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Här hittar du dokumentation till
Solaris 10

Den här README-filen för Solaris 10-dokumentationen handlar om hur du ska installera
dokumentationen för Solaris™ 10 från dokumentationsskivan. Den här README-filen
innehåller även information om var läsaren kan hitta dokumentation för Solaris 10 på
webben. Den innehåller följande avsnitt:

� ”Hitta dokumentation för Solaris 10 på webben” på sidan 3
� ”Använda webbplatsen med dokumentation för Suns produkter” på sidan 4
� ”Söka efter dokumentation för Solaris 10” på sidan 4
� ”Hitta direkthjälpen” på sidan 4
� ”Dokumentations-dvd för Solaris 10” på sidan 6
� ”Läsa information direkt från Solaris-dokumentationsmedia” på sidan 6
� ”Använda installationsverktyget för att installera boksamlingar” på sidan 7
� ”Installera boksamlingar med pkgadd” på sidan 8

Hitta dokumentation för Solaris 10 på
webben
På webbplatsen docs.sun.comSM hittar du teknisk onlinedokumentation från Sun. Du
kan bläddra igenom arkivet på docs.sun.com och söka efter boktitlar och ämnen.
URL-adressen är http://docs.sun.com. Direkthjälpen finns på den här
webbplatsen. Dessutom kan direkthjälpen nås från kommandoraden. I det här
avsnittet beskrivs alla dessa dokumentationsalternativ för Solaris 10.

Solaris-dokumentation finns på dokumentations-dvd:n för Solaris 10. Mer information
hittar du på ”Dokumentations-dvd för Solaris 10” på sidan 6.
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Använda webbplatsen med dokumentation för
Suns produkter
Fullständig dokumentation för Solaris 10 finns på webbplatsen
http://docs.sun.com. Webbplatsen har bland annat följande fördelar:

� Webbplatsen innehåller de allra senaste versionerna av all dokumentation för
Solaris.

� Webbplatsen http://docs.sun.com är sökbar.

Söka efter dokumentation för Solaris 10
Eftersom ingen webbserver är kopplad till dokumentations-dvd:n för Solaris 10
innehåller den heller ingen sökfunktion. För att söka i den här dokumentationen kan
du använda någon av dessa tre metoder:

� Besök webbplatsen för dokumentation för produkter från Sun™ på
http://docs.sun.com/. Den här webbsidan innehåller onlinedokumentation
för aktuell och föregående Solaris-versioner, liksom för många andra
Sun-produkter. Det finns många sätt att hitta dokumentation på den här
webbplatsen, bland annat en sökmotor som klarar av komplexa sökningar.

� Installera dokumentsamlingarna i din egen miljö och anslut dem till en sökmotor.
Den här metoden kräver att du har en webbserver och en sökmotor installerade på
ditt system.

Följande lista visar några av dokumentsamlingarna för Solaris 10 som finns
tillgängliga för nedladdning.

� Java Desktop System Release 3
� Internationellt språkstöd för Solaris 10
� Solaris 10 on Sun Hardware Collection
� Referensmanualer för Solaris 10
� Versioner och installationer av Solaris 10
� Solaris 10 för programvaruutvecklare
� Solaris 10 för systemadministratörer
� Solaris 10 för användare

� Om du inte har någon sökmotor finns det ett enkelt gratissökverktyg (sgrep) på
den medföljande Solaris 10-cd:n. Mer information hittar du på sidan sgrep i
direkthjälpen på Solaris 10-cd:n. Du kan även besöka webbplatsen för sgrep på
följande adress http://www.cs.Helsinki.FI/u/jjaakkol/sgrep.html.

Hitta direkthjälpen
Direkthjälpen för Solaris 10 finns med på dokumentations-dvd:n och på webben på
adress http://docs.sun.com/. Båda sidorna innehåller följande delar från
direkthjälpen för Solaris 10:
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� man pages section 1: User Commands
� man pages section 1M: System Administration Commands
� man pages section 2: System Calls
� man pages section 3: Basic Library Functions
� man pages section 3: Networking Library Functions
� man pages section 3: Curses Library Functions
� man pages section 3: Realtime Library Functions
� man pages section 3: Extended Library Functions
� man pages section 3: Library Interfaces and Headers
� del 3: Biblioteksfunktioner för multimedia
� man pages section 4: File Formats
� man pages section 5: Standards, Environments, and Macros
� man pages section 6: Demos
� man pages section 7: Device and Network Interfaces
� man pages section 9: DDI and DKI Driver Entry Points
� man pages section 9: DDI and DKI Kernel Functions
� man pages section 9: DDI and DKI Properties and Data Structures

Dessutom kan enskilda sidor visas i kommandoraden om du går igenom följande steg.

� Visa direkthjälp på webben

1. Valfritt: Skriv in man man vid kommandoraden.

För användare som inte är vana att använda direkthjälp kan det här valfria steget
vara en bra introduktion.

man(1) visas. Den här sidan innehåller följande information:

� Platsen där direkthjälpens sidor finns
� Alternativ för kommandon i direkthjälpen
� Hur sidorna är ordnade
� Sökvägar för direkthjälpen
� Övriga referenser

2. Skriv in man namn i kommandoraden.

Direkthjälpen för gränssnittet och dess alternativ visas.

Steg
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Dokumentations-dvd för Solaris 10
Dokumentations-dvd:n för Solaris 10 innehåller dokumentation i HTML- och
PDF-format. Dokumentationen kan visas direkt från skivan. Ett annat alternativ är att
installera dokumentationen på ditt eget system och integrera den med ditt företags
webbserver. Dokumentationen i HTML-format kan visas i alla HTML 3.2-kompatibla
webbläsare. Använd Adobe® Acrobat eller Adobe Acrobat Reader för att visa
onlinedokumentationen i PDF-format.

Dvd-skivan för Solaris 10-dokumentationen innehåller följande:

� En navigerbar fil med innehållsförteckning som gör att du kan läsa HTML-eller
PDF-dokumentationen på mediet. Se ”Läsa information direkt från
Solaris-dokumentationsmedia” på sidan 6

� Verktyget ”installer” som du kan använda för att installera dokumentsamlingar
genom att peka och klicka. Du kan använda dokumentsamlingarna med din egen
webbserver och miljö. Se ”Använda installationsverktyget för att installera
boksamlingar” på sidan 7.

� Kataloger (/cdrom-mount-point/Solaris_10_Doc/common/) som innehåller
onlinedokumentation i antingen HTML- eller PDF-format som kan installeras med
kommandot pkgadd. Se”Installera boksamlingar med pkgadd” på sidan 8

Förutom på skivan finns dokumentationen också på webben. Se ”Hitta dokumentation
för Solaris 10 på webben” på sidan 3.

� Läsa information direkt från
Solaris-dokumentationsmedia
Utför följande steg om du vill läsa dokumentationen direkt från dvd:n:

1. Sätt i dokumentationsmediet för Solaris 10 i rätt enhet.

Mediet monteras automatiskt. Ikonen SOL_10_Doc visas och öppnas automatiskt.

2. Skriv /cdrom/sol_10_doc i filhanteraren för att öppna den här katalogen och
mappen.

3. Dubbelklicka på ikonen index.html eller öppna filen
/cdrom/sol_10_doc/index.html i din webbläsare.

Du kan också välja språk. Det förvalda språket är engelska.

4. Välj vilket format du vill använda (HTML eller PDF).

Visa dokumentationen direkt från dvd:n.

Steg
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� Använda installationsverktyget för att installera
boksamlingar
Dokumentationsmediet innehåller verktyget ”installer” som du kan använda för att
installera dokumentsamlingar genom att peka och klicka.

Du kan också använda standardverktygen, till exempel pkgadd. Se”Installera
boksamlingar med pkgadd” på sidan 8

Obs! – Innan du kan installera boksamlingarna, helt eller delvis, måste du först
avinstallera tidigare boksamlingar. Installationsprocessen skriver inte över en befintlig
boksamling med en ny som har samma nummer. Först måste du avinstallera den
befintliga boksamlingen.

Du kan installera dokumentationspaket genom att använda kommandot pkgrm. Se
direkthjälpens sida pkgrm(1M) för instruktioner.

Utför följande steg om du vill installera dokumentsamlingarna med hjälp av installer:

1. Sätt i dokumentationsmediet för Solaris 10 i rätt enhet.

Mediet monteras automatiskt.

2. Dubbelklicka på ikonen installer och följ sedan anvisningarna på skärmen.

3. Välj Kör.

Kommandoraden öppnas och eventuella felmeddelanden visas.

4. Bli superanvändare eller anta en motsvarande roll.

Roller innehåller behörigheter och priviligierade kommandon. Mer information om
roller finns i ”Configuring RBAC (Task Map)” i System Administration Guide:
Security Services.

5. Efter att ha valt Nästa på välkomstskärmen, väljer du Typisk eller Anpassad och
klickar sedan på Nästa för att fortsätta.

Typisk installation installerar alla dokumentsamlingar på mediet i HTML-format
för ditt standardspråk. Alternativet Anpassad installation gör det möjligt att
installera specifika samlingar eller samlingar i PDF-format, till exempel
lokalanpassade samlingar.

� För typisk installation visas dialogrutan Redo för installation. Gå till steg sex.

� Alternativt, för att göra en anpassad installation, väljer du först
språkområdesinställningar och väljer sedan Nästa.

a. Välj de samlingar du vill installera och välj Nästa.

Steg
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Standardkatalogen, /opt-katalogen visas.

b. Välj Nästa.

De valda komponenterna visas.

c. Kontrollera dina val och välj Nästa.

Dialogrutan Redo för installation visas.

6. Välj Installera nu.

Det grafiska gränssnittet för installationen av Solaris 10 Documentation GUI visas.
I statusfältet visas hur installationen fortskrider.

7. Starta en HTML 3.2-kompatibel webbläsare, exempelvis Mozilla™, och öppna
filen /var/opt/sun_docs/sundocs.html för att visa de installerade
boksamlingarna.

� Installera boksamlingar med pkgadd
För att installera boksamlingarna från Solaris 10-dokumentationen med pkgadd, gör
du följande: Mer information finns i direkthjälpen för pkgadd(1M).

Obs! – Innan du kan installera boksamlingarna, helt eller delvis, måste du först
avinstallera tidigare boksamlingar. Installationsprocessen skriver inte över en befintlig
boksamling med en ny som har samma nummer. Först måste du avinstallera den
befintliga boksamlingen.

Du kan installera dokumentationspaket genom att använda kommandot pkgrm.
Instruktioner hittar du på direkthjälpens sida pkgrm(1M).

1. Bli superanvändare eller motsvarande för dokumentationen på servern.

2. Sätt i dokumentations-dvd:n i rätt enhet.

Mediet monteras automatiskt.

3. Gå till dokumentsamlingspaketen.

Om du vill gå till dokumentsamlingspaketen, kan du till exempel skriva ett
kommando som ser ut ungefär så här:

# cd /cdrom-mount-point/Solaris_10_Doc/common/

cdrom-mount-point är monteringspunkten, inklusive volymnamnet, för enheten.

4. Starta installationsverktyget.

Skriv till exempel:

# pkgadd -d .

Steg
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5. Markera de samlingar som du vill installera från listan.

Installationen fortsätter och resultatet visas.
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