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Ιστορικά στοιχεία GNU/Linux
Ξεκινώντας την γιορτή της ημέρας των ευχαριστιών θα γράψω ένα συμβατό
Unix λειτουργικό σύστημα επονομαζόμενο ως GNU (for GNU's Not Unix),και θα
δοθεί ελεύθερα σε οποιονδήποτε μπορεί να το χρησιμοποιήσει.
Ημερομηνία: Τρίτη, 27-Σεπ-83 12:35:59 EST
Τάδε έφη Richard M. Stallman

Η γέννηση του Unix
Το ΛΣ (Λειτουργικό Σύστημα) Unix
προέκυψε από την σύνθεση διαφόρων ιδεών από
τους Ken Thompson και Dennis Ritchie. Οι δυο
επιστήμονες,
που
εργάζονταν
στα
Bell
Laboratories στηρίχθηκαν στο προγενέστερο ΛΣ
Multics. Ταυτόχρονα ο Thompson ανέπτυσσε ένα
παιχνίδι σχετικό με το ηλιακό σύστημα. Για τη
σωστή λειτουργία του παιχνιδιού, προέκυψε η
ανάγκη της δημιουργίας του νέου ΛΣ το οποίο
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και από δύο χρήστες
ταυτόχρονα. Έτσι, ονομάστηκε χιουμοριστικά Unics
(Uniplexed Computing and Information System)
από τον Brian Kernigham (τον συνδημιουργό της πασίγνωστης γλώσσας C μαζί με τον Ritchie). Tο
1970 άλλαξε στο πασίγνωστο πλέον Unix. Στο νέο ΛΣ, προστέθηκε μία πρώιμη γραμμή εντολών
(command line) και το δικό του σύστημα αρχείων (filesystem).
Η Γέννηση του Unix, λαμβάνει υπόσταση στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασσαχουσέτης,
στο οποίο το 1971 γίνεται μέλος ο Richard Stallman.

Το GNU Project
Στην αρχή της δεκαετίας 1980, πολλές εταιρίες αρνούμενες να μοιραστούν τον κώδικα που
ανέπτυσσαν, τον προστάτευσαν από αντιγραφή και αναδιανομή πατεντάροντας τον. Αυτή η αλλαγή
κατεύθυνσης ήρθε αντιμέτωπη με τον χρυσό κανόνα του Stallman ο οποίος αναφέρει ότι ο
περιορισμός της διάδοσης του κώδικα και γενικότερα των τεχνικών γνώσεων είναι ενάντια στο
κοινό συμφέρον. Μεταξύ άλλων ο ίδιος ο Stallman ανέφερε «...Εφόσον μου αρέσει ένα πρόγραμμα
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θα πρέπει να το μοιραστώ με τους λοιπούς ενδιαφερόμενους...» . Με γνώμονα του χρυσού κανόνα,
όπως τον χαρακτηρίζει ο ίδιος, τον Σεπτέμβριο του 1983 ανακοινώνει ότι αποχωρεί από
Τεχνολογικό Ινστιτούτο, καθώς επίσης ανακοινώνει την έναρξη του GNU Project.
Το GNU Project είναι η ιδέα της συγγραφής ενός
ελεύθερου λειτουργικού συστήματος βασιζόμενο και
δανειζόμενου πολλών στοιχείων από την προϋπάρχουσα
οικογένεια Unix συστημάτων, αλλά δεν είναι Unix. (GNU's
not Unix).
Το 1985 έχει πάρει σάρκα και οστά το Ίδρυμα
Ελεύθερου Λογισμικού (FSF) είναι ένας μη κερδοσκοπικός
οργανισμός που ιδρύθηκε από τον Stallman για την
υποστήριξη του κινήματος ελεύθερου λογισμικού και ειδικότερα του GNU Project. Είναι σημαντικό
να διευκρινιστεί ότι ο όρος ελεύθερο στην προκειμένη περίπτωση σημαίνει ανοιχτός πηγαίος
κώδικας ελεύθερος προς νόμιμη διανομή και όχι ως δωρεάν διανομή (freeware).
Ο απολογισμός του ίδιου έτους για το GNU Project είναι ο συντάκτης (editor) EMACS, ένας
αποσφαλματωτής (debugger) , ο μεταφραστής (compiler) της C (GCC), και άλλες βιβλιοθήκες εργαλειοθήκες. Τα αμέσως επόμενα χρόνια έχουν αυξηθεί τα εκτελέσιμα προγράμματα αλλά το
σημαντικό πρόβλημα συναντάται στον πυρήνα του λειτουργικού, το Project HURD εξελίσσεται σε
πολύ αργό ρυθμό. Το 1989 ο Stallman εκδίδει το πρώτο πρόγραμμα με την GNU GPL δηλαδή με
την ειδική άδεια χρήσης του λογισμικού από το κοινό με κανόνες GNU. Παράλληλα, εκδίδει μαζί και
τον ανοιχτό κώδικα. Το γεγονός αυτό είναι ορόσημο για το GNU Project με συνδυασμό την αργή
εξέλιξη του HURD έπρεπε να βρεθεί σύντομα μια λύση.

H δημιουργία του Linux
Ο φοιτητής Linus Torvalds έχει την λύση στο όνομα ενός
πολυδιεργασιακού τύπου Unix λειτουργικού , το LINUX. Το
GNU/Linux είναι το αποτέλεσμα της διάθεσης του Linux με άδεια
ελεύθερου λογισμικού.
Το 1985 ο καθηγητής Andy Tanenbaum έγραψε ένα
πανομοιότυπο με Unix λειτουργικό σύστημα, το Minix. Ο φοιτητής
τότε Linus Torvalds θέλησε να αναβαθμίσει το λειτουργικό αυτό
σύστημα, κάτι το οποίο δεν επετράπη από τον Tanenbaum. Αυτή η
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άρνηση είχε ως αποτέλεσμα την ανακοίνωση του πρώτου Linux Kernel 0.1 γνωστού με την
ονομασία Freax στο έτος 1991. Ακολούθησε ο 0.11, ο οποίος ήταν και η τελευταία διανομή η οποία
απαγόρευε την ελεύθερη πώληση. Ο Linux Kernel 0.12 ήταν ο πρώτος που υιοθέτησε την άδεια
ελεύθερου λογισμικού, η οποία θεωρείται πλέον σημαντικός λόγος της επιτυχίας που ακολούθησε.
Το GNU Project βρήκε επιτέλους ένα πυρήνα που τόσο επιθυμούσε και το Linux έγινε ένα
ολοκληρωμένο λειτουργικό πρόγραμμα κάνοντας χρήση όλων των προγραμμάτων και βιβλιοθηκών
GNU.
Το GNU Project έδωσε βαρύτητα στο να δημιουργεί προγράμματα εργαλειοθήκες και
βιβλιοθήκες για το GNU/Linux με αποτέλεσμα να μείνει πίσω το Project HURD. Το GNU/Linux
τουναντίον γνώρισε παγκόσμια αναγνώριση πολύ σύντομα, διότι την περίοδο εκείνη αρκετοί
έψαχναν ένα διαφορετικό λειτουργικό σύστημα. Ένας ακόμη λόγος που συνετέλεσε στην γρήγορη
εξάπλωση του, η παγκόσμια κοινότητα των προγραμματιστών οι οποίοι συμμετείχαν στην
δημιουργία του πυρήνα, φρόντισαν για την διάδοσή του. Η μεγάλη αύξηση των χρηστών του
λειτουργικού συστήματος ήρθε με την εμφάνιση των GNOME και KDE γραφικών στο Χ
παραθυρικό σύστημα (X Windows), δημιουργώντας την εύκολη σε χρήση διεπαφή.

Υποστηριζόμενες πλατφόρμες – τεχνικά χαρακτηριστικά
Το λειτουργικό σύστημα με όνομα Freax που δημιουργήθηκε να τρέχει σε πλατφόρμα Intel
αρχιτεκτονικής 386 μεγάλωσε και έγινε GNU/Linux το οποίο υποστηρίζει όλες τις παρακάτω
πλατφόρμες:
•

Intel 80386 - Όλοι οι σημερινοί επεξεργαστές (Intel Pentium, AMD κλπ) είναι βασισμένοι σε
αυτή την αρχιτεκτονική (X86)

•

Intel IA-64

•

AMD x86-64

•

Compaq Alpha AXP

•

Sun SPARC και UltraSPARC

•

Motorola 68000

•

PowerPC64 - Για Macintosh Power PC και άλλα συμβατά με αυτόν

•

PowerPC

•

ARM - Acorn Archimedes

•

Hitach SuperH

•

IBM S/390

•

MIPS - R3000, Decstations, Nintendo 64
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•

HP PA-RISC

•

DEC VAX

•

CRIS

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του GNU/Linux είναι
1. 32 ή 64 bit, ανάλογα με την αρχιτεκτονική,
2. Multitasking: πολλά προγράμματα μπορούν να τρέχουν ταυτόχρονα,
3. Multiuser: πολλοί χρήστες μπορούν να το χρησιμοποιούν ταυτόχρονα,
4. Multiplatform: μπορεί να τρέξει σε μια πληθώρα επεξεργαστών,
5. Multiprocessing: Παράλληλη επεξεργασία μέχρι και 16 επεξεργαστές,
6. Clustering: μπορεί να στηθεί σε συστοιχία υπολογιστών,
7. Προστασία μνήμης ώστε κάποιο πρόγραμμα να μην μπορεί να κολλήσει τον
υπολογιστή,
8. Εκτελέσιμα με την τεχνολογία Load on Demand: φορτώνονται μόνο τα τμήματα των
προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται,
9. Σελιδοποίηση της Virtual Μνήμης,
10.Δυναμικά διασυνδεδεμένες βιβλιοθήκες (DLLs) καθώς και στατικές επίσης,
11.Συμβατό με το Unix (POSIX, System V και BSD) σε επίπεδο κώδικα,
12.Υποστήριξη μιας πληθώρας από συστήματα αρχείων (filesystems), μεταξύ των οποίων
τα FAT32, NTFS, BSD ufs, HFS, QNX fs κ.α.,
13.Μέχρι και 64 εικονικές κονσόλες,
14.Ο πηγαίος κώδικας είναι διαθέσιμος, συμπεριλαμβανομένου του πυρήνα και των
οδηγών συσκευών (drivers),
15.Πιθανότατα ο πιο γρήγορος 100Mbit-Ethernet TCP/IP κώδικας,
16.Σε σχέση με τα άλλα Unix, έχει τους περισσότερους οδηγούς συσκευών (drivers) για
περιφερειακά, μεταξύ των οποίων είναι κάρτες ήχου, κάρτες δικτύου ethernet, κάρτες
ΑΤΜ, κάρτες ISDN κ.α.
17.Πρωτόκολλα δικτύου, όπως TCP/IP v4 και v6, IPX/SPX, TokenRing, Ethertalk,
Appletalk κ.α.
18.Πληθώρα δικτυακών χαρακτηριστικών, όπως masquerading, tunneling, forwarding,
routing, firewalls κ.α.
Υπάρχουν αρκετές κοινότητες και εταιρείες, οι οποίες προσθέτουν προγράμματα
εφαρμογών στον πηγαίο κώδικα και αναδιανέμουν το λειτουργικό σύστημα. Συστατικό στο όνομα
της διανομής αυτής, συμπεριλαμβάνεται και το λογότυπο τους.
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Ελεύθερο Λογισμικό και GNU Linux / Εφαρμογές
Ελεύθερο λογισμικό
Ορισμός-Βασικές αρχές:
Σύμφωνα με τον ορισμό του ελεύθερου λογισμικού, όπως περιγράφεται στο FSF (Free
Software Foundation), ο χρήστης είναι ελεύθερος να:
• χρησιμοποιήσει το λογισμικό όπως αυτός επιθυμεί.
• προσαρμόσει το λογισμικό στις ανάγκες του – βελτιώνοντας το, διορθώνοντας τα λάθη,
αυξάνοντας τη λειτουργικότητά του.
• αναδιανείμει (δωρεάν ή επί πληρωμή, μη προκαθορισμένη) το λογισμικό σε άλλους
χρήστες, που θα το χρησιμοποιήσουν, όπως αυτοί κρίνουν.
• έχει πρόσβαση στην πηγή του κώδικα (προαπαιτούμενο για να ισχύουν τα υπόλοιπα 3
σημεία)

Λογισμικό ανοικτού κώδικα, Ορισμός
Σύμφωνα με τον ορισμό του Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (www.opensource.org), οκτώ είναι τα
βασικά γνωρίσματα που το χαρακτηρίζουν
1. Ελεύθερη Αναδιανομή. Καθένας μπορεί να αναδιανείμει το λογισμικό ανοικτού κώδικα,
δωρεάν ή για κάποιο αντίτιμο (για παράδειγμα, μαζί με το πακέτο, την εγγύηση και τις υπηρεσίες
συντήρησης)
2. Διαθεσιμότητα του πηγαίου κώδικα. Το πρόγραμμα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τον
πηγαίο κώδικα, και να επιτρέπει τη διανομή του σε πηγαία ή μεταγλωττισμένη μορφή.
3. Τα καινούρια έργα και οι τροποποιήσεις μπορούν να διανεμηθούν κάτω από τους ίδιους
όρους της άδειας που συνοδεύει το αρχικό λογισμικό.
4. Καμία διάκριση σε βάρος ατόμων ή ομάδων δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνεται στο
κείμενο της άδειας.
5. Καμία διάκριση σε βάρος των πεδίων δράσης του λογισμικού δεν μπορεί να
συμπεριλαμβάνεται στο κείμενο της άδειας (π.χ «Επιχειρήσεις» ή «Εμπόριο»).
6. Διανομή της Άδειας: Τα δικαιώματα που συνοδεύουν το πρόγραμμα πρέπει να αφορούν
σε όλους όσους αναδιανέμεται, χωρίς να χρειάζεται να αποκτήσουν επιπρόσθετη άδεια.
7. Η άδεια δεν μπορεί να εξαναγκάσει να συμπεριληφθεί το λογισμικό σε ένα συγκεκριμένο
προϊόν ή πακέτο: αν ανήκει σε μια συγκεκριμένη διανομή λογισμικού και εάν το λογισμικό αφαιρεθεί
από εκείνη τη διανομή και χρησιμοποιείται ή διανέμεται με τους όρους της άδειας του
προγράμματος, όλοι όσοι αποκτήσουν το πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα με
εκείνους που έχουν την αρχική διανομή λογισμικού.
8. Η άδεια δεν πρέπει να επηρεάζει άλλο λογισμικό και δεν μπορεί να θέσει περιορισμούς,
ώστε να διανέμεται μαζί με το λογισμικό.
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Άδειες Χρήσης
Ο όρος "Ελεύθερο Λογισμικό" δεν είναι αρκετά σαφής, ώστε να καθορίσουν επαρκώς τον
τρόπο χρήσης του λογισμικού. Για το λόγο αυτόδημιουργήθηκαν ειδικές άδειες, όπου
περιγράφονται λεπτομερώς οι όροι και τα δικαιώματα χρήσης. Οι άδειες αυτές έχουν δύο βασικά
κοινά χαρακτηριστικά: ο δημιουργός παραιτείται από τα πνευματικά του δικαιώματα, και
αποδέχεται την ελεύθερη διάθεση του κώδικα.

Άδεια χρήσης GPL (GNU Public License)
Η άδεια χρήσης GPL είναι η πιο γνωστή και ευρέως χρησιμοποιούμενη άδεια Ελευθέρου
λογισμικού. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν το GNU Project και το GNU/Linux. H άδεια
χρήσης GPL δημιουργήθηκε από τον Richard Stallman και αντιπροσωπεύει την φιλοσοφία του
Free Software Foundation. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στην αντιγραφή και την διανομή,
αλλά υπάρχουν μερικοί όροι που πρέπει να τηρούνται όπως:
• Ο πηγαίος κώδικας πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμος από το χρήστη.
• Η άδεια GPL πρέπει να διανέμεται μαζί με το λογισμικό.
• Οι τροποποιήσεις επιτρέπονται εφ' όσον δηλώνεται τι αλλαγή έχει γίνει, πότε και από
ποιους.
• Οι παράγωγες εργασίες επιτρέπονται αλλά πρέπει να δημοσιευθούν πάλι κάτω από την
άδεια GPL.
Ο τελευταίος από τους παραπάνω όρους καθιστά την άδεια GPL ως ένα βαθμό μη φιλική
στις επιχειρήσεις, καθώς μια επιχείρηση λογισμικού θα πρέπει να αποκαλύψει τον πηγαίο κώδικα
της, εάν έχει χρησιμοποιήσει μέρη του λογισμικού GPL για να τον αναπτύξει.

GNU/LINUX
Στις αρχές της δεκαετίας του '90, μαζί με την αυξανόμενη χρήση του Διαδικτύου,
προέκυψαν πολλά νέα προγράμματα ανοικτού κώδικα. Το πιο εξέχον παράδειγμα είναι το Linux,
ένα συμβατό με Unix λειτουργικό σύστημα. Αναπτύχθηκε από το Φιλανδό σπουδαστή της
επιστήμης των υπολογιστών, Linus Torvalds. Το 1991, εξέδωσε τον κώδικα μιας πειραματικής
έκδοσης, κάτω από την άδεια GPL, σε μια ομάδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (newsgroup) και
ζήτησε τα σχόλια και τις βελτιώσεις τους.
Μέσα στην τελευταία δεκαετία, το Linux αναπτύχθηκε σε ένα ισχυρό λειτουργικό σύστημα.
Σε αυτό το διάστημα, το Linux χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο σε συνδυασμό με τα εργαλεία
του GNU Project. Παράλληλα, επεκτείνεται η χρήση του και στις επιχειρήσεις.

Εφαρμογές
Παράλληλα με την δημιουργία ενός λειτουργικού συστήματος ανοικτού λογισμικού ξεκίνησε
και η κατασκευή εφαρμογών ανοικτού λογισμικού οι οποίες εγκαθίστανται είτε σε λειτουργικό
σύστημα ανοικτού λογισμικού είτε σε κλειστού.
Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται μία έξαρση ανάπτυξης αυτών των εφαρμογών με
αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε αξιόπιστες και ευκολοχρηστες λύσεις για εφαρμογές γραφείου.
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Παρακάτω ακολουθούν τα παραδείγματα τέτοιων εφαρμογών.

OpenOffice (εφαρμογές γραφείου)
Mozilla/Firefox (πλοήγηση στο διαδίκτυο)
Mozilla/Thunderbird (ανάγνωση e-mail)
Gaim (πρόγραμμα άμεσων μηνυμάτων)
Exodus (πρόγραμμα άμεσων μηνυμάτων)
Gimp (επεξεργασία εικόνας)
Samba (διαμοίραση αρχείων σε τοπικό δίκτυο)
VNC (απομακρυσμένη διαχείριση)
Putty (ασφαλής απομακρυσμένη πρόσβαση)
Audacity (επεξεργασία ήχου)
Πέραν όμως των εφαρμογών γραφείου εφαρμογές ανοικτού λογισμικού εδώ και χρόνια
έχουν επεκταθεί σε άλλους τομείς. Σήμερα το διαδίκυο στηρίζεται κατα ένα μεγάλο μέρος σε λύσεις
ανοικτού λογισμικού. Ο πιο ευρέως χρησιμοποιούμενος εξυπηρέτητης διαδικτύου είναι ο Apache
Web Server ο οποίος αποτελεί προϊόν ανοικτού λογισμικού. Επίσης η πιο δημοφιλής γλώσσα
διαδικτύου είναι η php η οποία με την σειρά της αποτελεί λύση ανοικτού λογισμικού. Τέλος η βάση
δεδομένων ανοικτού λογισμικού Mysql αποτελεί το τρίτο εργαλείο που συμπληρώνει τα άλλα δύο
και έτσι έχουμε πολλές πετυχημένες εφαρμογές διαδικτύου “κτισμένες” μέσω αυτών των
εργαλείων. (PHP+APACHE+MYSQL).
Τέλος παρατηρείται στρατηγική στροφή προς το ανοικτό λογισμικο εταιριών κολοσσών
όπως ΙΒΜ, HP, Sun δείγμα της δυναμικής της νέας φιλοσοφίας.

Πηγές:
1. Ebusiness forum “Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) στην
Εκπαίδευση, τη Δημόσια Διοίκηση και στις Επιχειρήσεις Μικρού /Μεσαίου Μεγέθους.”.
Ιστότοποι
1. http://www.fsf.org/ Free Software Foundation
2. http://www.gnu.org/ The gnu operating system
3. http://www.opensource.org/ The OpenSource Initiative
4. http://sourceforge.net/ Χώρος ανάπτυξης νέων έργων ανοικτού λογισμικού από το OSI
5. http://freshmeat.net/ Χώρος ανάπτυξης νέων έργων ανοικτού λογισμικού από το OSI
6. http://savannah.gnu.org/ Χώρος ανάπτυξης νέων έργων ανοικτού λογισμικού από το GNU
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Ubuntu Linux
Μια από τις διανομές οι οποία είναι πολύ φιλική προς το νέο χρήστη είναι η Ubuntu
GNU/Linux, η οποία χρηματοδοτήθηκε από τον ιδρυτή της Mark Shuttleworth μέσο της εταιρίας
του, Canonical, το 2004. Τον Ιούλιο του 2005 ανακοίνωσε τη δημιουργία του Ubuntu Foundation.
Μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα το Ubuntu κέρδισε το βραβείο της καλύτερης διανομής.
Αναμενόμενο άλλωστε διότι βασίζεται στο Debian GNU/Linux, καθώς επίσης κατάφερε την
προσέγγιση χρηστών λειτουργικών προγραμμάτων μη ανοιχτού κώδικα, χάριν στο ανθρώπινο
περιβάλλον, το οποίο δηλώνει και το λογότυπο Ubuntu.

Εγκατάσταση Ubuntu Linux
Για να γίνει η εγκατάσταση του Λειτουργικού Συστήματος Linux από οποιαδήποτε διανομή,
απαραίτητη είναι η ύπαρξη ενός ψηφιακού δίσκου – μέσου ( CD ή DVD) από το οποίο θα γίνει η
εγκατάσταση. Ορισμένες διανομές είναι δυνατόν να εγκατασταθούν μέσω δικτύου, όπου ο
κατάλογος εγκατάστασης να βρίσκεται σε κάποιον άλλο υπολογιστή. Πολλές διανομές, όπως και η
διανομή Ubuntu δίδεται και σε διανομή που εκτελείται απευθείας από το CD (Live CD).
Παρακάτω περιγράφεται η διαδικασία κανονικής εγκατάστασης του λειτουργικού στον
σκληρό δίσκο του Η/Υ.

α) Πως εκκινώ το σύστημα από CDROM/DVD;
Μπαίνουμε στο BIOS (συνήθως πατώντας Delete ή F2 στην αρχική οθόνη του Η/Υ – όταν
αναγνωρίζει τους δίσκους (post)).
π.χ. Στα Award BIOS και στην επιλογή “Advanced BIOS Features” επιλέγουμε για First
Boot Device το CDROM (με PgUp – PgDn). Αποθηκεύουμε τις ρυθμίσεις και επανεκκινούμε.

Αγοραστούδης Θ. , Δαγκουλής Γ., Ζαραφίδης Χ., Μελισίδης Κ., Τύπου Ηλ., Φουστέρης Ν.

v.0.1. σελ.10

ΣΤΕΜΠ

@ Workshop Ubuntu – εγκατάσταση και χρήση @ ΚεΠληΝεΤ Ν. Κοζάνης

β) Εκκίνηση εγκατάστασης
Στην αρχή εμφανίζεται η προτροπή: “Press F1 for help, or ENTER to boot:”

Με απλό Enter ξεκινά η προκαθορισμένη διαδικασία εγκατάστασης. Με F1 δίδεται η
δυνατότητα να παραμετροποιήσουμε την διαδικασία εγκατάστασης (π.χ. SCSI δίσκοι, διαφορετικός
πυρήνας, άλλα hardware κ.λπ.). Δίνουμε απλά Enter.

γ) Επιλογή γλώσσας – Ανίχνευση μέσου εγκατάστασης

Η εγκατάσταση ξεκινά. Μπροστά μας εμφανίζεται μια οθόνη κειμένου, όπου καταγράφονται
όλες οι διεργασίες που γίνονται για την δημιουργία της εγκατάστασης. Η πρώτη οθόνη διαλόγου
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που εμφανίζεται είναι η επιλογή της γλώσσας. Μεταξύ πολλών γλωσσών θα πρέπει να επιλέξουμε
“Greek – Ελληνικά”. Μετακινούμαστε με τα βελάκια και στην αντίστοιχη επιλογή πατάμε Enter.
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Αμέσως μετά μας η εγκατάσταση μας ζητά τη διάταξη πληκτρολογίου, με προεπιλεγμένη
την Ελληνική. Πατάμε απλά Enter. Ακολουθεί ανίχνευση υλικού για τo μέσο εγκατάστασης (source).
Η εγκατάσταση προχωρά.
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δ) Ρύθμιση των παραμέτρων δικτύου.

Αρχικά γίνεται προσπάθεια αυτόματου εντοπισμού DHCP server. Σε άλλη περίπτωση,
πρέπει να γίνει χειροκίνητη παραμετροποίηση. Προτιμότερο είναι να μη γίνει ρύθμιση σε αυτό το
σημείο. Γι' αυτό, στο αντίστοιχο παράθυρο διαλόγου, μετακινούμαστε με τα βελάκια και επιλέγουμε
“Να μη γίνει ρύθμιση σ' αυτό το σημείο”.
Ακολουθεί το όνομα του Η/Υ το οποίο αποτελεί το αναγνωριστικό του στο τοπικό δίκτυο.
Όταν γίνεται εγκατάσταση σε τοπικό δίκτυο, είναι απαραίτητο ο κάθε Η/Υ να έχει διαφορετικό
αναγνωριστικό όπως π.χ. client1, client2....
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ε) Κατάτμηση δίσκων (partitioning)

Αφού γίνει αυτόματη αναγνώριση των δίσκων, προτείνεται να χρησιμοποιηθεί ολόκληρος ο
πρώτος δίσκος (primary master) για την εγκατάσταση. Επειδή συνήθως θέλουμε να κρατήσουμε τις
υπάρχουσες κατατμήσεις (διαμερίσματα), διαλέγουμε την “Χειροκίνητη επεξεργασία του πίνακα
τμημάτων” δηλαδή να συνυπάρχουν πολλά λειτουργικά συστήματα (multy OS boot)

Ακολουθεί το παρακάτω μενού:
1. “Ρύθμιση RAID λογισμικού”. Συνιστάται όταν έχουμε 3-4 δίσκους και θέλουμε να
δημιουργήσουμε μια συστοιχία. Προτείνεται το RAID5 ως το καταλληλότερο
πρότυπο.
2. “Ρύθμιση του Διαχειριστή Λογικών Τόμων”: Η διαδικασία για να “δούμε” μια
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υπάρχουσα RAID συστοιχία.
3. “Οδηγός κατάτμησης”: Η συνήθης επιλογή. Για να μην χρησιμοποιήσουμε όλο το
δίσκο, επιλέγουμε χειροκίνητη επεξεργασία.

Χειροκίνητη επεξεργασία στην κατάτμηση
Άμεσα εμφανίζεται όλη η λίστα των δίσκων και των κατατμήσεων του Η/Υ, ενώ το σύστημα
τα ονομάζει ως εξής:
•

•

IDE δίσκοι
•

Primary master ως hda (/dev/hda)

•

Primary slave ως hdb (/dev/hdb)

•

Secondary master ως hdc (/dev/hdc)

•

Secondary slave ως hdd (/dev/hdd)

SATA, SCSI, USB δίσκοι:
•

•

ως sda, sdb, sdc κ.ο.κ.

Τα partition αριθμούνται αντίστοιχα δηλ. για έναν SATA δίσκο με πολλές κατατμήσεις,
έχουμε τις ονομασίες: sda1 το 1ο, sda2 το 2ο κ.ο.κ.

Στον αντίστοιχο δίσκο που θα γίνει εγκατάσταση, πατάμε Enter. Εμφανίζεται
προειδοποιητικό μήνυμα, ότι όλες οι υπάρχουσες κατατμήσεις θα διαγραφούν. Στην ερώτηση:
“Θέλετε να δημιουργηθεί ένας νέος πίνακας τμημάτων στη μονάδα;”, πατάμε ΝΑΙ.
Επιλέγουμε τον ελεύθερο χώρο και πάμε για τη δημιουργία νέου τμήματος. Επιλέγουμε την
“Δημιουργία νέου τμήματος”.
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Το σύστημα μας ζητά το χώρο που θα χρησιμοποιήσουμε για το νέο τμήμα. Προσοχή! Το
Linux θέλει τουλάχιστον 2 κατατμήσεις. Μία κατάτμηση για το swap File (εικονική μνήμη) και
μία για το σύστημα αρχείων. Συνήθως η κατάτμηση για την εικονική μνήμη πρέπει να γίνεται
πρώτη για την γρηγορότερη λειτουργία του συστήματος. Καλό θα ήταν, το μέγεθος της κατάτμησης
για την εικονική μνήμη είναι το διπλάσιο της μνήμης RAM του υπολογιστή μας (Προτείνεται το
τριπλάσιο για ενδεχόμενη αναβάθμιση της RAM).

Εικονική μνήμη (swap file)
Δημιουργούμε την πρώτη κατάτμηση, το σύστημα μας ρωτά για τον τύπο του νέου
τμήματος. Θα πρέπει αρχικά να τοποθετήσουμε το μέγεθος που καταλαμβάνει η εικονική μνήμη,
π.χ. 512 ΜΒ ή 1 GB. Έπειτα, επιλέγουμε “Πρωτεύον” και πατάμε ΕΝΤΕR. Επιλέγουμε τη θέση
του νέου τμήματος: “ΑΡΧΗ”.
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Έτσι έχουμε δημιουργήσει μία κατάτμηση και πάμε να το παραμετροποιήσουμε για την
σωστή λειτουργία του. Μετά από αυτό μας βγάζει και επιλέγουμε αντίστοιχα τις ρυθμίσεις
Ρυθμίσεις τμήματος:
Χρήση ως
Σημείο Επαφής
Επιλογές προσάρτησης
Ετικέτα
Δεσμευμένα μπλοκ
Τυπική χρήση
Εκκινήσιμο
Μέγεθος

: Χώρος εικονικής μνήμης
:
:
:
:
:
: ΟΧΙ
:

Επιλέγουμε ολοκλήρωση της ρύθμισης του τμήματος.
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Βασικό σύστημα αρχείων ( / )

Πηγαίνουμε στον υπόλοιπο ελεύθερο χώρο και τον επιλέγουμε. Δημιουργία νέου τμήματος.
Βάζουμε το μέγεθος που επιθυμούμε (συνήθως 5 GB είναι αρκετά, για server, για να μπορεί να
παρθεί και αντίγραφο (ghost - partimage)
Για την κατάτμηση θα επιλέξουμε “Πρωτεύον” και μπαίνει στην “ΑΡΧΗ”.

Μετά από αυτό μας βγάζει και επιλέγουμε αντίστοιχα τις παρακάτω ρυθμίσεις:
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Πατάμε το ENTER στο Εκκινήσιμο

Ρυθμίσεις τμήματος:
Χρήση ως
Σημείο Επαφής
Επιλογές προσάρτησης
Ετικέτα
Δεσμευμένα μπλοκ
Τυπική χρήση
Εκκινήσιμο
Μέγεθος

Βλέπουμε ότι το Εκκινήσιμο είναι τώρα ναι

: ReiserFS με journal
:/
: defaults
:/
:
:
: ΝΑΙ
: όσο είπαμε παραπάνω.

Επιλέγουμε ολοκλήρωση της ρύθμισης του τμήματος.
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Προσοχή! Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στις κατατμήσεις του σκληρού δίσκου.
Αν πατήσουμε ΝΑΙ, τα δεδομένα που έχει ο δίσκος θα χαθούν.

Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης και επιλέγουμε ΝΑΙ. Από εδώ και στο εξής γίνεται η
εγκατάσταση του βασικού συστήματος.
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Αντιγραφή πακέτων λειτουργικού συστήματος – Ρύθμιση ώρας

H εγκατάσταση των βασικών αρχείων θα διαρκέσει αρκετά λεπτά (κατά μέσο όρο 20 - 40
λεπτά), ανάλογα με την σύνθεση του Η/Υ μας.

Εγκατάσταση Βασικού συστήματος

Αντιγραφή πακέτων που απομένουν

Μετά από την αντιγραφή των πρώτων πακέτων, το σύστημα μας ζητά να πάρουμε
επιπλέον πακέτων για την υποστήριξη της γλώσσας. Επιλέγουμε ΟΧΙ, αφού δεν έχουμε σύνδεση
με το Internet (στις περισσότερες τυπικές εγκαταστάσεις). Αμέσως μετά η εγκατάσταση μας
προτείνει η ρύθμιση της ώρας του συστήματος να γίνεται αυτόματα (μέσω δικτύου). Σ' αυτήν την
περίπτωση η ώρα του Η/Υ προσαρμόζεται αυτόματα σε όποια περιοχή του πλανήτη και αν
βρισκόμαστε. Κάλο είναι πάντως να επιλέξουμε ΟΧΙ για να μην επιρρεάζεται το ρολόι του
συστήματος και υπάρχουν εμπλοκές με άλλα ΛΣ που πιθανόν είναι εγκατεστημένα. Στην επιλογή

Αγοραστούδης Θ. , Δαγκουλής Γ., Ζαραφίδης Χ., Μελισίδης Κ., Τύπου Ηλ., Φουστέρης Ν.

v.0.1. σελ.22

ΣΤΕΜΠ

@ Workshop Ubuntu – εγκατάσταση και χρήση @ ΚεΠληΝεΤ Ν. Κοζάνης

της ρύθμισης της ώρας επιλέγουμε Europe / Athens που είναι και προεπιλεγμένο (λόγω του η
εγκατάσταση γίνεται στα Ελληνικά). Πατάμε ΝΑΙ.

Λήψη επιπλέον πακέτων για την υποστήριξη γλώσσας,

Ρύθμιση χρονικής ζώνης, Το σύστημα μας προτείνει αυτόματα

επιλέγουμε το ΟΧΙ διότι δεν έχουμε σύνδεση με το Internet.

ζώνη Europe / Athens. Επιλέγουμε το ΝΑΙ.

Προσθήκη Χρήστη για την Έναρξη – διαχείριση του ΛΣ
Το ΛΣ μας ζητά και κατασκευάζει έναν χρήστη μέσω του οποίου θα συνεχίσει την
εγκατάσταση και θα μπορούμε να εργαζόμαστε από εδώ και στο εξής. Αρχικά μας ζητείται το
πλήρες όνομα του χρήστη και έπειτα το όνομα χρήστη (αυτό που θα χρησιμοποιείται στην
ταυτοποίηση κατά την είσοδό μας στο σύστημα).

Εισαγωγή πλήρους ονόματος π.χ. "Γεώργιος Γεωργίου", στην

Εισαγωγή ονόματος χρήστη για την ταυτοποίηση. Το όνομα
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περίπτωσή μας UBUNTU user

πρέπει να είναι με λατινικούς χαρακτήρες. Π.χ. user

Έπειτα μας ζητείται να εισάγουμε τον κωδικό χρήστη (password). Προσοχή! Μην εισάγετε
πολύ απλά password (λ.χ. ονόματα και πολύ απλές λέξεις) γιατί με κατάλληλα εργαλεία (λ.χ. brute
force attack) είναι δυνατόν να υποκλαπούν και να χρησιμοποιηθούν από άλλους. Έτσι, καλό είναι,
ο κωδικός χρήστη να αποτελείται από διάφορους χαρακτήρες (γράμματα, αριθμούς και σύμβολα.
Έπειτα ξαναεπαναλαμβάνουμε τον κωδικό χρήστη, για να βεβαιωθεί το σύστημα ότι δεν κάνουμε
λάθος.

Εισαγωγή κωδικού χρήστη π.χ. user#!

Επαλήθευση κωδικού χρήστη π.χ. user#!

Προσοχή! Ο χρήστης που δημιουργείται αυτή την στιγμή έχει δικαιώματα υπερχρήστη, μπορεί
δηλαδή να επέμβει και να ρυθμίσει κρίσιμα στοιχεία του ΛΣ. Καλό είναι μετά το πέρας της
εγκατάστασης, να δημιουργήσουμε έναν απλό χρήστη με περιορισμένα δικαιώματα και να
λειτουργούμε τον Η/Υ με αυτόν. Έτσι οι συνθήκες ασφάλειας του συστήματος αυξάνονται
σημαντικά.

Ολοκλήρωση της βασικής εγκατάστασης
Το σύστημα σε λίγο θα ξαναξεκινήσει, ενώ ολοκληρώνονται οι τελευταίες ρυθμίσεις πριν
την επανεκκίνηση.
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Ολοκλήρωση της Βασικής Εγκατάστασης

Ρύθμιση του εγκαταστάτη πακέτων APT

Τέλος, το σύστημα μας ζητά να εγκαταστήσει τον εκκινητή του συστήματος grub. Το
τοποθετείται συνήθως στον τομέα εκκίνησης (boot sector) του δίσκου και μας βοηθά, με τη μορφή
μενού, να εκκινήσουμε τον Η/Υ με τη δυνατότητα πολλαπλών λειτουργικών συστημάτων.
Προτείνεται στην αντίστοιχη προτροπή να απαντήσουμε ΝΑΙ.

Εγκατάσταση του φορτωτή εκκίνησης (boot loader) grub

Συνέχεια για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης
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Το πρώτο μέρος της εγκατάστασης ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Θα ακολουθήσει
επανεκκίνηση του υπολογιστή μας για να εγκατασταθούν τα πακέτα εφαρμογών
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Πρώτη επανεκκίνηση του συστήματος
Το σύστημα επανεκκινείται. Παρακάτω, εμφανίζονται και καταγράφονται, υπό μορφή
κειμένου, οι διάφορες υπηρεσίες που ανοίγουν για πρώτη φορά, και βέβαια η διαδικασία
ολοκλήρωσης της εγκατάστασης των πακέτων.

Η διαδικασία εκκίνησης του συστήματος.

Τα διάφορα services που ξεκινάει το σύστημα.

Η ολοκλήρωση εγκατάστασης των πακέτων.
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Κάποια στιγμή, είναι πιθανό να διακοπεί η εγκατάσταση, τη στιγμή που αναγνωρίζεται από
την εγκατάσταση η οθόνη και η κάρτα γραφικών, όπου μας ζητούνται οι αναλύσεις οθόνης που
πρόκειται να εργαστούμε με προεπιλεγμένες τις συνηθισμένες (1024 x 768 και 800 x 600) που
υποστηρίζονται από όλους τους προσωπικούς Η/Υ τα τελευταία χρόνια. Ανάλογα με τη σύνθεση
του Η/Υ μπορούμε να επιλέξουμε και πιο μεγάλες αναλύσεις. Αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν να
γίνουν και αργότερα. Πατάμε ΟΚ και η εγκατάσταση συνεχίζεται και ολοκληρώνεται.

Επιλογή υποστηριζόμενης ανάλυσης.

Συνέχεια της εγκατάστασης

Στην αρχική οθόνη του ubuntu, ζητείται να ταυτοποιηθούμε (με το όνομα χρήστη και τον
κωδικό πρόσβασης που βάλαμε νωρίτερα). Έτσι μπαίνουμε στο γραφικό περιβάλλον Gnome που
προσφέρεται με το Ubuntu.
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Ο Εγκαταστάτης πακέτων (apt)
Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, έχουμε την δυνατότητα να ρυθμίσουμε το Λειτουργικό
μας Σύστημα ούτως ώστε να παίρνει τα διάφορα πακέτα αναβάθμισης (πυρήνα ΛΣ, εφαρμογές
ελεύθερου λογισμικού και ότι έχουμε ήδη εγκαταστήσει – σε μορφή πηγαίου κώδικα ή
προμεταφρασμένα (precompiled) – έτοιμα για να τρέξουν) από το μέσο εγκατάστασης (CD / DVD),
από το δίκτυο ή από το Internet.

Εγκατάσταση / Παραμετροποίηση του apt
1. Τρέχουμε ένα τερματικό (λ.χ. Gnome Terminal). Από τον πίνακα εφαρμογών του Gnome,
επιλέγουμε “Εφαρμογές/Βοηθήματα / Τερματικό”
2. Εκτελούμε ως υπερχρήστες με την εντολή
#> sudo apt-setup
και δίνουμε το κατάλληλο password (του χρήστη) για να μπούμε στον εγκαταστάτη
πακέτων
3. Βλέπουμε την παρακάτω μενού. Στην περίπτωση που θελήσουμε να παίρνουμε τα πακέτα
από το Internet επιλέγουμε “http”

4. Επιλέγουμε την χώρα εγκατάστασης (Greece). Επιλέγουμε από την χώρα τον αντίστοιχο
mirror server απ' όπου θα κατεβαίνουν (download) τα αρχεία μας
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5. Στο επόμενο παράθυρο (όπου μας ζητά λοιπές πληροφορίες για το πως Ο Η/Υ μας βγαίνει
στον έξω κόσμο (αν υπάρχει firewall κ,λπ)). Εμείς εδώ πατάμε απλά Enter.

6. Έπειτα, ο εγκαταστάτης μας προτείνει να κατεβάζει αυτόματα τα διάφορα πακέτα ασφαλείας από
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την τοποθεσία security.debian.org αν έχουμε σύνδεση Internet. Επιλέγουμε Yes (Enter)

7. Μετά ο εγκαταστάτης μας ρωτά αν θέλουμε να προσθέσουμε άλλη τοποθεσία. Εμείς επιλέγουμε
Νο (Enter)

8. Τέλος, ο εγκατάστατης έρχεται σε επαφή με τις προεπιλεγμένες τοποθεσίες και ενημερώνει το
σύστημά μας.
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Εδώ η διαδικασία ολοκληρώνεται.

Εγκατάσταση – Αναβάθμιση – Απεγκατάσταση Εφαρμογής
Για να εγκαταστήσουμε μια εφαρμογή σε GNU/Linux βασισμένο σε Debian όπως το
Ubuntu θα χρειαστούμε την εφαρμογή γραφικού περιβάλλοντος Synaptics.
α) Από το τερματικό εκτελούμε την εντολή
#> apt-get
β) Από το γραφικό περιβάλλον πηγαίνουμε στο μενού “Εφαρμογές / Εργαλεία Συστήματος /
Synaptics Package Manager”
Στην oθόνη μας, εμφανίζεται ο εγκαταστάτης πακέτων, ο οποίος:
•

Στο αριστερό μέρος και με αλφαβητική σειρά έχει όλα τις διαθέσιμες κατηγορίες
προγραμμάτων

•

Στο κεντρικό μέρος και με αλφαβητική σειρά καταγράφει τα γνωστά για τον apt πακέτα
(στην περίπτωση που ενημερώνουμε το ΛΣ μέσω Internet τα πακέτα είναι πάνω από
17000 (!) δηλαδή χιλιάδες εφαρμογές έτοιμες για εγκατάσταση και χρήση)
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Στο κάτω μέρος διατίθενται τα πακέτα που πρόκειται να εγκατασταθούν.

Η καλύτερη και πιο εύκολη εγκατάσταση πακέτου μπορεί να επιτευχθεί με την Αναζήτηση
(Search). Αντι να ψάχνουμε μέσα στα χιλιάδες πακέτα να εντοπίσουμε αυτό που μας ενδιαφέρει,
μπορούμε να γράψουμε μέρος της φράσης από την οποία αποτελείται η ονομασία του πακέτου λ.χ.
firefox.
Αφού επιλέξουμε τα πακέτα που μας απασχολούν, προχωρούμε στην εγκατάσταση
πιέζοντας το πλήκτρο Αποδοχή (Apply). Οι επιλεγμένες εφαρμογές εγκαταστάθηκαν!
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Εγκατάσταση συσκευών
Παρακάτω, θα δούμε τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να εγκαταστήσουμε,
δημοφιλείς περιφερειακές συσκευές, όπως το modem (απλό dial-up) για να συνδεθούμε στο
Internet από το σπίτι και o εκτυπωτής.
Σημείωση: Η επιτυχία της εγκατάστασης μιας συσκευής, έχει άμεση σχέση με το αν
υπάρχει το αντίστοιχο πρόγραμμα υποστήριξης (ο επονομαζόμενος και ως οδηγός συσκευής
(driver)). Λόγω της ύπαρξης πολλών διανομών Linux / Unix υπάρχουν συσκευές που δεν μπορούν
να εγκατασταθούν άμεσα ή θα πρέπει να αναζητηθεί ο τρόπος εγκατάστασης δικτυακά, κάτι που
απαιτεί εμπειρία. Οι συσκευές που παρέχονται από τους μεγάλους κατασκευαστές υλικού, κατά
κανόνα υποστηρίζονται ενγενώς από τις πιο γνωστές διανομές και από το Ubuntu. Επίσης, όσο πιο
καινούργια είναι η διανομή, τόσο περισσότερες συσκευές υποστηρίζει ενγενώς. Τέλος, οι
περισσότεροι γνωστοί κατασκευαστές φροντίζουν να προσφέρουν τα κατάλληλα προγράμματα και
οδηγούς με το CDROM που συνοδεύει την συσκευή. Ειδικά στην περίπτωση των δικτυακών
συσκευών (λ.χ. κάρτες δικτύου) θα συναντήσουμε πάντα την κατάλληλη υποστήρικη και βοήθεια
μιας και οι διανομές Linux είναι προσανατολισμένες στην υποστήριξη δικτύου.

Εγκατάσταση modem
Για να εγκαταστήσουμε το modem στο Ubuntu, από τον πίνακα εφαρμογών του GNOME,
θα απευθυνθούμε στο μενού “Σύστημα / Διαχείριση συστήματος / Δίκτυο”. Το σύστημα, θα μας
ζητήσει το password του χρήστη, προσπαθώντας να μας προφυλάξη από πιθανή δολιοφθορά
αφού πρόκειται για μια εργασία που αφορά την δικτυακή λειτουργία του Η/Υ μας. Αφού δώσουμε
το password θα εμφανιστεί μπροστά μας η εφαρμογή διαχείρισης δικτύου:
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Εμάς μας απασχολεί η σύνδεση του Η/Υ μέσω modem, γι' αυτό αφού επιλέξουμε την
Σύνδεση μόντεμ, πάταμε το κουμπί “Ιδιότητες”. Αμέσως εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο:

Αμέσως, ενεργοποιούμε την σύνδεση τσεκάροντας την αντίστοιχη επιλογή και πηγαίνουμε
στην καρτέλα Μόντεμ, όπου ζητούμε με την βοήθεια του “Αυτόματου εντοπισμού” το σύστημα να
εντοπίσει το μόντεμ μας:

Ο αυτόματος εντοπισμός θα ρυθμίσει την θύρα του μόντεμ. Για την περίπτωση του
εξωτερικού μόντεμ οι πιο πιθανές επιλογές είναι η “/dev/ttyS0” για την πρώτη σειριακή θύρα του
Η/Υ (serial port 1) και η “/dev/ttyS1” για τη δεύτερη σειριακή θύρα του Η/Υ (serial port 2) 1. Έπειτα,
επιλέγουμε τον τύπο κλίσης (“τόνοι” για ψηφιακά τηλεφωνικά κέντρα που είναι η πιο συνηθισμένη
επιλογή, “παλμοί” για αναλογικά τηλεφωνικά κέντρα που δεν συνηθίζεται) καθώς και την ένταση
(π.χ. την επιλογή “Μέτρια”) για να ακούσουμε τους ήχους του μόντεμ.
1

Σε πολλές περιπτώσεις στα Λειτουργικά Συστήματα που είναι βασισμένα στο UNIX, παρατηρούμεότι η αρίθμηση των
διαφόρων στοιχείων του συστήματος ξεκινά από τον πρώτο φυσικό αριθμό που είναι το 0.
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Αμέσως μετά, επιστρέφουμε στην καρτέλα “Γενικά” όπου συμπληρώνουμε τον αριθμό
τηλεφώνου του παροχέα Internet (συνήθως τηλεφωνικός αριθμός που ξεκινά από 8962... δηλαδή
αριθμός τύπου ΕΠΑΚ), το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης. Αν το τηλέφωνο μας
εξυπηρετείται από τηλεφωνικό κέντρο, τοποθετούμε και το αντίστοιχο πρόθεμα κλίσης. Τέλος
κλείνουμε το παράθυρο τον ιδιοτήτων πατώντας “ΟΚ”.
Επιστρέφοντας στο παράθυρο των Ρυθμίσεων δικτύου, πατάμε το πλήκτρο
“Ενεργοποίηση”. Η σύνδεση πρέπει να πετύχει και ως απόδειξη ακούμε τον ήχο κλήσης του
τηλεφώνου και τους ήχους του μόντεμ. Μπορούμε να ανοίξουμε τον φυλλομετρητή (λ.χ. Firefox) και
να εργαστούμε στο Internet.
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Εγκατάσταση Εκτυπωτή
Για να εγκαταστήσουμε τον εκτυπωτή μας, από το ταμπλώ του Gnome, επιλέγουμε:
“Σύστημα / Διαχείριση συστήματος / Εκτυπώσεις”

Διπλοκλικάρουμε το εικονίδιο “Νέος Εκτυπωτής”

Στη συνηθέστερη των περιπτώσεων πηγαίνουμε στην επιλογή “Τοπικός Εκτυπωτής”.
Αν κατά την εκκίνηση του συστήματος (boot) ο εκτυπωτής ήταν συνδεμένος και ανοικτός,
τότε είναι πολύ πιθανό το Ubuntu να εντόπισε τον εκτυπωτή και να μας προτείνει την εγκατάστασή
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του, ειδικά αν αυτός συνδέεται στον Η/Υ με καλώδιο USB (Επιλέγουμε “Χρήση ενός άλλου
εκτυπωτή με τον καθορισμό μιας θύρας”)
Αν θέλουμε με το χέρι να καθορίσουμε την θύρα που έχουμε συνδέσει τον εκτυπωτή
επιλέγουμε την θύρα (λ.χ. “Parallel port” ή “USB Printer” ανάλογα με τον τύπο του εκτυπωτή)
και έπειτα πατάμε “Μπροστά”.

Στο δεύτερο βήμα, επιλέγουμε τον Κατασκευαστή του εκτυπωτή μας μέσα από ένα πλήθος
γνωστών κατασκευαστών. Έπειτα επιλέγουμε το μοντέλο του κατασκευαστή μας. Μας προτείνεται
να χρησιμοποιήσουμε τον προεπιλεγμένο οδηγό που μας προσφέρει το ΛΣ, γι' αυτό και κάνουμε
κλικ συνήθως σ' αυτήν την επιλογή (εναλλακτικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εγκατάσταση
οδηγού από CDROM).
Τέλος πατάμε “Εφαρμογή” και η εγκατάσταση του εκτυπωτή, ολοκληρώθηκε. Κάνοντας
δεξί κλικ - “Ιδιότητες” πάνω στο εικονίδιο του εκτυπωτή, μπορούμε να τυπώσουμε μια δοκιμαστική
σελίδα και να ελέγξουμε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του.
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Συχνές ερωτήσεις (FAQ)
→ Πως αλλάζω το πληκτρολόγιο από τα αγγλικά στα ελληνικά και αντίστροφα;
Την κατάσταση του πληκτρολογίου την αλλάζουμε με τα πλήκτρα Alt + Shift, όπως και σε
άλλα γνωστά ΛΣ.
→ Στα MS Windows και στο DOS, οι διάφορες συσκευές αποθήκευσης ονομάζονται με ένα
γράμμα της αλφαβήτου (a:, c:, d: ... z:)2. Πως ονομάζονται οι συσκευές αποθήκευσης στο
Linux; Που βρίσκονται στο σύστημα αρχείων;
Στο Linux, το σύστημα αρχείων είναι ενιαίο και το συναντάμε κάτω από την ρίζα του
συστήματος ( / ). Για όλες τις συσκευές που μπορεί πιθανά να υπάρξουν σε ένα σύστημα
Linux/Unix, έτσι και για τις συσκευές αποθήκευσης υπαρχεί ένας ειδικός κατάλογος (φάκελος) μέσα
στον κατάλογο /dev. Οι κατάλογοι αυτοί είναι ειδικού τύπου που μας συνδέουν με τη συσκευή και
δεν μπορούμε να δούμε το σύστημα αρχείων μέσα από αυτούς. Οι ειδικοί φάκελοι που συναντάμε
είναι:
/dev/hda: Πρωτεύον κύρια συσκευή τύπου IDE (Primary – Master)
/dev/hdb: Πρωτεύον μή κύρια συσκευή τύπου IDE (Primary – Slave)
/dev/hdc: Δευτερεύον κύρια συσκευή τύπου IDE (Secondary – Master)
/dev/hdd: Δευτερεύον μη κύρια συσκευή τύπου IDE (Secondary – Slave)
/dev/hda2: Η δεύτερη κατάτμηση (partition) του hda
/dev/scd1: Δίσκος τύπου SCSI
/dev/cdrom: Συσκευή CDR
/dev/dvd: Συσκευή DVDR
/dev/dvdrw: Συσκευή DVDRW
Όπως προαναφέραμε, ο ειδικός αυτός κατάλογος δεν αρκεί. Πρέπει να προβάλλουμε τα
περιεχόμενα του φακέλου, συνδέοντάς (mount) τα σ' έναν άλλο κενό φάκελο. Συνηθίζεται στα
Linux/UNIX συστήματα o φάκελος αυτός να βρίσκεται στην τοποθεσία /mnt. Στο Ubuntu η σύνδεση
(mounting) γίνεται αυτόματα μέσα από τον περιηγητή αρχείων.
2 Οι βασισμένες στο DOS ονομασίες a:, c:, d: κ.λπ. αποτελούν μειονέκτημα, αφού μπορούμενα έχουμετο
πολύ 26τέτοιες συσκεύες σε ένα υπολογιστικό σύστημα.
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→ Τι είναι ο περιηγητής αρχείων; Που μπορώνα βρω όλες τις άμεσα αναγνωρισμένες από
το σύστημα συσκευές αποθήκευσης συγκεντρωμένες;
Στο Ubuntu και σ' όλα τα Debian based συστήματα, μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στις
συσκευές αποθήκευσης, με αυτόματη σύνδεση (mounting) μέσω του πίνακα εφαρμογών του
GNOME και της επιλογής “Τοποθεσίες / Υπολογιστής”

Καλείται αυτόματα ο περιηγητής αρχείων (file manager) του GNOME, μέσω του οποίου
έχουμε πρόσβαση με ειδικά εικονίδια σε όλες τις συσκευές αποθήκευσης. Οι συσκευές
αποθήκευσης USB (λ.χ. flash μνήμες) εντοπίζονται αυτόματα και εμφανίζονται με το κατάλληλο
εικονίδιο μέσα στον περιηγητή και στην επιφάνεια εργασίας.
→ Όταν ξεκινά ο υπολογιστής μου, παρ' ότι έχω πολλά λειτουργικά συστήματα, ξεκινά
αυτόματα η εκκίνηση (boot) του Ubuntu. Πως μπορώ να αλλάξω και να εκκινεί
προεπιλεγμένα άλλο ΛΣ;
Για την εκκίνηση του συστήματος ευθύνεται το grub. Για να αλλάξουμε την προεπιλεγμένη
ρύθμιση, θα πρέπει να τροποποιήσουμε το αρχείο που περιέχει τις ρυθμίσεις και είναι το
/boot/grub/menu.lst.
Για να το τροποποιήσουμε θα πρέπει να έχουμε δικαιώματα superuser. Γι' αυτό, και
εκτελούμε ένα τερματικό (από τις επιλογές του GNOME πηγαίνουμε στο “Εφαρμογές /
Βοηθήματα / Τερματικό”. Καλούμε έναν συντάκτη (editor λ.χ. Pico) για να τροποποιήσουμε το
αρχείο ρυθμίσεων:
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#> sudo pico /boot/grub/menu.lst
και τοποθετούμε το κατάλληλο password. Στο κάτω μέρος του αρχείου, παρατηρούμε σε ομάδες 45 γραμμών τις επιλογές των ΛΣ που είναι εγκατεστημένα (συνήθως οι 3-4 πρώτες ομάδες εντολών
αφορούν το Ubuntu). Δεν έχουμε παρά να μεταφέρουμε και να βάλουμε πρώτη την ομάδα
εντολών που αφορά το ΛΣ που θέλουμε να ξεκινά προεπιλεγμένα! Αποθηκεύουμε το αρχείο και
επανεκκινούμε. Το προεπιλεγμένο ΛΣ άλλαξε!
→ Πως μπορώ να αλλάξω την επιφάνεια εργασίας μου;
Από την επιλογή εφαρμογών του GNOME, επιλέγουμε “Σύστημα / Προτιμήσεις /
Παρασκήνιο επιφάνειας εργασίας”.

→ Τα γράμματα και τα εικονίδια στην επιφάνεια εργασίας φαίνονται πολύ μικρά ή πολύ
μεγάλα. Τι μπορώ να κάνω για να διορθώσω την κατάσταση;
Είναι πολύ πιθανό, η ανάλυση οθόνης που επιλέξατε ή αυτόματα επιλέχθηκε κατά την
εγκατάσταση του ΛΣ να είναι μικρή η μεγάλη. Θα πρέπει αυτό να αλλάξει, πηγαίνοντας στην
επιλογή: “Σύστημα / Προτιμήσεις / Ανάλυση οθόνης”. Γενικά, όσο μεγαλύτερη ανάλυση οθόνης
έχουμε, τόσο πιο μικρά εμφανίζονται γράμματα και εικονίδια και το αντίστροφο.
Εναλλακτικά έχουμε την δυνατότητα να μεγαλώσουμε / μικρίνουμε ένα εικονίδιο στην
επιφάνεια εργασίας κάνοντας δεξί κλικ πάνω του- “Τέντωμα εικονιδίου”. Επίσης μπορούμε να
αυξομοιώσουμε το μέγεθος των γραμμάτων του GNOME πηγαίνοντας στην επiλογή “Σύστημα /
Προτιμήσεις / Γραμματοσειρά”.
→ Μπορώ να εργαστώ σε text τερματικό, όπως εργαζόμουν παλιά στο Unix;
Και βέβαια όπως και στις περισσότερες διανομές! Μας δίδονται άμεσα 6 διαφορετικά
τερματικά, πατώντας τους συνδιασμούς πλήκτρων Alt+Ctrl+F1 έως F6. Απαιτείται βέβαια να
κάνουμε νέα είσοδο (login). Για να επιστρέψουμε στο γραφικό περιβάλλον πατάμε Alt+Ctrl+F7.
→ Πως τερματίζω ή επανεκκινώ τον υπολογιστή μου;
Από τις επιλογές του GNOME πηγαίνουμε στο “Σύστημα / Αποσύνδεση”. Επιλέγουμε
“Κλείσιμο συστήματος” ή “Επανεκκίνηση του υπολογιστή”.
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Πηγές

http://www.ubuntu.com/
http://en.wikipedia.org
http://www.linux.org/
http://www.gnu.org
http://magaz.hellug.gr
http://www.hellug.gr/
http://www.ellak.gr/
http://www.linux.gr/
http://www.linuxhelp.blogspot.com/
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GAIM αποστολή άμεσων μυνημάτων
Το λογισμικό Gaim είναι μια λύση για την στιγμιαία ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω του
διαδικτύου.
Η τρέχον σταθερή (stable) έκδοση του είναι η 1.5, για την οποία γράφτηκε και το παρών
κείμενο.

Με τον όρο ανταλλαγή μηνυμάτων εννοούμε την
επικοινωνία μεταξύ 2 (δυο) ή περισσοτέρων χρηστών
του Διαδικτύου σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, κατά
συνέπεια θα πρέπει οι χρήστες να είναι συνδεδεμένοι με
το Διαδίκτυο.
Η επικοινωνία γίνεται με γραπτό λόγο (προς το
παρών) στο λογισμικό Gaim, αλλά αναμένεται η
ανανεωμένη έκδοση αυτού που θα επιτρέπει και την
συνομιλία μέσω φωνής και εικόνας δηλαδή θα
υποστηρίζει και πολυμεσική συνομιλία (βλ. Gaim-vv,
Gaim v. 2.x).
Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο υποστηρίζει αυτού
τους είδους την υπηρεσία και μπορείτε μέσω του
λογισμικού να κάνετε χρήση της ανταλλαγής μηνυμάτων.
Το Gaim, εκτός από την άμεση επικοινωνία
μηνυμάτων μεταξύ πολλών χρηστών και διάσκεψης,
μπορεί επίσης να προσφέρει και την ανταλλαγήμεταφορά αρχείων από εσάς προς άλλους χρήστες και
αντιστρόφως. Συνεπώς σας δίνεται η δυνατότητα κατά
την διάρκεια της συνομιλίας σας να λαμβάνεται ή να
στέλνεται διάφορα αρχεία όπως εικόνες, αρχεία μουσικής
κοκ.
Όσοι από εσάς έχετε δουλέψει έστω και ένα λογισμικό ανταλλαγής μηνυμάτων θα
καταλάβετε αμέσως τα πλεονεκτήματα του Gaim, μετά την πρώτη επαφή με αυτό το λογισμικό. Το
κύριο χαρακτηριστικό του , που έκανε αυτο το λογισμικό δημοφιλή είναι ότι μπορεί να έχει
ταυτόχρονα πολλές συνδέσεις διαφορετικού τύπου (πρωτοκόλλου) ή και ιδίου τύπου σε ένα και
μόνο πρόγραμμα.
Στην αντίθετη περίπτωση εκτός του Gaim, θα έπρεπε να έχετε το κατάλληλο λογισμικό
πελάτη για κάθε ξεχωριστό πρωτόκολλο π.χ:
Για την υπηρεσία-πρωτόκολλο google talk θα απαιτώνταν το λογισμικό google talk, για τη
jabber το αντίστοιχο λογισμικό neos, για την hotmail το λογισμικό msn messanger , για την irc
υπηρεσία το λογισμικό mirc κοκ. Γίνεται πλέον προφανές ότι το Gaim , είναι λογισμικό που
συνεργάζεται σχεδόν με όλα τα γνωστά πρωτόκολλα επικοινωνίας για στιγμιαία ανταλλαγή
μηνυμάτων.
Το κείμενο αυτό έχει σας στόχο να σας υποδείξει ,τα κύρια χαρακτηριστικά και την χρήση
και όχι όλες τις δυνατότητες που ενσωματώνει το λογισμικό πελάτης Gaim.
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Τα υποστηριζόμενα πρωτόκολλα – υπηρεσίες που είναι ενσωματωμένα δίνονται όπως παρακάτω,
κατά την διάρκεια δημιουργία νέου λογαριασμού :

●
●
●
●
●
●
●
●

AIM/ICQ
υπηρεσία ICQ
Gadu
GroupWise
IRC
Jabber
gmail)
Msn
Napster
Yahoo
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- Για την σύνδεση σε
- Για δίκτυα Gadu
- GroupWise
- Irc
- jabber (ΠΣΔ,
- Hotmail
- Napster
- Yahoo
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Εκκίνηση εφαρμογής
Για να εκκινήσουμε την εφαρμογή, πηγαίνουμε στο κεντρικό μενού Εφαρμογές και στην
κατηγορία Διαδίκτυο , όπου και επιλέγουμε το Gaim.
Την πρώτη φορά που θα καλέσουμε την εφαρμογή θα μας εμφανιστεί το παράθυρο
εισόδου (Εικόνα 1). Στην συγκεκριμένη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος λογαριασμός στο σύστημα
μας, όποτε το πρώτο μας μέλημα είναι να δημιουργήσουμε να λογαριασμό.
Επιλέγουμε το κουμπί Accounts, και μας εμφανίζεται ένα καινούργιο παράθυρο που μας
δίνει τις εξής επιλογές Προσθήκη, Διαγραφή και Κλείσιμο. Επιλέγουμε την προσθήκη και
εμφανίζεται και πάλι ένα νέο παράθυρο με παρακάτω μορφή :
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Δημιουργία Λογαριασμού
Επόμενο βήμα είναι να δημιουργήσουμε τον λογαριασμό
για την υπηρεσία jabber, που προσφέρει το Πανελλήνιο
Σχολικό Δίκτυο.
Με την ίδια διαδικασία, προχωράμε για να δημιουργήσουμε
ένα νέο λογαριασμό και να συνδεθούμε στην υπηρεσία IRC .
Στο Screen Name δίνουμε το δικό μας nickname που
θέλουμε να εμφανίζεται.
Στη λίστα Server, δίνουμε τον irc server που θέλουμε να
συνδεθούμε , π.χ aetos.irc.gr.
Μετέπειτα επιλέγουμε Αποθήκευση.
Μέχρι στιγμής, έχουμε δημιουργήσει 2 (δύο) λογαριασμούς
για το λογισμικό μας.

Επιπλέον θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε και ένα λογαριασμό για την Hotmail
υπηρεσία.
Στη λίστα protocol , επιλέγουμε MSN.
Στο Screen Name , δίνουμε το e-mail που έχουμε
αποκτήσει από την hotmail.
Μετά ακολουθεί ο κωδικός και αποθήκευση.
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Μια γενική εικόνα για την δημιουργία των λογαριασμών έχει ως εξής:

Στη λίστα των λογαριασμών υπάρχουν 2 (δύο) στήλες , οι online και auto-login. Κάθε μια
στήλη έχει ένα κουμπί , που υποδηλώνει εαν είναι πατημένο την ενεργοποίηση αυτού του
λογαριασμού. Με το online , συνδέεται ο λογαριασμός στην αντίστοιχη υπηρεσία ενω έαν
επιλέξουμε στην στήλη auto-login , τότε με κάθε εκκίνηση του λογισμικού Gaim, θα συνδέεται
αυτόματα στην αντίστοιχη
υπηρεσία.
Μόλις γίνουν οι συνδέσεις, στις αντίστοιχες υπηρεσίες τότε θα εμφανιστεί ένα νέο
παράθυρο με όνομα Buddy List, σ' αυτό το παράθυρο είναι οι επαφές σας συνολικά απ' όλους
τους λογαριασμούς που θα έχετε , κατηγοριοποιημένες ανά υπηρεσία.
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Εμφάνιση συνδεδεμένων φίλων
Όλες οι επαφές-χρήστες που είναι συνδεδεμένοι ή πρόκειται να συνδεθούν και τους έχετε
στην λίστα επαφών θα βγούν στο παράθυρο, με μιά εικόνα
όπως αυτήν.
Για επικοινωνήσετε με την επαφής σας, απλά την επιλέγετε
και εν συνεχεία ανοίγει το παράθυρο διαλόγου, απ' όπου και
ανταλλάσσεται τα μηνύματα.
Το νέο παράθυρο από όπου συνομιλείτε είναι το
παρακάτω:

Φυσικά πέραν της συνομιλίας με ένα άτομο, το Gaim σας ανοίγει καρτέλες για κάθε νέα
συνομιλία με άλλους. Στη παραπάνω εικόνα έχουμε συνομιλία με 2 άτομα, και έχουν συνδεθεί και
στο IRC. Όταν ο χρήστης γράφει κάποιο μήνυμα προς εσάς τότε η καρτέλα τους, πρασινίζει, ενώ
όταν δεν έχετε νέα απλά κοκκινίζει . Μ' αυτόν τον τρόπο , είναι εύκολο να συνομιλείτε χωρίς να
χάσετε ότι τον πολύτιμο χρόνο σας, ούτε να αφήσετε αδιάβαστο κάτι, λόγου του γραφικού –
χρωματικού τρόπο απεικόνισης των συνομιλιών.
Ανάλογα με τους συνομιλητές σας, η επιφάνεια εργασίας μπορεί να διαμορφωθεί
κατάλληλα με πολλά παράθυρα.

Αποστολή αρχείων
Επίσης κλασσικό παράδειγμα είναι και η αποστολή αρχείου σε κάποιο χρήστη όπως
φαίνεται παρακάτω. Να σημειωθεί ότι μπορούμε να στείλουμε πολλά αρχεία ή να λαμβάνουμε .Το
παράθυρο μεταφοράς αρχείων μας τροφοδοτεί με στατιστικές πληροφορίες για το κάθε αρχείο
χωριστά. Για να στείλουμε κάποιο αρχείο κάνουμε δεξί κλικ στον χρήστη και επιλέγουμε την
αποστολή αρχείου.
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Μία πιθανή μορφή της επιφάνειας εργασίας μπορεί να είναι όπως παρακάτω:
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Συχνές Ερωτήσεις
Η επικοινωνία μεταξύ άλλων πόσο ασφαλής μπορεί να είναι;
Η απάντηση είναι οτι είναι το ίδιο ασφαλής με τα λογισμικά αυτής της κατηγορίας. Η
ασφαλής επικοινωνίας στο Gaim , γίνεται εφικτή μέσω του πρωτοκόλλου SILC 3 .
●

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (http://www.sch.gr) υποστηρίζει αυτο το είδος της
επικοινωνίας ;
Ναι, υποστηρίζει το πρωτόκολλο jabber 3 , και μπορείτε να συνδεθείτε στην υπηρεσία για
να επικοινωνείτε με άλλους συναδέλφους. Ακολουθήστε τις κάτωθι οδηγίες :
Ανοίγουμε τους λογαριασμούς (account) και επιλέγουμε νέο λογαριασμό (add account)
●

Επιλέγουμε το jabber Protocol.
Στο Screen Νame γράφουμε
το ψευδώνυμο μας , π.χ.
Dsphinx , το οποίο προέρχεται
απο το e-mail που έχουμε στο
ΠΣΔ, dsphinx@sch.gr
Στον Server , δίνουμε την
διεύθυνση im.sch.gr.
Στη συνέχεια πατάμε Αποθήκευση.

Καλή Διασκέδαση !!!

Πηγές
[1]
http://gaim.sourceforge.net/ - Επίσιμος Ιστιοτόπος
[2]
http://www.phonegaim.com/ - Εναλλακτικό πρόγραμμα με δυνατότητες VoIP (Κλήσεις
μέσω Internet)
[3]
http://silcnet.org/general/about/ - Ασφαλής επικοινωνία στις συνομιλίες
[4]
http://www.jabber.org/about/overview.shtml – Πρωτόκολλο jabber
http://en.wikipedia.org/wiki/Jabber – Πληροφορίες jabber
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΟΛΩΝ GNU/LINUX
Ο παρακάτω πίνακας, έχει τις βασικότερες εντολές που πιθανών να χρειαστεί κάποιος για
να εξερευνήσει το σύστημα GNU/Linux. Οι περισσότερες εντολές προέρχονται απο το Gnu Project
(http://www.gnu.org) και αλληλεπιδρούν με το κέλυφος του εκάστοτε χρήστη (bash, csh, ksh), εν
συνεχεία το κέλυφος επικοινωνεί με τον πυρήνα Linux (http://www.kernel.org). Αυτή είναι και η
λογική εξήγηση για το ότι το Λειτουργικό Σύστημα λέγεται GNU/Linux και σημαίνει ότι έχει τον
Πυρήνα Linux και εντολές του GNU Project, και φυσικά είναι λάθος να το ονομάζουμε απλά Linux.
Να σημειωθεί ότι το κέλυφος-σύστημα (bash,tcsh,ksh) κάνει διαχωρισμό μεταξύ κεφαλαίων
και μικρών χαρακτήρων, δηλαδή ή εντολή ls εκτελείται κανονικά , ενώ εάν δώσουμε LS τότε το
κέλυφος-σύστημα θα αποκριθεί ότι δεν υπάρχει τέτοια εντολή.
Οι παράμετροι στον παρακάτω πίνακα δίνονται μέσα σε άγκιστρα { }. Π.χ στην εντολή ls ,
η γενική σύνταξη της ειναι ls {παράμετροι} {αρχείο/α}.
● Σχεδόν όλες οι εντολές-εργαλεία πρώτα δέχονται τις παραμέτρους και μετά τα ορίσματααρχεία.
● Υπάρχουν μερικοί συμβολισμοί που επιδρούν στο κέλυφος (bash) όπως
*
υποδηλώνει όλα τα αρχεία
??1*
υποδηλώνει τα αρχεία που ο τρίτος χαρακτήρας είναι το 1
.
υποδηλώνει τον τρέχων κατάλογο
..
υποδηλώνει τον γονικό κατάλογο του τρέχοντος καταλόγου
Έαν στον πίνακα υπάρχει ή ένδειξη sudo τότε εκτελούμε sudo εντολή {ορίσματα}. Το sudo μας
δίνει δικαιώματα υπερχρήστη.

Εντολή /
Σύνταξη

Περιγραφή

Sudo

Παράδειγμα

man {εντολή}

Δίνει την βοήθειας (manual) μιας εντολής ή
προγράμματος

man ls
man man

apropos {λέξη}

Ψάχνει να βρει την λέξη σε όλες στις εντολές

apropos dkpg
apropos man

ls{παράμετροι}
{αρχείο/α}

Μας εμφανίζει τα περιεχόμενα της συγκεκριμένης
θέσης / καταλόγου-ων

ls /
ls -la /tmp
ls -Rla /etc

cd{Καταλόγο}

Μετάβαση στον κατάλογο. Το σύμβολο ~ είναι ο
προσωπικός κατάλογος του τρέχων χρήστη.

cd /tmp
cd ~
cd ..
cd -

mkdir {όνομα}

Δημιουργία καταλόγου όνομα.

mkdir /tmp/test
mmkdir arxeia

rmdir {όνομα }

Διαγραφή καταλόγου όνομα

rmdir arxeia
rmdir -r /tmp/test
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Εντολή /
Σύνταξη

Περιγραφή

Sudo

Παράδειγμα

cp
{αρχείο} Αντιγραφή
αρχείου/κατάλογου
{αρχείο2}
αρχείο2/κατάλογο2

σε

cp b a
cp b /tmp/test/a
cp -r /etc /tmp/test

mv
{Αρχείο1} Μετακίνηση/Μετονομασία
{Αρχείο2}
Αρχείο2

σε

mv a b
mv b /tmp/arxeio

του

αρχείου1

rm {Αρχείο}

Διαγραφή αρχείου

rm a

cat {Αρχείο}

Εμφάνιση των περιεχομένων του αρχείου

cat a

apt-setup

Δημιουργία/Κατασκευή βάσης πληροφοριών των ΝΑΙ
προς-εγκατάσταση πακέτων.

apt-setup

apt-get {όρισμα} Είναι το βασικό εργαλείο εγκατάστασης / ΝΑΙ
{πακέτα}
αφαίρεσης προγραμμάτων σε όλα τα debian
based Gnu/Linux συστήματα, όπως και στο
Ubuntu.

apt-get update
apt-get upgrade
apt-get install firefox
apt-get remove firefox
apt-get -f install
apt-get clean

dpkg {όρισμα} Εγκαθιστά ή αφαιρεί πακέτα/προγράμματα
{πακέτο}

dpkg -i firefox.deb

mount {όρισμα} Κάνει προσάρτηση αποθηκευτικών
{συσκευή}
μέσων ή δικτυακών τοποθεσιών.

ΝΑΙ

φυσικών ΝΑΙ

mount /media/cdrom
mount
-t
auto
/dev/sda1 /media/usb

umount

Κάνει την εξαγωγή των αποθηκευτικών φυσικών ΝΑΙ
μέσων
ή δικτυακών τοποθεσιών που ήδη
υπάρχουν

umount /media/cdrom

reboot

Επανεκινεί το σύστημα

reboot

ΝΑΙ
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Σημειώσεις
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