
Laboration 2, smd084 

För att få godkänt krävs: 
• Självständigt genomförande av uppgift 1-20. 
• Redovisa svaren från uppgift 13-20 under laborationspasset.  

Del 1, Den obligatoriska delen 
mkdir 

1. Skapa katalogen temp direkt i din hemkatalog.  
2. Sätt rättigheter att läsa, skriva och exekvera för dig, ingen av dessa rättigheter för grupper och 

övriga. 
 
ls  
Testa vad som händer om du ger kommandot 

3. >ls 
4. >ls -l 
5. >ls -a 
6. >ls -l -a 
7. >ls -la 
8. Kommandot ls har bl.a. tilläggen -l och -a.  

 
cd 
Testa var för sig, vad som händer om man ger kommandot med olika argument: 

9. >cd . 
10. >cd .. 
11. >cd 

 
Utforska 
Utforska filsystemet med hjälp av ls, cd och pwd. Kom ihåg hur du enkelt hittar hem om du 
kommer vilse! (Se ovan: �cd� gör att du hamnar på toppnivån i din hemkatalog)  

12. Börja med att stega ner till roten med kommandot "cd ..". 
 

cp 
13. Vad händer om du ger kommandot 

>cp fil1 fil2 
om fil1 finns men inte fil2? 

14. Vad händer om du ger kommandot 
>cp fil1 fil2 
om både fil1 och fil2 finns? 
mv 

15. Vad händer om man ger kommandot 
>mv fil1 fil2  
om fil1 finns men inte fil2? 

16. Vad händer om man ger kommandot 
>mv fil1 fil2 
om både fil1 och fil2 finns? 

17. Vad händer om man ger kommadot 
>mv filnamn katalog 
om filnamn och katalog finns? 

18. Vad händer om man ger kommandot 
>mv filnamn katalog 
om filnamn finns men inte katalog? 



 
rm 

19. Skapa en fil med namnet ta_bort.mej. Använd kommandot rm för att ta bort filen. 
 

rmdir 
20. Skapa katalogen temporary i temp.  

Ställ dig i katalogen temporary.  
Skapa en fil i katalogen på valfritt sätt med valfritt namn. 
Förflytta dig till temp-katalogen. 
Använd rmdir och rm för att ta bort katalogen temporary och dess innehåll. 

 

Del 2. Om du hinner ska du fortsätta med dessa uppgifter. 
lpr 
Kopiera filen /usr/kurs/smd084/ms7/poesi.txt till katalogen ~/temp. 

21. Skriv ut texten på laserskrivaren lw2510. (lw = laser writer, 2510 står för labsalen A2510, där den 
är placerad) Börja med att titta på innehållet i Emacs. Gör sedan en en utskrift på skrivaren 
genom att ge kommandot 
>lpr -Plw2510 poesi.txt 
Beskriv resultatet. 

 
22. Gör en till utskrift av samma text med kommandot 

>a2ps -Plw2510 poesi.txt 
Beskriv resultatet.  
 
Kopiera filen /usr/kurs/smd084/ms7/poesi.ps till katalogen ~/temp. 

23. Skriv ut texten på laserskrivaren lw2510. Börja en utskrift med kommandot 
>lpr -Plw2510 poesi.ps 
Beskriv resultatet. 

 
lpq 

24. Undersök hur många som står i printerkö, d.v.s. hur många användare som skickat dokument till 
skrivaren och väntar på sin tur. 

 
finger 

25. Prova kommandot  
>finger <namn> 
Beskiv vad du ser. 

26. Prova kommandot 
>finger <användarnamn> 
Beskriv vad du ser. 

 
27. Lägg till en plan i din hemkatalog. Visa sedan din plan med kommandot 

>finger <ditt användarnamn> 
28. Ta reda på när du loggade in i systemet med denna information. 
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