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1 Mål

1. Kjenne til hva et operativsystem er og egenskaper/forskjeller på de meste vanlige

2. Beherske brukergrensesnittet til MSWindows grundig, samt kjenne til hva GNU/Linux er
og ha overfladisk kjennskap til bruk av GNU/Linux

3. Beherske filbehandling og ha grundig forståelse av hvordan filer organiseres i filstrukturer

2 Operativsystemer

Applikasjoner (tekstbehandling, regneark, email-klienter, web-
lesere, filbehandlere, osv)
|
Operativsystem (MS Windows 95/98/NT/2000, Linux (fra Unix fam-
ilien), MacOS, IBM OS/2)
|
Maskinvare (de fysiske komponentene i maskina)

� Windows 95/98/Me: kommersielt (Microsoft), enbruker, fleroppgave
� Windows NT/2000 : kommersielt (Microsoft), flerbruker, fleroppgave
� Linux: fri1 programvare, flerbruker, fleroppgave

2.1 Litt om Windows og Linux

Linux er et veldig kraftig operativsystem, med det menes at en full installasjon av Linux (med
bare fri programvare) inneholder alt du trenger for å bruke maskina til en server for flere tusen
brukere (mail-server, web-server, fil-server, osv). Skal du ha en Windows NT-maskin med tilsvarene
programvare koster den rundt 50.000,- (i lisenser).

Windows er mest utbredt fordi det er enkelt å bruke, alt er basert på pek-og-klikk. Den typiske
situasjon for IT-mennesker er at Windows er lettest å bruke inntil et visst nivå (f.eks. helt standard
kontor bruk, eller nettverk med få brukere), men for større nettverk og tunge programmer (som
krever mye regnekapasitet) er det lettere å få til et stabilt system med en Unix-versjon som f.eks.
Linux.

1med fri menes ikke nødvendigvis at programvaren er gratis, med fri menes at kildekoden er åpen slik at andre
kan modifisere den og at den er basert på åpne standarder og stort sett følger alle andre prinsipper for “frihet” (dette
innebærer også som regel at den er gratis, men fri betyr langt mer enn gratis i denne sammenheng).
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Windows utvikles av Microsoft med kommersielle interesser. Linux utvikles av nerder rundt
omkring på nettet (typisk doktorgrads studenter ved universiteter) som ikke har kommersielle
interesser, men derimot som mål å skrive best mulig programmer. Utviklingen på Linux styres
av finnen Linus Torvalds.

Windows sin styrke er brukervennlighet og et godt designet brukergrensesnitt, samt tilgjenge-
lighet av programvare, og multimedia støtte (plug-and-play). Linux sterke side er stabilitet og
flexibilitet.

Ved HiG, benytter ved hovedsakelig Windows NT med Linux ved siden av, men i fremtiden vil
vi utnytte Linux i størst mulig grad.

Linux er aktuelt for skolesystemet fordi det er økonomisk og kan utnytte maskinvare i langt
større grad enn Windows (f.eks. kan du installere Linux på gamle 486 maskiner). Dette skyldes
Linux enorme flexibilitet. Det negative er selvfølgelig at Linux krever mere kompetanse (det en-
der ofte opp med at man må hacke litt på linux, dvs gå inn i bestemte filer og endre på oppsett
manuelt i stedet for bare pek-og-klikk)

Windows må kjøpes hos forhandler (følger som oftest med maskina ved kjøp), mens Linux kan
hentes ned gratis fra nettet.

Mer om Unix (og Linux) og NT kan du finne på [1].

2.2 Kan de samme programmene kjøres på forskjellige operativsystemer?

I utgangspunktet ikke. Når man utvikler programmer (applikasjoner) skrives de i et program-
meringsspråk (f.eks. C++) og så kompileres de for et bestemt operativsystem. Denne prosessen
gir en kjørbar fil. F.eks. heter fila for Windows Utforsker explorer.exe. Denne fila kan bare kjøres
på Windows operativsystemet.

2.3 Sikkerhet

Et stort problem i dag er virus (Melissa, Tsjernobylviruset, ILoveYou, osv) angrep på PCn din.
Dette problemet finnes hovedsakelig bare på Windows plattformen. Dette er fordi Windows er
sårbart for virus fordi det har mange måter å kjøre programmer i bakgrunnen uten at du vet
om det (f.eks. makroer i word). Vær alltid forsiktig når du åpner vedlegg til mail, eller får word-
dokumenter på disketter fra andre. Virus er veldig utberedt, og mange virus kan gjøre stor skade!
Ta alltid backup av dine viktigste dokumenter (gjerne bare ved å kopiere de ut på diskett av og
til).

3 Filbehandling

En fil er en samling med informasjon (f.eks. et tekstdokument). Alt som er lagret på maski-
nen din er lagret som filer, og disse er organisert i et hierarki (trestruktur) med mapper (kata-
loger/directories). Til filbehandling under Windows benytter vi programmet Utforsker (Explor-
er).

Filene dine bør du organisere på en slik måte at du lettest mulig finner dem igjen. Det er alltid
skummelt å lage for mange mapper eller ha en mappe som heter "Diverse" el.l. Prøv å få en jevnt
fordelt struktur på filene dine slik at du slipper lete lenge etter filer du ikke har brukt på noen
måneder.

Tidligere hadde filnavn begrensninger under windows, de kunne være maks 8 bokstaver lange
pluss 3 bokstaver i endingen. I dag er det ingen slik begrensning, det har gjort ting både enklere
og mer komplisert da mange filnavn ofte blir forvirrende.
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Når du velger filnavn er det en god regel å ikke ha mellomrom eller norske bokstaver i filnavnet.
Dette gjør at du ikke vil møte på problemer når du tar med filen din til andre plattformer, eller
skal publisere den på internet.

3.1 Filtyper

Hva slags fil det er, er stort sett bestemt av hva slags ending filen har. Noen typiske filformater
(filtyper) du detter borti er:

.doc Word-dokument

.exe kjørbar fil (et program)

.html internett dokument

.txt en tekstfil

.jpg, .gif, .bmp bilder

.avi, .mov, .mpg video

.zip komprimert fil eller et arkiv med filer pakket sammen

4 Øvinger

4.1 Brukergrensesnittet til MSWindows

Målet med denne oppgaven er å bli kjent brukergrensesnittet under Windows. Ting du bør huske
på:

� Viss det bare står klikk betyr det at du skal klikke med venstre musetast, f.eks. ved klikk
og dra skal du klikke med venstre musetast og holde denne nede for å flytte på det du har
markøren over

� Viss du klikker en gang på et ikon eller et filnavn, sa bare merker du dette (gir dette fokus)

� Viss du dobbeltklikker på et ikon eller et filnavn, så ber du maskinen åpne eller starte det
som skjuler seg bak

� Viss du høyreklikker, så får du som regel opp en meny med forskjellige valg

� Viss du får opp en meny eller noe begynner å blinke e.l. som du ikke ønsker, så bare klikk
et annet sted på skrivebordet

Det du ser på skjermen kalles Skrivebordet, Ikoner, Vinduer, Oppgavelinje, Menyer, Dialogbokser,
Knapper
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4.1.1 Vindushåndtering

1. Sett deg ved en datamaskinen på A213/215 laben og logg deg på NT-systemet.

2. Aktiviser vinduet for tekstbehandlingsprogrammet Word ved å klikke på Start og velge
Programmer, og deretter finner du enten Microsoft Word som et eget valg eller under
menyen Office 97

3. Sørg for at vinduet ikke er maksimert, endre størrelsen på vinduet ved å "dra" i sider og
hjørner.

4. Flytt dette vinduet litt rundt på skjermen, og la det til slutt bli stående slik at du ser alle
ikoner og hele Word-vinduet på skjermen.

5. Maksimer, legg vinduet ned til en stav på oppgavelinjen og gjenopprett vinduet. (Knapper
øverst i høyre hjørne).

6. Høyreklikk på oppgavelinjen og velg properties og sjekk at “Always on top” og “Show
clock” er de eneste som er huket av.

7. Vi ønsker å aktivisere flere vinduer ved også å åpne vindu for et regneark Excel. Dette får
du til ved å klikke på Start-knappen, velge Programmer, (Microsoft Office) og Microsoft
Excel.

8. Sett de ulike vinduene aktive etter tur ved å benytte felter nederst på skjermen på den
såkalte oppgavelinjen. Gjør så det samme ved å bruke ALT+TAB.

9. Lukk så alle vinduene som er åpne.

10. Flytt ikonene manuelt og med tilfeldig plassering utover skjermen. Klikk dernest høyre
mus-tast for å ordne de igjen.

11. Se hvor mye du klarer gjøre ved bare å bruke tastaturet (windows-knappen og piltaster,
escape, alt, osv), dvs uten bruk av mus. Poenget her er at det er alltid en god vane å bruke
en kombinasjon av mus og tastatur for ikke å få belastningsskader osv., samt at man jobber
hurtigere med hurtigtaster enn med pek-og-klikk.

12. Trykk CTRL+ALT+DEL, og velg change password for å endre passord ditt (NB! passor-
det endres bare på NT-systemet). Prøv også Task Manager (som du kan bruke til å drepe
oppgaver som henger på maskina).

4.1.2 Oversikt over tilgjengelige ressurser på datamaskinen, spesielt behandling av filer og
mapper (kataloger)

Før vi går igang med dette antar vi å ha skrivebordet på skjermen med alle oppgaver og vinduer
er lukket. Vi kan nå vise innholdet på maskinen ved hjelp av Windows Utforsker. Denne vil vise
innholdet på maskinen som et hierarki eller tre, og gjør det enkelt å se innholdet på hver stasjon
og katalog (mappe) på maskinen. Sentralt i denne øvingen er det vi kaller fokus, dvs det fil- eller
katalognavnet eller stasjonsnavnet som har fokus, du setter fokus på noe ved å klikke på det
en gang. F.eks. skal du opprette en ny mappe, må du sørge for å ha riktig fokus slik at den blir
opprettet på riktig sted.

Tips! når du merker en fil (gir den fokus) ved å klikke på den, og du ønsker å merke flere filer
ved å klikke på dem og, så kan du holde nede shift-tasten (for en liste av filer) eller ctrl-tasten
(for flere enkelt filer) mens du klikker.
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1. For å starte Windows Utforsker gjør du følgende: Klikk på Start, Programmer og velg Win-
dows Utforsker (Windows NT Explorer) eller du kan høyreklikke på start-knappen og velge
Utforsk (Explore).

2. Endre/flytt vinduet for Microsoft Utforsker slik at det fyller det meste av skjermen. Del
dette siste vinduets midtstrek slik at mapper (til venstre) og filer (til høyre) begge får passe
med plass.

3. Få frem treet som viser hva maskinen inneholder (klikke på + og - tegnene) og merk deg
spesielt hvor du har hjemmekatalogen din (H:\) og diskettstasjonen (A:\). Se ellers hva du
har tilgjengelig av ressurser der (andre disker, printere, diskettstasjon, cdrom, el.l.)

4. Vi ønsker å opprette en mappe på H:\ som heter ITKurs. Dette får du til ved å velge Fil,
Ny, Mappe og så gi navnet ITKurs. Vi ønsker å kopiere alle filer fra øvingsdisketten A:\
inn til denne nye mappen på H:\. Gjør dette ved å bruke opsjonene Kopier og Lim inn
under Windows Utforsker.

5. Eksperimenter med de ulike opsjonene under menyvalget Vis.

Nå skal vi forsøke en alternativ måte å kopiere en fil på. Velg en av filene under mappen H:\ITKurs
og kopier denne til rotkatalogen (rotmappen) på diskett-stasjon A: ved å benytte teknikken med
å "dra" filen over ved å holde musknappen nede.

Gi deretter stasjon A: fokus.

6. Opprett en ny mappe med navnet ITKurs på rotnivå på disketten.

7. Flytt filen Oving2.doc fra rotkatalogen på diskettstasjonen A: til katalogen ITKurs på A:.
Kontrollér at punktene over er korrekt utført ved å se på innholdet i hver mappe.

8. Slett hele katalogen ITKurs på disketten.

9. Bruk Søk under Verktøy-opsjonen i Windows Utforsker til å finne filen logo.doc på hard-
disken. Notér deg hvor den ligger ved å angi filens plassering. Dobbeltklikk på denne filen.
Hva skjer?

10. Søk etter filen calc.exe , dobbeltklikk på denne

11. Lag en snarvei til programmet calc.exe på skrivebordet

4.2 OS-øving Unix (Linux)

1. Klikk på Start og Kjør... (Run...) og skriv inn telnet loke.hig.no

2. Logg deg på med brukernavn og passord

3. Se hvem andre som er logget på med kommandoene who, w, users, finger

4. Prøv kommandoen finger eri_hjel

5. Se hva som er hjemmekatalogen din med kommandoen pwd

6. Se på hjelpefilen til kommandoen pwd ved å gi kommandoen man pwd

7. Flytt deg rundt i katalogstrukturen med kommandoen cd (etterfulgt av enten katalognavn,
eller .. for overkatalog, eller / for rota). Bruk kommandoen ls for å se på innholdet i katalo-
gen, prøv å skriv bare starten på et katalognavn, og trykk på tabulatortasten for at systemet
skal fylle ut resten. Skriv bare cd (ellers kan du alltid bruke tegnet ˜ for å referere til hjem-
mekatalogen din) for å komme tilbake til din hjemmekatalog.



6

8. Sjekk at du er på hjemmeområdet ditt (pwd), viss ikke skriv cd for å komme dit.

9. Lag en tekstfil med kommandoen pico minfil.txt (tenk over menysystemet nederst)

10. Skriv inn noe tekst og lagre med kommandoen CTRL-X, og trykk Y

11. Bruk ls og se at du har fått lagret filen din

12. Lag en katalog med kommandoen mkdir filer

13. Kopier filen du lagde til denne katalogen med kommandoen cp minfil.txt ./filer/

14. Gå til filer katalogen og sjekk at filen din ble kopiert dit.

15. Prøv å prat med en annen bruker med kommandoen talk brukernavn (sjekk først hvilke
brukere som er logget på med f.eks. users, velg så en bruker av dem som er på samme
ITkurs som deg, det er sikkert de fleste). Avslutt samtalen med CTRL-C

16. Avslutt hele seansen fra maskinen ved å logge deg ut og velge “close all programs and log
on as different user”

Husk:

Hjelp til kommandoer får du med man <kommandonavn> For å rengjøre skjermen : CTRL-L
Avslutte programmer: CTRL-C, CTRL-Q, eller bare Q Logge deg ut: exit, quit eller logout Unix
skiller mellom små og store bokstaver 3 gode verktøy å lære seg er pine (mail), pico (teksteditor)
og lynx (web-leser)

17. Gå til Linux-laben (A211) og sett deg ved en av maskinene hvor det står RedHat Linux,
logg deg inn med samme brukernavn og passord som du brukte på NT-maskinene. Du vil
da logge deg på en Linux maskin som benytter vindussystemet KDE.

18. Kikk igjennom menyen under startknappen (K), klikk på utilities->terminal

19. Prøv noen av de samme kommandoene som du brukte tidligere (pwd, mkdir, cd, ls)

20. Gi kommandoen kedit for å få opp en enkel tekst editor, klikk og dra i kantene på dette
programmet og se at det oppfører seg stort sett likt som i windows

21. Høyreklikk på skrivebordet og se hvilke valg du får opp da.

22. Etter hvert kan du logge deg ut ved å klikke K->Logg Ut

Referanser

[1] http://www.unix-vs-nt.org


