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STUDIEPLAN
UNIX Grundkurs 3 dagar

==========================

Raditex AB
Box 38

138 21 ÄLTA
Tel: 08 - 7730148, Fax: 08 - 7730902

info@raditex.se

Välkomna till Raditex kurs: Unix Grundkurs.

Lunchraster är 1 timma.
Kafferaster är ca 15 min.

======================================================================

Dag 1
-----

9:00 START
Kapitel 1 - Bakgrund
Historia, bakgrund, repetition
Öppna system

Kapitel 2 - Att logga in
Övning - Inloggning

10:15 Kaffe
Kapitel 3 - Textredigering
Övning - Textredigering

12:00-13:00 LUNCH

13:00 START
Kapitel 4 - Filsystemet
Övning - Filsystemet

14:30 KAFFE
Kapitel 5 - Unix-skalen
Övning - Unix-skalen

17:00 SLUT

======================================================================

Dag 2
-----

9:00 START
Kapitel 6 - Unix-kommandon
Övning - Unix-kommandon

10:15 KAFFE
Kapitel 7 - Script program
Övning - Script programmering

12:00-13:00 LUNCH

13:00 START
Kapitel 8 - Kommunikation
Övning - Kommunikation

14:30 KAFFE
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forts. Kommunikation

17:00 SLUT

======================================================================

Dag 3
-----

9:00 START
Kapitel 9 - Administration
Övning - Administration

10:15 KAFFE
forts. Administration

12:00-13:00 LUNCH

13:00 START
Kapitel 10 - Att använda X-Window
Övning - Använda X-Window

Kapitel 11 - Framtiden för Unix

14:30 KAFFE
Resurser på Internet
Linux
FreeBSD

17:00 SLUT

======================================================================

<EOF>
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Kapitel 1

Introduktion

1.0 Öppna system

Vad är öppna system?

Många leverantörer påstår att de levererar öppna system. Mark-
nadsföringen är aggressiv. Hur ska man veta vad som är öppna sys-
tem?

Definitionerna på öppna system är förmodligen lika många som
användarna av öppna system.

GPL - © - 1998
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Raditex AB

☞ Unix-utbildning

☞ TCP/IP-utbildning

☞ C och C++ utbildning

☞ Konsulting

Raditex AB
Box 38
138 21 ÄLTA
Tel: 08 - 773 0148
Fax: 08 - 773 0902
email: info@raditex.se

OH-Bild 1 - 1

Anteckningar:
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1.1 Raditex AB

Raditex AB är ett utbildnings- och konsultföretag inom ADB-området.

1.1.1 Unix-utbildning

Unix-utbildningen är mycket uppskattad. Speciellt om man förut hållit
på med programladdare som MS-DOS är det en befrielse att få ett äkta
operativsystem att arbeta med.

Det finns såväl en grundkurs som en fortsättningskurs om Unix.

1.1.2 TCP/IP-utbildning

Att kunna TCP/IP är ett måste för alla som arbetar med maskiner som
hänger ihop i ett större nät. TCP/IP är idag det ENDA prokoll som
används för att binda ihop företag över hela världen.

Protokollen som från början utvecklades av amerikanska militära or-
ganisationer finns idag på alla typer av maskiner.

1.1.3 C och C++ utbildning

På standardprogrammet står även C och C++ utbildning.

1.1.4 Företagsanpassad utbildning

Raditex kan tillhandahålla företagsanpassad utbildning i kundens
lokaler. Vi tar med oss den utrustning som behövs för laborationer och
demonstrationer.

1.1.5 Konsultning

Raditex kan även anlitas för konsultuppdrag. Vi gör alla typer av sys-
temadministrativ konsulting på Unix.

GPL - © - 1998
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Introduktion till Unix

☞ Historia

Kort om historien bakom Unix
(Och dess framtid.)

☞ Egenskaper

Något om Unix-operativets egenskaper.

☞ Beståndsdelar

Unix-operativets komponenter och
uppbyggnad.

☞ Fönstersystemet

X-Window och hur detta
används.

OH-Bild 1 - 2

Anteckningar:
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1.2 Introduktion till Unix

Välkomna till den underbara värld som Unix utgör. Du ska i denna
kurs studera Unix lite närmare. Du ska få bekanta dig med några av
alla de verktyg som finns i operativsystemet.

1.2.1 Historia

Unix är gammalt - nästan för gammalt! Med sina snart 20 år upplevs
Unix nästan som lite tråkigt.

Samtidigt är åldern en garant för att alla fel är lokaliserade och bort-
plockade. Inget operativsystem är naturligtvis felfritt - men Unix är
särdeles stabilt och pålitligt.

1.2.2 Egenskaper

Unix är som en amöba. Det kan anta alla former. Man kan ha Unix
som filserver, som X-Windows client, eller som en databas-maskin.
Genom att operativsystemet är konfigurerbart kan man anpassa oper-
ativsystemet efter den situation man själv har.

1.2.3 Beståndsdelar

Unix upplevs av många som oerhört komplext. Visst - det finns
mängder av program i Unix. Kanske för många! Men man behöver ju
inte använda alla!

Vi ska i kursen gå igenom de viktigaste komponeneterna. Du kommer
att få lära dig grundideerna och hur man använder olika verktyg för
att göra mer komplexa saker.

1.2.4 Fönstersystemet

I kursen ska vi kort beröra hur fönstersystemet X-Windows är uppbyg-
gt. Kort berörs vilka konfigurationsfiler som kan vara av intresse för
Dig som användare.
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Kostnader

☞ Billigt!

☞ Kan vara dyrt

FreeBSD 500 SEK (Gratis)

386BSD 7.000 SEK

Interactive Unix 18.000 SEK

Solaris 36.000 SEK

NextSTEP 52.000 SEK

...

OH-Bild 1 - 3

Anteckningar:
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1.3 Kostnaden för Unix

Kostnaden för ett Unix-system kan variera högst avsevärt. Det kan
kosta allt mellan några hundralappar till många tusen kronor.

Orsaken till detta är den oerhört stora spännvidd som finns prestanda
och funktionalitet.

Skall man använda operativsystemet till kvalificerade uppgifter bör
man noga utvärdera egenskaperna.

Ytterligare en orsak till mycket varierande priser är hur mycket sup-
port som leverantören är villig att förse kunden med.
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UNIX - ett skiktat OS

☞ Menysystem

☞ Kommandoskal

☞ Kärna

☞ Hårdvara

+--------------+
| | Användarprogram
+--------------+
| | Kommandoskal
+--------------+
| | Operativsystem
+--------------+

<-- "Device drivers"
+--------------+
| | Hårdvara
+--------------+

OH-Bild 1 - 4

Anteckningar:
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1.4 UNIX - ett skiktat OS

Operativsystemet UNIX är ett skiktat OS i den mening att kon-
struktörerna har lagt stor vikt vid att skilja mellan de inre delarna,
kärnan, och de delar som du i rollen av användare kommer i kontakt
med. Ett UNIX- system kan uppträda på helt olika sätt mot slu-
tanvändaren, trots att den innersta delen är identisk. Tre skal är van-
liga och ingår i standardleveransen när man köper en UNIX-dator.
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Kommunikation

☞ Mängder av kommunikationsprogram

✧ Kopiering av filer

FTP, rcp, rsh

✧ Samtal med användare

write, mail, phone, talk

✧ Fjärrinloggning

telnet, rlogin

✧ Nyheter

NetNews, World Wide Webb, ...

OH-Bild 1 - 5

Anteckningar:
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1.5 Kommunikationslösningar

1.5.1 Kopiering av filer

Ett av de första saker man vill göra mellan maskiner är att kopiera fil-
er. Lösningen på detta problem är FTP (File Transfer Protocol). Men
det finns även andra program som är användbara. Vi skall lära oss hur
man använder dessa program och vad dom kan vara bra till. Notera
att alla Unix program är radorienterade. Orasken till detta är att man
skall kunna använda dem i programscript.

1.5.2 Samtal med användare

Om man vill ha en dialog med andra användare finns mängder av pro-
gram. Vi skall lära oss hur man använder write, talk och phone. Även
Unix mail är ett viktigt verktyg som vi skall lära oss.

1.5.3 Fjärrinloggning

När man är ansluten till en maskin vill man lätt kunna ansluta sig till
en annan. Detta gör man via telnet eller rlogin. Vi skall lära oss hur
man använder dessa program.

1.5.4 Nyheter

Det finns flera olika nyhetssystem som går att använda under Unix.

GPL - © - 1998
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Öppna system

☞ Kommunikation

☞ Alla datorstorlekar

☞ Leverantörs-och teknikberoende

☞ Teknisk utveckling

☞ Insyn

OH-Bild 1 - 6

Anteckningar:
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1.6 Öppna system

En vedertagen beskrivning av vad som karaktäriserar ett öppet sys-
tem; ett antal egenskaper som tillsammans definierar begreppet.

1.6.1 Kommunikation(Connectivity)

Ett öppet system ska kommunicera med sin omvärld så att menings-
fullt informationsutbyte säkerställs. För att klara kraven måste hela
kommunikationskedjan - från den fysiska anslutningen till tillämpn-
ingsnivån - fungera.

1.6.2 Alla datorstorlekar(scalability)

I ett öppet system skall en vald lösning fungera både på små och stora
datorsystem - annars är det följdaktligen ett slutet system.

1.6.3 Leverantörs-och teknikberoende(por tability)

Det skall i ett öppet system vara fullt möjligt att byta leverantör utan
att få problem med redan köpta program eller inmatad data.

1.6.4 Teknisk utveckling(compatibility)

I ett öppet system ska nya versioner av program och maskinvara kun-
na införas utan problem - annars är det följdaktligen ett slutet system.

1.6.5 Insyn

Ett öppet system skall vara öppet för alla. Den som önskar skall kunna
ta del av de standarder och specifikationer som ligger till grund för
utvecklingsarbetet.
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Unix historia

☞ Skapades i mitten av 60-talet

☞ Ursprunget stod i Multics

☞ Högskolor fick Unix 1975

☞ Kommersiell version 1977

☞ Linux 1994

☞ FreeBSD 1995

☞ Massor av dialekter

✧ System V

✧ Berkeley Software Distribution (BSD)

✧ AIX

✧ OSF/1

✧ med flera...

OH-Bild 1 - 7

Anteckningar:
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1.7 Unix historien

Unix kom till från början som en övning i att skriva ett operativsystem
för Digitals PDP11. Den stora tillväxten för Unix kom under senare
hälften av 1970-talet efter det att alla högskolor fått tillgång till en
källkodsbas att arbeta vidare med.

1.7.1 Många versioner

Ingenjörer VILL ha många versioner av ett operativsystem. Opera-
tivsystemet ansluter till hårdvaran och för att kunna dra bästa möjliga
nytta av ny hårdvara vill man att tillverkaren gör de anpassningar
(och finesser) som behövs.

Det GÅR INTE att ha ett helt gemensamt operativsystem för alla
typer av maskiner. I så fall skulle man få ett tämligen korkat system
(förmodligen).

1.7.2 Fria operativsystem

Det stora som hänt de sista åren måste ändå sägas vara tillkomsten av
helt fria operativsystem. Först ut på plan var Linux som skapades av
Linux Torvaldsen (Han kommer att bli en hjälte!). Därefter kom NetB-
SD och FreeBSD.
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Hjälp-kommandon

☞ apropos

☞ whatis

OH-Bild 1 - 8

Anteckningar:
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1.8 Hjälp-kommandon

1.8.1 apropos

Detta hjälp-kommando påminner i sin funktion om det menybaserade
hjälpsystemet. Skillnaden är att apropos inte är menybaserat. Om du
behöver hjälp med att välja kommando för ett visst ändamål är apro-
pos rätt hjälp-kommando. Ett exempel:

Exempel: 1

$ apropos directory

ls (1) - list directory contents
pwd (1) - return working directory name
rm (1) - Remove directory entries
whois (1) - Internet user name directory service

1.8.2 whatis

Med hjälp-kommandot whatis kan du få en komprimerad information
om ett visst kommando. Ett exempel belyser funktionen:

$ whatis ls

ls (1) - list directory contents.

GPL - © - 1998

HelpCommands.txt G Hasse - Kap 1 Sida 27 -



Manualen

☞ Flikindelningen

- Flik 1 - Systemkommandon
- Flik 2 - Systemanrop
- Flik 3 - Subrutiner
- Flik 4 - Filformat
- Flik 5 - Diverse verktyg
- Flik 6 - Spel
- Flik 7 - Speciella filer
- Flik 8 - Diverse

☞ Manualbladet

man "kommando"

OH-Bild 1 - 9

Anteckningar:
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1.9 Manualen

Historiskt har manualen alltid haft samma utseende, till och med
flikindelningen har varit och är standardiserad. Manualen finns både i
pappersform och i elektronisk form och är indelad i åtta flikar. Under
respektive flik behandlas olika områden.

1.9.1 Flikindelningen
- Flik 1 Under flik 1 finns kommandon av olika slag,

både användarkommandon
och kommandon för systemadministratören.

- Flik 2 Här finns alla systemanrop beskrivna.
Innehållet under denna flik är avsedd för programutvecklaren
och beskriver vilka systemanrop som är tillgängliga och
deras syntax.

- Flik 3 Under denna flik beskrivs alla subrutiner som
ingår i systemet. Dessa finns som ett antal objektbibliotek
och utgör det gränssnitt som bär upp standarden och
portabiliteten mellan olika UNIX-datorer. Även denna flik
är avsedd för programutvecklaren.

- Flik 4 Här finns beskrivningar på alla de olika typer av filformat som
finns i ett UNIX-system. Det finns ett stort antal systemfiler
med olika uppgift och innehåll.

- Flik 5 En slags "diverse"-flik som innehåller det som inte
kan sorteras in under andra flikar. Det är t.ex.
kommandoskalet, omgivningsvariabler och teckentabeller.

- Flik 6 Här finns beskrivningar av de spel som standardmässigt ingår
i ett UNIX-system.

- Flik 7 Under flik 7 beskrivs de s.k. specialfilerna. I princip är det
formatbeskrivningar på de filer som finns i filkatalogen /dev.

- Flik 8 Flik 8 handlar om systemadministration. Här beskrivs
arbetsgången för att starta, "boota", systemet och andra
systemadministrativa åtgärder.
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Manualbladet

☞ NAME, SYNOPSIS, DESCRIPTION, SEE ALSO
HEAD(1) HEAD(1)

NAME
head - give first few lines

SYNOPSIS
head [ -count ] [ file ...]

DESCRIPTION
Head is a filter which gives the first
count lines of each of the specified
files, or of the standard input.

If count is omitted it defaults to 10.

SEE ALSO
tail (1)

OH-Bild 1 - 10

Anteckningar:
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1.10 Manualbladet

Ett manualblad har ett standardiserat utseende. Nedan visas ett ex-
empel:

HEAD(1) HEAD(1)

NAME
head - give first few lines

SYNOPSIS
head [ -count ] [ file ...]

DESCRIPTION
Head is a filter which gives the first
count lines of each of the specified
files, or of the standard input.

If count is omitted it defaults to 10.

SEE ALSO
tail (1)

Rubrikerna NAME, SYNOPSIS, DESCRIPTION finns i alla manual-
blad och beskriver kommandots syntax och funktion. SEE ALSO är en
referens till andra kommandon där ytterliggare rubriker som beskriver
andra egenskaper som kan vara viktiga att känna till.
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Elektronisk manual

☞ UNIX System On-Line Help

$ man kommando

$ help

OH-Bild 1 - 11

Anteckningar:
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1.11 Elektronisk manual

Vissa UNIX-datorer levereras med manualen installerad på hård-
disken, vilket innebär att den går att läsa direkt på bildskärmen. Ett
kommando finns också för att underlätta sökningen bland alla manual-
blad:

$ man kommando

Man får då manualbladet utskrivet på bildskärmen och kan studera
det i lugn och ro. Den som vill, kan tillverka egna manualblad och plac-
era dem i filsystemet så kommer även dessa, egenutvecklade, hjälptex-
ter att kunna nyttjas av systemets användare.

$ help

I UNIX System V release 4 (SVR4) finns ytterliggare ett hjälpkomman-
do. Kommandot help är kanske bättre för den som inte vet vilket kom-
mando som erfordras för en viss uppgift.

1.11.1 UNIX System On-Line Help

Vid kommandot $ help presenteras följande meny:

help: UNIX System On-Line Help

choices description

s starter: general information

l locate: find a command with keywords

u usage: information about commands

g glossary: definitions of terms

r Redirect to a file or a command
q Quit

Enter choice > s

De alternativ som ges är i stort självförklarande. Alternativ s ger en
allmän information om systemet och vem som är ansvarig för adminis-
trationen av systemet. Alternativ l används för att ta reda på vilka
kommandon som kan vara tänkbara för en viss funktion. Alternativ u
används då man behöver få reda på syntaxen för ett visst kommando,
och alternativ g ger information om specialsymboler.
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Online Help

☞ Beskrivningar av alternativen
help: UNIX System On-Line Help

choices description

s starter: general information

l locate: find a command with keywords

u usage: information about commands

g glossary: definitions of terms

r Redirect to a file or a command
q Quit

Enter choice > s

OH-Bild 1 - 12
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1.12 Beskrivningar av alternativen

Från huvudmenyn under UNIX System On-Line hjälp väljs mellan al-
ternativen starter, locate, usage och glossary.

starter: General UNIX System User Information

starter provides general information for system users.
Enter one of the choices below to proceed.

choices description

c Commands and terms to learn first
d Documents for system users
e Education centers for UNIX System training
l Local UNIX System information
t Teaching aids available on-line

r Redirect to a file or a command
q Quit
h Restart help

Enter choice >

Ovan visas skärmbilden för alternativ starter.

locate: Find UNIX System Commands with Keywords

Give locate one or more keywords to the work
you want to do. It will print a list of UNIX system
commands whose actions are related to the keywords.

For example, you enter the keywords print file

locate could produce the list: The cat (concatenate) command
The ls (list) command
The pr (print) command

Enter a k to use locate.

choices description

k Enter a list of keywords
r Redirect to a file or a command
q Quit
h Restart help

Enter choice > k

Skärmbild för locate en hjälpfunktion som är användbar om du inte
vet vilket kommando som du ska använda.

usage: Information about Commands

usage provides information about specific UNIX commands.
Within usage, double quotes " " mark options or literals,
and angle brackets < > mark argument variables.

You should see starter for basic UNIX system commands and
terms before going on to anything else.

Enter one of the choices below to proceed.

choices description
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UNIX_command Obtain usage information for a command

p Print a list of commands
r Redirect to a file or a command
q Quit
h Restart help

Enter choice >

Hjälp-systemets usage-meny.

glossary: UNIX System Terms & Symbols

Enter any of these terms to obtain its definition. Within
each definition, important terms defined elsewhere in the
glossary are enclosed in double quotes ("") and footnoted

"" #
$ &
’’ *
- .
? []

‘‘
| 3B2
3B20 3B5
ASCII ASCII collating sequence
CPU CPU priority

Choices: UNIX_term (from list), r (redirect),
h (restart help), q (quit), n (next pg)

Enter choice >

Glossary ger information om speciella termer och symboler med
anknytning till UNIX.
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Denna sida is avsiktligt vit!
(Men det finns lite text i alla fall...)
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Hjälp i programmen

☞ Finns ingen!

Det är onödigt att kladda ner
systemet med död text!

OH-Bild 1 - 13
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1.13 Program hjälp

Ett program består generellt av tre delar. Text, stack och data. Om
man lägger in text-strängar i ett program (hjälptext) kommer denna
alltid att laddas in tillsammans med programmet. Detta slukar sys-
temresurser.
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Kapitel 2

Att logga in

2.0 Vad det innebär att logga in
Systemet exekverar processer. Allt som utförs i systemet är processer.
Många processer ägs av systemet, andra av användare. Alla processer
har en datastruktur associerad med sig.

I denna datastruktur registreras uppgifter som processerna behöver
under sin livstid. Det kan vara sådant som hur lång tid processen to-
talt har exekverat men också uppgifter om vem som är ägare till pro-
cessen.

Ägaren anges inte i klartext utan som ett ID-nummer (som hämtas ur
/etc/passwd-filen).
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Kommandoskalet

☞ Inloggning / password / prompten

Unix-maskin
+------------+
| O  O | Terminal
| O  | +---+
| O | | |
| getty>+------+ | +---+
+------------+ +---+---+---+ Tangentbord

Terminalport

getty-programmet "äger" terminalporten
och lägger ut prompten.

OH-Bild 2 - 1
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2.1 Inloggning / password / prompten

Kommandoskalet är det program som tolkar och utför de kommandon
användaren ger vid arbetet med UNIX.

2.1.1 Att logga in

För att kunna logga in måste terminalen eller PCn först anslutas till
UNIX-datorn. Om man använder en PC som terminal måste man
dessutom starta ett terminalprogram - terminalemulator - i PCn.
Anslutningen utförs en gång. Men att logga in och logga ut ur datorn
görs flera gånger dagligen. Inloggningen görs med ett speciellt
användarnamn, som man fått tilldelat sig.

login:

2.1.2 Password

Ett hemligt lösenord - bara användaren känner till det. Efter inloggn-
ing får man frågan om att skriva password. Lösenordet syns inte på
skärmen när det skrivs in, detta för att ingen ska kunna stå och läsa
"över axeln".

2.1.3 Prompten

När inloggning har skett och man blivit accepterad av UNIX får man
ett tecken av något slag ($, £, %) som kvitto. Detta tecken kallas för
prompt eller kommandomärke.
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Inloggning över nätet

☞ Betydligt mera komplex

☞ Server tar hand om anrop

Maskin Maskin Terminal
+-----+ +-----+
| |  | |
| |  | | +---+
| |----------+ +---+ |
+-----+ +-----+ +---+

OH-Bild 2 - 2
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2.2 Nätverksinloggning

När man loggar in över nätet använder man sig alltid av ett
client/server-program.
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/etc/profile

☞ Exempel /etc/profile
#ident "@(#)profile 2.8 - 91/06/26"
# The profile that all logins get before using their own .profile.

trap "" 1 2 3
umask 022 # set default file creation mask
. /etc/TIMEZONE

case "$0" in
-sh | -rsh)
# calculate available disk space in root filesystem.

echo "" # skip a line
[ -x /usr/bin/awk -a "$LOGNAME" != "sysadm" ] && /etc/dfspace

...

OH-Bild 2 - 3
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2.3 Inloggningsfilen .profile

Vid inloggning i Bourne Shell utförs automatiskt en serie definitioner
av olika typer av variabler. Definitionerna är nödvändiga för arbetet i
UNIX-systemet. Först utförs systemgemensamma definitioner genom
att filen /etc/profile läses och definitionerna som finns där utförs.
Därefter är det dags för den egna login-filen som heter .profile.

2.3.1 Exempel /etc/profile

I denna fil bestämmer användaren själv innehållet. Vanligen får man
en fil av systemadministratören inledningsvis för att kunna komma
igång. Ett exempel på en typisk .profile:

$ cat .profile
# Definiera sökvägen
PATH=$HOME/bin:$PATH:/usr/lib/uucp:.

# Sätt standard-filskydd
umask 066

# Definiera några terminalparametrar
stty echoe intr ’ˆC’ erase ’ˆH’ kill ’ˆX’

# Ta reda på i vilken ttyport som inloggning
# sker. Om det är tty02 så sätt TERM till
# visa30 (en udda terminaltyp)
if [ "$‘tty‘" = /dev/tty02 ]
then TERM=visa30
else TERM=vt100

fi
export TERM; echo "TERM satt till $TERM"

# Variabeln MAILER används av brevprogrammet elm
MAILER=/usr/lbin/elm; export MAILER

# Processen newmail ger info om nyinkomna brev
newmail -i10

# Variabeln EDITOR används bl.a. av elm
EDITOR=/usr/bin/vi; export EDITOR

# Funktionen sist visar vem som sist varit
# inloggad
sist() last | pg

# Funktionen 1 ger en lista av vald filkatalog
# med kommandotilläggen C, a och F
1() /bin/ls -CaF $*

# Funktionen e används för "snabb" editering
e() {
if [ "$1" ]
then FIL=$1
elif [ -z "$FIL" ]
then echo "Fil: fi

$EDITOR $FIL
}
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Hur du byter password

☞ Användaren

gh@grus passwd
passwd:
reenter passwd:

☞ Superuser

root@grus passwd user

OH-Bild 2 - 4
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2.4 Hur du byter password

Password byter du med kommandot;

passwd

Man måste verifiera password innan det ändras i filen /etc/passwd.

GPL - © - 1998

BytaPassword.txt G Hasse - Kap 2 Sida 49 -



Utloggning

☞ logout

☞ exit

☞ <ctrl-d>

OH-Bild 2 - 5
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2.5 Utloggning

Kommandoskalet är som vilket annat program som helst. Man kan i
och för sig skriva logout eller exit för att lämna programmet - men man
kan också trycka på <ctrl-d>.

Detta kan i viss mån vara lite irriterande eftersom man lätt får för sig
att trycka på <ctrl-d> då ett program har "hängt" sig. Då råkar man
lätt ut för att bli utloggad istället för att bara avsluta det trilskande
programmet.
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Övningar

☞ Målsättning

Logga in på olika sätt
Några enkla kommandon

☞ Konsol-inloggning

/dev/consol
stty -a

☞ Nätverks-inloggning

/dev/pty
telnetd
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2.6 Att logga in

2.6.1 Målsättning

Målet med denna övning är att du ska få en förståelse för hur man på
olika sätt kan logga in i operativsystemet och hur anslutningen kon-
trolleras från operativsystemet.

2.6.2 Inloggning en

Logga in i datorn med det användarnamn och lösenord som du tillde-
lats. Börja med att byta lösenord.

2.6.3 Terminalparametrar

Kontrollera inställningarna för Din terminal. Skriv därefter några
tecken vid prompten och se vad som händer om Du trycker på tan-
gent(erna) som motsvarar erase och kill.

2.6.4 Kommandotolkar

Undersök vilka kommandoskal som finns tillgängliga på datorn genom
att försöka starta dem. (Om det går bra att starta ett nytt skal se till
att avsluta detta innan du prövar nästa.)

sh (Bourne Shell)
ksh (Korn Shell)
csh (C Shell)
tcsh (TC Shell)
bash (Bourne Again Shell)

2.6.5 Diverse nya kommandon

Kontrollera med hjälp av Unix-kommandon:

* Vem du är. (who am i)
* Vilka andra som är inloggade. (who)
* Vilka filer som finns på ditt konto. (ls)
* Dagens datum och tid. (date)
* Visa en årskalender. (cal 1995)

Skriv, på en rad, en kommandosekvens som utför följande saker:

1. Rensar skärmen. (clear)
2. Skriver ut inloggade användare. (who)
3. Skriver ut en kalender över innevarande månad. (cal)
4. Skriver ut en kalender över din födelsemånad och födelseår.

2.6.6 Utskrift

Börja med att kopiera hem en lämplig textfil till din katalog med
följande kommando:

cp /usr/include/stdio.h ovnfil
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* Skriv ut filen ovnfil på skärmen med kommandot cat.
* Skriv ut filen igen och låt cat numrera raderna.
* Skriv ut filen igen och låt cat tala om var respektive rad slutar.
* Skriv ut filen m.h.a. more.
* Backa bakåt i texten då more listar någon sida.
* Studera manualsidorna för kommandona head och tail. Pröva dessa på

filen ovnfil.

2.6.7 Hjälp
* Hur får du hjälp om att hantera kommandot man?
* Du behöver veta vilka kompilatorer som finns på datorn. Med vilket

kommando kan du få hjälp med detta?
* Läs manualsidorna för de kommandon som berörts i föregående övningar.

Pröva några nya flaggor om tid finnes.
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Denna sida is avsiktligt vit!
(Men det finns lite text i alla fall...)
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Lösningar

☞ Inloggning

☞ Första kommandon

passwd
stty -a

/bin/sh
/bin/csh

clear ; who ; cal ; cal 9 1963

cat ovnfil

man man
apropos compile

OH-Bild 2 - 7
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2.7 Lösningar - inloggning

2.7.1 Sammanfattning

Du ska i denna övning ha bekantat dig med olika sätt att logga in i
systemet. Du ska också ha lärt dig använda man och apropos kom-
mandot.

2.7.2 Inloggning

Ändra password gör du med;

passwd

2.7.3 Terminalparametrar

Terminaldrivarens inställningar kontrolleras med kommandot stty.

stty -a

2.7.4 Kommandotolkar

De kommandotolkar som skall finnas i operativsystemet är:

/bin/sh
/bin/csh
/usr/bin/bash

2.7.5 Diverse nya kommandon
whoami
who
ls
date
cal 1994

clear ; who ; cal ; cal 9 1963

2.7.6 Utskrift

Börja med att kopiera hem en lämplig textfil till din katalog med
följande kommando:

cat ovnfil
cat -n ovnfil
cat -e ovnfil
more ovnfil
<b> (Backa en sida i more)
man head
man tail
head ovnfil
tail ovnfil
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2.7.7 Hjälp
man man
apropos compile
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Kapitel 3

Te xtredig ering

3.0 Redigering av Text

Eftersom Unix har som grundfilosofi att ALL information ska vara i
vanlig text blir problemet i viss mån enkelt. Man behöver bara ett fåtal
program och editorer för att hantera ALL information i systemet.
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Editorn vi

☞ Viktigaste editorn

☞ Finns i alla Unix

$ vi filnamn

$ vi fil1 fil2 fil3 fil4 fil5 fil6

OH-Bild 3 - 1
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3.1 Editorn vi

Editorn vi är en av standard-editorerna som ingår i alla UNIX-system.
Editorn vi är en av de första s.k. fullskärmseditorerna. En full-
skärmseditor visar direkt på skärmen de tillägg och ändringar av text
som görs.

$ vi filnamn

Detta är kommandot för att starta editorn.

$ vi + radnummer filnamn

En finess är att editorn kan beordras att direkt placera markören på
en viss rad i textfilen. Detta kan vara mycket användbart om man vill
rätta en källkod och kompilatorn har angett den rad där den hittade
felet.
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Mooder

☞ Kommandoläge

☞ Redigeringsläge

Kommandoskal Editorn vi
+----------------+ +------------------------------------+
|+-------------+ | | +---------+ a,o,i +---------+ |
||$ vi filnamn |------->|kommando-|---------> |textin- | |
|| | ZZ,q! |läge | <esc> |matning | |
||$_ |<-------| |<-------- | | |
|| | | | +---------+ +---------+ |
|+-------------+ | | |
+----------------+ +------------------------------------+

OH-Bild 3 - 2
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3.2 Kommando- och redig eringsläg e

En av egenheterna i vi är att den arbetar i två olika lägen: kommando-
och redigeringsläge. När man startar kommer editorn att befinna sig i
kommando- läge.

3.2.1 Att byta läge

För att byta till redigeringsläge ger man något av följande komman-
don:

a = infoga text till höger om markören
i = skjut in text till vänster om markören
o = öppna en ny rad under markören
O = öppna en ny rad ovanför markören

Efter avslutad textinmatning återgår du till kommandoläge genom att
trycka på <ESC>-knappen. Det största problemet med vi är att hålla
reda på om man befinner sig i redigerings- eller kommandoläge.
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Sök och byt i vi
Sök och byt funktionerna utförs med
speciella kommandon vars syntax följer de
s.k. reguljära sökmönstren.

:s/xxx/yyy/g

OH-Bild 3 - 3
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3.3 Sök och byt i vi

Gå över till kommandoläge och tryck därefter ":" (kolon), markören
hoppar längst ner på skärmen och du kommer då till rad-editor-läget.

3.3.1 Kommandon

För att söka och byta text skriv:

:s/gammaltext/nytext

och första förekomsten av gammaltext på aktuell rad kommer att by-
tas. Vill man byta alla förekomster på alla rader skriver du:

:l,$s/gammaltext/nytext/g

l,$ är en rad-referens som innebär "från första till sista raden" /g på
slutet betyder att alla förekomster av gammaltext på raden ska bytas
till nytext. Givetvis kan ett annat radnummer-intervall väljas. Det
finns möjligheter att i stället för ett radintervall ange ett sökmönster.
Detta innebär att hela textfilen genomsöks och den första rad som
överensstämmer med sökmönstret kommer att bli utsatt för textut-
bytet. Skriv:

[sökmönster]s/gammaltext/nytext/g

För att utföra textutbytet på alla rader i filen skriv:

g/[sökmönster]s/gammaltext/nytext/g

Sökmönstret utgörs av ett vanligt reguljärt sökmönster.
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vi kommandon

☞ Markörförflyttningar

☞ Textborttagning

☞ Sökkommando

☞ Avslutningskommando

OH-Bild 3 - 4
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3.4 vi kommandon

3.4.1 Markörförflyttningar
h flytta markören åt vänster ett tecken
j flytta markören nedåt en rad
k flytta markören uppåt en rad
l flytta markören åt höger ett tecken

<ctrl>d rulla sakta framåt i filen
<ctrl>u rulla sakata bakåt i filen
<ctrl>f rulla snabbt framåt
<ctrl>b rulla snabbt bakåt

ˆ flytta markören till början av aktuell rad
$ flytta markören till slutet av aktuell rad
G flytta markören till slutet av sista raden

3.4.2 Textbor ttagning
x ta bort ett tecken
dw ta bort det ord som markören står på
dd ta bort den rad som markören står på
d) ta bort resten av meningen
dG ta bort all text från markören till slutet av filen

3.4.3 Sökkommando
fc sök efter tecknet c på aktuell rad
/sökord sök efter nästa förekomst av "sökord"
?sökord sök efter närmast föregående förekomst av sökord
n upprepa senast givna sökkommando

3.4.4 Avslutningskommando
ZZ spara texten på filen och avsluta redigeringen
:q! avsluta redigeringen utan att spara
w filnamn skriv texten till filnamn
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Startfilen i vi

☞ Att definiera egenskaper

☞ Att stänga egenskaper

☞ Exempel på startfil

OH-Bild 3 - 5
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3.5 Startfilen vi

Flera egenskaper kan konfigureras i editorn vi, t.ex. indrag, terminal-
typ, och automatisk radbrytning. Dessa definitioner kan antingen ges
som ett "kolon-kommando" eller skrivas i en fil. Denna fil
$HOME/.exrc läses av vi varje gång man startar editorn. Omgivn-
ingsvariabeln TERM läses av editorn för att avgöra vilken terminaltyp
man använder. Nedan uppräknade egenskaper kan definieras antingen
i startfilen eller som kommandon i editorn. Egenskaperna är av två
typer: vissa har ett värde andra är aktiva om de definierats.

3.5.1 Att definiera egenskaper

För att definiera egenskaper inifrån editorn gör så här: gå till kom-
mandoläge och skriv:

:set tillval

3.5.2 Att stänga egenskaper

För att stänga av en egenskap skriv så här:

:set notillval

3.5.3 Exempel

Ett exempel på en mycket kort startfil visas nedan:

$ cat .exrc
set showmode
set autoindent
set wrapmargin=8

Egenskapen showmode innebär att texten INPUT MODE visas i nedre
högra hörnet när editorn är i inmatningsläge och att denna text
försvinner när du övergår till kommandoläge. Autoindent är en
behändig egenskap som innebär att editorn "kommer ihåg" förra
radens indrag. Om man har inlett förra raden med TAB kommer edi-
torn automatiskt att inleda följande rader med TAB. För att återgå till
normal marginal trycker man CTRL-D. Sista egenskapen i filen ovan,
wrapmargin=8 är ett exempel på en egenskap som har ett värde.
Wrap-margin är det avstånd från högerkanten där editorn gör automa-
tiskt radbyte.
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Editorn ed

☞ Starta ed

$ ed kalle

OH-Bild 3 - 6
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3.6 Editorn ed

Editorn ed finns i alla UNIX-system, flera andra editorer brukar också
finnas, men med kunskaper om ed:s funktioner är man säker på att
kunna skriva in och modifiera text på vilket UNIX-system som helst.
Dessutom använder många andra UNIX-kommandon samma typ av
uttryck som ed. Därför ger ed en grundkunskap även i dessa komman-
don.

Editorn ed är en rad-editor, d.v.s. den bearbetar en rad i taget med
hjälp av kommandon. Piltangenterna kan inte användas. Ed arbetar
med en kopia av vald fil och ändrar inget i originalfilen förrän du anger
att du vill uppdatera originalfilen med de ändringar som gjorts.

3.6.1 Starta ed

Ed startas genom att ge kommandot ed. Önskad fil kan ges som argu-
ment. Exempel:

$ ed kalle

Om du har angett ett filnamn så kommer en kopia av filen att skapas
och öppnas av ed. Inget på skärmen kommer att indikera att ed har
startat; om man önskar en prompt ger man kommandot P och ed visar
en stjärna som prompt. Detta indikerar att ed är i kommandoläge. Ed-
itorn ed arbetar i två lägen:

- kommandoläge
- textinmatningsläge

I kommandoläge väntar ed på kommando från användaren och i tex-
tinmatningsläget lagrar ed allt som skrivs i sin arbetsarea. När man
startar ed kommer man in i kommandoläge och kan med något av
kommandona a, o eller i gå över i inmatningsläge. För att återgå från
textinmatningsläget till kommandoläge skriver man en punkt som en-
da och första tecken på en rad och trycker därefter <RETURN>.

GPL - © - 1998

Ed1.txt G Hasse - Kap 3 Sida 71 -



ed

☞ Syntax i ed

☞ Spara den redigerade filen

☞ Avsluta ed

☞ Sök och byt i ed

☞ Klipp och klistra i ed
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3.7 ed

3.7.1 Syntax i ed

Den allmänna formen för ett ed-kommando är:

[radangivelse] kommando [parameter]

Här gäller att uppgifterna inom hakparanteserna är valfria och att de
bara ska anges för vissa kommandon. Radangivelse kan göras i form
av radnummer eller sökmönster.

3.7.2 Spara den redigerade filen

När man är klar med redigeringen och vill spara filen måste man
återgå till kommandoläge. Skriv en punkt som första och enda tecken
på en rad och tryck retur. Ge därefter kommandot w, vilket medför att
filen sparas med samma namn som den hade då den öppnades.

3.7.3 Avsluta ed

Att spara filen innebär inte att man går ur ed; för att göra detta ger
man kommandot q. Om man har utfört några ändringar i filen och inte
sparat dessa kommer ed att svara med ett frågetecken. Om man inte
vill spara gjorda revideringar skriver man q en gång till. Ett annat al-
ternativ är stora Q; ed avslutar utan att bry sig om huruvida man har
sparat eller inte.

3.7.4 Sök och byt i ed

Här kommer verkligen styrkan med en radeditor; att utföra stora rev-
ideringar med ed går snabbt och enkelt. Principen är:

startrad, slutrad s/gammaltext/nytext

ed kommer att söka igenom alla rader enligt angivelsen och utföra
textbyte, en gång på varje rad som överensstämmer med sökmönstret.
Om man vill byta ut alla förekomster av gammaltext mot nytext inom
radintervallet hakar man på /g på slutet av kommandot. Och om man
vill söka igenom hela filen och byta alla förekomster på alla rader
skriv:

1, $ s/gammaltext/nytext/g

3.7.5 Klipp och klistra i ed

Klipp och klistra i ed görs givetvis enkelt och snabbt. Kommandot har
syntaxen:

startrad, slutrad mflytt-rad

Startrad och slutrad anger radintervallet som ska klippas ur, m är
kommandot (move) och flytt-rad är den rad där den urklippta texten
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ska klistras in. Det finns också möjligheter att kopiera och klistra in,
använd då kommandot t istället för m.
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Denna sida is avsiktligt vit!
(Men det finns lite text i alla fall...)
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Reguljära sökmönster
.
ˆ
$
*
[ abc ]
[ ˆabc ]
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3.8 Reguljära sökmönster

På samma sätt som vissa tecken har specialbetydelse i komman-
doskalet har vissa tecken och teckenkombinationer speciell betydelse i
ed. Dessa används i sökmönster eller i vänstra delen av ett s (substi-
tute) kommando. På det mycket speciella UNIX-språket kallas dessa
tecken metatecken, och de uttryck där de används kallas reguljära
sökmönster (regular expressions, RE). Det är inte bara i ed som reg-
uljära sökmönster används, utan de kommer till användning i de flesta
UNIX-kommando som har med textsökning och textbehandling att
göra.

3.8.1 Tabell: sökmönster

Tabellen visar en sammanfattning av de vanligaste sökmönstren i ed
och dess användning:
Notation Betydelse Exempel Teckenmatchningar

. godtyckligt a.. a följt av två tecken
tecken

ˆ början av ˆkalle kalle som första ordet på en rad
rad

$ slutet av x$ x som sista tecken på raden
rad ˆture$ en rad som endast består av ture

ˆ$ en tom rad

* noll eller x* noll eller flera förekomster av x
flera före-
komster av xx* en eller flera förekomster av x
föregående
reguljära .* noll eller flera godtyckliga tecken

[ abc ] godtycklig [t-T] stora eller lilla t
bokstav
a b c  [a-z] alla små bokstäver från a till z

[a-zA-Z] alla stora och små bokstäver från
a till z

[ ˆabc ] alla tecken [ˆ0-9] alla tecken utom siffror
utom a b c

[ˆa-zA-Z ] alla tecken utom bokstäver
(lilla a-z stora A-Z)

\{min,max\}åtminstone x\{1,5\} minst 1 och högst 5 x
min och
inte mer [0-9]\{3,9\} mellan 3 och 9 sammanhängande siffror
än max före-
komster av
föregående [0-9]\{3\} exakt 3 siffror
reguljära
uttryck [0-9]\{3,\} minst 3 siffror

\(...\) lagra ˆ\(.\) första tecknet på raden sparas i
teckenmön- register 1
ster mellan
parantesernaˆ\(.\)\1 första och andra tecknet på raden
i nästa re- sparas om de är lika
gister
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ed kommandon

☞ Tabell: kommandon

a lägg till text, avsluta
med . (punkt) på egen rad

NRc ändra rader, avsluta
med . (punkt) på egen rad

NRd ta bort rader
e fil nyeditering av fil
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3.9 ed kommandon

I tabellen nedan finns en sammanställning av editorn ed:s kommando.
NR i tabellen kan antingen utgöras av ett radnummerintervall enligt
formen1,10 (rad 1 t.o.m. 10) eller ett sökmönster enligt formen
/mönster/,/annat mönster/. Funktionen blir lika: kommandot som
föregås av en NR kommer att utföras en gång på varje rad som ligger
inom radnummer- eller sökmönsterintervallet. Kommandot utan NR
kan ha högst en radnummerangivelse.

3.9.1 Tabell: kommandon
a lägg till text, avsluta med . (punkt) på egen rad
NRc ändra rader, avsluta med . (punkt) på egen rad
NRd ta bort rader
e fil nyeditering av fil
NRg/RE/kmd utför kommandot kmd på varje rad som matchar RE
i sätt in text före markören avsluta med . (punkt) på

egen rad
NRj sätt samman rader
NRl visa rader på skärmen
NRm rad flytta rader efter rad
NRp visa rader på skärmen
q avsluta efter att texten sparats
Q avsluta utan att spara
r fil läs in fil
NRs/RE/nytt/ byt ut till nytt från det som matchar RE
NRt rad kopiera rader efter rad
u ångra föregående kommando
NRw fil skriv ut specifierat radintervall till fil
$= visa aktuellt radnummer
!kmd utför UNIX kommandot kmd
NRn visa rader med radnummer

NR avser radnummer som är något av följande:
1 ett absolut numeriskt värde 1, 2 ...
1,10 från rad 1 t.o.m. rad 10
. aktuell rad
$ sista textraden
/RE/ nästa rad som matchar RE (reguljärt sökmönster)
/RE1/,/RE2/ från rad som matchar RE1 till rad som matchar RE2
?RE? samma som ovan men sökning bakåt i filen

GPL - © - 1998

Ed4.txt G Hasse - Kap 3 Sida 79 -



ed med script

☞ Gör ett ed-script

/findme/
a
hello
.
w
q

☞ Starta ed med script

$ed -s old.file < ed.script
$
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3.10 ed med script

Man kan med ed redigera filer automatiskt. Ed använder sig av stan-
dard io-funktioner.
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Administration med ed

☞ Rensa WIN.INI från EXCEL

$cat ed.EXCEL

1,$g/EXCEL/d
1,$g/Excel/d
.
w
q

☞ Starta ed med script

$ed -s win.ini < ed.EXCEL
$

OH-Bild 3 - 11
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3.11 Administration med ed

Låt säga att vi har flera hundra maskiner runt om i landet med EX-
CEL installerat. Vi vill plocka bort alla referenser i win.ini som ref-
ererar till EXCEL. Här är en möjlig lösning.

$cat WinFTP.cmd

#!/bin/sh
for i in ‘cat MaskinLista.dat‘
do

ftp -n $i <<!
user root password
cd windows
get win.ini
quit

!
ed win.ini < ed.EXCEL

ftp -n $i <<!
user root password
cd windows
put win.ini
quit

!
rm win.ini
done

GPL - © - 1998

Ed6.txt G Hasse - Kap 3 Sida 83 -



Editorn emacs

☞ Textfilen

$ emacs filnamn
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3.12 Editorn emacs

Editorn emacs är en mycket använd och mycket spridd texteditor. Den
finns inte bara i UNIX-världen, utan är även tillgänglig i de flesta an-
dra datormiljöer och operativsystem. Att lära sig använda emacs är
därför något som kommer till nytta vare sig man arbetar i UNIX eller
något annat operativsystem.

3.12.1 Textfilen

I emacs skiljer man inte mellan inmatnings- och kommandoläge; alla
skrivbara tecken som matas in från tangentbordet placeras i textfilen.
För att flytta markören eller utföra redigeringsfunktioner används
kontrollsekvenser, d.v.s. man håller ner kontroll-tangenten samtidigt
som en annan tangent. Vissa redigeringskommandon ges genom att
först trycka ESC-knappen och därefter någon annan tangent. De
senare kommandona brukar kallas meta-kommandon.

$ emacs filnamn
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Editorn emacs

☞ Starta emacs

☞ Spara och redigera

☞ Avsluta emacs
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3.13 Editorn emacs

3.13.1 Starta emacs

För att starta emacs skriv:

$ emacs filnamn

där filnamn antingen är namnet på en fil som man vill redigera eller
namnet på en helt ny fil som man vill skapa.

3.13.2 Spara och redig era

Att spara den inmatade eller redigerade texten är givetvis en åtgärd
som är viktig, dels i samband med att redigeringsarbetet är klart och
dels för att tillfälligt spara. För att spara texten i originalfilen, skriv
CTRL-X och därefter CTRL-S. Om man däremot vill spara texten i en
ny fil, istället för att uppdatera den gamla skriv, CTRL-X och CTRL-W.
Nu blir man tillfrågad vad den nya filen ska heta.

3.13.3 Avsluta emacs

För att avsluta redigeringspasset ger man kommandot CTRL-X och
CTRL-C. Om man försöker att avsluta emacs innan man sparat den
redigerade filen kommer emacs att påminna om att göra det.
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Editorn emacs

☞ Enkla kommandon

✧ Markörförflyttning

✧ Sök och byt

✧ Radera text

✧ Klipp och klistra
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3.14 Editorn emacs

3.14.1 Markörförflyttning

Det finns många sätt att flytta markören; ett tecken framåt, ett tecken
bakåt, ett ord framåt, ett ord bakåt o.s.v. För att flytta markören ett
ord framåt trycker man först på ESC-knappen (kallas META-knappen
i emacs-dokumentationen) och därefter på F. Markören kommer då att
flyttas fram till nästa ord. Motsvarande gäller om man vill flytta
markören ett ord bakåt; tryck först ESC och därefter B.

3.14.2 Sök och byt

Kommandot CTRL-S används för att söka varvid emacs kommer att
fråga efter sökordet. Sökningen genomförs från aktuell markörposition
till slutet av filen. Kommandot CTRL-B gör samma sak, med med den
skillnaden att sökningen genomförs bakåt i filen. Vill man fortsätta
sökningen till nästa förekomst av sökord ger man kommandot CTRL-S
för framåt och CTRL-R för bakåt. För att avbryta sökningen ger man
kommandot CTRL-G. För att byta text börjar man med att ge kom-
mandot ESC-R. Man blir då tillfrågad om vilken text man vill ersätta.
Skriv texten och tryck ESC. Emacs ber användaren att skriva in den
nya text man vill ha.

3.14.3 Radera text

Med "backspace" raderas tecknet till vänster om markören. Vill man
radera tecknet under markören trycker man CTRL-D. För att radera
från markörens position till slutet av raden trycker man CTRL-K. Vid
radering av större textstycken används funktionen textmärkning.
Man börjar med att placera markören i början av det textstycke man
vill radera, därefter trycker man ESC och mellanslag. Flytta därefter
markören till slutet av textstycket och tryck CTRL-W, texten raderas.

3.14.4 Klipp och klistra

Text som raderas sparas i en speciell, intern, lagringsplats. Detta kan
återanvändas och klistras in på annan plats i textfilen. De sista åtta
raderingarna finns på detta sätt sparade. För att åstadkomma en
klipp-och-klistra funktion så börjar man med att radera det textstycke
som man vill flytta. Flytta markören till den önskade positionen och ge
kommandot CTRL-Y.
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emacs kommandon

☞ Markörförflyttning

☞ Radera och sätt in

☞ Sök och byt

☞ Teckenhantering

☞ Kopiera och flytta

☞ Fönster och skärmkommandon

☞ Buffertar

☞ Läs från disk

☞ Avsluta
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3.15 emacs kommandon

Nedan uppräknade kommandon utgör inte en komplett förteckning.
Kommandona är grupperade i funktionell ordning:

3.15.1 Markörförflyttning
ˆV Rulla skärmen nedåt
ESC V Rulla skärmen uppåt
ˆF Ett tecken framåt
ˆB Ett tecken bakåt
ˆA Början av raden
ˆE Slutet av raden
ˆN Nästa rad
ˆP Föregående rad
ESC F Ord framåt
ESC B Ord bakåt
ESC G Gå till rad
ESC N Början av stycke

3.15.2 Radera och sätt in
<BS> Radera föregående tecken
ˆD Radera nästa tecken
ESC<BS> Radera föregående ord
ESC D Radera nästa ord
ˆK Radera resten av raden från markören
<CR> Sätt in vagnretur
<TAB> Gå fram till nästa tabläge

3.15.3 Sök och byt
ˆS Sök framåt, ange söksträng och avsluta med ESC
ˆR Sök bakåt, ange söksträng och avsluta med ESC
ESC R Byt den först angivna strängen med den andra, avsluta

med ESC
ESC ˆR Byt efter fråga

3.15.4 Teckenhantering
ESC U Sätt stora bokstäver i ord
ESC C Inled med stor bokstav i ord
ESC L Sätt små bokstäver i ord
ˆQ Tillåt att nästa tecken är ett specialtecken
ˆT Kasta om ordningen mellan bokstäver

3.15.5 Kopiera och flytta
ˆW Radera område
ˆY Hämta innehåll i buffert, placera vid markören
ESC W Kopiera område till buffert

3.15.6 Fönster och skärmkommandon
ˆX 2 Dela aktivt fönster i två
ˆX 0 Visa inaktivt fönster
ˆX 1 Visa endast aktivt fönster
ˆX O Byt till nästa fönster

3.15.7 Buffer tar
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ˆX B Byt till annan buffert
<CR> Använd föregående buffert

3.15.8 Läs från disk

ˆXˆF Sök fil och läs in i buffert. Buffertnamnet skapas ur
filnamnet ˆXˆR Läs in en fil i aktuell buffert. Innehållet i

buffert
raderas ˆXˆI Kopiera in en fil i aktuell buffert vid markören

3.15.9 Avsluta
ˆXˆS Spara aktuell buffert på skiva
ˆXˆW Skriv aktuell buffert till angiven fil
ˆXˆC Avsluta editorn
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Denna sida is avsiktligt vit!
(Men det finns lite text i alla fall...)
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Textformatering

☞ nroff

☞ troff

$ cat nroffex
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3.16 Textformatering

Både nroff coh troff används för att formatera text enligt en speciell
uppsättning kommandon. Text och kommandon ligger i samma fil och
slutresultatet av formateringen kan skickas antingen till en skrivare
(nroff) eller till en fotosättare (troff). Den formateringen som dessa
båda kommandon kan göra är exempelvis:

- rad och sidbrytning
- vänster och högermarginal
- sidnumrering
- understrykningar, fet stil, spärrad stil ...
- centrering av text
- utfyllnad (för att få jämna höger och vänstermarginaler)
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Tilläggskommandon
- ptx
- tbl
- pic
- eqn

☞ Exempel

$ cat nroffex
.pl 15
.ll 25

OH-Bild 3 - 17
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3.17 Tilläggskommandon

Det finns ett flertal tilläggskommandon vid textformateringen. Med
hjälp av dem kan man få innehållsförteckningar (ptx), tabeller (tbl) och
även bilder (pic). Matematiska funktioner med specialtecken går också
att beskriva (eqn). Förutsättningen är naturligtvis att skrivaren eller
fotosättaren klarar att åstadkomma dessa grafiska finesser. Nedan ett
exempel på hur infilen till nroff kan se ut:

$ cat nroffex
.pl 15
.ll 25
Detta är ett exempel på att text kan skrivas utan tanke på
formatering, radlängd eller andra layout-problem. Man kan även
skriva ett
ord
per rad och ändå få det att fungera.

Kommandon står på egen rad och inleds alltid med en punkt. I exem-
plet betyder .pl att sidan ska vara 15 rader lång (pl=page length) och
.ll 25 innebär att raderna ska vara 25 tecken. Kommandot nroff ser till
att alla rader blir lika långa genom att fylla ut med mellanslag. Efter
bearbetning av nroff blir texten formaterad och utskriven på skärmen.
Vill man få texten på en fil gäller, som vanligt, omdirigering.
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Textformatering

☞ Ytterligare exempel

$ nroff nroffex

Detta är ett exempel på att text kan
skrivas utan tanke på formatering,
radlängd eller andra layout-problem.
Man kan även skriva ett ord per rad
och ändå få det att fungera.

OH-Bild 3 - 18
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3.18 Textformatering

3.18.1 Ytterligare ex empel
.pl 15
.ll 25
.in 8
.ce
Rubriktext
.sp 2
Detta är ett exempel på att text kan skrivas utan tanke på formatering,
radlängd eller andra layout-problem. Man kan även skriva ett
ord
per rad och ändå få det att fungera.

...ger resultatet

$ nroff nroffex
Rubriktext

Detta är ett exempel på att text kan
skrivas utan tanke på formatering,
radlängd eller andra layout-problem.
Man kan även skriva ett ord per rad
och ändå få det att fungera.

I exemplet ovan finns ytterligare några punkt-kommandon: .in8 bety-
der indrag av vänstermarginalen med åtta mellanslag, .ce innebär att
nästa rad centreras och .sp 2 betyder att två tomma rader infogas.

GPL - © - 1998

TextBehandling3.txt G Hasse - Kap 3 Sida 99 -



Formateringsmakron

☞ Manualmakro

$ nroff -man filnamn > nyfil
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3.19 Formateringsmakron

Ibland är det värdefullt att dokument har ett enhetligt utseende; det
kan gälla affärsbrev eller andra typer av korrespondens. I UNIX-
världen finns det en stor uppsättning standardiserade dokument, ex-
empelvis manualbladet.

3.19.1 Manualmakro

För att få detta standardutseende oberoende av utskriftsmedia lever-
eras ett s.k. manualmakro med varje UNIX-system. Makrot innehåller
flera nroff-kommandon och utgör ett bekvämt sätt att få manualbladet
utskrivet. Det finns flera andra formateringsmakron för olika
ändamål. Nedan visas en kommandorad där formateringsmakrot för
manualsidorna utnyttjas:

$ nroff -man filnamn > nyfil
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Formatkommandon

☞ Tabell: formatkommandon

.bp

.pl n

.ll n

.ce n

.

.

.
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3.20 Formatkommandon

Det finns flera formatkommandon för olika ändamål. Nedan visas nroff
formatkommandon.

3.20.1 Tabell: formatkommandon
.bp generera en ny sida
.pl n sätt sidlängd till n rader
.ll n sätt radlängd till n tecken
.ce n centrera n rader eller nästa rad om n saknas
.in n indrag n mellanslag
.ul n stryk under n rader
.sp n generera n tomma rader
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Formatkommandon

☞ Tabell: formatkommandon

.bp

.PSPIC n

.ll n

.ce n

.

.

.
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3.21 Formatkommandon

Det finns flera formatkommandon för olika ändamål. Nedan visas nroff
formatkommandon.

3.21.1 Tabell: formatkommandon
.PSPIC sätt in en postscript bild
.pl n sätt sidlängd till n rader
.ll n sätt radlängd till n tecken
.ce n centrera n rader eller nästa rad om n saknas
.in n indrag n mellanslag
.ul n stryk under n rader
.sp n generera n tomma rader
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Övningar

☞ vi - hantering

Finns i alla unix

☞ ed - hantering

Redigering av text i script!

☞ sed stream editor

Redigering av pipes
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3.22 Övningar - Texthantering

3.22.1 Målsättning

Du ska i denna övning lära dig och förstå vilka verktyg man använder
i Unix för att bearbeta text.

3.22.2 vi - inmatning

Skapa en fil som heter persdb och som innehåller information om 10
stycken personer. Följande data ska registreras om varje person:
Namn, Gatuadress, Ortsadress, Ålder. Observera att datafälten skall
vara åtskilda av ett kolon.

Exempel: 2

Bo Bengtsson:Postgatan 8:123 45 Malmö:38
Ville Nilsson:Storgatan 3:111 22 Visby:2

Lämna vi och spara filen. Kontrollera med kommandot cat att in-
nehållet i filen är korrekt.

3.22.3 vi - editering

Öppna filen ovnfil med vi. Utför därefter följande övningar:

* Hoppa till slutet av filen och därefter till rad 123.
* Hoppa till slutet av raden därefter tillbaka till början.
* Byt ut ett ord m.h.a. vi-kommandot cw.
* Byt ut ett enstaka tecken utan att gå in i inmatningsläge.
* Ta bort de tio första raderna i filen med ett kommando.
* Flytta de fem sista raderna till början av filen. (Cut & Paste)
* Spara filen utan att lämna vi.
* Kontrollera vad vi tolkar som ett "word" genom att positionera er i början

på någon rad och därefter ge kommandot dw (delete word). Tryck därefter u
(lilla u) för att ångra er. Upprepa övningen med kommandona 2dw, 3dw
och 4dw. (Glöm inte att trycka lilla u mellan varje test.)

* Lämna vi utan att spara.

3.22.4 ed med script

Gör ett script som i filen Tidningar.dat byter ut alla Box mot BOX.

3.22.5 sed rediering

Gör samma sak med sed.

GPL - © - 1998

TextBehOvnignar.txt G Hasse - Kap 3 Sida 107 -



Lösningar

☞ vi - hantering

☞ ed - hantering
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3.23 Lösningar - Texthantering

3.23.1 Sammanfattning

Många av de verktyg som finns i Unix verkar vid första anblicken
onödigt omständliga. MEN de är utvecklade av proffs FÖR proffs.
Inlärningskurvan är brant i början - men man kan faktiskt åstadkom-
ma nästan vad som helst när man kan hantera verktygen.

3.23.2 vi - inmatning

Konstruera en fil enligt;

Bo Bengtsson:Postgatan 8:123 45 Malmö:38
Ville Nilsson:Storgatan 3:111 22 Visby:2
o.s.v.

ZZ - Lämnar vi

cat persdb

3.23.3 vi - editering

Redigera filen du förut skapat;

I kommandoläge:
G, 123G (Hoppa till slutet av fil, rad 123)
$, 0 (Hoppa till slutet resp. början av en rad)
cw
x
10dd
5dd, 1G, p
:w
dw, 2dw, 3dw, 4dw
:q!

3.23.4 ed med script

Kan du komma på ett annat sätt?

1,$s/Box/BOX/g
w
q

3.23.5 sed
$cat Tidningar.dat | sed ’s/Box/BOX/g’
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Kapitel 4

Filsystemet

4.0 Unix filsystem

Unix-filsystemet efterapas ofta. Det är ett hierarkiskt filsystem där fil-
erna ordnas i kataloger.

Med hjälp av kommandot dtree (som finns med i denna kurs) kan man
rita en grafisk bild av filsystemet.

/usr/spool
‘-----cron
| ‘-----atjobs
| ‘-----crontabs
‘-----grus
‘-----la75
‘-----laser
‘-----locks
‘-----lp
| ‘-----admins
| | ‘-----lp
| | | ‘-----classes
| | | ‘-----forms
| | | ‘-----interfaces
| | | ‘-----logs
| | | ‘-----printers

o.s.v
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Viktiga kataloger

☞ /bin

Exekverbara program

☞ /dev

Specialfiler för device

☞ /etc

Systemprogram

☞ /usr/lib

Bibliotek för programutveckling

☞ /tmp

Används för temporärfiler

☞ /usr/...

Användar area
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4.1 Viktiga katalog er

Det finns några kataloger som är viktigare än andra. Systemet har
sina viktiga program under /etc-katalogen som ligger direkt under
rot-en. Där ligger också /dev och /bin.

Användarna har liknande kataloger under /usr.

/usr/bin - exekverbara program för användare
/usr/lib - bibliotek för programutveckling
/usr/include - bibliotek för programutveckling
/usr/man - manualerna till systemet
/usr/spool - allämn spool-area och buffertutrymme
/usr/mail - för mail-systemet
/usr/home - för användarkataloger (olika för olika system)
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Filsystemet

☞ Superblock

Definierar strukturen

☞ Inoder

Definierar fil eller katalog

☞ Data block

Katalognamn eller fildata

☞ Indirekta block

Om filen är störr än 10K

☞ Fria listan

Listor av fria block
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4.2 Filsystemet

Filsystemet är något av det mest hatade och älskade i Unix-samman-
hang. På grund av sin relativt enkla struktur är det möjligt att flytta
filsystemet till olika hårdvaror utan större bekymmer. Adminis-
tratören får dock problemet med att bygga, underhålla och reparera fil-
systemet.

4.2.1 Super blocket

Superblocket definierar den interna strukturen och storleken hos fil-
systemet. Det finns ett superblock för varje filsystem.

4.2.2 Inoder

Inoderna är den interna definitionern av en fil eller en katalog.

4.2.3 Data block

Ett datablock innehåller antingen katalognman eller fildata. Varje dat-
ablock innehåller 1024 bytes (till exempel).

4.2.4 Indirekta block

Om filen är större än 10 block skapas länkade listor till blocken.

4.2.5 Fria listan

Fria listan är listor av alla fria block. Superblocket pekar på det första
elementet i den fria listan.
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Namn på filer

☞ Enkelt filnamn

Filnamn.txt

☞ Fullständigt filnamn

/home/gh/kurser/unix1/Filnamn.txt

☞ Använd variabler

$cat $PROG/programfil.c
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4.3 Namn på filer

Observera att Unix skiljer på gemener och versaler.

4.3.1 Enkelt filnamn

Om man bara behöver ange filens namn refererandes till den katalog
man för närvarande befinner sig i räcker det att ge ett enkelt filnamn
(utan prefix);

FilNamn.txt

4.3.2 Fullständigt filnamn

Om man vill ange filen exakt skall man ge dess fullständiga filnamn.

/home/gh/kurser/unix1/Filnamn.txt

4.3.3 Filnamn med variabler

Om man konstruerar ett större mjukvarusystem kan det vara på sin
plats att i sina script ange filnamnen med variabelnamn på kataloger

PROG=/home/gh/src/test ; export PROG

cat $PROG/programfil.c

På detta vis kan man flytta runt filerna i systemet utan att behöva
ändra allt för mycket i sina script.
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Filsystemet

☞ UNIX fyra filtyper

- filkataloger
- vanliga filer (program, text, data)
- symboliska länkar
- specialfiler
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4.4 Filsystemet

I de flesta moderna operativsystem struktureras filer som ett träd med
vanliga filer och filkataloger. Så också i UNIX. I UNIX är även termi-
nalportar, primärminne och hårddiskar filer. Detta medför att det blir
enklare och enhetligare att använda UNIX. För att ta reda på vilken
terminalport arbetskamraten är inloggad på ger man kommandot:

$ echo mars > /dev/tty12

(där tty12 är arbetskamratens terminalport) Man har skickat texten
mars till filen /dev/tty12 och den filen är en direkt koppling till termi-
nalporten. Alla filer har dock inte samma egenskaper.

4.4.1 UNIX fyra filtyper

I UNIX förekommer fyra typer av filer. Filkatalogerna innehåller en-
dast information om andra filer. Specialfilerna används för definition
och styrning av fysiska in/ut-enheter exempelvis terminalanslutningar
och bandstationer. Symboliska länkar är just symboler som pekar på
andra filer eller filkataloger. Ett normalt filsystem i UNIX består av
flera tusen filer, därför är det naturligtvis nödvändigt att organisera
filerna på ett överskådligt sätt. Av denna orsak lagras filerna i en
trädstruktur, där roten på trädet är högst upp och grenarna växer
nedåt. Ytterliggare ett skäl är att det tar lång tid för ett kommando
att leta efter en viss fil om alla filer ligger i samma katalog. Därför är
det viktigt att strukturera arbetet så att filer som hör ihop placeras i
en egen katalog. Viktigt är också att huvudkatalogen inte innehåller
för många filer, då inloggningsprogrammet letar efter filen .profile just
där och det kan ta åtskillig tid innan man får prompten.
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i-noder

☞ Tabell: Viktiga filer i filträdet
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4.5 i-noder

För att operativsystemet ska hitta filer måste det finnas någon form av
referens som identifierar en viss fil. Det som ligger närmast till hands
att anta är att filnamnet utgör den referensen. Men med de
möjligheter till länkar som finns i UNIX (en fil kan ha flera namn) är
det bättre att identifiera en fil med ett nummer, vilket också görs i
UNIX. Varje fil har ett sk i-nods nummer som på ett entydigt sätt
utgör referensen för en viss fil. Alla i-noder finns lagrade i filsystemets
inledande datablock, från block nummer 2 och framåt, i den sk i-nods
listan. Varje i-nod innehåller uppgifter om respektive fils storlek, ägare
och filtyp. Dessutom finns pekare till de block där själva filinformatio-
nen finns lagrad.

4.5.1 Tabell: Viktiga filer i filträdet
/etc

filkatalog som innehåller systemadministratörens kommandon och vissa
andra specialfiler

/etc/passwd
filen innehåller uppgift om alla användare i systemet

/etc/inittab
filen innehåller information som init behöver för att skapa
nya processer

/etc/gettydefs
filen innehåller parameterdefinitioner som gäller serieportarna
på datorn

/etc/profile
systemgemensam inloggningsfil för alla som använder Bourne shell, sh

/tmp
filkatalog för diverse temporära filer. Filkatalogen rensas periodiskt

/usr/bin
filkatalog för användarkommandon

/bin
filkatalog för användarkommandon

/usr/include
filkatalog för definitionsfiler till C-program

/usr/local
filkatalog för lokala kommandon

/usr/mail
filkatalog, "postkontor", här hamnar alla brev

/dev
filkatalog för enhetsfiler såsom terminaler, diskar och bandstationer

/usr/spool
filkatalog och tillfälligt lagringsutrymme för dokument och
filer som ska skrivas ut eller skickas till annan dator

$HOME/.profile individuell inloggningsfil för Bourne shell användare
$HOME/.login individuell inloggningsfil för C-shell användare
$HOME/.exrc initieringsfil för editorerna ex och vi
$HOME/.mailrc initieringsfil för brevhanterings-programmet mailx
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Ändra filägare
$ chown nyägare filnamn
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4.6 Ändra filägare

Ibland måste du ändra ägarskapet på en fil. Det kan gälla en fil som
du fått från någon annan användare eller av någon annan orsak. Att
ändra filägare kan dock inte göras av vem som helst. Bara filens ägare
och root kan utföra detta kommando. Kommandot heter chown
(change owner) och har följande syntax:

$ chown nyägare filnamn

Den nya ägaren måste vara definierad som användare i systemet och
finnas i filen /etc/passwd där alla användare finns definierade.
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Ändra filgrupp
$ chgrp nygrupp filnamn

OH-Bild 4 - 7

Anteckningar:

© Raditex AB - 1998

- Kap 4 Sida 124 - G Hasse FilGrupp1.txt



4.7 Ändra filgrupp

Ett kommando för arbete med filskydd. Precis som ägar-byte kan det
ibland erfordras att grupp-tillhörigheten för en fil ändras. Och det
finns givetvis ett kommando även för detta. Kommandot är chgrp och
har följande syntax:

$ chgrp nygrupp filnamn

Gruppnamnet måste finnas i filen /etc/group. De som kan ändra grupp-
namnet är de som har rättigheter att ändra filen enligt gällande filsky-
dd. Och givetvis root.
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Filskydd

☞ 3 kategorier användare

- user
- group
- other
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4.8 Filskydd

Om lösenord ska ha någon mening får det naturligtvis inte vara
möjligt för en användare att utan vidare få tillgång till någon annan
användares filer. Trots detta kan det i vissa fall vara bra att flera
användare kan använda samma fil. Av dessa orsaker delas användar-
na in tre kategorier:

- Ägaren till filen (user)
- Gruppmedlemmar (group)
- Övriga användare (other)

Varje fil kan förses med skydd för läsning, skrivning och exekvering
gentemot dessa kategorier.

vanliga filer filkataloger
- r = läsning - r = läsning av filer i katalogen
- w = skrivning - w = spara/radera i katalogen
- x = exekvering - x = välja som aktuell katalog
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Sätta filskydd

☞ Standardfilskydd

$ chmod filskydd filnamn
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4.9 Sätta filskydd

Kommandot för att sätta filskydd är chmod - långt för att vara ett
UNIX-kommando. Kommandot har följande syntax:

$ chmod filskydd filnamn

Filskyddet kan anges antingen i oktal form eller i symbolisk form.
Först den oktala formen. Det bygger på ett treställigt oktalt tal, där
varje siffra motsvarar en användarkategori och utgör en kombination
av läs/skriv/exekverings-rättighet. Ett exempel:

$ chmod 711 fil.txt

Den första siffran 7, anger filskyddet för filägaren. Och 7 är summan
av 1+2+4 vilket innebär alla rättigheter. 4 står för läsrättighet, 2 står
för skrivrättighet och 1 står för exekveringsrättighet. Nästa siffra 1
står för gruppens rättigheter och 1:an visar rättigheterna för övriga
användare. Och 1:an anger också här läsrättighet. Dessutom finns den
symboliska formen. Ett exempel:

$ chmod u=rw fil.txt

Filens ägare (u - user) får läs och skrivrättigheter till filen. Ytterlig-
gare ett exempel:

$ chmod ugo+x kommandofil
Kategorier u (user), g (group) och o (other) får ytterliggare en rättighet,
nämligen x - exekvering.

4.9.1 Standardfilskydd

Kommandot umask tilldelar alla nya filer ett standardvärde. Som ar-
gument till umask tar man den oktala koden för det filskydd man vill
tilldela. Ett exempel:

$ umask 077

Detta innebär att alla nya filer tilldelas filskyddet läs- och
skrivrättigheter för filägaren (0:an indikerar att vi inte tar bort några
rättigheter) medan gruppen och övriga inte får några rättigheter. 7:or-
na innebär att alla rättigheter tas bort. Kommandot umask skriver
man lämpligen in i inloggningsfilen. Observera att umask inte kan
tilldela exekveringsrättighet till vanliga filer utan bara filkataloger.
Vanliga filer ges exekveringsrätt med kommandot chmod.
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Kommandot ln

☞ Ger en fil flera namn

$ ln kalle erik

☞ Behändigt för versionshantering

$ ln Cprog_main_1012.c Cprog_main.c
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4.10 Kommandot ln

Detta är en möjlighet vars nytta först inses efter en del eftertanke.
Syftet att kunna ge en fil flera namn är att slippa ha flera kopior av
samma fil och, i vissa fall, att låta en kommandofil eller ett program
att utföra olika uppgifter beroende på med vilket namn de anropas.
Först ett exempel: filen kalle skall tilldelas ytterliggare ett namn:

$ ls
kalle

Nu ett ytterliggare namn på filen kalle. Kommandot ln:

$ ln kalle erik

$ ls

kalle erik

Nu finns det två filer. En som heter kalle och en som heter erik. För att
försäkra sig om att det är samma fil:

$ ls -i
12527 kalle
12527 erik

Med kommandotillägget -i får man en sifferuppgift framför filnamnet.
Detta siffervärde kallas i-nodsnummer och är ett unikt siffervärde för
varje fil.
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Länkar
- hårda
- symboliska
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4.11 Länkar

Det finns två typer av länkar:

- hårda
- symboliska

Hårda länkar är omöjliga att skilja från ett vanligt filnamn. En hård
länk kan bara skapas till en fil - inte till en filkatalog. Exemplet ovan
visar hur man skapar en hård länk. Om filen kalle raderas kommer
ändå filen erik att finnas kvar; det är inte förrän den sista länken
raderas som själva filen tas bort från skivminnet. En hård länk kan
inte referera till filer som ligger på olika filsystem. Symboliska länkar
kan referera till filkataloger och kan spänna över filsystemsgränser.
En symbolisk länk skapas enligt nedan:

$ ln -s original länk

och känns igen från utskriften från kommandot ls. Ett exempel: $ ls
kalle

I filkatalogen finns bara en fil - kalle. Exempel på skapande av en hård
länk:

$ ln kalle ture

För att försäkra sig om att båda namnen pekar på samma fil (inod-
snummer):

$ ls -li
28912 -rw-r--r-- 2 mats wheel 0 Sep 16 07:54 kalle
28912 -rw-r--r-- 2 mats wheel 0 Sep 16 07:54 ture

Numret till vänster i listan bekräftar att det är samma fil som nu har
två namn. Exempel på skapande av en symbolisk länk till filen kalle:

$ ln -s kalle erik

$ ls -li

28913 lrwxr-xr-x 1 mats wheel 5 Sep 16 07:55 erik->kalle
28912 -rw-r--r-- 2 mats wheel 8 Sep 16 07:54 kalle
28912 -rw-r--r-- 2 mats wheel 8 Sep 16 07:54 ture

Som synes har den symboliska länken ett eget inods-nummer och fil-
namnet längst till höger indikerar att filen är en symbolisk länk som
pekar på en annan fil.

GPL - © - 1998

FileLink2.txt G Hasse - Kap 4 Sida 133 -



Filsystem på floppy

☞ Formatera först

/bin/format
Unix gör bara en råformatering.

☞ Bygg filsystemet

/etc/mkfs

☞ Skapa label

/etc/labelit /dev/dsk/f0q18dt memo memo2.0

☞ Montera filsystemet

/etc/mount /dev/dsk/f0q18dt /usr/memo

☞ Avmontera

/etc/umount /usr/memo
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4.12 Filsystem på floppy

Ibland är det bekvämt att ha ett filsystem på floppy. Då gör man
följande.

4.12.1 Formatera floppyn

Under unix gör man endast en "råformatering". Notera att DOS kom-
mandot format både gör en formatering och bygger filsystem på flop-
pyn.

/bin/format /dev/rdsk/f0q18dt

4.12.2 Bygg filsystemet

När floppyn är formaterad bygger man så filsystemet på floppyn.

/etc/mkfs /dev/dsk/f0q18dt 2880:600 1 36

f0q18dt - device filen (se i manualen)
2800 - antalet block på disken
600 - antalet inoder i filsystemet
1 - rotationsgap
36 - antal block per cylinder

(blockstorleken är här 512 bytes)

4.12.3 Skapa label

När filsystemet är byggt namnger man det.

/etc/labelit /dev/dsk/f0q18dt memo memo2.0

memo - filsystemnamn
memo2.0 - volymnamn

4.12.4 Montera filsystemet

Nu är disketten färdig och vi kan montera in den i det vanliga filsys-
temet. Skapa en katalog med samma namn som filsystemet.

$mkdir /usr/memo

$/etc/mount /dev/dsk/f0q18dt /usr/memo

/usr/memo - kallas monteringspunkt

4.12.5 Avmontera floppyn

Glöm för allt i världen inte att avmontera filsystemet på floppyn innan
den tas ut. Glömmer man detta kommer det helt säker att bli förstört
och man kan även ställa till allvarliga problem för operativsystemet i
övritg.

/etc/umount /usr/memo
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Denna sida is avsiktligt vit!
(Men det finns lite text i alla fall...)
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Fstab filen

☞ Filsystemen

fstab används vid start av systemet
för att montera filsystem

☞ xtab - Monterade NFS-system
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4.13 Fstab filen

Denna fil används vid start av systemet för att kunna montera filsyste-
men. Programmen heter /etc/mount, /etc/mountall och /etc/umount.
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Kontroll av filsystemet

☞ Kontroll av inodlistor

$/etc/fsck -y

☞ Klarar mindre fel

☞ Klarar EJ svårare fel

Disken kan då behöva initieras om.
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4.14 Kontroll av filsystemet

fsck-programmet kan klara av att kontrollera mindre fel i filsystemet.
Programmet kan även reparera mindre fel själv. OM man får svårare
problem kan programmet INTE klara dessa.

Då måsta man initiera om disken och lägga tillbaka en backup.
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Övningar Filsystemet

☞ Skapa kataloger

mkdir katalog

☞ Sätta skydd

chmod 644 fil

☞ Skapa länkar

ln
ln -s
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4.15 Filsystemet

4.15.1 Målsättning

I denna övning ska du lära dig att manipulera kataloger och filer. Du
ska skapa/ta bort kataloger och sätta behörighet på filer.

4.15.2 Kataloger

Skapa följande katalogstruktur under din hemmakatalog:

+--kat111
|

+--kat11--+
| |

+--kat1--+ +--kat112
| |

˜HOME ---+ +--kat12--+
| |
+--kat2 +--kat121

* Hoppa ned i kat111 en katalog i taget. Kontrollera var du
befinner dig mellan varje hopp m.h.a. kommandot pwd.

* Hoppa till kat112 med ett kommando.
* Hoppa tillbaka till din hemmakatalog med ett kommando.

4.15.3 Kopiera, döp om och flytta filer

Nu skall du manipulera filnamnen fill filen.

* Kopiera ovnfil till ovnfil.bak.
* Kopiera filen /etc/passwd till kat2 och låt den bibehålla sitt namn.
* Flytta din nyss kopierade fil från kat2 till kat1.
* Hoppa till kat1.
* Kopiera din passwd fil till katalogerna kat111 och kat112.
* Byt namn på din ovnfil.bak till passwd.
* Ta bort katalogen kat12.
* Ta bort passwd filen på hemmakatalogen men be först om en verifiering.

4.15.4 Länkar

Unix kan ha många namn till samma fil. Ta reda på hur filskydden
fungerar om olika namn till samma fil har olika skydd.

* Skapa en symbolisk länk i din hemmakatalog som refererar katalogen
/usr/lib. Kalla katalogen (länken) libs.

* Lista filerna i din hemmakatalog med flaggan -l. (ls -l) Notera
informationen om libs.

* Hoppa "ned" i din katalog libs.
* Kontrollera var du är med kommandot pwd.
* Lista innehållet.
* Hoppa upp en nivå. Har du kommit tillbaka till din hemmakatalog ?
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4.15.5 Filnamnsmönster

Kommandotolken expanderar specialtecken som *, ?.

* Lista samtliga filer på din hemmakatalog.
Laborera med flaggorna -a, -l, -g, -i.

* Lista alla filer i katalogen /etc som börjar med "p".
* Lista alla filer i katalogen /usr/bin som är sex tecken långa.
* Lista alla filer i katalogen /dev som i namnet har texten "tty".
* Lista alla filer i katalogen /usr/bin som börjar med a,b eller c.
* Lista alla filer i katalogen /usr/bin som börjar med a,b

eller c och som slutar på k, l eller m.
* Flaggorna -l samt -F till kommandot ls ger information om filtyper.

Likaså gör kommandot file. Testa alla dessa tre varianterna för att se
vad det finns för filer i root-katalogen.

* Rita katalogstrukturen för detta Unix-systemet från root och två nivåer
ned.

4.15.6 Filskydd

Nu ska du lära dig sätta och manipulera filernas skydd.

* Kontrollera filskydden på filerna i katalogen /usr/bin. Vad får du göra
med dessa filer ?

* Kontrollera filskyddet på filen ovnfil.
* Ändra filskyddet så att endast du, som ägare (user) av filen har rätt att

läsa, skriva men inte exekvera filen.
* Kontrollera vilken grupptillhörighet filen har.
* Ge rättighet för gruppen att läsa filen.
* Skapa en ny fil på följande sätt. Kontrollera därefter dess filskydd.

who > vem.txt

* Ändra default filskyddet så att ägaren får skriv- och läsrättigheter,
gruppen får skriv- och läsrättigheter och övriga inga rättigheter alls.

* Skapa en ny fil på ovanstående sätt och kontrollera därefter filens skydd.
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Denna sida is avsiktligt vit!
(Men det finns lite text i alla fall...)
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Lösningar Filsystemet

☞ Kataloger

rm -r /usr

☞ Filskydd

chmod 644 fil

☞ Länkar

ln fil1 fil2
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4.16 Filsystemet

4.16.1 Sammanfattning

Som du kanske märker är manipuleringen av filer i filsystemet mycket
kraftfullt. Detta tillsammans med skalprogrammering döljer oanad po-
tential.

4.16.2 Kataloger

Du kan skapa katalogerna på följande vis;

mkdir kat1 kat2
mkdir kat1/kat11 kat1/kat12
mkdir kat1/kat11/kat111 kat1/kat11/kat112
mkdir kat1/kat12/kat121

cd kat1
pwd
cdkat11
pwd
cd kat111
pwd
cd ../kat112
cd

4.16.3 Kopiera, döp om och flytta filer

Observera att lösningarna kan ges på många olika sätt...

cp ovnfil ovnfil.bak
cp /etc/passwd kat2
mv kat2/passwd kat1
cd kat1
cp passwd kat11/kat111 ; cp passwd kat11/kat112
cd ; mv ovnfil.bak passwd
rm -r kat1/kat12
rm -i passwd

4.16.4 Länkar

Symboliska länkar är speciellt användbart när man vill ha många oli-
ka namn på en och samma fil.

ln -s /usr/lib libs
ls -l
cd libs
pwd
ls
cd ..

4.16.5 Filnamnsmönster
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ls -a ; ls -l ; ls -lg ; ls -li
ls /etc/p*
ls /usr/bin/??????
ls /dev/*tty*
ls /usr/bin/[a-c]*
ls /usr/bin/[a-c]*[k,l,m]

ls -l /
ls -F /
file /*

4.16.6 Filskydd

Filskydden i Unix är inte så starka som i VMS eller i Windows NT där
man har ACL-listor (Access kontroll listor). Det finns dock program till
Unix som inför accesskontroll listor.

ls -l /usr/bin
ls l ovnfil
chmod 600 ovnfil
ls -lg ovnfil
chmod g+r ovnfil
who > vem.txt ; ls -l vem.txt
umask 117 (Alt. umask 006)
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Kapitel 5

Unix-skalen

5.0 Kraften i Unix

Mycket av kraften i Unix kommer från de skaltolkar systemet är utru-
stat med. En skaltolk kan ses som ett avancerat macrosystem i vilket
alla andra program kan användas.

Den grundläggande Unix-filosofin är att utdata ska kunna användas
som indata till ett annat program. Skaltolken är förmedlaren av datat
mellan programmen.

Även om program i skaltoken kan se "kladdiga" ut så är dom oerhört
effektiva. När man väl lärt sig hur skaltolken fungerar så kan man
göra de mest fantastiska saker.

Det är bara att ge sig in i snårskogen och hacka.
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Bourne shell

☞ Standardskalet

☞ Används för sytemscript

☞ Ett måste att lära sig

OH-Bild 5 - 1
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5.1 Bourne shell

Bourne shell är nödvändigt att lära sig. Orsaken till detta är att alla
systemadministrativa program är skrivna i Bourne shell.

När man lärt sig Bourne shell kan man byta till bash som är en något
modernare variant. Bash har framförallt en effektiv kommando-
radseditering.
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/etc/profile

☞ Exempel /etc/profile
#ident "@(#)profile 2.8 - 91/06/26"
# The profile that all logins get before using their own .profile.

trap "" 1 2 3
umask 022 # set default file creation mask
. /etc/TIMEZONE

case "$0" in
-sh | -rsh)
# calculate available disk space in root filesystem.

echo "" # skip a line
[ -x /usr/bin/awk -a "$LOGNAME" != "sysadm" ] && /etc/dfspace

...
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5.2 Inloggningsfilen .profile

Vid inloggning i Bourne Shell utförs automatiskt en serie definitioner
av olika typer av variabler. Definitionerna är nödvändiga för arbetet i
UNIX-systemet. Först utförs systemgemensamma definitioner genom
att filen /etc/profile läses och definitionerna som finns där utförs.
Därefter är det dags för den egna login-filen som heter .profile.

5.2.1 Exempel /etc/profile

I denna fil bestämmer användaren själv innehållet. Vanligen får man
en fil av systemadministratören inledningsvis för att kunna komma
igång. Ett exempel på en typisk .profile:

$ cat .profile
# Definiera sökvägen
PATH=$HOME/bin:$PATH:/usr/lib/uucp:.

# Sätt standard-filskydd
umask 066

# Definiera några terminalparametrar
stty echoe intr ’ˆC’ erase ’ˆH’ kill ’ˆX’

# Ta reda på i vilken ttyport som inloggning
# sker. Om det är tty02 så sätt TERM till
# visa30 (en udda terminaltyp)
if [ "$‘tty‘" = /dev/tty02 ]
then TERM=visa30
else TERM=vt100

fi
export TERM; echo "TERM satt till $TERM"

# Variabeln MAILER används av brevprogrammet elm
MAILER=/usr/lbin/elm; export MAILER

# Processen newmail ger info om nyinkomna brev
newmail -i10

# Variabeln EDITOR används bl.a. av elm
EDITOR=/usr/bin/vi; export EDITOR

# Funktionen sist visar vem som sist varit
# inloggad
sist() last | pg

# Funktionen 1 ger en lista av vald filkatalog
# med kommandotilläggen C, a och F
1() /bin/ls -CaF $*

# Funktionen e används för "snabb" editering
e() {
if [ "$1" ]
then FIL=$1
elif [ -z "$FIL" ]
then echo "Fil: fi

$EDITOR $FIL
}
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C-shell

☞ Ett C-liknande skal

☞ Förbättring över sh

OH-Bild 5 - 3
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5.3 C-shell

Detta skal utvecklades som en förbättring av sh. Man ville framför allt
åstadkomma förbättrade programmeringsmöjligheter.
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Inloggningsfilen .cshrc

☞ Sätter upp omgivningen

$cat .cshrc
alias mail Mail
set history=1000
set path=(/sbin /usr/sbin /bin /usr/bin ˜/bin)
setenv BLOCKSIZE 1k

set cdpath=(/sys /usr/src/{bin,sb.....
alias cd ’set old=$cwd; chdir *’
alias h history
alias ls ls -CF
alias back ’set back=$old; set old=$cwd; dirs’

alias z suspend

if ($?prompt) then
set prompt="‘hostname -s‘% "

endif

OH-Bild 5 - 4
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5.4 Inloggningsfilern .cshrc

Kommandoskalet C-Shell (csh) är ett alternativ till det mera kända
Bourne Shell (sh) och finns i de flesta UNIX-system. När man loggar in
i csh läses filen .login och .cshrc. Båda dessa filer ligger i login-filkata-
logen. Någon gemensam inloggningsfil för csh finns inte.

alias mail Mail
set history=1000
set path=(/sbin /usr/sbin /bin /usr/bin /usr/local/bin

/usr/contrib/bin /usr/X386/bin /usr/X11/bin ˜/bin)
setenv BLOCKSIZE 1k

set cdpath=(/sys /usr/src/{bin,sbin,usr.{bin,sbin},lib,
libexec,share,contrib,local,games,old,})

alias cd ’set old=$cwd; chdir *’
alias h history
alias j jobs -l
alias ll ls -lg
alias ls ls -CF
alias back ’set back=$old; set old=$cwd; cd $back; unset back; dirs’

alias z suspend
alias x exit
alias pd pushd
alias pd2 pushd +2
alias pd3 pushd +3
alias pd4 pushd +4
alias tset ’set noglob histchars=""; eval ‘set -s *‘; unset noglob histchars’

if ($?prompt) then
set prompt="‘hostname -s‘% "

endif
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Historik

☞ Kommandoradseditering

% set history = 20

% history
1 la
2 ls
...

% !! - upprepar senaste kommandot
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5.5 Kommandoradseditering - historik

Felaktigheter på kommandoraden - felstavningar eller feltryckningar -
resulterar alltid i felutskrifter, och arbetet med att skriva in komman-
dot igen. I C-shell har man i någon mån löst detta. Det kallas för kom-
mandoradseditering och innebär att man kan redigera redan skrivna
kommandorader. Det finns också en "logg" över tidigare givna kom-
mandon. Dessa kommandon kan återkallas, editeras och därefter
skickas till csh för exekvering.

% set history = 20

Med detta kommmando talar man om för csh att spara de 20 sist givna
kommandoraderna.

5.5.1 Exempel kommandoradseditering

Om en gammal kommandorad ska återanvändas finns möjligheten att
antingen återanvända hela raden eller delar av raden. Exempel:

% history
1 la
2 ls
3 cat prov
4 pwd
5 date
6 history
% !!

!! upprepar den senast givna kommandoraden

% !4

!4 upprepar kommandoraden nr 4 pwd

% !p

!p upprepar kommandoraden som börjar med ett p. Ett exempel som il-
lustrerar hur man kan kombinera delar av tidigare givna kommando-
rader för att bilda en ny:

% echo kalle mats ture
kalle mats ture
% !!:0 !!:2
echo mats
mats

% !echo:-1 sven
echo sven
sven

!echo:-1 sven kör senaste echo kommandot men byter ut sista argu-
mentet till sven.
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Denna sida is avsiktligt vit!
(Men det finns lite text i alla fall...)
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Omgivningsvariabler

☞ Tabell

XSHELL=/usr/gnu/bin/bash
MANPAGER=more
SHELL=/usr/local/bin/bash
HZ=100
CHRCLASS=8859
TZ=MET-1MDT
CKURS=/usr2/gh/raditex/kurser/ansic
SHLVL=1
BASH=/usr/local/bin/bash
MAIL=/usr/mail/gh
HOME=/usr2/gh
LOGNAME=gh
PATH=/usr/ucb:/usr/local/bin:/bin:/usr/bin:/usr/lbin://
TERM=vt100
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5.6 Omgivningsvariabler

En typ av shellvariabel som utgörs av ett ord och som tilldelas ett in-
nehåll. Variabelns innehåll kan ändras, visas och användas vid arbete
i shell. Omgivningsvariabeln definieras av kommandoskalet. Vid inlog-
gning i ett UNIX-system sätts vissa variabler, vilka beror på den
lokala anpassningen.

5.6.1 Tabell

Nedan följer en sammanställning av de vanligaste omgivningsvari-
ablerna:

HOME anger hem-filkatalogen
PATH anger turordning på de filkataloger som

ska genomsökas för att hitta ett visst kommando eller fil
CDPATH anger turordning på de filkataloger som

ska genomsökas för att hitta en annan filkatalog
MAIL anger vilken fil som ska användas som brevlåda
PS1 anger hur prompten ska se ut
PS2 anger hur den "sekundära" prompten ska se ut
IFS anger vilka tecken som ska användas för att separera parametrar på

kommandoraden
TERM anger vilken typ av terminal du använder.

Används av flera program t.ex. vi och pg

Det finns vissa av dessa omgivningsvariabler som är nödvändiga för
att användarens arbete skall fungera. T.ex. variabeln "TERM" beskriv-
er för editorn "vi", vilken terminaltyp man använder. Observera att
vissa av omgivningsvariablerna inte går att ta bort av det skälet att
arbetet i UNIX skulle bli meningslöst. Om exempelvis variabeln PATH
tas bort hittar kommandoskalet inga kommandon.

GPL - © - 1998

Env1.txt G Hasse - Kap 5 Sida 163 -



Shell-variabler

☞ omgivningsvariabler

☞ vanliga variabler

☞ specialvariabler

☞ positionsvariabler
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5.7 Shellvariabler

En shell-variabel utgörs av ett ord som tilldelas ett innehåll. Vari-
abelns innehåll kan ändras, visas och användas vid arbete i shell. Vi
skiljer på fyra typer av shellvariabler.

5.7.1 Omgivningsvariabler

Definieras av kommandoskalet. När man loggar in i ett UNIX-system
sätts vissa gemensamma variabler, vilka beror på den lokala anpass-
ningen.

5.7.2 Vanliga variabler

Definieras av användaren. En variabel av denna typ kan när som helst
skapas och oönskade kan tas bort. En vanlig variabel kan användas till
många olika saker, exempelvis:

- för att skapa en länk mellan ett logiskt namn och en fysisk fil
- för att skapa ett logiskt namn på en fysisk fil
- för att definiera individuell programutvecklingsmiljö

5.7.3 Specialvariabler

Definieras och används av kommandoskalet. Vissa variabler sätts au-
tomatiskt av kommandoskalet när ett kommando utförs. Dessa vari-
abler kan användas för att få reda på olika typer av uppgifter. Det van-
ligaste är dock att dessa specialvariabler används i kommandofiler.

5.7.4 Positionsvariabler

De argument som, på kommandoraden, ges till ett kommando kallas
positionsvariabler och numreras enligt ett system som innebär att förs-
ta argumentet kallas 1, andra kallas 2 o.s.v. Kommandot själv kallas 0
(noll).
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Filnamnssubstitution

☞ Specialtecken

*
?
[ab]
[!ab]
\c

OH-Bild 5 - 8
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5.8 Filnamnssubstitution

I vissa sammanhang kan det underlätta att referera till filer på ett
tvetydigt sätt. Det kan exempelvis vara vid utskrift, kopieringar eller
vid bearbetningar som rör många filer. Kommandoskalet erbjuder för
detta ändamål flera möjligheter att specificera grupper av filer enligt
följande:

5.8.1 Specialtecken
* Tolkas som en teckenföljd av obestämd längd och innehåll.
? Tolkas som ett obestämt tecken.
[ab] Tolkas som: "antingen a eller b", d.v.s. något

av de tecken som står mellan [].
[!ab] Tolkas som: inte något av de tecknen mellan [].
\c Tolkas exakt som tecknet c, och används

när specialtecken ingår i filnamnet.

Exempel som visar hur specialtecknen kan användas

cat * innebär att alla filer i aktuell katalog visas på skärmen

cat ??? innebär att alla filer i aktuell katalog vars
namn består av tre bokstäver visas på skärmen

cat [ab]cd innebär att alla filer i aktuell katalog vars namn är
acd eller bcd visas på skärmen
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Skyddstecken

☞ Exempel

$ grep Karl Johnsson telefonbok
grep: can’t open Johnsson

$ grep ’Karl Johnsson’ telefonbok
Karl Johnsson 031 - 10 12 11

$ cat telefonbok
Göran Hasse 08 - 773 0148
Nisse Lur 09 - 884 1259
Karl Johnsson 031 - 10 12 11
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5.9 Skyddstecken

Om ett UNIX-kommando måste ges ett argument som består av två
eller flera ord, krävs att dessa ord omslutes av antingen ’-tecknet
(apostrof) eller "-tecknet (citat-tecken) annars tolkar kommando-skalet
de olika orden som enskilda kommandon eller argument.

5.9.1 Exempel

Ett exempel. I filen telefonbok finns följande innehåll:

$ cat telefonbok

Karl Johnsson 0480-12345
Sven Nilsson 0480-33333
Erik Persson 0480-65432
Karl Nilsson 0480-23441

Med kommandot grep kan en viss rad i filen väljas. Som argument till
grep används ett sökmönster och namnet på den fil som grep ska leta i.
Om inget filnamn anges förväntar sig grep inmatning från tangentbor-
det. Om man nu vill ta reda på telefonnumret till Karl Johnsson skriv-
er man inte:

$ grep Karl Johansson telefonbok

Man får felutskriften:

grep: can’t open Johnsson
telefonbok:Karl Johnsson 0480-12345
telefonbok:Karl Nilsson 0480-23441

som betyder att grep betraktade Johnsson och telefonbok som filnamn.
Om man istället skriver:

$ grep Karl telefonbok

Karl Johnsson 0480-12345
Karl Nilsson 0480-23441

Man får två träffar. Man måste nu specificera ytterliggare och det är
nu användningen av ’-tecknet eller "-tecknet kommer till pass.

$ grep ’Karl Johnsson’ telefonbok

Karl Johnsson 0480-12345
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Skyddstecken

☞ Två typer

✧ Svagt skydd

"..."

✧ Starkt skydd

’...’
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5.10 Betydelsen av apostrof- och citat-tecken

Skillnaden mellan ’ och " tecknen framgår av tabellen:

5.10.1 Skyddstecken
"..." Tar bort specialbetydelsen av följande tecken:

’ < > # * ? & | ; ( ) [ ] ˆ mellanslag, tab och vagnretur

Kommandoskalet tolkar och utför:
- kommandosubstitution
- variabelsubstitution
- bakåt-snedstrecks-substitution

’...’ Samma som ovan men med skillnaden att även $ ‘
och \ tecknens specialbetydelse ignoreras

Två exempel. I en filkatalog finns tre filer benämnda med de namnen
fil1, fil2 och fil3.

$ echo *
fil1 fil2 fil3

$ echo * "*" ’*’
fil1 fil2 fil3 * *

I detta exempel görs följande variabeltilldelning

$ var=hej

Följande kommandorad utgör ytterliggare ett exempel

$ echo $var "$var" ’$var’
hej hej $var

$var och "$var" substitueras av kommandoskalet, medan ’$var’ skrivs
ut precis som det står skrivet.
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Omdirigering

☞ Standardfiler

STDIN (filnr 0)
STDOUT (filnr 1)
STDERR (filnr 2)

OH-Bild 5 - 11

Anteckningar:

© Raditex AB - 1998

- Kap 5 Sida 172 - G Hasse Redirect1.txt



5.11 Omdirigering

Omdirigering är en egenskap som inte finns i andra operativsystem.
Omdirigering innebär att utmatningen från ett kommando eller pro-
gram skickas till en fil, istället för att visas på bildskärmen. Detsamma
gäller inmatning; om ett kommando eller program normalt får sitt in-
data från tangentbordet, kan man med omdirigeringstekniken istället
hämta indata från en fil.

5.11.1 Tabell: standardfiler

I normalfallet arbetar alla kommandon och processer med följande
standardenheter eller filer som de också kallas:

- standard in (stdin) (filnr 0) kommandots inmatningsenhet
- standard ut (stdout) (filnr 1) hit går resultatet av ett kommando
- standard fel (stderr) (filnr 2) eventuella felmeddelanden skrivs här

Dessa filer är vanligen knutna till tangentbord och bildskärm. Stan-
dard input är i allmänhet tangentbordet, standard output och stan-
dard error går normalt till bildskärmen.
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Omdirigeringar
✧ Omdirigering av stdout (utmatning)

✧ Omdirigering av stdin (inmatning)

✧ Omdirigering av stderr (felutskrift)

✧ Omdirigering av stdout, stdin och stderr samtidigt
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5.12 Omdirigeringar

5.12.1 Omdirigering av stdout (utmatning)

Omdirigering av stdout används i de fall utmatningen från ett kom-
mando behövs för en senare bearbetning.

kommando > filnamn

innebär att utmatningen skickas till angiven fil istället för bild-
skärmen. Om filen redan finns raderas det gamla innehållet, om den
inte finns skapas den. Eventuell felutskrift går till bildskärmen

kommando >> filnamn

innebär att utmatningen läggs i slutet på angiven fil. Det gamla in-
nehållet förstörs inte.

5.12.2 Omdirigering av stdin (inmatning)

Att omdirigera stdin till ett kommando medför att de kommandon som
förväntar sig inmatning från tangentbordet istället får inmatning från
en fil.

kommando < filnamn

innebär att inmatningen till kommandot hämtas från angiven fil. Ex-
empel:

$ mail mats < brevfil

innebär att inmatningen till mail-kommandot tas från filen brevfil,
istället för från tangentbordet.

5.12.3 Omdirigering av stderr (felutskrift)

De flesta kommandon kan ge felutskrifter. Dessa blandas inte ihop
med den normala utmatningen från kommandot utan skickas en egen
väg: stderr. Följande gäller vid omdirigering av stderr:

kommando 2> filnamn

Stderr, som har filnummer 2, dirigeras till angiven fil. Används oftast
för att dirigera om standard error till en loggfil för felsökning. Man
kan även lägga till felutskrifter i slutet av en fil. Använd skrivsättet:

kommando 2>> filnamn

Exempel på omdirigering av felutskrifter:

$ cat filnamn 2> loggfil

Eventuell felutskrift från cat-kommandot skickas till filen "loggfil",
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medan all annan utmatning från kommandot fortfarande går till
skärmen.

5.12.4 Omdirigering av stdout, stdin och stderr samtidigt

Det går naturligtvis alldeles utmärkt att omdirigera stdin, stdout och
stderr på en gång, ett exempel:

$ kommando < datafil >resultatfil 2>felfil

I exemplet ovan tas inmatningen till kommandot från filen datafil, re-
sultaten av kommandots bearbetning läggs i filen resultatfil och
eventuella felutskrifter läggs i filen felfil.
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Denna sida is avsiktligt vit!
(Men det finns lite text i alla fall...)
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Omdirigering - 3

☞ Exempel på ett shar dokument

# Exempel på shar fil
echo ture 1>&2
cat >ture<<’SLUT’
detta är ett
antal rader som kan innehålla
vad som helst
SLUT
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5.13 Omdirigering inne i kommandofiler

Omdirigering kan även användas inne i kommandofiler för att t.ex.
skicka eventuella felutskrifter i den "elektroniska papperskorgen"
/dev/null. Det kan också vara användbart vid de tillfällen då det är ett
kommandos exit-status du är ute efter, mera än det arbete det
uträttar. Ibland används omdirigering för att dela upp en fil i flera fil-
er. Skälet är att om du vill skicka några filer till någon via elektronisk
post är det enklare om du först sammanfogar filerna till en fil och att
mottagaren därefter, med kommandoskalets hjälp, delar upp denna fil
i sina beståndsdelar. Principen kallas shar dokument (shell-arkiv)
Nedan ges ett exempel på ett shar dokument:

$ cat ex

# exempel på shar dokument
#
echo ture 1>&2
cat >ture<<’SLUT’
detta är ett
antal rader som kan innehålla
vad som helst
SLUT
#
# nu kommer nästa dokument
#
echo erik 1>2&
cat > erik <<’SLUT’
här följer ytterliggare
ett antal rader text
SLUT

Ordet SLUT medför att omdirigeringen från shar dokumentet till an-
given fil avslutas. Om man vill "packa upp" de båda dokumenten som
ingår i exemplet ovan skrivs:

$ sh ex

där ex är namnet på filen som innehåller de båda dokumenten. Ett an-
nat alternativ är att göra filen exekverbar:

$ chmod u+x ex

och därefter köra filen som ett vanligt kommando

$ ex
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Pipe-ing
$ who | grep kurs | sort

who | grep | sort |
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5.14 Pipe-ing

Normalt skrivs ett kommando per rad och avslutas med retur. En pipe
innebär att utmatningen (stdout) från ett kommando blir inmatning
(stdin) i det efterföljande. En pipe skapas genom att skilja komman-
dona med ett vertikalt streck (|). Ett exempel på en pipe:

$ who | grep kurs | sort

innebär att kommandot who, som visar ven som är inloggad, skickar
sin utmatning direkt till kommandot grep, som endast "släpper
igenom" rader där texten kurs ingår. Därifrån skickas resultatet vi-
dare till kommandot sort som, precis som namnet anger, sorterar sin
inmatning. Resultatet av pipe-en blir en sorterad lista där alla inlog-
gade vars användarnamn innehåller texten kurs skrivs ut på bild-
skärmen.

$ kommando < fil | kommando > resultat 2> utfil

En pipe kan vara hur lång som helst, och det går bra att blanda
omdirigeringar och pipe-ingar. Flera pipe-line kan skrivas på samma
rad om de åtskiljs med semikolon.
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Förgrening av resultat

☞ Pipes kan användas till

✧ Debugging

✧ Loggning

✧ Mellanresultat

✧ Data till flera program

+-----+ +-------+ +----------+
| who |---------> | wc -l |----> | antalfil |
+-----+ | +-------+ +----------+

|
v

+--------+
| vemfil |
+--------+
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5.15 Förgrening av resultat

I vissa situationer kan det vara användbart att få resultatet av ett
kommando delat, både till en fil och skickat vidare i en pipe. Ett exem-
pel:

$ who | tee vemfil | wc -l > antalfil

Utmatningen från who kommandot "förgrenas" dels till wc, dels till
filen vemfil. Efter att ha passerat kommandot wc skickas slutligen re-
sultatet till filen antalfil. Slutresultatet blir två filer: en som innehåller
en lista på alla inloggade och en som innehåller information om hur
många som var inloggade. Det är kommandot tee som gör en "T-skarv"
på kommandoströmmen. Och det är inte nödvändigt att en fil utgör en
av ändpunkterna, utan det kan vara en omdirigering eller pipeing en-
ligt tidigare resonemang.

$ ls | tee sparfil

Filen sparfil i exemplet kommer innehålla en lista över alla filer i bok-
stavsordning, medan utskriften från ls-kommandot dessutom kommer
på bildskärmen.
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Bakgrundsjobb

☞ Sluta vänta

$cat *.KAP | eroff -mkurs | lpr &

☞ Subprocesser

Bakgrundsjobbet exekverar i en
subprocess.
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5.16 Bakgrundsjobb

I Unix är det enkelt att skapa bakgrundsjobb. Man sätter tecknet &
efter kommandoraden.

Man ska veta att bakgrundsjobbet avslutas om man råkar logga ut.

$cat *.KAP | eroff -mkurs | lpr &

Det finns ett speciellt kommando som heter nohup för att bakgrund-
sjobbet ska fortsätta att exekvera även om användaren loggar ut.

$nohup "cat *.KAP | eroff -mkurs | lpr &"
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Batch-jobb

☞ Bakgrundsjobb

batch backup

☞ Exekvering vid viss tid

gh@grus$ at 0300
at>backup
at>chktape | lpr -Pep
at><ctrl-d>
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5.17 Batch-jobb

Många jobb lämpar sig att göra i bakgrunden eller vid viss tid. För att
göra sådana jobb finns i Unix batch och at kommandona.

$batch backup

eller

$ at 0300
at>backup
at>chktape | lpr -Pep
at><ctrl-d>

GPL - © - 1998

BatchJobb.txt G Hasse - Kap 5 Sida 187 -



Inläsning av data

☞ Set-kommandot

echo "Skriv några ord"
read indata
set $indata
for kalle in "$@"

do
echo "$1"
shift

done
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5.18 Inläsning av data

5.18.1 Set-kommandot

Set används dels för att sätta vissa speciella skal egenskaper och dels
för att visa vilka omgivningsvariabler som är satta. En tredje form för
set-kommandot är att, i en kommandofil, tilldela värden till posi-
tionsvariablerna ($1, $2 o.s.v.). Ett exempel på den sistnämda funktio-
nen. Filen erik innehåller:

echo "Skriv några ord"
read indata
set $indata
for kalle in "$@"
do
echo "$1"
shift

done

Först läses ett antal ord in i variabeln "indata", därefter fördelas dessa
till positionsvariablerna $1, $2, o.s.v. Slutligen genomförs loopen där
villkoret är alla positionsvariabler ($@). Positionsvariablerna skrivs ut
i tur och ordning genom att kommandot shift successivt skiftar in re-
spektive variabel till $1.
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Skalvariabler

☞ Positionsvariabler

$ kommando arg1 arg2 arg2
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5.19 Skalvariabler

En skalvariabel utgörs av ett ord som tilldelas ett innehåll. Variabelns
innehåll kan ändras, visas och användas vid arbete i shell.

5.19.1 Positionsvariabler

De argument som, på kommandoraden, ges till ett kommando kallas
positionsvariabler och numreras enligt ett system som innebär att förs-
ta argumentet kallas 1, andra kallas 2 o.s.v. Kommandot själv kallas 0
(noll). För att få reda på värdet av positionsvariablerna görs variabel-
substitution. Exempel:

$ kommando arg1 arg2 arg2

Ordet kommando finns i variabeln 0, arg1 finns i 1 o.s.v. Positionsvari-
abler används framförallt i kommandofiler.
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Variabelsubstitution

☞ Välj ett värde

☞ Alternativ om det saknas

$ variabel : variabelvärde

${variabel:-värde} : annars värde

${variabel:=värde} : tilldela värde

${variabel:?värde} : värde på stderr

${variabel:+värde} : sätt in värde
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5.20 Variabelsubstitution

När variablerna ska användas av användaren eller kommandoskalet
måste värdet av variabeln kunna tas fram, detta kallas för variabel-
substitution.

5.20.1 Tabell

I tabellen nedan sammanfattas syntaxen för de olika fall som kan upp-
träda. Observera att $-tecknet inte är promptern, utan används för att
beordra kommandoskalet att utföra variabelsubstitution.

$ variabel sätt in värdet av variabel

${variabel:-värde} sätt in variabelns värde om den är definierad
annars sätt in "värde"

${variabel:=värde} sätt in variabelns värde om den är definierad
annars sätt in "värde". Tilldela därefter "variabel"
värdet "värde"

${variabel:?värde} sätt in variabelns värde. Om den inte är definierad
skrivs värde på "standard error".
Om värde saknas skrivs felutskrift.

${variabel:+värde} sätt in "värde" om variabel är odefinierad
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Avbrott

☞ Trap-kommandot

☞ Tabell: avbrott

Hantering av avbrottssignal
- ignoreras
- fångas för en speciell åtgärd
- återställas till ursprungsåtgärd

OH-Bild 5 - 21

Anteckningar:

© Raditex AB - 1998

- Kap 5 Sida 194 - G Hasse TrapKommando1.txt



5.21 Avbrott

5.21.1 Trap-kommandot

När en kommandofil körs kan vissa yttre händelser oavsiktligt eller
avsiktligt avbryta körningen. Ibland kan det vara nödvändigt att
stänga av denna möjlighet Det kan t.ex. gälla att säkerställa att en
användare inte kan ta sig ur en kommandofil, vilket normalt är fullt
möjligt, genom att trycka KILL-knappen. Trap-kommandot tar hand
om alla s.k. avbrottssignaler och vidtar de åtgärder som anges.

5.21.2 Tabell: avbrott

Följande avbrottssignaler är de vanligaste:

0 shell exit t.ex. CTRL-D
1 linjen kopplas ned
2 INTERRUPT-knappen, t.ex. DEL
3 QUIT-knappen
9 kill signal från kärnan (kan fångas, men

inte ignoreras)
15 KILL-knappen

Hantering av en avbrottssignal kan ske på tre olika sätt: - ignoreras -
fångas för en speciell åtgärd - återställas till ursprungsåtgärd
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Avbrott

☞ Trap-kommandot

☞ Syntax för trap

trap kommandosekvens lista på signaler
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5.22 Avbrott

5.22.1 Trap-kommandot

5.22.2 Syntax för trap
trap kommandosekvens lista på signaler

Ett programexempel som visar hur trapkommandot används:

trap "" 1 2 15 #ignorera avbrottssignalerna 1,2
#och 15

while :
do
...
...
...
done

I exemplet ovan är kommandosekvensen som ska utföras en tom
sträng, d.v.s. inget skall göras, utan kommandofilen ska köra vidare
utan att bry sig om avbrottssignalerna CTRL-D, interrupt och kill.
Detta kan vara användbart för att förhindra en användare att "ta sig
ur" en kommandofil eller applikation. Ytterliggare ett exempel:

trap " rm -f $TEMPFIL ; trap 0" 0 1 2 3 15

I ovanstående kommandofil fångas signalerna 0, 1, 2, 3 och 15 och
kommandot som utförs, rm -f $TEMPFIL ; trap 0, innebär till att börja
med att filen med det symboliska namnet TEMPFIL raderas och
därefter att signal 0 återställs till normalvärde.
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Beräkningar

☞ Expr-kommandot

$ expr 9 + 18
27
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5.23 Beräkningar

5.23.1 Expr-kommandot

I vissa sammanhang kan det vara bra att utföra beräkningar i kom-
mandofiler, kommandot expr ger möjligheter att utföra heltals-
beräkningar och logiska (boolska) operationer. Några exempel:

$ expr 9 + 18
27

$ expr 50 - 12
38

a=2
a=[expr $a + 1]

variabeln VARI består av:

antal=[expr $VARI : [.*]]
echo " variabeln VARI består av $antal tecken"
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/etc/shells

☞ Användaren kan byta skal

☞ Godkända skal

$cat /etc/shells

/bin/sh
/bin/csh
/bin/ksh
/usr/local/bin/bash
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5.24 Godkända skal

Användaren kan byta skal. Ibland vill man skapa en "säkrare" miljö
genom att begränsa användaren till några få skal. Då kan man ange
vilka skal användaren får tillgång till i filen /etc/shells.

$cat /etc/shells

/bin/sh
/bin/csh
/bin/ksh
/usr/local/bin/bash
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Övningar

☞ Skalvariabler

☞ Inloggningsfiler
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5.25 Kommandoskal

5.25.1 Målsättning

I denna övning ska du lära dig att hantera de viktigaste egenskaperna
hos skalen. Du ska lära dig sätta och använda variabler och du ska
kunna hantera och förstå inloggnings-script.

5.25.2 Shell-variabler
* Titta på värdet av de fördefinierade variablerna HOME, SHELL, PATH, TERM

och USER (LOGNAME).
* Se till att få en prompt med följande utseende:

Hejsan>

* Spara undan värdet av PATH i en temporär variabel. Ge därefter PATH ett
korrupt värde och försök därefter skriva ls och who.

Borne Shell C Shell
=========== ===============
TEMP=$PATH set TEMP=$PATH
PATH=hejhopp set PATH=hejhopp
ls ls
who who
PATH=$TEMP set PATH=$TEMP
ls ls
who who
unset TEMP unset TEMP

5.25.3 expor tera variabler
* Börja med att skapa en Shell- och en omgivningsvariabel

Borne Shell C Shell
=========== =================
kalle=Hejsan set kalle=Hejsan
KALLE=Svejsan setenv KALLE Svejsan
export KALLE

* Kontrollera därefter deras värde

echo $kalle $KALLE

* Starta ett nytt Bourne Shell och kontrollera värdena:

sh
echo $KALLE
echo $kalle (Skall ej existera)

* Avsluta ditt Bourne Shell och du faller tillbaka i ditt gamla.
Kontrollera variablerna igen.

5.25.4 Initieringsfiler
* Lägg till följande rad i filen .profile. Observera att filnamnet börjar med en 

echo executing .profile
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PS1="$SHELL> "

* Lägg till följande rad i filen .login. Observera att filnamnet börjar
med en punkt. (Skapa filen om den inte finns.)

echo executing .login
set prompt="$SHELL> "

* Lägg till följande rad i filen .cshrc (Skapa filen om den inte finns.)

echo executing .cshrc

* Starta ett nytt C-shell och se vad som skrivs ut på skärmen.
* Logga ut och in igen och observera vad som skrivs ut på skärmen.
* Be läraren ge dig C-shell som startskal och logga därefter ut

och in igen och se vad som händer.
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Denna sida is avsiktligt vit!
(Men det finns lite text i alla fall...)

ShellsOvningar.txt G Hasse - Kap 5 Sida 205 -



Lösningar

☞ Skalvariabler

☞ Inloggningsfiler
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5.26 Lösningar Kommandoskal

5.26.1 Sammanfattning

Den stora flexibiliteten i Unix kommer sig av att man kan program-
mera kommandotolkarna. Detta gör det möjligt att utföra uppgifter
som tillverkarna av kommandotolkarna inte tänkt på i förväg.

5.26.2 Shell variabler

echo $HOME $SHELL $TERM $USER
echo $PATH

PS1="Hejsan> "

Borne Shell C Shell
===============================================
TEMP=$PATH set TEMP=$PATH
PATH=hejhopp set PATH=hejhopp
ls ls
who who
PATH=$TEMP set PATH=$TEMP
ls ls
who who
unset TEMP unset TEMP

5.26.3 Exportera variabler

Det är lämpligt att lägga specifika variabler i en separat fil och att
köra denna från startfilen.

$cat .variabler

U1=˜/raditex/kurser/unix1 ; export U1
U2=˜/raditex/kurser/unix2 ; export U2

5.26.4 Initieringsfiler

Vi visar två stycken typiska initieringsfiler. En för sh och en för csh.

$cat .profile

# Copyright (c) 1984, 1986, 1987, 1988 AT&T
# All Rights Reserved

# THIS IS UNPUBLISHED PROPRIETARY SOURCE CODE OF AT&T
# The copyright notice above does not evidence any
# actual or intended publication of such source code.

#ident "@(#)stdprofile 2.5 - 88/11/29"

# This is the default, standard profile provided to users.
# Users are expected to edit it to meet their own needs.

MAIL=/usr/mail/${LOGNAME:?}

if [ "‘tty‘" != "/dev/console" ] && [ "‘tty|cut -c1-7‘" != "/dev/vt" ]
then

echo "TERM= read TERM
fi
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# PATH is set during the login sequence. To enhance your PATH
# while preserving the default settings, try:
#
# PATH=$PATH:"your_path"
#

HZ=100
export MAIL PATH TERM HZ
VPIXCNF=$HOME/vpix/vpix.cnf
DOSPATH=/usr/vpix/dosbin:.
PATH=$PATH:$DOSPATH
export DOSPATH VPIXCNF

$cat .cshrc

alias mail Mail
set history=1000
set path=(/sbin /usr/sbin /bin /usr/bin /usr/local/bin /usr/contrib/bin /usr/X386/bin /usr/X11/bin ˜/bin)
setenv BLOCKSIZE 1k

set cdpath=(/sys /usr/src/{bin,sbin,usr.{bin,sbin},lib,libexec,share,contrib,local,games,old,})
alias cd ’set old=$cwd; chdir *’
alias h history
alias j jobs -l
alias ll ls -lg
alias ls ls -CF
alias back ’set back=$old; set old=$cwd; cd $back; unset back; dirs’

alias z suspend
alias x exit
alias pd pushd
alias pd2 pushd +2
alias pd3 pushd +3
alias pd4 pushd +4
alias tset ’set noglob histchars=""; eval ‘set -s *‘; unset noglob histchars’

if ($?prompt) then
set prompt="‘hostname -s‘% "

endif
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Kapitel 6

Unix-kommandon

6.0 Kommandon i Unix

Alla kommandon i Unix är skriva enligt en generell filosofi;

Programmen ska vara små!

De ska kunna läsa stdin och skriva till stdout.

Dessa enkla grundregler får en fantastisk räckvidd. Skalet tillsam-
mans med alla små program utgör egentligen ett enda stort utöknings-
bart macro-språk!

6.0.1 Ingen hjälptext i programmen

Vill man ha programmen snabba ska man inte fylla dem med en massa
död text. Det vet varje programmerare. Att fylla programmen med
hjälptext är ännu sämre.

Därför har man nogsamt i Unix undvikit att göra "OnLineHelp" inne i
programmen.
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Utskrifter

☞ Echo-kommandot

$ echo kalle

☞ Tabell: echo

OH-Bild 6 - 1
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6.1 Utskrifter

6.1.1 Echo-kommandot

För att göra utskrifter från en kommandofil till bildskärmen använder
man kommandot echo. I sin enklaste form används kommandot genom
att efter echo ange det man vill ha utskrivet. Ett exempel:

$ echo kalle

dessa omges med citationstecken. Ett exempel:

$ echo "detta är en mening"

Det finns också några specialtecken att ta till. Om man exempelvis vill
skriva ut en text, men inte vill ha en vagnretur, utan låta markören
stå kvar på samma rad, avslutar man texten med specialtecknet \c.
Exempel:

$ echo "tryck RETUR \c"

6.1.2 Tabell: echo

Nedan följer en sammanställning av specialtecknen för echo komman-
dot:

Tecken Medför

\b backspace
\c ta bort vagnretur
\f formfeed
\n radmatning
\r vagnretur
\\ tecknet \ skrivs
\nnn ASCII tecknet vars oktala värde är nnn skrivs

GPL - © - 1998

EchoKommando.txt G Hasse - Kap 6 Sida 211 -



Kommandot head

☞ Exempel: head

$ head textfil

OH-Bild 6 - 2
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6.2 Kommandot head

Head-kommandot används vanligen som ett interaktivt kommando för
att visa början av en textfil på bildskärmen. Men det används också
som filter för att "släppa igenom" de inledande raderna av en textfil.

6.2.1 Exempel: head
$ head textfil

Visar de tio första raderna i filen textfil på bildskärmen. Man kan
givetvis ange hur många rader som ska visas:

$ head -23 textfil

Visar de första tjugotre raderna i filen textfil på bildskärmen. I en pipe
kan head komma till användning enligt följande:

$ kommando | head

vilket medför att utmatningen från kommandot styrs till head, som
släpper igenom de första tio raderna.
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file kommandot

☞ Använder första tecknen i filen

☞ /etc/magic

0 short 0433 Curses screen image
0 short 0434 Curses screen image
0 short 0437 pdp11 kernel overlay
0 short 0570 vax executable
>12 long >0 not stripped
>22 short >0 - version %ld
0 short 0575 vax pure executable
0 short 0551 3b20 executable (TV)
0 string MZ DOS executable (EXE)
0 string LZ DOS built-in
0 byte 0xe9 DOS executable (COM)
0 byte 0xeb DOS executable (COM)
0 short =0522 iAPX 286 executable large model (COFF
0 short =0514 iAPX 386 executable
0 short 0x206 Microsoft a.out
>0x1c byte &0x9 286
>0x1c byte &0xa 386
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6.3 File kommandot

Med kommandot file kan man undersöka vilken typ av fil man har
att göra med. Operativsystemet har inte någon förutfattad mening om
vad en fil är. Man kan därför behöva använda file kommandot för att
bestämma filtypen.

Exempel: 3

$file /etc/sh
/bin/sh: iAPX 386 executable

Ett litet tipps är att kommandot kan användas för att leta efter alla fil-
er av en visst typ (till exempel *.gif filer) så att man kan ta en backup
på dessa (eller göra en utskrift).

#ident "@(#)magic 2.8 - 90/11/12"
#
# file cmd’s magic file
#
#
# Basically, the fields of this file are as follows:
# byte offset, value type, optional operator (= by default), value
# to match (numeric or string), and string to be printed. Numeric
# values may be decimal, octal, or hex. Also note that the last
# string may have 1 printf format spec.
# The ’>’ in occassional column 1’s is magic: it forces file to
# continue scanning and matching additional lines. The first line
# afterwards not so marked terminates the search.
#
0 short 070707 cpio archive
0 string 070707 ASCII cpio archive
0 long 0177555 obsolete ar archive
0 long 0100554 apl workspace
0 short 017037 packed data
0 string <ar> System V Release 1 ar archive
0 string !<arch> current ar archive
0 short 0407 pdp11/pre System V vax executable
>8 short >0 not stripped
>15 byte >0 - version %ld
0 short 0401 unix-rt ldp
0 short 0405 pdp11 overlay
0 short 0410 pdp11/pre System V vax pure executable
>8 short >0 not stripped
>15 byte >0 - version %ld
0 short 0411 pdp11 separate I&D
>8 short >0 not stripped
>15 byte >0 - version %ld
0 short 0432 Compiled Terminfo Entry
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ls kommandot

☞ Lista filnamn

☞ OBS! Skilj på gemener och versaler!
$ls -als C*

2 -rw-rw---- 1 gh raditex 240 Apr 28 19:46 CShell.txt
2 -rw-rw---- 1 gh raditex 667 Mar 28 19:23 Cc1-cmd.txt

$ls -i C*
3775 CShell.txt 3791 CommunicIntro.txt 3273 Cut2-cmd.txt
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6.4 Lista filnamn

Namnet ls kommer från "list sources".

Intressant är ls -i då man också kan se i-nod nummret. Det är gen-
tligen detta som systemet använder när det refererar till filen.

$ls -i C*
3038 COMMANDS.KAP 3040 Cc2-cmd.txt 3041 Cshrc.txt
3766 COMMUNIC.KAP 3776 CommandsIntro.txt 3272 Cut1-cmd.txt
3775 CShell.txt 3791 CommunicIntro.txt 3273 Cut2-cmd.txt
3039 Cc1-cmd.txt 3760 Cpio1-cmd.txt
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Räkna ord i filer

☞ Ord, rader och tecken

$wc /etc/passwd
24 48 1328 /etc/passwd

☞ Kolla viktiga filer
cat /usr/admin/viktiga.txt | xargs wc > /usr/admin/log/viktiga.log
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6.5 Räkna ord i filer

Ett sådant litet harmlöst program som wc kan användas för att göra så
viktiga saker som att kontrollera viktiga konfigurationsfiler.

Om man sparar namnet på alla viktiga textfiler i en vanlig textfil kan
man med kommandot:

cat /usr/admin/viktiga.txt | xargs wc > /usr/admin/log/viktiga.log

skapa sig en lista med uppgift om hur många tecken som finns i varje
fil vid ett visst bestämt tillfälle.

Denna lista kan man spara i olika versioner och sedan jämföra med
diff-kommandot.
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pwd kommandot

☞ Print working directory

$pwd

/usr/gh/raditex/kurser/unix1
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6.6 pwd kommandot

Används för att se vilken katalog man befinner sig i för tillfället.
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Kommandona grep

☞ Olika grep - olika ändamål

- grep
- egrep
- fgrep

☞ Sammanställning

OH-Bild 6 - 7
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6.7 Kommandona grep

I kommandofamiljen grep ingår tre medlemmar: grep, egrep och fgrep.
Sammanfattningsvis kan sägas att alla tre varianterna används för att
söka efter bestämda teckenmönster i textfiler. De sökta teck-
enmönstren kan vara mycket komplicerade. När en rad med det sökta
mönstret har påträffats skrivs den normalt ut på skärmen. Skill-
naderna mellan grep, egrep och fgrep framgår av nedanstående sam-
manställning:

- fgrep kan bara arbeta med fasta strängar i sökmönstret

- egrep kan arbeta med reguljära sökmönster och med alternativa
sökmönster; klasser [...] och godtycklig förekomst (?+notation)

- grep arbetar med reguljära sökmönster men inte med alternativa
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Kommandot grep

☞ Syntax för grep

$ grep sökmönster filnamn

☞ grep i kommandofiler
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6.8 Kommandot grep

6.8.1 Syntax för grep

Kommandot grep används för att selektera rader ur en textfil. Den
allmänna syntaxen är:

$ grep sökmönster filnamn

Sökmönster specificeras med reguljära sökmönster. Exempel:

$ grep ´ˆIdag´ textfil

Exemplet innebär att alla rader i filen textfil som börjar med Idag
skrivs ut på terminalen. Vill man spara resultatet i en fil används
omdirigering. Tecknet ˆ är ett reguljärt sökmönster och betyder "börjar
med", i detta fall rader som börjar med texten Idag.

6.8.2 grep i kommandofiler

Alla UNIX-kommandon ger ett exitstatus vars numeriska värde indik-
erar om kommandot lyckades (exitstatus=0) eller misslyckades (exit-
status > 0). När det gäller grep-familjen innebär exit-status=0 att
sökmönstret gav träff och följdaktligen innebär exitstatus > 0 att
sökmönstret inte påträffades. Detta förhållande kan utnyttjas i kom-
mandofiler.
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Kommandot find

☞ Syntax för find

find katalog villkor åtgärd
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6.9 Kommandot find

I ett UNIX-system finns flera tusen filer, uppdelade på flera hundra
filkataloger. Det uppstår inte sällan behov av att ta reda på en speciell
fil eller samling av filer, som på något sätt har en gemensam egenskap.
Det enklaste fallet kan vara att leta efter en fil med ett visst filnamn
för att få reda på var den befinner sig i filträdet. Andra sökningar kan
gå ut på att söka efter alla filer som är äldre än 100 dagar och att
radera ut dessa. Find kommandot ger dessa möjligheter och flera
därtill. Syntaxen för find är dock något säregen, vilket dock inte skall
avskräcka från att lära känna find-kommandots enklare sök-åtgärds
möjligheter.

6.9.1 Syntax för find
find katalog villkor åtgärd

Katalog är den filkatalog där sökningen ska börja. Därefter söks alla
kataloger som ligger under den angivna katalogen. Om "katalog" anges
med / ("root") kommer hela filsystemet att genomsökas.

Villkor är en beskrivning av de egenskaper som de sökta filerna skall
uppfylla. Det finns ett stort antal egenskaper att välja mellan och man
kan också kombinera egenskaper i sökvillkoret.

Åtgärder är det arbete som man vill att datorn gör med de funna filer-
na. Man kan i princip göra vad som helst med de filer som stämmer
med sökvillkoret. Ett exempel:

find / -name kalle -print

Kommandot innebär: Börja att leta högst upp i filsystemet, leta efter
en fil med namnet kalle och skriv ut var den påträffades.
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Kommandot find

☞ Tabell: villkor

☞ Åtgärd

$ find $HOME -name tess -exec rm {} \;

☞ Tabell: åtgärder
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6.10 Kommandot find

6.10.1 Tabell: villkor

Villkor är en beskrivning av de egenskaper som de sökta filerna skall
uppfylla. Nedan följer en beskrivning av de vanligaste villkoren:

-name XYZ Sök filer med ett visst namn. Man kan använda de vanliga
filnamns-substitutions tecknen

-user XYZ Sök filer där XYZ är filägare

-atime XYZ Sök filer som har använts de senaste XYZ dagarna

-mtime XYZ Sök filer som har ändrats de senaste XYZ dagarna
-type c Sök filer av en viss typ: b=blockorienterad specialfil,

c=teckenorienterad specialfil, d=filkatalog, f=vanlig fil

-size n Sök filer vars storlek är n block (+ större än - mindre än)

6.10.2 Åtgärd

När en eller flera filer har hittats enligt det villkor som är uppsatt kan
en eller flera av nedan uppräknade åtgärder vidtagas på filerna. Först
ett exempel:

$ find $HOME -name tess -exec rm {} \;

Kommandoraden medför att alla filer i "hemma" filträdet med namnet
tess, raderas. {} står för alla påträffade filer som stämmer med sökvil-
lkoret. Raden måste avslutas med: "mellanslag" \;

6.10.3 Tabell: åtgärder
-exec kommando Varje påträffad fil utsätts för kommandot kommando

-ok kommando Fungerar som -exec, men med den skillnaden att användaren
får bekräfta, via tangentbordet, varje åtgärd på varje fil

-print Det fullständiga filnamnet för den sökta filen skrivs ut.
Detta är den åtgärd som man väljer då man letar efter en
viss fil
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Editorn sed

☞ Syntaxen i sed

$ sed ’ed-kommando’ filnamn

$ sed -f kommandofil filnamn
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6.11 Editorn sed

Editorn sed (stream editor) är ett verktyg som kommer till användning
framförallt i pipes och vid bearbetning av stora textfiler, där den
verkar som ett "filter". Sed är en mycket nära släkting till ed. Skill-
naden mellan ed och sed är huvudsakligen att sed skrivs antingen som
kommandorads-argument eller i en fil vars namn utgör ett kommando-
radsargument.

6.11.1 Syntaxen i sed
$ sed ’ed-kommando’ filnamn

$ sed -f kommandofil filnamn

I det första fallet, sed ’ed-kommando’ filnamn, ges kommandona till
sed direkt på kommandoraden medan det andra skrivsättet förutsätter
att det finns en fil där kommandona står. Sed kommer inte att
förändra innehållet i orginalfilen, utan resultatet av bearbetningen
skrivs på bildskärmen. Om resultatet ska skrivas till en fil istället görs
det på vanligt sätt, med omdirigering.

En viktig skillnad mellan ed och sed är att sed påverkar alla raderna i
infilen, om inte annat anges. För ed är det tvärtom, endast aktuell rad
påverkas, om inte annat anges.
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awk

☞ Användningsområden

- produktion av rapporter ur databaser"
- omformatering av databaser
- formatkonvertering, "filter" i en pipe
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6.12 awk

AWK är ett generellt post- och fältorienterat textbehandlingsprogram
som har ett mycket stort användnings område. I realiteten är awk
mera att betrakta som ett programspråk, där syntax och lexikala re-
gler i stort följer språket C. Namnet har skapats av begynnelse-
bokstäverna i konstruktörernas efternamn, Aho, Weinberger och Kern-
inghan.

6.12.1 Huvudsakliga användningsområden:
- produktion av rapporter ur databaser"
- omformatering av databaser
- formatkonvertering, "filter" i en pipe

awk kan arbeta med såväl variabler som logiska och aritmetiska oper-
ationer. awk bearbetar en rad (rad=post=record) i taget. Som radsepa-
rator används normalt LF (linefeed). Fälten (fält=ord=field) separeras
normalt med mellanslag. Fälten i en post numreras enligt samma prin-
cip som positionsvariabler på kommandoraden:

$1, $2, $3 osv

Det innebär att $1 står för första fältet (ordet), $2 för andra osv. Vari-
abeln $0 står för hela posten (raden).
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Syntaxen i awk

☞ Generella formen

mönster1{ åtgärd1 }
mönster2{ åtgärd2 }
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6.13 Syntaxen i awk

Kommando-syntaxen för awk liknar syntaxen i sed:

$ awk ’program’ filnamn

eller

$ awk -f kommandofil filnamn

Det som står mellan apostroferna, ’program’ skiljer sig från sed och lik-
nar mera den syntaxen som finns i programspråket C.

6.13.1 Den generella formen
mönster1{åtgärd1}
mönster2{åtgärd2}

awk läser rad för rad i filen som ska bearbetas. Varje rad i filen
jämförs med "mönster" i tur och ordning och för varje "mönster" som
stämmer utförs "åtgärd". Originalfilen kommer inte att påverkas av
awk, utan resultatet av bearbetningen skrivs på bildskärmen.

6.13.2 Mönster som kan användas:
1. Reguljära sökmönster
2. Aritmetiska relationer [> >= == <= < !=]
3. Strängrelationer
4. Kombinationer av ovanstående [OR || AND && NOT |]

Dessutom finns sökmönstren BEGIN och END som används för att
utföra en "aktion" i början respektive slutet av den fil som ska bearbe-
tas.
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awk exempel

☞ Formaterad utskrift med awk

☞ Selektering och utskrift med awk
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6.14 awk exempel

Filen stater innehåller uppgifter om länder, folkmängd, yta och konti-
nent.

$ cat stater
Sovjet 8650 262 Asien
Kanada 3852 24 Nordamerika
Kina 3692 866 Asien
Sudan 968 19 Afrika
Algeriet 920 18 Afrika

$ awk ’{ print $0 }’ stater

medför att alla rader i filen skrivs ut.

$ awk ’{ print $4, $1, $3}’ stater

medför att fält 4, 1 och 3 skrivs ut, utan formatering enligt nedan:

Asien Sovjet 262
Nordamerika Kanada 24
Asien Kina 866
Afrika Sudan 19
Afrika Algeriet 18

6.14.1 Formaterad utskrift med awk
$ awk ’{printf "%-10s %6d %4d0, $1, $2, $3}’ stater

medför följande formaterad utskrift:

Sovjet 8650 262
Kanada 3852 24
Kina 3692 866
Sudan 966 19
Algeriet 920 18

Formateringen följer samma syntax som printf i programspråket C. I
exemplet ovan innebär formatbeskrivningen %-10s att en vänster-
justerad textsträng omfattande 10 positioner skrivs ut. Format-
strängen %6d betyder att ett högerjusterat decimaltal skrivs ut i 6 po-
sitioner. Slutligen %4d medför att ett högerjusterat decimaltal skrivs
ut i 4 positioner.

6.14.2 Selektering och utskrift med awk

Med vanliga "if" satser kan vissa rader selekteras för den bearbetning
som önskas. I nedanstående exempel skrivs land, folkmängd och yta
på alla länder med en yta större än 3000.

awk ’{ if ($2 > 3000) printf "%-10s %6d %4d0, $1, $2, $3}’ stater
Sovjet 8650 262
Kanada 3852 24
Kina 3692 866
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Denna sida is avsiktligt vit!
(Men det finns lite text i alla fall...)
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Kommandot cut

☞ Exempel: cut

$ cut -c10-35 textfil
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6.15 Kommandot cut

Med cut kan man klippa ut valda delar av en rad. Man kan ange hur
stort teckenintervall som ska klippas ut, eller hur många ord som ska
passera "saxen". Inmatningen tas, som vanligt, från den fil som anges
eller från stdin om inget filnamn finns. Även utmatningen följer vanli-
ga konventioner; om inget annat anges görs utmatningen till skärmen.
Om utmatningen ska skrivas i en fil används omdirigering. Exempel:

$ cut -c10-35 textfil

Klipper ut från och med det tionde tecknet till och med det trettiofemte
tecknet från varje rad i filen textfil. Observera att filen textfil inte
påverkas av kommandot. Det finns också möjligheter att specifiera ord
(fält) istället för tecken. Exempel:

$ cut -fl, 7 textfil

Ord ett och sju, på varje rad, klipps ut i filen textfil. Ordavgränsare är
i normalfallet mellanslag, men kan ändras med kommandotillägget -d.
Vi tar ytterliggare ett exempel som visar hur kommandotillägget -d
kan användas:

$ cut -d: -f5 /etc/passwd

Klipper ut femte fältet ur filen /etc/passwd. Eftersom kolon används
som fältseparator anges denna efter -d. Kommandot ger en lista över
alla användare som är registrerade i lösenordsfilen.
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Kommandot cut

☞ Syntax för cut

cut -c teckenlista filnamn
cut -f fältlista -d char -s filnamn
.
.
.
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6.16 Kommandot cut

6.16.1 Syntax för cut
cut -c teckenlista filnamn
cut -f fältlista -d char -s filnamn

-c teckenlista Här skrivs en teckenlista, som anger vilka tecken
som ska klippas ut. Antingen anges teckenpositionerna
eller ett helt område. I det förra fallet används
kommatecken i det senare ett minustecken.

-f fältlista I fältlistan specifieras fältnummer enligt samma
princip som i teckenlista; kommatecken för att räkna
upp enstaka fält och minustecken för att definiera
områden.

-d tecken Tecknet tecken definierar det tecken som ska användas
som fältavgränsare. Standardvärde är TAB.

-s Skriv inte ut rader som saknar angiven fältseparator.
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Kommandot sort

☞ Exempel: sort

$ cat textfil | sort
kalle 6 3 1950
erik 2 5 1970
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6.17 Kommandot sort

Kommandot sort, eller sortera på svenska, kommer till användning vid
sortering av textfiler, antingen som ett interaktivt kommando eller
som filter. Möjligheter finns att sortera en fil enligt sorteringsnyckel.
Du kan också sortera flera filer och lägga utmatningen i en ny fil. Ex-
emplet visar innehållet hos filen textfil:

$ cat textfil
kalle 6 3 1950
erik 2 5 1970
sven 1 9 1980
ture 7 8 1942
per 9 9 1918

Användningen som filter kan till exempel vara.

$ cat textfil | sort
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Kommandot sort

☞ Ytterligare exempel

$ sort +1 textfil
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6.18 Kommandot sort

6.18.1 Ytterligare ex empel
$ cat textfil
kalle 6 3 1950
erik 2 5 1970
sven 1 9 1980
ture 7 8 1942
per 9 9 1918

Sortera filen textfil, använd andra ordet (fältet) som sorteringsnyckel.
Resultatet visas på skärmen.

$ sort +1 textfil

Resultatet blir:

sven 1 9 1980
erik 2 5 1970
kalle 6 3 1950
ture 7 8 1942
per 9 9 1918

Sortera samma textfil, i omvänd ordning, använd andra tecknet i tred-
je ordet (fältet) som sorteringsnyckel. Lägg resultatet i en ny fil,
benämnd utfil.

$ sort -r -o utfil +3.2 -3-4 textfil

Resultatet av sorteringen:

$ cat utfil
sven 1 9 1980
erik 2 5 1970
kalle 6 3 1950
ture 7 8 1942
per 9 9 1918
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Filsystemet

☞ cpio-kommandot

☞ Syntax för cpio

# ls | cpio -o > /dev/mf0
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6.19 Filsystemet

6.19.1 cpio-kommandot

cpio (copy input to output) är ett nyare arkiveringsprogram jämfört
med tar. Skillnaden mellan de båda kommandona ligger i det att cpio
är ett "standard" UNIX kommando; inmatningen tas från stdin och ut-
matningen skickas till stdout. Detta för med sig att kommandot kan
användas i omdirigeringar och pipeningar på ett normalt sätt.

6.19.2 Syntax för cpio
# ls | cpio -o > /dev/mf0

Utmatningen från ls kommandot, som är en lista på alla filer i aktuell
filkatalog, pipeas till cpio som med tillägget -o vet att det handlar om
utmatning. Efter att filerna arkiverats omdirigeras utmatningen till
/dev/mf0, som är enhetsnamnet för flexskivenheten. En annan vari-
ant:

# find / -mtime 12 -print | cpio -o > /dev/dsk1

...leta reda på alla filer som har ändrats de senaste 12 dagarna, skicka
namnen på dessa filer via pipen till cpio som, efter arkivering, skickar
resultatet till disken /dev/dsk1.
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Filsystemet

☞ Tar-kommandot

☞ Syntax för tar

$tar flaggor device filer

-c - create
-x - x-tract
-t - type (verbose)
-r - write to end
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6.20 Filsystemet

6.20.1 Tar-kommandot

tar (tape archiver) är en kvarleva från äldre UNIX-versioner men
används fortfarande mycket. Med tar kan man spara enskilda filer på
band eller skiva. Det förekommer att filer distribueras i tar format
framförallt vid elektronisk post. Det är då enkelt att skicka och ta
emot hela eller delar av filsystem. Vissa leverantörer har byggt ut tar-
kommandot så att en backup som är stor kan spridas på flera band
eller disketter - detta är annars en av de största nackdelarna med tar.

6.20.2 Syntax för tar

Tar-kommandot kan hantera fyra typer av arbete och detta specificeras
i vanlig ordning med kommandotillägg. -c betyder: skapa nytt arkiv, -x
betyder: hämta från arkiv, -t betyder: visa innehållet i arkivet, och
slutligen -r som betyder: lägg till de angivna filerna i slutet av arkivet.
Om -r används kommer tar att placera nya filer i slutet av arkivet och
på det sättet kan det finnas flera versioner av samma arkiv. När man
läser in från arkivet, med -x, så får man alltid den senaste versionen.
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Filsystemet

☞ Tar-kommandot

☞ Spara filer

# tar -cf /dev/st0 /usr/mats
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6.21 Filsystemet

6.21.1 Tar-kommandot

6.21.2 Spara filer

Exempel:

# tar -cf /dev/st0 /usr/mats

...kopiera alla filerna i /usr/mats inklusive underliggande filkataloger
till ett nytt arkiv. Kommandotillägget, -c, innebär att ett nytt arkiv
skapas på bandet. Kommandotillägget, -f anger destinationen, nämli-
gen /dev/st0 som är namnet på bandstationen. Det sista argumentet
/usr/mats är namnet på den filkatalog varifrån säkerhetskopieringen
skall starta. Det medför att denna filkatalog och alla underliggande
kommer att sparas på säkerhetskopian. Det finns ett alternativt och
bättre sätt att adressera en viss filkatalog. Studera nedanstående kom-
mando:

# cd /usr/mats
# tar -cf /dev/st0 .

Skillnaden jämfört med förra exemplet är att först görs den önskade
filkatalogen till aktuell katalog och en punkt används som filkatalog-
referens. En punkt används av kommandoskalet för att referera till
aktuell filkatalog. Finessen med detta tillvägagångssätt uppenbaras
när en viss fil ska läsas tillbaka från bandet. Normalt kommer de filer
som är inlästa med en absolut filkatalogsangivelse att läsas tillbaka
till samma ställe. Ibland vill man kunna läsa in en gammal version
från backup-bandet utan att för den skull läsa över aktuell version.
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Programutveckling

☞ Kompilering

☞ cc-kommandot

$ cc filnamn.c

OH-Bild 6 - 22

Anteckningar:

© Raditex AB - 1998

- Kap 6 Sida 254 - G Hasse ProgUtv1.txt



6.22 Programutveckling

I UNIX finns en mängd hjälpmedel för programutveckling. I själva ver-
ket är det så att UNIX skapades av programutvecklare - för progra-
mutvecklare. Mycket har hänt sedan dess men UNIX betraktas fort-
farande som ett "utvecklarvänligt" operativsystem, det är dock alla
verktyg och inte operativsystemet som är till nytta vid programutveck-
ling.

6.22.1 Kompilering cc-kommandot

Den enklaste form av programutveckling består i att kompilera
källkoder till exekverbara program. I de flesta UNIX-system finns ofta
ett flertal kompilatorer för olika programspråk; Fortran, Pascal, Basic
och C. De allra flesta utvecklare använder C som programspråk.
Skälet får väl anses vara historiskt; UNIX är till 99% skrivet i C. För
att kompilera en källkod skriven i C ger man kommandot:

$ cc filnamn.c

Om man vill ge utfilen ett annat namn skriver man:

$ cc filnamn.c -o utfil
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Kompilering

☞ cc-kommandot

☞ Verktyg

$ ls -C *.a
libMdbm.a
libisam.a
libMfm4.a
.
.
.
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6.23 Kompilering

6.23.1 cc-kommandot

6.23.2 Verktyg

För programutvecklare finns en stor mängd hjälpmedel, som tillsam-
mans med kompilatorer kommer till nytta vid lite större projekt. Innan
verktygen dock, kan det vara på sin plats att se vad som finns av färdi-
ga programmoduler i UNIX. Ett program består oftast av ett flertal
källkodsfiler som kompileras och länkas. Det vore inte särskilt
framgångsrikt att utveckla program om det inte funnits några färdiga
moduler att använda. I ett UNIX system finns vanligen ett flertal ob-
jektbibliotek. Ett objektbibliotek är en fil i vilken ett flertal enskilda
programmoduler har samlats. Dessa programmoduler är kompilerade
men är i ett format som gör det möjligt att använda i egna program.
Om man vill ta reda på vad som finns i ett objektbibliotek kan man tit-
ta i katalogen /usr/lib och filerna som slutar på .a

$ ls -C *.a
libMdbm.a libMpgsh4.a libMshfm4.a
libisam.a libmalloc.a librpclib.a
libMfm4.a libMrg4.a libcurses.a libl.a
libn.a libsysv.a

Det är i dessa filer som programmodulerna finns.
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Kompilering

☞ cc-kommandot

☞ Objektmoduler

$ ar -t libn.a
inet_addr.o
inet_lnaof.o
inet_make.o
inet_net.o
.
.
.
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6.24 Kompilering

6.24.1 Objektmoduler

Med kommandot ar kan man se vilka objektmoduler som finns i ett ob-
jektbibliotek. Man kan även lägga till nya eller ta bort gamla. För att
se vilka objektmoduler som finns i objektbiblioteket libn.a skriver man:

$ ar -t libn.a
inet_addr.o
inet_lnaof.o
inet_make.o
inet_net.o
getprotona.o
getserbyna.o
getserbypo.o
getservent.o
.
.
.

Varje enskilt namn utgör en egen objektmodul som kan användas i
användarens egna program. Hur modulerna används, vilka parame-
trar som de förväntar sig och vilka resultat de ger beskrivs utförligt i
systemdokumentationen under flik 3. När man behöver använda ob-
jektfilerna i egna program skriver man:

$ cc prog -ln

...kommandotillägget -l indikerar att ett objektbibliotek ska sökas för
att kompilatorn ska kunna utföra sitt arbete. Bokstaven n i exemplet
ovan anger namnet på objektbiblioteket men med förledet lib och
ändelsen .a borttagen. Detta innebär att exemplet ovan refererar till
objektbiblioteket libn.a
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Kompilering
$ cc filnamn.c
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6.25 Kompilering

Den enklaste form av programutveckling består i att kompilera
källkoder till exekverbara program. I de flesta UNIX-system finns ofta
ett flertal kompilatorer för olika programspråk. De allra flesta utveck-
lare använder C som programspråk. Skälet får väl anses vara his-
toriskt; UNIX är till 99% skrivet i C. För att kompilera en källkod
skriven i C ge kommandot:

$ cc filnamn.c

och efter kompileringen finns filen a.out som är en exekverbar fil. Om
man vill ge utfilen ett annat namn skriv:

$ cc filnamn.c -o utfil

och utfilen får namnet utfil.
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Färdiga programmoduler i UNIX

☞ Filkatalogen /usr/lib

☞ Objektbiblioteket libn.a
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6.26 Färdiga programmoduler i UNIX

För programutvecklare finns några hjälpmedel som tillsammans med
kompilatorer kommer till nytta vid lite större projekt. Vad finns det då
för färdiga programmoduler i UNIX? Ett program består oftast av ett
flertal källkodsfiler som kompileras och länkas. Det vore inte särskilt
framgångsrikt att utveckla program om det inte funnits några färdiga
moduler att använda. I ett UNIX system finns vanligen ett flertal ob-
jektbibliotek. Ett objektbibliotek är en fil i vilken ett flertal enskilda
programmoduler har samlats. Dessa programmoduler är kompilerade
men är i ett format som gör det möjligt att använda i egna program.

6.26.1 Filkatalogen /usr/lib

Om man vill ta reda på vad som finns i ett objektbibliotek kan man tit-
ta i filkatalogen /usr/lib och filerna som slutar på .a

$ ls -C *.a
libMdbm.a libMpgsh4.a libMshfm4.a
libisam.a libmalloc.a librpclib.a
libMfm4.a libMrg4.a libcurses.a libl.a
libn.a libsysv.a

Det är i dessa filer programmodulerna finns.

6.26.2 Objektbiblioteket libn.a

Med kommandot ar kan man se vilka objektmoduler som finns i ett ob-
jektbibliotek. Du kan även lägga till nya eller ta bort gamla. För att se
vilka objektmoduler som finns i objektbiblioteket libn.a skriv:

$ ar -t libn.a
inet_addr.o
inet_lnaof.o
inet_make.o
inet_net.o
getprotona.o
getserbyna.o
getserbypo.o
getservent.o

Varje enskilt namn utgör en egen objektmodul som man kan använda i
egna program. När man behöver använda objektfilerna i egna pro-
gram skriver man:

$ cc prog -ln

kommandotillägget -l indikerar att ett objektbibliotek ska sökas för att
kompilatorn ska kunna utföra sitt arbete. Bokstaven n i exemplet ovan
anger namnet på objektbiblioteket men med förledet lib och ändelsen
.a borttagen. Detta innebär att exemplet ovan refererar till objektbib-
lioteket libn.a.
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Programutveckling

☞ Make-kommandot

☞ Filen makefile

pgm: a.o b.o
cc a.o b.o -o pgm

a.o: incl.h a.c
.
.
.
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6.27 Programutveckling

6.27.1 Make-kommandot

Make är ett kommando, eller en funktion, för i första hand progra-
mutvecklare. Kommandot kommer till användning då stora program-
system utvecklas; programsystem som kan bestå av många moduler
och där en förändring av en modul medför att hela programsystemet
måste kompileras och länkas om. Make tar som argument ett namn på
en fil som innehåller en, med speciell syntax, beskrivning av hur pro-
gramsystemet skapas; hur de ingående modulerna kompileras och
länkas samman till ett färdigt program. I filen finns beskrivet hur och
med vilka kommandon som de enskilda och även det totala program-
systemet ska återskapas.

6.27.2 Filen makefile

I filen makefile, som för övrigt är ett av de filnamn som make letar
efter om inget filnamn anges (Makefile, s.makefile och s.Makefile är de
övriga), står:

pgm: a.o b.o
cc a.o b.o -o pgm

a.o: incl.h a.c
cc -c a.c

b.o: incl.h b.c
cc -c b.c

...och betyder att programmet pgm beror av två objektfiler: a.o och b.o.
Dessa filer beror i sin tur av källkodsfilerna a.c respektive b.c och
dessutom av den gemensamma definitionsfilen incl.h. Om någon av
källkodsfilerna ändras ges kommandot make, vilket medför att hela
programmet pgm kompileras och länkas automatiskt.
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pr kommandot

☞ Syntax för pr

$ pr [ tillägg ] [ filnamn ]

OH-Bild 6 - 28

Anteckningar:

© Raditex AB - 1998

- Kap 6 Sida 266 - G Hasse Utskrifter1.txt



6.28 pr kommandot

Kommandot pr används också för att formatera textfiler. Skillnaden
mellan pr och kommandona nroff och troff är den att formatinformatio-
nen till pr ges som kommandorads-argument istället för att skrivas
som kommando i filen. Dessutom erbjuder pr inte lika många
möjligheter.

6.28.1 Syntax för pr
$ pr [ tillägg ] [ filnamn ]

Utmatningen går som vanligt till bildskärmen (stdout); man tillgriper
omdirigering eller pipening om man önskar skicka utskriften till något
annat ställe. pr kommandot ger möjlighet till sidindelning, radbryt-
ning, sidbrytning, sidhuvud, vänstermarginal och kolumnutskrift. Ex-
empel på kommandorad:

$ pr -h sidhuvudtext -o8 textfil | lp

Formaterar filen textfil med en vänstermarginal om 8 positioner och
inleder varje ny sida med ett huvud bestående av texten "sidhuvud-
text". Skickar, slutligen, resultatet till utskriftskön.
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Utskrift

☞ Kommandot lp

$ lp filnamn
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6.29 Utskrift

Egentligen skulle inget speciellt utskriftskommando behövas; om skri-
varen är ansluten till tex/dev/tty 10 så skulle en utskrift kunna
genomföras med "vanlig" omdirigering.

$ cat textfil > /dev/tty10

Och det kommer att fungera (möjligen kan filskyddet lägga hinder i
vägen). Men problem uppstår när två personer vill skriva ut sam-
tidigt; ett kö-system är nödvändigt.

6.29.1 Kommandot lp

Kommandot lp tar hand om dokumentet och lägger in det i en kö till
den skrivare man valt. Ytterliggare finesser i lp-kommandot är att
skrivaradministratören kan lägga in formateringsfilter som doku-
mentet passerar innan det når skrivaren. Formateringen kan t.ex.
bestå i att förse dokumentet med en vänstermarginal eller sidnum-
rering. För att skriva ut ges kommandot:

$ lp filnamn

Dokumentet kommer att skrivas ut på datorsystemets standardskri-
vare. Man kan dirigera utskriften till en annan skrivare genom att
använda kommandotillägget -d skrivarnamn. Ytterliggare ett alterna-
tiv att ändra standarddestination är att definiera omgivningsvariabeln
LPDEST till önskad skrivare. Denna definition lägger man lämpligen i
inloggningsfilen, .profile om man anväder Bourne Shell. Om man har
definierat starka filskydd kan lp-kommandot inte läsa filen. Skriv då
istället:

$ lp < filnamn
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Utskrift

☞ Kommandot lpstat

$ lpstat -t
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6.30 Utskrift

6.30.1 Kommandot lpstat

För att ta reda på vilka skrivare som finns tillgängliga ger man kom-
mandot:

Man får då reda på de skrivare som kan väljas. När man har skickat
ett dokument till utskrift köas det i väntan på att skrivaren ska bli
ledig och man får ett "kvitto" på att dokumentet ligger i kön. Om man
inte vill att dokumentet skall skrivas ut, kan man med kommandot
cancel ta bort utskriften från kön. Som parameter till cancel-komman-
dot ger man "kvitto-numret" som lp gav då dokumentet placerades i
kön. Kommandot lpstat ger information om vilka utskrifter som ligger
i kön, och på vilka skrivare dessa skall skrivas ut.
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Syntax för lp
lp -c -dnamn -m -nantal -otillägg -s -ttitel -w

☞ Tabell: lp-kommandot
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6.31 Syntax för lp
lp -c -dnamn -m -nantal -otillägg -s -ttitel -w

6.31.1 Tabell: lp-kommandot
c skicka en kopia av filen till kön
dnamn välj en viss skrivare eller klass av skrivare
m skicka ett elektroniskt brev när dokumentet är

utskrivet
nantal antal kopior
s stäng av de meddelanden som lp kommandot ger
otillägg skicka ordet tillägg till utskriftsprogrammet
ttitel skriv titel på flaggsidan
w skriv ett meddelande på terminalen när dokumentet

är utskrivet

6.31.2 Tabell: lp-kommandot
lp filnamn skriv ut fil
cancel namn ta bort ett visst angivet dokument eller, om namn

är ett skrivarnamn, aktuellt dokument

lpstat visa status på lp kön. Kommandotillägget -t innebär:
visa all information

disable namn stäng av utskriftmöjligheterna på skrivaren namn.
Kommandotillägget -r, kan användas för att ange
anledning. Exempel:
$ disable rum11 -r "papperet är slut"

enable namn aktivera utskrift på skrivaren namn
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Kommandot write

☞ Tillvägagångssätt

$ write mikael
Hej här kommer en rad
<ctrl-d>
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6.32 Kommandot write

Kommandot write är närmast att jämföra med en texttelefon. Funktio-
nen är mycket primitiv standardfunktion.

6.32.1 Tillvägagångssätt

Så här går det till:

$ write mikael

varefter mikael svarar: write ture

Message from mikael

hej hur mår du -o
jag mår bra -o
det var roligt att höra -oo
$ <EOT>

Personerna skriver var sin rad och avslutar t.ex. med -o (står för
"over") och så blir det den andres tur. Disciplin är nödvändig; man kan
inte "skriva i mun på varandra", texten blandas då till en sörja som är
fullständigt oläsbar. Samtalet avslutas med att initiativtagaren skriver
-oo ("over and out") och trycker CTRL-D. Nu finns det betydligt ele-
gantare lösningar där två eller flera personer kan bildskärmstelefon-
era med varandra. Det går till så att varje person får en del av övrigas
bildskärm och man kan på så sätt undvika att text blandas.
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Övningar: Kommandon

☞ Några kommandon

☞ Söka filer

☞ Filtyper
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6.33 Användbara program för filer

6.33.1 Målsättning

I denna övning skall vi använda några av de kommandon vi lärt oss.
Självfallet kan du själv hitta på egna saker att åstadkomma.

6.33.2 Några kommandon

Det finns många enkla kommandon att börja med. Under /usr/bin
finns de flesta kommandon du kan vara intresserad av. Börja med att
göra ls /usr/bin för att lista kommandona. Därefter kan du göra
man kommando för att få reda på vad kommandot utför. Prova följande
kommandon;

man man - Manualsidorna
echo - Skriv något på skärmen
date - Aktuellt datum
rm - Ta bort filer
mv - Flytta filer
cp - Kopiera filer
mkdir - Skapa ny katalog
rmdir - Ta bort en katalog

6.33.3 Söka efter filer

Söka efter filer är speciellt bra när man skall ta backup.

* Sök efter filen persdb med startkatalog en nivå ovanför din hemmakatalog.
* Sök efter alla filer som börjar på "p" med start på din hemmakatalog.
* Du vet att filen stdio.h skall ligga någonstans under katalogen /usr.

Starta en sökning efter filen där.
* Lista endast alla kataloger med start på din hemmakatalog.

6.33.4 Information om filtyper

Ibland kan det vara bra att veta vilken typ av fil vi har att göra med.
Det är intre roligt att råka få en binärfil i editorn.

* Kontrollera vilka typer av filer som finns i din hemmakatalog samt på
katalogerna /dev och /usr/bin.

6.33.5 Söka efter text

Om vi har vanliga textfiler kan vi leta efter information inne i filen.

* Sök fram någon person i filen persdb m.h.a. kommandot grep.
* Sök fram informationen om dig som användare i filen /etc/passwd.
* Hitta på ett kommando som lista alla kataloger. (Tips: ls -l ger en lista

med filnamn där alla kataloger börjar med bokstaven "d".)

6.33.6 Klippa ut fält och kolumner
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Om textfilerna är strukturerade är det lätt att klippa ut enskilda fält
eller rader.

* Plocka ut fälten namn och ålder för alla personer ur filen persdb.
(Glöm ej att tala om vilken fältavskiljare som gäller).

* Plocka fram användarnamn, fullständigt namn och startprogram för alla
användare ur filen /etc/passwd.

* Plocka fram vilka dagar som är söndagar för en viss månad vid ett visst år.

6.33.7 Sortera filer

Ofta behöver man kunna sortera datamängder.

* Sortera din persdb fil efter gatuadress.
* Sortera filen efter ålder.
* Visa samtliga inloggade i maskinen, sorterade på användarnamn.
* Plocka fram endast användarnamn ur /etc/passwd vilka

kör programmet /bin/csh som startskal. Presentationen ska
sorteras efter användarnamnen.
(Tips: grep ... | cut ... | sort)

6.33.8 Omdirigering

När vi manipulerat filerna behöver vi kunna lagra resultatet.

* Kommandot sort sorterar en fil eller en dataström på skärmen. Sortera
filen persdb och lagra resultatet i filen persdb.sort.

* Starta ett C Shell och ge därefter följande kommandon. Studera resultaten:

cat persdb.sort
who > persdb.sort
cat persdb.sort
set noclobber
sort persdb > persdb.sort
sort persdb >> persdb.sort
cat persdb.sort
exit

* Lista alla filer i katalogen /usr/bin och lägg resultatet i
filen usrbin. Gör därefter om listningen utan
omdirigering. Ser innehållet i filen usrbin likadant ut?

6.33.9 Rörledningar

Istället för att mellanlagra resultatet kan vi sända utdata som indata
tillnästa program.

* Låt UNIX skriva ut antalet inloggade användare. (who -> wc)
* Lista, sida för sida, alla filer på katalogen /dev. (ls -> more)
* Hur många filer finns det i katalogen /usr/bin. (ls -> wc)
* Plocka med hjälp av en kombination av head och tail ut raderna 3-5

ifrån filen persdb.

6.34 Överkurs

Här kommer ytterligare en övning för dig som hinner med.

Ett kommando för att lista filstorlek och filnamn för vanliga filer
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önskas. Kommandot skall sortera filerna i storleksordning och lista fil-
erna sida för sida. Pröva kommandot på katalogen /usr/bin.

Tips: ( ls -> grep -> cut -> sort -> more)

ls -l /usr/bin ger all information om alla filer. Första tecknet på varje
rad (i filskyddet) är ett "-" för vanliga filer.
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Lösningar: Kommandon

☞ Söka filer

☞ Omdirigering

☞ Rörledningar

☞ Klippa ut fält och kolumner

OH-Bild 6 - 34

Anteckningar:
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6.35 Unix Kommandon

6.35.1 Sammanfattning

Övningen ger bara exempel på några av de möjligheter som finns. I
Unix finns totalt över 850 olika små kommandon. Alla dessa kan kom-
bineras.

6.35.2 Några enkla kommadon

Även om många av de kommandon du provar ser enkla ut kan dom
tillsammans med andra utföra mycket komplicerade uppgifter. Titta
tillexempel på denna lilla kommandosnutt. Vad tror du att den gör?

#!/bin/sh
# dtree - directory disply utility
(cd $1; pwd)
find $1 -type d -print | sort -f |
sed -e "s,ˆ$1,," -e "/ˆ$/d" -e \
"s,[ˆ/]*/\([ˆ/]*\)$,\‘-----\1," -e "s,[ˆ/]*/, | ,g"

6.35.3 Söka efter filer

Vi kan leta efter filer med find

find .. -name persdb -print
find . -name "p*" -print
find /usr -name stdio.h -print
find . -type d -print

6.35.4 Information om filtyper

Kommandot file använder filen /etc/magic för att avgöra vilken fil
vi har att göra med.

file *
file /dev
file /usr/bin

6.35.5 Söka efter text

Innehållet efter viss information i en fil sökes med grep.

grep Kalle persdb
grep kurs2 /etc/passwd
ls -l | grep ˆd

6.35.6 Klippa ut fält och kolumner

Ibland kan man behöva klippa ut vissa kolumner ur en fil.

cut -d: -f1,4 persdb
cut -d: -f1,5,7 /etc/passwd
cal 1 2000 | cut -c19-20
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6.35.7 Sortera filer

Innehållet i en fil kan sorteras med sort.

sort -t: +1 persdb
sort -t: -n +3 persdb
who | sort
grep "/bin/csh$" /etc/passwd | cut -d: -f1 | sort

6.35.8 Omdirigering

Resultatet från ett kommando kan styras om till en utfil. Det är kom-
mandotolken som öppnar och stänger filerna.

sort persdb > persdb.sort
ls /usr/bin > usrbin
ls /usr/bin
cat usrbin

6.35.9 Rörledningar

Rörledningen "pipe" är en av kommandotolkens starkaste egenskaper.

who | wc -l
ls /usr/bin | wc -w
head -5 persdb | tail -3

6.36 Överkurs

Här är en liten svårare nöt...

ls -l /usr/bin | grep ˆ- | cut -c34-41,55-79 | sort | more
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Kapitel 7

Script programmering

7.0 Att skriva scripts

När man kombinerar ett eller flera program att göra många saker på
en gång kallar man det att göra scripts.

Ett script sammanfattar en rutinuppgift till en helhet. Genom att byg-
ga script kan man genomföra standarduppgifter på ett enkelt och
smidigt sätt.

7.0.1 Grunden för administration

Att göra scripts ligger till grund för all systemadministration. I detta
kapitel skall vi titta på de grundläggande principerna för script.

Om du vill lära dig mer om systemadministration hänvisar vi dig till
Unix påbyggnadskurs.
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Skalprogrammering

☞ Bourne Shell

$ chmod u+x filnamn

OH-Bild 7 - 1

Anteckningar:
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7.1 Skalprogrammering

7.1.1 Bourne Shell

En kommandofil är som namnet indikerar en fil med kommandon;
skal-kommandon (shell-kommandon). Det finns mer än ett komman-
dospråk i UNIX, exempelvis Bourne Shell (sh), C-Shell (csh) och Korn-
shell (ksh). För interaktivt bruk används csh och ksh mera än sh, men
när det gäller kommandofiler är Bourne Shell nästan allenarådande.
Det fungerar alldeles utmärkt att använda csh som interaktivt kom-
mandoskal och att skriva kommandofiler i Bourne Shell. En kom-
mandofil kan bestå av ordinära kommandon, men också av speciella
kontrollstrukturer, som gör att t.ex. argument från kommandoraden
kan läsas in och bearbetas i kommandofilen. Dessa egenskaper innebär
att kommandofiler kan betraktas som ett programspråk med i stort
sett alla de möjligheter som normalt ingår i ett programmeringsspråk.
Dock bör det påpekas att det finns begränsningar och att kommandofil-
er är CPU-krävande (d.v.s. långsamma) när de exekveras. För att ex-
ekvera en kommandofil kan man antingen göra den exekverbar med
kommandot:

$ chmod u+x filnamn

och därefter skriva kommandofilens namn som ett kommando direkt
efter promptern. Som ett alternativ kan man ge kommandot:

$ sh filnamn

då kommer kommandofilen att exekveras omedelbart.
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Skalprogrammering

☞ Kontrollstrukturer

☞ Begrepp

☞ Exitstatus

☞ Kommandolista

☞ Argumentlista

OH-Bild 7 - 2

Anteckningar:

© Raditex AB - 1998

- Kap 7 Sida 286 - SCRIPTS.KAP SkalProg2.txt



7.2 Skalprogrammering

7.2.1 Kontrollstrukturer

Ett ordinärt programmeringsspråk innehåller konstruktioner för att
göra villkorliga vägval i programflödet. Funktioner såsom: IF-THEN-
ELSE och WHILE är exempel på sådana. Dessa möjligheter finns
också att tillgå när man skriver kommandofiler.

7.2.2 Begrepp

Innan presentationen av de olika kontrollstrukturerna, en definition
av några begrepp.

7.2.3 Exitstatus

Om ett kommando utför sitt arbete med ett lyckat resultat returneras
exitstatus=0, annars returneras ett värde större än 0. Exitstatus
används för att styra ett programflöde och har den logiska funktionen
sant/falskt.

7.2.4 Kommandolista

En kommandolista kan bestå av:

- ett eller flera kommandon separerade av semikolon. Det är oftast
kommandolistans exitstatus som är av intresse

- en pipe eller en sekvens av pipe:ar
- i kommandofiler används också kommandona false, true och : (kolon),
där false alltid ger en falsk exitstatus och true och : alltid ger
en sann exitstatus

- tester av giltighet och förekomst av variabler, filer och kommandon

En kommandolistas exitstatus bestäms av det sist utförda kommandot
i listan.

7.2.5 Argumentlista

En argumentlista kan skapas genom:

- parametersubstitution
- kommandosubstitution
- filnamnsexpansion
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Inläsning av data

☞ Read-kommandot

☞ Syntax för read

read variabelnamn1 variabelnamn2 variabelnamn3

OH-Bild 7 - 3

Anteckningar:
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7.3 Inläsning av data

7.3.1 Read-kommandot

Data till kommandofiler kan hämtas på flera sätt: genom positionsvari-
abler på kommandoraden, genom inläsning från filer och dessutom
genom interaktiv inmatning från användaren, via tangentbordet. Med
kommandot read kan ett eller flera argument läsas in och sparas i in-
terna variabler i den kommandofil som utför read kommandot.

7.3.2 Syntax för read
read variabelnamn1 variabelnamn2 variabelnamn3

Kommandoskalet läser från stdin och lägger successivt de inlästa
värdena i variablerna. Om det finns fler inmatade värden än det finns
mottagande variabler kommer den sista variabeln att erhålla det som
blir över av inmatningen. Om det finns färre inmatade värden än mot-
tagande variabler kommer de variabler som inte får några värden att
vara tomma strängar. Ett programexempel:

if [ "$#" -ne 1 ]
then
echo "skriv ditt namn: read NAMN
else NAMN=$1
fi
echo "Hej $NAMN, hur mår du"

Om det inte finns någon positionsvariabel på kommandoraden kommer
kommandofilen att ge uppmaningen: skriv ditt namn, och tilldela vari-
abeln NAMN det som skrivs. Slutligen kommer värdet av variabeln
NAMN skrivas på stdout, vilket är skärmen om inte utskriften har
dirigerats om.
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Inläsning av data

☞ Read-kommandot

☞ Data via positionsvariabler

$ ture slusk bov tjuv elak

OH-Bild 7 - 4

Anteckningar:
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7.4 Inläsning av data

Data till kommandofiler kan ges på kommandoraden som parametrar.
Om kommandofilens namn är ture och man ger kommandot:

$ ture slusk bov tjuv elak

Orden "slusk bov tjuv elak" är positionsvariabler och kan läsas in och
bearbetas av kommandofilen ture. Namngivningen är enkel; den första
positionsvariabeln heter $1, den andra $2 o.s.v. Om man i kommand-
ofilen vill ta reda på antalet variabler använder man specialvariabeln
$#. Ett exempel:

# dum kommandofil
#
echo "antalet positionsparametrar är $# styck"
echo "..innehållet $1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 $8 $9"

Man kan bara ha nio variabler åt gången. Om man har flera hamnar
dessa i $9. Men det går att komma runt även denna begränsning: kom-
mandot shift skiftar alla variabler ett steg: $1 går förlorad, $2 blir $1,
$3 blir $2 o.s.v. Det finns också möjligheter att läsa in data med read
och att därefter överföra det inlästa datat i positionsvariabler.
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Kontrollstrukturer

☞ For-loopen

for namn in argumentlista
do

kommandolista
kommandolista
. . .

done

OH-Bild 7 - 5

Anteckningar:
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7.5 Kontrollstrukturer

7.5.1 For-loopen

For-loopen används för att exekvera en uppsättning kommandon ett
visst antal gånger. Kommandona mellan do och done kommer att ex-
ekveras så många gånger som antalet argument i argumentlistan. Om
ingen argumentlista anges antas värdet "$*" vilket står för alla posi-
tionsvariabler. Loopen kommer i detta fall att genomföras lika många
gånger som antalet positionsvariabler.

for namn in argumentlista
do

kommandolista
kommandolista
. . .

done

Exempel:

for x in *
do

echo $x
done

Argumentlistan * innebär att alla filer i aktuell katalog i tur och ord-
ning blir argument till loopen genom att de kommer att tilldela sitt
värde till variabeln namn. For loopen kommer att "snurra" lika många
gånger som antalet filnamn i aktuell katalog. För varje varv skrivs re-
spektive argument, d.v.s. filnamn, ut på skärmen.
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Kontrollstrukturer

☞ Case-loopen

case argumentlista in
mönster) kommandolista ;;
mönster) kommandolista ;;

...)...;;
*) ;;

esac

OH-Bild 7 - 6

Anteckningar:
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7.6 Kontrollstrukturer

7.6.1 Case-loopen

Med case kan man jämföra ett inläst värde, positionsvariabeln, med
ett antal olika mönster. När sökningen ger träff, d.v.s.
värdet=mönstret, utförs det eller de kommandon som står på samma
rad som mönstret. Och om inget mönster stämmer fås träff vid * som
står för alla kombinationer av mönster. Observera att varje mönster-
rad avslutas med två semikolon (;;). Detta beror på att man kan skriva
flera kommandon på varje rad och dessa åtskiljs, enligt gängse syntax,
med ett semikolon.

case argumentlista in
mönster) kommandolista ;;
mönster) kommandolista ;;

...)...;;
*) ;;

esac

Exempel: filen lat innehåller följande:

$ cat lat

case "$1" in
datum) date ;;

katalog) ls -l ;;
vilka) echo "inloggade är";who ;;

*) echo felaktigt val ;;
esac

Positionsvariabeln $1 avgör vilket av de tre olika alternativen som ska
utföras. Om inget sökmönster stämmer eller om parametern är tom
ges felutskrift.
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Kontrollstrukturer

☞ If-kommandot

if kommandolista1
then kommandolista2
else kommandolista3

fi

OH-Bild 7 - 7

Anteckningar:
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7.7 Kontrollstrukturer

7.7.1 If-kommandot
if kommandolista1
then kommandolista2
else kommandolista3

fi

Om exit-status från kommandolista1 är noll d.v.s. rätt, utförs komman-
dolista2, annars utförs kommandolista3. Exempel:

for i in *
do
if [ -d "$i" ]
then echo Katalog : $i
fi

done

För varje fil (*) i aktuell katalog, undersök om denna fil är en filkatalog
[ -d "$i" ], och i så fall skriv ut dess namn på skärmen. Konstruktionen
[ -d "$i" ] kallas test-kommando.
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Kontrollstrukturer

☞ While-until looparna

until kommandolista1
do kommandolista2

done

OH-Bild 7 - 8

Anteckningar:
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7.8 Kontrollstrukturer

7.8.1 While-until looparna
until kommandolista1
do kommandolista2

done

Så länge kommandolista1 ger exitstatus > 0 (d.v.s. falsk) genomförs
kommandolista2.

while kommandolista1
do kommandolista2

don

Så länge kommandolista1 ger exitstatus=0 (d.v.s. sann) genomförs
kommandolista2. Exempel:

#
# vänta på att kalle ska logga in
#
until who | grep "ˆkalle" > /dev/null
do

sleep 60
done

echo "Kalle är inloggad"

Så länge som kalle inte är inloggad genomförs loopen, d.v.s. kommand-
ofilen "sover" 60 sekunder. När villkoret blir sant avslutas loopen och
texten Kalle är inloggad skrivs på skärmen. Kombinationen av who
och grep är något listig i kombination med omdirigeringen till
/dev/null. Vad vi söker är bara svaret sant eller falskt och därför
skickas resultatet till "papperskorgen" /dev/null.
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Kontrollstrukturer

☞ Villkorsstyrning

☞ Test-kommandot

test uttryck
eller
[ uttryck ]

OH-Bild 7 - 9

Anteckningar:
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7.9 Kontrollstrukturer

7.9.1 Villkorsstyrning

7.9.2 Test-kommandot

För att kunna testa förekomster av filer, likheter mellan numeriska
värden och innehållet i strängar finns ett kommando som kallas test.
Detta kommando, som oftast används inne i en kommandofil, sätter
exitstatus beroende på om vissa bestämda förutsättningar har upp-
fyllts eller inte. I positiva fall, d.v.s. om testet utföll till belåtenhet, blir
exitstatus noll, annars skild från noll. Syntaxen för test. Testkomman-
dot kan skrivas på två olika sätt:

test uttryck
eller
[ uttryck ]

"Uttryck" beskriver vad som skall testas. De tillstånd som kan testas
är:

- kommandoexekvering, exitstatus
- filer, t.ex. förekomst, skrivskydd m.m.
- numeriska och logiska värden, t.ex. likheter, skillnader,
större än, mindre än

- strängar
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Kontrollstrukturer

☞ Villkorsstyrning

☞ Exempel: Test

if test "$1" = mats
then
echo "Hej mats, trevligt att råkas"
fi

OH-Bild 7 - 10

Anteckningar:
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7.10 Kontrollstrukturer

7.10.1 Villkorsstyrning

7.10.2 Exempel: Test

Om första argumentet på kommandoraden är mats skrivs texten: Hej
mats, trevligt att råkas, ut på skärmen, annars händer ingenting.
Testkommandot kan antingen skrivas som

if test "$1" = mats
then
echo "Hej mats, trevligt att råkas"
fi

eller kan tecknen [ och ] användas enligt nedan:

if [ "$1" = mats ]
then
echo "Hej mats, trevligt att råkas"
fi

Om man vill ta reda på förekomst och rättighet till en fil:

if [ -w "$FIL" ]
then
echo "filen $FIL finns och är skrivbar"
fi

När man vill vara säker på att tillräckligt många positionsvariabler
finns på kommandoraden:

if [ "$#" -ne 3 ]
then
echo "för få positionsvariabler, ska vara 3"
exit 1
fi
...
...
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Övningar: Kommandofiler

☞ Parametrar till scripts

☞ Beräkningar

☞ Filoperatorer

☞ Menysystem

OH-Bild 7 - 11

Anteckningar:
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7.11 Kommandofiler

7.11.1 Målsättning

Målsättningen är att du ska få en inblick i hur scripts arbetar och vad
du kan göra med dessa.

I följande övningar ska vi jobba med kommandofiler. Samtliga kom-
mandofiler ska vara skrivna för Bourne Shell. D.v.s. första raden bör se
ut enligt följande:

Exempel: 4

#!/bin/sh

Observera att en kommandofil måste göras exekverbar för att den ska
kunna gå att köra. Detta görs med kommandot chmod.

chmod u+x filnamn

7.11.2 Parametrar till kommandofiler

Skriv en kommandofil kallad, statargs, vilken skriver ut värdet på tidi-
gare övnings-KALLE-variabler, antalet argument på kommandoraden
samt argument 0 t.o.m. 3.

Filen statargs

echo $kalle
echo $KALLE
echo $#
echo $0
echo $1
echo $2
echo $3

Kör kommandofilen med nedan angivna argument och kontrollera re-
sultatet.

statargs
statargs ett tu tre
statargs hej svejs i lingonskogen
statargs "hej svejs" ’i Lingonskogen’
statargs $HOME $KALLE

7.11.3 Aritmetik och for

Skriv en kommandofil, dynargs, som dynamiskt skriver ut alla ins-
kickade argument enligt följande:

Resultat vid körning:
1 : kalle
2 : nisse
3 : lisa
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Testkör kommandofilen med samma argument som i föregående övn-
ing.

7.11.4 Filoperatorer och if

Skriv en kommandofil, filtest, som talar om ifall första argumentet är
en vanlig fil, en katalog eller något annat.

filtest persdb
persdb är en vanlig fil

filtest /usr
/usr är en katalog

filtest xzuwq
xzuwq är något annat

7.11.5 Skottår

Skriv en kommandofil, skottar, som anger om ett visst år är ett skottår
eller inte. Årtalet skall skickas med som argument 1. (Tips: cal 2 årtal
ger februarikalendern för valt årtal. Sök md hjälp av kommandot grep
efter 29 i denna. Om träff görs så är det skottår annars inte.)

skottar 1994
1994 är inte ett skottår

skottar 1992
1992 är ett skottår

7.11.6 Dagberäkning

Skriv en kommandofil, dagar, som räknar ut antalet dagar i angiven
månad. Månaden skall ges som argument 1 och vara en siffra mellan
1 och 12. (Tips: cal månad 1994 ger en månadsutskrift för vald månad.
Räkna med hjälp av wc -w antalet ord i denna utskrift. Dra ifrån an-
talet ord som används för månadstitel och dagrubriker.)

7.11.7 Egen ls

Gör om överkurs-övningen under kapitlet Omdirigering. Lägg kom-
mandot i en kommandofil och låt katalogen på vilken filerna ska listas
svara mot argument 1. Kalla filen myls

7.11.8 Läsa kommandofiler

Vad gör följande kommandofil:

#!/bin/sh
if [ $# -eq 0 ]
then

echo "No filename supplied"
exit 1

fi

if [ -f "$1" -a -r "$1" ]
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then
for dir in ‘grep ˆkurs /etc/passwd | cut -d: -f6‘
do

echo "Copying $1 to $dir"
cp $1 $dir

done
else

echo "$1 is not a regular file or no read access to it"
exit 1

fi

7.11.9 Menysystem

Skriv en kommandofil, meny, vilket presenterar en meny enligt nedan.
Menyn ska ligga i en oändlig loop vilken inte avslutas förrän Q väljs.
Använd switch för att styra vilken av operationerna som ska utföras
och se till att den också utförs.

======== Meny ========
A. Lista alla filer
B. Lista påloggade användare
C. Kopiera en fil
D. Rensa skärmen
Q. Avsluta

Vad önskas:
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Lösningar: Kommandofiler

☞ Parametrar

☞ Beräkningar

OH-Bild 7 - 12

Anteckningar:
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7.12 Kommandofiler

7.12.1 Sammanfattning

När enskilda kommandon kombineras till större progam kan man
åstadkomma "ALLT".

7.12.2 Parametrar till kommandofiler

Filen: statargs
echo $kalle
echo $KALLE
echo $#
echo $0
echo $1
echo $2
echo $3

7.12.3 Aritmetik och for

Filen: dynargs
#!/bin/sh
cnt=1
for arg in $*
do

echo "$cnt : $arg"
cnt=‘expr $cnt + 1‘

done

7.12.4 Filoperatorer och if

Filen: filtest
#!/bin/sh
if [ -f "$1" ]
then

echo "$1 är en vanlig fil"
elif [ -d "$1" ]

echo "$1 är en katalog"
else

echo "$1 är något annat"
fi

7.12.5 Skottår

Filen: skottar
#!/bin/sh
if cal 2 "$1" | grep 29
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then
echo "$1 är ett skottår"

else
echo "$1 är inte ett skottår"

fi

7.12.6 Dagberäkning

Filen: dagar
#!/bin/sh
antal=‘cal "$1" 1994 | wc -w‘
echo "Månad $1 har ‘expr $antal - 9‘ dagar"

7.12.7 Egen ls

Här är ett exempel på hur man kan "uppfinna" egna kommandon.

Filen: myls
#!/bin/sh
ls -l "$1" | grep ˆ- | cut -c34-41,55-79 | sort | more

7.12.8 Läsa kommandofiler

Att läsa andras kommandofiler är ett bra sätt att få tips och ideer på
hur man kan gå tillväga.

Vad gör kommandofilen ?

Jo, den kopierar en fil, vars namn ges som argument
1, till hemmakatalogen för alla användare som börjar med "kurs".

1.
Kontrollerar att minst ett argument skickats med på kommandoraden. Om
så ej är fallet ges ett felmeddelande och kommandofilen avslutas med
status 1.

2.
Kontrollerar om första parametern är namnet på en vanlig fil och att vi har
läsrättigheter till den. Om så ej är fallet trillar vi in i else-satsen
där ett felmeddelande ges och kommandofilen avslutas med status 1.

3.
En for-loop löps igenom det antalet gånger som uttrycket mellan grave
accenterna returnerar ord. För varje ord tilldelas variabeln dir dess värde
och loopen löps igenom.

4.
Uttrycket mellan grave accenterna söker fram alla rader i /etc/passwd
som börjar på "kurs" (D.v.s. alla användare vars namn börjar på "kurs".)
Resultatet av sökningen skickas till cut som klipper ut det sjätte fältet
vilket är respektive användares hemmakatalog. Detta uttryck genererar
alltså en lista med hemmakataloger för de användare vars namn börjar på
"kurs".

5.
Varje varv i loopen skriver ut vilken fil som kopieras och till
vilken katalog och därefter utförs den egentliga kopieringen.
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7.12.9 Menysystem

Menysystemet kan se ut så här...

Filen: meny
#!/bin/sh
while true
do

echo "" ; echo ""
echo "======== Meny ========"
echo "A. Lista alla filer"
echo "B. Lista påloggade användare"
echo "C. Kopiera en fil"
echo "D. Rensa skärmen"
echo "Q. Avsluta"
echo ""
echo -n "Vad önskas: "
read val
echo ""

case $val in
a|A) ls -a ;;
b|B) who ;;
c|C) echo -n "Fil att kopiera: "

read source
echo -n "Destination: "
read dest
if cp $source $dest
then

echo "Kopierade $source till $dest"
else

echo "Kopieringen misslyckades"
fi ;;

d|D) clear ;;
q|Q) exit ;;
*) echo "Felaktigt val!!"

esac
done
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Kapitel 8

Kommunikation

8.0 Kommunikation i Unix

Ett område där Unix är speciellt starkt är kommunikation. Det finns
mängder av kommunikationsprogram; Mail, Filöverföring, fjärrinlog-
gning och mycket mera.

I detta kapitel ska vi studera några av de viktigaste kommunikations-
funktionerna som finns i Unix.
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Kommunikation

☞ Standardfunktioner

✧ ftp

✧ rcp

✧ rsh

✧ rlogin, telnet

✧ write, talk, phone

- Filkopiering
- Terminal
- Elektronisk post
- Nyheter (NetNews)
- WWW (World Wide Web)

OH-Bild 8 - 1

Anteckningar:
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8.1 Kommunikation

Kommunikation är ett stort ämne och har som företeelse kommit att få
en mycket framskjuten plats i dagens systemtänkande. Allteftersom
datorer kopplas i nät kommer behovet av kunskap om hur näten
används att öka.

8.1.1 Standardfunktioner

De standardfunktioner för kommunikation som levereras med ett
UNIX-system kan indelas i följande funktioner:

- Filkopiering
- Terminal
- Elektronisk post
- Utskrift
- Gemensamma filsystem
- Fjärrstart av disklösa arbetsstationer
- Namnservrar
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UUCP

☞ /usr/lib/uucp

☞ Egenskaper

- köra terminal mot andra datorer
- kopiera filer från en dator till en annan
- köra program i en fjärransluten dator
- skicka elektronisk post mellan UNIX-datorer

OH-Bild 8 - 2
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8.2 UUCP

UUCP är ett samlingsbegrepp för ett antal funktioner och tjänster för
kommunikation mellan UNIX-baserade datorer. Tyvärr finns goda
möjligheter till förvirring, då uucp (med små bokstäver) är ett kom-
mando som ingår i UUCP familjen.

Man använder kommandot uucp (förkortning för UNIX to UNIX Copy
Program) för att kopiera en fil från en dator till en annan. Tillbaka till
UUCP. Informationsutbytet mellan UUCP-anslutna datorer kräver
inte ständig kontakt, varje dator kan "spara" den information som ska
överföras och överföringen kan ske en gång per dag eller så ofta man
anser sig har råd med eller behov av.

8.2.1 /usr/lib/uucp

Uppkopplingstillfälle och övriga uppgifter som rör kommunikationen
definieras i några filer i filkatalogen /usr/lib/uucp. Normalt utgör
filkatalogen /usr/lib/uucp en plats där filer, brev och annat som ska
överföras lagras i väntan på uppkoppling.

8.2.2 Egenskaper
- köra terminal mot andra datorer
- kopiera filer från en dator till en annan
- köra program i en fjärransluten dator
- skicka elektronisk post mellan UNIX-datorer

Den fysiska kopplingen mellan de datorer som ingår i kommunikation-
snätet utgörs antingen av ett vanligt "terminalsnöre" (om datorerna
står nära varandra) eller en modemförbindelse. Modemet kan vara av
typen automatuppringande, vilket innebär att den egna datorn kan
etablera förbindelse med andra datorer på "egen hand" då behov för
detta finns.
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UUCP

☞ Tjänster

☞ Terminal

☞ cu kommandot

☞ Tabell: cu
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8.3 UUCP

8.3.1 Tjänster

Det finns mängder av funktionstjänster som är kopplade till UUCP.

8.3.2 Terminal

Terminalfunktionen i UUCP innebär att man kan ansluta sin terminal
till en annan dator istället för den som terminalen rent fysiskt är kop-
plad till. I ett standard-system finns alltid terminalkommandot cu som
tillsammans med ett modem används för att koppla upp en förbindelse
till en annan UNIX-dator eller en dator med annat operativsystem.
Vanligen finns också programmet Kermit, ett s.k. public domain-pro-
gram som innehåller både terminalfunktion och filöverföring.

8.3.3 cu kommandot

cu står för "call UNIX" och ger möjlighet att via ett vanligt modem kop-
plat till den egna datorn ringa upp och logga in i ytterliggare en dator.
För att kunna använda cu måste systemadministratören göra en del
definitioner. För att använda cu-kommandot skriv:

$ cu -l ttyxx -s hastighet

Där xx står för aktuell tty-port och -s anger hastighet i bit/s (1200,
2400 etc). Till de flesta datorer finns någon form av automatup-
pringande modem som kan användas via cu kommandot. Hanteringen
av sådana modem följer, i de flesta fall, den sk Hayes-standarden.
Hayes är, i modemsammanhang, ett kommandospråk som används för
att beordra modemet att ringa ett visst telefonnummer. Efter att man
skrivit ovan angivna kommando och tryckt RETUR svarar datorn:

connect

Man står nu i direkt kontakt med modemet och kan via kommandon få
modemet att ringa det önskade telefonnumret.
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UUCP

☞ cu kommandot

atdt12345
atdtOT12345

☞ Tabell: cu
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8.4 UUCP

8.5 cu kommandot

När man står i direkt kontakt med modemet kan man få modemet att
ringa det önskade telefonnumret. Skriv:

atdt12345

Där 12345 byts mot det önskade telefonnumret, tryck RETUR, och
efter en stund får man kontakt med den uppringda datorn. Om
modemet är kopplat via företagets växel måste man först slå någon sif-
ferkombination för att "komma ut på linjen". Vanligen siffran 0, det är
också vanligt att man måste vänta på kopplingston innan numret kan
slås. Allt detta kan modemet beordras att göra. Skriv:

atdtOT12345

Där OT innebär att siffran 0 slås och att modemet därefter väntar på
kopplingston innan de övriga siffrorna skickas. När cu är uppkopplat
finns följande kommandon:

˜. Avbryt kopplet
˜! Gå, tillfälligt, till kommandoskalet i den egna datorn
˜!cmd... Kör kommandot cmd i den egna datorn (via sh -c)
˜$cmd... Kör kommandot cmd i den egna datorn. Eventuella utskrifter

sänds till den uppringda datorn
˜%cd Byt filkatalog i egna datorn
˜%take from [ to ] Kopiera fil från den uppringda datorn till den egna
˜%put from [ to ] Kopiera fil från den egna datorn till den uppringda
˜%break Skicka BREAK till den uppringda datorn
˜%nostop Växlar mellan användning av Xon/Xoff och ingen

flödeskontroll
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UUCP

☞ Tjänster

☞ Filöverföring

$ uucp lufsen!/uucppublic/provfil .

☞ UUCP-kommando
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8.6 UUCP

8.6.1 Tjänster

8.6.2 Filöverföring

Ibland använder man UUCP-funktionerna mera påtagligt, ett exempel
är när man behöver kopiera en fil från en annan dator. Så här kan en
kommandorad se ut:

$ uucp lufsen!/usr/spool/uucppublic/provfil .

Filen /uucppublic/provfil i datorn lufsen kopieras till aktuell katalog i
den egna datorn och ges där samma namn. Programmet uucico utgör
kopplingen mellan UUCP funktionerna och den fysiska uppkopplin-
gen. Tabellen nedan beskriver de olika UUCP-kommandonas funk-
tioner. För en närmare beskrivning av respektive kommandos syntax
hänvisas till manualen:

uucp kopiera filer mellan fjärranslutna datorer
uux beordra körning av ett program i en fjärransluten dator
uuxqt utför körning av ett kommando på beställning från en

fjärransluten dator
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Elektronisk post

☞ Mail

☞ Skriva brev

$ mailx användarnamn

OH-Bild 8 - 6
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8.7 Elektronisk post

8.7.1 Mail

8.7.2 Skriva brev

När man vill skriva och skicka brev till någon ger man kommandot:

$ mailx användarnamn

och efter en stund skrivs följande:

Subject:

Här skriver man rubriken på meddelandet. Fortsätter med RETUR
och skriver brevtexten. Avslutning av inskrivningen sker med CTRL-D
på egen rad. Ibland vill man förmodligen skriva långa brev och inklud-
era andra texter eller programlistor i brevet. Då är det lämpligare att
skriva brevet i någon editor, förslagsvis vi. Det finns två möjligheter
att åstadkomma detta. Man skriver brevet i editorn, inkluderar de filer
som önskas och avslutar editeringen. Därefter ger man kommandot:

$ mailx mottagare < filnamn

Omdirigering är bra att kunna i alla sammanhang. Ett annat alterna-
tiv är att skriva:

$ mailx mottagare
Subject: PROV

Därefter skriver man en egen rad üv. På amerikanska terminaler blir
det ˜v. Man kommer då automatiskt in i editorn vi där man kan skriva
brevet, inkludera andra dokument o.s.v. Avsluta editeringen på vanligt
vis (<ESC>ZZ eller <ESC>:wq) och avsluta därefter med CTRL-D på
egen rad.
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Elektronisk post

☞ Mail

☞ Initieringsfil för mailx

☞ Adresseringssätt

sunic!mcvax!amdator!caldator!erik

person@dator.org
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8.8 Elektronisk post

8.8.1 Mail

8.8.2 Initieringsfil för mailx

När man startar mailx för att läsa eller skriva brev läses filen
$HOME/.mailrc. I denna fil kan man ha definitioner av de speciella
variabler som kommer till användning i mailx. Som exempel kan
nämnas variabeln VISUAL, som definierar vilken editor man föredrar,
och PAGER där man anger vilken "sidindelare" som man vill använda.

8.8.3 Adresseringssätt

Ofta vill man kanske brevväxla med personer utanför den egna organi-
sationen. Ett världsomspännande brevlåde- och konferenssystem gör
det möjligt att brevväxla med personer i alla länder och världsdelar.
Adresseringen följer två olika principer. Båda adresseringssätten är
dock möjliga att använda. För att börja med den äldsta så beskrivs
adressen enligt en tänkt distributionsväg. Exempel:

sunic!mcvax!amdator!caldator!erik

Adressen beskriver exakt vilken väg brevet skall gå för att slutligen
hamna hos mottagaren erik. Namnen sunic!mcvax!amdator!caldator är
alla namn på datorer, inte på användare. Brevet skickas med andra
ord från dator till dator innan det slutligen når mottagaren. Problemet
här att man måste känna till hela vägen i detalj från avsändare till
mottagare. Och om någon av datorerna på vägen inte är i drift kom-
mer brevet antagligen inte fram. Av denna anledning infördes för
några år sedan en ny adressering enligt formen:

person@dator.org

Här låter man datorerna i nätet ta hand om problemet med att hitta
rätt väg, alternativa vägar och alla övriga problem. Detta adresser-
ingssätt kräver att datorerna i nätet är försedda med en databas som
anger vägar och alternativa vägar i nätet.
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Elektronisk post

☞ Mail

$ mailx
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8.9 Elektronisk post

Mail avsett för att skriva elektroniska brev. Mail ger möjlighet att skic-
ka brev till användare i den egna datorn men också till personer
anslutna till annan dator.

8.9.1 Mail

Det finns många olika mailsystem för UNIX-baserade datorer; gemen-
samt för alla är att de har ett postkontor som sköter distribution av
posten. I beskrivningen nedan ska vi studera ett av de användar-pro-
gram som finns, det vanliga standard-mail. Kommandot heter mailx.
Om man ger kommandot:

$ mailx

får man veta huruvida man har några brev väntande. Har man inga
inkomna brev får man följande utskrift:

No mail for ture

Har man däremot inkomna brev får man följande sammanställning:

$ mailx
mailx type ? for help
"/usr/mail/ture": 2 messages 2 new
>N1 root Wed Sep 16 07:45 32/1505

Utskriften talar om att man har två brev väntande och vem som har
skrivit dem. Man läser breven genom att antingen trycka RETUR eller
genom att ange den siffra som står framför respektive brev. När man
läst ett brev kan man spara det eller radera det. De sparade breven
finns i en fil i hem-katalogen. I normalfallet heter filen mbox. Avsluta
brevläsningen med kommandot q (quit). När som helst under arbetet i
mailx kan man begära hjälp genom att skriva ?.
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NetNews

☞ Världsomspännande system

☞ 20MB(?) per dygn

☞ Nyhetsläsare

✧ rn - read news

✧ trn - treaded read news

swnet.general 0000000071 00069 y
swnet.test 0000000139 00140 y
swnet.general 0000000000 00001 y
swnet.followup 0000000122 00119 y
swnet.unix 0000000043 00044 y
swnet.mail 0000000012 00013 y
swnet.mail.map 0000000000 00001 y
---<Klipp>----
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8.10 NetNews

I netnews diskuterar användare av ADB-system alla möjliga frågor.

Det finns MYCKET skräp på NetNews men det finns också MYCKET
nyttigt material. Programmerare brukar annonsera nya program på
NetNews.

Article 16908 of comp.unix.bsd:
Path: merope.saaf.se!admin.kth.se!news.kth.se!sunic!news.luth.se!eru.mt.luth.se!bloom
From: ti@bazooka.amb.org (Ti Kan)
Newsgroups: comp.unix.bsd
Subject: ANNOUNCE: xmcd v1.4 X11/Motif CD Player
Message-ID: <2156@bazooka.amb.org>
Date: 14 Feb 95 03:22:08 GMT
Organization: AMB Research Labs, Sunnyvale, CA
Lines: 325

--------------------
X M C D  version 1.4
--------------------

by Ti Kan

I am pleased to announce the release of xmcd version 1.4, a package
including xmcd, an X11/Motif-based CD player utility and cda, a command-
line driven, non-graphical CD audio player. This software represents
many months of development and refinements, as well as a beta test
program involving many dedicated individuals around the world.

The source code of this version of xmcd and cda supports the following
operating systems environments:

1. Apple A/UX (on Apple Macintosh 680x0)
- A/UX version 3.0 or later
(with devscsi module installed)

2. Data General DG/UX (on DG AViiON m88k)
- DG/UX version 5.4R3.00 or later

3. DEC OSF/1 (on DEC Alpha AXP)
- DEC OSF/1 version 1.3 or later

4. DEC Ultrix (on DECstation)
- DEC Ultrix version 4.3 or later
(with SCSI CAM installed)

5. FreeBSD (on Intel x86 PC-compatible)
- FreeBSD 2.1 or later with XFree86 (X11R5 or X11R6) +
Motif 1.2

---<Klipp>--------
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Filöverföring FTP

☞ FTP

File Transfer Protocol

☞ Automatisk filöverföring

ftp -n 194.5.7.8 <<!
user ...
cd pub/prog/...
!
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8.11 Filöverföring

För att föra över filer mellan maskiner kan man använda sig av ftp
(File Transfer Protocol). Egentligen är det en client-programvara som
användaren använder.

Vill man förenkla inloggnigen mellan maskiner kan man skapa en fil
som heter .netrc i hemmakatalogen. I denna skriver man sin
användare och sitt password. (Observera säkerhetsrisken.)

$cat .netrc
default login olle password olles345
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Kapitel 9

Administration

9.0 Grundläggande administration

I detta avsnitt ska vi titta på den grundläggande administrationen av
systemet. Du ska veta hur man lägger upp användare, grupper och hur
man ser till att användarna har rätt inloggningsscript.

Att konfigurera systemet, att köra olika startsystem brukar man
hänföra till mera avancerad systemadministration och detta penetr-
erar vi ordentligt i "Unix påbyggnadskurs".
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Filen /etc/passwd
$ cat /etc/passwd

root:x:0:1:0000-Admin(0000):/:
bin:x:2:2:0000-Admin(0000):/bin:
uucp:x:5:5:0000-uucp(0000):/usr/lib/uucp:
nuucp:x:10:10:0000-uucp(0000):/usr/spool/uucppublic:/usr/lib/uucp/uuci
lp:x:71:2:0000-lp(0000):/usr/spool/lp:
listen:x:72:4:0000-NETWORK:/usr/net/nls:

tom::200:200:Tom S:/home/tom:/usr/local/bin/bash
cs::101:100:Catharina Selfjord:/home/cs:/usr/local/bin/bash
niklas::201:200:Niklas:/home/niklas:/usr/local/bin/bash
ralf::202:200:Ralf Selfjord:/home/ralf:/usr/local/bin/bash
anders::203:200:Anders Halldin:/home/anders:/usr/local/bin/bash
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9.1 Filen /etc/passwd

Detta är en mycket central fil i ett UNIX-system. I filen finns all infor-
mation om användarna i systemet. Här finns användarnas login-namn,
lösenord (i krypterad form), uppgift om vilket kommandoskal som re-
spektive användare har valt mm.

9.1.1 Att byta lösenord

När man vill byta sitt lösenord till ett nytt, ger man kommandot pass-
wd:

$ passwd

Där $-tecknet är kommandomärket och detta skall man inte skriva
utan det får man av datorn. Datorn kommer nu be om ett nytt
lösenord:

$ passwd
Old password:
New password:
Re-enter new password:

Man svarar på frågorna och om man ger ett för kort lösenord kommer
datorn inte att acceptera detta, utan ber användaren att hitta på ett
nytt.
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Filen /etc/group

root::0:root
uucp::1:uucp,nuucp,news
bin::2:root,bin,daemon
sys::3:root,bin,sys,adm

I denna fil definieras de grupper som finns i ett system.
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9.2 Filen /etc/group

Här definieras de grupper som ingår i ett system. Gruppen har bety-
delse för filskydd och en användare kan tillhöra flera grupper. Varje
grupp beskrivs på en egen rad och varje rad beskriver ett antal egen-
skaper för respektive grupp.

$ cat /etc/group

root::0:root
uucp::1:uucp,nuucp,news
bin::2:root,bin,daemon
sys::3:root,bin,sys,adm

labb::50:grupp1,grupp2,grupp3,grupp4,grupp5
other::101:postmaster,lwi,rb,ingemar

Första fältet anger namnet på gruppen, andra fältet kan innehålla ett
lösenord, fält tre är det unika numret (gid) för gruppen och slutligen
fält fyra innehåller en lista av användarnamn som tillhör gruppen.
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Processövervakning

☞ processlista

UID TTY PID PPID STATE PRI MEM_SIZE UTME STIME CMD
root - 0 0  ---:S 0 0+16 0.02 99:59 unix
root - 1 0  ---:S 4 40+72 2.18 99:59 init
root - 2 1  ---:S 0 0+16 4.19 99:59 kproc
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9.3 Processöver vakning

För att få en uppfattning om vad det beror på när datorn går långsamt,
är första steget att se efter vilka processer som är i drift. Kommandot
för detta är ps-process status- och har ett flertal kommandotillägg.
Kommandotillägget lx brukar dock ge den information som erfordras.
Nedan visas en utskrift från ps-kommandot:

$ ps -lx

UID TTY PID PPID STATE PRI MEM_SIZE UTME STIME CMD
root - 0 0  ---:S 0 0+16 0.02 99:59 unix
root - 1 0  ---:S 4 40+72 2.18 99:59 init
root - 2 1  ---:S 0 0+16 4.19 99:59 kproc
root - 19 1 ---:S 4 32+56 0.00 99:59 errdemon
root - 4 1  ---:S 0 0+16 0.00 99:59 kproc
root - 20 1 ---:S 4 24+72 0.00 99:59 tc
root - 21 1 ---:S 4 32+48 0.00 99:59 load
o.s.v.

Det är en ganska informationsrik lista. Varje process beskrivs på en
egen rad och de olika kolumnerna ger information om olika egenskaper
som är förknippade med respektive process.
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ps

☞ Tabell: Processlistan
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9.4 ps

ps kommandot (process status) tillsammans med lämpliga tillägg (-lx)
visar diverse information om pågående processer. ps -a visar informa-
tion om alla processer som är knutna till terminaler.

9.4.1 Tabell: Processlistan

Nedan visas en tabell över egenskaper som är förknippade med respek-
tive process:

UID visar vem som äger processen
TTY anger vilken terminalport som är knuten till processen
PID är det unika processnumret (PID=Process

Identification). Processnumret
används för att identifiera processen och för att i
förekommande fall döda dem.

PPID parent process identification, är processnumret på
den process som skapat processen.

STATE i denna kolumn anges diverse information om
processens tillstånd. Informationen
anges i form av bokstäver enligt
formatet xxxx:s och med innehåll enligt nedan:

T - processen spåras av en annan process
L - processen är låst till operativsystemet
S - processen är utlagd på skivminnet
Inaktiva processer betecknas med bindestreck
Den sista informationsbiten s-flaggan visar:
R - processen arbetar
S - processen är i vänteläge
Z - processen är i mellanläge
P - processen har stannat

PRI processens turordning. Ett högt tal anger att processen
står långt bak i kön

MEM_SIZE anger processens storlek i minnet. Formatet N1+N2 anger
storleken av den delbara koden och storleken av den icke
delbara koden

UTIME sammanlagd exekveringstid för processen
STIME förfluten tid sedan processen startades
CMD visar vilket kommando som processen exekverar
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Processer
$ ps
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9.5 Processer

När man loggar in i ett UNIX-system startar alltid minst en process.
Vanligen är det flera. Denna process kallas huvudprocess och tar hand
om det mesta av arbetet i systemet. Om man startar ett program är
det huvudprocessen som övervakar och sköter allt arbete som erfor-
dras. När huvudprocessen avslutas, vilket sker när användaren skriv-
er exit eller CTRL-D, blir man utloggad från systemet. Med komman-
dot ps ser man vilka processer som är i drift:

$ ps

UID TTY PID PPID CMD
mats tty16 17263 1 -sh
mats tty16 17840 17263 ps

Varje process beskrivs på en egen rad och kolumnerna ger information
om olika egenskaper som är förknippade med respektive process. De
processer som visas är de som ägs av av den som ger kommandot;
önskar man se alla processer i systemet får man "haka på" ett kom-
mandotillägg till ps-kommandot. Det finns många att välja på, men ps
-lax brukar ge tillräcklig information. Man kan "döda" de processer
som man själv skapat. Detta görs med kommandot kill och som argu-
ment anges processnumret.
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Backup

☞ Säkra filer

✧ Användardata

✧ Konfigurationsfiler

tar - portabel mellan alla system
cpio - används i pipe
dd - dumpa diskar och tape
pax - posix variant av tar
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9.6 Backup

Backup är en viktig och nödvändig administrativ uppgift för all sys-
temadministration.

Man tar backup på grund av flera olika orsaker.

Säkerställa data - användardata
Säkerställa konfigurationer - för att ha olika versioner
Flytta data - mellan maskiner.

Till sitt förfogande har man en mängd olika program;

cpio - används i pipe
tar - flyttbar backup
dd - för att dumpa diskar
pax - posix variant av tar
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Övningar: Administration

☞ Processer

☞ Användare

☞ Grupper

☞ Utskrifter

/etc/printcap
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9.7 Administration

9.7.1 Målsättning

I dessa övningar ska du få lära dig något om den grundläggande Unix-
administrationen.

9.7.2 Titta på processer

Studera processer gör du med kommandot ps.

* Kontrollera vilka processer som finns igång med hjälp av kommandot ps.
Laborera med flaggorna -l, -a och -x.

* Starta ett nytt C Shell genom att skriva csh.

9.7.3 Bakgrundsprocesser

* Starta en bakgrundsprocess som endast ligger och sover.

sleep 500 &

* Kontrollera nu vilka processer du har igång.
* Jämför PPID (Parent Process Id) med PID (Process Id) för att

avgöra vilken process som äger vilken.
* Att söka efter filer i hela filträdet tar tid. Låt kommandot

find starta en sökning från root efter samtliga
kataloger. Lägg jobbet i bakgrunden och dirigera om resultatet
till filen dirlist.

find / -type d -print > dirlist &

9.7.4 Döda processer

* Ta död på sleep-processen och kontrollera därefter att den är borta.

kill pid
ps -l

* Avsluta ditt nyss startade C Shell.

Är find-kommandot klart ännu? Kontrollera med ps. När blir du in-
formerad?

9.7.5 /etc/printcap

Skapa en skrivare som är ansluten till parallellporten och som skiver
ut header med maskinens namn och foter med sidnummer. Det skall
inte bli någon flaggsida.

Skapa därefter en seriell skrivare som använder COM1 med 9600
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baud.
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Denna sida is avsiktligt vit!
(Men det finns lite text i alla fall...)
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Lösningar: Administration

☞ Processer

☞ Användare

☞ Grupper
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9.8 Administration

9.8.1 Sammanfattning

Administration av Unix är ett MYCKET omfattande arbete. I denna
övning ska du ha lärt dig hur du gör den grundläggande administratio-
nen.

9.8.2 Titta på processer

Processtabellen kan du studera med ps.

ps -lax
csh

9.8.3 Bakgrundsprocesser

sleep 500 &
ps -l

find / -type d -print > dirlist &

9.8.4 Döda processer

Ibland kan man behöva döda processer som blivit hängande.

kill pid
ps -l

9.8.5 /etc/printcap

Skapa först följande entry i printcap filen;

ep:lp=/dev/lp1:pl=72:hl:sh:tr=\f:sd=/usr/spool/ep:\
of=/usr/local/bin/epfilter

Filtret epfilter kan se ut så här;

#!/bin/sh
pr -l72 -o5 -h "Raditex AB, Box 38, 138 00 ÄLTA" $3 | cvt u2d

En seriell skrivare kan se ut så här;

la75|Seriell skrivare: :lp=/dev/ttyF00:tt=B9600+CS8+IXON+IXOFF: :sh:sf:sd=/usr
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Kapitel 10

Att använda X-windows

10.0 X-Windows under Unix

Fönstersystemet X-Windows är motsvarigheten till Microsofts Win-
dows med några väsentliga skillnader. MS-Windows är byggt som ett
lokalt fönstersystem. X-Windows är nätverksbaserat.

Detta betyder att man kan använda X-Windows-applikationer över
nätverket (vilket inte är möjligt med MS-Windows).

10.0.1 Grundläggande filer

I detta avsnitt ska vi gå igenom de grundläggande filer som behövs för
att kunna använda och enkelt administrera X-Windows.
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xinitrc

☞ Initieringsfil
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10.1 X-initiering

När en användare startar X-Window läses filen .xinitrc. I denna
anges vilka program som skall startas.

#!/bin/sh
# $XConsortium: xinitrc.cpp,v 1.4 91/08/22 11:41:34 rws Exp $

userresources=$HOME/.Xresources
usermodmap=$HOME/.Xmodmap
sysresources=/usr/X11R6/lib/X11/xinit/.Xresources
sysmodmap=/usr/X11R6/lib/X11/xinit/.Xmodmap

# merge in defaults and keymaps

if [ -f $sysresources ]; then
xrdb -merge $sysresources

fi

if [ -f $sysmodmap ]; then
xmodmap $sysmodmap

fi

if [ -f $userresources ]; then
xrdb -merge $userresources

fi

if [ -f $usermodmap ]; then
xmodmap $usermodmap

fi

# start some nice programs

twm &
xmodmap .xmodmaprc &
xclock -geometry 50x50-1+1 &
xterm -geometry 80x24+494+51 &
xterm -geometry 80x24+494-0 &
exec xterm -geometry 80x24+0+0 -name login
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Kapitel 11

Framtiden

11.0 Vem vågar gissa?

Många tror att Windows kommer att svämma över världen. Förmodli-
gen inte ingenjörsvärlden i alla fall.

Den grundläggande orsaken till att Windows ALDRIG varit intressant
för ingenjörer är att det var ett 16-bitars system. Det är otroligt svårt
att skriva avancerade system utan att ha ett riktigt operativsystem i
botten och med en begränsad adressrymd.

För att köra ordbehandare räcker dock detta långt.

Även Microsoft har dock insett att man behöver mer kraftfulla system
i framtiden. Windows NT är deras operativsystem med de egenskaper
en ingenjör behöver. Men Windows NT saknar fortfarande den flexi-
bilitet och kraftfullhet som ingenjörer behöver när de arbetar.

För närvarande pågår ett omfattande arbete att flytta alla Unix-verk-
tygen till Windows NT, så i framtiden kommer säkert även detta oper-
ativsystem att ha alla de egenskaper man kräver.
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Prognos

☞ Vad kommer att hända?

☞ Utvecklingen
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11.1 Prognos

Att sia om framtiden är alltid svårt. Hur kommer operativsystemen att
utvecklas? Vilka egenskaper vill användarna ha? Hur kommer uppdel-
ningen i konsumentmarknad/proffesionell marknad att återspegla
valet av system.

Prognos (Paine Webber)

Antal sålda OS (tusental)
Årtal Unix WinNT
============================
93 824 286
94 330 903
95 996 450
96 1100 675
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Linux

☞ Fritt

☞ SCO-binärer kan köras
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11.2 Linux

Linux har fått mycket stor uppmärksamhet de senaste året. Opera-
tivsystemet har visat sig mycket stabilt och framför allt lättinstallerat.
Att det är lätt att installera är en viktig framgångsfaktor bland dem
som inte är helt förtrogna med datorer.
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FreeBSD

☞ Ett mycket bra os

☞ ALLT! finns till

☞ Kan delas ut
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11.3 Framtidens operativsystem

Hitintills har persondatoranvändare varit intresserade av system som
gått att köra på extremt lite minne. Dessa system, framförallt repre-
senterade av MS-DOS och Windows, har under årens lopp utökats och
kräver idag alltmer minne.

Under tiden har de system som förut krävt mycket primärminne allt
mer anpassats för att kunna användas på CPU-svaga maskiner.

När man idag väljer minnesstorlekar på 8 eller 16 megabyte öppnas
nya möjligheter. Man kan köra alla sorters system.

11.4 Un*x

Un*x i olika varianter har funnts till persondatorer under mycket lång
tid. De första 386 dialekterna av Un*x dök upp bara några månader
efter det att 386 processorn släpptes. Dessa system krävde dock ofta
minst 8 megabyte primärminne för att kunna köras på ett till-
fredställande sätt och på den tiden innebar 8 megabyte minne en stor
kostnad.

11.5 Linux

Linus Torvaldsen, en finsk student, upptäckte att han kunde vi-
dareutveckla Minix, som var ett enkelt Un*x-system för undervis-
ningsändamål, till ett fullfjädrat Un*x operativsystem. (Ska man vara
exakt så är Un*x ett varumärke från AT&T som idag ägs av Univell).

Dessutom hade Linus den fantastiska ideen att han skulle släppa
källkoden fri på Internet.

11.6 FreeBSD

Nu vaknade amerikanarna på allvar. "Inte kunde man väl i Finland
hitta på ett Un*x - det är ju vi som uppfunnit detta". Nu pågår en
kamp om vem som levererar det bästa och mest fulländade Un*x-
derivatet på persondatorer. FreeBSD har haft en del problem med att
det funnits kod som tillhört AT&T och därför har FreeBSD inte varit
"riktigt" fritt. I och med FreeBSD 2.0 så har man rensat bort all kod
med copyright och nu är FreeBSD verkligen fritt.

11.7 Undervisnings-OS

FreeBSD är stabilt och komplett. Det finns mängder av mjukvara till
operativsystemet. Ändå ska operativsystemet ännu så länge ses som
ett undervisnings-operativsystem. Med tiden kommer säkert sta-
biliteten att nå nivåer som ligger fullt i klass med kommersiella opera-
tivsystem.

I undervisningssamanhang är det också mycket attraktivt att kunna
förse sina elever med kunskaper som inte är knutna till en viss specifik
leverantör. Tyvärr utbildar skolor idag inte i allmän datakunskap utan
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i någon viss specifik leverantörs program.

Källkoden till operativsystemet finns med i distributionen. Detta in-
nebär att tusentals och åter tusentals användare granskar, förstår och
föreslår förbättringar. Speciellt intresse har visats från öststater och
andra länder där man har problem att skaffa kommersiella opera-
tivsystem till rimliga kostnader.

11.8 Svenska leveratörer

FreeBSD är alltså ett fritt operativsystem. Man kan ta det från sin
granne, närmsta FTP-arkiv eller var man nu kan hitta det.

Raditex AB förser intresserade med operativsystemet till rimliga kost-
nader. Idag innebär det att vi distribuerar den amerikanska versionen
som InfoMagic producerar.

Genom att skaffa operativsystemet genom Raditex kan man också få
lite extra hjälp med att hitta kontaktytor som kan vara behjälpliga vid
installation och konfiguration.
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386BSD
ChangeLog
FreeBSD
TeX
X11
doc
graphics
languages
postscript
386ix/00Readme.html
386ix/00Readme.html˜
386ix/INDEX
386ix/INDEX.html
386ix/Linux
386ix/NEW-FILES
386ix/NEW-FILES.html
386ix/SHORTINDEX
386ix/SHORTINDEX.html
386ix/Solaris.x86
386ix/bsd386
386ix/bsdi
386ix/esix
386ix/index.html
386ix/isc
386ix/makeindex
386ix/makeindex˜
386ix/sco
386ix/svr4
386ix/xenix
4.3bsd/386BSD
4.3bsd/FreeBSD
4.3bsd/NetBSD
4.3bsd/USL_vs_BSDI
4.3bsd/bsd386
4.3bsd/core
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4.3bsd/reno
4.3bsd/tahoe
AIX/PS2
AIX/RS6000
AIX/rs6000
AUX/X11R5pl15
DEC/Alpha
DEC/Extension.tar.Z
DEC/LICENSE
DEC/MSI_API_V1_4.PS;1.Z
DEC/MapSketch_mips_v1.0.tar.Z
DEC/OSF1
DEC/README
DEC/bsd-uucp.mips.tar.Z
DEC/cslip.ultrix4.diffs.Z
DEC/cslipbeta.tar.Z
DEC/doc
DEC/enhanced-top.patch
DEC/enhanced-top.tar.Z
DEC/gatekeeper
DEC/jtkohl-syslog-complete.tar.Z
DEC/kjs.tar.Z
DEC/monitor_v4src.tar.Z
DEC/requeue.tar.Z
DEC/screend.tar.Z
DEC/tcpdump-2.2.tar.Z
DEC/tech-rep-server.tar.Z
DEC/top.tar.Z
DEC/ultrix-faq.txt
DEC/ultrixguide.ps.Z
DEC/vaxguide.ps.Z
DEC/xcd.README
DEC/xcd.tar.Z
DEC/xcd_source.tar.Z
DEC/xcd_source100.tar.Z
MIPS/mips-gdb-3.5-diffs.Z
NetBSD/NetBSD-0.9
NetBSD/NetBSD-1.0
NetBSD/NetBSD-Amiga
NetBSD/XFree86-3.1
NetBSD/mailing-lists
Sony-NEWS/nsetdinfo-0.1.tar.Z
Sony-NEWS/off.tar.Z
apollo/#icont+iconx_what_this_stuff_is#
apollo/00Index
apollo/00Index˜
apollo/00Readme
apollo/APOLLO-G++-README
apollo/APOLLO-GCC-README
apollo/APOLLO-LIBG++-README
apollo/APOLLO.README
apollo/Bnews-2.11.apollo.patch.Z
apollo/Bugs
apollo/C_kermit.tar.Z
apollo/Index
apollo/LaserJet_sr10.wbak.Z
apollo/Q-and-A
apollo/Readme.xntp
apollo/X-DM-tools
apollo/X-FAQ
apollo/X-notes
apollo/alarm.tar.Z
apollo/aplot.c
apollo/apollo-g++-1.37.1.tar.Z
apollo/apollo-gas-1.38.1.diffs.Z
apollo/apollo-gcc-1.37.1.tar.Z
apollo/apollo-kermit.tar.Z
apollo/apollo-libg++-1.37.0.tar.Z
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apollo/apollo-podem.tar
apollo/apollo.gcc-2.0.patch
apollo/apollo_doc_csm_spec.tar.Z
apollo/apollo_tmlib_csm_advanced_topics.tar.Z
apollo/apollo_tmlib_csm_doc_ascii.tar.Z
apollo/apollo_tmlib_csm_doc_ps_tml_call.tar.Z
apollo/apollo_tmlib_csm_doc_ps_tml_prog.tar.Z
apollo/apollo_tmlib_csm_src.tar.Z
apollo/b-news-patch.tar.Z
apollo/comp.sys.apollo
apollo/cops.tar.Z
apollo/date.tar.Z
apollo/dmedit.tar.Z
apollo/dviapollo.tar.Z
apollo/emacs-18.57.tar.Z
apollo/epoch-patches.tar.Z
apollo/ether-switches
apollo/frontd.10.2.tar.Z
apollo/frontd.10.3.tar.Z
apollo/ftpd.tar.Z
apollo/gif2gpr.c
apollo/gif2gpr.shar
apollo/gnu-patches.tar.Z
apollo/gpr2ps.c
apollo/gprtools.tar.Z
apollo/icont
apollo/iconx
apollo/ile.tar.Z
apollo/imake.tar.Z
apollo/incoming
apollo/inprot.os.sr10.2.Z
apollo/inprot.os.sr10.3.Z
apollo/luids.tar.Z
apollo/mac-apollo
apollo/morse.tar.Z
apollo/my-apollo-rn.tar.Z
apollo/myftpd.tar.v38.Z
apollo/ost
apollo/ost.ps.Z
apollo/patch-2.0.12-tar.Z
apollo/patch.Z
apollo/patch_m68k_9012__notes.Z
apollo/patch_m68k_9101__notes.Z
apollo/patch_m68k_9102__notes.Z
apollo/patch_m68k_9103__notes.Z
apollo/patch_m68k_9104__notes.Z
apollo/patchinfo-sr9.Z
apollo/pcnfsd.tar.v2.Z
apollo/pd-progs
apollo/print_driver.tar.Z
apollo/printing
apollo/shar.tar.Z
apollo/sunrpc3.9a.tar.Z
apollo/sunrpc4.0_tar.Z
apollo/tar.tar.Z
apollo/tcsh.m68k-domain10.3.4
apollo/tn3270.tar.Z
apollo/top.wbak.Z
apollo/tvtwm.tar.Z
apollo/v2.tar.Z
apollo/x11r4.tar.Z
apollo/xps.tar.Z
apollo/zoo201.apollo.tar.Z
bbs/00INDEX
bbs/UNIB110A.tar.Z
bbs/UNIB110B.tar.Z
bbs/UNIB110C.tar.Z
bbs/UNIB110S.tar.Z
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bbs/XBBS7200.tar.Z
bbs/mbox.1.6pl10a.tar.Z
bbs/unidel-1.0.tar
bbs/unidel.tar.Z
benchmarks/bonnie.tar.Z
benchmarks/byteunix.tar.Z
benchmarks/dhrystone_2.1.tar.Z
benchmarks/iozone-1.16.shar
benchmarks/ttcp.c
benchmarks/whetstone.tar.Z
benchmarks/wpi
comm/btoa.shar.Z
comm/ckermit5a.161.tar.Z
comm/cku188.tar.Z
comm/cku189.tar.Z
comm/flexfax
comm/hylafax
comm/kermit4E.070.tar.Z
comm/netfax
comm/rzsz-9401.tar.gz
comm/rzsz9112.tar.Z
comm/shar.tar.Z
comm/svtalk.tar.Z
comm/sz910702.tar.Z
comm/unsh.tar.Z
comm/unshar.tar.Z
comm/zmodem.tar.Z
convex/ACeDB.tar.Z
convex/AddrConv.tar.Z
convex/ConvexOS-9.x
convex/archie.tar.Z
convex/bind-debug
convex/bootp-2.4.tar.Z
convex/calls3.7.tar.Z
convex/cknfs.tar.Z
convex/dig.tar.Z
convex/getethers.tar.Z
convex/gopher1.12S.tar.Z
convex/host.tar.Z
convex/indent-1.6.tar.Z
convex/jove-4.14+cs8.tar.Z
convex/kermit-5A.tar.Z
convex/libcrypt.c
convex/libinet.tar.Z
convex/mitcookie.c
convex/pidentd-2.3.a3.tar.Z
convex/pine.readme
convex/ping+.tar.Z
convex/pop3d.tar.Z
convex/popper-1.831b.tar.Z
convex/portmap+3.0.tar.Z
convex/pps.tar.Z
convex/resolv+.tar.Z
convex/sccs.tar.Z
convex/screen-3.2b.tar.Z
convex/sm8.6-cf.tar
convex/tcpd-6.1.tar.Z
convex/tcpd-6.3.tar.Z
convex/tcpd-7.1.tar.Z
convex/tcsh-6.04.00.tar.Z
convex/telnet4.3-csc.tar.Z
convex/tn3270.tar.Z
convex/xarchie-2.0.tar.Z
convex/xntp3.0.tar.Z
ctix/ar.h
ctix/gnu
ctix/warlock
databases/IDBM-0.2.2.tar.Z
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databases/IDBM.README
databases/REQUIEM
databases/SCDB_07dB.lzh
databases/SCDB_07dB.readme
databases/biblio
databases/bibliofile.tar.Z
databases/hesiod.tar.Z
databases/ingres89.tar.Z
databases/lq-text.README
databases/lq-text.README.1.13
databases/lq-text1.10.tar.Z
databases/lq-text1.12beta.tar.Z
databases/lq-text1.13-ORIGIN
databases/lq-text1.13.tar.Z
databases/message
databases/msql-1.0.1.tar.gz
databases/oed2-2.02.README
databases/oed2-2.02.tar.Z
databases/picasso
databases/postgres
databases/requiem.tar.Z
databases/sdbm.tar.Z
databases/webster.tar.Z
development/C
development/libraries
development/tools
editors/fpted.README
editors/fpted.README.convex
editors/fpted.tar.Z
editors/gnome.README
editors/gnome.tar.Z
editors/joe1.0.8.tar.gz
editors/joe2.5.tar.Z
editors/joe2.8.tar.Z
editors/jove.4.14.tar.Z
editors/mg2a.tar.Z
editors/pico
editors/sam
editors/teco
editors/ue311.tar.Z
editors/uemacs310ea.tar.Z
editors/uemacs311
editors/uemacs311beta
editors/xvi.tar.Z
emulators/8088-minix
games/00README
games/AntipoliX_2.0.tar.gz
games/AntipoliX_2.0_README
games/angband_2.5.8.README
games/angband_2.5.8.tar.gz
games/cbzone.tar.Z
games/corewar.1.tar.Z
games/corewar_deluxe_v11.tar.Z
games/empire
games/galactic.tar.Z
games/hobbes.v1.tar.Z
games/ht1.1.tar.gz
games/infocom
games/larn12.2.tar.Z
games/ldb.tar.gz
games/lpmud
games/mush
games/myth-1.02a+.tar.Z
games/nethack3.0
games/nethack3.1.3.tar.gz
games/nethack31.tar.Z
games/nethack311.tar.Z
games/okbridge-1.8K.tar.Z

- Kap 11 Sida 370 - SCRIPTS.KAP APPENDIX.KAP



games/omega.0.71.tar.Z
games/omega.tar.Z
games/omegav0.78.tgz
games/rd.tar.Z
games/robots.tar.Z
games/schah-1.00p17.tar.Z
games/tintin++v1.2.2.tar.gz
games/tintin.v3.tar.Z
games/umoria.5.3.1.tar.Z
games/wanderer.tar.Z
games/xconq
games/xpilot
games/xrisk-2.14.tar.Z
games/xtank1.3f.tar.gz
hpux/00INFO.NIC
hpux/Newstuff
hpux/Oldstuff
hpux/README.html
hpux/interex
hpux/mirrors
hpux/s300
hpux/s800
incoming/creatures-demo.mpg
incoming/net-research
incoming/newtelclient.tar.Z.uploaderinfo
irc/00README
irc/Emacs
irc/IRC_Gallery.html
irc/bots
irc/docs
irc/ircII
irc/ircserver.pl.shar
irc/logs
irc/mac
irc/maps
irc/msdos
irc/pirc3.3.5
irc/rxirc
irc/server
irc/sirc.tar.gz
irc/smallirc-1.0beta.c.gz
irc/tinyirc.c
irc/vms
irc/zircon-1.15p10.tar.gz
irc/zircon-1.15p9.tar.gz
local/src
local/stat.ps
mail/MIME
mail/Postmaster.ethics
mail/ch.shar
mail/columbia-mm
mail/distribute.tar.gz
mail/elm
mail/emil
mail/exmh
mail/imap
mail/mail11-28apr92.tar.gz
mail/metamail
mail/mh
mail/mimelt20.zip
mail/mimelt20.zip.info
mail/mmdf-IIb.43.tar.gz
mail/mpack
mail/mush-7.1.1.tar.gz
mail/nsb-changes.tar.gz
mail/pine
mail/pop
mail/procmail
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mail/rfmail
mail/rpem_export.tar.gz
mail/sendmail
mail/servers
mail/smail
mail/uqwk
mail/vmail.tar.gz
mail/x400
mail/zmailer
microkernels/Mach3.0
microkernels/xkernel
misc/3DCA.tar.Z
misc/FreeBSD-misc
misc/FreeBSD-patches
misc/ISIS.README
misc/ISIS.TAR.Z
misc/ISIS.dvi.Z
misc/ISISV12.TAR.Z
misc/Notes.README
misc/Notes.tar.Z
misc/PLP.3.0.tar.Z
misc/PSint.tar.Z
misc/Unix-World-grabbag
misc/atty.README
misc/atty.tar.Z
misc/aviation
misc/bsd43.NoATT.tar.Z
misc/bsd43.NoATT.tar.Z.index
misc/bwe
misc/cron2-beta.tar.Z
misc/cron2.1.tar.Z
misc/gabriel.tar.Z
misc/galatea.tar.Z
misc/hdms
misc/hrpc.tar.Z
misc/id.tar.Z
misc/kanjilwf.tar.Z
misc/man-perl.shar.Z
misc/nlist.sh.Z
misc/ntiff.tar.Z
misc/pmake.tar.Z
misc/postscript.fixes.Z
misc/postscript.tar.Z
misc/presto0.4.tar.Z
misc/reactive-kbd.tar.Z
misc/remind-fin-1.00.shar.gz
misc/sc-6.21.tar.Z
misc/sc6.12.README
misc/sc6.12.tar.Z
misc/sun-phone-1.01-diffs
misc/sun.soe.clarkson.edu-server
misc/sunimp.tar.Z
misc/troff2lj.tar.Z
misc/unixuw.Z
networking/alex
networking/analyzer
networking/authd
networking/bitnet
networking/bwnfsd.tar.gz
networking/class.ps.gz
networking/copywrit.doc
networking/cso-nameserver
networking/dig.2.0.tar.gz
networking/doc.2.0.tar.gz
networking/ecu316.tar.gz
networking/fn.0.10.pre.tar.gz
networking/fping-1.20.tar.gz
networking/glish
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networking/gopher
networking/guide.PS.gz
networking/host.tar.Z
networking/icmpinfo-1.10.README
networking/icmpinfo-1.10.tar.gz
networking/ident
networking/inn
networking/ipwatch-1.3.tar.Z
networking/irc
networking/ixi.ps.gz
networking/kbridge133.tar.gz
networking/manual.PS.gz
networking/mirror
networking/monet.tar.gz
networking/multicast
networking/nfswatch3.0.tar.gz
networking/nfswatch4.0.tar.gz
networking/pcbridge1.2b.src.tar.gz
networking/pcbridge1.2b.tar.gz
networking/pcroute2.2.src.tar.gz
networking/pcroute2.2.tar.gz
networking/pcroute2.2b.src.tar.gz
networking/ph
networking/ppp
networking/prospero
networking/proxyarpd.tar.gz
networking/readme.doc
networking/rpc031.tar.gz
networking/samba-1.9.01.tar.gz
networking/secure-tftpd.tar.gz
networking/sfingerd-1.8.README
networking/sfingerd-1.8.tar.gz
networking/slip
networking/smbmount-1.3.tar.gz
networking/smbmount.README
networking/snmp.386.tar.gz
networking/stevens-examples
networking/taylor
networking/tcp_wrappers
networking/tip.tar.gz
networking/tipx2.tar.gz
networking/traceroute.tar.gz
networking/uucp
networking/uwho-2.16.tar.gz
networking/wais
networking/whois++
networking/wu-ftpd-2.4.tar.gz
networking/www
networking/x25
news/antique
news/arbitron-2.4.4.shar.Z
news/aub-cbm-2.0.5.t.Z
news/aub.2.0.5.shar.Z
news/bbngateway.tar.Z
news/choosenews
news/cnews
news/eep1_1.tar.Z
news/getdate.y
news/gup.tar.z
news/inn
news/inpaths-2.4.1.c.Z
news/ketchup.2.3.c.gz
news/nc.tar.Z
news/newjunk.shar.Z
news/newsoverview
news/newsreport-1.1.shar.Z
news/newsxd.2.5.1.tar.Z
news/nn
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news/nnrp
news/nntp
news/notes-2.9.c5.tar.Z
news/nov.dist.tar.Z
news/nov_nn.dist.tar.Z
news/npr.shar.Z
news/relaynews.daemon.Z
news/rkive-2.2.tar.Z
news/rn
news/rn.4.4
news/strn
news/tally.README
news/tally.inn
news/tally.shar
news/tin
news/tmnn7-8.tar.Z
news/trn
os9/gnu
os9/incoming
os9/top.tar.Z
os9/top.tar.Z.index
osi/AddressFinder
osi/FI.ROOT.EDB
osi/FI.ROOT.EDB.new
osi/Index
osi/ROOT.EDB
osi/ROOT.EDB.new
osi/de.tar.Z
osi/dirpilot
osi/dm.shar
osi/ds-intro.ps
osi/dsastats.shar
osi/dsc.shar
osi/guide.ps
osi/guide.text
osi/idm.tar.Z
osi/isode-6.8.tar.Z
osi/isode-7-US.ps.tar.Z
osi/isode-7-doc.tar.Z
osi/isode-7-ps.tar.Z
osi/isode-7.tar.Z
osi/isode-8-patch1.tar.Z
osi/isode-8.ps.Z
osi/isode-8.tar.Z
osi/isode-consortium
osi/isode-manual
osi/isode-paradise.ps.Z
osi/isode-paradise.tar.Z
osi/isode-ports.ps
osi/isode-ports.txt
osi/isode.EDB.tar.Z
osi/ldap
osi/ohje.7.0
osi/oidtable.at.fi
osi/oidtable.gen.fi
osi/oidtable.oc.fi
osi/oidtable.tar
osi/osi-ds
osi/pilotohje.me
osi/pilotohje.ps
osi/pod.tar.Z
osi/pp-5.2-manual
osi/pp-5.2.tar.Z
osi/pp-6-ps
osi/pp-6-ps-a4.tar.Z
osi/pp-6.tar.Z
osi/pp-tools.tar.Z
osi/quipu-7-patch.1
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osi/sd.tar.Z
osi/snmp-upgrade.tar.Z
osi/tsb.shar
osi/user-friendly-naming.ps
osi/xd.tar.Z
packages/4.3bsd-reno
packages/C-news
packages/Modula-3
packages/Modules
packages/abc
packages/cnews
packages/dhrystone
packages/eli
packages/elm
packages/f2c
packages/fax
packages/irc
packages/ircII
packages/lout
packages/nn
packages/nntp
packages/p2c
packages/perl
packages/rn
packages/scorpion
packages/sendmail
packages/smail
packages/trn
parallel/POSYBL.TAR.Z
parallel/glish
parallel/uSystem
security/See_also
security/Watcher.tar.gz
security/admin-guide-to-cracking.Z
security/anonftpd-0.5.shar
security/auth
security/authd-3.01.tar.gz
security/comsat.tar.Z
security/cops
security/crashme.shar.Z
security/crypt
security/cu-sudo.v1.3.1.tar.Z
security/cu-sudo.v1.3.tar.Z
security/dictionaries
security/doc
security/drawbridge-1.1.tar.gz
security/etherscan.README
security/glibc-1.05-crypt.tar.Z
security/icmpinfo-1.10.README
security/icmpinfo-1.10.tar.gz
security/ident
security/kerberos
security/logdaemon-2.tar.gz
security/logdaemon-4.4.README
security/logdaemon-4.4.tar.Z
security/loginlog.c.Z
security/miro.tar.gz
security/netlog-1.0.tar.gz
security/netlog-1.03.tar.gz
security/nsea.zip
security/old-sudo.v1.2.tar.Z
security/passwd
security/portmap_2.shar.gz
security/portmap_3.BLURB
security/portmap_3.shar.Z
security/securelib.ps.gz
security/securelib.tar
security/securelib.tar.gz
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security/sfingerd-1.8.README
security/sfingerd-1.8.tar.gz
security/skey
security/socks.tar.gz
security/spar-1.1.tar.gz
security/spar.README
security/spi2.1.ug.ps.gz
security/spx
security/sra.README
security/sra.ps
security/swatch.182.tar.gz
security/swatch_usenix_paper.ps.gz
security/tamu-security-overview.ps
security/tcp_wrappers
security/tcpr-1.1.3.shar.gz
security/tcpr-1.1.shar.gz
security/telnet
security/tiger-2.2.2.tar.gz
security/tiger.README
security/tr993.ps.gz
security/tripwire
security/tripwire-1.1
security/uunet-sun-dist
security/xinetd-2.1.1.tar.gz
sgi/00INDEX
sgi/README
sgi/SGI.ftp.list
sgi/bin
sgi/crisp
sgi/forms
sgi/incoming
sgi/lib
sgi/movie-tools
sgi/security
sgi/sendmail
sgi/src
shells/00Index
shells/ash
shells/bash
shells/es
shells/esh
shells/ksh
shells/rc
shells/ssh
shells/tcsh
shells/zsh
sound/csound.manual.ps.tar.Z
sound/csound.readme
sound/csound.tar.Z
sound/psl
sound/speak.tar.Z
sound/sun-sounds
sound/tracker-3.10.readme
sound/tracker-3.10.tar.Z
src/README
src/accesslog-tools.tar.gz
src/ftpd-ls.tar.gz
src/ftpd.funic.tar.gz
src/mailser.tar.gz
src/mailserver.tar.gz
src/net2+mea-ftp.tar
src/omi-file.tar.gz
src/quickdf.c
src/tar-1.11.2+funet.tar.gz
sun/Sound-tools
sun/ULaw-sounds
sun/audio
sun/demo
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sun/documents
sun/fixes
sun/kernel
sun/networking
sun/old
sun/performance
sun/ppp
sun/security
sun/slip
sun/solaris
sun/sunflash
sun/sunos4.1.1
sun/tcsh
sun/util
sysadmin/Modules
sysadmin/Sun_SysAdm_Paper_16Jan92.ps.Z
sysadmin/Sun_SysAdm_Paper_Header.txt
sysadmin/Sun_SysAdm_Paper_Scripts_18Jan92.tar.Z
sysadmin/ace.README
sysadmin/ace.tar.Z
sysadmin/cmu-depot
sysadmin/qterm.tar.Z
sysadmin/sa-book.README
sysadmin/sa-book.tar.Z
sysadmin/sysadmin-uu.net
tcpip/KA9Q_IS_IN_HAM_AREA
tcpip/NFS.spec.gz
tcpip/NFS3.spec.ps.gz
tcpip/NNStat.3.tar.gz
tcpip/bind
tcpip/bootp-2.1.tar.gz
tcpip/bootp-2.1a.tar.gz
tcpip/bootp-2.4.1.tar.gz
tcpip/cso-nameserver
tcpip/dialup2.0.tar.gz
tcpip/etherlib.tar.gz
tcpip/ethertools.tar.gz
tcpip/expect
tcpip/forum.0.8.tar.gz
tcpip/fsp.265.tar.Z.info
tcpip/fsp.265.tar.gz
tcpip/fspclient.0.0-gg.tar.gz
tcpip/ftp
tcpip/ftp.win.tue.nl
tcpip/gated
tcpip/ident
tcpip/mit_map_V5.0.tar.gz
tcpip/netaccess.shar.gz
tcpip/netlib.tar.gz
tcpip/netprog.tar.gz
tcpip/ntp
tcpip/ph
tcpip/ping.8803.fix1.gz
tcpip/ping.tar.gz
tcpip/ripe-whois.tar.gz
tcpip/rmsg-1.63.1+mea.tar.gz
tcpip/rmsg-1.63.1.tar.gz
tcpip/rmsg-1.63.tar.gz
tcpip/rmsg-1.64.tar.gz
tcpip/rpc
tcpip/rwhod.tar.gz
tcpip/rwrite-1.1.tar.gz
tcpip/sl.shar.gz
tcpip/snmp
tcpip/sos
tcpip/sunrpc
tcpip/tcl
tcpip/tcp_wrappers
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tcpip/tcpdump-2.0.tar.gz
tcpip/tcpdump-2.2.1.tar.gz
tcpip/tcpspray.tar.gz
tcpip/telnet
tcpip/ttcp.c.gz
tcpip/ttcp.sunos5.2.tar.gz
tcpip/ttcp.tar.gz
tcpip/ucdwhois.tar.gz
tcpip/xnetdb-v2.02.tar.gz
text/troffcvt-1.02.patch1.gz
text/troffcvt-1.02.tar.gz
text/troffcvt-docs.tar.gz
tools/Configure
tools/ElectricFence-2.0.5.tar.gz
tools/PCCTS.tar.gz
tools/README
tools/a2ps.V4.3.tar.Z
tools/a2ps.tar.gz
tools/agrep
tools/anrep
tools/arc-5.21.tar.gz
tools/banner
tools/boss
tools/cassettecovers.shar.gz
tools/ccmd.tar.gz
tools/compress.shar
tools/copytape.tar.gz
tools/ddd.tar.gz
tools/diff.c.gz
tools/dist
tools/efac-0.1.2b.tar.gz
tools/figlet
tools/file-3.13.tar.gz
tools/file.tar.gz
tools/finger-with-plan-sh.tar.gz
tools/help-fi.tar.gz
tools/hpdjflt.gz
tools/jmake
tools/kehpager-1.2.README
tools/kehpager-1.2.tar.gz
tools/kehpager-1.21to1.22.README
tools/kehpager-1.21to1.22.tar.gz
tools/kehpager-1.22to1.23.README
tools/kehpager-1.22to1.23.tar.gz
tools/kehpager-1.23to1.24.README
tools/kehpager-1.23to1.24.tar.gz
tools/kehpager-1.2to1.21.README
tools/kehpager-1.2to1.21.tar.gz
tools/latex2rtf.tar.gz
tools/less
tools/lha-lharc
tools/lsof.shar.gz
tools/lsof219tar.gz
tools/lsof_3.03.tar.gz
tools/metaconfig
tools/mprof
tools/oops.tar.gz
tools/patch-2.0.12-tar.gz
tools/pccts
tools/phone.tar-1.01.gz
tools/pl
tools/pmake
tools/pmon.tar.gz
tools/rcs.4_2.tar.gz
tools/rdist
tools/rh
tools/rotate_log.tar.gz
tools/screen
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tools/simulator
tools/sps
tools/tcs.shar.gz
tools/text2ps.c.gz
tools/tokenscan-1.02.tar.gz
tools/top
tools/uc11.tar.gz
tools/uc13.tar.Z
tools/uit-4.2b.tar.gz
tools/untamo.tar.gz
tools/uu-tools
tools/vacation
tools/vcron.tar.gz
tools/vcron3.0pl1.tar.gz
tools/watcher.tar.gz
tools/zip
tools/zoo
tools/zoo-is-not-bison.tar.gz
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