blir detinnehållet så blir det Bourne shellBourne shell..

•• andra andra shell shell kan användas som kan användas som interpretatorerinterpretatorer

#!fullständig_#!fullständig_pathpath_till__till_shellshell

#!/bin/#!/bin/shsh

#!/bin/#!/bin/cshcsh

#!/#!/locallocal/bin//bin/bashbash



Kapitel 9Kapitel 9

Användar Användar systemadministrationsystemadministration

•• systemadministration kräver speciella privilegier.systemadministration kräver speciella privilegier.

•• supersuper--useruser (ID=0 i /etc/(ID=0 i /etc/passwdpasswd) kan öppna/) kan öppna/modiferamodifera

vilken fil som helst.vilken fil som helst.

•• För att bli superFör att bli super--useruser ((rootroot) logga in som ) logga in som root root eller använd eller använd su su 

((switch userswitch user) kommando.) kommando.

$ $ su su 

PasswordPassword::

$$ susu ––

PasswordPassword::



SuperSuper--user user ROOTROOT

•• Som superSom super--user user kan du utföra operationer som kan du utföra operationer som 

är otillgängliga för andra.är otillgängliga för andra.

-- öppna/modifiera filer.öppna/modifiera filer.

-- Ändra ägarskap, grupptillhörighet, access Ändra ägarskap, grupptillhörighet, access 
rättigheter för filer.rättigheter för filer.

-- Stoppa/döda vilka som helst processer.Stoppa/döda vilka som helst processer.

-- Skapa nya filsystem..Skapa nya filsystem..

OBS!OBS!

•• Var försiktig när du arbetar som Var försiktig när du arbetar som rootroot.!!!.!!!

# # rmrm ––r  /r  /tmp tmp tar bort bara /tar bort bara /tmp tmp katalogenkatalogen

# # rmrm ––r / r / tmp tmp tar bort hela systemet / !!!tar bort hela systemet / !!!



Boot procedur / ta upp systemetprocedur / ta upp systemet

•• moderna system laddar UNIX moderna system laddar UNIX kernelkernel in i minnet och in i minnet och 

exekverar den när man trycker på ON/OFF knappen.exekverar den när man trycker på ON/OFF knappen.

•• initinit process (PID=1) startas efter laddningen av process (PID=1) startas efter laddningen av kernelkernel
filen.filen.

--ansvarar för system konfigurering.ansvarar för system konfigurering.

--startar andra processer.startar andra processer.

/etc//etc/inittabinittab är konfigurationsfilen i Sysär konfigurationsfilen i Sys--V och V och 
Linuxdialekter.Linuxdialekter.

/etc//etc/rc rc är konfigurationsfilen i BSDär konfigurationsfilen i BSD--system.system.



Boot procedur / ta upp systemetprocedur / ta upp systemet

En rad saker händer när systemet startar, kortfattat:En rad saker händer när systemet startar, kortfattat:

1.1. Power Power good good ”nätdelen””nätdelen”

2.2. Pre Pre post test ”bios”post test ”bios”

3.3. Boot device Boot device ”bios””bios”

4.4. Boot Boot sektor med sektor med bootboot--strapstrap programmet ”/programmet ”/bootboot//bootboot.b”.b”

5.5. SchedSched, planläggaren /, planläggaren /bootboot//initrdinitrd och och kernelkernel

6.6. initinit programmet tar systemet till programmet tar systemet till default runleveldefault runlevel

7.7. Aktuellt runAktuellt run--level scriptlevel script //etcetc//rcrc ##runlevelrunlevel startasstartas

8.8. Slutligen är systemet helt laddat..Slutligen är systemet helt laddat..



DaemonDaemon processerprocesser

•• Bakgrundsprocesser tillhandahåller hjälp för /eller Bakgrundsprocesser tillhandahåller hjälp för /eller 
tillgång till tillgång till tjänsertjänser och kallas föroch kallas för daemondaemon processer.processer.

•• UNIX system använder  en mängd standard UNIX system använder  en mängd standard daemondaemon
processer för att tillhandahålla system processer för att tillhandahålla system tjänser tjänser –– mailmail, , 
printing printing osv.osv.

•• Deras Deras startscript startscript återfinns i /återfinns i /etcetc//rcrc.d/.d/initinit.d.d

-- sendmailsendmail -- mail deamonmail deamon

-- lpd lpd -- printer printer deamon deamon BSDBSD

-- lpsched  lpsched  -- printer printer deamon deamon Sys VSys V

-- inetd        inetd        -- internet internet ”serves” ”serves” deamondeamon

-- rshd         rshd         -- BSD BSD remote shell deamonremote shell deamon



Starta och stoppa Starta och stoppa bakgrundsprogram bakgrundsprogram och och 
demonerdemoner

Det finns flera sätt att starta och stoppa Det finns flera sätt att starta och stoppa 
bakgrundsprogrambakgrundsprogram..

•• //etcetc//initinit.d/.d/sendmail sendmail statusstatus

sendmailsendmail ((pidpid 1189) 1189) runningrunning....

Får vi se Får vi se mailserverns mailserverns status, om den kör, vilka status, om den kör, vilka 
process ID den har erhållit.process ID den har erhållit.

•• //etcetc//initinit.d/.d/sendmailsendmail stopstop

•• //etcetc//initinit.d/.d/sendmailsendmail startstart

Flera instruktioner kan finnas såsom Flera instruktioner kan finnas såsom restartrestart, , reload reload 
med mera.med mera.

Detta gäller de flesta Detta gäller de flesta bakgrundsprogrambakgrundsprogram



Starta och stoppa Starta och stoppa bakgrundsprogram bakgrundsprogram och och 
demonerdemoner

Andra Andra bakgrundsprogram bakgrundsprogram kan sakna startkan sakna start--scriptscript och och 
startas då genom att man skriver kommandot, startas då genom att man skriver kommandot, 
prompten prompten kommer tillbaka efter eventuella kommer tillbaka efter eventuella felkoderfelkoder, , 
det kan också hända att de bara kommer i det kan också hända att de bara kommer i 
loggböckerna som finns i katalogen /var/logloggböckerna som finns i katalogen /var/log

•• gnugkdgnugkd <retur><retur>

•• gatedgated <retur><retur>

•• Viktigaste loggboken /var/log/Viktigaste loggboken /var/log/messagesmessages

Att avsluta dessa Att avsluta dessa bakgrundsprogram bakgrundsprogram görs oftast med görs oftast med 
kill kill kommandot.kommandot.

Leta upp Leta upp bakgrundsprogrammetbakgrundsprogrammet: ps : ps ––e | grep e | grep gatedgated

Döda Döda kill kill ––9 <PID>9 <PID>



Cron DaemonCron Daemon

croncron är ett är ett kronograf kronograf ur, en ur, en daemondaemon, den exekverar , den exekverar 
kommandon i kommandon i crontab crontab filen vid vissa tidpunkter.filen vid vissa tidpunkter.

•• /var//var/spoolspool//croncron// ##RedHat linuxRedHat linux

•• Demonen heter ”Demonen heter ”crondcrond””

•• format för format för crontabcrontab filen:filen:

minut timme dag månad veckodag minut timme dag månad veckodag cmdcmd

Varje tidsfält innehåller en siffra, eller en lista av Varje tidsfält innehåller en siffra, eller en lista av 
siffror med kommatecken,  eller en intervall av siffror med kommatecken,  eller en intervall av 
siffror med bindestreck, eller * (varje).siffror med bindestreck, eller * (varje).

$ $ crontab crontab ––l # Visar din l # Visar din cronlistacronlista

$ $ crontab crontab ––e # Öppnar din e # Öppnar din cronlista cronlista för redigeringför redigering

$ $ crontab crontab ––r # Raderar hela din r # Raderar hela din cronlistacronlista



Cron DaemonCron Daemon
Exempel)Exempel)

0,10, 20, 30 * 100,10, 20, 30 * 10--20 * *20 * * datedate >/>/devdev//consoleconsole

•• denna rad kommer exekveras klockan 1:05denna rad kommer exekveras klockan 1:05

varje söndag och  onsdag.varje söndag och  onsdag.

5 1 ** 0,3 min 5 1 ** 0,3 min progprog

•• resultatet av körningen av programmet resultatet av körningen av programmet 
kommerkommer croncron att skicka till mig som ett eatt skicka till mig som ett e--mailmail..

•• /etc//etc/croncron..hourlyhourly//

•• /etc//etc/croncron..dailydaily//

•• /etc//etc/croncron..weeklyweekly

•• /etc//etc/croncron..monthlymonthly//



Ta ner UNIX systemTa ner UNIX system

•• shutdownshutdown kommandot är det enklaste sättet att ta ner ett UNIX kommandot är det enklaste sättet att ta ner ett UNIX 
system.system.

-- syntax och optioner är systemspecifika.syntax och optioner är systemspecifika.

•• ShutdownShutdown

-- skriver meddelande till aktiva terminaler om inkommande skriver meddelande till aktiva terminaler om inkommande 
nedtagning.nedtagning.

-- tillåter inte nya inloggningar ca 5 min före procedurens start.tillåter inte nya inloggningar ca 5 min före procedurens start.

-- dödar (tar ner) aktiva processer.dödar (tar ner) aktiva processer.

-- stoppar andra processer.stoppar andra processer.

•• halt är också komfortabelt om man vill ta ner systemethalt är också komfortabelt om man vill ta ner systemet

•• rebootreboot är ett alternativ om man vill starta om systemetär ett alternativ om man vill starta om systemet



Administrativa verktygAdministrativa verktyg
•• De flesta UNIX System har ett grafiskt eller ett De flesta UNIX System har ett grafiskt eller ett 

menybaserat administrativt verktyg.menybaserat administrativt verktyg.

•• webmin webmin http://localhost:1000http://localhost:100000

(starta först (starta först webmin webmin //etcetc//rcrc.d/.d/initinit.d/.d/webmin webmin start)start)

•• setupsetup från från kommandoradenkommandoraden

•• Med dessa verktyg kan man:Med dessa verktyg kan man:
•• Hantera nya och existerande användare. Hantera nya och existerande användare. 

•• Hantera nya och existerande grupper.Hantera nya och existerande grupper.

•• Installera och ta bort program.Installera och ta bort program.

•• Aktivera och stänga av seriella portar.Aktivera och stänga av seriella portar.

•• Hantera skrivare.Hantera skrivare.

•• Starta/stoppa Starta/stoppa defineradedefinerade nätverkskort.nätverkskort.

•• Utföra system säkerhetskopiering.Utföra system säkerhetskopiering.

•• Samt mycket mera.Samt mycket mera.

•• Alla verktyg stöder alla dessa, men kan ha  andra Alla verktyg stöder alla dessa, men kan ha  andra 
liknande funktioner.liknande funktioner.



Filsystem och PartitionerFilsystem och Partitioner



Filsystem och PartitionerFilsystem och Partitioner

•• mountmount kommandot används för att montera kommandot används för att montera 
ett filsystem.ett filsystem.

•• du kommandot används för att se antalet du kommandot används för att se antalet 
block(512/1025 bytes) som behövs för att block(512/1025 bytes) som behövs för att 
lagra olika filer, även biblioteksfiler.lagra olika filer, även biblioteksfiler.

/

usr
uebadmbin



Filsystem och PartitionerFilsystem och Partitioner

bootboot

kernelkernel

//

etcetc devdev sbinsbin liblib usrusr tmptmp

hda0hda0tty1tty1

tty2tty2 hda1hda1

sdb1sdb1

liblib binbin sbinsbin gamesgames shareshare locallocal

manman

optopt homehome

lplp uucpuucp

varvar

datadata kontorkontor

loglog mailmail newsnews optopt tmptmp uucpuucpspoolspool

bootboot



BackupBackup hantering hantering 
tartar

•• Fördelar:Fördelar:
•• Enkel att använda.Enkel att använda.

•• Nackdelar:Nackdelar:
•• Kan ej backa upp specialfiler.Kan ej backa upp specialfiler.

•• Kan ej backa upp tomma filer eller bibliotek.Kan ej backa upp tomma filer eller bibliotek.

•• Syntax:Syntax:
tar [flaggor] filer …tar [flaggor] filer …

Exempel;Exempel;

tar tar cvf cvf //tmptmp//homehome.tar /.tar /homehome

tar tar xvf xvf //tmptmp//homehome.tar.tar

tar tar tvf tvf //tmptmp//homehome.tar.tar



Backupexempel Backupexempel 
cpiocpio

•• findfind . . --printprint || cpiocpio --ovov > /> /devdev/fd0/fd0
findfind ochoch cpiocpio skriver ned alla filer från det skriver ned alla filer från det 
aktuella dir. tillaktuella dir. till backupmediatbackupmediat //devdev/fd0/fd0

•• cpiocpio --itvitv < /< /devdev/fd0/fd0

cpiocpio listar filerna pålistar filerna på bakupmediat  bakupmediat  //devdev/fd0/fd0

•• cpiocpio --iviv kundfil < /kundfil < /devdev/fd0 /fd0 

cpiocpio skriver tillbaka filen kundfil. skriver tillbaka filen kundfil. 



KomprimeraKomprimera

•• KommandotKommandot compress compress 
komprimerar filer.komprimerar filer.

•• uncompressuncompress återställer filerna.återställer filerna.

•• zcatzcat kan läsa komprimerade filer.kan läsa komprimerade filer.

Modernare komprimeringsverktyg som är Modernare komprimeringsverktyg som är 
50% mer effektiva än 50% mer effektiva än compresscompress

•• Gzip Gzip komprimerakomprimera

•• gunzipgunzip packa upppacka upp

•• bzipbzip(2) (2) bnu zipbnu zip

•• bunzipbunzip(2)(2)



ttytty driver repetitiondriver repetition

•• Stty Stty kommandot visar eller konfigurerar kommandot visar eller konfigurerar tty tty 
driver parametrar.driver parametrar.

•• sttystty ––a # visar alla parametrara # visar alla parametrar

•• stty erase stty erase ’^h’ # ändrar’^h’ # ändrar

- - - - - -

tty buffert Unix

Shell



Alla Alla linux linux har som standard 7 virtuella konsoler, de är en har som standard 7 virtuella konsoler, de är en 
form av textterminalerform av textterminaler

--> Konsol 7 är den grafiska x> Konsol 7 är den grafiska x--terminalenterminalen

-->> CtrlCtrl+Alt+F<nummer> hoppar till konsol.+Alt+F<nummer> hoppar till konsol.

--> I filen /etc/> I filen /etc/inittab inittab kan du ändra terminalernakan du ändra terminalerna

Exempel på en sådan konsol/terminal rad:Exempel på en sådan konsol/terminal rad:
1:2345:respawn:/sbin/mingetty tty1

Tag helt enkelt bort de terminaler du inte vill ha, den Tag helt enkelt bort de terminaler du inte vill ha, den 
grafiska terminalen får nästa <nummer> ovanför den grafiska terminalen får nästa <nummer> ovanför den 
högsta.högsta.

Linux Virtuella konsolerLinux Virtuella konsoler



AnvändaradministrationAnvändaradministration

Add Add lägga till och ta bort användare i lägga till och ta bort användare i Redhat Redhat 
linux linux är enkelt.är enkelt.

•• useradduseradd kallekalle

•• userdeluserdel kallekalle

•• usermod usermod kallekalle

Den som vill kan naturligtvis Den som vill kan naturligtvis editera editera 
//etcetc//passwd passwd manuellt och skapa katalogernamanuellt och skapa katalogerna

•• webminwebmin är ytterst bekvämtär ytterst bekvämt



AnvändaradministrationAnvändaradministration
Alla användare bor i som standard /Alla användare bor i som standard /home home katalogen. katalogen. 

Det behöver inte vara så utan man kan ha /home1 Det behöver inte vara så utan man kan ha /home1 
/home2 osv./home2 osv.

Root Root användaren bor i katalogen /användaren bor i katalogen /rootroot

Många administratörer organiserar /Många administratörer organiserar /home home med olika med olika 
underkataloger såsom underkataloger såsom wheelwheel, , usersusers, , members members osv.osv.

useradduseradd ––m m ––d /d /homehome//wheelwheel/kalle /kalle ––G G wheelwheel kallekalle

Skapar kalles hemkatalog (Skapar kalles hemkatalog (--m) och användaren kalle m) och användaren kalle 
som blir medlem av gruppensom blir medlem av gruppen wheelwheel..



Alla lokala Unix användare finns i Alla lokala Unix användare finns i 
/etc//etc/passwdpasswd

•• Innehåller en rad för varje användare som har konto Innehåller en rad för varje användare som har konto 
på systemet.på systemet.

kalle:x:500:500:Kalle Svensson:/kalle:x:500:500:Kalle Svensson:/homehome/kalle:/bin//kalle:/bin/bashbash

Använder : som fältseparator.Använder : som fältseparator.

Fälten i turordning:Fälten i turordning:
1.1. ”kalle” ”kalle” AnvändarAnvändar namnnamn

2.2. ”x” Krypterat ”x” Krypterat passwordpassword eller x om utökad säkerhet.eller x om utökad säkerhet.

3.3. ”500””500” UserUser ID nummer (UID)ID nummer (UID)

4.4. ”500” Grupp ID nummer (GID)”500” Grupp ID nummer (GID)

5.5. ”Kalle Svensson” Text fält, kommaseparerad.”Kalle Svensson” Text fält, kommaseparerad.

6.6. ”/”/homehome/kalle” Hemma bibliotek./kalle” Hemma bibliotek.

7.7. ”/bin/”/bin/bashbash” ” shellshell

/etc//etc/passwdpasswd är läsbar för alla!är läsbar för alla!



/etc//etc/shadowshadow --filefile

•• Unix efter 1995 implementerar /etc/Unix efter 1995 implementerar /etc/shadowshadow filen som filen som 
innehåller krypteratinnehåller krypterat passwordpassword (lösenord).(lösenord).

•• Förbättrad säkerhet Förbättrad säkerhet –– filen är endast läsbar avfilen är endast läsbar av rootroot
((superusersuperuser).).

•• /etc//etc/passwdpasswd har x ihar x i passwordpassword kolumnen som referens kolumnen som referens 
till /etc/till /etc/shadowshadow filen.filen.

•• Gör det svårare att gissaGör det svårare att gissa passwordpassword och genomföra och genomföra 
krypterade strängar.krypterade strängar.



NIS / LDAPNIS / LDAP-- alternativ till alternativ till 
/etc//etc/passwdpasswd

•• I stora nätverk av Unix datorer är underhåll av I stora nätverk av Unix datorer är underhåll av 
identiska /etc/identiska /etc/passwdpasswd väldigt krävande.väldigt krävande.

•• I sådana miljöer implementerar man I sådana miljöer implementerar man 
NIS/NIS+/LDAPNIS/NIS+/LDAP

•• Lokala maskiner /etc/Lokala maskiner /etc/passwdpasswd behåller behåller 
endast ett litet antal system och ”privata” endast ett litet antal system och ”privata” 
konton.konton.

•• NIS/LDAP servers /etc/NIS/LDAP servers /etc/passwdpasswd (samt (samt 
andraandra dbfilerdbfiler) innehåller konton för LAN.) innehåller konton för LAN.



KAP 10KAP 10

•• AnvändarkommunikationAnvändarkommunikation

•• MailMail

•• WriteWrite

•• TalkTalk

•• Internet åtkomstInternet åtkomst



Att läsa brev Att läsa brev –– mailmail

•• MailMail --programmet kan användas för att läsa och skriva programmet kan användas för att läsa och skriva 
brev.brev.

•• Utan argument undersöker Utan argument undersöker mail inkommnamail inkommna brev.brev.

•• Om brev/breven har kommit visar Om brev/breven har kommit visar mailmail följande:följande:
•• $ $ mailmail

•• ”/var/”/var/mailmail/kalle” , 3 /kalle” , 3 messages messages 3 new3 new

•• > N 1 > N 1 pelle Wenpelle Wen Okt 13:55 11/226 testOkt 13:55 11/226 test

•• N 2 N 2 maria Wen maria Wen Okt 20:05 125/937 Okt 20:05 125/937 raportraport

•• N 3 N 3 bettina Wedbettina Wed Okt 21:45 45/1890 SemesterOkt 21:45 45/1890 Semester

•• ??



Att läsa brev Att läsa brev –– mailmail

•• Vid Vid promptenprompten (?) tryck (?) tryck Enter Enter för att läsa aktuellt brevför att läsa aktuellt brev
•• Eller skriv kommando och sedan Eller skriv kommando och sedan EnterEnter

•• Följande kommandon finnsFöljande kommandon finns

. . Visa aktuellt  brevVisa aktuellt  brev
+ visa nästa brev+ visa nästa brev
-- visa förgående brevvisa förgående brev
3 visa brev 33 visa brev 3
d ta bort aktuellt brevd ta bort aktuellt brev
h visa lista av brevh visa lista av brev
s s file file spara brev i filen spara brev i filen filefile
q avsluta, spara inte lästa brevq avsluta, spara inte lästa brev
x avsluta, spara allt: lästa, olästa, och borttagna brevx avsluta, spara allt: lästa, olästa, och borttagna brev
? visar hjälp  ? visar hjälp  



Skicka brev Skicka brev -- mailmail

•• För att skicka brev till en eller flera För att skicka brev till en eller flera 
användare på samma system (maskin) skriv användare på samma system (maskin) skriv 
deras namn som argument:deras namn som argument:

$ $ mail pelle mail pelle kallekalle
SubjectSubject: test: test
Detta är en test av Detta är en test av mailsystemetmailsystemet
..

$$



Skicka brev Skicka brev -- mailmail

•• För att skicka ett För att skicka ett mail mail till användare inloggade till användare inloggade 
i LAN använd i LAN använd namn@maskinnamn@maskin som argumentsom argument

•• $ $ mailmail kalle@pilsnerkalle@pilsner pellepelle@@dabdab
SubjectSubject: : raportraport
..
$$

•• Om du har Internet tillgång använd: Om du har Internet tillgång använd: 
användarnamn@iternet_maskin_adressanvändarnamn@iternet_maskin_adress

•• $ $ mail mrxmail mrx@@inging--steensteen.se.se
SubjectSubject: hej på dig: hej på dig
..
$$



Tilde kommandon i Tilde kommandon i mailmail

•• Man kan använda tilde(~) kommandot för att Man kan använda tilde(~) kommandot för att 
ändra eller visa ett nytt meddelande.ändra eller visa ett nytt meddelande.

•• Tilde kommandot måste skrivas i början på en ny Tilde kommandot måste skrivas i början på en ny 
rad.rad.

~p visar meddelande samt listan av användare som ~p visar meddelande samt listan av användare som 
skall få meddelandet samt skall få meddelandet samt subjectsubject..

~v startar vi ~v startar vi editor editor och läser in meddelandet.och läser in meddelandet.

~h modifierar ~h modifierar headerheader informationen, informationen, Subject Subject och lista och lista 
av mottagare av meddelandet.av mottagare av meddelandet.

~? listar tillgängliga tilde kommandon.~? listar tillgängliga tilde kommandon.



Använda Använda mail mail programprogram

•• Många andra kommersiella och publicMånga andra kommersiella och public--
domain mail domain mail program är tillgängliga:program är tillgängliga:

•• elm electonic mailelm electonic mail, klassiker, klassiker

•• pine pine klassiker inom klassiker inom linuxlinux

•• xmailxmail

•• EMACS EMACS rmail rmail inbyggd inbyggd mail mail program för program för 
EMACS EMACS 

•• CC:CC:MailMail från Lotus Development från Lotus Development 

•• CDE Mailer i CDE Mailer i Comon Desktop Enviroment Comon Desktop Enviroment 
mailtoolmailtool grafisk verktyg på Sun maskinergrafisk verktyg på Sun maskiner



MailMail program och program och shell scriptshell script

•• Subjekt av ett Subjekt av ett mailmail meddelande kan definieras meddelande kan definieras 
med med ––s optionen och själva meddelandet kan s optionen och själva meddelandet kan 
skickas via skickas via pipe pipe eller omdirigering av eller omdirigering av 
standard input.standard input.
$$mailmail ––s ’report from s ’report from meeting’meeting’ kalle < reportkalle < report
$($(date date ; who) | ; who) | mail mail ––s `inloggade användare` s `inloggade användare` 
kalle kalle pellepelle

•• Kommando ersättning (substitution) kan Kommando ersättning (substitution) kan 
användas för att skapa en lista av mottagare:användas för att skapa en lista av mottagare:
$$mailmail ––s ’hej på er’ `who|s ’hej på er’ `who|awk awk ’{’{ printprint $1 }’ ` < $1 }’ ` < 
meddelandemeddelande
$$mail mail ––s ’hej’ `s ’hej’ `awk awk ––F: ’{F: ’{ printprint $1 }’ ` $1 }’ ` 
/etc//etc/passwd passwd < till_alla< till_alla



Skicka meddelande till en annan Skicka meddelande till en annan 
inloggad användareinloggad användare

writewrite

•• Syntax:Syntax:
write userwrite user [[ttytty]]

•• ttytty -- används för att specificera porten om användaren är används för att specificera porten om användaren är 
inloggad på flera ställen.inloggad på flera ställen.

__



Stänga av / på meddelande Stänga av / på meddelande 
funktionen med funktionen med 

mesgmesg

•• Visar om man tar emot meddelande eller ej, Visar om man tar emot meddelande eller ej, 
samt slår på eller stänger av funktionen.samt slår på eller stänger av funktionen.

•• Syntax:Syntax:
mesgmesg [[--n |n |--y]y]



Skicka meddelanden till alla Skicka meddelanden till alla 
inloggade användare.inloggade användare.

wallwall

•• Syntax:Syntax:
wallwall [[filefile]]

•• filefile -- anger att meddelande skall läsas från filenanger att meddelande skall läsas från filen filefile
istället för från standard input.istället för från standard input.



Prata med en användare Prata med en användare 
inloggad i LANinloggad i LAN

•• Talk kommandot kan användas för att ”ringa” Talk kommandot kan användas för att ”ringa” 
upp en annan användare:upp en annan användare:
$talk $talk kalle@pilsnerkalle@pilsner

•• Den användaren måste då ”svara” genom att Den användaren måste då ”svara” genom att 
skriva kommandot talk samt adressen:skriva kommandot talk samt adressen:

$talk $talk pellepelle@@dabdab
CTRLCTRL--D avslutar samtalet.D avslutar samtalet.

•• Efteråt delas fönstret i två delar, den ena Efteråt delas fönstret i två delar, den ena 
tillhör den första användaren och det andra tillhör den första användaren och det andra 
den andra användaren.den andra användaren.



Internet KommandonInternet Kommandon

•• Internet service inkluderar:Internet service inkluderar:
•• remoteremote loginlogin rloginrlogin

•• remoteremote fil kopieringfil kopiering rcprcp

•• Mail Mail och news serviceoch news service

•• Allmän databas serviceAllmän databas service

•• Grafisk WWW Grafisk WWW browsersbrowsers är mycket populära, är mycket populära, 
ex:ex:

•• Netscape Netscape navigatornavigator

•• ExplorerExplorer

•• Opera Opera 

•• MozillaMozilla



Internet KommandonInternet Kommandon

•• Många rad orienterade kommandon finns och Många rad orienterade kommandon finns och 
används fortfarande:används fortfarande:

telnettelnet -- remote remote login program.login program.
ftpftp -- file transfare protocolfile transfare protocol program.program.
gophergopher -- söker för Internet information.söker för Internet information.

rnrn, , trntrn, , nnnn, , tintin, etc , etc –– news programsnews programs
finger, finger, whois whois –– talar om vem användaren är.talar om vem användaren är.



Anslut till nätverketAnslut till nätverket

För att din dator skall fungera med nätverket måste den För att din dator skall fungera med nätverket måste den 
ha:ha:

•• NätverkskortNätverkskort
•• hostnamnhostnamn
•• IP adressIP adress
•• SubnetmaskSubnetmask
•• DefaultrouterDefaultrouter
•• NameserverNameserver
Man kan ställa in nätverkskonfigurationen via Man kan ställa in nätverkskonfigurationen via wizardswizards

med:med:
•• setup setup ––från konsolenfrån konsolen
•• webmin webmin --med med netscapenetscape
•• netconfignetconfig --från från kommandoradenkommandoraden / / netcfg netcfg xx--winwin



Anslut till nätverketAnslut till nätverket

Kolla om nätverkskorten är igång och anslutna Kolla om nätverkskorten är igång och anslutna 
till media:till media:

$$ ifconfigifconfig ––a # visar alla nätverkskorta # visar alla nätverkskort

Leta efter UP och RUNNING samt Leta efter UP och RUNNING samt inet addrinet addr

Saknas Saknas ip ip adresser och eller korten är nere adresser och eller korten är nere 
prova med att starta om aktuellt kort:prova med att starta om aktuellt kort:

$ $ ifconfig ifconfig eth0 eth0 down down ; ; ifoconfig ifoconfig eth0 upeth0 up

$ $ ifconfig ifconfig eth0eth0

Kolla igen!Kolla igen!



Anslut till nätverketAnslut till nätverket

Har nätverkskortet erhållit någon IP adress ?Har nätverkskortet erhållit någon IP adress ?

•• Kör ni DHCP, är alla kablar anslutnaKör ni DHCP, är alla kablar anslutna

•• Körs ”Körs ”dhcpcddhcpcd” på din klientdator” på din klientdator

•• Kontrollera /Kontrollera /etcetc//resolvresolv..confconf

•• Kontrollera /Kontrollera /etcetc//nsswitchnsswitch..confconf

•• Kontrollera /Kontrollera /etcetc//hosthost..confconf



Nätverksinställning i ordning ?Nätverksinställning i ordning ?

•• Kolla omKolla om dhcp clientdhcp client demon körs på din dator demon körs på din dator 
om ni använderom ni använder dhcpdhcp::

//etcetc//initinit.d/.d/dhcpcddhcpcd statusstatus

•• Kolla om nätverket är aktiverat:Kolla om nätverket är aktiverat:
ifconfig ifconfig ––aa

•• Kolla om Kolla om mediakontaktmediakontakt finns:finns:
arp arp ––aa

•• Kolla om Kolla om defaultdefault gatewaygateway finns:finns:
netstat netstat --rnrn



Namnserver filenNamnserver filen

•• Kolla i filen /Kolla i filen /etcetc//resolvresolv..confconf, Namnservrar ?, Namnservrar ?

nameservernameserver 127.0.0.1127.0.0.1

nameservernameserver 80.84.32.1080.84.32.10

nameservernameserver 80.84.32.1280.84.32.12

searchsearch server.seserver.se



NamnNamn--bindningsordningbindningsordning

•• Filen /Filen /etcetc//nsswitchnsswitch..confconf styr i vilken ordning styr i vilken ordning 
man letar efter hostar/domäner med mera:man letar efter hostar/domäner med mera:

##hostshosts:: db files nisplus nis dnsdb files nisplus nis dns

hostshosts:: files dns nisplusfiles dns nisplus

•• Sist filen /Sist filen /etcetc//hosthost..confconf som bestämmer i som bestämmer i 
vilken ordning man letar upp adresser till vilken ordning man letar upp adresser till 
hostar.hostar.

order order hostshosts, bind, bind



KAP 11KAP 11

•• X Windows SystemX Windows System

•• KonceptKoncept

•• Kommando optionerKommando optioner

•• DISPLAY variablerDISPLAY variabler

•• X resurserX resurser



ClientClient/Server Arkitektur/Server Arkitektur

X Client

Process 2

Remote maskin Lokal maskin

X server

process

X Client

Process1
X protocol

nätverk



ClientClient/Server Arkitektur/Server Arkitektur

•• XserverXserver process underhåller (tar hand om) en process underhåller (tar hand om) en 
X display X display –– skärm,tangentbord samt mus.skärm,tangentbord samt mus.

•• Tar emot indata från tangentbord och mus.Tar emot indata från tangentbord och mus.

•• Kontrollerar utdata till skärmen.Kontrollerar utdata till skärmen.

•• X X client client processer kommunicerar med X processer kommunicerar med X 
server process med hjälp av Xserver process med hjälp av X ProtocolProtocol..

•• Client Client processerna kan köras på lokala eller andra processerna kan köras på lokala eller andra 
maskiner i nätet.maskiner i nätet.

•• Användarna märker ingen skillnad (networkAnvändarna märker ingen skillnad (network
transparencytransparency).).



Hårdvaru Hårdvaru oberoendeoberoende

PC

Workstation

Nätverk

Supercomputer

minicomputer



HårdvaruHårdvaru oberoendeoberoende

•• X servers kommunicerar med X X servers kommunicerar med X clienter clienter via X via X 
protocolprotocol som är som är maskin oberoendemaskin oberoende

•• XclientXclient program som exekveras på en maskin program som exekveras på en maskin 
kan därför utnyttja skärmen på andra kan därför utnyttja skärmen på andra 
maskiner.maskiner.

•• Till och med OS kan bli olika (OS oberoende)Till och med OS kan bli olika (OS oberoende)
•• Det finns X servers för MSDet finns X servers för MS--Windows VMS OS/2 osv.Windows VMS OS/2 osv.



X Windows målX Windows mål

•• X tillhandahåller fönsterhantering, text och X tillhandahåller fönsterhantering, text och 
grafikhantering, men ställer inga krav på grafikhantering, men ställer inga krav på 
utseende eller hur det känns att jobba med X utseende eller hur det känns att jobba med X 
Windows Windows –– ”look and ”look and feelfeel””

•• Därför blev X allmänt accepterat.Därför blev X allmänt accepterat.

•• De två mest kända ”look and De två mest kända ”look and feelfeel” hanterare ” hanterare 
är:är:

•• Motif Motif utvecklad av Open Software Foundation utvecklad av Open Software Foundation 

•• CDE är baserad på CDE är baserad på MotifMotif

•• Open Look Open Look uvecklad uvecklad av AT&T och Sunav AT&T och Sun



Att starta XAtt starta X

•• På många system startas X redan när man På många system startas X redan när man 
bootarbootar systemet.systemet.

•• Sedan loggar man in i X sessionSedan loggar man in i X session

•• //etcetc//inittab inittab ((initdefaultinitdefault runlevelrunlevel 5=5=xwindowsxwindows))

•• På andra system måste man starta X efter På andra system måste man starta X efter 
inloggningen.inloggningen.

•• Startkommandot kan varieraStartkommandot kan variera
$ $ startxstartx
$ $ startkdestartkde

$ $ xinitxinit



Terminal emulatorTerminal emulator

•• xtermxterm är en av många terminal emulatorer för är en av många terminal emulatorer för 
X.X.

•• Andra som har andra Andra som har andra copycopy--andand--pastepaste, , 
fönsterhiss och andra faciliteter är:fönsterhiss och andra faciliteter är:

•• ztermzterm -- från MITfrån MIT

•• cmdtoolcmdtool -- från Sunfrån Sun

•• dectermdecterm -- från DECfrån DEC

•• aixtermaixterm -- från IBMfrån IBM



WindowWindow ManagersManagers

•• Window Window Managers är en X Managers är en X client client program som program som 
tillåter användaren att:tillåter användaren att:

•• Flytta och ändra storlek för fönsterFlytta och ändra storlek för fönster

•• Ändra fönster till Ändra fönster till icon icon och tvärtomoch tvärtom

•• Utföra programUtföra program

•• Etc.Etc.

•• Window Window manager är ”först bland manager är ”först bland clienternaclienterna””
•• Dekorerar andra Dekorerar andra clienters clienters fönsterfönster

•• Talat om hur de skall ”uppföra sig”Talat om hur de skall ”uppföra sig”

•• Etc.Etc.



WindowWindow managersmanagers

•• Bland de mest kända finns:Bland de mest kända finns:
•• DtwmDtwm : : Desktom WindowDesktom Window Manager (CDE)Manager (CDE)

•• GnomeGnome: GNU: GNU

•• KDEKDE :GNU:GNU

•• EnlightmentEnlightment: GNU: GNU

•• MwmMwm : : Motif Window Motif Window Manager (OSF)Manager (OSF)

•• OlwmOlwm : Open Look : Open Look WindowWindow Manager (Sun & AT&T)Manager (Sun & AT&T)

•• TwmTwm : : TabWindowTabWindow Manager (MIT)Manager (MIT)

•• FvmvFvmv Motifliknande Motifliknande WM (Linux)WM (Linux)

•• Många andra.Många andra.



X positions optionerX positions optioner

•• De flesta X applikationer har positions De flesta X applikationer har positions 
optioneroptioner

•• --geometry width geometry width xx hight  hight  [+[+--] x_] x_off off [+[+--] y_] y_offoff

•• Width Width och och higth higth är vanligtvis i är vanligtvis i pixels pixels men ibland också i men ibland också i 
rader eller tecken.rader eller tecken.

•• x_x_off off och y_och y_off off är in är in pixels pixels och och definerar definerar avståndet från avståndet från 
skärmens kanter.skärmens kanter.

+x_off

-y_off

-x_off

+y-off



X positions optionerX positions optioner

$ $ xtermxterm ––geometrygeometry 80x4080x40--00--0 &0 &
•• Skapar en 80 Skapar en 80 tkntkn bred 40 rader hög bred 40 rader hög dttermdtterm i nedre i nedre 

högerahögera hörnet av skärmen.hörnet av skärmen.

$ $ xclockxclock ––geometry geometry 200x200+20200x200+20--20 &20 &
•• Skapar en 200x200 Skapar en 200x200 pixel xclock pixel xclock lite från nedersta lite från nedersta 

vänstra hörnet av skärmen.vänstra hörnet av skärmen.



X Display optionX Display option
mini mini:0 mini:1

London

London: 0

Network

paris: 0.0

Paris



X Display optionX Display option

•• XdisplayXdisplay består av tangentbord, mus, och en består av tangentbord, mus, och en 
eller flera skärmareller flera skärmar

•• Man kan definiera vilken maskin, display och Man kan definiera vilken maskin, display och 
skärm som skall användas av en program skärm som skall användas av en program 
med med ––display option x_display option x_app app ––display display 
hostnamehostname:display.:display.screenscreen

$ $ xclockxclock ––display paris:0.1 &display paris:0.1 &



XX colorcolor optionoption

-- Förgrund (text och grafik) samt Förgrund (text och grafik) samt 
bakgrundsfärger kan definieras med bakgrundsfärger kan definieras med 

-- ––fg colorfg color och och ––bg colorbg color..

$$ dttermdtterm ––fgfg red red ––bg yellowbg yellow $$

-- Tillgängliga färger finns i filenTillgängliga färger finns i filen rgbrgb..txttxt, eller , eller 
kan listas med:kan listas med:

-- $$ showrgbshowrgb || moremore



Andra X optionerAndra X optioner

•• Några andra X standard optioner:Några andra X standard optioner:

-- font fontfont font_namn_namn

-- iconiciconic startarstartar pgmpgm som ensom en iconicon

-- titletitle strängsträng

-- rvrv revers videorevers video

•• Vissa applikationer kan ha egna optioner:Vissa applikationer kan ha egna optioner:

$$ xclockxclock ––digital digital ––fg bluefg blue ––bgbg pink $pink $



X Display variabelX Display variabel

•• Global DISPLAY variabel används av alla X Global DISPLAY variabel används av alla X 
program.program.

•• Identifierar maskin, display, skärm samt Identifierar maskin, display, skärm samt 
vart programmet skall visas.vart programmet skall visas.

•• Man behöver då inte definiera Man behöver då inte definiera ––display.display.

$$ envenv | grep DISPLAY| grep DISPLAY

DISPLAY=0.0DISPLAY=0.0

dvsdvs display 0,display 0, screenscreen 0 på aktuell maskin. 0 på aktuell maskin. 



X Display variabelX Display variabel

•• Man kan omdefiniera DISPLAY på lokal Man kan omdefiniera DISPLAY på lokal 
maskin med:maskin med:

$ DISPLAY=0.0 ; export DISPLAY$ DISPLAY=0.0 ; export DISPLAY

•• efter inloggning via nätverket till enefter inloggning via nätverket till en annaanna
maskin medmaskin med rloginrlogin kommando:kommando:

$ DISPLAY=lokal_maskin:DN.SN;export $ DISPLAY=lokal_maskin:DN.SN;export 
DISPLAYDISPLAY

DN=DN= displaynummerdisplaynummer

SN= skärmnummerSN= skärmnummer



X ResurserX Resurser

•• X program kan anpassas genom att man X program kan anpassas genom att man 
använder X resurser.använder X resurser.

•• Den enklaste definieringen av resurser är:Den enklaste definieringen av resurser är:

objectobject** recourcerecource__namename:: valuevalue

classclass** recourcerecource__namename:: valuevalue

•• En applikations objekt har namnet (En applikations objekt har namnet (xclockxclock) ) 
och tillhör en klass (och tillhör en klass (XclockXclock))

•• För klass förklaring undersökFör klass förklaring undersök
manualsidornamanualsidorna..

•• Applikationen kan ändra objekt namnet Applikationen kan ändra objekt namnet 
med: med: --namename option, men inte klass.option, men inte klass.



X ResurserX Resurser

•• ObjectObject resurs definition är ”starkare” änresurs definition är ”starkare” än classclass resurs resurs 
definition,definition, textex::

xclockxclock ** backgroundbackground : green: green

XclockXclock ** backgroundbackground : red: red

$$ xclockxclock$ # namn$ # namn clockclock ;; Xclock classXclock class ; green; green backgroundbackground

$$ xclockxclock ––namename minklocka $ # namnminklocka $ # namn minklóckaminklócka;; Xclock Xclock 
classclass; red; red backgroundbackground

$$ xclockxclock ––name xclockname xclock $ # namn$ # namn xclockxclock ; Clock; Clock classclass
;green;green backgroundbackground



X ResurserX Resurser
-- Dom flesta X miljöer har resurser på X server sidan.Dom flesta X miljöer har resurser på X server sidan.

-- xrdbxrdb program kan användas mot servrars resurs program kan användas mot servrars resurs 
databas.databas.

$$ xrdbxrdb ––queryquery # visar aktuella resurser# visar aktuella resurser

$$ xrdbxrdb ––merge filemerge file # slår ihop resurser definierade i# slår ihop resurser definierade i filefile
medmed serverdatabasenserverdatabasen..

-- Resurs definitioner kan lagras i vilken fil som helst.Resurs definitioner kan lagras i vilken fil som helst.

$ HOME/.$ HOME/.XresourcesXresources är vanligär vanlig

-- Äldre X miljö kan använda:Äldre X miljö kan använda:

$ HOME/.$ HOME/.XdefaultsXdefaults



XX ResourcesResources

•• CDE /CDE /MotifMotif använder en mängd av resurser använder en mängd av resurser bl.a:bl.a:

backgroundbackground

foregroundforeground

fontListfontList

activBackgroundactivBackground

activForegroundactivForeground

osvosv ..



Man kan installera Man kan installera RedhatRedhat från många olika typer av från många olika typer av 
media:media:

-- CDCD--SkivorSkivor

-- WebWeb

-- NFS (med start på diskett eller NFS (med start på diskett eller boot boot från nätverkskort)från nätverkskort)

-- SMBFS (med start på diskett ellerSMBFS (med start på diskett eller bootboot från från 
nätverkskort)nätverkskort)

-- FTPFTP

-- DisketterDisketter

-- HårddiskHårddisk

Under denna grundkurs fokuserar vi helt på installation Under denna grundkurs fokuserar vi helt på installation 
från CDfrån CD--skivor.skivor.

Kapitel 12Kapitel 12
Installera LinuxInstallera Linux



RedHat RedHat klarar sig med mycket blygsam hårdvara:klarar sig med mycket blygsam hårdvara:

•• 386sx16386sx16

•• 4Mbyte RAM4Mbyte RAM

•• 40MByte Hårddisk40MByte Hårddisk

•• VGA grafikVGA grafik

Men vill man göra mera än bara titta på systemet:Men vill man göra mera än bara titta på systemet:

•• Pentium III 733MHzPentium III 733MHz

•• 64MByte RAM (gärna runt 2Gigabyte för en server)64MByte RAM (gärna runt 2Gigabyte för en server)

•• 4Gigabyte Hårddisk4Gigabyte Hårddisk

•• SVGA grafik med acceleratorSVGA grafik med accelerator

Har du det som behövs för Har du det som behövs för 
installationeninstallationen


