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Målsättning

Målsättningen med denna övning är att lära sig:

• Välja fönsterhanterare vid inloggning.

• Bekanta sig med XTerm.

• Starta Netscape och leta upp kurssidan.

• Starta Netscape och öppna den elektroniska brevl̊adan som skolan tillhan-
dah̊aller: http://webmail.student.luth.se

• Skicka och ta emot epost med hjälp av webmail.student.luth.se.

Om det blir tid över under detta övningspass s̊a finns det en utmärkt datorin-
troduktion av Torkel Franzén. Den rekommenderar jag varmt!

1 Övningar

1.1 Logga in

Logga in i systemet genom att skriva in användarnamn och lösenord. Du kom-
mer d̊a att f̊a en fönsterhanterare FVWM som förvalt alternativ. Det är i denna
fönsterhanterare vi ska jobba idag.

1.2 Logga ut

Vänsterklicka p̊a skrivbordet och välj alternativet “Exit windows” längst ner i
menyn som poppar fram.

1.3 Logga in med alternativet KDE

Välj Options/KDE och logga in. KDE är n̊agot mer Windows-liknande än
FVWM men har beh̊allit vissa fördelar som t.ex. “Virtual desktop” med fyra
olika skrivbordsytor att växla mellan. I denna miljö finns det möjlighet att logga
ut genom att öppna startmenyn längst ner till vänster och välja “log out”.

Till skillnad mot Microsoft Windows s̊a har Unixsystem inget givet utseende
utan man väljer själv den fönsterhanterare (Window manager) som man vill
använda.
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1.4 Tillbaka till FVWM

Logga ut och logga in igen med alternativet Options/Default. Under resten av
denna övning är det denna fönsterhanterare som du ska använda.

1.5 XTerm

Det finns förhoppningsvis tv̊a öppna fönster med namnet XTerm i titelraden. I
dessa kan man skriva kommandon för att göra det mesta. Här är n̊agra exempel
p̊a de allra vanligaste. Visa inneh̊allet i den aktuella katalogen genom att skriva:

>ls

och trycka “Enter”. D̊a listas inneh̊allet i katalogen. Prova att lista inneh̊allet
genom att ge kommandot:

>ls -a

Det kommer att visa alla filer, d.v.s. även filer som börjar med . i namnet, t.ex.
.cshrc, som inneh̊aller inställningar för det program som du just nu använder
för att exekvera kommandon. Filen .

>ls -l

När du just har loggat in st̊ar du p̊a toppniv̊an i din hemkatalog, mer om detta
senare. Byta till annan katalog:

>cd ‘‘katalognamn’’

För att starta webläsaren Netscape kan du ge kommandot:

>netscape

och trycka “Enter”.

1.6 Webläsaren Netscape

För att visa kurssidan i webläsaren skriver du in denna URL i adressraden:
http://www.sm.luth.se/csee/courses/smd/084/. Undersök kurssidans olika sidor.
Kkursidan kommer att vara den huvudsaklig källan till kursinformation.

1.7 Webmail

Öppna kurssidan och klicka p̊a länken Länkar/Webmail. Logga in här med
samma användarnamn och lösenord som används för att logga in i systemet.
Skicka ett mail till läraren med titeln “Inledande övning” och skriv sedan helt
kortfattat vilka framsteg som du redan hunnit göra under denna övning. Läraren
kommer sedan att besvara mailet med ditt personliga ID för statussidan.

2 Om du hinner

Om du hinner ska du starta webläsaren och söka upp kurssidan. Välj ”Länkar”
och klicka p̊a länken “Datorintroduktion av Torkel Franzén”. G̊a till avsnitt 1.1
Vad är en dator?. Läs och begrunda texten. Prova gärna n̊agon av övningarna
kopplade till detta avsnitt.
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