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Denna textrad är , förutom sidfoten, det enda som står på denna sida och det är avsiktligt.
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Bakgrund och förord
Detta kompendium riktar sig till nya och blivande studenter inom IT-relaterade ämnen såsom
programmering, databaser, webb, nätverksteknik, systemadministration, interaktionsdesign
med mera. Kompendiet skrevs av Henrik Sandklef och Rikard Fröberg, när de arbetade som
lärare på det systemvetenskapliga programmet och undervisade i programmering och
databaser.
Behovet av ett kompendium kommer sig av att en årskull nyblivna studenter har väldigt
varierande förkunskaper vad gäller datorer och datoranvändning. I synnerhet så blir
skillnaderna tydliga när det gäller lite mer tekniska tillämpningar såsom att använda
terminalen och arbeta “i kommandotolken”, konfigurera miljövariabler och installera nya
programvaror och felsökning.
Ett annat område där författarna sett ett behov av förstärkning av datorkunskaper, är
förståelsen för hur filer på datorn är organiserade i filsystemet. Detta behov blir extra tydligt
när studenter skall arbeta i en terminal och navigera runt i filsystemet, förstå hur
miljövariabeln PATH fungerar och varför den behövs samt när studenterna skall använda
absoluta och relativa sökvägar.
Behövs verkligen dessa kunskaper i dagens samhälle, där datorerna blivit mer och mer
lättanvändliga och abstraktionsnivån i användargränssnitten blir allt högre? Författarna är
övertygade att de behövs! I synnerhet hos studenter inom IT-området. För att kunna bli
effektiv i sina framtida yrkesroller, så behöver de en förståelse för datorer som går lite
djupare än att blott kunna använda IT-system och programvaror. För att kunna lära sig
programmering krävs en förståelse för det omgivande systemet vari programvaran utvecklas
och kommer exekvera i. För att lära sig databaser, så krävs en viss förståelse för varifrån
data kommer och hur den representeras i en dator. För att kunna administrera en databas
eller ett IT-system krävs kunskaper i hur filer lagras, hur filsystemet är strukturerat och hur
rättighetssystemet för filer och kataloger fungerar i de vanligaste miljöerna.
Författarna är övertygade om att detta kompendium, med övningar och kontrollfrågor,
kommer att underlätta såväl för studenter och lärare i kurser som rör de lite mer tekniska
IT-ämnena.
Det är också deras övertygelse att med de kunskaper som lärs ut i detta material, så
kommer studenterna inte bara klara av sina kurser bättre, de kommer också bli effektivare i
deras användande av datorer i allmänhet, såväl under studierna som i sitt framtida
yrkesutövande.
Henrik och Rikard, september 2018
Version 1.1 2019-08-23 | Tidigare versioner: Version 1.0 2018-11-03
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Dator
Vad är en dator? Formellt kan man säga att datorn är en maskin som kan bearbeta data och
göra beräkningar. Detta låter kanske tråkigt så om vi istället kikar på de datorer vi använder
oss av i vardagen och låter dessa exemplifiera vad en dator är så kan vi diskutera de
komponenter i en dator som vi behöver känna till när vi lär oss IT. Vanliga datorer i vår
vardag är:
● Mobiltelefon
● Surfplatta
● Laptop / bärbar dator
● Stationär dator
Det finns så klart en mängd andra datorer i vår vardag. Google har en mängd datorer som
gör att du kan söka efter information hos dem. Det finns flera datorer i den buss eller bil du
åker till skolan eller jobbat med. Vi som skrivit denna bok cyklar till jobbet och har inga
datorer på cyklarna.
Vad finns det för vanliga hårdvarukomponenter i en dator? Skärm, tangentbord, pekdon
(mus) med mera kommer du säkert på direkt. Din mobiltelefon har kanske inget tangentbord
eller pekdon. Vi kommer från och med nu fokusera på en bärbar dator eller stationär dator
då det är sådana man vanligen använder när man programmerar. En sådan dator har så
klart jättemånga olika hårdvarukomponenter, men vi skall bara ytligt titta närmare på några
om ett tag. Du kanske undrar vad hårdvara är. Tänk på det som de saker på en dator (eller i
en dator) du kan ta på.
Om det finns hårdvara finns det då också mjukvara? Du använder säkert en rad program på
din dator, t ex använder du säkert firefox eller chrome för att surfa. Program kallar man
ibland för mjukvara. Till skillnad från hårdvara är program saker du inte kan ta på, i fall du
trodde att det rörde sig om mjuka hårdvaror.

Hårdvara
Vi skall i detta stycke fokusera på några av de hårdvaror som finns i en dator. Kanske några
som du inte kände till och några vi redan nämnt.

CPU
Tänk dig att någon ber dig att lägga ihop 200 och 317. Om vi antar att du faktiskt inte kan en
massa summor utantill, så har du någonstans i din hjärna verkligen räknat ut summan och
kommit fram till 517. Den del i datorn som utför instruktioner såsom att lägga ihop två tal kallas
CPU (engelska: central processing unit) eller processor.
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CPU:er finns i en uppsjö olika så kallade arkitekturer och versioner men vi skall inte dyka ned så
djupt i detta utan nöja oss med att en CPU2 är ansvarig för instruktioner som t ex:
● Addition, subtraktion, multiplikation, division med mera
● Logiska operationer som AND och OR
● Input/Output (tangentbord, skärm, hårddisk)
Instruktionerna varierar mycket mellan de så kallade arkitekturerna.

Arbetsminne (RAM)
Tänk dig att någon ber dig säga ditt namn. Direkt från arbetsminnet kommer du förmodligen
kunna säga det. Ibland kanske det skulle ta en stund men för det mesta går det snabbt. En dator
har också ett snabbt arbetsminne, kallat RAM (Random Access Memory). Ett program är lagrat i
RAM när det körs - lite som att du har ett recept i huvudet när du lagar mat. När datorn stängs av
tappas all information i arbetsminnet. Din dator har förmodligen cirka 8-16 GB3 arbetsminne.
På en dator finns det även andra komponenter som vi skulle kunna kalla arbetsminne, men vi
hoppar över detta och fokuserar på vad som behövs för att klara dina studier.

Hårddisk
En hårddisk lagar information precis som arbetsminnet (RAM) gör. Till skillnad från
arbetsminnet kan en hårddisk lagra mycket mer information än i din dators arbetsminne.
Hårddisken på din dator kan säkert lagra cirka 1000-2000 GB, att jämföra med 8-16 GB som
är den mängd ditt arbetsminne kan lagra. En annan skillnad är att datat är kvar på
hårddisken även om datorn stängs av.
Du har säkert varit med om att du behövt slå upp någon information som du kanske borde
komma ihåg. Att du inte längre kommer ihåg det beror på att arbetsminnet i din hjärna är
begränsat och just den där information har på något sätt prioriterats bort från arbetsminnet.
Arbetsminnet i en dator är också begränsat vad gäller hur mycket du kan lagra där.
Om vi går tillbaka och tänker på receptet som vi pratade om alldeles nyss så är det inte svårt
att tänka sig att du efter ett tag glömt bort receptet och får slå upp det i en kokbok igen. I en
dator motsvaras detta av att man t ex läser upp fil från hårddisk till arbetsminnet (RAM). Väl i
arbetsminnet går det snabbt att bearbeta filens innehåll.
Du har säkert skrivit ett dokument, spelat in en videofilm eller tagit ett fotografi med en
digitalkamera och lagrat resultatet på datorn. Denna lagring sker på hårddisken.

2

Egentligen så består en CPU i strikt mening av ett antal komponenter där kontrollenhet är en och
processor en annan. Kontrollenheten sköter in- och utmatning och kommunicerar med minnet.
3
En byte är åtta så kallade bitar (minsta enheten i ett minne som kan lagra ett av två värden). En GB
står för GigaByte och är 1 000 000 000 byte. En enda byte räcker för att lagra ett tecken i en 256
tecken stor teckentabell. 1 GB räcker för att lagra ungefär sju minuter HDTV eller över 4000 böcker à
200 sidor (eller 240 000 tecken per bok). Texten i detta häfte är ungefär 177 000 tecken som
jämförelse.
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Nätverk
Sedan ett par år kommer de flesta datorer med komponenter som gör det möjligt att
kommunicera med andra datorer eller prylar. De flesta av oss skulle inte köpa en dator om
den inte hade trådlöst nätverkskort. Med hjälp av nätverkskort kan vi koppla ihop mängder
av datorer och prylar. Ett exempel på en stor samling av sammankopplade datorer är
internet.
Läs mer: Vill lära dig mer om nätverk? Läs här:
http://wiki.juneday.se/mediawiki/index.php/Introduction_to_network

Bildskärm
En bildskärm används för att grafiskt presentera information för oss människor. Bildskärmen
är inbyggd i en laptop och extern för en stationär dator.
Lite utanför: kanske är det svårt att tänka sig en dator utan skärm, men väldigt många datorer saknar
skärm. En bil har flera datorer men (vanligtvis) bara en har en skärm ansluten. Det finns en mängd
datorer, utan skärm, som sitter uppsatta runt om i landet och samlar in data från olika sensorer.

Tangentbord
Tangentbordet kan vara inbyggt i datorn vilket är vanligt i en laptop, vara externt och
anslutas via kabel eller trådlöst eller så kan pekdonet och skärmen (se nedan) tillsammans
med mjukvara användas för att skapa ett mjukvaru-tangentbord (ibland kallas detta virtuellt
tangentbord) med.

Pekdon (mus)
Pekdonet kan vara inbyggt i datorn vilket är vanligt i en laptop (då kallas det ofta “touchpad”)
eller vara externt och anslutas via kabel eller trådlöst eller så kan pekdonet kan vara en av
skärmen.

Datorarkitektur
Låt oss sammanfatta de komponenter vi pratat om. En CPU använder arbetsminne (RAM)
och den lite långsammare men beständiga minnet hos en hårddisk. Hårddisk, tangent och
skärm utgör ytterligare exempel på hur data kan matas in och ut (Input/Output) till och från
en processor.
Pekdon, tangentbord och skärm används för kommunikation mellan dator och människa. Du
skriver ett kommando, t ex i en terminal, eller klickar på en knapp för att säga att du vill få något
gjort. Datorn och programmen som körs på den ger dig, användaren, information via skärmen
eller kanske högtalaren.
Lite utanför: för den vetgirige kan det vara intressant att veta att denna datorarkitektur brukar kallas
Von Neumann-arkitektur efter John von Neumann (1903-1957).
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Mjukvara
Hårdvaran är så klart nödvändig. Utan den hade vi inte haft dator. En fördel med detta hade
varit att du sluppit läsa den här boken. Utan mjukvara på datorn är den i princip oanvändbar.
Så det är dags att vi diskuterar mjukvara (eller programvara som det ibland kallas). Vi skall
här nedanför diskutera två olika mjukvaror, nämligen operativsystem och program.

Operativsystem
Operativsystemet (OS) är den programvara som tar hand om kommunikation med
hårdvaran. Operativsystemet fördelar resurser (CPU, minne, hårddisk med mera) mellan
olika mjukvaror som kör på datorn. Operativsystemet tillhandahåller också abstraktioner av
hårdvaran. Till exempel kan ett program be operativsystemet att spara en fil på hårddisk
utan att programmet behöver veta detaljer om hårddisken och var på hårddisken filen lagras.
Dessa detaljer abstraheras bort från programmen. Stöd för olika hårdvaror, t ex hårddiskar,
löses ofta genom så kallade drivrutiner som kan laddas in i operativsystemet under körning.
Exempel på operativsystem är: GNU/Linux, MacOs, Windows, Android och iOS.

Program
Vi tror att du har en intuitiv känsla av vad ett program är. Exempel på program är Firefox,
Chrome, Libre Office och World of Warcraft. Program är en sekvens av instruktioner som en
dator, eller snarare CPU, förstår (direkt eller indirekt). På samma sätt som en sekvens av
instruktioner hur man bakar ett bröd är en sekvens av instruktioner som en människa förstår
är ett program en sekvens av instruktioner som en dator förstår. Programmen använder,
faktum är att de är helt och hållet beroende av, operativsystemet för att göra saker som att
lagra filer, hämta information på internet, hämta en videofilm från hårddisk och visa filmen på
bildskärmen.
Vem skriver programmen då? Och hur skriver man programmen? Vi skall titta på detta
alldeles strax.
Lite utanför: om operativsystemet laddar program från hårddisken till arbetsminnet (RAM) och kör
dem, vem laddar operativsystemet? Det finns en liten mjukvara som följer med datorn. Denna
mjukvara kan läsa från ett speciellt område på en hårddisk. Om man lägger rätt instruktioner på detta
ställe kan man direkt eller indirekt läsa in operativsystemet i minnet och exekvera det.
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Programmering
När du på något sätt instruerar en dator, eller en annan maskin, att utföra ett arbete
programmerar du. Här kommer vi fokusera på att skriva program fören dator. Vi börjar med
att kolla lite på hur delar av ett program med instruktioner som en dator förstår ser ut:
mov

%rsp,%rbp

sub

$0x10,%rsp

mov

-0x4(%rbp),%eax

mov

%eax,%esi

mov

$0x4005f0,%edi

mov

$0x0,%eax

callq

400400 <printf@plt>

lea

-0x4(%rbp),%rax

mov

%rax,%rsi

mov

$0x400601,%edi

mov

$0x0,%eax

callq

400400 <printf@plt>

Oj då. Det här var kanske inte så lätt att förstå. För att göra det enklare för oss människor att
skriva program har vi tagit fram programmeringsspråk som ger oss ett sätt att uttrycka oss
som passar oss bättre. Vi skriver program, i textformat, med syntax i ett
programmeringsspråk och sparar vanligen detta i en fil. Denna text, som följer
programmeringsspråkets syntax, kallas källkod. För att transformera (gör om) källkoden till
något som datorn kan köra använder ett speciellt program som kallas kompilator.
Kanske blev det lite för teoretiskt så låt oss titta på ett praktiskt exempel. Vi använder en
gammal klassiker som skriver ut texten “Hello world” med en liten twist. Vi gör detta i
programmeringsspråket C:
#include <stdio.h>
int main() {
printf("Hello Cleveland\n");
}

Även om vi kanske inte förstår allt som står här ovanför så är det förhoppningsvis betydligt
enklare att förstå än de instruktioner vi såg tidigare. Att följande rad skriver (engelska: print)
ut texten “Hello Cleveland” är inte helt otänkbart.
printf("Hello Cleveland\n");
De fyra raderna ovan är alltså källkoden till ett program som skriver ut “Hello Cleveland”.
Men dessa fyra rader är ju skrivet i C, vilket är ett språk som datorn inte kan exekvera direkt.
Vi måste göra om programmet till ett körbart program. Detta gör med med hjälp av en
kompilator.
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Programmerare
Den som jobbar med att skriva program brukar kallas programmerare eller utvecklare4. En
programmerare skriver inte bara kod utan utför en rad andra sysslor, t ex test av program,
felsökning, dokumentation, integration5 av program och kodgranskning.
Lite utanför: Ada Lovelace (1815-1852) brukar betraktas som den första programmeraren. Hon
programmerade Charles Babbages analytiska maskin. Programspråket Ada är uppkallat efter henne.

Ada Lovelace - av Alfred Edward Chalon [Public domain], via Wikimedia Commons

Andra yrkestitlar på en programmerare inkluderar systemutvecklare, mjukvaruutvecklare, software
engineer, programutvecklare med mera.
5
Integration är konsten att få olika mjukvarusystem att fungera tillsammans.
4
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Filer, kataloger och sökvägar
En dator är i sig ganska ointressant utan filer. Allt vi gör med en dator involverar filer.
Operativsystemet och skrivbordsmiljön på en vanlig dator består av en rad program som
samverkar och har olika uppgifter. Program är lagrade i datorn i filer på hårddisken. Kanske
har du sparat ett dokument på din dator för att skriva en inlämningsuppgift eller rapport.
Dokumentet är lagrat i en fil på hårddisken och ordbehandlingsprogrammet du använder för
att redigera filen är, såsom alla program, i slutändan lagrat på hårddisken. Kanske har du ett
email-program på din dator? Hur lagras mailen du tar emot på din dator? De lagras i filer.
Själva email-programmet är också en fil (stora program består ofta av fler än en fil men vi
säger för enkelhetens skull en fil för vi vill göra en poäng av att filer är ett centralt begrepp).
Men om vi accepterar att program är filer på hårddisken, och att de dokument och annat
som vi lagrar med hjälp av programmen också är filer, består då hårddisken av en stor hög
med filer?

Kataloger
Det vore väldigt opraktiskt att lagra alla filer - program, bilder, ljudfiler, email, dokument osv på samma ställe huller om buller på hårddisken. Det skulle bli besvärligt att hitta bland alla
filer. Därför har man tagit fram abstraktionen “katalog6” som ett sätt att organisera filer.
För att kunna skapa en logisk ordning på alla kataloger och filer så använder man ett
filsystem som hjälper till att hålla reda på filer och kataloger, samt erbjuder funktionalitet till
operativsystemet för att skapa, flytta, tabort och kopiera filer och kataloger.

Filsystem och katalogstruktur
Filsystemet ordnar alla filer och kataloger i en hierarki, som man skulle kunna rita ut som ett
uppochnedvänt träd. Högst upp i en sådan bild ligger (märkligt nog) “roten” och från roten
växer trädet nedåt med kataloger. Det är viktigt att förstå en egenskap hos filsystemsträdet varje katalog kan innehålla filer och andra kataloger. Alla kataloger ligger i endast en katalog
(ovanför i trädet) utom “roten” som är “högst upp”.
I Windowsbaserade system så kallas rotkatalogen för “\” (backslash) och har en
enhetsbokstav framför, t ex “C:\” (roten i enhet “C:”). I Unix-liknande system (GNU/Linux,
Mac OS, Cygwin osv) så heter rotkatalogen helt enkelt / (slash).

6

Katalog kallar ibland också “mapp” eller “bibliotek” eller på engelska “directory” eller “folder”
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Windows - Katalogträdet från C:\Users och nedåt
C:\USERS
+---Public
|
+---Documents
|
+---Downloads
|
+---Music
|
+---Pictures
|
\---Videos
\---rikard
+---Contacts
+---Desktop
+---Documents
+---Downloads
+---Favorites
|
\---Links
+---Links
+---Music
+---OneDrive
+---Pictures
|
+---Camera Roll
|
\---Saved Pictures
+---programming
|
\---java
+---Saved Games
+---Searches
+---Videos
\---work
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GNU/Linux - Katalogträdet från /home/rikard/Desktop och nedåt
/home/rikard/Desktop/
|-- new-slides
|
|-- Förändringar kursplan TIG167.pdf
|
|-- Läsanvisningar_TIG015_2018.pdf
|
`-- Programming_with_Java
|
`-- chapters
|
|-- Java-001_-_Computer_introduction
|
|
|-- 01-Hardware.pdf
|
|
|-- 02-File-type.pdf
|
|
|-- 03-File-system.pdf
|
|
|-- 04-Operating-system.pdf
|
|
`-- 05-Program.pdf
|
|-- Java-002_-_Programming_introduction
|
|
|-- 01-programming-introduction.pdf
|
|
`-- 02-Compiler.pdf
|
|-- Java-006_-_Variables_and_types
|
|
|-- 01-variable.pdf
|
|
|-- 02-type.pdf
|
|
|-- 03-declaration.pdf
|
|
|-- 04-assignment.pdf
|
|
|-- 05-type-cast.pdf
|
|
`-- 06-java-types.pdf
|
`-- Java-041_-_Interfaces_-_Writing_an_interface
|
`-- 02-Interfaces_-_Writing_your_own_Alternative_version.pdf
|-- print
|
|-- 1-software-process-management-introduction.pdf
|
|-- 2-software-process-management-lifeCycle.pdf
|
|-- 3-software-process-management-Waterfall-V.pdf
|
|-- 7-software-process-management-XP-Scrum.pdf
|
|-- Arkivlista_TIG015_omtenta.pdf
|
|-- Arkivlista_TIG058_omtenta.pdf
|
|-- Java.pdf
|
`-- Rekommendation_-_dator_för_studierna.pdf
|-- Rekommendation_-_dator_för_studierna.pdf
`-- synsam.pdf
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Alternativ vy av trädet i Windows Explorer (“Utforskaren”):
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Varför tar vi upp att filsystemet har en trädstruktur, undrar ni kanske? Genom att vi har den
bilden framför oss, så kan vi tala om sökvägar i termer av absoluta sökvägar och relativa
sökvägar.

Absolut sökväg
En absolut sökväg går från rotkatalogen och hela vägen till en fil eller katalog. Om vi tar
Windows som exempel, så är den absoluta sökvägen till exempelvis min katalog “java” som
ligger i min katalog “programming” som ligger i Rikards hemkatalog7:
\Users\rikard\programming\java\
Den avslutande backslashen behövs egentligen inte men den gör det tydligare att “java” är
en katalog (filer innehåller aldrig på backslash). Om vi tänker oss samma kataloger på en
GNU/Linux-dator så skulle den absoluta sökvägen börja från rotkatalogen / och bli:
/home/rikard/programming/java/
Som ni ser så innehåller en absolut sökväg alla kataloger från roten och nedåt i trädet där
varje katalog separeras med \ i Windows och / i GNU/Linux och Mac OS.
Om vi köper principen att en katalog bara kan ligga i en katalog, det vill säga att alla
kataloger endast har en katalog ovanför sig i trädet, så förstår vi att en absolut sökväg är
den enda vägen till en fil eller katalog från rotkatalogen. Detta ger oss ett verktyg att peka ut
en fil eller katalog otvetydigt. En absolut sökväg kan bara avse en viss fil eller katalog.

Sökvägar används också på webben
Vi kan ta adressen till en resurs på webben som ett annat exempel. Ni har säkert lagt märke
till att URL:er (adresser på webben) innehåller ett antal delar. Vi går inte in på alla delar här
utan fokuserar på datornamnet, t ex ait.gu.se och det som kommer efter, så kan vi även där
finna att / det vill säga slash används som en form av sökväg. Exempel:
https://ait.gu.se/digitalAssets/1604/1604782_itatgu_artikel_sv_481x300.jpg
Vi dissikerar URL:en ovan:
● https:// diskuterar vi i ett senare avsnitt
● ait.gu.se betyder ungefär “datorn ait, som ligger på domänen gu.se”
● /digitalAssets/1604/ kan vi se på som en sökväg till filen
1604782_itatgu_artikel_sv_481x300.jpg (som är en bildfil)
Hela URL:en kan ni se på som en “absolut sökväg på webben till just den bildfilen som heter
1604782_itatgu_artikel_sv_481x300.jpg på GUs webbserver. “Rotkatalogen” till filen
motsvarar alltså hela den här delen av URL:en “https://ait.gu.se/” (notera att även här
används en slash som en del av rotkatalogen - och mellan “underkatalogerna” skriver vi
också slash, precis som på Mac OS, Cygwin och GNU/Linux (och faktiskt Unix).

7

En hemkatalog är en katalog med samma namn som användarens inloggningsnamn (username)
och gör det möjligt att flera användare på samma dator har skilda kataloger för sina privata filer. I
Windows ligger hemkatalogerna under \Users\ och i GNU/Linux i /home/ och i Mac OS /Users/
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Relativ sökväg
Nästa begrepp som har med sökvägar (engelska: “path”) att göra är “relativ sökväg”
(engelska: “relative path”). Om en absolut sökväg var den enda vägen till en fil (eller katalog)
utifrån rotkatalogen, så beskriver en relativ sökväg vägen till en fil (eller katalog) från en
annan katalog än rotkatalogen.

Katalogen “ovanför” kan benämnas .. och samma katalog .
Här behöver vi föra in lite ny notation! I alla filsystem (som vi arbetat med) så beskriver man
sökvägen till en katalog från katalogen själv med “.” (en punkt). Och sökvägen till den enda
katalog som ligger ovan för en katalog (oavsett namn på katalogerna) beskriver man med “..”
(två punkter).
Vi tar ett exempel från Windows med katalogen \Users\rikard\programming\java\
igen.
Den relativa sökvägen från katalogen java\ till katalogen java\ självt kan vi utifrån katalogen
java\ benämna “.” (utan citationstecken). Den relativa sökvägen från
\Users\rikard\programming\java\ till \Users\rikard\programming\ beskrivs
med “..” utifrån katalogen java\ .
När har vi behov av att uttrycka oss med en relativ sökväg, då? När vi vill tala om katalogen
\Users\rikard\programming\ utifrån katalogen
\Users\rikard\programming\java\ utan att skriva hela den långa absoluta
sökvägen.
En relativ sökväg kan beskriva hela vägen från en viss katalog till vilken annan katalog eller
fil i samma filsystem. Betänk att vi har följande kataloger:
\Users\rikard\programming\java\
\Users\henrik\programming\C-language\
Hur kan vi med en relativ sökväg, beskriva sökvägen från java\ till katalogen C-language\?
Vi använder bilden av filsystemet som ett uppochnedvänt träd för att komma fram till detta:
\
Users
rikard
henrik
programming
programming
java
C-language
Från java till C-language måste vi gå upp i programming, därefter upp i rikard,
därefter upp i Users, därefter ned i henrik, därefter ned i programming, därefter ned i
C-language .
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Vi har redan lärt oss att vi kan beskriva “upp ett steg” med “..” så den relativa sökvägen från
java till C-language blir då:
..\..\..\henrik\programming\C-language
Det som gör detta till en relativ sökväg och inte en absolut sökväg är:
● Den börjar inte utifrån rotkatalogen
● Den fungerar inte från vilken katalog som helst
● Den innehåller “..” vilket är typiskt för relativa sökvägar
○ I en absolut sökväg så skriver vi ju namnen på katalogerna direkt
Relativa sökvägar behöver inte innehålla “..” eftersom de lika gärna kan “gå nedåt i trädet”.
Om vi t ex utgår från katalogen rikard och vill beskriva sökvägen till filen Hello.java som
ligger i java som ligger i programming som ligger i rikard - så blir den relativa sökvägen:
programming\java\Hello.java
Det som gör att den sökvägen till en relativ sökväg, är att:
● Den fungerar bara från \users\rikard\
○ och endast därifrån
● Den börjar inte utifrån rotkatalogen
Detta betyder att en sökväg som inte börjar med rotkatalogen alltid är en relativ sökväg.
Börjar en sökväg med namnet på en katalog, så måste den katalogen ligga i den katalog vi
utgår från.

Relativ sökväg på webben
Man använder faktiskt även relativa sökvägar i relation till webben också. Tänk er att en sida
på GUs webbserver vill inkludera en bild. I webbsidekoden (som är skriven i HTML men det
hör inte hit) så finns en kodsnutt som talar om att bilden ska ligga i sidan och visas när
någon besöker sidan med en webbläsare. Om bilden har den “absoluta sökvägen”:
https://ait.gu.se/digitalAssets/1604/1604782_itatgu_artikel_sv_481x300.jpg
så skulle kodsnutten kunna se ut så här:
<img href="https://ait.gu.se/digitalAssets/1604/1604782_itatgu_artikel_sv_481x300.jpg" />

det, vill säga, innehålla hela webbadressen till bilden. Men webbsidan med all kod ligger ju
redan på samma dator som bilden!
Faktum är att rotkatalogen i den URL:en också heter / så som i Mac OS och i GNU/Linux. Så
en absolut sökväg skulle faktiskt också kunna korta ned kodsnutten till:
<img href="/digitalAssets/1604/1604782_itatgu_artikel_sv_481x300.jpg" />

Vilken server på internet som bilden ligger på kan vi korta bort om vi menar “samma server”
som webbsidan i sig.
Tänk er att webbsidan med all kod ligger i en katalog på webservern med den absoluta
sökvägen /utbildning/program/systemvetenskap/

Datorkunskap för IT-studenter - © 2018 Jundeday - Henrik Sandklef, Rikard Fröberg

(18)

Då blir den relativa sökvägen till bilden
../../digitalAssets/1604/1604782_itatgu_artikel_sv_481x300.jpg
Det vill säga, upp från systemvetenskap/ till program/ och vidare upp till
utbildning/ och sedan ned i digitalAssets/ och vidare ned i 1604/ .
Webbserverns “träd” skulle kunna se ut så här (vi använder / som rotkatalog i URL:er)


utbildning
program
systemvetenskap
index.html

/
digitalAssets
1604
1604782_itatgu_artikel_sv_481x300.jpg

Sökvägar används överallt i datorer och system
När vi arbetar i en terminal med ett skal (såsom skalet Bash) så använder vi absoluta och
relativa sökvägar för att kunna ange filer och kataloger. Detta är varför detta är viktigt att lära
sig. Nu har vi även sett att om ni är intresserade av att lära er webbutveckling, så är dessa
kunskaper även användbara inom detta område.
Genom att ni lär er begreppen absolut och relativ sökväg, så kommer vi kunna lära ut hur
man använder terminalen och ett skal (skal kallas ibland även kommandotolk), och hur man
utvecklar program. Det är nämligen så att inom programmering så använder man flitigt
katalogstrukturer för att strukturera de filer som ingår i ett lite större program.
Över huvud taget så anser författarna att det är en baskunskap att förstå filsystem,
katalogstrukturer och relativa respektive absoluta sökvägar, oavsett vad ni använder datorer
till.

Datorkunskap för IT-studenter - © 2018 Jundeday - Henrik Sandklef, Rikard Fröberg

(19)

Terminalmiljö
Terminal
En terminal är ett program som ser synnerligen ointressant ut och i princip endast kan visa
text på rader och där man kan skriva in text radvis. Syftet med en terminal, däremot, är att
utgöra ett textbaserat användargränssnitt mot operativsystemet.

En terminal på Rikards dator

Kommandotolk - eller skal

Det som gör en terminal användbar är ett program kopplat till terminalen som tolkar vad vi
skriver in och visar resultatet av de kommandon vi ger via den text vi skriver in radvis. Ett
sådant program kallas ofta för skal eller kommandotolk. Det skal som vi fokuserar på i detta
kompendium (och i författarnas mesta kursmaterial) kallas för Bash.
Det man ser i en terminal är typiskt en så kallad prompt som innehåller lite information och
som ska visa att terminalens skal är redo för nya kommandon. Kommandon skrivs in med
tangentbordet och skickas till skalet när användaren trycker på Enter-tangenten (eller
Return, som den också ibland kallas). Ett kommando som utförs kan resultera i att resultat
visas i textform i terminalen.

Prompt
På Rikards dator (som kör Gnome-terminal och Bash på operativsystemet Ubuntu
GNU/Linux) så ser prompten i terminalen ut så här i en nystartad terminal:
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rikard@newdelli:~$
I exemplet ovan så består prompten av följande delar:
● rikard - visar att användaren som är inloggad heter rikard
● @ - indikerar att en viss katalog på en viss dator är aktuell i skalet
○ newdelli - namnet på datorn
○ : härefter kommer aktuell katalog i skalet
○ ~ - detta är ett “smeknamn” på den inloggade användarens hemkatalog
○ $ - detta brukar avsluta prompten i skalet Bash

Aktuell katalog .
Eftersom man använder skalet för att ge kommandon och kommandon väldigt ofta handlar
om filer och sökvägar i filsystemet, så fungerar ett skal så att det alltid har en katalog som är
aktiv. Man kan tänka sig som att man “står” i en katalog och att det ger oss rätten att
använda relativa sökvägar (utifrån aktuell katalog).

Hemkatalog ~
Typiskt sett så brukar skalet alltid starta med användarens hemkatalog som aktuell katalog. I
exemplet ovan så heter användaren rikard och dennes hemkatalog råkar ha den absoluta
sökvägen /home/rikard/ på datorn i exemplet. Konceptet med hemkataloger är väldigt
praktiskt och centralt när vi använder terminalen och skalet. Hemkatalogen används så ofta
att man insett att det blir tjatigt med att skriva in (eller ut) den absoluta sökvägen till den. I
stället så används (i Bash och en del andra skal) smeknamnet ~ (uttalas “tilde”).
För att komma till hemkatalogen kan vi använda kommandot cd (uttryckt annorlunda, skriv
cd i terminalen och tryck Enter). Med “komma till” hemkatalogen menar vi “byta aktuell
katalog till hemkatalogen”. Detta byte kommer att synas i prompten. Så här ser det ut när vi
byter aktuell katalog från /tmp till vår hemkatalaog (i exemplet används Rikards dator):
rikard@newdelli:/tmp$ cd
rikard@newdelli:~$
Lägg märke till att vi i första prompten kunde se att vi stod i /tmp och att vi i andra prompten
(efter vi utfärdat kommandot cd) kan se att aktuell katalog ändrats till ~ vilket är smeknamnet
på användarens hemkatalog (i detta fall /home/rikard/).
Vi kan använda smeknamnet ~ som en del i en sökväg, för att slippa skriva ut den absoluta
sökvägen till vår hemkatalog.
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Utfärda kommandon
Efter dollartecknet (som brukar indikera att just skalet Bash körs i terminalen) är det ett
blanksteg och därefter visas det kommando som användaren skriver in via tangentbordet.
Ett enkelt kommando8 är ls (som står för “list”) som när det utförs resulterar i att filer och
kataloger i den katalog användaren “står i” listas i textform. Så här kan det se ut:
rikard@newdelli:~/programming/java$ ls
Hello.java
Vi ser på prompten att i exemplet ovan så “stod vi i” katalogen ~/programming/java/ det
vill säga i katalogen java som ligger i katalogen programming som ligger i användarens
hemkatalog.
När vi utförde kommandot ls så listades den enda fil som låg i aktuell katalog, Hello.java
.

Options eller flaggor till kommandon - -Ett kommando kan ibland skrivas som blott namnet på kommandot som i exemplet med ls
ovan. Vissa kommandon accepterar att vi efter kommandot lägger till en “flagga” (engelska:
option eller flag). En flagga börjar med bindestreck och består ofta av en bokstav därefter.
Flaggor gör att vi kan ge kommandot information om hur vi vill att det utförs. En av flaggorna
till ls är -l (bindestreck följt av litet L) och står för att vi vill att ls listar filerna i ett längre
format (engelska: long listing).
Gör vi om exemplet ovan men lägger till flaggan -l blir resultatet:
rikard@newdelli:~/programming/java$ ls -l
total 4
-rw-rw-r-- 1 rikard rikard 103 sep 6 17:41 Hello.java
rikard@newdelli:~/programming/java$
Vad all information står för, är dock ett ämne som kräver en längre skrift än detta
kompendium, men i korthet så kan vi berätta att “total 4” handlar om att filerna i katalogen
upptar fyra “block” på hårddisken. Denna rad kan vi ignorera, den är nog den minst
intressanta delen av utskriften ovan.

8

Ett “kommando” är ofta ett program som ska köras. Kommandotolken kan dock ha en del inbyggda
kommandon som bara fungerar i den aktuella kommandotolken, men det går bra att tänka “köra
program” som synonymt med “utföra kommando” eller “köra kommando”. När vi säger kommando så
menar vi oftast ett program, eventuella flaggor och argument - och ibland även kombinationer av
kommandon som skrivs på samma kommandorad.
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Mer intressant är det att titta på raden med den enda filen i katalogen. Det kryptiska i början
av raden handlar om hur filsystemet lagrar “rättigheterna” för en fil. Vi ska inte här gå in på
detaljer, utan nöjer oss med att berätta att vi kan tolka dessa rättigheter enligt följande:
-rw-rw-r-- 1 rikard rikard 103 sep 6 17:41 Hello.java
● detta är en “vanlig fil”
● rwägaren har läs- och skrivrättigheter på filen
● rwgruppen har läs- och skrivrättigheter på filen
● r-alla andra (användare i andra grupper) har endast
läsrättigheter på filen
● 1
antalet länkar (i detta fall till filen) - detta ignorerar vi här
● rikard
filens ägare
● rikard
filens grupp-tillhörighet (vilken grupp som har tillgång till filen)
● 103
filens storlek (i bytes)
● sep 6 17:41
datum och tid filen ändrades (eller skapades)
● Hello.java
filens namn
Det finns många fler flaggor till ls. En användbar är att visa “dolda filer” (vilket enligt bash är
alla filer vars namn börjar med en punkt). Denna flagga är -a vilket vi kan komma ihåg som
“all files”.
Det är vanligt att kommandon har ett längre namn på en flagga och då skriver man flaggan
med två inledande bindestreck i stället. Till exempel, för ls så är följande flaggor ekvivalenta:
-a, --all
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Här är en lista på alla flaggor till ls (i den version som finns på Rikards dator). Vi visar listan
för att visa att det finns många flaggor, inte för att ni ska lära er dessa.
-a, --all
-A, --almost-all
--author
-b, --escape
--block-size=SIZE

-B,
-c

-C

-d,
-D,
-f
-F,

-g

-G,
-h,

-H,

-i,
-I,
-k,
-l
-L,

-m
-n,

do not ignore entries starting with .
do not list implied . and ..
with -l, print the author of each file
print C-style escapes for nongraphic characters
scale sizes by SIZE before printing them; e.g.,
'--block-size=M' prints sizes in units of
1,048,576 bytes; see SIZE format below
--ignore-backups
do not list implied entries ending with ~
with -lt: sort by, and show, ctime (time of last
modification of file status information);
with -l: show ctime and sort by name;
otherwise: sort by ctime, newest first
list entries by columns
--color[=WHEN]
colorize the output; WHEN can be 'always' (default
if omitted), 'auto', or 'never'; more info below
--directory
list directories themselves, not their contents
--dired
generate output designed for Emacs' dired mode
do not sort, enable -aU, disable -ls --color
--classify
append indicator (one of */=>@|) to entries
--file-type
likewise, except do not append '*'
--format=WORD
across -x, commas -m, horizontal -x, long -l,
single-column -1, verbose -l, vertical -C
--full-time
like -l --time-style=full-iso
like -l, but do not list owner
--group-directories-first
group directories before files;
can be augmented with a --sort option, but any
use of --sort=none (-U) disables grouping
--no-group
in a long listing, don't print group names
--human-readable
with -l and/or -s, print human readable sizes
(e.g., 1K 234M 2G)
--si
likewise, but use powers of 1000 not 1024
--dereference-command-line
follow symbolic links listed on the command line
--dereference-command-line-symlink-to-dir
follow each command line symbolic link
that points to a directory
--hide=PATTERN
do not list implied entries matching shell PATTERN
(overridden by -a or -A)
--indicator-style=WORD append indicator with style WORD to entry names:
none (default), slash (-p),
file-type (--file-type), classify (-F)
--inode
print the index number of each file
--ignore=PATTERN
do not list implied entries matching shell PATTERN
--kibibytes
default to 1024-byte blocks for disk usage
use a long listing format
--dereference
when showing file information for a symbolic
link, show information for the file the link
references rather than for the link itself
fill width with a comma separated list of entries
--numeric-uid-gid
like -l, but list numeric user and group IDs
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-N, --literal
-o
-p,
-q,

-Q,

-r,
-R,
-s,
-S

-t
-T,
-u

-U
-v
-w,
-x
-X
-Z,
-1

print raw entry names (don't treat e.g. control
characters specially)
like -l, but do not list group information
--indicator-style=slash
append / indicator to directories
--hide-control-chars
print ? instead of nongraphic characters
--show-control-chars
show nongraphic characters as-is (the default,
unless program is 'ls' and output is a terminal)
--quote-name
enclose entry names in double quotes
--quoting-style=WORD
use quoting style WORD for entry names:
literal, locale, shell, shell-always,
shell-escape, shell-escape-always, c, escape
--reverse
reverse order while sorting
--recursive
list subdirectories recursively
--size
print the allocated size of each file, in blocks
sort by file size, largest first
--sort=WORD
sort by WORD instead of name: none (-U), size (-S),
time (-t), version (-v), extension (-X)
--time=WORD
with -l, show time as WORD instead of default
modification time: atime or access or use (-u);
ctime or status (-c); also use specified time
as sort key if --sort=time (newest first)
--time-style=STYLE
with -l, show times using style STYLE:
full-iso, long-iso, iso, locale, or +FORMAT;
FORMAT is interpreted like in 'date'; if FORMAT
is FORMAT1<newline>FORMAT2, then FORMAT1 applies
to non-recent files and FORMAT2 to recent files;
if STYLE is prefixed with 'posix-', STYLE
takes effect only outside the POSIX locale
sort by modification time, newest first
--tabsize=COLS
assume tab stops at each COLS instead of 8
with -lt: sort by, and show, access time;
with -l: show access time and sort by name;
otherwise: sort by access time, newest first
do not sort; list entries in directory order
natural sort of (version) numbers within text
--width=COLS
set output width to COLS. 0 means no limit
list entries by lines instead of by columns
sort alphabetically by entry extension
--context
print any security context of each file
list one file per line. Avoid '\n' with -q or -b
--help
display this help and exit
--version output version information and exit
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Argument till kommandon - “öppna kylskåpet”
En del kommandon kräver att vi tillhandahåller information för att kommandot ska kunna
göra sitt jobb. Flaggor kunde vi skicka med för att påverka hur ett kommando ska göra något
men vissa kommandon behöver information om vad ett kommando ska göra specifikt. Vi
kallar sådan information för “argument” till kommandot. Andra kommandon fungerar med
eller utan argument. Vi tror att det blir lättare att förstå detta genom ett par exempel.
Ett program som fungerar både med och utan argument är, igen, ls. Om vi kör ls utan
argument, så betyder det “lista filerna i aktuell katalog”. Om vi vill lista någon annan katalog,
så får vi namnge den katalogen. Då blir den katalogen vi vill lista argument till ls:
rikard@newdelli:~/programming$ ls /home/rikard/programming/java/
Hello.java
I exemplet ovan använde vi en absolut sökväg som argument till ls. Om vi redan står i
/home/rikard/programming/ och java/ ligger i den katalogen, så fungerar en relativ sökväg
lika bra:
rikard@newdelli:~/programming$ ls java/
Hello.java
Faktum är att ls klarar fler än ett argument om vi vill lista fler än en katalog. Om vi vill lista
aktuell katalog och ett par andra kataloger, hur gör vi då, då? Vi använder “.” (punkt) som ju
var smeknamn på “aktuell katalog”:
rikard@newdelli:~/programming$ ls . java/
.:
java
java/:
Hello.java
Ovan svarar ls att i “.” (aktuell katalog) så ligger en katalog som heter “java” och i katalogen
“java/” så ligger en fil, Hello.java .
Från exemplen ovan ser vi att ls är ett kommando som fungerar med och utan argument.
Utan argument, utgår ls från att det är aktuell katalog som ska listas. Det finns också
kommandon som inte fungerar alls utan argument. För att ge några exempel så kan vi titta
på kommandona för att kopiera respektive flytta filer.
För att flytta en fil till en ny plats (eller faktiskt samma plats men med nytt namn), så
använder vi kommandot mv (från engelska: move). Det är lätt att förstå att om vi bara ger
kommandot mv utan argument, så vet inte kommandot vad det ska göra:
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rikard@newdelli:~/programming$ mv
mv: missing file operand
Try 'mv --help' for more information.
Det är ju svårt att flytta något om man inte vet vad det är och vart det ska flyttas. Så mv
kräver minst två argument. En förenklad syntax för mv är:
mv SOURCE... DEST
eller
mv SOURCE... DIRECTORY
Rename SOURCE to DEST, or move SOURCE(s) to DIRECTORY

Kommandot cp för att kopiera en fil fungerar på liknande sätt.
För att ta bort en fil, använder vi kommandot rm (från engelskan: remove). Detta kommando
kräver naturligtvist minst ett argument, en fil att ta bort.
rikard@newdelli:~/programming$ rm
rm: missing operand
Try 'rm --help' for more information.
Vissa kommandon (inte så många men ett par) kan inte ta några argument. Ett sådant
kommando är pwd (från engelska: print working directory). Kommandot skriver helt enkelt ut
den absoluta sökvägen till aktuell katalog. Detta kräver inget argument, eftersom den gör
samma sak varje gång. Däremot så finns det i en del versioner lite flaggor för att styra hur vi
vill att sökvägen ska skrivas ut. Men det är alltid den absoluta sökvägen till aktuell katalog
som skrivs ut och således behöver kommandot ingen extra information för att veta vad den
ska skriva ut.
rikard@newdelli:~/programming/java$ pwd
/home/rikard/programming/java
Ett annat kommando som inte “tar några argument”, är uname (från engelskan: “UNIX
name”). Kommandot skriver ut information om datorn och dess operativsystem. Kommandot
accepterar flaggor för att styra hur utskriften ska se ut (vilka delar som ska vara med) men
det är alltid namnet på just den dator (och information om operativsystemet) som skrivs ut i
olika grad. Här följer några exempel från Rikards dator (med olika flaggor för att visa hur
mycket av informationen som ska skrivas ut).
# kernel name
rikard@newdelli:~/programming/java$ uname
Linux
# hardware platform
rikard@newdelli:~/programming/java$ uname -i
x86_64
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# operating system
rikard@newdelli:~/programming/java$ uname -o
GNU/Linux
# node name (hostname)
rikard@newdelli:~/programming/java$ uname -n
newdelli
# all information
rikard@newdelli:~/programming/java$ uname -a
Linux newdelli 4.4.0-128-generic #154-Ubuntu SMP Fri May 25 14:15:18
UTC 2018 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

Navigera i filsystemet med kommandot cd
Ett kommando som ni kommer att använda minst sagt flitigt i kommandoraden, är
kommandot cd (från engelska: “change directory”). Nu har vi lärt oss att i skalet
(kommandotolken) så finns konceptet “aktuell katalog”.
Det enklaste vi kan använda cd till, är att byta aktuell katalog till vår hemkatalog. Detta gör vi
genom att ange cd utan argument:
rikard@newdelli:~/programming/java$ pwd
/home/rikard/programming/java
rikard@newdelli:~/programming/java$ cd
rikard@newdelli:~$ pwd
/home/rikard
Vi gav först kommandot pwd för att ni skulle se var i filsystemet vi befann oss när vi började
exemplet. Den uppmärksamme såg att vi var i ~/programming/java genom att
undersöka prompten. Därefter angav vi cd utan argument. Den uppmärksamme, såg igen
att prompten ändrades och att vi var i ~ (hemkatalogen för rikard). Därefter utfärdade vi
kommandot pwd igen och bekräftade att vi “hamnat” i användaren rikards hemkatalog.
För att gå tillbaka till “förra katalogen”, det vill säga till katalogen som var aktuell katalog
innan vi senast utfärdade cd för att byta katalog, kan vi ge argumentet “-” (minus, dash,
bindestreck). Vi fortsätter exemplet:
rikard@newdelli:~$ cd /home/rikard/programming/java
Vi hamnade tillbaka i katalogen /home/rikard/programming/java .
Nu är det dags att se hur vi kan röra oss en katalog i taget, med hjälp av cd och en relativ
sökväg. Vi börjar med att från /home/rikard/programming/java gå ett steg “upp”
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(närmare roten) till katalogen /home/rikard/programming/ . Detta kan vi göra genom
att ge argumentet .. som vi minns från avsnittet ovan som ett smeknamn på den katalog
som finns omedelbart ovanför aktuell katalog:
rikard@newdelli:~/programming/java$ cd ..
rikard@newdelli:~/programming$ pwd
/home/rikard/programming
Så bra! Det fungerar. Var hamnar vi om vi utför samma kommando igen? Det borde ju vara
hemkatalogen för användare rikard, det vill säga /home/rikard/ . Vi provar:
rikard@newdelli:~/programming$ cd ..
rikard@newdelli:~$ pwd
/home/rikard
Att gå uppåt verkar relativt (om ni ursäktar ordvitsen) enkelt, då vi kan använda kortformen
.. för att betyda “upp ett steg”. Det går utmärkt att gå mer än ett steg upp åt gången. Om vi
vill gå två steg upp från hemkatalogen för rikard, så kan vi skriva:
rikard@newdelli:~$ cd ../..
rikard@newdelli:/$ pwd
/
Vi hamnar i rotkatalogen. Härifrån kan vi inte gå “längre upp”. I roten är .. en länk till
samma katalog, dvs går vi dit från roten, så “hamnar vi” i samma katalog, eller rättare sagt vi
byter inte katalog alls.
Låt oss nu fundera på hur vi kan gå ned i kataloger. Ett sätt är så klart att alltid ange en
absolut sökväg, hela vägen från roten. Det fungerar jämt oavsett om vi går “upp” eller “ned” i
filsystemet. Men det är vanligare att vi går ned i kataloger som ligger nära aktuell katalog
faktiskt. Användare rikard kommer förmodligen oftare gå ned i dennes egna kataloger under
hemkatalogen, än i kataloger någon annanstans i filträdet. Då känns det lite överdrivet att
behöva skriva hela den absoluta sökvägen. Åtminstone känns det lite tjatigt att behöva göra
det. Så vi använder därför en relativ sökväg.
Vi börjar med att gå tillbaka till användare rikards hemkatalog från roten men vi visar hur det
går till om vi bara använder relativa sökvägar. Vi kan gå ett steg i taget. Det betyder att vi
först går ned i home och sedan därifrån ned i rikard :
rikard@newdelli:/$ pwd
/
rikard@newdelli:/$ cd home
rikard@newdelli:/home$ cd rikard
rikard@newdelli:~$ pwd
/home/rikard
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Från / och ned till /home så räckte det alltså att skriva cd home . Detta är ju en relativ
sökväg (för den börjar inte med / ) och den fungerar för att katalogen home som vi ska gå
ned i, ligger ju i vår aktuella katalog / . Därifrån gick vi vidare ned i katalogen rikard utan
att ange hela den absoluta sökvägen. Det är ju så att rikard låg i home så det fanns inget
att fundera över för skalet när vi skrev cd rikard .
Nu är vi i hemkatalogen för användaren rikard . Vi kan nu ge lite mer typiska exempel. Att vi
utgår från hemkatalogen är realistiskt, då vi kommer vara i hemkatalogen om vi öppnar en
ny terminal. Terminalen startar ett skal, t ex Bash. Bash utgår från hemkatalogen när det
startar. Detta är ingen slump! Det är ju väldigt praktiskt att man när man startar en terminal
är så nära ens filer och kataloger som möjligt. Till exempel vore det väldigt opraktiskt att
starta i rotkatalogen, för där har vi väldigt lite att göra. Vi får typiskt sett inte ens skapa egna
filer eller kataloger i rotkatalogen av rättighetsskäl. Det är i vår hemkatalog och där under
som vi har rätt att skapa filer och kataloger. Så fungerar de flesta UNIX-baserade
filsystemen i vart fall.
Nåväl, tillbaka till hemkatalogen för användare rikard. Om vi vill gå ned i katalogen
programming/java/ som ligger i hemkatalogen, så räcker det alltså att använda en relativ
sökväg:
rikard@newdelli:~$ cd programming/java/
rikard@newdelli:~/programming/java$ pwd
/home/rikard/programming/java
Vi brukar tänka på detta som att terminalen kör ett skal som börjar med att sätta aktuell
katalog till vår hemkatalog. Det är däri och i kataloger därunder som vi gör det allra mesta
arbetet. Det betyder att hemkatalogen faktiskt är den katalog som i genomsnitt ligger
närmast alla våra filer och kataloger. Vi skapar en katalogstruktur med namn på kataloger
som gör det lätt att komma ihåg och hitta våra filer. Det som alla våra egna filer och
kataloger har gemensamt, är att de alla ligger i eller under vår hemkatalog.

Skapa kataloger
Vi har sett hur vi kan navigera i filsystemet och i synnerhet i katalogträdet som börjar i vår
hemkatalog. Till exempel så gick vi ned i katalogen programming/java/ från
hemkatalogen. Men varifrån kom de katalogerna?
Vissa kataloger skapas vid installation av operativsystemet. Det är inte ovanligt att det i
hemkatalogen för varje användare finns ett par standardkataloger, såsom Desktop,
Documents, Pictures, Music och Downloads och så vidare. Nu vore det emellertid ologiskt
att lägga alla våra filer på “skrivbordet” (dessutom blir det stökigt på skrivbordet om vi gjorde
så) eller i Downloads eller Documents. Om vi laddar ned musik, så passar dessa filer
knappast in i en katalog för “dokument”, eller hur? Och även om vi laddat ned dem i
Downloads, så är ju inte det faktum att de är nedladdade det som bäst beskriver dessa filer.
Vi laddar förmodligen ned fler saker än musikfiler. Det känns mer naturligt att lägga musiken
i någon katalog under Music/ .
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Men om vi samlar på oss en väldig massa musikfiler, så blir det snabbt rörigt även i Music/.
Vi kan skapa lite mer struktur och ordning genom att skapa en katalogstruktur under Music/
med en logisk uppdelning av vår musik. Vi skulle korta ned tiden att hitta en viss musik
genom att ha en struktur enligt något sätt att dela in musik. Så här skulle det kunna se ut, i
ett helt godtyckligt exempel:
Music/
|-- classical
|
|-- baroque
|
|-- classicism
|
|-- modernism
|
|-- renaissance
|
`-- romantic
|-- folk
|-- pop
`-- rock
|-- classic-rock
|-- hard-rock
|-- metal
`-- rockabilly
För att hitta musik med Carl Perkins, så skulle vi kanske leta i Music/rock/rockabilly/
(beroende på hur vi klassificerar musik, så klart men det finns det annan litteratur för).
Så, hur skapar vi då egna kataloger? Det finns så klart ett kommando för det! Med
kommandot mkdir (från engelska: make directory) så kan vi skapa en katalog. Låt oss från
hemkatalogen skapa katalogen rock/ under Music/
rikard@newdelli:~$ mkdir Music/rock
Lägg märke till att från vår hemkatalog så behöver vi inte gå ned i Music för att skapa en
katalog där. Vill vi ha katalogen Music/rock/ så kan vi skapa den från hemkatalogen
enligt ovan (så länge katalogen Music/ redan finns i hemkatalogen - men det utgick vi
från). Detta är ett typiskt exempel på när vi använder en relativ sökväg. Vi kan stå kvar i
hemkatalogen och “härifrån” skapa katalogen rock i katalogen Music/ . Så länge vi står
ovanför Music/ så kan vi alltså uttrycka var vi vill skapa katalogen rock genom att helt
enkelt skriva som i exemplet ovan.
Vi går vidare genom att skapa katalogen rockabilly/ i katalogen rock/ som nu ligger i
katalogen Music/
rikard@newdelli:~$ mkdir Music/rock/rockabilly/
Vår poäng här är just att visa hur lätt det är att nå till filer och kataloger från just
hemkatalogen. Vi behöver inte springa ned i katalogen Music/rock för att skapa katalogen
rockabilly däri, utan vi når liksom fram från vår bas, hemkatalogen. Dessutom så hjälper de
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flesta skal (såsom Bash) oss att slippa skriva hela sökvägen fram till Music/rock/ . Vi kan
trycka på TAB (tabulatorknappen som brukar sitta ovanför CapsLock på tangentbordet) och
få hjälp att fylla på sökvägar med mera. Detta (som brukar kallas tab completion på engelska
talar vi mer om i ett senare avsnitt). I korthet så kan vi, om vi endast har en katalog som
börjar på “M” skriva M följt av TAB så fyller skalet på med “usic/” och om vi i Music/ endast
har en katalog som börjar på “r” så kan vi därefter skriva “r” och trycka TAB så fyller skalet
på med “ock”.
Faktum är att man också kan använda mkdir för att skapa ett helt träd med kataloger och
underkataloger i ett svep. Till detta använder vi flaggan -p (engelska: “parents”).
Vi tar ett exempel. Säg att vi i hemkatalogen ska skapa följande kataloger:
school/courses/java-course/ men vi har inte ens katalogen school när vi sätter
igång.
Om vi försöker skapa alla på en gång med blott kommandot mkdir, så klagar kommandot:
rikard@newdelli:~$ mkdir school/courses/java-course/
mkdir: cannot create directory ‘school/courses/java-course/’: No
such file or directory
Vad nu då? Det är klart att den katalogen inte finns! Vi försöker ju skapa den? Här får vi
studera detaljer i felmeddelandet. Det står faktiskt “file or directory” vilket är singularis. Den
katalog som vi försöker skapa är ur mkdirs perspektiv java-course/ men för att kunna
skapa den på angiven plats så måste ju katalogen courses/ finnas och då måste även
school/ finnas. Det sa vi ju att den inte gjorde.
Faktum är att vi misstänker att skaparna av kommandot mkdir försöker skydda oss från att
av misstag skapa en lång rad kataloger. Vill vi skapa kataloger inklusive deras
“föräldrakataloger” i ett svep som ovan, så måste vi ange flaggan -p till mkdir . Vi försöker
igen:
rikard@newdelli:~$ mkdir -p school/courses/java-course/
rikard@newdelli:~$
Nu gick det bättre. Eftersom vi inte fick något felmeddelande, så gick detta bra. Vi skapade
följande struktur i hemkatalogen:
school
`-- courses
`-- java-course
Nu vet vi hur vi kan skapa kataloger och hela strukturer av kataloger. Det sista vi tar upp i
detta stycke är hur man tar bort kataloger. Det finns två vanliga sätt att ta bort kataloger. Det
enklaste (och säkraste om man är osäker eller ovan) är att använda kommandot rmdir
(engelska: “remove directory”). Detta kommando tar som argument en katalog som vi vill ta
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bort. Denna katalog måste vara tom på såväl filer som underkataloger. Det gör att vi inte
riskerar att ta bort “för mycket”.
rikard@newdelli:~$ rmdir school/courses/java-course/
rikard@newdelli:~$
Nu tog vi bort (den tomma) katalogen java-course/ från school/courses/ .
Ett annat sätt att ta bort en katalog men också allt innehåll i katalogen (och alla dess
underkataloger), vilket självklart är mer dramatiskt och radikalt, är att använda kommandot
rm tillsammans med flaggan -r . Här gäller det ju att vara säker på att det inte finns något
man vill spara i katalogen eller någon av dess underkataloger. Det är hela katalogträdet som
tas bort. Det finns inget enkelt sätt att återskapa de filer och kataloger som tas bort.
Kommandot rm är liksom ett slutgilltigt kommando - vi lägger inte filer och kataloger i
papperskorgen eller så, så att vi kan ångra oss senare. Vi tar bort alla spår från filsystemet
till filerna och katalogerna på hårddisken. Det går att hitta sådana bortkopplade filer med
speciell programvara, men det är inte någon enkel manöver.
Så, med detta sagt så tror vi att ni förstår att man får vara säker på vad man vill göra om
man använder följande kommando:
rikard@newdelli:~$ rm -r school/
Nu har vi tagit bort katalogträdet school/ det vill säga katalogen school/ och eventuella filer
och kataloger däri. Bäst för oss om det inte låg en nästan färdig uppsats eller så, utan
backup, där!
Backup är för övrigt alltid en bra idé. Liksom att tänka efter innan man använder rm -r .
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Skapa filer
Nu har vi gått igenom hur vi kan organisera våra filer i kataloger i vår hemkatalog och hur vi
kan skapa dessa kataloger. Men filer då? Hur skapar vi filer?
I detta avsnitt kommer vi fokusera på textfiler. Detta för att skalet kommer med en uppsjö
program och kommandon för att manipulera, redigera och analysera just text.

Textfiler
Det är här lämpligt att säga några ord om vad en textfil är. Alla filer på hårddisken är
egentligen binära i den bemärkelsen att de lagras på hårddisken som en sekvens ettor och
nollor9. Det som gör en fil användbar är att vi har kommit överens om hur dessa ettor och
nollor ska tolkas (vilken innebörd olika kombinationer av ettor och nollor ska ges). Text har vi
bestämt ska kunna lagras som en viss sekvens av ettor och nollor. Man skapade en
teckentabell där ett antal (i västerlandet) vanliga tecken listades så att varje tecken gavs en
siffra. Den fortfarande vanligaste teckentabellen som ligger till grund för de allra vanligaste
tecknen på en dators tangentbord kallas ASCII10-tabellen och togs fram under 1960-talet.
Det fiffiga med att varje tecken har ett standardiserat siffervärde är att det är lätt att översätta
ett heltal till en sekvens av ettor och nollor.
Så när vi skriver ren text i en fil och spara den, så sparas filen på hårddisken som en
sekvens av “binära tal” som motsvarar tal i teckentabellen. Datorn kan lätt översätta
sekvensen av ettor och nollor till motsvarande tecken i tabellen.

9

Nej, det är inte ettor och nollor egentligen utan någon annan form av tvåvärd representation. En del
hårddiskar använder magnetism för att representera 1 eller 0 (eller på/av). Vi människor har kommit
på att man kan betrakta sekvenser av värden som är på/av som ettor (på) respektive nollor (av).
10
ASCII står för American Standard Code for Information Interchange
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Här är en del av tecknen i ASCII-tabellen och dessas siffervärde:
Nummer
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

tecken
!
"
#
$
%
&
'
(
)
*
+
,
.
/
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
:
;
<
=
>
?

nummer
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

tecken
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
{
|
}
~
DEL

Vad vi vill ha sagt med att nämna ASCII-tabellen är att visa att ren text sparas i datorn som
en sekvens av tal, där talen representerar olika tecken enligt en viss tabell.
Observera att vi skrev “ren text” ovan. Med ren text avses de tecken (och specialtecken)
som man kan åstadkomma med tangentbordet och inte hur de ser ut. Med ren text så
använder vi inte olika fonter, storlekar eller stilar. Vi talar alltså om vad tecknen symboliserar
inte hur de presenteras på en skärm eller utskrift. Ingen fetstil, ingen kursiv text och inga

speciella fonter eller sto
 rlekar. Självklart så ser textfiler därför mindre tilltalande ut för folk
med en känsla för grafisk formgivning och typsättning.

Ren text är faktiskt vanligare än man tror i datorsammanhang. En stor källa till textfiler är
källkod till program. Programmerare skriver sina program i något programmeringsspråk i
textfiler. Många programmeringsspråk fungerar visserligen så att man gör om textfilerna med
källkod till exekverbara program när programmen är klara för produktion. Men en stor del av
programmeringsspråken fungerar så att programmen tolkas rad för rad när de också
exekverar.
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En annan stor källa till textfiler, är inställningsfiler och filer med data i textform. De flesta
operativsystem har till exempel en katalog som heter etc/ som innehåller diverse textfiler
med inställningar. På windows hittar vi till exempel:
C:\Windows\System32\drivers\etc\
I denna katalog finns följande filer med inställningar i ren text:
hosts
lmhosts.sam
networks
protocol
services
På Rikards dator med GNU/Linux finns /etc med bland annat följande textfiler:
passwd
bash_completion
bash.bashrc
magic
sudoers
hosts
fstab
group
nsswitch.conf
crontab
hostname
timezone
issue
networks
services
Ni kan säkert gissa vad för inställningar som finns i åtminstone en del av filerna. I till
exempel /etc/hostname så ligger datorns “namn” i klartext.
En speciell form av program skrivna i ren text är så kallade skript och program skrivna i
“tolkade språk”. Ett skript är en textfil med instruktioner i något programmeringsspråk som
kan utföras av ett program som tolkar texten rad för rad. I GNU/Linux och andra UNIX11
-liknande system så används skript flitigt.
Ett skrip skrivet för Bash (som är ett skal som också kan tolka skript) kan se ut som följande:
#!/bin/bash
11

UNIX är en familj operativsystem där det första togs fram i början av 1970-talet av AT&T. Bland
kända UNIX-varianter kan nämnas UNIX System V, BSD (som Mac OS X bygger på), AIX, HP-UX,
Solaris. Bland UNIX-lika system är GNU/Linux det mest kända, populärt kallat “Linux” (Linux är
egentligen kärnan och GNU operativsystemet).
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echo -n "Time in Tehran is now "
TZ='Asia/Tehran' date +%T
Skriptet skriver ut vad klockan är i Teheran just nu:
$ ./tehran_time.sh
Time in Tehran is now 20:19:52
Ovan visas resultatet av att köra skriptet (som heter tehran_time.sh).

Skapa textfil med hjälp av en editor
En editor, eller texteditor, är ett program som kan editera (redigera) textfiler. Men en editor
kan vi skapa nya textfiler och ändra i befintliga. För er som kommer läsa programmering i
någon kommande kurs, så kommer en editor tillsammans med terminalen och skalet vara ett
av de redskap som ni kommer använda allra mest. Även ni som kommer läsa kurser om
operativsystem, systemadministration, nätverk eller databaser kommer ha stor nytta av en
editor.
Det finns en stor mängd editorer att välja mellan. Studenter som är ovana med att arbeta i
terminalen kommer förmodligen att känna sig mest hemma med en editor med ett
fönstergränssnitt, det vill säga en editor som öppnas i ett eget fönster med menyer och allt
som brukar följa med fönsterprogram. Det finns också editorer som går att köra direkt i en
terminal utan att öppna ett eget fönster. Författarna har svårt att rekommendera en editor
som passar alla men vi har sett att vissa editorer fungerat bra i de kurser vi hållit. En sådan
editor heter Atom och är släppt som fri programvara och open source. Atom är skapad
särskilt för att vara en editor för programmering.
Andra editorer som vi sett att studenter använder är Notepad++, Sublime Text och Visual
Studio Code. Sublime Text är inte fri programvara, utan så kallad “nagware” där en störande
dialogruta med jämna mellanrum kommer upp och ber användaren köpa en licens.
Notepad++ finns bara för Windows.
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Editorn Atom med källkoden för ett skript
Bland de editorer som går att köra i textläge, det vill säga direkt i terminalen utan att öppnas
i eget fönster, så är GNU Emacs och vim populära. Tröskeln för att lära sig dessa två är
dock stor för studenter som inte är vana med att arbeta i terminalen eller med textgränssnitt.
Vill man prova en textbaserad editor som går att köra direkt i terminalen så kan man prova
nano vilken följer med vissa miljöer men annars går att installera i efterhand.
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GNU Emacs med källkoden för ett skript - här kör editorn direkt i terminalen
Många läsare reagerar nog när vi säger att en editor kan köras “direkt” i terminalen. Vad
som menas med det är att när en sådan editor startas från terminalen, så fyller editorn hela
terminalfönstret. Inget nytt fönster öppnas. Så länge editorn kör i terminalen, så styr
användaren programmet med kortkommandon (tangentkombinationer). Om vi tar GNU
Emacs som exempel, så kan vi skapa en ny fil genom att i terminalen skriva:
$ emacs my_name.txt
I exemplet så betyder $ bara att vi har en prompt och kör skalet bash. Vi klipper bort den
långa prompten i exemplet för att spara plats så ni kan fokusera på kommandoraden. Själva
kommandot för att skapa filen är alltså emacs my_name.txt och filen som vi vill skapa
heter då my_name.txt . När användaren trycker Enter12 så visas editorn i hela terminalen
och vi kan börja skriva in text (ren text, som sagt, inte fonter, stilar, eller annan typsättning).
För att spara filen så anger vi en speciell tangentkombination och då skapas filen och sparas
i filsystemet. I GNU Emacs råkar kombinationen för att spara vara Ctrl-X Ctrl-S
(Control-tangenten samtidigt som X-tangenten följt av Control-tangenten samtidigt som
S-tangenten). För att avsluta editorn använder man en annan kombination och kommer då
tillbaka till terminalen som ser ut som den gjorde innan vi startade editorn. I GNU Emacs
avslutar vi med kombinationen Ctrl-X Ctrl-C . Andra editorer använder andra kombinationer.

12

Enter tangenten kallas ibland också Return och sitter till höger på tangentbordet och brukar ha
symbolen ↵. Det är tangenten som vi bryter rad med när vi skriver text och som vi avslutar
kommandorader med.
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Det vi vill fokusera på här, oavsett om ni kör en editor med fönstergränssnitt eller en som kör
i textläge i terminalen, är hur ni startar editorn från terminalen för att skapa en ny fil.
Argumentet till editorn i exemplet ovan var my_name.txt . Det är en relativ sökväg till filen
med samma namn och eftersom sökvägen endast innehåller namnet på filen, så avses
“aktuell katalog”. Så beroende på i vilken katalog vi står, så kommer filen skapas i den
katalogen med namnet my_name.txt . Kanske skriver användaren in sitt namn i filen och
sparar. När filen sparas av editorn, så skapas den och sparas i filsystemet i aktuell katalog.
Detta innebär att vi kan skapa en fil i vilken katalog vi vill (om operativsystemet tillåter det)
genom att ange en relativ sökväg till filen som argument till editorn. Vi behöver alltså inte
byta katalog för att skapa en ny fil där med hjälp av en editor. Vi anger helt enkelt hela
sökvägen till den nya filen som argument till vår editor.
Vi lägger vikt vid denna frihet eftersom vi har sett en tendens hos studenter att vilja byta
katalog hellre än att använda relativa sökvägar. Poängen med att kunna använda relativa
(och absoluta för den delen) sökvägar är att vi kan stå i en katalog och skapa eller använda
filer som ligger i andra kataloger. Det är fördel eftersom det i många arbetsuppgifter är
vanligt att utgå från en viss katalog och använda filer som ligger i underkataloger (eller
ibland även i kataloger i andra delar av filsystemet, eller till och med på andra datorer).
Därför rekommenderar vi att ni vänjer er vid att använda absoluta och relativa sökvägar när
ni arbetar med terminalen. Även om ni använder Atom för att skapa en fil i en katalog
nedanför aktuell katalog, så använd en relativ sökväg. Det finns inget behov av att byta
katalog för att kunna skapa en fil. Det blir faktiskt oftast omständligt och ett onödigt steg.
En fördel med att alltid starta en editor från terminalen, även för att öppna och redigera en
befintlig fil, är att vi kan använda skalets “tab completion” för att ange sökvägen till filen.
Som vi nämnde tidigare, så kan man få skalet att fylla på en sökväg genom att
använda tabulatorknappen13. Förutom att man slipper skriva hela sökvägen till filen, så
vet vi ju att det är “rätt” fil eftersom vi inte kan stava fel om vi låter skalet hjälpa oss att fylla
på sökvägen!
Jämför detta med att starta editorn separat (genom en ikon på skrivbordet eller så) för att
öppna en fil någonstans i filsystemet. Har vi otur så öppnar vi “fel” fil med samma namn i en
annan katalog när vi klickar oss fram till filen i någon “öppna-dialog” i en grafisk editor. Det är
faktiskt ett av de vanligaste misstagen vi ser i introduktionskurser i programmering!
Studenten sitter och redigerar en fil med källkoden till ett program och försöker använda filen
i en terminal. Vad som rapporteras i terminalen stämmer inte med vad som syns i editorn.
Det brukar då vara så att studenten lyckats öppna en kopia av filen från någon annan
katalog än den som studenten trodde. I terminalen ligger “rätt” fil kvar och de ändringar som
införs i editorn rör en helt annan fil i en annan terminal.
Röriga situationer som den som beskrivs ovan kan vi undvika genom att öppna och skapa
filer direkt från terminalen och till vår hjälp har vi alltså även “tab completion”.
13

Knappen brukar kallas TAB och sitter oftast till vänster på tangentbordet ovanför CapsLock och har
symbolen av två pilar, en åt vänster och under den en pil åt höger.
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Ladda ned filer från webben
En annan källa till de filer vi har på vår dator är sådana filer vi laddat ned från webben.
Notera att vi i detta avsnitt fokuserar på webben och därför inte skriver “från internet”.
Webben är en del av internet men via internet kan man ladda ned filer på fler sätt än via
webben. Vi kommer berätta lite om webben och hur den fungerar för att ge en bakgrund till
hur vi kan ladda ned filer från den. Fokus är dock på det faktum att man kan ladda ned filer.

Webben kräver speciella program
Webben är den del av internet som de flesta av er som läser detta kompendium känner från
webbsidor som ni läser via en webbläsare. Rent fysiskt så är det inget speciellt med webben
jämfört med andra tjänster på internet utan det som kännetecknar webben är att vi
konsumerar information via speciella program där det vanligaste tillvägagångssättet är att
använda en webbläsare såsom Firefox eller Chrome. Att läsa och klicka runt på webben
kallas ibland för att “surfa”. En del brukar använda mobilen för att läsa webbsidor, andra
kanske föredrar en “surfplatta” eller rent av en vanlig hederlig dator såsom en laptop.
Visserligen kan man rent tekniskt hävda att såväl surfplattor som så kallade “smarta mobiler”
är datorer (om än små och specialiserade) men det de har gemensamt vad gäller webben är
att de behöver särskilda program för att du ska kunna “surfa” eller komma åt filer på webben.

“Client-server”
Det kan vara bra att fråga sig vad detta innebär och varför det är så att man behöver speciell
programvara för just webben? I korthet så beror detta på hur webben är uppbyggd. Webben
är ett typiskt exempel på en arkitektur som kallas “client-server”. Grundprincipen med
“client-server” är att en dator erbjuder en resurs eller tjänst som många andra datorer delar
på eller kan använda var för sig. Datorn som erbjuder en resurs eller tjänst kallas “server”
och de som hämtar eller använder resursen kallas “klienter”.
När författarna till denna skrift var unga, så fanns det en tjänst som hette Fröken Ur.
Tjänsten erbjöd upplysning om vad klockan är per telefon. Man ringer till 90 510 och får
aktuell tid automatiskt uppläst. Faktum är att tjänsten finns kvar men det är oklart hur många
som behöver använda den idag, när de flesta har en mobiltelefon med egen klocka i fickan.
Man skulle kunna säga att Fröken Ur är ett slags client-server-lösning, där många klienter
kan komma åt tjänsten att få aktuell tid uppläst från telefontjänsten som då är ett slags
server. För att komma åt tjänsten så behövs en telefon och ett telefonabonnemang. Man kan
inte använda telefax, e-post eller vykort för att komma åt tjänsten. Det är telefon som gäller
och man måste veta telefonnumret.
Webben fungerar alltså på ett liknande sätt. Vi kan ta Göteborgs Universitets webbsidor som
ett exempel. Om vi vet “telefonnumret” (i detta fall webbadressen http://www.gu.se ) så kan
vi använda rätt utrustning (i stället för telefon använder vi typiskt sett en webbläsare) via rätt
infrastruktur (internet i stället för telefonnätet14) för att komma åt informationen på tjänsten.
14

Det går att komma åt internet via telefonnätet men det är inte poängen här.
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HTTP
Det är inte konstigare att vi måste använda en webbläsare för att komma åt webbsidor på
internet än att vi använder en app för att ringa och en annan app för att skicka sms i våra
“smarta” telefoner. Dessa appar använder olika sätt för att kommunicera.
Om vi tittar på en webbadress såsom http://www.gu.se, så innehåller den faktiskt en ledtråd
om hur kommunikationen mellan en webbläsare och servern på GU fungerar. Förledet
“http://” betyder faktiskt att kommunikationen mellan webbläsaren och webbservern sker
med ett protokoll som kallas HTTP15. Protokoll i det här fallet betyder de regler och det språk
som används i kommunikationen mellan till exempel en webbläsare och en webbserver.

Webbsidor är ren text med kod
En vanlig resurs på en webbserver är en så kallad webbsida. En webbsida är ren text med
speciell kod16 för att visa formaterad text, länkar till andra sidor, bilder, videofilmer med mera.
När vi besöker en webbsida så hämtar webbläsaren denna sida med koden och presenterar
den på ett relativt tilltalande sätt. Eventuella bilder i sidan ligger inte i själva webbsidan utan
refereras i koden i sidan. Webbläsaren ser referenser till bilder och hämtar dessa bildfiler
från webbservern och visar bilderna där koden anger att de ska vara i sidan.

En webbserver kan erbjuda vilken sorts filer som helst
Förutom webbsidor med kod, bilder. musik och videor så kan en webbserver erbjuda tillgång
till att hämta vilken typ av filer som helst. Vi kan hämta program, källkod, presentationer i
PDF, ordbehandlingsdokument, kalkyl-filer, rådata och alltså vilken typ av filer som helst från
en webbserver.

Inte bara webbläsare kan hämta filer via HTTP
Om vi ska hämta till exempel en PDF med en föreläsningspresentation från en webbserver
så kan vi alltså göra detta med ett program som kan använda HTTP för att kommunicera
med en webbserver, till exempel en webbläsare som Firefox, Chrome eller Safari. Men, om
vi vill hämta en sådan PDF till en katalog vi arbetar i från terminalen, så kan det kännas
omständligt att starta en webbläsare och högerklicka på länken till filen och välja “spara
som...” för att sedan leta fram rätt katalog i filsystemet. Det vore smidigt med ett program för
att hämta filer via HTTP direkt från terminalen.

Terminalprogram som kan hämta filer via HTTP
Det finns lyckligtvis en rad program som kan hämta filer via HTTP direkt i terminalen. Om ni
som läser detta kommer gå någon av författarnas kurser, så kommer ni använda ett par
sådana program för att hämta filer från webben. Vi kommer visa några av programmen här
för att ni ska ha sett hur det fungerar. Märk väl, en del av programmen följer med vissa
system medan ni måste installera dem för att få tillgång till dem i andra system.
15

HTTP står för HyperText Transfer Protocol. Ett protokoll är som ett språk med regler för hur till
exempel två datorer kommunicerar med varandra.
16
Kod för struktur och innehåll brukar vara skriven i HTML och ofta används kod i språket CSS för att
bestämma stil, färger och typsättning.
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Låt säga att vi arbetar i katalogen ~/school/courses/programming/ (kom ihåg, ~
betyder “hemkatalogen”) och vill hämta en föreläsnings-PDF från webben och spara i
katalogen, då behöver vi inte använda en webbläsare ifall vi har program som kan köras från
terminalen och som kan “prata HTTP” med en webbserver.
Filen vi vill hämta finns på adresssen
http://wiki.juneday.se/mediawiki/images/4/48/Inheritance_-_problems_with.pdf
Vi kan då använda exempelvis programmet wget (om vi har det installerat):
rikard@dellasoul:~/school/courses/programming$ wget
http://wiki.juneday.se/mediawiki/images/4/48/Inheritance_-_problem
s_with.pdf
--2018-09-15 20:50:38-http://wiki.juneday.se/mediawiki/images/4/48/Inheritance_-_problems_
with.pdf
Resolving wiki.juneday.se (wiki.juneday.se)... 129.16.69.98
Connecting to wiki.juneday.se (wiki.juneday.se)|129.16.69.98|:80...
connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 72720 (71K) [application/pdf]
Saving to: ‘Inheritance_-_problems_with.pdf’
Inheritance_-_probl 100%[===================>]
in 0,04s

71,02K

--.-KB/s

2018-09-15 20:50:38 (1,88 MB/s) - ‘Inheritance_-_problems_with.pdf’
saved [72720/72720]
rikard@dellasoul:~/school/courses/programming$ ls
Inheritance_-_problems_with.pdf

Själva kommandoraden är:
wget http://wiki.juneday.se/mediawiki/images/4/48/Inheritance_-_problems_with.pdf

Det är alltså kommandot wget följt av adressen till filen som argument till wget.
Ett annat kommando vi kan använda för att hämta filen är, om vi har det installerat, curl .
Med curl blir kommandoraden i stället:
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rikard@dellasoul:~/school/courses/programming$ curl -JO
http://wiki.juneday.se/mediawiki/images/4/48/Inheritance_-_problem
s_with.pdf
% Total
% Received % Xferd Average Speed
Time
Time
Time Current
Dload Upload
Total
Spent
Left Speed
100 72720 100 72720
0
0
485k
0 --:--:-- --:--:---:--:-- 486k
rikard@dellasoul:~/school/courses/programming$ ls
Inheritance_-_problems_with.pdf
rikard@dellasoul:~/school/courses/programming$
Med curl behöver vi ange lite flaggor. -JO betyder i korthet: -J står för att curl ska
använda samma filnamn som det i slutet på adressen (egentligen att curl ska använda det
filnamn som webbservern säger ska gälla). -O för att spara filen och inte blott skriva ut dess
innehåll i terminalen (vilket annars är det normala beteendet hos curl).
Själva kommandoraden ovan är således:
curl -JO http://wiki.juneday.se/mediawiki/images/4/48/Inheritance_-_problems_with.pdf
^
^
^
|
|
|
|
|
+--> argument med adressen till filen
|
+------> flaggor med instruktioner till hur curl ska arbeta
+-----------> commandot curl

I bägge exemplen ovan så sparas filen i aktuell katalog. Det går att ange sökväg till en
annan katalog om man vill få wget eller curl att spara filen i en annan katalog än den vi står i.
Så inte heller här finns någon anledning att gå ned i katalogen där vi vill spara filen, ifall vi
inte vill ha den i aktuell katalog.
För att lägga filen i katalogen school/courses/programming om vi själva står i hemkatalogen,
så blir det med wget:
wget -P school/courses/programming/ http://wiki.juneday.se/medi...lems_with.pdf

Vi förkortade adressen så att det hela skulle rymmas på en rad i denna skrift, men självklart
så måste vi ha med hela adressen i verkligheten. Med curl så blir motsvarande
kommandorad för att från hemkatalogen lägga filen i school/courses/programming/
curl -o school/courses/programming/Inheritance_-_problems_with.pdf
http://wiki.ju...with.pdf

För curl finns ingen flagga för “destinationskatalog” men man kan skriva ut hela sökvägen
och filnamnet på den fil som ska bli den hämtade filen. Så följande flagga och argument
används för att ange hela sökvägen inklusive namnet på den fil vi vill ha:
-o school/courses/programming/Inheritance_-_problems_with.pdf
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Sist på hela kommandoraden kommer adressen till filen på webben och även här har vi
förkortat den med “....” ovan så att den ryms på en sida i denna skrift, och precis som förut
så måste vi naturligtvis i verkligheten skriva hela adressen.

Även textfiler kan hämtas från webben
För att återgå till textfiler, så är det förstås så att vi kan hämta textfiler från webben eftersom
vi kan hämta alla sorters filer från webben. En textfil kan innehålla data om något, till
exempel ett antal menyer för några restauranger. Här finns en liten textfil med liste måltider:
https://raw.githubusercontent.com/progund/databases-introduction/master/scraping-data/exercises/meals.txt

Vi skulle kunna hämta den och titta på innehållet. Ni kan använda en webbläsare om ni vill
prova och spara filen i en katalog i er hemkatalog. För att titta på innehållet i filen från
katalogen kan ni öppna filen genom att starta en editor från terminalen och ange filens
sökväg (och namn) som argument till editorn. Vi kommer dock i exemplet att använda wget
och kommandot cat17 för hämta och visa filen i terminalen:
rikard@dellasoul:~$ cd school/courses/command_line/
rikard@dellasoul:~/school/courses/command_line$ wget
https://raw.githubusercontent.com/progund/databases-introduction/master/scraping-data/exerc
ises/meals.txt
--2018-09-16 13:00:50-https://raw.githubusercontent.com/progund/databases-introduction/master/scraping-data/exercise
s/meals.txt
Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 151.101.0.133,
151.101.64.133, 151.101.128.133, ...
Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|151.101.0.133|:443...
connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 274 [text/plain]
Saving to: ‘meals.txt’
meals.txt

100%[===================>]

274

--.-KB/s

in 0s

2018-09-16 13:00:51 (3,08 MB/s) - ‘meals.txt’ saved [274/274]
rikard@dellasoul:~/school/courses/command_line$ cat meals.txt
Breakfast: Egg and tea
Lunch: Fish and chips
Snack: Sandwich and juice
Dinner: Stake and sallad
Breakfast: Egg and coffee
Lunch: Hamburger and coke
Snack: Peanuts and beer
Dinner: Pizza
Breakfast: Sandwich and milk
Lunch: Fish and potato
Snack: Apple
Dinner: Pasta and wine
rikard@dellasoul:~/school/courses/command_line$

cat är ett kommando för att skriva ut en eller fler filer till standardströmmen stdout. Ger vi
kommandot cat file.txt i en terminal så skrivs innehållet i filen ut i terminalfönstret, helt enkelt.
17
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I det följande ska vi gå in mer på vad vi kan göra med textfiler i kommandoraden. Men först
ska vi titta på ytterligare några sätt att skapa filer.

Skapa filer från utskrifter från kommandon
Det sista sättet att skapa filer som vi ska ta upp i detta avsnitt är hur vi kan skapa filer genom
att köra kommandon och lagra resultatet i en fil, i stället för att se resultatet direkt i
terminalen.
Som vi skrev ovan, så kommer vi fokusera på textfiler när vi talar om filer i detta
kompendium. Anledningen till det är att terminalen är textbaserad och många av de
kommandon vi kommer ta upp dels är textbaserade i det att deras resultat skrivs ut som text
i terminalen (så som kommandot ls gör exempelvis), dels är textbaserade i bemärkelsen att
de är till för att analysera och bearbeta text.
Vi börjar med något enkelt. Om vi skriver kommandot ls så skrivs innehållet i aktuell katalog
ut på skärmen. Det är bara text som skrivs ut, med information om filer och kataloger i
aktuell katalog. Om vi vill spara det resultatet, så kan vi markera texten från utskriften,
kopiera och klistra in den i en editor och spara texten som en fil. Det blir följande steg:
1. Kör ls
2. Markera texten (som skrevs ut av ls) med musen
3. Kopiera markerad text (exempelvis genom Ctrl-Insert)
4. Öppna en editor
5. Klistra in texten i edtitorn
6. Spara texten i editorn till en fil
Det vore enklare om vi kunde be vårt skal att fånga utskriften från ls och skriva den till en fil
i stället. Lyckligtvis så går detta och det är väldigt enkelt. Innan vi visar hur man gör, så vill vi
dock säga några ord som bakgrund till vad det är som sker och varför det fungerar.
Ett kommando är ett program som utför något. Ett program kan, som vi har sett, skriva ut
data, till exempel text. Programmet ls läser innehåll i en katalog i filsystemet och skriver ut
namnen på filer och kataloger så att vi kan läsa dem. Men vart är det egentligen programmet
skriver texten? Varje program som kör på din dator körs i en så kallad process. Processen
innehåller det kontext eller miljö som programmet körs i. I miljön (engelska: environment)
finns information om exempelvis aktuell katalog, språk med mera. Processen innehåller
också tre kanaler18 för kommunikation med programmet. Två för utmatning från programmet
och en kanal för inmatning till programmet. Kanalerna kallas också “strömmar”.
När vi utför kommandot ls i terminalen så körs programmet med information om vilken
katalog som är aktuell katalog (det är så ls vet vilken katalog som ska listas) och har även
tillgång till de tre kommunikationskanalerna. Den kanal vi ska titta på här kallas standard out.
Eftersom ls startas av skalet, så ärver processen som kör ls samma strömmar som skalet

18

Kanalerna kallas också “strömmar”. De tre standardströmmarna kallas Standard Out (stdout),
Standard Error (stderr) och Standard In (stdin).
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har. Skalet har sin “standard out” kopplad till terminalen. Så allt som ls skriver till “standard
out” kommer också visas i terminalen.
Nu är skalet (i vårt fall använder vi som sagt skalet Bash) så flexibelt att det låter oss rikta
om strömmar för kommandon. Vi kan utföra ett kommando och be skalet att rikta om
exempelvis “standard out” (hädanefter: stdout) till en fil. Filen kommer då antingen skapas
eller skrivas över med det som kommer från kommandots stdout.
Nog ordat om det. Vi visar istället hur man gör:
rikard@dellasoul:~/redirect$ ls
a1.txt a2.txt b1.txt b2.txt c1.txt c2.txt d1.txt
rikard@dellasoul:~/redirect$ ls > file-list.txt
rikard@dellasoul:~/redirect$ ls
a1.txt a2.txt b1.txt b2.txt c1.txt c2.txt d1.txt
rikard@dellasoul:~/redirect$ cat file-list.txt
a1.txt
a2.txt
b1.txt
b2.txt
c1.txt
c2.txt
d1.txt
d2.txt
file-list.txt
rikard@dellasoul:~/redirect$

d2.txt

d2.txt

file-list.txt

Först så listade vi filerna i aktuell katalog på vanligt vis och såg resultatet skrivas ut på
stdout. Sedan listade vi filerna igen men bad skalet dirigera om stdout för ls till filen
file-list.txt . Filen skapades och innehållet i filen kommer från det ls skrev till stdout.
Skalet hjälpe oss och bestämde att stdout i det här fallet skulle gå till en fil i stället för skalets
egen stdout (som är kopplad till terminalen).
En intressant sak att notera här, är att när vi skriver ut innehållet i filen så är filen själv med i
listan. Det beror på att när vi omdirigerar stdout till en fil, så skapar skalet filen (om den inte
redan finns) innan skalet kör kommandot.
Om vi tittar på den fetstilade raden i exemplet ovan, så ser vi att omdirigering av stdout till en
fil åstadkoms helt enkelt genom att vi skrev kommandot som vanligt, följt av
“omdirigerings-tecknet” “>” (större än) och namnet på den fil vi vill ska skrivas.
Notera, som sagt, att om filen redan finns, så kommer skalet skriva över filen utan pardon
eller varning. Finns den inte, så skapas den först som en tom fil som skrivs över av
kommandots utskrifter till stdout.
Den uppmärksamme läsaren lade nog märke till att utskriften från ls såg annorlunda ut i
normalfallet (kolumner med filnamn) och när den var omdirigerad (en fil per rad). Det har
faktiskt med ls att göra, då programmet beter sig lite annorlunda om det upptäcker att
stdout inte går till en terminal. Men det ignorerar vi här. Den stora poängen var att vi kunde
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skapa filer med innehåll som kommer från ett kommandos utskrifter med hjälp av > och en
målfil.
Denna teknik med omdirigering av stdout kan vi använda med alla kommandon som skriver
till stdout. Vi tar ett exempel till. Vi vill spara tidpunkten just nu i en fil som heter
punch-clock.txt så att vi kan hålla koll på när vi började arbeta.
Vi kör då kommandot date och omdirigerar till filen punch-clock.txt:
$ date > punch-clock.txt
Dagens datum och tid kommer hamna i filen.
Men låt säga att vi vill lägga till tiden för när vi går hem också? Om vi kör samma rad igen,
så skriver vi ju över filen och förlorar när vi stämplade in på morgonen.
Tänk om man kunde omdirigera utskrifter från ett kommando till en fil, utan att skriva över
den. Här har vi tur igen, för det går utmärkt att göra i skalet (åtminstone i Bash men
författarna tror det går i de flesta skal). Man använder helt enkelt en operator för att
omdirigera och lägga till (engelska: “append”) som ser ut så här: >> (två större än-tecken
efter varandra):
rikard@dellasoul:~/redirect$ date > punch-clock.txt
... senare på dagen när vi går hem:
rikard@dellasoul:~/redirect$ date >> punch-clock.txt
rikard@dellasoul:~/redirect$ cat punch-clock.txt
sön 16 sep 2018 07:28:03 CEST
sön 16 sep 2018 16:28:23 CEST
Det sista vi tänkte nämna här handlar om att det ju fanns tre strömmar. Den vi tittat på var
standard out (stdout). Det finns en till ström för utskrifter. Den heter Standard Error (stderr).
Alla program har när de kör tre strömmar. Två för utskrifter och en för inläsning. Den för
förväntad utskrift (normala utskrifter) kallades stdout. Den används alltså för att producera
resultat som användaren förväntar sig; lista innehåll i katalog, skriv ut innehåll i fil, tala om
datum och klockslag och så vidare. Men ibland går saker fel eller är omöjliga att utföra. Då
använder (alla vettiga program) den andra strömmen för utmatning, stderr.
Vi kan be ls lista innehållet i en namngiven katalog, har vi lärt oss. Vi kan exempelvis stå i
hemkatalogen och be att få se vad som ligger i katalogen redirect/
rikard@dellasoul:~$ ls redirect/
a1.txt b1.txt c1.txt d1.txt file-list.txt
a2.txt b2.txt c2.txt d2.txt punch-clock.txt
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Denna utskrift kan vi omdirigera med > eftersom den är förväntad och kommer på stdout.
Men vad tror ni händer om vi ber ls lista innehållet i en katalog som inte finns? Det är ju
omöjligt, så då måste vi få feedback på att detta inte gick. Vi ser vad som händer:
rikard@dellasoul:~$ ls this-is-not-a-directory/
ls: cannot access 'this-is-not-a-directory/': No such file or directory

Detta var oväntat. Vi ville ju se innehållet listas i terminalen men fick ett felmeddelande i
stället. Sådana felmeddelanden skrivs alltså inte på stdout. De skrivs i stället på stderr. Det
är faktiskt ganska praktiskt, eftersom om vi ville omdirigera det förväntade till en fil, så vill vi
antagligen inte att felutskrifter ska hamna i filen. Detta av två skäl. Vi vill ha information i filen
som vi kan använda. Inte information om hur det gick att lista filer. Och om vi hade kunnat
omdirigera även felmeddelandet till filen på vanligt sätt, så hade vi ju inte sett att det gick fel!
Felmeddelandet hade ju hamnat i filen och inte i terminalen, så vi hade blivit “lurade” att det
gick fint att lista katalogen.
Om vi vill spara på alla felmeddelanden i en fil, så går det faktiskt att omdirigera även stderr.
Både som “skriv över” eller “lägg till på slutet”. För att omdirigera stderr med “skriv
över”-läge, så använder vi operatorn 2> (två större än, utan mellanslag mellan 2an och
större än). Och för att göra samma sak med “lägg till”-läge (append), så använder vi 2>> .
rikard@dellasoul:~/redirect$ ls apa 2> error.txt
rikard@dellasoul:~/redirect$ cat error.txt
ls: cannot access 'apa': No such file or directory
rikard@dellasoul:~/redirect$ ls bepa 2>> error.txt
rikard@dellasoul:~/redirect$ cat error.txt
ls: cannot access 'apa': No such file or directory
ls: cannot access 'bepa': No such file or directory
Som överkurs kan vi nämna att det faktiskt går att kombinera omdirigering av såväl stdout
som stderr på samma kommandorad. Vi vill lista innehållet i olika kataloger och få resultatet i
en fil (vi använder append så att vi inte skriver över filen). Samtidigt vill vi ha alla eventuella
felmeddelanden i en annan fil (även här kör vi med append, så vi inte skriver över filen).
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$
$
$
$

ls
ls
ls
ls

pictures/ 2>> errors.txt >> picture-and-movies.txt
movies/ 2>> errors.txt >> picture-and-movies.txt
images/ 2>> errors.txt >> picture-and-movies.txt
films/ 2>> errors.txt >> picture-and-movies.txt

$ cat errors.txt
ls: cannot access 'images/': No such file or directory
ls: cannot access 'films/': No such file or directory
$ cat picture-and-movies.txt
img1.png
img2.png
img3.png
img4.png
img5.png
img6.png
img7.png
img8.png
img9.png
terror-on-elm-st1.avi
terror-on-elm-st2.avi
terror-on-elm-st3.avi
terror-on-elm-st4.avi
terror-on-elm-st5.avi
terror-on-elm-st6.avi
terror-on-elm-st7.avi
terror-on-elm-st8.avi
terror-on-elm-st9.avi

Alla bildfiler och videofiler hamnade i rätt fil och alla felmeddelanden om kataloger som inte
fanns hamnade i rätt fil.

Arbeta med textfiler
Nu har vi gått igenom hur terminalen fungerar, vad vårt skal är och gör, hur filsystemet är
organiserat i katalogträd från roten och nedåt, vad vår hemkatalog är, hur vi skapar
kataloger själva samt varifrån filer kommer. Vi har flera gånger sagt att vi kommer fokusera
särskilt på textfiler i detta kompendium när vi talar om filer i allmänhet. Det är ingen slump.
Dels så ska många av läsarna studera vidare i kurser om programmering, databaser eller
annan datorteknik. Då kommer dessa läsare dels att producera mängder av textfiler men
även arbeta mycket med andras textfiler.
En stor del av det vi använder datorer och program till är faktiskt att bearbeta text på olika
sätt. Just nu sitter författarna och skriver text som skall bli till detta kompendium, till exempel.
Till detta behövs ju ett program som kan redigera text med mera. Men även program som är
mer tekniska eller abstrakta, så som en databashanterare, arbetar en hel del med data i
form av text. Vi kanske vill lagra data om något i en databas. Då är det inte osannolikt att
källan med data faktiskt är en textfil i någon form. Denna textfil skall då göras om till
instruktioner som databashanteraren förstår, så vi kan lagra datan i en databas. De
programvaror som använder databaser använder i sin tur ett frågespråk för att välja ut data
ur databasen, och det frågespråket uttrycker vi med hjälp av text igen.
Kanske vill vi utföra en textanalys av en stor mängd filer. Filerna är textfiler och vi vill veta
hur många rader, ord och tecken som filerna har. Dessa data kanske vi vill importera till ett
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kalkylprogram som kan räkna, summera eller dra fram statistik. Men cellerna i ett
kalkylprogram, även om de innehåller data, visst är det text även där?
De program som typiskt sett följer med när ni installerar er miljö innehåller en ganska stor
mängd kommandon (eller program om ni så vill) för just textbearbetning. Vi kommer att se att
det finns kommandon som är väldigt kraftfulla i det att de kan bearbeta analysera text väldigt
snabbt. Men det som framför allt gör dem kraftfulla är att de går att kombinera på en och
samma kommandorad.
Vi kommer att se att ett kommandos stdout går att koppla till ett annat kommandos
standardström för inläsning, stdin. Vi kommer också att se att många kommandon går att
köra interaktivt såväl som självständigt.

Analysera textfiler
Text i den dator är en serie med tecken. Vi människor, däremot, har svårt för att läsa text
som är en lång sammanhängande sörja. Vi tar ett exempel. Tänk att ni skulle få ett mail19
som såg ut på följande vis:
hejhoppasalltärbrameddigtänktehöraomduharlustattätalunchnågondagnästaveckakanskepas
saronsdagenbraannarskanjagpåfredagocksåmenkomgärnamedförslagomhelanästaveckaärk
ördsåkanskevikantadetveckandärpåmedvänlighäsningrikard
Vi vill ju hellre läsa meningar med ord som skiljs av mellanslag. Och helst vill vi läsa texten i
stycken. För att vi ska kunna läsa text på en dator så har man tagit fram tecken som
representerar mellanslag, tabulatorstopp och radbrytningar. Ur datorns synpunkter är dessa
tecken vilka tecken som helst. Kom ihåg att vi tidigare berättade att datorn internt (och på
hårddisken) lagra text som tecken där varje tecken är kodat som ett tal ur en tabell.
För att vi ska kunna läsa en mening med ord, så skriver vi ett mellanslag mellan varje ord.
Datorn lagrar mellanslaget som ett tecken som alla andra men när vi ber datorn visa texten
så visar datorn ett “tomt” tecken där den lagrat mellanslaget. Det är inte konstigare än att
den visar ett A där den lagrat det tecknet, eller ett B där den lagrat ett sådant.
När det gäller ren text (engelska: plain text), så är datorn väldigt praktisk. Varje tecken tar
samma plats i minnet såväl som på en terminal exempelvis. Ungefär som en gammal
skrivmaskin, faktiskt. Enda undantaget är väl att tabulatorstopp (engelska: TAB) ser ut att ta
större plats än ett mellanslag (men det är en inställning och inget fixt värde). Faktum är att
även radbrytningstecknet (i många program) ser ut att ta lika stor plats som ett vanligt
tecken. Det går faktiskt att markera ett nyradstecken i de flesta terminaler och andra
program. Prova gärna.
Så ord kan vi åstadkomma genom att sätta speciella tecken som blanktecken. Det
vanligaste sättet är ju att använda ett mellanslag (engelska: “space” eller ibland “blank”).

19

Mail! Se där, ytterligare ett exempel på en applikation som är textbaserad.
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Följande text innehåller fyra ord:
Detta är fyra ord.
Texten innehåller tre mellanslag och fyra ord. Men hur många tecken?
Det är faktiskt svårt att se hur många tecken, då vi sagt att en del tecken är speciella
blanktecken (som inte skrivs ut och som avskiljer ord). Om vi frågar oss i stället: “Hur många
rader innehåller texten ovan?” så blir svaret betydligt mer komplicerat.
För att veta hur många rader texten ovan är, så måste vi konstigt nog veta hur många
tecken den består av. Och om vissa tecken inte syns (eller ser likadana ut såsom ett
blanksteg och ett tabulatorstopp som är ett tecken brett) så kan vi inte avgöra det med våra
ögon.
Vi kan fråga datorn hur många tecken texten ovan är. Men först måste vi gå igenom ett
koncept till; rader.
En rad med text är ett radbrytningstecken eller en serie tecken som avslutas med ett
radbrytningstecken.
I många system så är radbrytningstecknet ett tecken som brukar skrivas som \n när man vill
tala om det (eftersom det inte syns i ett program annat än att texten fortsätter på nästa rad). I
teckentabellen så har detta tecken ett visst nummer (10) och tecknet kallas “linefeed”.
I vissa system, som t ex Windows och Atari, så används två tecken för att bryta rad i en text.
För att fortsätta texten på nästa rad använder man “vagnretur” och “radmatning”, \r\n, och nu
är vi verkligen tillbaka till fysiska skrivmaskiner. När man bryter rad på en mekanisk
skrivmaskin, så drar man i en spak som orsakar två händelser. För det första så förs vagnen
med pappret maximalt till höger (så att nästa tecken som skrivs hamnar längst till vänster på
pappret). För det andra så matas pappret upp en lagom bit (så att nästa tecken man skriver
dessutom hamnar under raden ovanför).
I de miljöer som vi kommer använda i vårt kursmaterial och i exempel i detta kompendium så
använder vi endast “linefeed”, \n för att både fortsätta texten på nästa rad och längst till
vänster. Om ni har en textfil som ni skapat i Windows, så kan ni lätt konvertera alla \r\n till
endast \n om ni vill eller behöver. Men med det sagt, så kommer vi från och med nu
förutsätta att datorn representerar “nästa rad” med enbart \n .
Så, för att återgå till frågan om hur många rader texten har, så måste vi fråga datorn om hur
många tecken den har. Antingen är det 18 tecken och noll rader, eller så har den 19 tecken
och en rad.
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Exempel 1: 18 tecken och noll rader:
Tecken
löpnummer
Kommentar
D
e
t
t
a
ä
r
f
y
r
a
o
r
d
.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

blanksteg

blanksteg

blanksteg

Här slutar texten

Exempel 2: 19 tecken och en rad:
Tecken
löpnummer
D
e
t
t
a
ä
r
f
y
r
a
o
r
d
.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Kommentar

blanksteg

blanksteg

blanksteg

\n (linefeed)
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Men hur fungerar styckesindelning då? Stycken är helt enkelt rader som skiljs av två
nyradstecken. Prova gärna själv att öppna en editor och skriv in en rad text och tryck på
Enter två gånger och skriv en rad till. Där har du två “stycken”.
Så nu när vi vet vad vi menar med rader, ord och tecken, så kan vi se hur vi kan använda ett
kommando för att hjälpa oss att räkna detta i en textfil.
Låt säga att vi har en textfil innehållandes text med några mer eller mindre väl valda ord
författade av Cicero, cirka 45 år före 0. Vi vill veta hur många rader, ord och tecken den
innehåller. Till vår hjälp har vi en terminal som kör skalet Bash och kommandot wc
(engelska: word count).
Vi har lärt oss att vi kan instruera kommandon med flaggor och argument. Vi kan instruera
wc att räkna enbart rader med flaggan -l (bindestreck lilla L - engelska: lines) och göra så i
filen lorem.txt genom att låta filen vara argument:
rikard@dellasoul:~/text$ wc -l lorem.txt
9 lorem.txt
Svar: 9 rader. Nu vet vi att vi måste för eventuellt oinitierade användare förtydliga att vi med
“rader” menar “antalet ‘linefeed’” så att vi inte får skäll om någon öppnar filer och tycker att
det ser ut att vara ett annat antal rader.
Beroende på vilket program vi använder för att titta på en textfil med, så behandlas stycken
olika. I ordbehandlingsprogram, webbläsare och e-postprogram så visas text i rader som ser
ut att brytas mellan ord (eller ibland även efter bindestreck). Det är för att dessa program är
till för text som skall läsas av människor på ett så smidigt sätt som möjligt.
Om ni har ett smalt fönster för er webbläsare (eller PDF-läsare) så bryts långa rader fler
gånger än om ni har ett brett fönster. Men stycken ser ut som stycken oavsett bredd,
eftersom (och det har vi ju lärt oss nu) att stycken är rader som skiljs av två radbrytningar.
Programmet wc bryr sig inte om hur breda fönster ni har i olika program utan fokuserar helt
på texten. Det mest ärliga programmet kan göra är ju då att rapportera hur många
nyradstecken (linefeed) som den hittar i texten.
Det är oerhört nyttigt att förstå skillnaden på hur text anpassas efter fönsterbredd (engelska:
text wrapping) och hur text anpassas efter radbrytningar som är manuellt eller medvetet
införda.
Att detta är svårt för många att förstå ser man ofta på webbsidor. Många verkar ha svårt att
förstå att datorer kan sköta “text wrapping” åt dem, och sätter gärna ut radbrytningar eller
bindestreck och radbrytningar där de tycker det passar. När sedan texten visas på en lite
bredare skärm än skribentens, så finns det oförklarliga bindestreck och radbrytningar mitt i
styckena. Grundregeln är att om texten är avsedd att visas i en programvara som själv
hanterar anpassning av radbredd för stycken, så bör du inte själv bryta rader eller avstava
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med bindestreck. Gör som du gör när du skriver ordbehandlingsdokument - låt datorn välja
var en rad ska brytas inom ett stycke.
Låt oss efter denna utsvävning återgå till wc och hur wc kan analysera vår fil lorem.txt .
Förutom att räkna rader (alltså, räkna antalet newline), så kan wc räkna antalet ord.
rikard@dellasoul:~/text$ wc -w lorem.txt
359 lorem.txt
Flaggan -w (engelska: words) används för att be programmet räkna antalet ord. Med ord så
kommer programmet avse sammanhängande synliga tecken som avskiljs med blanktecken
så som blanksteg, radbrytning eller tabulatorstopp. Notera att det inte är ord i språklig
mening. En e-postadress kommer tolkas som ett “ord” av programmet, även om det är oklart
om det är ett ord i språklig mening eller inte. Samma sak med siffror så som telefonnummer
eller ett pris. “boken kostar 29 kronor” är alltså fyra ord medan “boken kostar 29:-” är tre ord.
Vi kan faktiskt be wc räkna antalet tecken också. Här är flaggan -m Vi vet inte vad m:et står
för och vill varna för att det är lätt att komma ihåg fel här. Det finns en flagga -c också som
är för att räkna antalet byte i filen, inte tecken “characters” som man skulle kunna tro. För att
göra saken värre så är antalet byte och antalet tecken det samma i vissa teckenkodningar
och teckenuppsättningar. Men i terminalen på Rikards dator, som har en kodning som kallas
UTF-8 så tar tecknet “ä” två byte så vi kan inte använda -c för att räkna tecken om vi vill
vara säkra. Så vi använder alltså flaggan -m i stället.
rikard@dellasoul:~/text$ wc -m lorem.txt
2438 lorem.txt
Nå, vad är ett tecken då? Ett tecken är alla tecken som sparas i textfilen såsom bokstäver,
skiljetecken, siffror, specialtecken och även blanktecken.
Vi kan ta texten med fyra ord igen för att sammanfatta vad vi lärt oss. Om vi tänker oss en fil,
fourwords.txt som innehåller texten nedan, utan att avslutas med nyradstecken, så kan vi se
hur wc tolkar den filen.
Detta är fyra ord.
Vi kör wc på filen och ser vad vi får:
$ wc -l fourwords.txt
0 fourwords.txt

Inga nyradstecken

$ wc -w fourwords.txt
4 fourwords.txt

Fyra ord

$ wc -m fourwords.txt
18 fourwords.txt

18 “tecken”
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Att filen inte slutar på nyradstecken får en intressant konsekvens om vi skriver ut den på
terminalen med hjälp av cat . Vi tar med en längre prompt i detta exempel för att göra det
tydligt vad som händer:
rikard@dellasoul:~/text$ cat fourwords.txt
Detta är fyra ord.r
 ikard@dellasoul:~/text$ ls
fourwords.txt lorem.txt
rikard@dellasoul:~/text$
Lägg märke till att skalet skriver ut prompten på samma rad som texten! Detta visar ju tydligt
två saker. 1. Det finns inget nyradstecken i slutet på raden. 2. Kommandot cat skriver
verkligen bara ut de tecken som finns i filen.

Söka efter text i textfiler
Det är väldigt vanligt att vi vill söka efter text i våra textfiler. Det kan finnas många
anledningar men kanske minns vi att vi hade en fil med ett särskilt ord i men vi minns inte
vilken fil det var. Eller så vill vi snabbt samla statistik över våra filer. Hur många rader i en fil
innehåller ett visst ord?
Vi kan då använda kommandot grep som är ett program för att undersöka rader med text
mot olika mönster.
Vi har kvar vår fil med Ciceros text men den hade ju ganska långa rader (varje stycke var en
rad). För att vi ska få en mer intressant fil att undersöka så skapar vi en fil med samma text
fast där raderna är max 80 tecken långa. Observera att om vi tittar på filen i ett fönster som
kan visa färre än 80 tecken så kommer det se gräsligt ut - vi varnade ju förut om att själv
välja radbredd. Men 80 tecken brukar faktiskt de flesta program visa åtminstone så vi kanske
har tur och slipper bli utskrattade av någon som gillar att läsa ännu kortare rader.
Det finns ett kommando för att skapa en maximal radlängd från en fil med långa rader. Med
flaggan -s kan vi få den att försöka bryta rad så nära vår maxlängd som möjligt vid ett
blanktecken (om en rad har ett ord som är längre än vårt max så går det ju ändå inte).
Så här kan vi skapa en kopia av textfilen fast där radbredden är satt till maximalt 80 tecken:
$ fold -s --width=80 lorem.txt > lorem80.txt
Vi lämnar kommandot fold här och fokuserar på att undersöka rader i den nya filen, med
hjälp av kommandot grep i stället.
För att ni ska vara övertygade om att den nya filen uppfyller kravet om max 80 tecken, så
kan vi faktiskt be wc rapportera längden på den längsta raden med flaggan -L
rikard@dellasoul:~/text$ wc -L lorem80.txt
80 lorem80.txt
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Det verkar ju gått fint. Nu kan vi be grep att rapportera vilka rader i filen som innehåller ett
visst mönster, t ex ett ord. Nu får vi tänka efter lite innan vi börjar. Om vi t ex vill rapportera
rader som innehåller ordet “et” (som ju låter latinskt) så kommer faktiskt grep rapportera alla
rader som innehåller mönstret “et” dvs bokstavskombinationen “et” även om den är en del av
ett ord.
Så vad är mönstret för att bara leta efter ord i verklig mening på en rad? Mönstret är samma
men vi kan slänga på flaggan -w till grep. Vi gör både och så ser ni skillnaden:
$ grep et lorem80.txt
Lorem ipsum dolor sit amet,
 consecte
 tu
 r adipiscing elit. Cras in nisi urna.
Maecenas elementum lacinia congue. Suspendisse venenatis tortor dolor, sit ame
 t
congue elit lobortis sed. Duis ut augue ege
 t augue congue vehicula. Vivamus
tempus lectus. Ut tristique tempus tempor. In et consequat elit. Vivamus
lectus imperdie
 t ullamcorper. Sed quis ex dignissim, rutrum tortor id, egestas
lacus. Sed imperdie
 t dolor augue, sit amet consequat odio pellentesque sed.
Lorem ipsum dolor sit amet,
 consecte
 tu
 r adipiscing elit. Quisque rhoncus enim
vel ex. Quisque a purus laoree
 t, pulvinar mi vitae, auctor risus. Donec sapien
iaculis dolor, in placerat metu
 s. Donec malesuada lorem a nisl pre
 ti
 um, mattis
Pellentesque nisi tortor, rutrum et dictum rutrum, ornare bibendum purus. Nam
at suscipit justo. Fusce ege
 t faucibus eros, id volutpat diam. Morbi eget est
nunc. Maecenas nibh odio, aliquam consectetu
 r ligula convallis, luctus varius
pharetr
 a.
mollis, id sollicitudin ligula consectetur. Aenean ut elit sed orci consequat
feugiat id eget ligula. Etiam quis tortor pulvinar risus vulputate tristique
vel at lacus. Donec eleifend arcu neque, nec laoree
 t tortor ultricies gravida.
Praesent vehicula a ipsum at pharetr
 a.
$ grep -w et lorem80.txt
tempus lectus. Ut tristique tempus tempor. In et consequat elit. Vivamus
Pellentesque nisi tortor, rutrum et dictum rutrum, ornare bibendum purus. Nam
rikard@dellasoul:~/text$

Vi kan undersöka vilka rader som har med ordet “ut” också. Men vad händer om en mening
börjar på ordet? Då borde det ju vara stor bokstav? Kommandot grep är känsligt för stora
och små bokstäver och om vi söker efter “ut” så kommer grep ignorera rader som har med
“Ut” (om de inte också har med “ut” förstås).
För att få grep att ignorera om det är stor eller liten bokstav någonstans i mönstret jämfört
med raderna, så använder vi flaggan -i (engelska: ignore case). Vi provar med och utan för
att söka efter rader med “ut”.
$ grep -w ut lorem80.txt
congue elit lobortis sed. Duis ut augue eget augue congue vehicula. Vivamus
ut libero dapibus interdum. Quisque eu neque in dolor dignissim condimentum eu
mollis, id sollicitudin ligula consectetur. Aenean u
 t elit sed orci consequat
rikard@dellasoul:~/text$ grep -wi ut lorem80.txt
congue elit lobortis sed. Duis ut augue eget augue congue vehicula. Vivamus
tempus lectus. U
 t tristique tempus tempor. In et consequat elit. Vivamus
ut libero dapibus interdum. Quisque eu neque in dolor dignissim condimentum eu
mollis, id sollicitudin ligula consectetur. Aenean u
 t elit sed orci consequat
rikard@dellasoul:~/text$
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Som kuriosa kan vi nämna att om vi ska ha med två flaggor som i det senare exemplet med
-w och -i så går det bra att skriva som vi gjorde -wi eller till och med -iw . Flaggor som
står för sig själva (och inte i sig kräver något argument) kan skrivas ihop.
Ett annat vanligt ord i latinet är “sed”. I filen vi undersöker finns det hela 8 rader (av 38) med
ordet:
rikard@dellasoul:~/text$ grep -wi sed lorem80.txt
congue elit lobortis sed. Duis ut augue eget augue congue vehicula. Vivamus
gravida commodo placerat. Sed at libero at dolor ultricies finibus. Integer vel
lectus imperdiet ullamcorper. Sed quis ex dignissim, rutrum tortor id, egestas
lacus. Sed imperdiet dolor augue, sit amet consequat odio pellentesque sed.
sed aliquam erat purus ac eros. Pellentesque justo leo, tincidunt quis dui sed,
auctor ullamcorper nisi. In ornare urna justo, sed posuere dui convallis vitae.
est. Sed tempor aliquam maximus. Morbi interdum purus vitae enim vehicula
Sed ac placerat risus. Vestibulum fringilla ante in placerat dignissim. Donec
mollis, id sollicitudin ligula consectetur. Aenean ut elit sed orci consequat
rikard@dellasoul:~/text$

Men låt säga att vi vill se bara rader som inte innehåller “sed”? Då kan vi köra med flaggan
-v till grep.
rikard@dellasoul:~/text$ grep -wiv sed lorem80.txt
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras in nisi urna.
Maecenas elementum lacinia congue. Suspendisse venenatis tortor dolor, sit amet
tempus lectus. Ut tristique tempus tempor. In et consequat elit. Vivamus
efficitur, diam vel molestie tristique, dui eros dignissim eros, id rhoncus
nunc leo at felis. Suspendisse at enim vel nibh dapibus maximus in ac nibh.
Integer viverra magna at sapien volutpat lobortis. Praesent ornare posuere
Etiam fermentum finibus elit, in blandit neque hendrerit non. Vivamus venenatis
lobortis nunc, ac cursus magna feugiat id. Proin vehicula ultricies dolor eu
tempor. Vivamus cursus, tellus vel tincidunt bibendum, dui justo lacinia diam,
Nullam cursus euismod commodo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque rhoncus enim
ut libero dapibus interdum. Quisque eu neque in dolor dignissim condimentum eu
vel ex. Quisque a purus laoreet, pulvinar mi vitae, auctor risus. Donec sapien
ligula, iaculis sollicitudin nisl fringilla, semper aliquam lectus. Donec a
iaculis dolor, in placerat metus. Donec malesuada lorem a nisl pretium, mattis
efficitur erat suscipit.
Pellentesque nisi tortor, rutrum et dictum rutrum, ornare bibendum purus. Nam
at suscipit justo. Fusce eget faucibus eros, id volutpat diam. Morbi eget est
nunc. Maecenas nibh odio, aliquam consectetur ligula convallis, luctus varius
pharetra.
odio libero, varius quis erat vitae, convallis tempor sem. Duis erat orci,
pulvinar ac ante ac, vestibulum porta mauris. Praesent interdum quam quis lorem
feugiat id eget ligula. Etiam quis tortor pulvinar risus vulputate tristique
vel at lacus. Donec eleifend arcu neque, nec laoreet tortor ultricies gravida.
Praesent vehicula a ipsum at pharetra.

I resultatet fick vi med även “tomma rader” (de ensamma nyradstecknen som används för att
skapa stycken). Tomma rader innehåller ju inte “sed”. De innehåller blott en radbrytning
(tecknet linefeed, eller “newline” som det också kallas).
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Om vi vill söka efter ett ord i fler än en fil, ja kanske i alla filer i ett helt katalogträd (en katalog
med alla dess underkataloger och alla filer däri), så kan vi faktiskt använda en flagga för det
med. Med flaggan -r (engelska: recursive) så kan vi söka i alla filer från till exempel aktuell
katalog och i alla eventuella underkataloger nedanför aktuell katalog. Låt säga att jag vill
veta vilka filer i ett källkodsträd med många underkataloger som innehåller ordet “enum”.
Men jag vill bara söka i filer som har ett namn som slutar på “.java” .
$ grep -rw --include=*.java enum
enums/enumexample/WeekDay.java:public e
 num WeekDay {
enums/enumexample/Bill.java:public e
 num Bill {
Flaggan -rw betyder sök “rekursivt” i alla filer i alla underkataloger och bara efter “ord”.
Flaggan med det långa namnet och två bindestreck --include= låter oss ange ett mönster
för filnamn att inkludera i undersökningen. Just mönstret *.java är inte unikt för grep utan
kallas för “globbing” eller “ett glob-uttryck”. Asterisken står för “vad som helst följt av” och
“.java” står för exakt det - en punkt följt av java.
Ett lite mer avancerat mönster skulle kunna vara, om vi går tillbaka till vår latinska textfil, att
ta reda på hur många rader slutar på punkt.
Vi har ju brutit upp filen i rader om max 80 tecken. Vilka av dessa rader råkar sluta på en
punkt (så att meningen inte fortsätter på nästa rad)?
Nu får vi lära oss lite om det utrrycksspråk som grep och många andra program förstår (det
finns visserligen många dialekter). Språket heter “reguljära uttryck” (engelska: regular
expression, eller kortare “regex” eller “regexp”).
Det första vi får lära oss i detta korta exempel, är att en punkt har speciell betydelse i ett
regex. Punkten står för “vilket tecken som helst”. Vill vi uttrycka just tecknet punkt, så får vi
skriva \. (backslash-punkt). Nästa sak vi får lära oss är hur vi uttrycker “slutar på”. För att
markera att något är det sista i en rad, använder vi dollartecknet. Ett mönster följt av
dollartecknet betyder att mönstret måste vara det sista på raden innan radbrytningen.
Så “slutar på tecknet ‘en punkt’” blir då mönstret \.$
rikard@dellasoul:~/text$ grep '\.$' lorem80.txt
lacus. Sed imperdiet dolor augue, sit amet consequat odio pellentesque sed.
Nullam cursus euismod commodo.
efficitur erat suscipit.
pharetra.
Praesent vehicula a ipsum at pharetra.
rikard@dellasoul:~/text$

Ovanstående kommando hittar alla rader i filen som slutar med en punkt.
Låt säga att vi vill hitta alla rader som börjar med stor bokstav i stället. Då måste vi uttrycka
två saker. “Stor bokstav” och “börjar med”. Stor bokstav kan vi uttrycka som [A-Z] som är
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en lista på bokstäver i ordning från A till Z vilket ju är alla stora bokstäver (i latinet). Börjar
med uttrycks med en “hatt” eller en circumflex. Det är följande tecken: ^ och kan sitta på lite
olika ställen på tangentbordet. På Rikards Dell så sitter tecknet till höger om Å och är en så
kallad “död tangent”. Det innebär att inget skrivs ut om man trycker på tangenten förrän man
skriver nästa tangent. Det är för att man ska kunna komponera accentuerade bokstäver. För
att skriva t ex ô i ordet Hôtel så trycker Rikard Shift-^ och sedan o. Men för att skriva en
ensam ^ så trycker han på tangenten och sedan mellanslag. Just på Rikards Dell så är det
dessutom nödvändigt att trycka Shift samtidigt som tangenten men det där är olika på olika
tangentbord.
Nåväl, för att hitta rader som börjar med stor bokstav så får vi då använda mönstret ^[A-Z]
rikard@dellasoul:~/text$ grep '^[A-Z]' lorem80.txt
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras in nisi urna.
Maecenas elementum lacinia congue. Suspendisse venenatis tortor dolor, sit amet
Integer viverra magna at sapien volutpat lobortis. Praesent ornare posuere
Etiam fermentum finibus elit, in blandit neque hendrerit non. Vivamus venenatis
Nullam cursus euismod commodo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque rhoncus enim
Pellentesque nisi tortor, rutrum et dictum rutrum, ornare bibendum purus. Nam
Sed ac placerat risus. Vestibulum fringilla ante in placerat dignissim. Donec
Praesent vehicula a ipsum at pharetra.

Nu borde vi kunna hitta rader som både börjar med stor bokstav och slutar med punkt. Så
hur uttrycker vi det? Det är inte så enkelt som att kombinera uttrycken ovan rakt av, till
'^[A-Z]\.$' för det betyder faktiskt “Rader som börjar med stor bokstav följt av punkt och
inget därefter”. Vi måste ha ett sätt att säga “Börjar med” och “sedan vad som helst” och
“slutar med punkt”. Lösningen är att använda “.” som utan backslash står för “vilket tecken
som helst” och sedan än asterisk, “*”, som betyder “noll eller fler”.
Så uttrycket .* betyder “vilket tecken som helst, noll eller fler”. Nu har vi alla delarna.
Uttrycket blir då '^[A-Z].*\.$' det vill säga, “Börjar med stor bokstav, följt av vilket
tecken som helst (noll eller fler) och slutar med en punkt”.
rikard@dellasoul:~/text$ grep '^[A-Z].*\.$' lorem80.txt
Nullam cursus euismod commodo.
Praesent vehicula a ipsum at pharetra.
rikard@dellasoul:~/text$
Det ser väl bra ut? Men vad hände med raden som löd:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras in nisi urna.

Den borde varit med. Nå, vi ber om ursäkt. När vi skapade filen med fold för att få rader som
var max 80 tecken, så bröts raden här efter ett blanksteg. Så raden slutar inte på punkt! Den
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slutar på mellanslag. Det var inte lätt att se eller veta20. Nåväl, låt oss använda denna fadäs
till något intressant! Kan vi utöka vårt mönster till att lyda:
Rader som “Börjar med stor bokstav, följt av vilket tecken som helst (noll eller fler) och slutar
på antingen punkt eller punkt-mellanslag”?
Helt klart värt ett försök. Nu är det nog lite överkurs så ta detta med en nypa salt!
Om .* betyder “vilket tecken som helst, noll eller fler gånger” så borde ju s* betyda “tecknet
s noll eller fler gånger”. Då borde vi kunna säga “mellanslag noll eller fler gånger” för att
uttrycka “eventuellt ett eller fler mellanslag”. Mellanslag skrivs i regex som en backslash följt
av ett mellanslag. Alternativt kan vi göra en lista med endast ett mellanslag med hjälp av
klamrarna.
Så följande två uttryck borde bägge fungera (var för sig) för att säga “slutar med punkt och
eventuellt ett eller fler mellanslag”
● \.\ *$
● \.[ ]*$
Hela uttrycket för att hitta alla rader som börjar med stor bokstav och slutar med antingen
punkt eller punkt-mellanslag '^[A-Z].*\.[ ]*$' alternativt '^[A-Z].*\.\ *$' .
rikard@dellasoul:~/text$ grep '^[A-Z].*\.\ *$' lorem80.txt
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras in nisi urna.

Nullam cursus euismod commodo.
Praesent vehicula a ipsum at pharetra.

rikard@dellasoul:~/text$ grep '^[A-Z].*\.[ ]*$' lorem80.txt
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras in nisi urna.

Nullam cursus euismod commodo.
Praesent vehicula a ipsum at pharetra.

rikard@dellasoul:~/text$

Slutligen vill vi nämna att de regexp vi använder till grep innehåller många specialtecken
som har en helt annan betydelse för vårt skal. För att inte skalet ska tolka betydelsen av till
exempel * som ett glob-uttryck, så sätter vi hela regexet inom “enkelfnuttar” (apostrofer).

Skriva ut filer eller delar av filer
Som vi har nämnt och visat ovan så vill vi helst arbeta i terminalen och inte i externa
program som kör i eget fönster. Författarna går så långt att vi kör våra editorer i terminalen
eftersom vi inte ser poängen med att arbeta i terminalen och i ett ytterligare fönster.

20

Faktum är att författarna här satt ett slag och kliade sig i huvudet men konstaterade att om raden
inte kommer med, så slutar den inte på punkt. Då är det säkert så att den slutar på mellanslag, vilket
var fallet.
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Vi har också visat hur man kan skriva ut en textfil direkt i terminalen med kommandot cat .
Men hur gör vi om det är en väldigt lång textfil? Vi kanske vill bläddra lite i den eller titta på
början av filen eller slutet av filen?
Vi kan ta en väldigt lång fil som exempel. På Rikards dator (och de flesta datorer som kör
GNU/Linux) finns en fil med en ordlista. Den filen är väldigt lång:
rikard@dellasoul:~/text$ wc -l /etc/dictionaries-common/words
99171 /etc/dictionaries-common/words
rikard@dellasoul:~/text$
Närmare hundra tusen rader lång, visar det sig. Men det vore kul att bläddra lite i den. Man
vill ju veta hur ordlistan ser ut, eller hur? Visst kan vi skriva ut den i terminalen med cat,
men det blir ju en väldig massa text. Terminalen är bra till mycket men för att läsa långa
texter är den inte optimal. Vi kan börja med att skriva ut huvudet på filen, det vill säga de
första raderna. Det finns naturligtvis ett kommando för detta. Kommandot heter head och
kan skriva ut önskat antal rader. Utan argument skriver det ut tio rader:
rikard@dellasoul:~/text$ head /etc/dictionaries-common/words
A
A's
AA's
AB's
ABM's
AC's
ACTH's
AI's
AIDS's
AM's
rikard@dellasoul:~/text$

Om vi vill skriva ut de fem första raderna ger vi flaggan -5 och så vidare. För att skriva ut de
sista raderna använder vi i stället kommandot tail som fungerar på motsvarande vis. Så
låt oss skriva ut de 7 sista raderna i filen:
rikard@dellasoul:~/text$ tail -7 /etc/dictionaries-common/words
émigrés
épée
épée's
épées
étude
étude's
études
Om ni hade väntat er ord på Ö eller åtminstone Z, så beror ovanstående på att
ASCII-tabellen ordnar bokstäverna så att é kommer efter z. Filen är en engelsk ordlista och
det sista ordet som inte börjar på é är faktiskt Ångström (som är en längdenhet).
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Nåväl, nu vet vi att vi kan skriva ut början och slutet på filer. Detta kommer längre fram i
kompendiet visa sig vara väldigt användbart, när vi lärt oss att koppla utskrift från ett
kommando till inläsning av ett annat kommando.
Om vi av någon anledning vill skriva ut en fil rad för rad med början i sista raden och slutet i
första raden, så finns det (i en del system, ni kanske behöver installera det) kommandot tac
för denna uppgift. Namnet är naturligtvis ett skämt med att det är cat baklänges. Så här
fungerar det:
rikard@dellasoul:~/text$ cat small_text.txt
This is one line.
This is the next line.
And this is the third line.
rikard@dellasoul:~/text$ tac small_text.txt
And this is the third line.
This is the next line.
This is one line.
Ibland kan det vara nödvändigt att skriva ut varje rad baklänges. Jo, faktiskt, det finns fall när
detta är väldigt användbart. För detta ändamål finns kommandot rev (engelska: reverse).
rikard@dellasoul:~/text$ rev small_text.txt
.enil eno si sihT
.enil txen eht si sihT
.enil driht eht si siht dnA
rikard@dellasoul:~/text$
Låt säga att vi har en fil med 620 URL:er (webbadresser) som alla slutar på toppdomänen (t
ex .se, .com, .jp, .fr, .fi, .uk osv). Men filen är inte grupperad på toppdomän.
Vi skriver ut de fem första raderna så vi ser vad vi har att jobba med:
rikard@dellasoul:~/text$ head -5 urls.txt
http://www.priu.gov.lk/execpres/Indexep.html
http://www.pmo.gov.my
http://www.aph.gov.au
http://www.assembleenationale.fr
http://www.supremecourt.ge
rikard@dellasoul:~/text$
Som ni ser är det ingen ordning. Vi vill ha hela filen med alla 620 URLer grupperade på
toppdomän i stället. Ett sätt att lösa detta är att reversera filen (skriva ut varje rad baklänges)
och sortera den reverserade filen. Sedan reversera resultatet. Då kommer alla URL:er
grupperas på toppdomän.
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Om vi vill skriva ut bara toppdomänen, kan vi använda rev i kombination med cut . Vi
börjar med att visa hur cut fungerar. Med cut kan vi klippa ut delar av en rad genom att
ange en fältavskiljare. Om vi tar en URL (webbadress) och vill klippa ut den delen som
kommer efter “http://” så kan vi använda “/” som avskiljare. Vi vill då klippa ut fält nummer 3
och framåt:
h t t p : / / w w w . g u . s e / b a z i n g a
\________/\/\_________________/ \____________/
^
^
^
^
|
|
|
|
+-fält 1
+-fält 2
+-fält 3
+-fält 4
Vi tar en textfil som endast innehåller adressen ovan och provar. För att ange avskiljare
(engelska: delimiter) använder vi flaggan -d '/' och för att ange fält “nummer 3 och vidare”
använder vi flaggan -f3- . Om vi endast hade velat ha “www.gu.se”, det vill säga fält
nummer 3, så hade vi kunnat skriva -f3 utan bindestreck på slutet.
Vi provar med en fil som har några få, låt oss säga 5 URL:er.
rikard@dellasoul:~/text$ cat a_few_urls.txt
http://www.gu.se/bazinga
https://ait.gu.se/forskning/journalister
http://www.elsewhere.org/pomo/
http://snarxiv.org/vs-arxiv/
http://www.physics.nyu.edu/faculty/sokal/afterword_v1a/afterword_v1a_singlefile.html
rikard@dellasoul:~/text$ cut -d '/' -f3- a_few_urls.txt
www.gu.se/bazinga
ait.gu.se/forskning/journalister
www.elsewhere.org/pomo/
snarxiv.org/vs-arxiv/
www.physics.nyu.edu/faculty/sokal/afterword_v1a/afterword_v1a_singlefile.html

Vi provar också att bara ta fram domännamnet, det vill säga allt mellan http:// och nästa
slash, med andra ord endast fält nummer 3:
rikard@dellasoul:~/text$ cut -d '/' -f3 a_few_urls.txt
www.gu.se
ait.gu.se
www.elsewhere.org
snarxiv.org
www.physics.nyu.edu
Ett annat användbart kommando är tr (engelska: translate) som ersätter bokstäver. Detta
kan vi använda för att exempelvis göra om alla bokstäver i en text till små eller stora
bokstäver, ersätta alla mellanslag med undersstreck eller ersätta alla å med a, alla ä med a
och alla ö med o. Varför vi nu skulle vilja det, men det är en annan historia.
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Att kunna göra om alla bokstäver till endast små eller endast stora bokstäver kan vara
användbart vid textanalys. Vi kanske vill räkna förekomster av ord och då betrakta alla
versioner av orden som samma, oavsett om det är stora eller små bokstäver.
I det enklaste utförandet så kan vi be tr ersätta ett visst tecken med ett annat. Eller att ta
bort alla förekomster av ett tecken. För att byta ut alla förekomster av ett tecken mot ett
annat så ger vi helt enkelt två argument till tr, tecknet och ersättningstecknet.
Men tr opererar inte på filer. I stället så läser tr endast från stdin. Vi kan öva genom att
starta tr interaktivt och skriva en rad, trycka enter och direkt få svaret. Sedan kan vi skriva en
rad till, trycka enter och få svar igen. När vi tröttnat på leken, så trycker vi Ctrl-D, vilket
sänder signalen “end of transmission” (EOT) till programmet som då släpper tillbaka oss till
terminalen.
Ni kan tänka på interaktiva program som att vi turas om med programmet att tala. Vi skriver
en rad och trycker enter när det är programmets tur att göra något. Precis så fungerar ju vårt
skal!
I exemplet nedan har användaren kört kommandot tr 'a' 'e' och rad för rad skrivit in
följande rader och slutligen avslutat med Ctrl-D:
● haj
● maj
● Flan
● Ctrl-D (Ctrl-tangenten samtidigt som D-tangenten)
Vi har gjort svaren från tr till fetstil och kursivt, för att ni ska se vad som skrivs när
användaren trycker Enter. Prova gärna själva!
rikard@dellasoul:~/text$ tr 'a' 'e'
haj
hej
maj
mej
Flan
Flen
rikard@dellasoul:~/text$
Vi kan också få tr att läsa från en fil i stället för att vara interaktiv. Inte genom att ange en fil
som argument (det stöds inte av tr), utan genom att omdirigera stdin till att komma från en
fil i stället för från “tangentbordet”. Operatorn för att omdirigera stdin är < (mindre än). Här är
ett exempel där vi får tr att läsa rader från filen replaceme.txt . Vi skriver först ut innehållet
med cat så att ni får se vad som ligger i filen.
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rikard@dellasoul:~/text$ cat replaceme.txt
haj
att
travligt
axampel
aller hur?
rikard@dellasoul:~/text$ tr 'a' 'e' < replaceme.txt
hej
ett
trevligt
exempel
eller hur?
rikard@dellasoul:~/text$
För att ta bort alla förekomster av ett tecken, så använder vi flaggan -d följt av det tecken vi
vill ta bort:
rikard@dellasoul:~/text$ tr -d 'g'
gapa
← Rikard skrev
apa
← Bash svarade
gris
ris
magra
mara
gräv
räv
bygg
by
beläggs
beläs
brobyggarna
brobyarna
bryggt
bryt
rikard@dellasoul:~/text$
Låt oss slutligen titta på hur vi kan byta ut fler än ett tecken. Argumenten till tr kan nämligen
vara listor på tecken. Då kommer tecknen i första listan att bytas ut mot motsvarande
tecknen i andra listan. Ett par exempel:
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rikard@dellasoul:~/text$ tr 'abc' '123'
backe
213ke
abc
123
cba
321
rikard@dellasoul:~/text$ tr 'a-zA-Z' 'n-za-mN-ZA-M'
top secret message
gbc frperg zrffntr
gbc frperg zrffntr
top secret message
rikard@dellasoul:~/text$ tr 'a-z' 'A-Z'
i've got the lower case blues
I'VE GOT THE LOWER CASE BLUES
Some lower, Some Upper
SOME LOWER, SOME UPPER
rikard@dellasoul:~/text$

Sortera text
En annan vanlig syssla när man arbetar med text är att sortera filer i någon form av
bokstavsordning. Det är naturligtvis vanligast när man arbetar med data och inte
skönlitteratur. Listor av olika slag vill man ofta sortera, kanske för att det blir lättare för
människor att läsa dem, eller av andra skäl som att lätt kunna hitta dubbletter.
Naturligtvis finns det ett kommando för sortering. Med kommandot sort så kan vi sortera
text på olika sätt. Vi ska titta på några av dem. Vi börjar med en lista på ord. Syftet att
sortera listan i detta exempel är att vi vill kunna räkna vilka ord som är vanligast
förekommande i listan. Genom att sortera listan, så kommer alla dubbletter i en följd.
Kommandot uniq kan sedan ta bort dubbletter och ange frekvens.
Listan med frekvenser och ord kan sedan sorteras på sekvensen, så att vi får en lista som
visar orden efter hur vanliga de är.
Vi börjar med att sortera listan. Även sort kan läsa från en fil genom omdirigering av stdin,
men klarar även av att ta en fil som argument och då läsa från filen. Vi visar båda sätten här.
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# fil som argument
rikard@dellasoul:~/text$ sort latin_words.txt > latin_words_sorted.txt
rikard@dellasoul:~/text$ head -7 latin_words_sorted.txt
a
a
a
a
ac
ac
ac
rikard@dellasoul:~/text$ tail -7 latin_words_sorted.txt
vitae
vitae
Vivamus
Vivamus
Vivamus
Vivamus
viverra
rikard@dellasoul:~/text$
# läsning från fil med omdirigering
rikard@dellasoul:~/text$ sort < latin_words.txt > latin_words_sorted.txt
rikard@dellasoul:~/text$ head -7 latin_words_sorted.txt
a
a
a
a
ac
ac
ac
rikard@dellasoul:~/text$ tail -7 latin_words_sorted.txt
vitae
vitae
Vivamus
Vivamus
Vivamus
Vivamus
viverra
rikard@dellasoul:~/text$

Vi gör om alla stora bokstäver till små bokstäver med omdirigering så att tr läser från
latin_words_sorted.txt och skriver till latin_words_sorted_lower_case.txt:
$ tr 'A-Z' 'a-z' < latin_words_sorted.txt > latin_words_sorted_lower_case.txt
$
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Vi kör nu uniq med och utan frekvensrapport och med resultatet till två olika filer:
$ uniq latin_words_sorted_lower_case.txt latin_uniq.txt
$ uniq -c latin_words_sorted_lower_case.txt latin_uniq_frequencies.txt

Kommandot uniq fungera fint med interaktivt läge, omdirigering eller med argument. Vi
visade syntaxten med två argument, där det första är filen att läsa från och det andra är filen
där resultatet skall hamna.
Vi visade båda varianterna för att ni ska se hur ni kan använda uniq med och utan
frekvensrapport. Det är den senare filen vi ska använda, den med frekvenserna. Nu har vi en
fil med alla ord sorterade och unika samt med en frekvens framför dem. Vi tittar på de första
tio raderna:
$ head latin_uniq_frequencies.txt
4 a
6 ac
2 adipiscing
1 aenean
4 aliquam
4 amet
2 ante
1 arcu
8 at
2 auctor
För att få en fil med frekvensanalys, behöver vi bara sortera ovanstående fil med avseende
på första kolumnen numeriskt. Att sortera numeriskt betyder att vi ber sort tolka kolumnen
som tal och inte som text. Som text blir siffror sorterade fel, eftersom text sorteras enligt en
teckentabell. Textmässigt så blir så texten “10” mindre än “9” till exempel, eftersom tecknet
“1” är mindre i tabellen än tecknet “9”. Men sorterat numeriskt så är så klart 10 större än 9.
Vi sortera filen med avseende på kolumn 1 med flaggan -k1, och vi sorterar fallande
(engelska: reversed) med flaggan -r och numeriskt med flaggan -n (engelska: numeric).
$ sort -k1nr latin_uniq_frequencies.txt > frequency_table.txt
$ head frequency_table.txt
11 sed
8 at
8 dolor
8 in
6 ac
6 elit
6 id
6 vel
5 donec
5 quis
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Vad vi kunde se var alltså att sed var det vanligaste latinska ordet ur ursprungslistan.
Det vi ville visa er med detta exempel, var att man kan sortera text, stigande eller fallande
och att man kan beakta en viss kolumn som sorteringsnyckel samt att det är skillnad på att
sortera siffror i text som text och numeriskt.

Kombinera filer
Låt säga att vi har två textfiler med data separerat med kommatecken21. I den ena filen har vi
musikgrupper och vilken genre musik de tillhör. I den andra filen har vi musikgrupper och
vilka albumtitlar de har släppt. Nu skulle vi vilja slå ihop information från de bägge filerna, så
att vi får en ny fil med Artist, Album, Genre.
Detta är ju möjligt att göra manuellt, eftersom bägge filerna innehåller en nyckel som är
gemensam, nämligen “grupp”. Vi ber om ursäkt för att vi i exemplet kallar Bach för “grupp”
men han skulle säkert gjort en Alice Cooper och kallat sin grupp Bach om han levt idag.
$ cat group_genre.txt
ABBA,Pop
Bach,Classical
Kiss,Rock
KSMB,Punk
Styx,Metal
$ cat group_album.txt
ABBA,Arrival
Bach,Cantatas
Bowie,Low
Kiss,Destroyer
KSMB,Rika barn leka bäst
Styx,Crystal ball
Lägg märke till att filerna är sorterade och det måste de vara för att det ska fungera. Lägg
även märke till att Bowie inte finns med i group_genre.txt och inte kommer med i resultatfilen
(vi kan ju inte ange genre för Bowie då informationen saknas).
Kommandot för att slå ihop filerna med hjälp av en gemensam kolumn, heter join.
Syntaxen kan vid en första anblick se lite krånglig ut, men det går att förstå om man tar det
lugnt och metodiskt. Vi visar syntaxen först och bryter isär den sedan:

21

Sådana filer är mycket vanliga. Så vanliga att de har ett namn, CSV, som står för engelskans
Comma Separated Values.
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$ join -t , -o 2.1,2.2,1.2 group_genre.txt group_album.txt
ABBA,Arrival,Pop
Bach,Cantatas,Classical
Kiss,Destroyer,Rock
KSMB,Rika barn leka bäst,Punk
Styx,Crystal ball,Metal
Den första delen talar om vilket tecken som skiljer kolumnerna i filerna: -t , Den delen
betyder “använd kommatecken för att se vad för text som hör till kolumnerna”. Nästa del talar
om i vilken ordning kolumnerna från respektive fil skall skrivas ut i resultatet:
-o 2.1,2.2,1.2
Läs den delen så här: “skriv ut kolumn 1 från andra filen (grupp från group_album.txt) följt av
kolumn 2 från andra filen (album från group_album.txt) följt av kolumn 1 från första filen
(genre från group_genre.txt)”.
Vi ska nu, av kompletteringsskäl (som överkurs) visa att man kan faktiskt få med kolumner
från ena filen även om det inte gick att koppla ihop kolumnen med den gemensamma
kolumnen i den andra filen. I vårt fall, så kan vi få med Bowie, trots att han bara är med i filen
group_album.txt och inte i group_genre.txt . Vi vet alltså inte vad vi ska skriva för genre för
Bowie i resultatet. Men vi kan markera detta genom att ange ett värde i stället för genre. Vi
väljer värdet NULL som markör för att vi inte vet vilken genre det ska vara:
$ join -a 2 -e NULL -t , -o 2.1,2.2,1.2 group_genre.txt group_album.txt
ABBA,Arrival,Pop
Bach,Cantatas,Classical
Bowie,Low,NULL
Kiss,Destroyer,Rock
KSMB,Rika barn leka bäst,Punk
Styx,Crystal ball,Metal

Den första flaggan måste vara med för att det ska fungera. Den är -a 2 och betyder att
rader från fil 2 (group_album.txt) ska vara med i resultatet även om den inte går att para ihop
med någon rad i andra filen. Nästa flagga är -e NULL och betyder att vi vill att det står
“NULL” i stället för det värde vi inte kunde slå upp (i detta fall vilken genre Bowie tillhör).
En intressant sak är att vi med hjälp av ovanstående trick, att ha med NULL i stället för en
genre där vi inte kan slå upp en grupps genre, kan få svar på följande fråga:
Vilka artister finns i group_album.txt men inte i group_genre.txt?
Om vi haft väldigt många genres i group_genre.txt och ännu fler grupper i group_album.txt,
så hade denna fråga varit rätt svår att svara på genom att läsa filerna manuellt. Med tricket
ovan så kan vi helt enkelt använda grep för att hitta rader i resultatet som innehåller NULL
och sedan för dessa rader använda cut för att endast visa namnet på gruppen.
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Som en introduktion till nästa avsnitt, om att använda pipes för att koppla ihop kommandon i
en kedja på samma kommandorad, så visar vi hur vi med en enda kommandorad kan få
svar på frågan: “Vilka artister finns med i group_album.txt men inte i group_genre.txt?”
Då kommandoraden blir väldigt lång, så fortsätter den på flera rader här i tryckt format i
kompendiet. Vi gör kommandoraden fetstilad och svaret kursiverat.
$ join -a 2 -e NULL -t , -o 2.1,2.2,1.2 group_genre.txt
group_album.txt | grep NULL | cut -d ',' -f 1
Bowie
För att visa på en ännu mer fiffig kommandorad så lägger vi in en skiva till med Bowie i filen
och en ytterligare grupp, INXS, som även den saknar genre i group_genre.txt så att vi får
filtrera bort dubbletter för Bowie och se att det fungerar för fler än en grupp.
$ join -a 2 -e NULL -t , -o 2.1,2.2,1.2 group_genre.txt
group_album.txt | grep NULL | cut -d ',' -f 1 | uniq
Bowie
INXS
Kan ni komma på hur man kan få svar på frågan “Vilka genrer finns med i group_genre.txt
men saknar artister som finns med i group_album.txt”?
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Koppla ihop kommandon med så kallade “pipes”
I detta avsnitt så ska vi visa hur man kan koppla ihop stdout från ett kommando med stdin
för ett annat kommando. Samt att man kan fortsätta koppla ihop kommandon på detta sätt
tills man byggt en kommandorad som faktiskt kan motsvara ett smärre program i
komplexitet.
Vi börjar med att lösa några av exemplen från tidigare avsnitt med hjälp av “pipes”. En pipe
sätts mellan två kommandon och skrivs som | (ett vertikalt streck)22.
Exempel 1. Vi byter ut “a” mot “e” i en fil:
rikard@dellasoul:~/text$ cat replaceme.txt
haj
att
travligt
axampel
aller hur?
rikard@dellasoul:~/text$ cat replaceme.txt | tr 'a' 'e'
hej
ett
trevligt
exempel
eller hur?
Exempel 2. Vi sorterar en fil och skriver ut de 7 första, respektive 7 sista raderna.
$ cat latin_words.txt | sort | head -7
a
a
a
a
ac
ac
ac

Pipe, |,  sitter på många tangentbord på samma tangent som större än och mindre än, men
kräver då att man samtidigt håller ned AltGr-tangenten. På en Mac brukar det vara Alt-7 på
svenska tangentbord.
22
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$ cat latin_words.txt | sort | tail -7
Vivamus
Vivamus
Vivamus
viverra
volutpat
volutpat
vulputate
Exempel 3. Vi sorterar en fil och ersätter alla stora bokstäver med små bokstäver och skriver
ut de sju sista raderna för att se att det fungerar:
$ cat latin_words.txt | sort | tr 'A-Z' 'a-z' | tail -7
vivamus
vivamus
vivamus
viverra
volutpat
volutpat
vulputate
Exempel 4. Vi sorterar en fil, ersätter alla stora bokstäver med små bokstäver, kör uniq på
resultatet med frekvensrapport och skriver ut de fem första raderna:
$ cat latin_words.txt | sort | tr 'A-Z' 'a-z' | uniq -c | head -5
4 a
6 ac
2 adipiscing
1 aenean
4 aliquam
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Exempel 5. Vi sorterar en fil, ersätter stora bokstäver med små, kör uniq med
frekvensrapport, sorterar resultatet med avseende på frekvenskolumnen numeriskt fallande
och skriver ut de 10 första raderna (de tio högst frekventa orden ur originalfilen):
$ cat latin_words.txt | sort | tr 'A-Z' 'a-z' | uniq -c | sort -k1nr | head
11 sed
8 at
8 dolor
8 in
6 ac
6 elit
6 id
6 vel
5 donec
5 quis

Vad det senaste exemplet visar är att vi kan få fram en topplista på de mest frekventa orden
ur en osorterad fil genom att kombinera olika kommandon på en och samma kommandorad.
Exempel 6. Vi åstadkommer en topplista över de mest frekventa orden ur en fil med rader av
löptext.
Filen latin_words.txt ovan innehåller ett ord på varje rad. Det är ju lite fusk. Låt oss i stället
utgå från filen lorem80.txt som innehåller rader med upp till 80 tecken per rad samt
skiljetecken och stora samt små bokstäver om vart annat. Med andra ord, vi visar hur vi
skapade latin_words.txt från tidigare exempel:
$ cat lorem80.txt | tr -d '.,!?'| tr ' ' '\n'|grep . > latin_words.txt

Vi tar först bort skiljetecknen punkt, komma, utropstecken och frågetecken. Sedan byter vi ut
alla mellanslag mot “newline”. Sedan använder vi grep för att få med endast rader som
innehåller ett tecken (punkt som argument till grep ignorerar “tomma rader”).
Nu kan vi skapa topplistan med frekvenser från originalfilen lorem80.txt:
$ cat lorem80.txt | tr -d '.,!?'| tr ' ' '\n'|grep . | sort | tr
'A-Z' 'a-z' | uniq -c | sort -k1nr | head
11 sed
8 at
8 dolor
8 in
6 ac
6 elit
6 id
6 vel
5 donec
5 quis
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Exempel 7. Vi återvänder till exemplet med join på filerna med gruppers album och
gruppers genre och besvarar en närbesläktad fråga.
Vi besvarar frågan “Hur många artister finns med i group_album.txt men inte i
group_genre.txt?”
$ join -a 2 -e NULL -t , -o 2.1,2.2,1.2 group_genre.txt
group_album.txt | grep NULL | cut -d ',' -f 1 | uniq | wc -l
2
Ovanstående visar att det är vanligt att koppla på wc -l på slutet av en rad med pipes, för
att besvara frågor av typen “hur många...”.
Vi tror inte det går att teoretisera så mycket mer om “pipes” utöver de exemplen vi givit. Vi
hoppas att poängen gått fram, dock. I stället för att arbeta i steg och skapa en massa
mellan-filer där vi mellanlagrar resultat, så utgår vi från en källfil och skapar alla filtersteg
med hjälp av pipes mellan olika filterkommandon.
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Att redigera kommandoraden samt en del tricks
I detta avsnitt skall vi visa hur man redigerar kommandoraden på ett smidigt sätt.

Historiken i kommandoraden
Alla kommandon du utför sparas i en fil med historik. Detta faktum utnyttjas av skalet för att
erbjuda en del smidiga sätt att utföra ett kommando på nytt.
Det vanligaste sättet är att använda piltangenterna för att bläddra i historiken. Pil-Upp går
bakåt i historiken och om vi går för långt, kan vi gå framåt igen med Pil-Ned.
För att utföra precis samma kommando som det föregående en gång till, så kan vi alltså
trycka Pil-Upp och sedan Enter. Alternativt kan vi faktiskt skriva !! (två utropstecken utan
mellanrum) och sedan Enter.
För att söka i kommandohistoriken kan vi använda två finurliga metoder. Den första är att
använda Ctrl-R och ange ett sökord. Skriv in text tills skalet visar det kommando du söker
efter. Tryck Enter när du är “nöjd”. Det andra sättet är lite mer våghalsigt. Du kan skriva ett
utropstecken direkt följt av en söksträng från historiken. Skalet kommer att köra det
kommando som matchar (utan att fråga dig om det var det kommandot du menade). Vi
rekommenderar inte att använda detta sätt för att hitta kommandorader där du använd rm för
att radera filer. Fundera gärna på varför. Kort sagt, Ctrl-R är lite säkrare och mer interaktivt
och lättare att använda. Vi ville ändå berätta för de våghalsiga att det finns ett sätt till.
Använd med förnuft.

Skriva ut hela historiken
Hur vet skalet vilka kommandon du skrivit in, då? Alla kommandon sparas i en fil i din
hemkatalog. För att se alla kommandon kan du ange kommandot history . Lägg märke till
att den sista raden i din history som du ser om du använder det kommandot är just “history”.
Logiskt, eller hur? Prova!

Flytta runt på kommandoraden
Det är ganska onödigt att sudda en hel eller en del av kommandoraden bara för att ändra
något som står tidigare på raden. Vi vill ha ett sätt att smidigt röra oss fram och tillbaka på
kommandoraden. Låt säga att vi just utfört följande kommando:
$ mkdir apa
Vi trycker Pil-Upp och får samma rad igen och vill ändra raden till
cd apa
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Nu står det ju “mkdir apa”, eftersom du tryckte Pil-Upp, och din markör är på slutet av
raden. För att flytta dig ett ord åt vänster, kan du trycka Ctrl-Pil-Vänster23 (hoppa ett ord åt
vänster) för att hoppa förbi “apa”. Nu kan du sudda “mkdir” genom att trycka Ctrl-W (sudda
ett ord vänster om markören). Efter detta kan du skriva in “cd ” och trycka Enter. Du har tagit
fram en gammal kommandorad och redigerat den.
För att navigera framåt eller bakåt på kommandoraden kan vi använda Ctrl-Pil-Vänster för
ett ord bakåt, och Ctrl-Pil-Höger för ett ord framåt. För att gå till början av raden kan du
trycka Ctrl-A och för att gå till slutet av raden kan du trycka Ctrl-E .

Sudda delar av kommandoraden
Ett sätt att spara tid är att radera ett helt “ord” på kommandoraden när vi håller på och
redigerar den. För att sudda ett ord till vänster så kan vi (förutsatt att vi står med markören
precis efter ordet) trycka Ctrl-W. För att radera allt till höger om markören kan vi trycka
Ctrl-K. Det smidiga med det, är att vi kan klistra in det igen med Ctrl-Y.

Ändra bokstäver i kommandoraden
Du kan byta plats på två bokstäver på kommandoraden. Låt säga att du skrivit “cd aap” men
menade “cd apa”. Du kan du trycka Pil-Upp för att få fram “cd aap” och få markören på slutet
av raden. Då du står efter “ap” kan du trycka Ctrl-T för att byta plats på de två bokstäver som
står omeddelbart till vänster om markören. Då ändras raden från “cd aap” till “cd apa”.
För att byta från små bokstäver i ett ord till stora bokstäver kan du ställa dig till vänster om
ordet (eller på första bokstaven av ordet) och trycka Alt-U . För att byta från stora bokstäver
till små bokstäver i ett ord, kan du ställa dig till vänster om ordet (eller på första bokstaven i
ordet) och trycka Alt-L .

Klistra in förra kommandots sista argument en gång till
Det är faktiskt ganska vanligt att man utför ett kommando för att precis efteråt uföra ett annat
kommando fast med samma argument som det föregående kommandot. Till exempel så
kanske vi tjuvkikar i en fil med kommandot less för att försäkra oss om att det är rätt fil. Om
det är rätt fil, så vill vi kanske öppna just den filen i vår editor. Här kan vi spara lite tid genom
att trycka Esc . (först escape, sedan punkt). Då klistras förra kommandots sista argument
(filnamnet) in åt oss. Vi skriver kanske:
$ less texter/inköptslista.txt
och undersöker filen. Om det är rätt fil, behöver vi bara skriva t ex
$ atom <Esc .>
det vill säga, namnet på vår editor sedan Esc följt av en punkt och då klistrar skalet in
“texter/inköpslista.txt” åt oss på rätt plats, och vi behöver endast trycka Enter för att redigera
23

Detta fungerar i moderna terminaler men inte i alla. Den terminal som följer med Cygwin verkar inte
klara av Ctrl-pil-vänter osv.
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filen. Ett annat vanligt scenario är att vi skapar en katalog och sedan går ned i den. Det följer
samma mönster. Vi anger mkdir some-directory och på nästa rad behöver vi alltså
bara skriva cd <Esc .> (kommandot cd följt av Escape följt av en punkt följt av Enter). Det
bästa är om ni provar själva.

Att upptäcka om föregående kommando gick bra eller dåligt
Det är viktigt att kunna upptäcka ifall ett kommando terminerat (avslutats) med lyckat resultat
eller om det avslutats på grund av att ett fel uppstod. Detta hänger ihop med att vi också vill
kunna utföra kommandon villkorat. Med det senare menar vi att man ofta vill utföra ett
kommando endast om föregående kommando gick bra (eller ibland om det föregående gick
dåligt).

Undersöka föregående kommandos “exit status” med $?
Varje gång du utför ett kommando i skalet, så sätts en specialvariabel med namnet $? till ett
siffervärde. Ett värde av 0 (noll) betyder att föregående kommando gick bra. Ett annan värde
än noll betyder att det gick dåligt. För att skriva ut värdet av variabeln $? så kan du använda
kommandot echo på följande vis. Vi visar resultatet efter att ett kommando gått bra,
respektive efter att ett kommando gått dåligt:
rikard@newdelli:~/apa$ ls
bepa
rikard@newdelli:~/apa$ echo $?
0
rikard@newdelli:~/apa$ ls hej
ls: cannot access 'hej': No such file or directory
rikard@newdelli:~/apa$ echo $?
2
rikard@newdelli:~/apa$
Vill vi veta vad värdet två betyder så får vi rådfråga manualen till i detta fall ls, vilket var
kommandot som gick fel. För att lära manualen skriver vi “man ls” och bläddrar med
piltangenterna och avslutar manualen genom att trycka “Q”. I manualen till ls kan vi läsa
följande på slutet:
Exit status:
0 if OK,
1 if minor problems (e.g., cannot access subdirectory),
2 if serious trouble (e.g., cannot access command-line argument).
Så att vi fick två var tydligen “serious trouble”. Det viktiga att ta med sig är att 0 (noll) alltid
betyder “OK” (att kommandot terminerade på ett normalt och lyckat sätt). För att komma ihåg
att noll betyder “OK” kanske man kan tänka “det var noll fel”. Vad vet vi.
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Villkorlig exekvering vid föregående succé
För att utföra ett kommando endast om ett tidigare kommando gått bra, så kan man skriva
bägge kommandona på samma rad, åtskilda av operatorn && . Ett exempel visar hur det kan
se ut. Låt säga att vi vill skriva ut en fil med cat om filen finns, inte annars. Det vill säga om
till exempel ls kan lista filen, så finns den ju. Då vill vi också skriva ut den med cat.
rikard@newdelli:~/apa$ ls raport.txt && cat raport.txt
ls: cannot access 'raport.txt': No such file or directory
rikard@newdelli:~/apa$ ls report.txt && cat report.txt
report.txt
This is a report.
rikard@newdelli:~/apa$
Detta kanske var ett krystat exempel. Men faktum är att det är vanligt att utnyttja denna
teknik när man programmerar. I många språk så går programmering till så att man
“kompilerar” sin källkod och då skapas ett körbart program. För att testa sitt program så
kompilerar man ofta och kör direkt programmet efteråt. Men om “kompileringen” går fel, är
det ingen mening att försöka köra programmet. Antingen körs en gammal version av
programmet och det vill vi ju inte. Eller så skapas inget körbart program och då går det ju
inte att köra. Vi visar ett exempel där vi försöker kompilera ett Java-program som skriver
“Hello” på skärmen. Med och utan kompileringsfel:
rikard@newdelli:~/apa$ javac Hello.java && java Hello
Hello.java:3: error: ';' expected
System.out.println("Hello")
^
1 error
Enbart kompilering skedde, skalet försöker inte ens utföra det som står efter “&&”, det vill
säga att köra programmet.
Så här ser det ut när vi lagat programmet, och kör samma kommandorad igen (genom att
använda Pil-Upp naturligtvis):
rikard@newdelli:~/apa$ javac Hello.java && java Hello
Hello
rikard@newdelli:~/apa$
Kompileringen gick bra (javac returnerade 0) och då utförs det som stod efter “&&”, det vill
säga vi körde programmet Hello som skrev just Hello i terminalen.
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Villkorlig exekvering vid föregående misslyckande
Ibland vill man endast utföra ett kommando om ett tidigare misslyckats. Det kan röra sig om
en “plan B” eller att man vill logga ett fel någonstans. Operatorn vi använder för att utföra
något vid tidigare misslyckande är |
 | . Vi ger ett par exempel på hur det ser ut:
$ wc Hallo.java || echo "Det finns ingen sådan fil"
wc: Hallo.java: No such file or directory
Det finns ingen sådan fil
$ wc Hello.java || echo "Det finns ingen sådan fil"
5 13 105 Hello.java
$
Vi kan be kommandot javac att kompilera Hello.java om filen Hello.class fattas och sedan
om kompileringen gick bra, köra programmet Hello:
rikard@newdelli:~/apa$ ls Hello.class || javac Hello.java && java
Hello
ls: cannot access 'Hello.class': No such file or directory
Hello
rikard@newdelli:~/apa$
Vad som hände var att Hello.class inte fanns, så ls returnerade något annat än 0. Då
utfördes det som stod till höger om || det vill säga “javac Hello.java” (kompilera Hello.java)
och detta gick tydligen bra, så då utfördes även det som stod till höger om && det vill säga
“java Hello” vilket körde programmet. Vill vi slippa se felutskriften från ls så kan vi omdirigera
stderr till /dev/null (vilket är som ett slukhål där vi kan skicka data som då bara försvinner).
$ ls Hello.class 2> /dev/null || javac Hello.java && java Hello
Hello
$
Ni som inte kan programmera kanske inte blir klokare av ovanstående. Det är OK! Vi ville ge
ett exempel på hur man kan använda && respektive || som var mer eller mindre realistiska.
Huvudpoängen är att vi kan använda && för att köra ett kommando (till höger om &&) endast
om ett annat kommando (till vänster om &&) gick bra. Och att vi kan köra ett kommando
endast om det föregående gick dåligt genom att istället använda || .
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Globbing och expansion
En teknik som gör skalet Bash (och de flesta andra skal som har liknande tekniker) är så
kallad globbing samt tekniken expansion (engelska: shell expansion).

Globbing - matcha filnamn
Ponera att vi har följande filer i en katalog:
file_1.txt

file_3.txt

file_5.txt

file_7.txt

file_9.txt

henrik.png

file_2.txt

file_4.txt

file_6.txt

file_8.txt

sales.txt

rikard.png

Det vore smidigt att kunna tala om alla eller en del av dessa filer om vi exempelvis vill flytta
dem till en ny katalog. Den första teknik vi ska titta på här kallas “globbing” och den ger oss
vissa symboler och uttryckssätt för att tala om en eller fler filer med hjälp av ett så kallat
glob-uttryck. Den första symbolen inom globbing vi ska titta på är asterisken * . En asterisk i
ett glob-uttryck är ett sätt att uttrycka “vilka tecken som helst”. För att uttrycka “alla filer (eller
kataloger)” i katalogen vars filer vi listade ovan, så kan vi använda * helt enkelt.
$ ls
file_1.txt
file_2.txt
$ ls *
file_1.txt
file_2.txt
$

file_3.txt
file_4.txt

file_5.txt
file_6.txt

file_7.txt
file_8.txt

file_9.txt
henrik.png

rikard.png
sales.txt

file_3.txt
file_4.txt

file_5.txt
file_6.txt

file_7.txt
file_8.txt

file_9.txt
henrik.png

rikard.png
sales.txt

För att uttrycka “alla filer som slutar på .txt” så kan vi använda *.txt som glob-uttryck.
$ ls *.txt
file_1.txt
file_2.txt
$

file_3.txt
file_4.txt

file_5.txt
file_6.txt

file_7.txt
file_8.txt

file_9.txt
sales.txt

För att uttrycka “alla filer som börjar på file_ och slutar på .txt” kan vi använda
file_*.txt
$ ls file_*.txt
file_1.txt file_3.txt
file_2.txt file_4.txt
$

file_5.txt
file_6.txt

file_7.txt
file_8.txt

file_9.txt

Men hur uttrycker vi” alla filer som heter file_ följt av 1 eller 2 eller 3 eller 4”? Här kan vi
använda list-operatorn i globbing. List-operatorn skrivs med hjälp av klamrar. Listan 1 2 3 4
kan skrivas [1-4] så hela uttrycket blir då file_[1-4].txt .
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$ ls file_[1-4].txt
file_1.txt file_2.txt file_3.txt file_4.txt
$
Det är viktigt att förstå att listan [1-4] betyder “ett av tecknen 1 2 3 4”. Så en lista är ett
tecken ur listan. Vi skapar filen fole_1.txt och filen fale_1.txt .
Nu innehåller katalogen följande filer som slutar på “.txt”:
$ ls *.txt
fale_1.txt
fole_1.txt
file_1.txt
sales.txt
$

file_2.txt

file_4.txt

file_6.txt

file_8.txt

file_3.txt

file_5.txt

file_7.txt

file_9.txt

Nu skulle vi kunna lista filer som börjar på “f” följt av antingen “a” eller “o” följt av “_” följt av
något av tecknen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, följt av “.txt”. Vi behöver alltså uttrycka dels en lista av
tecknen “a” och “o”, dels en lista av siffertecknen. Vi kan skapa en lista av möjliga tecken på
en position med klamrar som vanligt, så [ao] löser den första delen. Och siffertecknen har
vi redan lärt oss. Så hela uttrycket blir enligt nedan:
$ ls f[ao]le_[0-9].txt
fale_1.txt fole_1.txt
$
Nu skapar vi en fil som heter f9le_1.txt . Hur listar vi filer som börjar med “f” följt av en
bokstav mellan a och z? Det vill säga alla filer ovan som börjar på “f” utom just filen
“f9le_1.txt”. Vi kan faktiskt ange bokstäver som ett intervall med [a-z] . Så svaret kan ni se
här:
$ ls f[a-z]*
fale_1.txt file_2.txt
fole_1.txt
file_1.txt file_3.txt
$

file_4.txt

file_6.txt

file_8.txt

file_5.txt

file_7.txt

file_9.txt

Det ovan betyder alltså “f” följt av en bokstav mellan a och z följt av vad som helst.
Vill vi i stället lista alla filer som börjar på “f” men inte har en bokstav på positionen efter “f”,
så kan vi invertera listan med en ny operator för listor som heter ^ och betyder
“komplementmängden” (vilket är fancy-talk för “allt utom”):
$ ls f[^a-z]*
f9le_1.txt
$
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Alla andra filer som börjar på “f” har ju en bokstav på position två (det vill säga efter “f”) och
träffas inte av uttrycket ovan. I många miljöer fungerar ! på samma sätt som ^ i klamrarna.
Den sista operatorn för att matcha filnamn med globbing, är ? (frågetecken) som betyder “ett
tecken, men vilket som helst”.
Ponera att vi har föjande filer i en katalog:
$ ls track0*
track01.mp
track01.mp4
track01.mp3 track01.mpeg
$

track01.mpg
track02.mp3

track03.mp3

Om vi tittar på finländelserna så finns följande varianter:
$ ls track0* | cut -d '.' -f2
mp
mp3
mp4
mpeg
mpg
mp3
mp3
Om vi är intresserade av alla filer som slutar på mp? där ? står för exakt ett tecken men
vilket som helst, så kan vi med globbing använda följande:

$ ls *.mp?
track01.mp3 track01.mp4 track01.mpg track02.mp3 track03.mp3
$
Lägg märke till att vi inte träffade track01.mp för den slutar på mp men inget tecken efter.
Och vi träffar inte track01.mpeg för den slutar på mpeg vilket är mp följt av mer än ett
tecken.

Skalexpansion
Om globbing var användbart för att matcha namn på filer (och kataloger), så vill vi ibland
kunna uttrycka mönster av text i allmänhet. Skalet Bash är väldigt kraftfullt när det gäller
detta. Kommandot echo skriver ut text på stdout (det vill säga på terminalen om vi inte
omdirigerar stdout). Vi kan använda echo för att demonstrera ett väldigt kraftigt verktyg som
kallas för expansion (engelska: “brace expansion” eller “alternation”). Expansion går ut på att
skalet utvärderar vissa mönster av text innan det används av ett kommando. Det går ut på
att skapa kombinationer av text enligt ett visst mönster och poängen är att kombinationerna
skapas innan resten av kommandoraden utvärderas. För att skapa en kombination med
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expansion använder vi “krullparenteser”24 { och } och ett uttryck mellan dem. Säg att vi vill
skapa följande kombinationer av text: “SVT1”, “SVT2” och “SVT24” . Det som skiljer dem är
tecknen efter förledet “SVT”. Med expansion kan vi skapa dessa kombinationer och skriva ut
dem med echo (för att visa att det fungera) på följande vis:
$ echo SVT{1,2,24}
SVT1 SVT2 SVT24
$
Notera att det är en lista på efterled innanför krullparenteserna och resultatet (expansionen)
följer samma ordning. Vi kan skapa samma kombinationer med en annan ordning:
$ echo SVT{24,2,1}
SVT24 SVT2 SVT1
$
Vi kan använda ett intervall om vi vill skapa många kombinationer i ordning:
$ echo SVT{1..24}
SVT1 SVT2 SVT3 SVT4 SVT5 SVT6 SVT7 SVT8 SVT9 SVT10 SVT11 SVT12 SVT13
SVT14 SVT15 SVT16 SVT17 SVT18 SVT19 SVT20 SVT21 SVT22 SVT23 SVT24
$
Detta är mycket användbart när vi vill skapa kataloger eller filer vars namn är delvis lika men
där en del av namnet skiljer enligt något mönster. Eftersom expansionen sker innan texten
används som exempelvis argument, så fungerar det fint (som vi såg ovan i exemplen med
echo - det är inte echo som tolkar krullparenteserna, utan skalet gör om texten till
kombinationerna innan echo får sina argument).
Det går bra att använda mer än ett expansionsuttryck på samma rad:
$ echo {SVT,SR}{1,2}
SVT1 SVT2 SR1 SR2
Man kan till och med nästla krullparenteser, det vill säga ha expansioner i expansioner för att
skapa ännu fler kombinationer av text. Säg att vi vill skapa textkombinationerna SVT1 SVT2
SR1 SR2 SR3. Då kan vi använda:
$ echo {SVT{1,2},SR{1..3}}
SVT1 SVT2 SR1 SR2 SR3
$
Alternativt kunde vi skriva:
24

{ och } kallas på engelska “curly brace” eller “curly brackets” bland annat. På svenska kan vi säga
bland annat klammerparentes, spetsparentes, krullparentes eller måsvingar. Författarna brukar säga
“krullparenteser”.
Datorkunskap för IT-studenter - © 2018 Jundeday - Henrik Sandklef, Rikard Fröberg

(85)

$ echo SVT{1,2} SR{1..3}
SVT1 SVT2 SR1 SR2 SR3
$
Vi kan använda oss av expansion för att skapa ett helt filträd med en och samma
kommandorad:
$ mkdir -p
music/{classical/{modernist,renaissance,classicism,modernism},rock/{
hard_rock,metal,rockabilly},jazz/{bebop,free_jazz,fusion}}
$ tree music/
music/
├── classical
│
├── classicism
│
├── modernism
│
├── modernist
│
└── renaissance
├── jazz
│
├── bebop
│
├── free_jazz
│
└── fusion
└── rock
├── hard_rock
├── metal
└── rockabilly
13 directories, 0 files
$
Att skapa katalogträdet utan expansion hade krävt 10 argument till mkdir:
$ mkdir -p music/classical/classicism music/classical/modernism
music/classical/modernist music/classical/renaissance
music/jazz/bebop music/jazz/free_jazz music/jazz/fusion
music/rock/hard_rock music/rock/metal music/rock/rockabilly
För att skapa ordnade kombinationer med hjälp av intervall kunde vi skriva:
$ echo {1..10}
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
$
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Vi kan lägga till antal steg i uppräkningen också. Vart fjärde tal från 1 till 20 är:
$ echo {1..20..4}
1 5 9 13 17
För att skriva ut talen 0..20 med fyra steg blir det således:
$ echo {0..20..4}
0 4 8 12 16 20
$
Man kan skapa en sekvens som är fallande också:
$ echo {20..0}
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
$ echo {20..0..4}
20 16 12 8 4 0
$
Bokstäver är också tecken som kommer i sekvens i teckentabellerna, som vi har nämnt
tidigare. Därför går det också bra att använda bokstäver i en sekvens:
$ echo {a..m}
a b c d e f g h i j k l m
$
Vi kan även här använda “steg”. Var tredje bokstav mellan a och m:
$ echo {a..m..3}
a d g j m
$
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Variabler i skalet
En variabel är ett namn som innehåller ett värde. Vi har faktiskt sett en variabel redan, när vi
tittade på $? som ju innehåller “exit status” från senaste kommando. En nolla betydde ju att
förra kommandot gått bra (såvitt vi vet, det finns kanske kommandon som kör med falskflagg
och rapporterar en 0:a oavsett hur det gick). Något annat än 0 (till exempel 1 eller 2) betydde
att föregående kommande tycker att det misslyckades på något vis.
För att använda värdet på variabeln, till exempel som argument till echo för att skriva ut
dess värde, så skrev vi $?
$ ls music/
classical jazz rock
$ echo $?
0
$ ls video/
ls: cannot access 'video/': No such file or directory
$ echo $?
2
Det finns en hel del andra variabler i ditt skal som är intressanta att titta på. Vill man se vilka
så kallade miljövariabler (engelska: “environment variables”) som är satta, så kan du skriva
kommandot env (nedan visas ett urval av resultatet, på Rikards dator är det flera sidor med
miljövariabler satta):
$ env
TERM=xterm-256color
SHELL=/bin/bash
WINDOWID=71303294
LC_NUMERIC=sv_SE.UTF-8
LC_ADDRESS=sv_SE.UTF-8
LC_MONETARY=sv_SE.UTF-8
LC_TIME=sv_SE.UTF-8
LC_NAME=sv_SE.UTF-8
USER=rikard
PATH=/home/rikard/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:
/usr/games:/usr/local/games:/snap/bin:/home/rikard/bin/
PWD=/home/rikard/opt/progund/datorkunskap-kompendium/globbing
OLDPWD=/home/rikard/opt/progund/datorkunskap-kompendium
LANG=en_US.UTF-8
HOME=/home/rikard
LANGUAGE=en_US:
LOGNAME=rikard
DISPLAY=:0
_=/usr/bin/env

I listan på miljövariabler (som alltså är ett urval för att få plats här) så kan vi hitta variablerna
PWD och OLDPWD. Ni kommer säkert ihåg kommandot pwd som skriver ut den absoluta
sökvägen till aktuell katalog. Man misstänker att kommandot helt enkelt använder variabeln

Datorkunskap för IT-studenter - © 2018 Jundeday - Henrik Sandklef, Rikard Fröberg

(88)

PWD, men det är inte säkert. Ni kommer också ihåg att man kunde skriva “cd -” (kommdot
cd med argumentet “bindestreck”) för att gå tillbaka till förra katalogen som var aktuell
katalog. Här misstänker man ju starkt att kommandot cd i så fall sneglar på variabeln
OLDPWD . Oavsett vem som använder PWD respektive OLDPWD så är det så att i variabeln
PWD ligger alltid den absoluta sökvägen till aktuell katalog, och i OLDPWD alltid den
absoluta sökvägen till “förra” katalogen (den katalog som var aktuell innan nuvarande).
För att använda värdet på en variabel så skriver man ett dollartecken direkt före
variabelnamnet i skalet Bash:
$ echo $PWD
/home/rikard/opt/progund/datorkunskap-kompendium/globbing/music
$ echo $OLDPWD
/home/rikard/opt/progund/datorkunskap-kompendium/globbing
$ cd classical/
$ echo $PWD
/home/rikard/opt/progund/datorkunskap-kompendium/globbing/music/classical
$ echo $OLDPWD
/home/rikard/opt/progund/datorkunskap-kompendium/globbing/music

Ni kommer säkert också ihåg att man kunde klistra in förra kommandoradens sista ord (ofta
ett argument) genom att trycka Esc-. (escape-punkt). Variabeln _ (understreck) råkar
innehålla just detta - förra kommandoradens sista del:
$ ls classical/
classicism modernism
$ echo $_
classical/
$

modernist

renaissance

En anna användbar variabel är HOME som innehåller din användares hemkatalogs absoluta
sökväg. På Rikards dator ser vi:
$ echo $HOME
/home/rikard
$ pwd
/home/rikard/opt/progund/datorkunskap-kompendium/globbing/music
$ cd $HOME
$ pwd
/home/rikard
$
Variableln USER innehåller namnet på den inloggade användaren:
$ echo $USER
rikard
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Det finns en del inbyggda variabler som inte listas med kommandot env - vi har redan tittat
på $? och $_ . Om ni lär er skriva skript i Bash, så kommer ni säkert att använda argument
till skripte. Första argumentet till ett skript ligger, i skriptet, i $1, andra i $2 osv. I $0 ligger
skriptets namn. Samtliga argument ligger i $@ . Detta är överkurs, men vi nämner det för
dem som är intresserade. Nedan är ett litet skript som skriver ut namnet på skriptet och
argumenten till skriptet på varsin rad.
$ cat your_args.sh
#!/bin/bash
index=1
echo "Running $0 with the arguments $@"
for arg in "$@"
do
echo "Argument number $((index++)) $arg"
done
Vi kör skriptet med tre argument:
$ ./your_args.sh ett två tre
Running ./your_args.sh with the arguments ett två tre
Argument number 1 ett
Argument number 2 två
Argument number 3 tre
Skriptet i sig är ju tämligen meningslöst men nu har ni sett ett skript25.

Vill ni skapa skriptet, skriv av det i en fil med namnet your_args.sh, kör kommandot chmod u+x
your_args.sh, och kör skriptet med ./your_args.sh
25
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Räkna med skalet
I skalet Bash, så kan vi utföra enklare heltalsaritmetik26 genom att använda syntaxen
$((uttryck)) där “uttryck” är ett räkneuttryck såsom addition, subtraktion, multiplikation
eller division (och faktiskt också rest vid heltalsdivision).
$
3
$
7
$
2
$
1
$
1
$

echo $((1 + 2))
echo $((1 + 2 * 3))
echo $((4 / 2))
echo $((4 / 3))
echo $((4 % 3))

Det sista kommandot räknar ut vad som blir kvar om man delar 4 med 3 med heltalsdivision.
Det kallas “rest” (engelska: “remainder”) eller ibland “modulo”. Vi föredrar “rest” eller
“remainder”.
Att räkna med skalet på det sätt som visas här, är nog vanligast i skript och med variabler.

26

Vi ber om ursäkt men heltalsaritmetik betyder “räkning med heltal”.
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Göra något upprepade gånger (överkurs)
En användbar sak i skalet Bash, är att man kan skapa så kallade “loopar” (engelska: “loop”).
En loop är en instruktion att göra något flera gånger. Säg att vi vill skriva Hello fem gånger.
Vi skulle kunna skriva fem kommandorader med echo Hello efter varandra men det går
faktiskt att göra detta med en så kallad loop.
En vanligt förekommande loop kallas “for-loopen” (engelska: “the for loop”). Så här skulle det
kunna se ut:
$ for((i=0; i<5; i++)); do echo Hello; done
Hello
Hello
Hello
Hello
Hello
Efter for-loopens “huvud” kommer ett semikolon. Det som står mellan do och done utförs i
detta fall fem gånger. De två semokolonen måste sättas ut. Man kan faktiskt trycka på Enter
direkt efter for-loopens huvud och där skriva do, Enter igen, och så det kommando man vill
utföra, Enter igen och så done . Då ser det ut så här:
$ for((i=0; i<5; i++))
> do
> echo Hello
> done
Hello
Hello
Hello
Hello
Hello
$
De “större än”-tecken som skrivs ut innan “done” kommer från skalet. Det är skalets sätt att
säga: “Ja, men du är inte klar ännu, skriv mer”.
Det finns en loop som heter while också. Den fungerar snarlikt men kräver att vi deklararerar
variabeln i (om vi ska använda samma som i for-loopen) innan loopen.
$ i=0; while((i < 5));do echo Hello;((i++));done
Hello
Hello
Hello
Hello
Hello
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Lägg också märke till att “i++” flyttats till just före “done” .
Så här fungerar while-loopen:
● Vi lagrar värdet 0 i namnet (variabeln) i
● Så länge som värdet som är lagrat i i är mindre än 5, utför nästa kommandon innan
“done”
○ Kör kommandot echo Hello
○ Lagra “gamla värdet på i plus ett” som nytt värde i i (dvs öka i med ett)
● Vi är klara när värdet på i inte längre är mindre än 5
For-loopen fungerar på motsvarande sätt.

Arkiv- och zip-filer
Tänk dig att du har följande katalog- och filstruktur i katalogen music/
music/
|-- classical
|
|-- classicism
|
|
`-- Beethoven_sym_9.mp3
|
|-- modernism
|
|
`-- Stravinsky_Rite_of_spring.mp3
|
|-- modernist
|
|
`-- Schoenberg.mp3
|
`-- renaissance
|
`-- Carlo_Gesualdo_-_Madrigaux.mp3
|-- jazz
|
|-- bebop
|
|
`-- Dizzy_Gillespie_-_Salty_Peanuts.mp3
|
|-- free_jazz
|
|
`-- Ornette_Coleman_-_Free_jazz_pt_1.mp3
|
`-- fusion
|
`-- Miles_Davis_-_Bitches_Brew.mp3
`-- rock
|-- hard_rock
|
`-- Deep_Purple_-_Highway_Star.mp3
|-- metal
|
`-- Iron_Maiden_-_Prowler.mp3
`-- rockabilly
`-- The_Rock_and_Roll_Trio_-_The_train_kept_a-rollin.mp3
Nu vill du skicka hela trädet i ett mail till någon. Hur bifogar man ett filträd? Det går ju inte.
Här måste det till en annan lösning. En vanlig lösning på att flytta hela filträd är att skapa så
kallade arkivfiler. I UNIX-världen är det vanligaste formatet TAR (från engelskans “tape
archive”). En tar-fil innehåller en hel katalogstruktur som kan packas upp (extraheras) på ett
nytt ställe (i en ny katalog eller på en ny dator och så vidare).
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Man tar vad man har - kommandot tar

För att skapa ett tar-arkiv (en del lustigkurrar kallar en tar-fil för “tar-boll” från engelskans “tar
ball”), så använder man kommandot tar . Tar har en lite speciell syntax. först ger man
argument i form av bokstäver som står för vad man vill göra; om man vill skapa eller
extrahera en tarfil: c står för “create” och x står för “eXtract”. Sedan skriver man f som står
för “file” och så hittar man på ett filnamn om man vill skapa (till exempel music.tar) eller
anger namnet på filen man vill extrahera. Om man vill skapa ett nytt arkiv så skriver man
som sista argument den katalog man vill arkivera.
Raden för att arkivera music/ i arkivet music.tar (som skapas) blir då tar cf music.tar
music/ . Vill man se vad som sker, kan man be tar att vara lite mer uttrycksfull (engelska
“verbose”) genom att läga till ett v: tar cf music.tar Så här ser det ut i terminalen:
$ tar cvf music.tar music/
music/
music/rock/
music/rock/rockabilly/
music/rock/rockabilly/The_Rock_and_Roll_Trio_-_The_train_kept_a-roll
in.mp3
music/rock/metal/
music/rock/metal/Iron_Maiden_-_Prowler.mp3
music/rock/hard_rock/
music/rock/hard_rock/Deep_Purple_-_Highway_Star.mp3
music/classical/
music/classical/classicism/
music/classical/classicism/Beethoven_sym_9.mp3
music/classical/renaissance/
music/classical/renaissance/Carlo_Gesualdo_-_Madrigaux.mp3
music/classical/modernist/
music/classical/modernist/Schoenberg.mp3
music/classical/modernism/
music/classical/modernism/Stravinsky_Rite_of_spring.mp3
music/jazz/
music/jazz/fusion/
music/jazz/fusion/Miles_Davis_-_Bitches_Brew.mp3
music/jazz/free_jazz/
music/jazz/free_jazz/Ornette_Coleman_-_Free_jazz_pt_1.mp3
music/jazz/bebop/
music/jazz/bebop/Dizzy_Gillespie_-_Salty_Peanuts.mp3
Tar-kommandot är vänligt nog att skriva ut alla kataloger och filer som läggs in i arkivet
music.tar (som skapas av kommandot).
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Vi kan bekräfta att filen skapades och att det verkligen är ett tar-arkiv med kommandona ls
och file
$ ls *.tar
music.tar
$ file music.tar
music.tar: POSIX tar archive (GNU)
$
Det finns en bokstav till som är värd att nämna, och det är t som till tar betyder “table of
contents”, det vill säga innehållsförteckning. Vi kan alltså be tar lista innehållet i ett arkiv
utan att packa upp det (utan att extrahera filerna):
$ tar tf music.tar
music/
music/rock/
music/rock/rockabilly/
music/rock/rockabilly/The_Rock_and_Roll_Trio_-_The_train_kept_a-roll
in.mp3
music/rock/metal/
music/rock/metal/Iron_Maiden_-_Prowler.mp3
music/rock/hard_rock/
music/rock/hard_rock/Deep_Purple_-_Highway_Star.mp3
music/classical/
music/classical/classicism/
music/classical/classicism/Beethoven_sym_9.mp3
music/classical/renaissance/
music/classical/renaissance/Carlo_Gesualdo_-_Madrigaux.mp3
music/classical/modernist/
music/classical/modernist/Schoenberg.mp3
music/classical/modernism/
music/classical/modernism/Stravinsky_Rite_of_spring.mp3
music/jazz/
music/jazz/fusion/
music/jazz/fusion/Miles_Davis_-_Bitches_Brew.mp3
music/jazz/free_jazz/
music/jazz/free_jazz/Ornette_Coleman_-_Free_jazz_pt_1.mp3
music/jazz/bebop/
music/jazz/bebop/Dizzy_Gillespie_-_Salty_Peanuts.mp3
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Vi kan visa hur man packar upp arkivet i en ny katalog också. Vi flyttar filen music.tar till
katalogen /tmp och packar upp arkivet där. När man packar upp ett arkiv, så extraherar man
faktiskt bara katalogerna och filerna därur, och man har kvar tar-filen. Vi tittar på hur det ser
ut:
$ mv music.tar /tmp/
$ cd /tmp/
$ ls music.tar
music.tar
$ tar xvf music.tar
music/
music/rock/
music/rock/rockabilly/
music/rock/rockabilly/The_Rock_and_Roll_Trio_-_The_train_kept_a-roll
in.mp3
music/rock/metal/
music/rock/metal/Iron_Maiden_-_Prowler.mp3
music/rock/hard_rock/
music/rock/hard_rock/Deep_Purple_-_Highway_Star.mp3
music/classical/
music/classical/classicism/
music/classical/classicism/Beethoven_sym_9.mp3
music/classical/renaissance/
music/classical/renaissance/Carlo_Gesualdo_-_Madrigaux.mp3
music/classical/modernist/
music/classical/modernist/Schoenberg.mp3
music/classical/modernism/
music/classical/modernism/Stravinsky_Rite_of_spring.mp3
music/jazz/
music/jazz/fusion/
music/jazz/fusion/Miles_Davis_-_Bitches_Brew.mp3
music/jazz/free_jazz/
music/jazz/free_jazz/Ornette_Coleman_-_Free_jazz_pt_1.mp3
music/jazz/bebop/
music/jazz/bebop/Dizzy_Gillespie_-_Salty_Peanuts.mp3
$ ls music/
classical jazz rock
$ ls music.tar
music.tar
$
Som ni ser, så visar tar vad som extraheras, tack vare att vi lade till v som i verbose.
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Zip-filer
En sak som är bra att veta om tar-filer, är att de är lika stora som sitt innehåll (lite större
faktiskt). Om vi har textfiler och vill komprimera dem samtidigt som vi lägger dem i ett arkiv,
så kan vi använda kommandot zip och skapa ett komprimerat zip-arkiv (något som de
flesta nog har stött på). Kommandot zip har en kanske lite enklare syntax. För att skapa
och komprimera ett filträd eller en lista med filer till en zip-fil, så skriver man
zip <arkivnamn.zip> <lista på filer och/eller kataloger>
För kataloger krävs flaggan -r (engelska: “recursive”) för att få med både kataloger och
deras innehåll.
För att packa upp ett zip-arkiv, så använder man kommandot unzip och för att lista
innehållet i ett zip-arkiv, så ger man flaggan -l (från engelskans “list”).
Textfiler är zip bra på att komprimera (göra mindre). Andra filer är zip sämre på att
komprimera. Men ibland så bryr vi oss inte om storleken utan kan använda zip för att helt
enkelt skapa ett arkiv som vi kan dela med oss (kanske skicka in till skolan i form av en
inlämningsuppgift). Zip är ett format som är mer känt bland datoranvändare än TAR, och
många har programvara för att skapa och packa upp ett zip-arkiv. Men det är inte säkert att
ni har kommandona zip och unzip installerat för att skapa och packa upp i
kommandoraden. Det kan vara så att några av er får installera dessa två kommandon för att
kunna testa följande. Vi börjar med att lista innehållet i katalogen text/
$ ls -1 text/
# flaggan 1 (ett) betyder “en kolumn”
a
a_few_urls.txt
b
fourwords.txt
frequency_table.txt
group_album.txt
group_genre.txt
latin_uniq_frequencies.txt
latin_uniq.txt
latin_words_sorted_lower_case.txt
latin_words_sorted.txt
latin_words.txt
lorem80.txt
lorem.txt
replaceme.txt
small_text.txt
urls.txt
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Det var en himla massa textfiler i katalogen text/ så vi skapar ett zip-arkiv av katalogen:
$ rm text.zip
$ zip -r text.zip text/
adding: text/ (stored 0%)
adding: text/lorem.txt (deflated 58%)
adding: text/group_genre.txt (stored 0%)
adding: text/frequency_table.txt (deflated 69%)
adding: text/lorem80.txt (deflated 57%)
adding: text/latin_uniq_frequencies.txt (deflated 68%)
adding: text/latin_uniq.txt (deflated 47%)
adding: text/urls.txt (deflated 73%)
adding: text/latin_words.txt (deflated 59%)
adding: text/small_text.txt (deflated 38%)
adding: text/latin_words_sorted_lower_case.txt (deflated 74%)
adding: text/fourwords.txt (stored 0%)
adding: text/a (stored 0%)
adding: text/b (stored 0%)
adding: text/group_album.txt (deflated 12%)
adding: text/latin_words_sorted.txt (deflated 72%)
adding: text/a_few_urls.txt (deflated 36%)
adding: text/replaceme.txt (stored 0%)
$ ls *.zip
text.zip
$
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För att packa upp arkivet gör vi följande:
$ cp text.zip /tmp/
$ cd /tmp/
$ unzip text.zip
Archive: text.zip
creating: text/
inflating: text/lorem.txt
extracting: text/group_genre.txt
inflating: text/frequency_table.txt
inflating: text/lorem80.txt
inflating: text/latin_uniq_frequencies.txt
inflating: text/latin_uniq.txt
inflating: text/urls.txt
inflating: text/latin_words.txt
inflating: text/small_text.txt
inflating: text/latin_words_sorted_lower_case.txt
extracting: text/fourwords.txt
extracting: text/a
extracting: text/b
inflating: text/group_album.txt
inflating: text/latin_words_sorted.txt
inflating: text/a_few_urls.txt
extracting: text/replaceme.txt
$ ls *.zip
text.zip
$ ls text/
a
group_genre.txt
a_few_urls.txt
latin_uniq_frequencies.txt
b
latin_uniq.txt
replaceme.txt
fourwords.txt
latin_words_sorted_lower_case.txt
small_text.txt
frequency_table.txt latin_words_sorted.txt
group_album.txt
latin_words.txt
$

lorem80.txt
lorem.txt

urls.txt

Nu vet ni vad arkivfiler är, hur man skapar dem och hur man extraherar data från dem.
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Slutord
Det här var faktiskt allt vi ville gå igenom i detta kompendium. Vi hoppas att vi inspirerat er
att lära er mer om Bash och terminalen. Framförallt hoppas vi att ni nu är mer bekväma med
att använda terminalen och att det är lättare att vandra runt i filsystemet. Vi är övertygade
om att ni med dessa nya kunskaper kommer att klara av era IT-studier (och framtida
arbetsuppgifter) mycket enklare än om ni försöker lära er terminalarbete samtidigt som ni
ska lära er exempelvis programmering eller databaser.
Hör gärna av er om ni hittar fel i språk eller sak, så hjälps vi åt att förbättra materialet. Om ni
hittar fel och vill vara med under “tack till...” i kommande utgåvor, så berätta detta när ni hör
av er. Det går naturligtvis bra att höra av sig anonymt eller utan att vilja ha med sitt namn
också.
Om du som elev, student eller privatperson gillade materialet och vill lära dig mer om datorer
och programmering kanske något av det kursmaterial vi skrivit passar dig. Vi har material
(teori, övningar, lösningsförslag och videofilmer) för bland annat Java, Bash och Databaser
och du hittar detta enklast om du går till:
http://wiki.juneday.se
Om du jobbar med undervisning och vill få rätt att använda vårt material i dina kurser är det
bara att höra av sig till oss på info@juneday.se. Vi har lärarinstruktioner, lösningsförslag,
rättningsscript med mera som stöd för läraren och handledare.

Hösten 2018
Henrik Sandklef och Rikard Fröberg
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Slut

Kontakt: info@juneday.se
Skicka felrapporter och klagomål eller annat till:
rikard.froberg@ait.gu.se
henrik.sandklef@ait.gu.se
Vill du använda vårt material i din undervisning? Kontakta författarna.
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