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Ansvarsfraskrivelse
Oplysningerne i dette dokument er baseret på offentligt tilgængelig dokumentations og forfatterens personlige
erfaring fra Arch Linux, Manjaro og Mabox Linux. Forfatteren er under ingen omstændigheder ansvarlig for
nogen direkte, indirekte, følgeskader, strafbare, særlige eller tilfældige skader (herunder, uden begrænsning,
erstatning for tab af fortjeneste, forretningsafbrydelse eller tab af information), der opstår som følge af brugen
eller manglende evne til at bruge dette dokument, selvom forfatteren er blevet informeret om muligheden for
sådanne skader. Forfatteren giver ingen erklæringer eller garantier med hensyn til nøjagtigheden eller
fuldstændigheden af indholdet af dette dokument og forbeholder sig retten til at foretage ændringer i dette
dokument til enhver tid uden varsel. Forfatteren forpligter sig ikke til at opdatere oplysningerne i dette dokument.
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1. Download
Mabox Linux er kun tilgængelig til 64 bit systemer (amd64).
ISO aftryk med to kerneversioner er tilgængelige:
•
•

linux515 – med den nyeste LTS kerne
linux54 – en lidt ældre LTS kerne, der måske bedre understøtter noget ældre hardware

Download fra sourceforge: Download
Seneste ISO er altid tilgængelig på: repo.maboxlinux.org
Kontrol af ISO-aftryks integritet
MD5 sum: 0934dfa3820f9e99ef9fd1214d28a24d
til Mabox 22.02 Herbolth.
Integritetstjek med md5sum er enkelt. Åben en terminal i den mappe, hvor diskbilledet er, og skriv
"md5sum" efterfulgt af filnavnet.
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Oprettelse af et installationsmedium
Oprettelse af et installationsmedium
For at oprette bootbar USB på Windows anbefales at bruge Rufus.
Linux brugere kan bruge kommandoen dd. Eller Etcher

Hvor [drev] er bogstavet på din flytbare enhed.
Bemærk venligst, at det er enheden (f.eks. /dev/sdb) og ikke partitionsnummeret (f.eks. /dev/sdb1).
For at finde hvilket drevbogstav det kan være, indtast følgende i terminalen:

2. Installation

Introduktions video kan ses

Installations video kan ses
Efter du har bootet op kommer du frem til følgende skærmbillede
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Her vælger du dansk tidszone og tastatur samt sprog
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Hvis du har et NVIDIA grafikkort skal du vælge Boot with propriotary drivers
Hvis du ikke har det vælger du Boot with open source drivers
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Nu kommer du frem til følgende skærmbillede efter der automatisk bliver logget ind

Du højreklikker med musen på skrivebordet og vælger Install Mabox

Du vælger nu dansk og klikker på Næste
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Område vælger du Europe og Zone Copenhagen og klikker herefter på Næste

Tastatur vælger du Danish og så din variant. Klik herefter på Næste
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Du kommer nu frem til følgende skærmbillede

Her har jeg valgt Slet Disk og valgt ext4 som filsystem og Swap (ingen dvale). I videoen vil jeg
gennemgå Manual partitionering. Klik herefter på Næste
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Så skal du indtaste dit navn og log ind navn, adgangskode, computerbavn. Her har jeg så valgt
Brug den samme adgangskode til administratorkontoen. Du kan selvfølgelig vælge en separat
adgangskode til administratorkontoen. Det er helt op til dig. Jeg har også valgt ikke at logge ind
automatisk. Når du er færdig klikker du på Næste.
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Så får du en oversigt over Placering, Tastatur og Partioner. Hvis du er tilfreds med resultatet klikker
du på Installer. Hvis du vil ændre noget kan du gå tilbage ved at klikke på Tilbage

Du skal nu bekræfte at du vil fortsætte ved at klikke på Installer nu
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Installationen går nu i gang
Når installationen er færdig, sætter du flueben i Genstart nu. Og klikker herefter på Færdig. Husk at
fjerne USB nøgle eller DVD skive
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3. Efter installation

Det første du skal gøre er at opdatere systemet. Klik på Update System

Klik herefter på Anvend
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For at opdatere kræver det adgangskode til administratorkontoen. Indtast den og klik på Godkend

Det kræver så at du klikker på Anvend for at fortsætte
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Pakkerne til opgradering bliver nu hentet

Sommetider kræver det en genstart ved opgradering. Hvis det er tilfældet så klik på Restart
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Hvis du vil installere yderligere kerner klikker du på Add kernel

Her er så valgt at installere kerne 5.16.11-2. Du skal ikke fjerne LTS kernen, fordi du så altid har
noget at falde tilbage på hvis den nye kerne ikke virker med din hardware.
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Du bliver så spurgt om du vil installere kernen. Her klikker du så på Ja

Det kræver adgangskode til administratorkontoen. Indtast den og klik på Anvend

18

Installationen af kernen går nu i gang

Nu er der 2 kerner installeret klik herefter på Afslut
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Prøv nu at genstarte computeren (Reboot)

Ved opstart trykker du på Esc knappen på tastaturet, og brug piletast ned for at vælge Advanced
Options for Mabox Linux. Slå herefter enter.
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Du har nu mulighed for at vælge Kerne 5.16 eller kerne 5.15

Lad os nu se på Install Popular Apps (programmer)
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Her er så kun valgt printer support. Når du har valgt det du vil installere i første omgang, klikker du på
UPDATE SYSTEM

Det kræver adgangskode til administratorkontoen. Indtast den og klik på Anvend
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Det kræver så yderligere programmer til installation. Så klik på Vælg

Det kræver så yderligere programmer til installation. Så klik på Anvend
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Installationen af pakkerne går nu i gang

Når installationen af pakkerne er færdig kan du klikke på OK
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4. Opsætning af AUR samt grafisk Pacman

Tilretning af pacman

Video kan ses
Åbn nu Hovedmenu - Super+Mellemrum eller bare Super – tast

Og vælg Add/Remove software
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Vælg nu præferencer

Det kræver adgangskode til administratorkontoen. Indtast den og klik på Godkend
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Under generelt
Lad den stå sådan i første omgang. Vi retter mirrors senere
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Under avanceret
Skal Tjek tilgængelig diskplads være slået til

Under Ignored upgrades kan du vælge pakker du ikke vil have opgraderet
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Under Third Party vil jeg anbefale dig at slå Aktiver AUR understøttelse og Søg efter opdateringer
til. Du har så mulighed for at installere over 60.000 yderligere program pakker.

Video kan ses
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5. Opsætning af Mirror List
Pacman-mirrors er et specifikt hjælpeprogram til at generere og vedligeholde systemspejlet.
Formål:
Mabox bruger pacman til systemvedligeholdelse, opdateringer og nye installationer. For at pacman kan
fungere kræves der en liste over servere, eller mere almindeligt kendt som spejle, med Maboxsoftwarepakker. Da Mabox har mange spejle over hele verden, er det muligt at bruge de spejle, der er
tættest på din placering og helst også up-to-date.
Brug:
For de fleste funktioner kræves en fungerende internetforbindelse. Fra v4 vil Pacman-Mirrors
kontrollere, om netværket er online. Det gør det ved at forespørge på nogle generiske websteder.
Webstederne er valgt på grund af deres generelle tilgængelighed.
1. wikipedia.org
2. github.com
3. bitbucket.org
Skulle du få certifikatfejl, og pacman-mirrors sender en besked om manglende internetforbindelse skal du verificere din computers firmware dato og klokkeslæt, da dette sandsynligvis er helt slukket
enten på grund af konfiguration eller et defekt CMOS-batteri.
Appen køres af en almindelig bruger med superbrugerrettigheder fra konsollen, og når der ikke gives
nogen argumenter, vil den vise pacman-mirrors version efterfulgt af status for de spejle, der i
øjeblikket er opført i din spejlliste.
sudo pacman-mirrors

Præcis hvordan appen genererer spejllisten styres ved at levere argumenter på kommandolinjen.
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"VIGTIGT"
Hver kørsel af pacman-spejle kræver, at du synkroniserer din database og opdaterer dit system
sudo pacman -Syyu
Hvis du undlader at gøre det, er problemet/de problemer som fik dig til at ændre, muligvis ikke løst.
Desuden kan du løbe ind i delvist opdateret scenarie, som kan forårsage kaos i dit system. For mere
detaljeret information om, hvordan pacman virker, kan du læse på Archlinux Wiki
Alle kommandoer bruger den tilgængelige spejlpulje.
Spejlpuljen kan være standard spejlpuljen eller en tilpasset spejlpool.
Kommandoer til info kræver ikke superbruger - det gør ændring af systemfiler.
Alle eksempler bruger den lange navneversion af argumentet. For korte versioner, se her på siden eller
brugskommandoen
Tilgængelige argumenter

Se mere på wiki her
Kommandoer, der giver information

man pacman-mirrors
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Brug for hjælp

pacman-mirrors --help
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Version

pacman-mirrors --help

Mirror status

pacman-mirrors --status

Liste ledige lande

pacman-mirrors --country-list
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I tilpasset spejlpool

pacman-mirrors --country-config

Hvilken gren er jeg på

pacman-mirrors --get-branch
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Kommandoer ved hjælp af standardindstillinger

Opdater spejllisten med de hurtigste spejle

sudo pacman-mirrors --fasttrack && sudo pacman -Syyu

Begræns til 6 spejle
Et valgfrit antal kan sættes for at begrænse antallet af spejle i spejllisten
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sudo pacman-mirrors --fasttrack 6 && sudo pacman -Syyu

Spejl kun til dit land
Spejl kun til dit land Ikke alle lande har spejle, hvis geoip returnerer et land, der ikke er i puljen, vil
alle spejle blive brugt.
sudo pacman-mirrors --geoip && sudo pacman -Syyu
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Kommandoer, der tilpasser spejlpuljen
Du kan tilpasse spejlpuljen efter dine præferencer. MEN begræns ikke dig selv for meget, da pacmanmirrors kun skriver opdaterede spejle til din spejlliste.
Tilpas spejlpool efter kontinent
Opret en brugerdefineret spejlpulje ved hjælp af spejle fra kontinentet bestemt ved at forespørge en
geolokaliseringstjeneste
sudo pacman-mirrors --continent && sudo pacman -Syyu
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Tilpas spejlpool efter lande
Tilpas spejlpool efter lande Opret en brugerdefineret spejlpool ved hjælp af spejle fra Danmark
Tyskland,og Frankrig
sudo pacman-mirrors --country Denmark,Germany,France && sudo pacman -Syyu

Tilpas spejlpool ved interaktivt valg
Opret en brugerdefineret spejlpulje ved hjælp af --default spejlpuljen --interactive vil vise alle
tilgængelige spejle og protokols i et Gui-vindue, hvilket gør det muligt at sortere kolonnerne og vælge
interaktivt efter dine præferencer.
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sudo pacman-mirrors --interactive --default && sudo pacman -Syyu
Du kommer nu frem til følgende skærmbillede

Her har jeg så valgt Danmark, Frankrig og Tyskland, og kun https. Men du kan jo vælge hvad du
har lyst til. Efter valg klikker du på OK

Efter dette dukker et lille skærmbillede hvor du skal klike på OK for at sige ja til dine valg.
Så går det i gang med at opsætte mirror list. Her var der så en opdatering som jeg siger J til og slår
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enter. og så installeres programmet også.

Brug specifikke protokoller (prioriteret)

Ranger den aktuelle spejlpulje ved kun at bruge https protokol
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sudo pacman-mirrors --api --protocol https && sudo pacman -Syyu
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Skift til unstable og brug tyske spejle med https
Jeg havde først kørt følgende kommando for at opdatere til unstable. Hvor jeg sagde ja til at opdatere
sudo pacman-mirrors --country Germany --api --set-branch unstable && sudo pacman Syyu
Skift den aktuelle spejlpulje til ustabil, indstil konfigurationen til kun at bruge https og opret en
brugerdefineret spejlpulje ved hjælp af spejle fra Tyskland

sudo pacman-mirrors --country Germany --api --set-branch unstable --protocol https &&
sudo pacman -Syyu
"ADVARSEL"

Hvis du vælger unstable bliver dit system meget ustabil. Hvis du vil have nyere pakker, så vælg
testing. Jeg holder mig til stable
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Nulstil
Du kommer til et punkt, hvor du vil nulstille til standardindstillingerne. Det gør du med følgende
kommando
sudo pacman-mirrors --country all --api --protocols all --set-branch stable && sudo pacman
-Syyu

Du kan læse mere om opsætning af mirror list her
Video kan ses

6. Pacman Oversigt
Mabox linux inkluderer Pacman, pakkehåndteringen fra upstream Arch Linux. Pacman indeholder
nogle avancerede funktioner, der ikke findes i det grafiske Pamac.
Nøglepunkter:
Pacman er allerede installeret i Mabox Linux som standard
• Pacman er hovedsageligt udviklet/vedligeholdt af Arch Linux-udviklere
• Pacman kan kun bruges fra kommandolinjen, hvis du foretrækker en grafisk pakkehåndtering,
se venligst Pacman
• Pacman bruger de officielle Manjaro arkiver og Mabox arkiver.

7. Installer opdateringer

sudo pacman -Syu
At tvinge en fuld opdatering af pakkedatabasen og opdatere alle pakker på systemet. Det skal du gøre,
når du skifter gren eller skifter spejle.
sudo pacman -Syyu

43

For at gennemtvinge en fuld opdatering af pakkedatabasen skal du opdatere alle pakker på systemet
tillade, at pakker nedgraderes. Nedgradering bør kun være nødvendig, når du skifter til en anden gren.
For eksempel at skifte fra Testing til Stable.
sudo pacman -Syyuu
Opdater alle installerede pakker
For at opdatere alle installerede pakker installeret fra repos eller AUR kan du bruge kommandoen:
sudo pamac upgrade -a
Hvordan tjekker jeg, hvilken gren jeg er på i øjeblikket?

pacman-mirrors -G

8. Et eksempel på nedgradering
Nedgrader fra Testning til Stable
sudo pacman-mirrors --api –set-branch stable
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Det næste skridt er at sætte et antal spejle i spejllisten. Her er valgt 5
sudo pacman-mirrors --fasttrack 5 && sudo pacman -Syyuu

Der kommer nogle advarsler som ikke har nogen betydning
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Pacman løser afhængigheder og kikker efter konflikter mellem pakker

Her indtaster du J og slår enter, for at fortsætte installationen
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Så bliver pakkerne hentet

Så går nedgraderingen i gang
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Så er nedgraderingen gennemført

9. Søgning på pakker

For at søge i Manjaro og Mabox arkiverne efter tilgængelige pakker kan du bruge kommandoen
pacman -Ss nøgleord. Det vil søge både i pakkenavnet og beskrivelsen efter søgeordet. For at søge
efter pakker, der indeholder søgeordet smplayer, kan du f.eks. bruge:
pacman -Ss smplayer

Når du har fundet en pakke, kan du bruge pacman -Si til at få mere information om en installeret
pakke

48

pacman -Si smplayer

Til sidst, for at få en liste over alle installerede pakker på dit system, skal du indtaste følgende
kommando:
pacman -Ql

10. Installation af pakker
ADVARSEL:
Installer aldrig en pakke uden først at opdatere systemet. På en rullende udgivelse kan dette føre
til et system, der ikke kan startes
For at installere en softwarepakke er den grundlæggende syntaks pacman -S pakkenavn. Men at
installere en pakke uden at opdatere systemet vil føre til en delvis opgradering situation, så alle
eksemplerne her vil bruge pacman -Syu pakkenavn, som vil installere pakken og sikre, at systemet er
opdateret. For at installere smplayer er kommandoen for eksempel:
sudo pacman -Syu smplayer
Du vil derefter blive præsenteret for en liste over software, der skal installeres. Du bemærker muligvis,
at denne liste har flere pakker, end du anmodede om. Dette skyldes, at mange pakker også har
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afhængigheder, som er pakker, der skal installeres, for at den software, du valgte, kan fungere korrekt.

I det her tilfælde var der også opgraderinger, så jeg siger J og slår enter
Pacman går så i gang med installation af smplayer og opgraderer pakker
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Pacman kan også installere pakker direkte fra det lokale system eller en placering på internettet.
Formatet på den kommando er pacman -U pakkeplacering. For at installere en kopi af din pakkecache
kan du for eksempel gøre noget som:
sudo pacman -U /var/cache/pacman/smplayer-22.2.0-1-x86_64.pkg.tar.zst

Alternativt kan du få det direkte fra et af Manjaros spejle:

sudo pacman -U https://mirrors.dotsrc.org/manjaro/stable/community/x86_64//smplayer-22.2.0-1-x86_64.pkg.tar.zst

ADVARSEL:
Når du bruger pacman -U, er det op til dig at sikre, at den pakke, du installerer, er fuldt ud
kompatibel med dit system.

11. Fjernelse af pakker
ADVARSEL:
Gennemgå altid pakkelisten, før du bekræfter, når du fjerner pakker. Hvis du ikke er forsigtig,
kan du nemt fjerne hele dit skrivebord på grund af afhængigheder.
For at fjerne en softwarepakke er den grundlæggende syntaks sudo pacman -R pakkenavn. Vi kunne
fjerne smplayer pakken, vi installerede ovenfor med:
sudo pacman -R smplayer

Dette vil fjerne pakken, men vil efterlade alle afhængigheder. Hvis du også vil fjerne de unødvendige
51

afhængigheder, kan du bruge pacman -Rsu pakkenavn.
sudo pacman -Rsu smplayer
Den mest nukleare mulighed er pacman -Rcs pakkenavn. Dette vil fjerne alt, der afhænger af
pakkenavn og fortsætte med at gøre det på dets afhængigheder. Dette bør egentlig kun bruges under
ekstraordinære omstændigheder, såsom når du fjerner et helt skrivebordsmiljø og prøver ikke at
efterlade noget.
Pacman opretter normalt også backup konfigurationsfiler, når pakker slettes. For at fjerne dem kan du
tilføje n til et hvilket som helst af eksemplerne ovenfor. For eksempel:
sudo pacman -Rsu smplayer

sudo pacman -Rsun smplayer

sudo pacman -Rcn smplayer

12. Visning og fjernelse af forældreløse pakker
Liste alle forældreløse, installerede pakker, der ikke bruges af andet, og som ikke længere burde være
nødvendige:
pacman -Qdt

Sådan fjerner du alle forældreløse pakker:
sudo pacman -Rs $(pacman -Qdtq)
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13. Downloade pakker uden at installere dem
I nogle tilfælde kan det være nyttigt at downloade en pakke uden at installere. For eksempel at
installere på et andet system, der ikke er forbundet til internettet. Dette kan gøres med pacman -Sw
pakkenavn. For eksempel:
sudo pacman -Sw smplayer

Pakken og eventuelle påkrævede afhængigheder vil blive downloadet til din pacman cache til
/var/cache/pacman/pkg
14. Bestem hvilke pakker der ejer en fil
Det er ofte nyttigt at forstå, hvilken pakke der installerede en fil på dit system. Dette er nemt at gøre
med pacman ved at bruge pacman -Qo /sti/til/filnavn. For eksempel:
pacman -Qo /usr/bin/smplayer

15. Rensning af cachen
Når pacman installerer pakker, gemmer den en kopi af alle de gamle pakker, du har downloadet. Denne
cache kan være meget nyttig, hvis du skal installere ældre pakker i en nødsituation. Men uden
markering vil denne cache vokse sig meget stor over tid. Systemer, der kører Pacman, vil allerede
have adgang til dens automatiske pacman cache rensningsfunktioner. Det er også muligt at rense dem
manuelt ved hjælp af pacman.
For at rydde cachen for pakker, der ikke længere er installeret, skal du indtaste følgende kommando:
sudo pacman -Sc
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Ellers skal du indtaste følgende kommando for at rydde cachen fuldstændigt (brug den med
forsigtighed):
sudo pacman -Scc
En mere sikker måde at fjerne gamle pakkecache filer på er at fjerne alle pakker undtagen de seneste
tre pakkeversioner ved hjælp af paccache:
paccache -rvk3

16. Konfigurationsfilen pacman.conf
Pacmans indstillinger er placeret i /etc/pacman.conf. Denne fil ejes af root. Se venligst denne
vejledning, hvis du har brug for mere information om, hvordan du redigerer denne fil. En fuldstændig
reference til disse muligheder kan findes i Arch Wiki.
Bemærk pacman.conf indstillingerne skelner mellem store og små bogstaver.
I det hele taget er Arch Wiki en god vejledning. Arch Linux overholder KISS-princippet ("Keep It
Simple, Stupid")
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17. home cache
Den skjulte .cache mappe i dit hjemmebibliotek bruges af mange dele af dit system. Dette inkluderer
downloads, miniaturebilleder, skrivebordsressourcer og mere. Selvom det generelt er sikkert at fjerne
alt i din ~/.cache-mappe, kan det være mere tilrådeligt at inspicere indholdet og selektivt fjerne
elementer i stedet. Sådan genererer du en sorteret liste over indhold og størrelser:
du -sh ~/.cache/*

18. Systemd Journal
Systemd Journal registrerer alt, hvad der sker på dit computersystem. Dette gør det muligt at forstå,
hvad der går rigtigt og hvad der går galt. For eksempel, hvis dit system var blevet infiltreret af et ssh
angreb, kunne dette verificeres i loggen/journalen. Så logfiler er gode til mere end at spore besværlig
hardware eller driverproblemer, dårligt skrevet netværksadministrator kode eller den overflod af andre
problemer, som det komplekse og dynamiske GNU/Linux-system skal håndtere.
Logfiler er en absolut velsignelse, da ikke alle systemer har dem, og de serveradministratorer, der har
dem, vil være meget taknemmelige. Generelt er det kun serveradministratorer, der har brug for
logfiler, der går tilbage i længere tid. Få brugere, der kører distros på deres desktop, notebook, netbook
og sådanne maskiner, har behov for at holde så store logfiler eller historier tilbage i mange måneder
eller endda år på deres system. De er spild af plads og gør det også mere besværligt at se dine logfiler.
Systemd journal har erstattet logfiler, selvom den med glæde kører parallelt med standardtypens
logfiler. Disse oprettes og vedligeholdes stadig som standard i Arch & Manjaro og Mabox Linux. Hvis
du sletter syslog-ng og alle /var/log/*logfilerne. Ved genstart, vil du opdage, at nogle logfiler
automatisk bliver oprettet igen. På min maskine efter at have slettet syslog-ng & alle /var/log/* log
filerne (undtagen Xorg.0.log-filerne), har min maskine nu følgende (wtmp & btmp oprettes ved
opstart af /etc/logrotate.conf fil. Indhold i min /var/log/:
audit/
cups/
gssproxy/
journal/
lightdm/
old/
private/
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btmp
btmp1
gufw.log
lastlog
pacman.log
wtmp
Xorg.0.log
Xorg.0.log.old
Journal og log dublerer de samme oplysninger. Du kan læse teksten i logfilerne i en
teksteditor, eller ved at bruge cat, more, less kommandoer, som du ville på enhver anden
tekstfil. Journal kræver på den anden side kommandoen journalctl for at kunne få adgang til
indholdet. Følgende er en god måde at læse journalen på:
sudo journalctl

Læs dette det er vigtigt
Note: etc/systemd/journald.conf.d/*.conf
tilsidesætter filen journald.conf
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Journal fører log over systemaktivitet. Dette kan være vigtigt for fejlfinding, men nogle gange kan log
størrelsen blive ret stor. Sådan ser du den aktuelle størrelse:
journalctl --disk-usage

Sådan fjerner du alle undtagen de seneste emner efter størrelse eller tid:
Sudo journalctl --vacuum-size=50M

Sudo journalctl --vacuum-time=2weeks

For at indstille en maksimal størrelse for journalen kan du fjerne kommentarer og redigere følgende
linje i /etc/systemd/journald.conf:
SystemMaxUse=50M
19. man journald.conf
Når pakker skal tilpasse konfigurationen, kan de installere konfigurationsuddrag i
/usr/lib/systemd/*.conf.d/. Filer i /etc/ er reserveret til den lokale administrator, som kan bruge denne
logik til at tilsidesætte konfigurationsfilerne installeret af software pakker. Hovedkonfigurationsfilen
læses før nogen afkonfigurationsmapperne og har den laveste prioritet; poster i en fil i enhver
konfigurationsmappe tilsidesætter poster i den enkelte konfigurationsfil. Filer i konfiguration
undermapperne *.conf.d/ sorteres efter deres filnavn i leksikografisk rækkefølge, uanset hvilken af
undermapperne de ligger i. Hvis flere filer angiver den samme mulighed, har indgangen i filen med det
leksikografisk seneste navn forrang . Det anbefales at præfikse alle filnavne i disse undermapper med
et tocifret tal og en bindestreg for at forenkle rækkefølgen af filerne. Det betyder, at du kan oprette
konfigurationsfiler .conf i mappen /etc/systemd/journald.conf.d/ med passende navne efter eget valg.
Indholdet af disse filer har forrang over alle andre indstillinger eller konfigurationer i systemd.
Der er normalt ingen grund til at blande sig i journal maksimale størrelse, da den er bygget til at
overvåge mængden af ledig plads på partitionen, hvor den findes, og vil krympe sig selv ved at slette
de ældste poster, når pladsmangel kræver det. Brug din foretrukne teksteditor med root privilegier (ved
at bruge sudo ).
Note: navnet size.conf er brugerskabt.
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Med din teksteditor opret en fil kaldet size.conf på følgende placering
/etc/systemd/journald.conf.d/size.conf Følgende sætter den maksimale filstørrelse til en 50 MB
grænse for /var/log/journal . (SystemMaxUse=250M er til brug med logrotate).
[Journal]
SystemMaxUse=250M
SystemMaxFileSize=50M
Du kan også begrænse indholdet af journal ved at angive niveauet for de data, der skal tilføjes
journalen. Dette gøres ved at oprette og redigere filen /etc/systemd/journald.conf.d/level.conf
Note: navnet level.conf er brugerskabt.
[Journal]
# not save all levels but only 0 to 4
MaxLevelStore=warning
20. Journalctl kommandoen - en hurtig reference
Du behøver ikke bruge "sudo" med journalctl Tilføj din bruger til adm gruppen. Dette giver din
<bruger> fuld brug af journalctl kommandoen. Du behøver ikke længere bruge sudo. Skift "carl" til dit
brugernavn med følgende kommando:
Sudo usermod -a -G adm carl

Se hele linjen i journalctl output teksten :
Du kan overføre output fra journalctl til en fil eller til et tekstvisning værktøj som "More" eller "less",
Med følgende kommando:
journalctl -b -p err|less
Hvis du gør det, får du et middel til at undgå den trunkering af output, som nogle systemskærms
konfigurationer kan opleve.
Brug et ~/.bashrc alias for at gøre dette nemt. Jeg bruger følgende ~/.bashrc alias:
alias errors="journalctl -b -p err|less"
Ved indtastning af fejl i terminalen sendes alle fejl siden sidste opstart til (pipe) til det terminalbaserede
tekstvisning værktøj kaldet Less, som ombryder tekstoutputtet fra journalctl kommandoen. Bortset fra
alt andet, gør det fejlene mere nyttige for alle, der læser dem i forummet!
Indtast Q (store eller små bogstaver) for at lukke "less".
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Adgang til fuld journal indeholdende information fra systemet og brugere:
journalctl
Live view, viser de sidste 10 linjer i journal og alt indhold, efterhånden som det sker:
journalctl -f
Vis alt output til journal siden sidste opstart:
journalctl -b
Vis alt output med prioritetsniveau ERROR og worse, siden sidste opstart:
journalctl -b -p err

Følgende kommando ovenfor med output sendt til en fil kaldet ERROR i din /home/<bruger>mappe. At have - i begyndelsen af navnet skulle få filen til at blive vist øverst på listen over filer, når
du ser indholdet af din ~/ (/home/<bruger>) mappe. Denne kommando gør det nemt at kopiere
indholdet af ERRORS filen og derefter indsætte den i forummet. Hvis du gør det, kan vi vise HELE
kommandoens output i stedet for kun at være i stand til at klippe og indsætte de trunkerede linjer fra
vores terminal:
journalctl -b -p err > -ERRORS

Filtrering baseret på tid. Siden i går:
journalctl --since=yesterday
Angiv en bestemt tidsperiode:
journalctl --since=2022-03-14 --until="2022-04-10 23:59:59"

Vælg en bestemt tjeneste og tidsperiode:
journalctl -u httpd --since=00:00 --until=9:30
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Hvis vi kun vil kende de tjenester, der er aktive, skal vi bruge en kommando sammen med grep sådan:
systemctl | grep running
Du kan læse mere om emnet Her

21. fejlfinding

22. Fejl "Unable to lock database"
Når du downloader og installerer software fra lagrene, oprettes en speciel database låsefil for at sikre,
at den aktuelle installationsproces er den eneste, der kører på det tidspunkt. Ellers kan forsøg på at
installere flere filer fra flere kilder samtidigt ødelægge de downloadede filer, forårsage filkonflikter eller endnu værre - beskadige dit system. Når installationen er afsluttet, slettes låsefilen automatisk.
Denne fejl kan derfor opstå af to mulige årsager:
• Endnu en installation finder stadig sted og er endnu ikke afsluttet,,eller
• Et tidligere installationsforsøg ikke var afsluttet korrekt (f.eks. på grund af at blive afbrudt tidligt)
Det er derfor klogt først at kontrollere, at en anden installation ikke er (eller ikke havde været) i gang
på tidspunktet for fejlen. Når du er overbevist om, at dette ikke er tilfældet, kan database låsefilen
slettes manuelt. For at gøre det skal du åbne terminalen og indtaste følgende kommando:
sudo rm /var/lib/pacman/db.lck
Når det er færdigt, bør du nu være i stand til at forsøge din påtænkte installation.
23. Conflicting files - FILENAME exists in filesystem

Hvis du ikke kan installere eller opdatere en pakke på grund af en fejl som denne:
error: could not prepare transaction
error: failed to commit transaction (conflicting files)
libname: /insert/file/name/here exists in filesystem
Errors occurred, no packages were upgraded.
Så har pakkehåndteringen, pacman, opdaget en uventet fil, der allerede findes på disken.
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Hvorfor sker det?
Pacman er ikke designet til at overskrive filer, der allerede eksisterer. Dette er en designfunktion, ikke
en fejl - pakkeadministratorer er designet til at holde styr på installerede filer.
Dette problem opstår normalt, fordi du manuelt har tilføjet, kopieret eller oprettet en fil. Det kan også
ske, når du installerer software ved hjælp af en downloadet eksekverbar, kører en make-installation
eller bruger et tredjeparts pakkesystem såsom conda. Det sker også, når du installerer en AUR-pakke,
som installerer filer, der er i konflikt med en repo pakke.
Når du bruger et tredjepartsinstallationsprogram, bør du altid angive en alternativ
installationsplacering, såsom under din hjemmemappe eller under /opt eller /usr/local/. Installer aldrig
direkte under / eller /usr.
Hvordan kan jeg rette dette?
Det første trin er at identificere hvilken, hvis nogen, pakke ejer filen. Dette kan nemt gøres med:
pacman -Qo /sti/til/fil
Hvis dette identificerer en modstridende pakke, kan du beslutte at fjerne den med pacman -R. Hvis
ingen pakke er identificeret, kan du slette filen (eller flytte den som sikkerhedskopi).
Du kan læse mere om emnet her

24. Configuration file...not recognized" Error
Manjaros pakkehåndtering pacman bruger en fil kaldet mirrorlist til at fortælle den internetadresserne
på Manjaro serverne for at downloade opdateringer og softwareapplikationer fra dem. Denne fejl vil
derfor opstå, hvis en eller flere serveradresser indeholdt i spejlliste filen ikke er blevet angivet korrekt,
hvilket resulterer i, at pacman ikke kan oprette forbindelse til dem. Et andet afslørende tegn er, at dette
problem også vil blive stødt på umiddelbart efter:
• Installation af Manjaro og redigering af spejlliste filen under installationen,
• eller Redigering af spejlliste filen på et senere tidspunkt.
Se vejledningen Skift til en anden download server for mere detaljeret information om, hvordan du
korrekt vælger og aktiverer en anden Manjaro server til download.
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25. "GPGME error: No data" Error
Den mest sandsynlige årsag til dette problem er, at en fejl eller korruption er blevet opdaget af pacman
i en eller flere softwarepakker, der downloades. Pakkesignaturer og kontrolsummer bruges til at
verificere gyldigheden af downloadet software, og hvis de mislykkes, vil installationsforsøget blive
afbrudt for at beskytte dit system, indtil sagen er løst.
Mulighed 1: Grundlæggende løsning
For at løse dette problem skal du først følge den grundlæggende procedure nedenfor. Hvis dette ikke
virker, så er der en mere omfattende procedure tilgængelig.
1. Download pakkedatabaserne og opdater dit system:
sudo pacman -Syyu
2. Ryd de softwarepakker, der blev downloadet under den afbrudte installation, ved at indtaste
kommandoen:
sudo pacman -Sc
3. Forsøg igen den afbrudte download.
Mulighed 2: Omfattende løsning
Hvis den grundlæggende procedure stadig ikke løser problemet, er yderligere trin tilgængelige:
1. Gensynkroniser med Manjaro serverne for at sikre, at alt er opdateret ved at indtaste kommandoen:
sudo pacman -Syy
2. Opdater signaturnøglerne ved at indtaste kommandoen:
sudo pacman-key --refresh-keys
3. Genindlæs signaturnøglerne ved at indtaste kommandoen:
sudo pacman-key –populate manjaro
De tre kommandoer ovenfor burde løse de fleste (grundlæggende) nøglering problemer. Hvis de ikke
gør det, så kan du også prøve mere drastiske foranstaltninger. Advarsel: Følgende kommandoer virker
kun, hvis din systemtid er indstillet korrekt!
Du kan læse mere om emnet her
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4. Ryd de softwarepakker, der blev downloadet under den afbrudte installation, ved at indtaste
kommandoen:
sudo pacman -Sc
5. Forsøg igen den afbrudte download.
Hvis fejlen stadig vedvarer, anbefales det at skifte til en anden Download Server
26. "keyserver refresh failed: No dirmngr" Error
Prøv at køre følgende kommando:
sudo dirmngr </dev/null
Du kan læse mere om emnet her

27. Yay - Yet another Yaourt en AUR hjælper skrevet i Go
Yay, står for Yet another Yaourt, som er en pålidelig AUR hjælper skrevet i GO sprog. Det giver en
grænseflade til pacman, og den har også næsten ingen afhængigheder. Det giver Yaourt lignende
søgefunktion og minimerer brugerinput i høj grad. Et næsten karakteristisk element ved Yay er, at det
tillader farvet output, hvilket gør det lettere at læse. I Mabox er Yay allerede forudinstalleret.
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28. Søg efter en pakke
Yay er meget enkel og nem at bruge. I mange tilfælde minder syntaksen meget om Pacman syntaksen,
så der er ingen grund til at lære nye ting.
Lad os tage et kig.
Yay kan søge efter en pakke i både standard og AUR arkiver. For at søge efter en pakke skal du blot
bruge følgende kommando:
yay -Ss pakke_navn
For eksempel, hvis jeg søger efter LibreOffice, giver Yay resultaterne for alle tilgængelige arkiver
inklusive AUR, extra eller community:
yay -Ss libreoffice

Hvis du f.eks. vil have yderlige oplysninger om libreoffice-extension-texmaths bruger du følgende
kommando:
yay -Ss libreoffice-extension-texmaths
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29. Søg og installer en pakke
Inden du installerer noget skal du opdatere databasen ned følgende kommando:
yay -Syu
Jeg tvinger altid en fuld opdatering af pakkedatabasen og opdaterer alle pakker på systemet med
følgende kommando:
yay -Syyu
Det er også enkelt og praktisk at bruge Yay til søgning og efterfølgende installation af en pakke. For
eksempel, hvis du bruger kommandoen yay efterfulgt af pakkenavnet uden nogen valgmulighed, vil
den vise dig alle tilgængelige pakker og tilbyde dig en mulighed for at installere den. Som et eksempel
vil jeg bruge Spotify, som er et meget populært program, der ikke er i de officielle Manjaro arkiver:
yay spotify

Som du kan se på billedet, søger Yay efter spotify pakken. Og hvis du vælger mulighed 3, vil Yay også
kompilere og installere det.
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30. Installer en pakke uden søgning
Hvis du kender det nøjagtige navn på den pakke, du vil installere, behøver du ikke foretage en søgning
først. I dette tilfælde kan Yay installere det med den samme som Pacman syntaks:
yay -S pakke_navn

Hvis der er mere ed en pakke, vil du blive bedt om at vælge en. Her har jeg så valgt nr. 1.
31. Fjern en pakke
Hvis du vil afinstallere en AUR pakke, kan du gøre det på samme måde som med Pacman. Det vil sige
at bruge -R flaget. Du kan dog tilføje ns flaget for også at fjerne unødvendige afhængigheder:
yay -Rns pakke_navn

32. Fjern de forældreløse pakker med Yay
Når du installerer og afinstallerer pakker, er det muligt, at der vil være nogle forældreløse
afhængigheder. Du kan søge og fjerne dem med følgende kommando:
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yay -Yc

33. Vis statistik for installerede pakker og systemtilstand

yay -Ps
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