
Linux
Το Linux είναι ένα ελεύθερο λειτουργικό σύστημα τύπου-Unix που αρχικά δημιουργήθηκε από τον

Linus  Torvalds  και  στη  συνέχεια  αναπτύχθηκε  με  τη  βοήθεια  προγραμματιστών  από όλον  τον

κόσμο.  Στα  χαρακτηριστικά  του  συμπεριλαμβάνει  πραγματικό  multitasking,  πραγματικό

πολυχρηστικό περιβάλλον, virtual memory, shared libraries, TCP/IP networking και πολλά άλλα

χαρακτηριστικά που δικαιολογούν τον τίτλο "τύπου-Unix". 

Χαρακτηριστικά 

• Unix-like: βασισμένο στις αρχές του Unix 

• Προϊόν εθελοντικής συνεργασίας από διαδικτυακές κοινότητες 

• έργο ανοικτού κώδικα 

• ελεύθερα προσβάσιμο από όλους για αντιγραφή, τροποποίηση ή αναδιανομή χωρίς 

περιορισμό 

• Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU (GPL)

• ανεξάρτητη  POSIX  υλοποίηση  (POSIX:  οικογένεια  από  πρότυπα  για  τη  συμβατότητα

ανάμεσα σε διαφορετικά Unix-like λειτουργικά συστήματα)

Ο πυρήνας (kernel) του Linux αρχικά γράφτηκε το 1991 από έναν Φιλανδό φοιτητή με το όνομα

Linus  Torvalds.  Υπάρχουν  διάφορες  κοινότητες  έμπειρων  χρηστών  και  προγραμματιστών  που

συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του Linux και  των προγραμμάτων που το συνοδεύουν.  Ο Linus

Torvalds αποτελεί συντονιστή της ομάδας ανάπτυξης του πυρήνα μέσω του Linux Foundation, αν

και πλέον μόλις το 2% του πυρήνα πλέον έχει γραφτεί από τον ίδιο. H τρέχουσα έκδοση είναι η

3.17 και βγάινει με άδεια GPL (www.kernel.org). 

Αν και το μερίδιο του Linux σε οικιακή χρήση είναι πολύ μικρό (1-2%), το 95% των πιο γρήγορων

υπολογιστών  χρησιμοποιούν  Linux  και  το  ίδιο  ισχύει  για  τους  περισσότερους  servers  του

Διαδικτύου.  To  λειτουργικό  σύστημα  Andorid  επίσης,  που  χρησιμοποιείται  στα  περισσότερα

smartphones και tablets, βασίζεται στον πυρήνα του Linux.

Σύμφωνα με τη Free Software Foundation και τον ιδρυτή της Richard Stallman, το λειτουργικό

σύστημα θα έπρεπε να ονομάζεται GNU/Linux αντί για απλά Linux. Ο λόγος είναι ότι το Linux

είναι  απλά  ο  πυρήνας  του  λειτουργικού  συστήματος  ενώ  πολλά  από  τα  προγράμματα  που

περιβάλλουν τον πυρήνα έχουν δημιουργηθεί στα πλαίσια του GNU project. Πολλοί και ανάμεσά

τους και ο Linus Torvalds το θεωρούν κακή ιδέα.

I still maintain the point that designing a monolithic kernel in 1991 is a fundamental error. Be 

thankful you are not my student. You would not get a high grade for such a design :-) 

(Andrew Tanenbaum to Linus Torvalds)
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Διανομές Linux

 Το Linux τεχνικά αναφέρεται στον  πυρήνα του λειτουργικού συστήματος, αλλά συνήθως όταν

λέμε Linux, εκτός από τον πυρήνα μιλάμε για τις εφαρμογές και τα προγράμματα που  περιβάλλουν

τον  πυρήνα.  Το  πακετάρισμα  του  πυρήνα,  καθώς  και  των  βοηθητικών  εφαρμογών  και  των

προγραμμάτων που τον περιβάλλουν συνθέτουν αυτό που ονομάζουμε διανομή. 

Υπάρχουν περισσότερες από 600 διανομές Linux και περισσότερες από τις μισές είναι ενεργές και

σταθερά αναπτυονται. Υπάρχουν διανομές που απευθύνονται σε συγκεκριμένο κοινό. Υπάρχουν

διανομές που προορίζονται για απλούς χρήστες, άλλες διανομές που προορίζονται για λειτουργία

server, άλλες που απαευθύνονται στην εκπαίδευση κ.τ.λ. Κάποιες διανομές συντηρούνται από την

κοινότητα του Linux, ενώ άλλες είναι εμπορικές.
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Οι διανομές linux χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες ως προς το είδος των πακέτων που 

υποστηρίζουν για εγκατάσταση. Οι διανομές που υποστηρίζουν deb πακέτα και αυτές που 

υποστηρίζουν rpm πακέτα.

Debian (www.debian.org)

•  Τεράστια κοινότητα

• Πολύ καλό support

•  Χρήση πακέτων μορφής deb

•  Προσφέρει περίπου 20.000 πακέτα που όλα αποτελούν ελεύθερο λογισμικό

•  Θεωρείτε διανομή για έμπειρους χρήστες

• Τα πακέτα που παράγονται χρησιμοποιούνται και από άλλες δημοφιλείς διανομές (Ubuntu, 

Mint κτλ)
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Ubuntu (www.ubuntu.com)

•  Φιλικό και  κατάλληλο τόσο για  αρχάριους όσο και για έμπειρους χρήστες

•  Βγαίνει σε Desktop και Server έκδοση (Ubuntu Server)

•  Βασίζεται στο Debian και μπορεί να χρησιμοποιήσει πακέτα deb

•  Στη γλώσσα των Ζουλού το όνομά του σημαίνει «ανθρωπότητα» ή «ανθρωπισμός»

• Χρηματοδοτείται  από  την  Canonical  Ltd.,  μία  εταιρεία  που  ιδρύθηκε  από  τον

Νοτιοαφρικανό επιχειρηματία Mark Shuttleworth

• Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του ή το γραφικό περιβάλλον που χρησιμοποιεί, βγαίνει σε

κάποιες παραλλαγές, όπως:

• Kubuntu που χρησιμοποιεί το KDE

• Xubuntu που χρησιμοποιεί το XFCE

• Lubuntu που χρησιμοποιεί το LXDE

• Edubuntu με εκπαιδευτικές εφαρμογές

• Ubuntu Studio για χρήση εφαρμογών δημιουργία πολυμέσων 

•  Βγαίνει νέα έκδοση κάθε 6 μήνες. Η έκδοση 12.04 για παράδειγμα έχει βγει τον 4ο  μήνα 

του 2012

• Για τις εκδόσεις LTS (Long Term Support) προσφέρεται υποστήριξη μέχρι 3 χρόνια (ή 5 

χρόνια για τους servers) 

• Τελευταίες εκδόσεις LTS είναι η 12.04 (Precise Pangolin) και η 14.04 (Trusty Tahr)

Linux Mint (linuxmint.com)
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• Βασίζεται στο Ubuntu και μπορεί να κάνει χρήση deb πακέτων που έχουν αναπτυχθεί για

Ubuntu ή Debian

• Yπάρχει και η έκδοση LMDE που βασίζεται απευθείας στην Debian

• Στόχος  του  να  δώσει  επιπλέον  ευκολία  εγκατάστασης  και  χρήσης  χωρίς  επιπλέον

προσπάθεια

• Διαθέτει  δικά του εργαλεία παραμετροποίησης και  έχει  αναπτύξει  το δικό του γραφικό

περιβάλλον  που  λέγεται  Cinnamon.  Το  cinnamon πλέον  υποστηρίζεται  και  από  άλλες

διανομές.
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Fedora (fedoraproject.org)

• Χρησιμοποιεί πακέτα μορφής rpm

• Βασίστηκε αρχικά στη διανομή Red Hat και εξακολουθεί να υποστηρίζεται ως ένα βαθμό 

από προγραμματιστές της Red Hat.

• Απευθύνεται τόσο σε αρχάριους όσο και σε προχωρημένους χρήστες

• Χρησιμοποιεί το πρόγραμμα Yum για την εγκατάσταση και απεγκατάσταση προγραμμάτων

• Διαθέτει πολύ ενεργή κοινότητα για θέματα υποστήριξης

Slackware (www.slackware.com)

• Διανομή με μεγάλη ιστορία και αρκετούς φανατικούς χρήστες

• Σκληροπυρηνικό  linux  αφού  δεν  υπάρχουν  μεγάλες  διευκολύνσεις  ως  προς  την

εγκατάσταση των προγραμμάτων και των οδηγών

• Απευθύνεται στους έμπειρους χρήστες

• Σταθερή διανομή

• Αρχικά δημιουργήθηκε από τον Linus Torvalds

• Η παλαιότερη ενεργή διανομή
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Puppy (www.puppylinux.com)

• Πολύ μικρή διανομή και πολύ γρήγορη

• Φορτώνεται ολοκληρωτικά στη μνήμη RAM

• Μπορεί  να  τρέχει  από  CD,  φλασάκι  ή  ακόμη  και  από  δισκέτα,  το  οποίο  μπορεί  να

αφαιρεθεί στη συνέχεια αφού το λειτουργικό φορτώνεται εξ' ολοκλήρου στη RAM

• Κατάλληλο για παλιούς υπολογιστές χωρίς πολλές δυνατότητες

Red Hat Enterprise Linux – RHEL (www.redhat.com)

• Θεωρείτε εμπορική διανομή και απευθύνεται σε servers

• Η  Red  Hat  προσθέρει  υποστήριξη  εκπαίδευση  και  προσφέρει  το  πρόγραμμα

πιστοποίησης Red Hat Certification Program.

• Παρόλο  που  η  Red  Hat  εφαρμόζει  αυστηρή  πολιτική  για  τον  περιορισμό  της

αναδιανομής του συστήματος χωρίς την άδειά της, έχει ανοικτό τον κωδικα. 

• Η εταιρία βοηθά και την ανάπτυξη του Fedora που αποτελεί ελεύθερη διανομή για

οικιακή χρήση (και όχι μόνο).

• Η διανομή CentOS είναι ελεύθερη και 100% συμβατή με την RHEL. Είναι σε πλήρη

συμφωνία με την πολιτική αναδιανομής της Red Hat. 
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Mageia (www.mageia.org)

• Διανομή που απευύνεται στον απλό χρήστη και θεωρείται κατάλληλη για την εύκολη

μετάβαση από τα Windows στο Linux.

• Δημιουργήθηκε το 2010 ως κλώνος της γαλλικής διανομής  Mandriva Linux από

πρώην υπαλλήλους της εταιρίας.

• Αναπτύχθηκε από την κοινότητα ως ένα ελεύθερο λειτουργικό σύστημα.

• Άλλοι παρόμοιοι κλώνοι του Mandriva αποτελούν το PCLinuxOS (από το 2003) και

το OpenMandriva.

Gentoo Linux (www.gentoo.org)

• Γρήγορη διανομή που απευθύνεται κυρίως σε έμπειρους χρήστες και επαγγελματίες.

• Χρησιμοποιεί τον διαχειριστή πακέτων Portage για την εγκατάσταση και ενημέρωση

των προγραμμάτων.

• Κάνει  μεταγλώτισση  από  την  αρχή  στα  περισσότερα  προγράμματα  που

εγκαθίστανται. Το αποτέλεσμα είναι να είναι βελτιστοποιημένα τα προγράμματα για

την συγκεκριμένη αρχιτεκτονική.

• Εκλέγεται κάθε χρόνο επταμελής επιτροπή από τη κοινότητα που είναι υπεύθυνη για

τη λήψη αποφάσεων που αφορούν την εξέλιξη του Gentoo.
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Arch Linux (www.archlinux.org)

• Απλή και γρήγορη διανομή που απευθύνεται σε απλούς αλλά και προχωρημένους

χρήστες Linux που αναπτύχθηκε στον Καναδά.

• Χρησιμοποιεί τον διαχειριστή πακέτων pacman.

• Είναι κυλιόμενη (rolling) διανομή και επομένως δεν χρειάζεται η αναβάθμιση σε μία

νεώτερη διανομή αλλά τα πακέτα αναεώνονται με αυτόματο τρόπο.

OpenSUSE (www.opensuse.org)

• Δημοφιλής διανομή που απευθύνεται  σε  απλούς και  προχωρημένους χρήστες και

επικεντρώνεται στην ευκολία χρήσης.

• Χρησιμοποεί τον διαχειριστή συστήματος και πακέτων YaST.

• Έχει την υποστήριξη της (πρώην) Novell.

Kali Linux (www.kali.org)

• Προσφέρει πολλά εργαλεία για προγράμματα που αφορούν την ασφάλεια και την

ιδιοτικότητα.

• Παλαιότερα ήταν γνωστό ως BackTrack.

• Υποστήριξη επεξεργαστών ARM (αρχιτεκτονική RISC) που χρησιμοποιούν πολλά

συσκευές όπως κινητά, tablets κτλ.
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FreeBSD (www.freebsd.org)

• Αποτελεί έναν από τους διαδόχους του BSD, όπως και τα OpenBSD, NetBSD κτλ.

Ουσιαστικά δεν είναι διανομή Linux (αν και μοιάζει πάρα πολυ) και βασίζεται στο

Berkeley Unix. Πάνω του βασίζεται το PC-BSD.

• Σε  αντίθεση με το Linux δεν παρέχει μόνο τον πυρήνα (kernel) αλλά και το σύνολο

των drivers και των άλλων προγραμμάτων.

• Το BSD κάνει χρήση της άδειας BSD ενώ αντίθετα το Linux της GPL (GNU). Με

την GPL θα πρέπει να είναι διαθέσιμος ο κώδικας για κάθε πρόγραμμα ενώ με την

BSD δεν είναι απαραίτητο. 
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www.distrowatch.com

H.P.D. = Hits Per Day
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X Windows

Tα  X  Windows  είναι  ένα  σύνολο  βιβλιοθηκών  που  παρέχουν  ένα  πλαίσιο  (framework)  που

αποτελεί τη βάση για το γραφικό περιβάλλον σε Unix-like συστήματα όπως το Linux. Αφορά τη

σχεδίαση  και  μετακίνηση  παραθύρων  στην  οθόνη,  την  υποστήριξη  μονάδων εισόδου  όπως  το

ποντίκι κτλ.  Ξεκίνησε στο ΜΙΤ και βρίσκεται στην έκδοση Χ11 από το 1987. Τα Χ Windows

χρησιμοποιούν  το  μοντέλο  client-server.  O  X  server  μπορεί  να  δεχθεί  αιτήσεις  για  γραφική

απεικόνιση από προγράμματα (clients) που μπορεί να βρίσκονται ακόμη και σε απομακρυσμένους

σταθμούς. 

Υπάρχουν  προσπάθειες  για  τη  δημιουργία  ενός  καλύτερου  και  πιο  σύγχρονου  server  που  θα

αντικαταστήσει  τον Χ server  σε Unix-like συστήματα,  όπως ο  Wayland που αναπτύσεται  από

ομάδα εθελοντών και ο  Μir που αναπτύσεται από την Canonical (και ξεκίνησε ως κλώνος του

Wayland). 

Γραφικό περιβάλλον

Υπάρχει  ένα  πλήθος  από  διάφορα  γραφικά  περιβάλλοντα  και  διαχειριστές  παραθύρων  που

υποστηρίζονται από το Linux και στην ουσία λειτουργούν πάνω από τα X Windows. Μπορούμε να

έχουμε περισσότερα από ένα εγκατεστημένα ταυτόχρονα και να επιλέγουμε ποιο θέλουμε κατά την

είσοδό μας στο γραφικό περιβάλλων.
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Μερικά δημοφιλή γραφικά περιβάλλοντα είναι τα εξής:

•  Unity

•  Cinnamon 

•  Gnome

•  KDE

•  Mate

•  XFCE

•  LXDE 

•  Enlightenment (e17)

• OpenBox

• Fluxbox

• AwsomeWM

• WindowMaker

Unity (https://unity.ubuntu.com/)

Αναπτύχθηκε από την Canonical για το Ububtu  (πάνω σε περιβάλλον gnome). Σχεδιάστηκε έτσι

ώστε να έχει καλά αποτελέσματα και σε μικρές οθόνες (laptops, netbooks, tablets).
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KDE (http://www.kde.org/)

Διαδεδομένο  περιβάλλον  που  χρησιμοποιείται  από  διάφορες  δημοφιλείς  διανομές  όπως  το

OpenSUSE και το Kubuntu

Cinnamon (http://cinnamon.linuxmint.com/)

Αναπτύχθηκε αρχικά για το Linux Mint ως μία παραλλαγή (fork) του gnome shell.
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XFCE (http://www.xfce.org/)

Ελαφρύ και γρήγορο γραφικό περιβάλλον

LXDE (http://lxde.org/)

Ελαφρύ και γρήγορο γραφικό περιβάλλον. Χρησιμοποιεί πολύ λίγη μνήμη. Κατάλληλο ακόμη και

για παλιούς υπολογιστές. 

Για ελληνικά δίνουμε την εντολή: setxkbmap -layout "us,gr"  -option "grp:lalt_lshift_toggle"
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Εγκατάσταση του Linux

Για  όλες  τις  διανομές  υπάρχει  ελεύθερα  διαθέσιμη  η  ISO εικόνα τους  στο  Internet  την  οποία

μπορούμε να κατεβάσουμε και να χρησιμοποιήσουμε για εγκατάσταση.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να δοκιμάσουμε και να χρησιμοποιήσουμε μία διανομή Linux:

• Multiple (Dual) Boot

• Μπορούμε να έχουμε περισσότερα από ένα Λειτουργικά Συστήματα εγκατεστημένα.

•  Διαφορετικό partition για το κάθε λειτουργικό σύστημα.

•  Κατά την εκκίνηση επιλέγουμε πιο λειτουργικό σύστημα θα φορτώσει.

• Ως  μοναδικό λειτουργικό σύστημα

• Live CD (DVD) ή Flash

• Μπορούμε να γράψουμε την ISO εικόνα της διανομής σε DVD ή CD και να 

κάνουμε εκκίνηση από εκεί.

•  Εκτελείται πιο αργά.

•  Ότι αλλαγές κάνουμε στην παραμετροποίηση χάνονται όταν κάνουμε επανεκκίνηση

•  Ίσως δεν έχουμε αρκετό χώρο για αποθήκευση.

•  Χρήσιμη λύση αν θέλουμε να δοκιμάσουμε ή να μάθουμε κάποια πράγματα για μία 

διανομή.

• Με προγράμματα όπως το Universal USB Installer, το Unetbootin,  το YUMI κτλ. 

μπορούμε να κάνουμε bootable USB και να γράψουμε την εικόνα ISO της διανομής 

σε συσκευή USB.

• Εικονικό περιβάλλον (π.χ. VirtualBox)

• To VirtualBox είναι λογισμικό που παρέχεται δωρεάν από την Oracle (παλαιότερα

Sun).

• Δημιουργεί  ένα  εικονικό  περιβάλλον  όπου  μπορεί  να  γίνει  εγκατάσταση  και  να

τρέξει ένα λειτουργικό σύστημα.

• Μπορούμε π.χ. να έχουμε 

• Ubuntu μέσα στα Windows 7 ή το αντίστροφο

• Mint μέσα στο Ubuntu ή το αντίστροφο

• Windows 8 μέσα σε Windows 7 ή το αντίστροφο

• οποιοδήποτε συνδυασμό με 2 ή περισσότερα λειτουργικά συστήματα

•  Κατεβάζουμε την έκδοση του VirtualBox για το βασικό μας λειτουργικό σύστημα

και μέσα από αυτό κάνουμε εγκατάσταση όποιο άλλο λειτουργικό θέλουμε.

• Χρήσιμο για εκπαιδευτικούς λόγους αλλά και για δοκιμές λογισμικού 
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Εκτέλεση Virtual Box και επιλογή για New Virtual Machine

Επιλέγουμε το Λειτουργικό Σύστημα που θέλουμε να εγκαταστήσουμε
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Ορίζουμε το μέγεθος της μνήμης RAM

Ορίζουμε το μέγεθος δίσκου
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Ορίζουμε που  βρίσκεται η εικόνα ISO

Πατάμε Start έτσι ώστε να ξεκινήσει η εγκατάσταση.

Αφού κάνουμε  την εγκατάσταση θα πρέπει να επιλέξουμε Devices / Install Guest Additions και να 

απαντήσουμε Yes στο ερώτημα αν επιθυμούμε να κατεβάσει τα Additions από το Internet.

Μερικά χρήσιμα shortcuts:

• Δεξί Control + F για να πάμε σε Full Screen ή για να βγούμε από Full Screen

• Δεξί Control + Home για να εμφανιστεί το μενού επιλογών όσο είμαστε σε Full Screen

• Δεξί Control + I για να ενεργοποιήσουμε ή απενεργοποιήσουμε την ενσωμάτωση του δείκτη

ποντικιού στην εικονική μηχανή

• Δεξί Control + Delete για να στείλουμε σήμα Control-Alt-Delete στην εικονική μηχανή.
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Εγκατάσταση Ubuntu

To Ubuntu βγαίνει σε νέα έκδοση κάθε 6 μήνες, τον 4ο και τον 10ο μήνα του έτους. Ο αριθμός της 

έκδοσης περιλαμβάνει το έτος και τον μήνα της έκδοσης. Π.χ. η έκδοση 14.10 αναφέρεται στο 2014

τον 10ο μήνα (Οκτώβριο). Οι εκδόσεις 12.04 και 14.04 είναι LTS (υποστήριξη 3 ή 5 χρόνια).

Για εγκατάσταση μαζί με άλλο λειτουργικό σύστημα θα πρέπει να επιλέξουμε “Something else”:

Γίνεται εντοπισμός των άλλων ήδη εγκατεστημένων λειτουργικών συστημάτων:
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Επιλογή δίσκου όπου θα γίνει η εγκατάσταση

Θα πρέπει να ορίσουμε το δίσκο όπου θα γίνει η εγκατάσταση του Ubuntu. Καλά είναι να έχει

δημιουργηθεί προηγουμένως ένα partition ή να έχει ελευθερωθεί χώρος έτσι ώστε να εγκατασταθεί

το Ubuntu. Η δημιουργία partition μπορεί να γίνει με εργαλεία όπως το GParted ή ακόμη και μέσα

από τη διαχείριση των Windows.

Δημιουργία νέου partition

Θα πρέπει να καθορίσουμε mount point: 
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Swap partition

Μπορούμε αν θέλουμε να δηλώσουμε ένα μικρό partition για swapping.

Επιλέγουμε ζώνη ώρας
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Επιλέγουμε πληκτρολόγιο

Δίνουμε τα στοιχεία μας

και ξεκινάει η εγκατάσταση.
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GParted (http://gparted.org/)

Καλά  είναι  πριν  ξεκινήσει  η  εγκατάσταση  να  έχει  ήδη  δημιουργηθεί  το  partition  όπου  θα

εγκαταστήσουμε τη διανομή μας. Αυτό μπορεί να γίνει με εργαλεία όπως το GParted. Το GParted

είναι  ελεύθερο λογισμικό και  μπορεί  να χρησιμοποιηθεί  για λειτουργίες όπως δημιουργία νέου

partition, διαγραφή partition, αλλαγή μεγέθους partition κτλ. 

Πολλές διανομές η εικόνα ISO εγκατάστασης είναι και Live CD όπου έχουν ήδη διαθέσιμο το

GParted. Επομένως προτού προχωρήσουμε στην εγκατάσταση μπορούμε να μπούμε πρώτα live στο

σύστημα, να κάνουμε partitions με το Gparted και μετά να κάνουμε επανεκκίνηση και να κάνουμε

την εγκατάσταση.

Το GParted υπάρχει και το ίδιο σε εικόνα ISO για live CD. Επομένως μπορεί κάποιος να κάνει

εκκίνηση από την εικόνα αυτή και να αλλάξει τα partitions για οποιοδήποτε σύστημα.
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Εκδόσεις Ubuntu

Έκδοση Ονομασία

Ubuntu 14.10 Utopic Unicorn

Ubuntu 14.04 LTS Trusty Tahr

Ubuntu 13.10 Saucy Salamander

Ubuntu 13.04 Raring Ringtail

Ubuntu 12.10 Quantal Quetzal

Ubuntu 12.04 LTS Precise Pangolin

Ubuntu 11.10 Oneiric Ocelot

Ubuntu 11.04 Natty Narwhal

Ubuntu 10.10 Maverick Meerkat

Ubuntu 10.04 LTS Lucid Lynx

Ενημέρωση (update) του συστήματος

Καλά είναι μετά την εγκατάσταση και σε τακτικά χρονικά διαστήματα να καλέσουμε τον Update

Manager έτσι ώστε να γίνει ενημέρωση του συστήματος.
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Στο  Ubuntu  14.04  από  το  System  Settings  μπορούμε  να  ρυθμίσουμε  τις  επιλογές  για  τις

ενημερώσεις:
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Unity

To Unity είναι ένα γραφικό περιβάλλον (graphical shell) το οποίο λειτουργεί πάνω απότο Gnome

διαχειριστή παραθύρων και σχεδιάστηκε με σκοπό την καλύτερη διαχείριση του χώρου έτσι ώστε,

το Ubuntu να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο και σε μικρότερες συσκευές.  

O launcher βρίσκεται στο αριστερό μέρος της οθόνης και μέσω αυτού μπορούμε να εκτελέσουμε

προγράμματα ή να βλέπουμε τα προγράμματα που ήδη εκτελούνται. Κάνοντας δεξί κλικ σε ένα

εικονίδιο μπορούμε να δούμε τις επιπλέον επιλογές που έχει η αντίστοιχη επιλογή. Επιλέγοντας

Unlock from Launcher αφαιρούμε μία εφαρμογή από τον launcher. Αντίστροφα για μία εφαρμογή

που ήδη εκτελείται μπορούμε να επιλέξουμε Lock to Launcher ώστε να υπάρχει μόνιμα. Με drag &

drop μπορούμε να αλλάξουμε τις θέσεις των εικονιδίων.
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Με το εικονίδιο του Dash μπορούμε να δούμε τις εφαρμογές και τα αρχεία που χρησιμοποιήσαμε

πρόσφατα.

Μπορούμε επίσης να αναζητήσουμε και να εκτελέσουμε μία εφαρμογή του συστήματός μας:

Στην περιοχή  των  indicators (πανω και  δεξιά  της  οθόνης)  υπάρχουν χρήσιμες  εφαρμογές  που

αφορούν τις συνδέσεις δικτύου, τον ήχο, την ώρα, τη δυνατότητα επανεκκίνησης κτλ.
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Ρυθμίσεις του συστήματος

Με τις ρυθμίσεις του συστήματος (System Settings), μπορούμε να ρυθμίσουμε όλες τις επιλογές

του συστήματός μας. Με την επιλογή Keyboard Layout μπορούμε να προσθέσουμε την ελληνική

γλώσσα και  το  συνδυασμό των πλήκτρων με  τον  οποίο  κάνουμε αλλαγή γλώσσας.  Μπορούμε

επίσης  να  ενεργοποιήσουμε  την  ακολουθία  Control-Alt-Backspace ώστε  να  τερματίζει  τα

X-Windows όπως και πολλές άλλες  ρυθμίσεις.
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Διαχείριση προγραμμάτων με το Synaptic

Το  Synaptic είναι  ένα  γραφικό  περιβάλλον  (front-end)  που  μπορεί  να  διαχειρίζεται  και  να

εγκαθιστά  πακέτα  deb (διανομές  Ubuntu,  Mint,  Debian  κλπ).  Παρόλα  αυτά  μπορεί  να

χρησιμοποιηθεί ακόμη και σε διανομές που κάνουν χρήση πακέτων rpm (Fedora, Red Hat κλπ), αν

και αυτές οι διανομές παρέχουν δικούς τους διαχειριστές πακέτων. 

Τα πακέτα που εγκαθιστά τα βρίσκει σε συγκεκριμένα  αποθετήρια (repositories). Υπάρχουν τα

επίσημα αποθετήρια του Ubuntu αλλά υπάρχουν και αποθετήρια από άλλες πηγές. Αν θέλουμε να

εγκαταστήσουμε λογισμικό από το αποθετήριο μίας τρίτης πηγής, θα πρέπει να την προσθέσουμε

στην λίστα των διαθέσιμων αποθετηρίων του Ubuntu.  Καλά είναι  να προσθέτουμε αποθετήρια

λογισμικού μόνο από πηγές που εμπιστευόμαστε. Τα αποθετήρια λογισμικού τρίτων δεν ελέγχονται

για  την  ασφάλεια  από  τα  μέλη  του  Ubuntu,  και  ίσως  περιέχουν  λογισμικό  επιβλαβές  για  τον

υπολογιστή μας. 

Μπορούμε να κάνουμε  Reload ώστε να επαναφορτώσουμε τα πακέτα από τα αποθετήρια όπου

βρίσκονται.  Πατώντας  Settings/Preferences μπορούμε να ρυθμίσουμε τον διαχειριστή πακέτων

ενώ  με  Settings/Repositories μπορούμε  να  ρυθμίσουμε  τα  αποθετήρια   από  όπου  γίνεται  η

εγκατάσταση των προγραμμάτων. 

Για να προσθέσουμε ένα νέο αποθετήριο θα πρέπει να κάνουμρ Add (πρροσθήκη) και εισάγουμε

την  γραμμή  APT του  αποθετηρίου.  Αυτή  θα  πρέπει  να  είναι  διαθέσιμη  στην  ιστοσελίδα  του

αποθετηρίου και θα πρέπει να μοιάζει με:

deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/   maverick   main

Με τη λέξη maverick προσδιορίζεται  η έκδοση του Ubuntu για την οποία ενδιαφερόμαστε.
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 Υπάρχουν 4 κατηγορίες πακέτων:

• main, με λογισμικό που υποστηρίζεται επίσημα

• restricted, με λογισμικό το οποία δεν έχει άδεια πλήρους ελευθερίας

• universe, με λογισμικό που βγαίνει από την κοινότητα (χρήστες)

• multiverse, λογισμικό που δεν είναι ελεύθερο

Μπορούμε να προσθέσουμε και PPAs. Ένα  PPA (Personal Package Archive) περιέχει επιπλέον

πακέτα που δεν συμπεριλαμβάνονται  στα στάνταρ πακέτα του Ubuntu ή τις  νεότερες  εκδόσεις

κάποιων προγραμμάτων. Με τον τρόπο αυτό η Canonical επιτρέπει να έχουμε μία ανανεωμένη

έκδοση ενός προγράμματος πριν αυτό μπει στα επίσημα  αποθετήρια  (που ίσως γίνει στην επόμενη

έκδοση).  Θα πρέπει  και  πάλι  να  έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στον  δημιουργό του  πακέτου για

λόγους ασφαλείας.
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Στο αρχείο /etc/apt/sources.list και στον φάκελο /etc/apt/sources.list.d/ υπάρχουν οι ρυθμίσεις με

τα αποθετήρια. Μπορούμε να τα δούμε ή ακόμη και να τα τροποποιήσουμε (με sudo). Τα αρχεία

αυτά περιέχουν γραμμές (apt lines) της μορφής:

     deb http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise main restricted

όπου precise είναι η έκδοση του Ubuntu (η 12.04) και main και restricred τα sections από όπου

μπορούμε να πάρουμε πακέτα (μπορούμε να έχουμε ένα ή περισσότερα sections)

• Οι γραμμές που ξεκινούν με deb-src αναφέρονται στον κώδικα (source) των πακέτων

• Οι γραμμές που ξεκινούν με δίεση (#) είναι σχόλια.

Ubuntu Software Center

Η εγκατάσταση και  απεγκατάσταση προγραμμάτων στο Ubuntu μπορεί  να  γίνει  με  το  Ubuntu

Software Center αντί να γίνει με το Synaptic. Μόνο ένα από τα δύο προγράμματα μπορεί να είναι

ανοικτό  κάθε  στιγμή  και  να  εγκαθιστά  προγράμματα  αφού  δεν  μπορούν  να  λειτουργήσουν

ταυτόχρονα.

• Και  μέσα  από  το  Software  Center  μπορούμε  να  δούμε  τις  ρυθμίσεις  των  repositories

πατώντας Edit/Software sources...

Άλλες διανομές περιέχουν παρόμοια προγράμματα εγκατάστασης λογισμικού. Για παράδειγμα στο

Linux Mint, εκτός του Synaptic, υπάρχει και ο mintInstall Siftware Manager.
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Εγκατάσταση από τη γραμμή  εντολών

Με το Synaptic μπορούμε να αναζητήσουμε ένα πακέτο δίνοντας μέρος του ονόματός του και στη

συνέχεια να το κάνουμε εγκατάσταση. Εγκαθιστά και όλα τα άλλα πακέτα και βιβλιοθήκες από τα

οποία εξαρτάται το πακέτο που θέλουμε  να εφκαταστήσουμε. Με  τον τρόπο αυτό έχουμε  εύκολη

εγκατάσταση ενός προγράμματος. Όμως η εγκατάσταση Μπορούμε να εγκαταστήσουμε πακέτα και

από τη γραμμή εντολών:

sudo apt-get install <όνομα πακέτου>

Αντίστοιχα με 

sudo apt-get remove <όνομα πακέτου> 

κάνουμε απεγκατάσταση ενός προγράμματος.

Με 

sudo apt-get update 

μπορούμε να κάνουμε ανανέωση του περιεχομένου των προγραμμάτων από τα αποθετήρια.

Με sudo apt-get upgrade για αναβάθμιση όλων των πακέτων που είναι εγκατεστημένα.  

Για ναδιορθώσουμε τυχόν σφαλματα τα οποία έχουν έρθει από εγκαταστάσεις που δεν έχουν

γίνει σωστά  μπορούμε να δώσουμε 

sudo apt-get install -f

Μπορούμε να προσθέσουμε νέα αποθετήρια και από τη γραμμή εντολών δίνοντας π.χ.:

sudo add-apt-repository "deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ saucy universe multiverse"

Όταν προσθέτουμε ένα νέο repository θα πρέπει να κάνουμε και update:

sudo apt-get update

Για  περισσότερες πληροφορίες  μπορούμε  να δώσουμε man apt-get 

Μπορούμε να προσθέσουμε repositories και με την εντολή add-apt-repository, π.χ.

sudo add-apt-repository ppa:i-nex-development-team/daily

Με

sudo apt-cache search <όνομα> 

μπορούμε να κάνουμε αναζήτηση στα αποθετήρια στα πακέτα ως προς μία λέξη ή

φράση.
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Εγκατάσταση deb αρχείου

Αν ένα πρόγραμμα δεν υπάρχει στα αποθετήρια (repositories), τότε αν υπάρχει διαθέσιμο  το deb

αρχείο για τη συγκεκριμένη έκδοση του Ubuntu/Mint που έχουμε, τότε μπορούμε να το ανοίξουμε

(π.χ. με διπλό κλικ) και να το κάνουμε εγκατάσταση με τον Package Installer με γραφικό τρόπο

(εργαλείο GDebi):

Εναλλακτικά  μπορούμε  να  το  κάνουμε  εγκατάσταση  από  την  γραμμή  εντολών  με  την

εντολή apt-get:

 sudo apt-get install <όνομα πακέτου>

Αν το πακέτο δεν εξαρτάται  από επιπλέον αρχεία και βιβλιοθήκες,  μπορεί  απευθείας να

εγκατασταθεί με 

sudo dpkg -i <όνομα πακέτου>

Το  dpkg δεν  μπορεί  να επιλύσει  και  να  εγκαταστήσει  αυτόματα αλληλοεξαρτήσεις  των

πακέτων που εγκαθιστούμε. Στην ουσία εργαλεία όπως το apt-get, το synaptic, το software

center  κτλ.  κάνουν  χρήση  του  dpkg  για  την  εγκατάσταση  των  πακέτων,  αφού  πρώτα

ελέγξουν για τυχόν αλληλοεξαρτήσεις.

Με

sudo dpkg -r <όνομα προγράμματος(χωρίς έκδοση και .deb)> 

κάνουμε απεγκατάσταση.

Με 

dpkg -l | grep <όνομα προγράμματος>  
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μπορούμε να κάνουμε έλεγχο αν εγκαταστάθηκε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ένα πακέτο είναι διαθέσιμο μόνο σε μορφή rpm. Η μορφή rpm είναι

κατάλληλη για διανομές όπως το Fedora, το RedHat και το Mandriva. Υπάρχει εφαρμογή με το

όνομα  alien που   ίσως  μπορεί  να  μετατρέψει  το  rpm  πακέτο  μας  σε  μορφή  deb

(https://help.ubuntu.com/community/RPM/AlienHowto). 

Αν δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα σε μορφή πακέτου που είναι έτοιμο για εγκατάσταση, θα πρέπει να

βρούμε τον κώδικά του (source). Συνήθως ο κώδικας είναι σε μορφή πακέτου tar και συμπιεσμένο

είτε σε μορφή gz είτε σε μορφή bz2.

Θα  πρέπει  αφού  κατεβάσουμε  το  αρχείο  σε  έναν  φάκελο  να  το  κάνουμε  αποσυμπίεση.  Η

αποσυμπίεση γίνεται με 

> tar -xzvf tarballname.tar.gz

για αρχεία gz ή 

> tar -xjvf tarballname.tar.bz2

για αρχεία bzip2.

Εναλλακτικά, μπορούμε να αποσυμπιέσουμε το αρχείο με 

> gunzip   tarballname.tar.gz

ή

> bunzip2   tarballname.tar.bz2

και μετά δίνουμε

> tar -xvf tarballname.tar

Στη συνέχεια θα πρέπει να διαβάσουμε προσεκτικά τις οδηγίες εγκατάστασης (συνήθως αρχείο

INSTALL ή README.TXT). Συχνά για την εγκατάσταση δίνουμε τις εντολές

> ./configure

> make

> make install

αλλά πάντοτε εξαρτάται από το συγκεκριμένο πρόγραμμα και καλά είναι να ακολουθήσουμε τις

οδηγίες χρήσης.

Η αποσυμπίεση (ή και  συμπίεση) αρχείων μπορεί  αντί  να γίνει  με την εντολή tar,  να γίνει  με

γραφικό τρόπο με χρήση π.χ. του προγράμματος Archive Manager.
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AptURL

H εγκατάσταση μπορεί να γίνει και με χρήση της μεθόδου AptURL. Π.χ. στη γραμμή διευθύνσεων

του προγράμματος πλοήγησης εισάγουμε 

apt:geany

Με τον τρόπο αυτό θα γίνει εγκατάσταση του προγράμματος geany.

Είναι δυνατόν ο δημιουργός μίας ιστοσελίδας να έχει δημιουργήσει το κατάλληλο link: 

<a  href="apt:geany">Click here</a>

και ο χρήστης να μπορεί να κάνει εγκατάσταση του πακέτου με ένα κλικ.Μπορεί να γίνει και η

εγκατάσταση πολλών προγραμμάτων ταυτόχρονα, π.χ.: 

<a  href="apt:package1,package2,package3">Click here</a>

και ο χρήστης να μπορεί να κάνει εγκατάσταση του πακέτου με ένα κλικ.

Για να μπορεί να γίνει χρήση του AptURL θα πρέπει το πρόγραμμα πλοήγησης να υποστηρίζει το

πρωτόκολλο APT. Εάν π.χ. ο firefox έχει εγκατασταθεί στο σύστημά μας από  τα  αποθετήρια,  τότε

εξ ορισμού το υποστηρίζει. Αλλιώς θα πρέπει να γίνει ενεργοποίηση  της  δυνατότητας  αυτής

(https://help.ubuntu.com/community/AptURL). Εάν μας ρωτήσει το πρόγραμμα πλοήγησης για το

ποιο πρόγραμμα θα πρέπει να διαχειριστεί το πακέτο του δίνουμε  τη διαδρομή /usr/bin/apturl.

Terminal

Με Conttol-Alt-T ανοίγει νέο terminal.

Με Conttol-Shift-T ανοίγει νέο καρτέλα (tab) στο terminal.

Λίστα με διάφορους terminal emulators:

http://www.tecmint.com/linux-terminal-emulators/ 
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Βασικές εντολές  Linux

1. man Δίνει πληροφορίες για μία εντολή.
> man chmod

◦ q για να κλείσουμε το man
◦ βελάκια, spacebar για να μετακινηθούμε
◦ με / μπορούμε  να αναζητήσουμε μία λέξη ή φράση
◦ με  Ν πάμε στην επόμενη εμφάνιση της λέξης που αναζητούμε
◦ με Shift-N πάμε στην προηγούμενη εμφάνιση της λέξης

> man  man πληροφοίες για την εντολή man
> man  -f  tail σύντομη περιγραφή για την εντολή tail. Ίδιο με εντολή whatis.
> man -k  hostname εμφανίζει τις εντολές που αναφέρονται στο hostname.

Ίδιο με την εντολή apropos.

2. pwd Εμφανίζει το φάκελο στον οποίο βρισκόμαστε
>pwd

3. ls Εμφανίζει τα αρχεία στο φάκελο που βρισκόμαστε
>ls
>ls -l   εμφανίζει αναλυτικές πληροφορίες για τα αρχεία
>ls -a  εμφανίζει και τα κρυφά αρχεία και φακέλους
>ls -al  εμφανίζει αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα αρχεία (και τα κρυφά)

4. mkdir   Δημιουργία φακέλου
> mkdir  myfolder

5. cd  Αλλαγή φακέλου
> cd  myfolder πηγαίνουμε στο φάκελο myfolder
>cd .. πηγαίνουμε ένα επίπεδο πάνω
>cd πηγαίνουμε στον προσωπικό φάκελό μας (home folder)
>cd ~ πηγαίνουμε στον προσωπικό φάκελό μας (home folder)
>cd - πηγαίνουμε στον προηγούμενο φάκελο (εκεί που είμασταν 

πριν)

6. vi   Πρόγραμμα  για τη σύνταξη αρχείου κειμένου
Έχουμε την κατάσταση εντολών και την κατάσταση εισαγωγής κειμένου. Αρχικά 
είμαστε στηνπρώτη κατάσταση. 

> vi myfile1
Με  a ή i πάμε σε εισαγωγής κειμένου (μετά  ή πριν από το δρομέα αντίστοιχα)
Με ESC επανερχόμαστε σε λειτουργία κατάστασης εντολών
Εντολές (τις  δίνουμε από κατάσταση εντολών):
◦ :w αποθηκεύουμε το αρχείο
◦ :q κλείνουμε τον vi (πρέπει να έχει γίνει αποθήκευση)
◦ :q! κλείνουμε τον vi χωρίς να κάνουμε αποθήκευση
◦ :wq αποθηκεύει  και κάνει αποθήκευση ταυτόχρονα
◦ x διαγραφή του τρέχοντα χαρακτήρα
◦ dd διαγραφή  ολόκληρης γραμμής
◦ dw διαγραφή λέξης όπου βρίσκεται ο δρομέας
◦ . επανάληψη τελευταίας εντολής
◦ u αναίρεση  
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7. cp  Αντιγραφή αρχείου ή φακέλου
>cp  myfile1  myfile2 αντιγράφει ένα αρχείο σε ένα άλλο αρχείο με ίδιο 

     όνομα
>cp /bin/bash  . αντιγράφει το αρχείο bash από το φάκελο /bin στον 

     τρέχοντα φάκελο
      > cp -r  myfolder1  myfolder2     αντιγράφει έναν φάκελο (αναδρομικά δηλ. και τους 

υποφακέλους)

8. mv  Μετονομασία ή μετακίνηση αρχείου ή φακέλου
>mv myfile1 myfile3   αλλαγή ονόματος αρχείου
>mv myfolder1 myfolder2 αλλαγή ονόματος φακέλου
>mv  myfile1  /opt μετακίνηση ενός αρχείου σε άλλο φάκελο (πρέπει

     να έχουμε διακαιώματα να γράψουμε εκεί)

9. rm   Διαγραφή αρχείου ή φακέλου
> rm myfile1 διαγράφει το αρχείο
>rm -r  myfolder1 διαγράφει τον φάκελο (πρέπει να είναι άδειος)
>rm -rf  myfolder1 διαγράφει τον φάκελο ακόμη και να μην είναι άδειος

10. ln   Δημιουργία συμβολικού συνδέσμου
> ln -s  myfolder1/myfile1  mf

11. cat   Εμφάνιση των περιεχομένων ενός αρχείου (πρέπει να είναι αρχείο κειμένου)
> cat myfile1
> cat myfile1  |  less για  να  δούμε τα περιεχόμενα σελίδα-σελίδα
> cat   file1  file2 εμφανίζει 2 αρχεία το ένα μετά το άλλο
> cat   file1 file2 > file3 συγχωνεύει 2 αρχεία σε ένα τρίτο με όνομα file3
> cat file1  >> file4 βάζει στο τέλος του αρχείο file4 τα περιεχόμενα  του file1
> cat  > myfile ότι πληκτρολογούμε αποθηκεύονται στο myfile (Control-D 

για να σταματήσουμε). Αν το αρχείο υπάρχει ήδη, 
διαγράφεται

      > cat >> myfile ότι γράφουμε προστίθεται στο τέλος του αρχείο myfile.

12. chmod   Αλλαγή των δικαιωμάτων που έχουμε σε ένα αρχείο ή φάκελο
> chmod a-w myfile1 αφαιρεί το δικαίωμα εγγραφή για το αρχείο από όλους
> chmod 666 myfile1 δίνει δικαιώματα rw σε όλους
>chmod 700 myfolder1 μόνο ο δημιουργός του φακέλου έχει δικαιώματα rwx

13. file  εμφάνιση του τύπου ενός αρχείου
>file myfile1  μας λέει αν είναι αρχείο κειμένου κτλ.

14. ps  Εμφάνιση όλων των προγραμμάτων (διεργασιών) που εκτελούμε
>ps
>ps -aux
>ps -aux | less      εμφανίζει όλες τις διεργασίες οθόνη-οθόνη (q για να φύγουμε)
>ps -aux | fgrep  fire εμφανίζει τις  διεργασίες που περιέχουν τη λέξη fire

15. kill   Σταματά μία διεργασία
> kill -9  <αριθμός διεργασίας>    
>killall  <όνομα προγράμματος> σταματά όλες τις διεργασίες για  το 

                 συγκεκριμένο όνομα
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16. top  Δείχνει τις διεργασίες και το ποσοστό CPU και μνήμης που καταναλώνουν
> top

17. date Δείχνει ημερομηνία και ώρα (μπορούμε και να την αλλάξουμε αν έχουμε το δικαίωμα)
> date

18. df  Δείχνει τους δίσκους μας και το χώρο που είναι ελεύθερος
> df

19. du  Δείχνει τη χρήση του δίσκου μας ανά φάκελο
> du (Control-C για να σταματήσει)
> du | less

20. uname Δείχνει πληροφορίες για το σύστημά μας
>uname -a

21. ifconfig   Δίνει πληροφορίες για τη δικτυακή μας σύνδεση (ΙΡ διεύθυνση,MAC, mask κτλ)
> ifconfig

22. lshw Δίνει πληροφορίες για το υλικό του υπολογιστή μας
> lshw

23. dmesg  Για να δουύμε τα τελευταία συμβάντα  μηνύματα του συστήματός μας
> dmesg
> dmesg  |  less για να τα βλέπουμε οθόνη - οθόνη
> dmesg  | tail για να  δούμε τα τελευταία 10 μηνύματα

24. fdisk  παίρνουμε πληροφορίες για ένα δίσκο και τα partitions του και μπορούμε να κάνουμε
τροποποιήσεις. Προσοχή κατά τη χρήση της εντολής!!! 

> sudo fdisk /dev/sda Παίρνουμε πληροδορίες για τον δίσκο sda
◦ m για βοήθεια
◦ p για εμφάνιση όλου του πίνακα με τα partitions
◦ l για λίστα με τα συστήματα αρχείων που υποστηρίζονται
◦ d για διαγραφή ενός partition
◦ n για δημιουργία νέου partition
◦ w για να γράψουμε τις αλλαγές
◦ q για να κλείσουμε το πρόγραμμα

25. java 
> java -version για  να δούμε  την έκδοση του JRE 
> javac -version  για  να δούμε ποια έκδοση του JDK είναι εφκατεστημένη (αν είναι).

26. poweroff και halt και για τερματισμό του συστήματος
> sudo poweroff    τερματίζει το σύστημα
> sudo shutdown -P now το ίδιο  με την προηγούμενη
> sudo halt τερματίζει το λειτουργικό σύστημα χωρίς όμως 

     να  σβήσει από το ρεύμα (πρέπει να πατήσουμε  το 
     button για να  σβήσει το ρεύμα

> sudo shutdown -H now το ίδιο με την προηγούμενη
> sudo shutdown -h 18:45 “Server is going down”

προγραμματίζει το σύστημα σε κάποια 
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προγραμματισμένη ώρα και εμφανίζει 
κατάλληλο μήνυμα σε όλους τους χρήστες

27. whereis   μας πληροφορεί για το μονοπάτι όπου βρίσκεται ένα πρόγραμμα
> whereis  ls

28. find κάνουμε αναζήτηση στο σύστημα μας για κάποιο αρχείο με βάση ένα κριτήριο
> find /etc  -name “*network*”
> find  /  -name “*.odt”  2> /dev/null ψάχνει να βρει σε  όλο το δίσκο για έγγραφα

                 Openoffice, χωρίς να εμφανίζει μηνύματα 
λάθους

> find / -name “*.mp3” -size +10000k Αναζητεί στον δίσκο για αρχεία mp3 τα οποίο
                 να έχουν μέγεθος μεγαλύτερο από 1000 KBytes

29. locate  μας πληροφορεί για αρχεία που υπάρχουν στο σύστημά μας
  > locate index.html βρίσκει τη θέση αρχείων με όνομα  index.html
  > locate “*.dat”  -q βρίσκει αρχεία με επέκταση .dat αλλά δεν εμφανίζει μηνύματα

λάθους (ώστε να είναι πιο σαφής η έξοδος)
  >  locate  “.c” -n 10 εμφανίζει τα πρώτα 10 αρχεία που θα βρει με επέκταση .c
H εντολή locate χρησιμοποιεί μία  βάση δεδομένων και ένα σύστημα δεικτοδότησης 
(indexing) για να βρει τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα είναι χωρίς κανένα σφάλμα 
μόνο αν η βάση είναι ενημερωμένη. Η ενημέρωση μπορεί να γίνει με την εντολή updatedb.
Αλλιώς θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την εντολή find.

30. tail εμφανίζει τις τελευταίες γραμμές ενός αρχείου κειμένου (εξ' ορισμού 10 τελευταίες)
> tail  <όνομα αρχείου>
> tail -n 15 <όνομα αρχείου>  για τις τελευταίες 15 γραμμές

31. head εμφανίζει τις πρώτες γραμμές ενός αρχείου κειμένου (εξ' ορισμού 10 πρώτες)
> head  <όνομα αρχείου>
> head -n 15 <όνομα αρχείου>  για τις τελευταίες 15 γραμμές

32. touch   ορίζει το timestamp του αρχείου (πότε τροποποιήθηκε και ανοίχτηκε). Αν δεν 
υπάρχει το αρχείο δημιουργεί ένα κενό.
> touch <όνομα_αρχείου>
> touch  -t 1908140244  test.txt    για τροποποίηση ημερομηνίας στις 19/8/14 στις 02:44

33. tar πακέταρει ένα σύνολο αρχείο (με ή χωρίς συμπίεση)
> tar   zcvf   mydir.tar.gz πακετάρει και συμπιέχει σε μορφή gzip τον φάκελο mydir

και δημιουργεί το αρχείο mydir.tar.gz
>  tar   zcvf   mydir.tar.gz To ίδιο με την προηγούμενη αλλά συμπιέζει σε μορφή bz2
>  tar   jcvf   mydir.tar.gz To ίδιο με την προηγούμενη αλλά συμπιέζει σε μορφή bz2
>  tar   Jcvf   mydir.tar.gz To ίδιο με την προηγούμενη αλλά συμπιέζει σε μορφή xz 

(καλύτερη συμπίεση)
>  tar xvf  mydir.tar.gz κάνει αποσυμπίεση και ξεπακετάρισμα του αρχείου

34. gzip για συμπίεση
gunzip για αποσυμπίεση

> gzip  myfile συμπιέζει το αρχείο myfile και δημιουργεί το myfile.gz
> gunzip myfile.gz αποσυμπιέχει το αρχείο
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35. bzip2 για συμπίεση
bunzip2 για αποσυμπίεση

> bzip2  myfile συμπιέζει το αρχείο myfile και δημιουργεί το myfile.bz2
> bunzip2 myfile.bz2 αποσυμπιέχει το αρχείο

36. whoami δείχνει το όνομα με το οποίο έχουμε συνδεθεί
> whoami

37. who εμφανίζει ποιοι είναι συνδεδεμένοι στο σύστημα και τα τερματικά που έχουν ανοίξει
> who
>  who  -a εμφανίζει πιο πολλές  πληροφορίες και τις διαθέσιμες κονσόλες  

Γενικά υπάρχουν 6 κονσόλες  ανοικτές  ακόμη και όταν είμαστε σε γραφικό περιβάλλον.
Αν πατήσουμε  Control-Alt-F1 τότε πάμε από το  γραφικό περιβάλλον στην 1η κονσόλα. 
Στη συνέχεια πατώντας Alt-F2 πάμε στη δεύτερη, με Alt-F3 στην τρίτη κοκ. Για να 
επανέλθουμε σε γραφικό περιβάλλον πατάμε Alt-F8. Αν το γραφικό  περιβάλλον δεν τρέχει
μπορούμε να πατήσουμε την εντολή startx για να το εκκινήσουμε.

38. id για να δούμε το user ID του χρήστη και τα groups που συμμετέχει.
> id

39. groups   εμφανίζει τα groups που συμμετέχουμε. Αν βάλουμε δίπλα το όνομα ενός χρήστη
εμφανίζει τα groups του χρήστη
> groups εμφανίζει τα groups που συμμετέχουμε
> groups  user1 εμφανίζει τα groups που συμμετέχει ο χρήστης user1

40. chown επιτρέπει να αλλάξουμε τον ιδιοκτήτη (owner) ενός αρχείου ή φακέλου
> chown  user1  file1 ως owner του file1 θα είναι ο user1
> chown  user1:group1  directory1 ρυθμίζω οwner και group για έναν φάκελο

41. history   δίνει μία λίστα  με τις πιο πρόσφατες εντολές που εκτελέσαμε. Οι εντολές έχουν 
αρίθμηση. Αν γράψουμε ! και μετά τον αριθμό της εντολής (και Enter) εκττελούμε την 
εντολή αυτή.
> history

42. xkill αλλάζει τη μορφή του δείκτη του ποντικιού ο οποίος παίρνει τη μορφή ενός Χ. Στη
συνέχεια μπορούμε να τερματίσουμε το πρόγραμμα πάνω στο οποίο θα κάνουμε κλικ. Είναι 
χρήσιμο σε περιπτώσεις όπου κολλάει κάποιο πρόγραμμα. Αν δεν θέλουμε να τερματίσουμε
κάποιο πρόγραμμα μπορούμε να πατήσουμε Control-C για να το ακυρώσουμε.
> xkill 

43. hostname  εμφανίζει και επιτρέπει την τροποποίηση του ονόματος υπολογιστή
> hostname εμφανίζει το όνομα υπολογιστή
> hostname  mypc αλλάζει το όνομα υπολογιστή σε mypc

44. domainname  εμφανίζει και επιτρέπει την τροποποίηση του ονόματος domain που έχουμε
> domainname εμφανίζει το όνομα domain
> sudo domainname  mydomain.gr αλλάζει το domain

45. tac εμφανίζει τις γραμμές ενός  αρχείου κειμένου ανάποδα
> tac  myfile
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46. sort  ταξινομεί τα περιεχόμενα ενός αρχείου σε αύξουσα σειρά
> sort  myfile εμφανίζει τα περιεχόμενα  του αρχείου ταξινομημένα
>  sort -r myfile εμφανίζει τα περιεχόμενα  σε αντίστροφη σειρά
> sort   -u file1  > file2 τοποθετεί  τα ταξινομημένα  δεδομένα  στο αρχείο file2.

Οι ίδιες γραμμές αγνοούνται (παράμετρος -u)
> sort  file1 file2 >> file3 συγχωνεύει και  ταξινομεί τα file1, file2 και τοποθετεί 

τα περιεχόμενα  στο file3 (χωρίς να το διαγράφει αν υπάρχει)

47. split χωρίζει ένα αρχείο σε ίσομεγέθη αρχεία μικρότερου μεγέθους που το καθένα έχει 
μέχρι 1000 γραμμές
> split myfile

48. tr   κάνει μετατροπές σε ένα αρχείο
> cat myfile1 |  a-z A-Z  > myfile10   μετατρέπει τα μικρά σε κεφαλαία στο myfile1 

       και τοποθετεί το νέο κείμενο στο αρχείο myfile10 

49. tee Παίρνει την έξοδο ενός προγράμματος και ενώ την εμφανίζει στην οθόνη, τη γράφει και 
σε αρχείο
>  ls  -l  |  tee  newfile τα αποτελέσματα του ls -l τα δείχνει στην οθόνη και τα 

αποθηκεύει στο αρχείο newfile
50. lp Εκτυπώνει ένα αρχείο

> lp  myfile εκτυπώνει το αρχείο στον default printer
> lp  -d <printer_name>  myfile εκτυπώνει σε συγκεκριμένο εκτυπωτή

51. lpstat δείχνει τηνκατάσταση των εκτυπωτών
> lpstat  -p  -d λίστα με  τους εκτυπωτές και την κατάστασή τους
> lpstat -a εμφανίζει σε τις εργασίες που εκτυπώνουν

52. mount για την προσάρτηση ενός δίσκου στο σύστημα αρχείων μας
> mount  -t  iso9660  /dev/cdron  /mnt/cdrom

προσαρτεί ένα cdrom (μονάδα δίσκου /dev/cdrom) με σύστημα αρχείων
τύπου iso9660 στονφάκελο /mnt/cdrom

> umount  /dev/cdrom αναιρεί την προσάρτηση του cdrom
> umount  /mnt/cdrom όμοια με την προηγούμενη
> mount εμφανίζει όλους  τους δίσκους που έχουμε κάνει mount

53. alias  δημιουργεί μία εντολή η οποία ουσιαστικά είναι ψευδώνυμο μία άλλης
> alias  dir=”ls -l”
> alias  ls=”ls -a”
> alias rm=”rm -i”
> alias εμφανίζει όλα τα  aliases

54. wc  δίνει στατιστικά για ένα αρχείο
> wc myfile εμφανίζει αριθμό γραμμών, λέξεων και χαρακτήρων
> wc -l myfile εμφανίζει αριθμό  γραμμών
> wc -w myfile εμφανίζει αριθμό  λέξεων
> wc -c myfile εμφανίζει αριθμό  χαρακτήρων

55.  su Επιτρέπει να μπούμε στο σύστημα σαν άλλος χρήστης (αν ξέρουμε τον κωδικό του)
>  su  user2 αν υπάρχει ο χρήστης 2 θα  ζητήσει το κωδικό του
> su  -l  user2 θα πάει επιπλέον στον προσωπικό φάκελο  του user2 και θα εκτελέσει

τυχόν προγράμματα που εκτελούνται κατά το login του
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> su με την εντολή αυτή ζητάμε να γίνουμε root (διαχειριστές)

56. passwd  επιτρέπει την αλλαγή του κωδικού μας
> passwd ο χρήστης αλλάζει το δικό του password
> passwd  user5 ο διαχειριστής μπορεί να αλλάξει τον κωδικό άλλωνχρηστών

57. wget για να  κατεβάσουμε ένα ή περισσότερα αρχεία από το Internet.

> wget <link>  για να κατεβάσουμε το αρχείο που αντιστοιχεί σε έναν σύνδεσμο (link)

>wget -c  link  για να κάνουμε επανεκκίνηση του download ενός αρχείου μετά από διακοπή

> wget  -i  filenames.txt   για  να  κατεβάσουμε όλα τα  αρχεία των οποίων οι  σύνδεσμοι

βρίσκονται αποθηκευμένοι στο αρχείο filenames.txt

58. nmap  port scanner από τηνγραμμή εντολών

> nmap  -sP 192.168.2.0/24  για να ψάξει για διαθέσιμες τοπικές διευθύνσεις στο δίκτυό μας

(αν το IP μας είναι το 192.168.2.0 με μάσκα υποδικτύου 255.255.255.0)
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Εκτυπωτές

• CUPS (Common  UNIX  Printing  System):  Σύστημα  εκτύπωσης   που  είναι  ελεύθερα

διαθέσιμο  και  χρησιμοποιείται  από  τις  περισσότερες  διανομές  Linux.  Διαχειρίζεται

εκτυπώσεις και τις ουρές εκτύπωσης και υποστηρίζει το Internet Printing Protocol (IPP) για

δικτυακές  εκτυπώσεις.  Υποστηρίζει  επίσης  PostScript  Printer  Description  (PPD)  και

αυτόματη αναζήτηση για δικτυακούς εκτυπωτές. 

• Υποστηρίζει απλό web-based εργαλεία για διαχείριση και ρύθμιση εκτυπωτών

(http://localhost:631)

• HPLIP (Hewlett-Packard  Linux  Imaging  & Printing).  Ένα  project  για  την  υποστήριξη

εκτυπωτών,  scanner  και  fax  από  την  εταιρεία  Hewlett-packard.  Παρέχει  οδηγούς  και

γραφικό  περιβάλλον  για  τη  διαχείριση  τέτοιων  συσκευών.  Υπάρχει  διαθέσιμο  στα

αποθετήρια του Synaptic. 

• sudo system-config-printer για προσθήκη και διαχείριση εκτυπωτών
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gnome-system-monitor

• Βλέπουμε πληροφορίες όπως:

• Οι διεργασίες που τρέχουν, το ποσοστό της CPU που καταναλώνουν κτλ. Μπορούμε

να σταματήσουμε μία διεργασία 

• CPU, Memory, swap και network history

• Τους δίσκους που έχουν προσαρτηθεί στο file system μας (που έγιναν mount)

• με sudo gnome-system-monitor βλέπουμε τις διεργασίες και του root

Με  δεξί  κλικ  πάνω  σε  μία  διεργασία  μπορούμε  να  σταματήσουμε  μία  υπηρεσία,  να  την

τερματίσουμε, να δούμε τα αρχεία που έχει ανοικτά, το χώρο μνήμης που καταλαμβάνει κτλ.
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Οι πληροφορίες για τις διεργασίες που τρέχουν κάθε χρονική στιγμή αποθηκεύονται στο 

σύστημα αρχείων proc, όπου για κάθε διεργασία αποθηκεύει τα αρχεία που έχει ανοικτά, ο 

φάκελος όπου τρέχει το πρόγραμμα, η μνήμη που χρησιμοποιεί κτλ.

• Π.χ. δίνοντας 

less /proc/meminfo 

πληροφορίες σχετικά με την κύρια μνήμη, ενώ με

less /proc/cpuinfo 

για πληροφορίες σχετικές με τον επεξεργαστή

Τα  services του συστήματος μπορούμε να τα δούμε και να τα διαχειριστούμε και με εντολές όπως:

• initctl list για να δούμε τα services που τρέχουν κατά την εκκίνηση του συστήματος (και

την κατάστασή τους)

• initctl start <όνομα service> για εκκίνηση ενός service

• initctl stop <όνομα service> για παύση ενός service

initctl status <όνομα service> για προβολή της κατάστασης ενός service

gnome-system-log

•  Βλέπουμε τα log αρχεία του συστήματος με πληροφορίες όπως ποιος έκανε login και πότε

κτλ.

• Είναι αποθηκευμένα σε αρχεία κειμένου στον φάκελο /var/log
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Χρήστες

Κάθε σύστημα έχει λογαριασμούς χρηστών, οι οποίοι αποθηκεύονται στο αρχείο /etc/passwd. 

• Με cat /etc/passwd π.χ.παίρνουμε:

root:x:0:0:root:/root:/bin/bash

bin:x:1:1:bin:/bin:/bin/false

nske:x:1000:1000::/home/nske:/bin/bash

...

Βλέπουμε έναν πίνακα του οποίου τα πεδία χωρίζονται με τον χαρακτήρα " : " 

1. Το πρώτο πεδίο δηλώνει το username του χρήστη. 

2. Το δεύτερο πεδίο δεν χρησιμοποιείται (παλιά είχε τον κωδικό κρυπτογραφημένο). 

3. Το τρίτο πεδίο περιέχει το user id του χρήστη. Το user id είναι ένας ακέραιος αριθμός που 

εξασφαλίζει ότι κάθε χρήστης θα είναι μοναδικός. 

4. Το τέταρτο πεδίο περιέχει το group id του default group του χρήστη. Ένας χρήστης μπορεί

να  είναι  μέλος  σε  πολλά  groups,  όμως  τα  αρχεία  που  δημιουργεί  θα  έχουν  ως

ομάδα-ιδιοκτήτη το default group του (το οποίο ωστόσο μπορεί να αλλάξει). 

5. Στο  πέμπτο  πεδίο  μπορεί  να  μπει  οποιαδήποτε  επιπλέον  πληροφορία  για  τον  χρήστη

θέλουμε να σημειώσουμε σαν σχόλιο, συνήθως το πλήρες όνομά του, ιδιότητα κτλ (ή κενό). 

6. Στο έκτο πεδίο δηλώνεται η διαδρομή ενός καταλόγου ο οποίος θα αποτελεί το $HOME του

χρήστη.  Μέσα  στο  home  αποθηκεύονται  τα  αρχεία  του  χρήστη  και  οι  ρυθμίσεις  των

εφαρμογών του. Ο χρήστης θα πρέπει να μπορεί να γράψει μέσα στο $HOME του. Συνήθως

το $ΗΟΜΕ βρίσκεται στο "/home/username". 

7. Το  έβδομο  και  τελευταίο  πεδίο  περιέχει  τη  διαδρομή  προς  ένα  $SHELL το  οποίο  θα

εκτελείται αυτόματα όταν ο χρήστης συνδέεται στο μηχάνημα. Το Shell είναι μια γραμμή

εντολών με αυξημένες δυνατότητες αυτοματοποίησης. 

Στο  /etc/passwd μας βλέπουμε πολλούς λογαριασμούς χρηστών τους οποίους  έχει  προσθέσει  η

διανομή μας. Οι περισσότεροι από αυτούς υπάρχουν μόνο για να λειτουργούν ως ιδιοκτήτες σε

συγκεκριμένες  εφαρμογές.  Ο  χρήστης  root μπορεί  να  διαχειριστεί  πλήρως   το  σύστημα,

προσθέτοντας χρήστες και ομάδες, κλπ. και ο προσωπικός του φάκελος είναι ο /root. 

Ο κωδικός του κάθε χρήστη, σε κρυπτογραφημένη μορφή, βρίσκεται στο αρχείο /etc/shadow. Εδώ,

εκτός από τον κωδικό, υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες όπως η ημερομηνία λήξης του κωδικού,

εάν  ο  κωδικός  είναι  υποχρεωτικό  να  αλλάξει  ή  όχι,  ο  ελάχιστος  και  μέγιστος  χρόνος  μεταξύ

αλλαγών του κωδικού κτλ. Δίνοντας man shadow μπορούμε να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες

για τη δομή του αρχείου /etc/shadow.

Μπορούμε να προσθέσουμε ή τροποποιήσουμε χρήστες  με την εντολή useradd. 
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Π.χ. η πιο κάτω εντολή δημιουργεί έναν χρήστη με όνομα user2 ο οποίος ανοίκει στο group με 

όνομα group2:

sudo useradd -m -d /home/user2 -s /bin/bash -g group2 user2

• Στην επιλογή -g πρέπει να βάλουμε ένα υπάρχον γκρουπ (με cat /etc/groups μπορούμε να

δούμε τα ονόματα των groups) στο οποίο θα ανήκει ο χρήστης.  Με την παράμετρο  -G

μπορούμε να προσδιορίσουμε και περισσότερα από ένα groups, όπου θα ανήκει ο χρήστης.

• Αν δεν υπάρχει η παράμετρος -g τότε δημιουργεί ένα γκρουπ με το ίδιο όνομα, όπως και το 

όνομα του χρήστη ή ένα group που προσδιορίζεται από την μεταβλητή GROUP. 

• Με την παράμετρο -m δημιουργεί αυτόματα τον προσωπικό φάκελο (home directory) του

χρήστη,  ειδάλλως  θα  πρέπει  να  δημιουργηθεί  μετά  (εκτός  αν  έχει  ενεργοποιηθεί  η

μεταβλητή  CREATE_HOME,  οπότε  δημιουργείται  αυτόματα).  Ο  προσωπικός  φάκελος

εμπλουτίζεται με αρχεία που υπάρχουν στο /etc/skel.

• Δίνοντας 

sudo passwd <όνομα χρήστη> 

μπορούμε να δώσουμε ή να αλλάξουμε τον κωδικό του χρήστη. Για να μπορεί να μπει ο 

χρήστης είτε στην κονσόλα είτε στο γραφικό περιβάλλον θα πρέπει να θέσουμε τον κωδικό 

του, τον οποίο πρέπει να εισάγει.

• Με την εντολή 

su <όνομα χρήστη>

μπορούμε να  κάνουμε login σαν άλλος χρήστης (αν γνωρίζουμε τον κωδικό του). Με την

παράμετρο -l μάλιστα, θα βρεθούμε στον προσωπικό του φάκελο και θα εκτελεστούν τα

προγράμματα που  εκτελούνται αυτόματα. Αν δώσουμε απλά su (ή su -) τότε προσπαθούμε

να κάνουμε login σαν root. Δίνοντας την εντολή  exit βγαίνουμε από τον λογαριασμό του

άλλου χρήστη. 

• Τροποποιούμε υπάρχοντες χρήστες με την usermod. Π.χ. με την εντολή 

 usermod -d /home/user2 -s /bin/csh -l user2 user1

αλλάζουμε το όνομα με το οποίο ο χρήστης user1 σε user2, ορίζουμε τον προσωπικό φάκελο

σε /home/user2 και ορίζουμε να χρησιμοποιεί το κέλυφος csh αντί για το bash (που είναι το

default).

• Μπορούμε να διαγράψουμε υπάρχοντες χρήστες με την userdel. Π.χ. δίνοντας 

> sudo userdel user2 

διαγράφει τον χρήστη user2. Ο προσωπικός φάκελος του χρήστη δεν διαγράφεται και 

μπορούμε να τον διαγράψουμε με την εντολή
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> sudo rm /home/user2

• Μπορούμε να προσθέσουμε χρήστες με και με την εντολή adduser (που ουσιαστικά είναι 

ένα front-end της εντολής useradd): 

sudo adduser <όνομα user>

Η εντολή αυτή μας ρωτάει για διάφορες επιλογές κατά τη δημιουργία του λογαριασμού του 

νέου χρήστη (κωδικό χρήστη κτλ)

• Όταν δημιουργούμε έναν νέο χρήστη δεν έχει  το δικαίωμα να εκτελεί προγράμματα με

δικαιώματα διαχειριστή χρησιμοποιώντας το sudo. Για να έχει αυτό το δικαίωμα μπορούμε

να δώσουμε:

sudo adduser <όνομα user> sudo

• Μπορούμε  να  προσθέσουμε  ή  να  τροποποιήσουμε  λογαριασμούς  χρηστών  και  από  το

System-Settings
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Ομάδες (groups)

Σε ένα σύστημα Linux έχουμε διάφορα groups τα  οποία περιέχουν ένα σύνολο χρηστών ως μέλη.

Ένας χρήστης μπορεί να ανήκει σε ένα ή περισσότερα groups. Η δημιουργία groups μας επιτρέπει

να ομαδοποιήσουμε χρήστες που θέλουμε να έχουν το ίδιο επίπεδο πρόσβασης σε κάποια αρχεία

και υπηρεσίες.

Τα υπάρχοντα groups βρίσκονται καταχωρημένα στο αρχείο /etc/group 

Π.χ.  cat /etc/group

δίνει

root::0:root

bin::1:root,bin,daemon

...

1. Το πρώτο πεδίο περιέχει το όνομα του group. 

2. Το δεύτερο δεν χρησιμοποιείται πια 

3. Το τρίτο έχει το group id του group.  

4. Το τέταρτοπεριέχει τα usernames όσων χρηστών είναι μέλη σε αυτό το group, χωρισμένα με

κόμμα. 

Μπορούμε να προσθέσουμε ή να τροποποιήσουμε ομάδες αλλάζοντας το αρχείο /etc/group με έναν 

text editor, όμως υπάρχουν έτοιμα εργαλεία για αυτό το σκοπό: 

• groupadd <όνομα group>

για να δημιουργήσουμε νέα ομάδα.

• Μπορούμε να προσθέσουμε μέλη σε ένα group δίνοντας την εντολή

 gpasswd -a <όνομα χρήστη> <όνομα ομάδας>

Η διαγραφή ενός χρήστημε ένα group μπορεί να γίνει με χρήση του διακόπτη -d:

 gpasswd -d <όνομα χρήστη> <όνομα ομάδας>

• Για τη διαγραφή μίας ομάδας υπάρχει η εντολή groupdel:

groupdel <όνομα ομάδας> 

• Για να δούμε σε ποια groups συμμετέχει ένας χρήστης αρκεί να δώσουμε 

groups <όνομα χρήστη>
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Αποθηκευτικές συσκευές 

ΘΕΣΗ ATA SATA/SCSI 

1ος δίσκος hda sda 

2ος δίσκος hdb sdb 

3ος δίσκος hdc sdc 

4ος δίσκος hdd sdd 

Για να προσαρτήσουμε έναν νέο δίσκο στο σύστημα αρχείων μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την

εντολή mount. Αν και πλέον στις συνήθως έχουμε  την αυτόματη προσάρτησή της (auto mount)

• mount -t ntfs /dev/sda2 /mnt

για  την  προσάρτηση  του  δίσκου  /dev/sda2  στον  φάκελο  /mnt.  Με  την  παράμετρο  -t

καθορίζουμε τον τύπο του συστήματος αρχείων της συσκευής. Με man mount μπορούμε να

δούμε ποιοι τύποι υποστηρίζονται για το -t.

• umount /dev/sda2  ή umount /mnt για να σταματήσουμε τη προσάρτηση του δίσκου.

• Στο  αρχείο  /ets/fstab περιέχονται  οι  συσκευές  που  γίνονται  αυτόματα  mount  κατά  την

εκκίνηση του συστήματος και τα δικαιώματα read/write στον δίσκο.
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Φάκελοι Linux
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GRUB (GRand Unified Bootloader)

O grub είναι ένας boot manager. Ρυθμίζει δηλαδή το αρχικό μενού στο οποίο επιλέγουμε ποιο 

λειτουργικό σύστημα θα φορτώσουμε κατά την εκκίνηση.

• Για αλλαγές πειράζουμε το αρχείο

/etc/default/grub 

και μετά τρέχουμε update-grub 

• Για να ορίσουμε default kernel ρυθμίζουμε:

 GRUB_DEFAULT στο αρχείο /etc/default/grub (η αρίθμηση αρχίζει από το 0) 

• Για να βγάζει μηνύματα κατά την εκκίνηση βγάζουμε τις επιλογές quiet και splash 

• O grub εγκαθίσταται είτε στο MBR (Master Boot Record) του δίσκου είναι στο αντίστοιχο 

boot sector κάποιου partition. 

AutoStart εφαρμογές

Μπορούμε να έχουμε προγράμματα τα οποία εκτελούνται αυτόματα όταν γίνεται εκκίνηση του 

συστήματος:

• Με Preferences/Startup Applications μπορούμε να δούμε και να προσθέσουμε εφαρμογές

που εκτελούνται κατά την εκκίνηση

• Με gnome-session-properties μπορούμε να δούμε και να τροποποιήσουμε τα προγράμματα

που εκτελούνται κατά την εκκίνηση

• Μπορεί  να  γίνει  επίσης  αντιγράφοντας  στο  φάκελο ~/.config/autostart/  το  αντίστοιχο

αρχείο από /usr/share/applications.

• Τα scripts (προγραμματάκια) που βρίσκονται στο φάκελο /etc/init.d εκτελούνται κατά την

εκκίνηση και θα μπορούσαμε να βάλουμε ένα πρόγραμμα και εκεί (στην κατάλληλη θέση)

• Στον αρχικό μας φάκελο (home directory) μπορούμε να δημιουργήσουμε (αν δεν υπάρχει)

αρχείο  με  το όνομα .bashrc και  να βάλουμε τις  εντολές  που θέλουμε.  Κάθε φορά που

ανοίγουμε terminal εκτελούνται. 
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Shell

Το  shell (μετάφραση “κέλυφος”)  είναι  ένα  πρόγραμμα  που διαβάζει  τις  εντολές  που γράφει  ο

χρήστης μέσω του terminal, τις ελέγχει συντακτικά και τις εκτελεί. Λειτουργεί δηλαδή σαν ένας

interpreter. Υπάρχουν αρκετά Shells, με πιο γνωστά τα: bash, zshell και το tcsh. 

• Το πρόγραμμα bash βρίσκεται στη θέση /bin/bash

• Στην πραγματικότητα το default πλέον είναι το dash, γι αυτό και αν κάνουμε ls -l 

/bin/sh θα δούμε ότι είναι link προς το dash.

• Να δημιουργήσετε με τον vi (αν δεν υπάρχει) ένα αρχείο με το όνομα .bashrc (είναι 

δηλαδή κρυφό) στο home directory σας. Οι εντολές που υπάρχουν εδώ εκτελούνται 

αυτόματα όταν ανοίγουμε κονσόλα:

• Στην πρώτη γραμμή πρέπει να γράψετε #!/bin/sh

• Στη δεύτερη γραμμή να βάλετε date, δηλαδή την εντολή εμφάνισης της 

τρέχουσας ημερομηνίας

• Στην τρίτη γραμμή να βάλετε εντολή για το άνοιγμα του κειμενογράφου 

(gedit) στο background (πρέπει να βάλετε το σύμβολο & στο τέλος)

• Να αποθηκεύσετε και να κλείσετε τον vi (πατάω ESC και !wq)

• Να δοκιμάσετε αν εκτελείται αυτόματα

• Με την εντολή history βλέπουμε το ιστορικό των εντολών που έχουμε γράψει.

• Γράφοντας π.χ. !if εμφανίζει και εκτελεί την πιο πρόσφατη εντολή που ξεκινάει με if

• Στο αρχείο /etc/profile μπορούμε να βάλουμε γενικές ρυθμίσεις και εντολές (system-wide) 

για το shell. Π.χ. για να προσθέσουμε έναν φάκελο στο PATH μπορούμε να γράψουμε στο 

τέλος του αρχείου /etc/profile το

export PATH=${PATH}:onoma_fakelou
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Standard ροές, ανακατευθύνσεις

Υπάρχει το standard output (stdout), το  standard input (stdin) και το  standard error (stderr).

Είναι 3 τοποθεσίες (προσβάσιμες σαν "αρχεία")  αντιστοιχισμένες με ένα terminal  έτσι  ώστε οι

εφαρμογές  μας  να  μπορούν  να  διαβάσουν  εύκολα  πληροφορίες  που  εισάγονται  από  το

πληκτρολόγιο και να τις τυπώσουν στην οθόνη χωρίς να χρειάζεται να ασχοληθούν με το πώς θα

γίνει αυτό σε χαμηλό επιπέδου. Όλες σχεδόν οι εφαρμογές κονσόλας γράφουν (κάποια) επιστροφή

τους στο stdout, ενώ πολλές διαβάζουν δεδομένα από το stdin και τα επεξεργάζονται. Τέλος, όλες οι

εφαρμογές  κανονικά  γράφουν  τα  σημαντικά  μηνύματα  τους  στο  stderr.  Το  stderr είναι

αντιστοιχισμένο με ένα  terminal το οποίο πρέπει να παρακολουθείται από τον χρήστη. Συνήθως

είναι το ίδιο terminal όπου γράφεται και το stdout.

• Από τα πιο ισχυρά εργαλεία του Shell είναι η δυνατότητα ανακατεύθυνσης του stdout (και,

προαιρετικά, του stderr) που επιστρέφει κάποια εφαρμογή στο stdin μιας άλλης εφαρμογής. 

Η δεύτερη εφαρμογή, προφανώς, θα πρέπει να είναι σχεδιασμένη για να επεξεργάζεται το 

stdin της. Π.χ.

• ls -R / | less

• ps -aux | fgrep firefox

Μία  άλλη  δυνατότητα  του  Shell,  είναι  η  χρήση  αρχείων  για  αποθήκευση  του  stdout ή/και

τροφοδότηση του stdin μιας εφαρμογής. Αυτό γίνεται μέσω των τελεστών > και < αντίστοιχα: 

• locate conf > apotelesmata

// Αναζητάμε αρχεία που έχουν στο όνομά τους "conf" και αποθηκεύουμε

// τα αποτελέσματα στο αρχείο "apotelesmata"
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