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Introduksjonskurset

Målgrupper:

• Alle studenter som skal ta INF100

• Andre som skal bruke undervisningsanlegget ved Insti-
tutt for informatikk

• Andre som trenger en liten innføring i Linux

Forkunnskaper:

Ingen!
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Hvorfor introduksjonskurs?

INF100 er et kurs i programmering. Det forutsetter at vi
kan praktisk bruk av datamaskinen.
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Emner i introduksjonskurset

• Kort om datamaskiner og operativsystemer

• Bruk av datamaskinene ved undervisningsanlegget

• Internett, WWW og epost

• Operativsystemet Linux

• Filer og kataloger

• Redigering av tekst�ler
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Plan for kurset

Kurset går over to dager. Hver dag består av en forelesning
og øvinger med veiledning på dataanlegget.

Forelesningene �nner sted her i auditoriet, øvingene på PC-
rommene 1107 (50 plasser) og 1128�30 (24*3 plasser) i
første etasje på HiB.

Øvingene �nner dere i det utdelte heftet.

En gruppeleder er tilgjengelig for veiledning. Terminalvak-
ten kan også hjelpe.
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Timeplan

Torsdag: Innledning. Kort om datamaskiner og Linux.
Forelesning: 09.15�10 (ca) (ved Marc Bezem)
Øvinger: (ca) 10.15�12 (ved gruppeledere)

Fredag: Filer og kataloger, jobber og prosesser.
Forelesning: 09.15�10 (ca) (ved Marc Bezem)
Øvinger: (ca) 10.15�12, inkl. tekstredigering
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Datamaskinen

• En datamaskin består av CPU (mikroprosessor, `hjerne'),
minne (RAM), og eksterne enheter som harddisk og
skjerm.

• Vi kommuniserer med datamaskinen ved hjelp av tas-
tatur, mus og skjerm.

• Maskinen styres av et operativsystem (OS)

• Et vindussystem utenpå operativsystemet letter kom-
munikasjonen med brukeren

• Ved hjelp av OS og vindussystemet kan vi kjøre andre
programmer og utvikle og kjøre våre egne.
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Operativsystem

• Våre maskiner bruker operativsystemet Linux.

• Linux er et medlem av en familie av operativsystemer
som kalles UNIX.

• UNIX er laget for maskiner med mange brukere, som
kjører mange programmer samtidig.

• Andre kjente operativsystemer er Windows, MS-DOS,
Mac OS, VMS.
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UNIX-familien

• UNIX er en stor familie av operativsystemer. På insti-
tuttet brukes variantene Linux (PC-ene), Solaris (Sun-
maskiner), Irix (SGI) og AIX (IBM Regatta superdata-
maskin).

• UNIX er et registrert varemerke som ikke omfatter Lin-
ux, selv om Linux utvilsomt er UNIX.

• Linux er gratis, åpent og laget for kjøre på PC-er.
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Vindussystemet

• Linux er et kommandolinjebasert OS (som MS-DOS).

• Moderne maskiner bruker som regel et vindussystem
for gjøre dem enklere å bruke.

• Vi bruker Gnome, et vindussystem som kjører under
Linux.

• Linux og Gnome er sydd sammen med mye annet i en
pakke (distribusjon) som kalles White Box Linux.

11



Hvorfor Linux?

Det er alltid noen studenter som lurer på hvorfor vi bruker
Linux/UNIX ved instituttet.

Linux/UNIX virker

• vanskelig

• gammeldags

• sært

• tungvint

Hvorfor bruker vi Linux likevel?
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Derfor bruker vi Linux

• Linux er ikke vanskelig å bruke, man må bare lære det
først. For dem som har lært det, er Linux enklere enn
andre systemer vi kjenner.

• Linux er kraftig og stabilt.

• Linux gir god kontroll med hva som skjer på maskinen.

• Linux/UNIX kjører på alle slags maskiner. På de største
maskinene vi bruker ved instituttet, så �nnes det ikke
mange alternativer til UNIX.

• Linux er gratis og åpent.

�UNIX is user friendly. It just chooses its friends

carefully.�
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INF100 � Programmering

• I INF100 skal dere lage deres egne dataprogrammer
(programmere).

• Mye av tiden går til generelt sto� om programmering,
logikk o.l.

• Praktiske øvinger er viktige i INF100.
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INF100 i praksis

• å skrive programmene i et redigeringsprogram.

• å skrive dokumentasjon som forteller hvordan program-
met virker.

• å kjøre kommandoer i terminalvinduet:

1. et program (kompilator) som oversetter program-
met dere har skrevet (kildekode) til kjørbar kode.

2. et program som formatterer dokumentasjonen dere
har skrevet.

3. programmet dere har laget selv.
4. Linux-kommandoer for å rydde opp i alle �lene dere

har laget

• å lese gjennom den formatterte dokumentasjonen med
en nettleser.
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Inn- og utlogging

Logge inn betyr å starte en økt ved maskinen.

Du trenger brukernavn og passord, som du oppgir når
du logger inn. Maskinen trenger å vite hvem du er.

Logge ut betyr å avslutte økten.

Hvis du ikke logger ut, kan andre bruke maskinen i ditt
navn, og de kan stjele eller slette �lene dine
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Musfunksjoner

Musa har tre knapper, der den midterste også kan rulles
rundt. Venstre knapp brukes mest.

• �ytte

• klikke

• dobbeltklikke

• trykke og holde, deretter

� dra

� slippe

• høyreklikke

• rulle/scrolle
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Terminalvindu

Det beste verktøyet for å instruere Linux.

Vi skriver kommandoer med tastaturet. For eksempel

• date � dato og klokkeslett

• cal � kalender

• whoami � hva er mitt brukernavn?

• finger � hvem er logget inn på maskinen?

Merk: forskjell på små og store bokstaver!
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Tastaturet - modi�katorer

Noen spesialtaster bør du se etter på tastaturet

Modi�katorer endrer funksjonen til andre taster. Hold
modi�katoren nede mens du trykker og slipper den andre
tasten.

• Shift: Shift Gir store bokstaver og tegn oppe på tas-
tene

• Control: Ctrl Diverse funksjoner i programmer

• Alt: Alt Diverse funksjoner i programmer

• Alt Graph: Alt Gr Gir tegn til høyre på tastene
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Andre spesialtaster

• Piltaster ← → ↑ ↓ �ytter markøren i tekst

• Linjeskift: Enter eller Return skifter linje i tekst,
sender kommando i terminalvindu

• Backspace: Backspace eller ←− fjerner tegn til ven-
stre for markør

• Delete: Del eller Delete fjerner tegn til høyre for
markør

• Escape: Esc programavhengig, typisk �avslutt� eller
�ut av meny�

• Funksjonstaster F1 , F2 ,. . . : programavhengig
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Passord

• Passordet er privat og hemmelig, og du må ikke gi det
til andre.

• Derfor vises ikke passordet på skjermen nå du skriver
det.

• Når du får tildelt brukernavn, får du et startpassord.

• Dette bør du endre med en gang, da det ikke er særlig
lett å huske, og ikke særlig hemmelig.

• Studentkonto: endre passord ved hjelp av Sebra

• Velg et passord som er lett å huske og vanskelig å
gjette!
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Internett

Globalt datanettverk med mange anvendelser!

Består blant annet av

• elektronisk post (e-post)

• verdensveven, World Wide Web (WWW)

Vi får bruk for begge disse.
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World Wide Web

• det mange forbinder med �internett�

• informasjonsnettverk organisert som �web-sider� som
er lenket til hverandre

• leses ved hjelp av en nettleser (web browser)

• Vi bruker nettleseren Firefox.

• Informasjon og øvinger i INF100 blir lagt ut på WWW.

• Introduksjonskurset: Se
http://www.ii.uib.no/∼bezem/inf100/2005/bruker/
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Prøv deg fram!

• Det er lov å prøve seg fram, og det er den beste måten
å lære på.

• Det er lov å gjøre feil. Maskinen går ikke i stykker
likevel.

• Særlig i dette kurset, for her har du ingen viktige data
å ta hensyn til.
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