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Instruktioner

Mål

• Utveckla förm̊agan att söka kunskap med hjälp litteratur och andra källor.

• Utveckla förm̊agan att lösa uppgifter i samarbete med andra.

• Bli en effektivare Unixanvändare.

Krav

Följande krävs:

• Lös nedanst̊aende uppgifter i grupper om tv̊a personer.

• Presentera lösningarna till uppgifterna 32-48 i en skriftlig rapport, indivi-
duellt utförd enligt nedanst̊aende rapportmall.

Rapportmall

• Rapport utförd med hjälp av ordbehandlare.

• Försättsblad med rubriken: Laboration 7, Effektivare unixanvändning och
följande uppgifter: Universitet, instution, kurs, namn, datum för utskrift,
mottagare (läraren). Lösningarna presenteras sedan i nummerordning.

• Rapporten ska inlämnas senast 2003-02-30 i Urban Liljedahls postfack,
personalrummet i A-huset.

• Uppgifterna 1-31 ska lösas men inte redovisas i rapporten medans upp-
gifterna 32-49 ska besvaras med en kort beskrivning 1 hur kommandot
används och hur du använde det för att lösa problemet.

1Exempel: Fr̊aga: Lista alla filer i rotkatalogen hos användaren lilje. Bra svar: 1. Komman-
dot ls listar inneh̊allet i den katalog man befinner sig. Flaggorna -a och -l åstadkommer att
alla filer listas resp. att filerna presenteras med mer information. Genom att ge kommandot
ls -a /home/lilje s̊a fick jag fram listan.
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N̊agra ord p̊a vägen

Under denna övning ska du köra m̊anga program och kommandon. Normalt g̊ar
det till s̊a att du skriver namnet framför prompten med eventuella argument
och trycker Enter. I detta dokument beskrivs det s̊a här att exekvera2 ls:
>ls
Boken Unix for dummies har ett register där man t.ex. kan söka efter ett visst
kommando eller n̊agot annat begrepp som man behöver veta mer om. Boken
kommer att finnas tillgänglig under laborationstillfällena. Många kommandon
är samlade under sökordet commands i registret. Om jag ger lästips s̊a är det
boken Unix for dummies som jag syftar p̊a.

Med hjälp av en sökmotor kan man komma l̊angt. Använd t.ex. http://www.google.com
och skriv lämpliga sökord. Om du f̊ar f̊a träffar med svenska sökord ska du tänka
p̊a att de flesta sidor är p̊a engelska.

Uppgifter

1. Beskriv vad som händer om man ger kommandot cd med olika argument:
>cd ..

2. >cd

pwd

3. Ta reda p̊a sökvägen till den aktuella katalogen3, d.v.s. den katalog som
man st̊ar i.

Utforska
Utforska filsystemet med hjälp av ls, cd och pwd. Kom ih̊ag hur du enkelt
hittar hem om du kommer vilse! (Se ovan: cd)

4. Börja med att stega ner till roten, d.v.s. /. Hur m̊anga “cd ..” behöver du
för att göra detta? Fortsätt att utforska filsystemet genom att förflytta
dig mellan kataloger och lista deras inneh̊all.

5. Beskriv tre sätt att “hitta hem”, d.v.s. återvända till din hemkatalog.

cp

6. Vad händer om du ger kommandot
>cp fil1 fil2
om fil1 finns men inte fil2?

7. Vad händer om du ger kommandot
>cp fil1 fil2
om b̊ade fil1 och fil2 finns?

2Att köra kommandot ls i t.ex. xterm
3Kallas även Current Directory.
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8. Kopiera filen /usr/kurs/smd084/ms7/orginal.txt till din ms7-katalog
och ge samtidigt filen ett nytt namn: kopia.txt.

9. Prova att kopiera filen ms7/kopia.txt tillbaka till /usr/kurs/smd084/ms7.
Beskriv resultatet.

mv

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

11. Vad händer om man ger kommandot
>mv fil1 fil2
om b̊ade fil1 och fil2 finns?

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

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

rm

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

rmdir

15. Skapa katalogen temporary i ms7. Ställ dig i katalogen temporary. Skapa
en fil i katalogen p̊a valfritt sätt med valfritt namn. Förflytta dig till ms7-
katalogen. Använd rmdir och rm för att ta bort katalogen temporary och
dess inneh̊all.

clear

16. Ge kommandot clear och beskriv vad som händer. (Observera: det är ba-
ra i fönstret som n̊anting händer, inte i ditt filsystem eller med din session).

more

17. Skriv ut inneh̊allet i filen /usr/kurs/smd084/ms7/long.text till bildskärmen
med kommandot more. Tryck Enter för att rulla texten. Avsluta med att
rulla igenom hela texten eller att trycka p̊a q.

18. Beskriv skillanden mellan
>mv fil1 fil2
och
>cp fil1 fil2
>rm fil1

chmod
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19. Kopiera filen /usr/kurs/smd084/ms7/poesi.txt till∼/ms7. Ändra rättigheterna
p̊a filen poesi.txt s̊a att alla kan läsa och skriva i filen. L̊at n̊agon klass-
kompis öppna filen i Emacs och se om det g̊ar att skriva i din fil för andra.

20. Vad händer och vad kan det bero p̊a?

lpr
Kopiera filen /usr/kurs/smd084/ms7/poesi.txt till katalogen /ms7.

21. Skriv ut texten p̊a skrivaren lw2510 4. Börja med att titta p̊a inneh̊allet i
Emacs. Gör sedan en en utskrift p̊a 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 ∼/ms7.

23. Skriv ut texten p̊a laserskrivaren lw2510. Börja en utskrift med komman-
dot
>lpr -Plw2510 poesi.ps
Beskriv resultatet.

lpq

24. Undersök hur m̊anga som st̊ar i printerkö, d.v.s. hur m̊anga användare
som skickat dokument till skrivaren och väntar p̊a sin tur.

man pages (Manualsidorna i unixsystemet)

25. Hur visar man manualsidan för kommandot ls?

26. Förklara vad man hittar under respektive rubrik NAME, SYNOPSIS,
DESCRIPTION och OPTIONS i manualsidan för kommandot ls.

groups (unixgrupper)

27. Vilka unixgrupper tillhör du? Vilka unixgrupper tillhör användaren urblil-
6? Beskriv sambandet mellan grupptillhörighet och rättigheter hos filer
och kataloger.

finger

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

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

4lw = laser writer, 2510 st̊ar för labsalen A2510, där den är placerad
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30. Lägg till en plan i din hemkatalog. Visa sedan din plan med kommandot
>finger <ditt användarnamn>

31. Ta reda p̊a när du loggade in i systemet med denna information.

find

32. Beskriv hur man kan använda kommandot find för att hitta filer i en kata-
logstruktur. Visa detta med ett exempel och förklara delarnas betydelse.

33. Ange sökvägen till filen hitta mig.txt? Ledtr̊ad: Den finns i katalogen
/usr/kurs eller n̊agon av dess underkataloger.

who

34. Vilken dator är du inloggad p̊a?

35. Ta reda p̊a hur m̊anga som är inloggade p̊a denna dator.

rwho

36. Lista alla som är inloggade i unixsystemet där du är inloggad.

grep

37. Beskriv hur kommandot grep ska användas om du vill hitta fi-
len eller filerna som inneh̊aller textraden “only for fun” i katalogen
/usr/kurs/smd084/ms7.

38. P̊a hur många rader förekommer ordet “directory” i textfilen find.txt som
ligger i katalogen /usr/kurs/smd084/ms7/?

redirect (omdirigering)
Ställ dig i din hemkatalog och lista inneh̊allet p̊a skärmen.

39. Lista inneh̊allet en till g̊ang men skicka texten till en fil som du kallar
ny fil.txt genom att använda omdirigering. (redirect) Skapa en kort textfil
med namnet buffer.txt och valfritt inneh̊all i Emacs.

40. Kör kommandot >ls >> buffer.txt Beskriv vad som hände i filen.

41. Beskriv skillnaden mellan att styra omdirigering med > eller >>.

pipe
För att skicka output till ett annat program istället för till bildskärmen
eller till en fil kan du skapa en kanal mellan programmen med hjälp av
tecknet |. Läs om “pipe character”.

42. Försök gissa vad som händer om man kör kommandot
>ls | lpr -Plw2510
Ge kommandot och beskriv vad som händer.
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43. Lista kataloginneh̊allet med växlarna -l och -a. Skicka utskriften till more
istället för direkt till bildskärmen.

alias

44. Vad betyder ordet alias ute i vida världen, utanför unixlabbet?

Tillbaka till unixlabbet:

45. Skapa ett eget alias med namnet “visa” som listar kataloginneh̊allet.

46. Skapa ett eget alias med valfritt namn som gör n̊anting, t.ex. listar kata-
loginneh̊all, söker efter filer eller n̊at annat trevligt!

47. Beskriv vad ett alias är i unixsystemet.

shellscript

48. Ställ dig i din hemkatalog och skapa katalogen bin. Flytta dig till katalogen
bin. Starta Emacs och skapa en fil med namnet dir med följande inneh̊all:

# Min första scriptfil
# gjord av <ditt namn>
echo ’Filer och kataloger...’
ls -l

Spara filen i katalogen bin och stäng Emacs.
Ge kommandot
>chmod 755 dir
för att ge rätt att köra scriptet som ett dataprogram. (Exekveringsrättighet)Ge
kommandot
>rehash
för att unixsystemet ska f̊a reda p̊a att det finns ett nytt kommando att
h̊alla reda p̊a. Flytta dig till valfri mapp och prova ditt script genom att
ge kommandot
>dir
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