
 

Övning: Installera Jenkins 

 

Arbetsuppgift 1: Starta ingående virtuella maskiner  

1. På din fysiska maskin, anslut till Hyper-V Manager. 

2. Starta Easec-Router och Easec-Linux1, genom att högerklicka på 
respektive virtuell maskin och klicka på alternativet Start. 

3. Anslut till Easec-Linux1 genom att i Hyper-V Manager högerklicka på 
Easec-Linux1 och klicka på Anslut. 

4. Logga på som easec med lösenordet Pa$$w0rd. 

 

Arbetsuppgift 2: Installera Java 8 

1. Starta Terminalfönstret, genom att klicka på ctrl+alt+t. 



 

2. I Terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter: 

sudo apt-get update && sudo apt-get install 
openjdk-8-jdk 

Ange Pa$$w0rd som lösenord för sudo. 

Skriv in ett J och klicka på Enter, för att installera. 

 

3. I Terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för 
att kontrollera installation: 

java -version 

 

 

 

 

Arbetsuppgift 3: Installera Jenkins 

Eftersom den version som distribueras via apt oftast inte är den senaste, 
kommer installationen att ske med paket från projektet istället. 

 

1. I Terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för 
att hämta och lägga till nyckel: 

I många av mina övningar kontrollerar vi version, detta är ett lätt sätt att 
kontrollera att produkten är installerad på ett korrekt sätt. Version har vi 
bestämt vid installationen. 



wget -q -O                                         
– https://pkg.jenkins.io/debian/jenkins.io.key | 
sudo apt-key add – 

 

2. I Terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för 
att lägga till referens till arkiv: 

sudo sh -c ‘echo deb 
http://pkg.jenkins.io/debian-stable binary/ > 
/etc/apt/sources.list.d/jenkins.list’ 

3. I Terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för 
att uppdatera referenser: 

sudo apt-get update 

 

4. I Terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för 
att installera Jenkins: 

sudo apt-get install jenkins 

Skriv in ett J och klicka på Enter, för att installera. 

 

Arbetssuppgift 4: Starta Jenkins och kontrollera status 

 

1. I Terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för 
att starta Jenkins: 



sudo systemctl start jenkins 

 

2. I Terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för 
att kontrollera status: 

sudo systemctl status jenkins 

3. Klicka på ctrl+c för att komma tillbaka till prompt. 

 

 

Arbetssuppgift 5: Konfigurera brandvägg 

 

1. I Terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för 
att tillåta trafik till/från Jenkins (Jenkins använder som standard port 
8080/tcp): 

sudo ufw allow 8080/tcp 

 



2. I Terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för 
att kontrollera inställning för ufw: 

sudo ufw status 

 

 

 

 

Arbetssuppgift 6: Sätta upp Jenkins 

1. På Easec-Linux1, öppna webbläsare och skriv in följande url:  

http://easec-linux1:8080 

 

2. I webbläsaren skall du se Unlock Jenkins. 

 

3. Skifta över till Terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på 
Enter, för att visa lösenordet: 

Om ufw inte är påslagen, kan du använda följande kommando för att slå 
på den: 

sudo ufw enable 



sudo cat   
/var/lib/jenkins/secrets/initialAdminPassword 

 

4. Kopiera lösenordet och klistra in det på webbsidan i rutan för lösenord, 
klicka på Continue. 

5. Välj att inte spara lösenordet. 

 

6. På webbsidan som visas, klicka på Install suggested plugins. Detta 
kommer att ta en liten stund! 

7. Om du får felet att något beroende har misslyckats med installationen, 
klicka på Retry.  



 

8. När installation av plugins är gjord, skall du sätta upp den första 
administrativa användaren. Ange easec med tillhörande lösenord 
Pa$$w0rd, ditt eget namn samt easec@easec.net som e-postadress. 
Klicka på Save and Continue. 

 

9. Notera konfiguration för instans, klicka på Save and Finish. 



 

10. I fönstret Jenkins is ready, klicka på Start using Jenkins. 

 

11. Dashboard för Jenkins kommer att visas. 

 

 

 


