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Πρόλογος 

Το παρόν κείµενο αποτελεί εκπαιδευτικό υλικό για το σεµινάριο «Χρήση του Λειτουργικού 

Συστήµατος Unix/Linux», το οποίο εντάσσεται σε ένα κύκλο σεµιναρίων του Ινστιτούτου 

Επιµόρφωσης του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης. ∆εδοµένης 

της έκτασης του υλικού κάθε σεµιναρίου και του αλληλεπιδραστικού τρόπου διεξαγωγής των 

σεµιναρίων, καθώς και της ευρείας χρήσης εργαστηριακών ασκήσεων, ως µέθοδος συγγραφής 

αυτών των εκπαιδευτικών σηµειώσεων προκρίθηκε η σύντοµη αναφορά σε όλα τα θέµατα που 

αναπτύσσονται στα σεµινάρια και η «ανάπτυξή» τους από τον κάθε χρήστη ξεχωριστά.  

 

Η επιλογή αυτή έγινε για δύο λόγους:  

α) Η έκταση του υλικού. Η ύλη που καλύπτεται σε κάθε ένα από τα σεµινάρια του 

Unix/Linux είναι συµπυκνωµένη και καλύπτει υλικό ενός εξαµηνιαίου εργαστηριακού 

µαθήµατος, συγκερασµένου µε την εµπειρία της χρήσης του Unix/Linux σε πραγµατικό 

περιβάλλον παραγωγής.  

β) Το πλήθος των σχετικών βιβλίων. Τα βιβλία που αναφέρονται στο Unix/Linux είναι 

εξαιρετικά πολυάριθµα και καθένα απ’ αυτά χρησιµοποιεί ξεχωριστή µεθοδολογία. Το 

πρόβληµα, λοιπόν, είναι ποιο βιβλίο ταιριάζει σε όλους τους χρήστες. ∆υστυχώς, δεν υπάρχει 

άλλη απάντηση, παρά «όποιο ταιριάζει στον κάθε χρήστη».  

 

Προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα ζητήµατα που τέθηκαν παραπάνω και να τηρηθεί σε όλο 

το εύρος των σεµιναρίων µία µόνο µεθοδολογία συγγραφής, προτιµήθηκε η συγγραφή των 

εκπαιδευτικών σηµειώσεων µε τέτοιο τρόπο, ώστε αυτές να συµπληρώνονται από κάθε 

εκπαιδευόµενο µε το υλικό που εκείνος κρίνει απαραίτητο.  

 

Το παρόν, λοιπόν, µπορεί να θεωρηθεί ως µία προσπάθεια συγγραφής «προσωπικών 

εκπαιδευτικών σηµειώσεων» για καθέναν από τους συµµετέχοντες στα σεµινάρια αυτά. 

Σηµειώσεων δηλαδή που υπόκεινται σε συµπλήρωση από τη µεριά των εκπαιδευοµένων. 

Επειδή οι εκπαιδευτικές σηµειώσεις δεν είναι δυνατό να καλύψουν το υλικό σε όλο το εύρος 

και πλάτος του, παρατίθεται µία αρκετά εκτεταµένη βιβλιογραφία σχετική µε το υλικό του 

σεµιναρίου.  

Στα σεµινάρια αυτά γίνεται χρήση του λειτουργικού συστήµατος Linux, διανοµή Fedora 8. 

Όπου δε γίνεται άλλη αναφορά, χρησιµοποιείται το γραφικό περιβάλλον GNOME.  
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Πως να χρησιµοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο  

Πριν προχωρήσετε στη χρήση του εγχειριδίου αυτού πρέπει να έχετε υπόψη σας τα εξής:  

Έχει γίνει ευρεία χρήση παραποµπών σε άλλα σηµεία του εγχειριδίου, όπου χρειάζεται, 

προκειµένου να σας βοήσουµε να ανατρέξετε σε άλλες σελίδες.  

Η χρήση των λειτουργικών συστηµάτων, σε οποιοδήποτε επίπεδο, και η αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων τους δεν είναι θεωρητική εργασία. Συνεπώς, θα πρέπει να χρησιµοποιείτε τον 

υπολογιστή που έχετε στη διάθεσή σας συνεχώς. 

Επειδή δεν είναι εφικτή η εγκατάσταση του λειτουργικού συστήµατος σε όλους τους 

υπολογιστές του εργαστηρίου, θα εργαστείτε σε µία εικονική µηχανή. Η µηχανή αυτή 

εξοµοιώνει το λειτουργικό σύστηµα µε µεγάλη πιστότητα, ωστόσο µερικές φορές 

συµπεριφέρεται διαφορετικά από ότι µία πραγµατική µηχανή. Το λογισµικό που 

χρησιµοποιείτε για την εξοµοίωση είναι ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο, αλλά δεν πρέπει να 

ασχοληθείτε µε αυτό περισσότερο από όσο χρειάζεται, προκειµένου να µάθετε τις βασικές 

λειτουργίες του. 

 

Τυπογραφικές συµβάσεις  

Στο εγχειρίδιο αυτό διατηρούνται όλες οι δυνατές συµβάσεις που τηρούνται στα βιβλία 

λειτουργικών συστηµάτων. Ειδικότερα, χρησιµοποιούµε  

 
Σταθερό πλάτος για εντολές και εφαρµογές του Unix/Linux. 

Πλάγιοι χαρακτήρες για να αντικαταστήσετε τις λέξεις που βλέπετε µε άλλες 

της επιλογής σας 

Πλάγιοι χαρακτήρες 

σταθερού πλάτους  

για να αντικαταστήσετε τις λέξεις που βλέπετε µε άλλες 

της επιλογής σας, σε µία εντολή 

Έντονοι χαρακτήρες για χρήση ενός χαρακτήρα µόνο, π.χ. οι χαρακτήρες [, 

] και | στις ακριβώς επόµενες παραγράφους.  

[ ]  για την επισήµανση προαιρετικής χρήσης, περικλείουµε 

σε [ και ] τα προαιρετικά στοιχεία. 

| για την επισήµανση αλληλοαποκλειόµενων επιλογών, 

χρησιµοποιούµε το χαρακτήρα |, π.χ. ναι | όχι. 

 



Χρήση Λειτουργικού Συστήµατος Unix/Linux – iii 

Μανόλης Παπαστεφανάκης – Απρίλιος 2008 

Χρήση Λειτουργικού Συστήµατος Unix/Linux – Έκδοση 1.18  

Οδηγίες για τις ασκήσεις  

Στο εγχειρίδιο αυτό περιλαµβάνονται αρκετές ασκήσεις και εργαστηριακές ασκήσεις.  

Οι ασκήσεις βρίσκονται αµέσως µετά από κάθε υποκεφάλαιο και είναι σύντοµες. Σκοπός 

τους η αφοµοίωση της διδαχθείσας ύλης. Σε ένα βιβλίο θα τις συναντούσατε ως 

«παραδείγµατα». Κάθε εκπαιδευόµενος µπορεί να δοκιµάσει τις γνώσεις του δαπανώντας 

πολύ λίγο χρόνο. 

Οι εργαστηριακές ασκήσεις βρίσκονται στο τέλος κάθε κεφαλαίου, απαιτούν περισσότερο 

χρόνο και βοηθούν στην κατανόηση της συνοχής και της συνοχής της διδαχθείσας ύλης, 

ενοποιώντας επιµέρους τµήµατα αυτής σε µία άσκηση. Οι εργαστηριακές ασκήσεις 

αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του σεµιναρίου και πρέπει να εκτελούνται µε τη συνδροµή 

του εκπαιδευτή. 

Καλό είναι να επιχειρήσετε την επίλυση του µεγαλύτερου δυνατού αριθµού ασκήσεων και 

εργαστηριακών ασκήσεων. 

 

Αυτό που ενδιαφέρει σε κάθε µία από τις ασκήσεις, είναι οι εντολές που δώσατε για την 

εκτέλεσή τους, όχι τα αποτελέσµατα των εντολών αυτών. 

Για κάθε άσκηση πρέπει να παρέχεται επαρκής χώρος για να εκτέλεσή της. Όλες οι 

απαντήσεις παρέχονται είτε στο εγχειρίδιο αυτό -στο παράρτηµα “19.1 Απαντήσεις 

ασκήσεων”, σελ.137- είτε σε ηλεκτρονική µορφή στο σύστηµά σας.  

 

Στο σύστηµά σας πρέπει να υπάρχουν ήδη έτοιµοι οι ακόλουθοι λογαριασµοί χρηστών: 

• student µε συνθηµατικό student 

• user µε συνθηµατικό user 

• visitor µε συνθηµατικό visitor 

• root µε συνθηµατικό rootpass 

Σε ορισµένες ασκήσεις αναφέρεται ο λογαριασµός που πρέπει να χρησιµοποιήσετε. Αν δεν 

αναφέρεται κάτι τέτοιο, συµβουλευτείτε τον εκπαιδευτή σας. Υπάρχουν επίσης και άλλοι 

λογαριασµοί χρηστών, που χρειάζονται για την εκτέλεση των ασκήσεων· ωστόσο, δε θα 

χρειαστεί να τους χρησιµοποιήσετε. 

 

Επίσης, στο σύστηµά σας, πρέπει να υπάρχει ένας κατάλογος /linux1 κάτω από τον οποίο 

θα βρείτε όσα αρχεία χρειάζονται για την εκτέλεση των ασκήσεων. 
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1. Εισαγωγή 

1.1. Στόχοι  

• Να κατανοείτε την έννοια «Λειτουργικό Σύστηµα» 

• Να γνωρίσετε την καταγωγή του Unix και του Linux 

• Να εισέλθετε για πρώτη φορά σε ένα σύστηµα µε Λ.Σ. Unix ή Linux 

1.2. Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήµατα 

1.2.1. Υπολογιστικό σύστηµα 

Ένα υπολογιστικό σύστηµα αποτελείται από: 

• Το υλικό: το σύνολο των συσκευών που απαρτίζουν το υπολογιστικό σύστηµα  

• Το λειτουργικό σύστηµα: σύνολο προγραµµάτων που παρεµβάλλεται µεταξύ του 

υλικού και του χρήστη για να ελέγχει και να καθοδηγεί τη λειτουργία του υπολογιστή 

• Τα προγράµµατα (εφαρµογές): καθορίζουν τον τρόπο χρησιµοποίησης των 

συσκευών για την επίλυση υπολογιστικών προβληµάτων.  

1.2.2. Λειτουργικό Σύστηµα (Λ.Σ.) 

Είναι ένα σύνολο προγραµµάτων που δέχεται τις διαταγές των χρηστών, τις µεταφράζει στις 

αντίστοιχες διεργασίες που πρέπει να εκτελεστούν, δραστηριοποιεί για τον σκοπό αυτό τα 

κατάλληλα µέσα του υπολογιστή και φροντίζει για την αρµονική συνεργασία τους. 

1.2.3. Βασικές έννοιες Λ.Σ. 

• ∆ιεργασίες (πρόγραµµα που εκτελείται) 

• Αρχεία (αποθήκευση/ταξινόµηση/κατάλογος) 

• Κλήσεις συστήµατος (επικοινωνία µε προγράµµατα) 

• Φλοιός (επικοινωνία µε χρήστη) 

1.2.4. Βασικές λειτουργίες Λ.Σ. 

• Σειριακή εκτέλεση εργασιών (Job sequencing) 

• ∆ιερµήνευση της γλώσσας ελέγχου των εργασιών (Job control language 

interpretation) 

• Χειρισµός σφαλµάτων (Error Handling) 
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• Χειρισµός εισόδου/εξόδου (I/O Handling) 

• Χειρισµός σηµάτων διακοπής (Interrupt Handling) 

• Χρονοδροµολόγηση (Scheduling) 

• Έλεγχος πόρων (Resource control) 

• Προστασία (Protection) 

• Πολλαπλή προσπέλαση (Multi – access) 

• Εξασφάλιση καλής επικοινωνίας µε το χρήστη (interface) 

• Λογιστική των πόρων του υπολογιστή (accounting) 

1.2.5. Χαρακτηριστικά του Unix 

• Λ.Σ. πολλών χρηστών (multiuser): Ταυτόχρονη εργασία πολλών χρηστών 

• Λ.Σ. πολλών έργων (multitasking): Ταυτόχρονη εκτέλεση πολλών προγραµµάτων 

• Timesharing: ∆ιαδοχική επεξεργασία πολλών προγραµµάτων, µη συνεχής. 

Μεταβλητή προτεραιότητα (µεγαλύτερη αναλογία χρόνου). Ο καθορισµός της 

σειράς γίνεται από το σύστηµα 

To Unix/Linux είναι ένα Λ.Σ. πολλών χρηστών και πολλών έργων (multiuser & 

multitasking). Στην πραγµατικότητα, κάθε στιγµή ο επεξεργαστής είναι απασχοληµένος µε 

µία µόνο εργασία, όµως µε την τεχνική του χρονοµερισµού (timesharing) κάθε χρήστης έχει 

την ψευδαίσθηση ότι µόνο αυτός εργάζεται πάνω στο συγκεκριµένο σύστηµα. 

1.3. Ιστορία του Unix/Linux 

1.3.1. Σύντοµο Ιστορικό του Unix 

• 1965 – Bell Labs, GE & MIT- MULTICS 

• 1969 – Ken Thompson & Dennis Ritchie, AT&T - Unix 

• 1971 – Μεταφορά σε άλλο σύστηµα 

• 1973 – Το Unix γράφεται σε C κατά 90% 

• 1979 – Unix v. 7 – η πρώτη µεταφέρσιµη έκδοση 

• 1983 – Unix System V – η σηµαντικότερη standard έκδοση 

1.3.2. Αρχές του Unix 

• Όλα είναι αρχεία, ακόµα και το hardware 
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• Όλα τα αρχεία παραµετροποίησης (configuration) αποθηκεύονται ως απλά αρχεία 

κειµένου 

• Περιλαµβάνει (πολλά) µικρά προγράµµατα -utilities- που εκτελούν µία µόνο 

εργασία 

• ∆εν «αιχµαλωτίζει» το χρήστη µε το user interface  

• Έχει τη δυνατότητα δηµιουργίας αλυσίδας προγραµµάτων 

1.3.3. GNU & FSF 

To GNU project ξεκίνησε το 1984 µε σκοπό τη δηµιουργία του “ελεύθερου” Unix. 

«Ελεύθερο» λογισµικό µε την έννοια της «ελευθερίας του λόγου». Μέχρι το 1990, σχεδόν 

όλες οι εφαρµογές χρήστη είχαν γραφτεί κατά GNU, π.χ. gcc, emacs. Το FSF (Free 

Software Foundation) είναι µη-κερδοσκοπικός οργανισµός που διαχειρίζεται το GNU 

project. Free Software: Ελευθερία του χρήστη να τρέχει, αντιγράφει, µοιράζει, µελετάει, 

αλλάζει και βελτιώνει το λογισµικό. Οι χρήστες πρέπει να έχουν όλες τις παραπάνω 

ελευθερίες, δωρεάν ή µε κόστος διανοµής µόνο. 

1.3.4. Σύντοµο Ιστορικό του Linux 

• 1991, Linus Torvalds, δηµιούργησε τον πυρήνα του Linux. Σκοπός του ήταν να 

γράψει ένα κλώνο του Minix (εκπαιδευτική έκδοση του Unix) για τον προσωπικό του 

υπολογιστή (386).  

• Ο συνδυασµός του πυρήνα του Linux µε τις εφαρµογές ανοικτού λογισµικού του 

GNU, είχαν σαν αποτέλεσµα ένα ελεύθερο Λ.Σ., µε την αρχιτεκτονική και τη 

σταθερότητα του Unix, και µε ελάχιστο κόστος για τον τελικό χρήστη. 

• Το Linux γνωρίζει διαρκή ανάπτυξη, και έχει τεράστια εγκατεστηµένη βάση σε 

servers. Χρησιµοποιείται από servers και supercomputers µέχρι PDAs και κινητά 

τηλέφωνα, ειδικές κατασκευές και βιοµηχανικούς αυτοµατισµούς. 

•  

1.4. Πρώτη είσοδος στο σύστηµά σας 

1.4.1. Τοπική είσοδος 

Η πρόσβαση σε ένα σύστηµα απαιτεί την πιστοποίηση ταυτότητας του χρήστη (διαδικασία 

login). Για τη διαδικασία αυτή πρέπει ο χρήστης να δώσει το όνοµα χρήστη (username) και 
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το συνθηµατικό του (password). Το login µπορεί να γίνει στη γραµµή εντολών ή σε γραφικό 

περιβάλλον (GUI).  

1.4.2. Εικονικές κονσόλες 

• Πολλές µη γραφικές κονσόλες είναι διαθέσιµες σε κάθε σύστηµα 

• Είναι προσβάσιµες µέσω του συνδυασµού πλήκτρων <Ctrl+Alt+F[1-6]>  

• Γραφικό περιβάλλον, διαθέσιµο µέσω του συνδυασµού <Ctrl+Alt+F7> 

• Κύλιση από τη µία εικονική κονσόλα στην επόµενη µε <Shift+PageUp>, στην 

προηγούµενη µε <Shift+PageDown> 

1.4.3. Εκτέλεση εντολών  

• Γενική µορφή εντολής: Command [options] [arguments] 

• [ ] : προαιρετικό  

• options (switches): επιλογές ή διακόπτες. Τροποποίηση της συµπεριφοράς της 

εντολής 

• Arguments: ορίσµατα. Πληροφορίες που χρειάζεται η εντολή 

• ∆ιαχωρισµός ορισµάτων µε κενό χαρακτήρα (space). Στους διακόπτες δεν είναι 

απαραίτητο 

• Περισσότερες από µία εντολές στην ίδια γραµµή χωρίζονται µε το χαρακτήρα ; 

• mkdir backups ; cp *.txt backups/ 

• Αν δώσετε µία εντολή και δεν δείτε το prompt, τότε η εντολή εκτελείται ή περιµένει 

να την τροφοδοτήσετε µε δεδοµένα. ∆ιακοπή εντολής που εκτελείται για 

περισσότερο από τον επιθυµητό χρόνο: <Ctrl+c>. Αν η εντολή δέχεται είσοδο από 

το πληκτρολόγιο, για να την τερµατίσετε πατήστε <Ctrl+d> 

Άσκηση 1-1. Εντολές, ορίσµατα και διακόπτες 

Εκτελέστε τις παρακάτω εντολές. Παρατηρήστε πως αλλάζει η έξοδος κάθε εντολής ανάλογα 

µε τους διακόπτες και τα ορίσµατα που δίνετε. 

• date 

• date +"Today is %A, %B %d, %Y. %nThe time now is %r, 

%Z." 

• cal 

• cal 11 2007 
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1.4.4. Αλλαγή συνθηµατικού 

Το συνθηµατικό πρέπει να αλλάζει αµέσως µετά το πρώτο login. Στη γραµµή εντολών, 

χρησιµοποιήστε την εντολή passwd. Σε γραφικό περιβάλλον, επιλέξτε το µενού System, 

Preferences, Personal, About Me, Change Password. 

1.4.5. Κανόνες επιλογής συνθηµατικού  

Τα συνθηµατικά πρέπει: να έχουν 6-255 χαρακτήρες, να περιέχουν τουλάχιστον 1 µη-

αλφαριθµητικό χαρακτήρα, να µη βασίζονται σε λέξη της αγγλικής γλώσσας, να µην 

µοιάζουν µε αυτό που ήδη έχετε, να µη µοιάζουν µε το όνοµα χρήστη. Στα συνθηµατικά 

γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων. 





Χρήση Λειτουργικού Συστήµατος Unix/Linux – 19 

Μανόλης Παπαστεφανάκης – Απρίλιος 2008 

Χρήση Λειτουργικού Συστήµατος Unix/Linux – Έκδοση 1.18  

2. Σύστηµα αρχείων µε γραµµή εντολών 

2.1. Στόχοι  

• Να κατανοείτε το ιεραρχικό σύστηµα αρχείων του Unix/Linux 

• Να δηµιουργείτε, αντιγράφετε, µετακινείτε και διαγράφετε αρχεία και καταλόγους 

• Να βλέπετε βοήθεια σχετική µε τις εντολές του συστήµατός σας 

2.2. Ιδιότητες του συστήµατος αρχείων του Unix 

• Αρχεία και κατάλογοι είναι οργανωµένα σε δοµή. Περιλαµβάνονται CD, δισκέτες, 

σκληροί δίσκοι 

• Η δοµή αυτή έχει τη µορφή αντεστραµµένου δέντρου 

• Η αρχή του δέντρου αυτού είναι το root ή / 

• Οι κατάλογοι διαχωρίζονται µε το χαρακτήρα / (slash) 

• Τα ονόµατα των αρχείων είναι case-sensitive 

• Κάθε διεργασία και κάθε φλοιός έχει τρέχοντα κατάλογο (directory)  

• Κάθε χρήστης έχει τον κατάλογό του (home directory, συµβολίζεται µε ~) 

• .. Αναφέρεται στον πατρικό κατάλογο (parent directory) 

• . Αναφέρεται στον τρέχοντα κατάλογο 

• Τα αρχεία των οποίων το όνοµα ξεκινά µε . είναι κρυφά 

• Για κάθε χρήστη ορίζεται το path, µία λίστα καταλόγων όπου γίνονται οι 

αναζητήσεις για τις εντολές που δίνονται από τη γραµµή εντολών 

2.3. Τρέχων κατάλογος εργασίας – Η εντολή pwd 

Η εντολή pwd εµφανίζει το απόλυτο µονοπάτι προς τον κατάλογο προς τον οποίο 

βρισκόµαστε. Ο κατάλογος στον οποίο βρισκόµαστε είναι ο κατάλογος στον οποίο θα 

εκτελεστεί όποια εντολή δώσουµε. 

Άσκηση 2-1. Κατάλογος εργασίας 

Ποιος είναι ο κατάλογος εργασίας σας, µόλις µπείτε στο σύστηµα;  

 

Η απάντηση βρίσκεται στο παράρτηµα 19.1.1. Λύση άσκησης 2-1, σελ .137. 

2.4. Αλλαγή καταλόγου – Η εντολή cd 

Αλλαγή του καταλόγου εργασίας σας προς: 
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• Απόλυτο µονοπάτι: cd/home/bob/work  

• Σχετικό µονοπάτι: cd project/docs 

• Πατρικό κατάλογο: cd .. 

• Κατάλογο χρήστη: cd, cd ~, cd ~bob 

• Προηγούµενο κατάλογο εργασίας: cd - 

2.5. Προβολή περιεχοµένων καταλόγου – Η εντολή ls 

Η εντολή ls δείχνει τη λίστα περιεχοµένων ενός καταλόγου: 

• ls, ls /, ls /etc, ls / /etc 

• ls -a, προβολή και των κρυφών αρχείων 

• ls -l, λεπτοµερής λίστα 

• ls -R, δείχνει τα περιεχόµενα ενός καταλόγου και των υποκαταλόγων του 

• ls -d, δείχνει µόνο καταλόγους 

2.6. Κατάλογος χρήστη (Home directory) 

Κάθε χρήστης έχει home directory, συνήθως κάτω από το /home. Περιλαµβάνει αρχεία 

ρυθµίσεων του χρήστη και αρχεία δεδοµένων. Αναπαριστάται µε το χαρακτήρα ~. Είναι ο 

τρέχων κατάλογος εργασίας αµέσως µετά το login. 
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2.7. Απόλυτο και σχετικό µονοπάτι – Κίνηση στο «δέντρο» 

 
Εικόνα 1. Το "δέντρο" και η κίνηση σε αυτό 

2.7.1. Απόλυτο µονοπάτι  

Ξεκινά µε το χαρακτήρα /, αντιπροσωπεύει την πλήρη διαδροµή για ένα αρχείο. Είναι της 

µορφής /usr/users/bob/data/index.html και είναι πάντα µοναδικό. Είναι πάντα έγκυρο (αν 

είναι σωστό), ανεξάρτητα από τον τρέχοντα κατάλογο εργασίας. 

Άσκηση 2-2. Απόλυτο µονοπάτι 

Έστω το δέντρο της εικόνας 1 (σελ. 21). Ποιο είναι το απόλυτο µονοπάτι του αρχείου 

index.html που βρίσκεται στον κατάλογο data;  

Η απάντηση βρίσκεται στο παράρτηµα 19.1.2. Λύση άσκησης 2-2, σελ. 137. 

2.7.2. Σχετικό µονοπάτι 

∆εν ξεκινά µε /, αντιπροσωπεύει τη διαδροµή σε σχέση µε το που βρισκόµαστε. Μπορούµε 

να χρησιµοποιούµε τα σύµβολα “..”, “.”, “~”. Είναι πιο σύντοµο από το απόλυτο. Το 

όνοµα ενός αρχείου είναι πάντα σχετικό µονοπάτι. 

 

/ 

usr 

dev 

etc 

var 

users

bob

data
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Άσκηση 2-3. Σχετικό µονοπάτι 

Έστω το δέντρο της εικόνας 1 (σελ. 21). Σε ποιο κατάλογο βρίσκεστε κάθε φορά, όταν 

αναφέρεστε στο αρχείο µε απόλυτο µονοπάτι το /usr/users/bob/data/index.html µε κάθε 

ένα από τα παρακάτω σχετικά µονοπάτια; 

Σχετικό µονοπάτι Κατάλογος

index.html 

data/index.html 

bob/data/index.html 

users/bob/data/index.html 

../usr/users/bob/data/index.html

~/data/index.html 

~bob/data/index.html 

../bob/data/index.html 

Η απάντηση βρίσκεται στο παράρτηµα 19.1.3. Λύση άσκησης 2-3, σελ. 137. 

2.8. Ονόµατα αρχείων 

Τα ονόµατα των αρχείων µπορούν να έχουν µέχρι 255 χαρακτήρες. Ο χαρακτήρας / 

απαγορεύεται να χρησιµοποιηθεί σε όνοµα αρχείου. Καλό είναι να αποφεύγεται η χρήση των 

< > | ? * " ' <space> <tab>. Υπάρχει διάκριση πεζών-κεφαλαίων, τα FILE, file, File 

είναι τρία αρχεία, όχι ένα. 

2.9. Αντιγραφή αρχείων και καταλόγων – Η εντολή cp 

cp [options] file destination  

Το αρχείο προορισµού µπορεί να είναι σχετικό ή απόλυτο µονοπάτι. Ο προορισµός του 

αρχείου µπορεί να είναι: Όνοµα αρχείου ή καταλόγου, σχετικό ή απόλυτο µονοπάτι. Αν 

υπάρχει και είναι κατάλογος, τότε το αρχείο αντιγράφεται µέσα στον κατάλογο αυτό, αλλιώς 

αντιγράφεται σε αρχείο.  

Για να αντιγράψετε τα αρχεία file1, file2 στον υποκατάλογο allfiles, εκτελέστε την ακόλουθη 

εντολή: cp file1 file2 allfiles. Αν δώσουµε περισσότερα από ένα ορίσµατα, 

το τελευταίο είναι υποχρεωτικά κατάλογος. Αν το αρχείο προορισµού υπάρχει και είναι 

κατάλογος, τότε αντίγραφο του αρχείου θα δηµιουργηθεί µέσα στον κατάλογο. Αν το 

αρχείου προορισµού υπάρχει και είναι αρχείο, τότε τα περιεχόµενα του αρχείου προορισµού 

θα αντικατασταθούν από νέα. Αν το αρχείο προορισµού δεν υπάρχει θα δηµιουργηθεί το 

αντίγραφο του αρχείου προέλευσης µε το όνοµα αρχείου που δόθηκε.  
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2.10. Μετακίνηση αρχείου – Η εντολή mv 

• mv file1 file2, µετονοµάζει ή µετακινεί το αρχείο file1 σε file2  

• mv dir1 dir2, µετονοµάζει τον κατάλογο dir1 σε dir2 

• mv file(s) dir, µετακινεί τα αρχεία στον κατάλογο dir 

Αν δώσουµε περισσότερα από ένα ορίσµατα, το τελευταίο είναι υποχρεωτικά κατάλογος 

2.11. ∆ηµιουργία αρχείου και καταλόγου – Οι εντολές touch και mkdir 

Για δηµιουργία κενού αρχείου: touch file. Αν το αρχείο υπάρχει, τότε απλά 

ενηµερώνεται ο χρόνος προσπέλασης. 

Για δηµιουργία καταλόγου, mkdir directory. Για δηµιουργία καταλόγου και όσων 

(ενδιάµεσων) χρειάζεται, mkdir -p dir1/dir2 

2.12. ∆ιαγραφή αρχείου – Η εντολή rm  

∆ιαγραφή αρχείων και (µη κενών) καταλόγων: rm [options] file1 files  

• rm -i, ζητά επιβεβαίωση για κάθε αρχείο 

• rm -f, δεν ζητά επιβεβαίωση, σβήνει και αρχεία που είναι για ανάγνωση µόνο 

2.13. ∆ιαγραφή καταλόγου – Η εντολή rmdir 

• ∆ιαγραφή κενού καταλόγου: rmdir directory1  

• ∆ιαγραφή µη κενού καταλόγου: rm –r directory1 

• rm –ri directory1 

2.14. Προσδιορισµός περιεχοµένου αρχείου – Η εντολή file 

file [options] filenames. Τα αρχεία περιέχουν πολλών ειδών δεδοµένα. 

Μερικές φορές καλό είναι να ελέγχουµε µε την εντολή file (π.χ. για να προσέχουµε τα binary 

αρχεία). Χρησιµοποιεί δεδοµένα από το αρχείο /usr/share/magic 

2.15. Προβολή περιεχοµένων αρχείου – Εντολές cat, more και less 

Στο Unix/Linux υπάρχουν πολλές εντολές µε τις οποίες µπορούµε να δούµε τα 

περιεχόµενα ενός ή περισσότερων αρχείων.  

 

Η εντολή cat εµφανίζει τα περιεχόµενα των αρχείων σειριακά, χωρίς κανένα διαχωρισµό 

µεταξύ τους. cat [options] filenames , cat /etc/profile 

/etc/passwd  
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H εντολή more εµφανίζει τα περιεχόµενα των αρχείων σειριακά, χωρίς κανένα διαχωρισµό 

µεταξύ τους. Μπορούµε να προχωρήσουµε µπροστά µόνο. more [options] 

filenames, more /etc/profile /etc/passwd  
Η εντολή less εµφανίζει τα περιεχόµενα των αρχείων σειριακά, µε διαχωρισµό µεταξύ 

τους. Μπορούµε να προχωρήσουµε µπροστά και πίσω. less [options] 

filenames less /etc/profile /etc/passwd  

2.16. Αναζήτηση αρχείου – Οι εντολές locate και slocate 

Οι εντολές locate και slocate eντοπίζουν τα αρχεία που το όνοµά τους ταιριάζει µε 

το πρότυπο (υπόδειγµα) που δώσαµε. Η slocate ελέγχει ποιος χρήστης κάνει την 

αναζήτηση και επιστρέφει µόνο τα αρχεία που επιτρέπεται να δει ο χρήστης. locate 

[pattern] και slocate [pattern] 

2.17. Βοήθεια – Η εντολή man 

• man: εντολή αναζήτησης βοήθειας.  

• man man: Βοήθεια για τη χρήση της βοήθειας 

• Το man (manual) είναι χωρισµένο σε τµήµατα. Η εντολή man –k keyword, 

ψάχνει για τη συµβολοσειρά σε όλο το man (βρίσκει όλες τις συµβολοσειρές που 

περιέχουν τη συµβολοσειρά keyword)  

• apropos keyword, ίδιο µε man –k keyword 

• man –f keyword, ψάχνει για τη συµβολοσειρά ολόκληρη µόνο (βρίσκει µόνο 

τη λέξη keyword) 

• whatis keyword, ίδιο µε man –f keyword 

Άσκηση 2-4. Εντολές man, apropos, whatis 

Ποια είναι η διαφορά µεταξύ των εντολών man –k password και man –f 

password; 

 

 

 

Η απάντηση βρίσκεται στο παράρτηµα 19.1.4. Λύση άσκησης 2-4, σελ. 137. 

2.17.1. Τα τµήµατα του man 

• To τµήµα 1 αναφέρεται σε User commands 

• To τµήµα 2 αναφέρεται σε System calls 
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• To τµήµα 3 αναφέρεται σε Library calls 

• To τµήµα 4 αναφέρεται σε Hardware (special files) 

• To τµήµα 5 αναφέρεται σε Configuration files (File formats) 

• To τµήµα 6 αναφέρεται σε Games 

• To τµήµα 7 αναφέρεται σε Miscellaneous 

• To τµήµα 8 αναφέρεται σε Administrative commands 

man passwd – Αναφέρεται ως passwd(1) – Βοήθεια για την εντολή passwd 

man 5 passwd – Αναφέρεται ως passwd(5) – Βοήθεια για τo αρχείο /etc/passwd 

2.17.2. Η µορφή των σελίδων man 

• NAME - όνοµα και σύντοµη περιγραφή  

• SYNOPSIS - περίληψη της χρήσης και ενδεχοµένως διακόπτες 

• DESCRIPTION - Πληρέστερη περιγραφή  

• OPTIONS - Αναφορά στους διακόπτες ένα προς ένα 

• FILES - Αρχεία σχετικά µε την εντολή 

• BUGS - Γνωστά σφάλµατα 

• EXAMPLES - Παραδείγµατα χρήσης 

• SEE ALSO - Βλέπε και... 

2.17.3. Άλλα utilities για βοήθεια 

Σε πολλές εντολές και utilities µπορείτε να δείτε βοήθεια χρησιµοποιώντας το διακόπτη --

help µετά το όνοµα της εντολής, π.χ. cat --help. Πρέπει επίσης να γνωρίζετε, ότι στο 

Linux χρησιµοποιείται όλο και περισσότερο η εντολή info. Οι εφαρµογές βάζουν τα 

αρχεία βοήθειας κάτω από το /usr/share/doc. 

2.18. Εργαστηριακή άσκηση: Σύστηµα αρχείων µε γραµµή εντολών  

Κάντε login στο σύστηµά σας µε το χρήστη student. Αµέσως µετά την είσοδο σας θα πρέπει 

να βρίσκεστε στο home directory σας. Επιβεβαιώστε ότι βρίσκεστε πράγµατι εκεί.  

Ελέγξτε ότι υπάρχουν αρχεία στο home directory σας χρησιµοποιώντας τις εντολές: ls, 

ls-a, ls –al. Γιατί το αποτέλεσµα της πρώτης εντολής διαφέρει από αυτό της δεύτερης; 

Ποιο είναι το µέγεθος του µεγαλύτερου αρχείου και του µεγαλύτερου καταλόγου κάτω από 

το home directory σας, όπως τα δείχνει η εντολή ls –al; 

Αλλάξτε κατάλογο εργασίας στο /linux1/lab2. Βεβαιωθείτε ότι δεν περιέχει αρχεία. 

∆ηµιουργήστε µε την εντολή touch µερικά αρχεία για τη συνέχεια της άσκησης. Τρέξτε την 
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εντολή touch {report,graph}_{jan,feb,mar} ακριβώς όπως τη βλέπετε. Σε 

επόµενη ενότητα θα µάθετε πως δουλεύει αυτή η εντολή. 

Ελέγξτε τα περιεχόµενα του καταλόγου µε την εντολή ls. Πρέπει να βλέπετε έξι αρχεία. Αν 

τυχόν δεν τα βλέπετε, ζητήστε βοήθεια από τον εκπαιδευτή σας. Χωρίς τα αρχεία αυτά δε 

µπορείτε να συνεχίσετε την άσκηση. Προκειµένου να οργανώσετε τα αρχεία σας, θα 

χρειαστεί να δηµιουργήσετε µερικούς καταλόγους. Καθώς θα δηµιουργείτε καταλόγους, 

χρησιµοποιείτε την εντολή pwd για να βεβαιώνεστε ότι βρίσκεστε στο σωστό κατάλογο.  

∆ηµιουργήστε τους καταλόγους projects, projects/graphs, projects/reports και 

projects/backups. Μεταφέρετε όλα τα αρχεία που αρχίζουν µε graph στον κατάλογο 

projects/graphs. Μεταφέρετε τα αρχεία report_jan και report_feb στον κατάλογο 

projects/reports. Σβήστε το αρχείο που έχει µείνει στον κατάλογο /linux1/lab2. Πηγαίνετε 

στον κατάλογο backups και αντιγράψτε σε αυτόν τα αρχεία του Ιανουαρίου (jan) 

χρησιµοποιώντας για το ένα από αυτά σχετικό µονοπάτι και για το άλλο απόλυτο µονοπάτι. 

Η λύση της άσκησης βρίσκεται στο αρχείο /linux1/solutions/2.18.txt 
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3. Χρήση γραφικού περιβάλλοντος 

3.1. Στόχοι 

• Να κατανοείτε τις έννοιες που σχετίζονται µε το γραφικό περιβάλλον 

• Να χρησιµοποιήσετε το γραφικό περιβάλλον 

3.2. Το σύστηµα γραφικού περιβάλλοντος X-Window 

Το σύστηµα X-Window (ή X ή Χ11) παρέχει τη βάση για το γραφικό περιβάλλον. Το X δεν 

ορίζει πως πρέπει να φαίνεται ή να συµπεριφέρεται ό,τι βλέπετε στην οθόνη σας, αλλά 

εστιάζει στο να παρέχει ένα standard τρόπο µε τον οποίο εµφανίζονται στην οθόνη οι 

εφαρµογές. Η εφαρµογή X server επικοινωνεί µε την κάρτα γραφικών. Κάθε εφαρµογή που 

θέλει να απεικονίσει γραφικά είναι ένας X client. Το X παρέχει την υποδοµή για τον X client. 

Σε κάποιες διανοµές του Linux διατίθενται δύο γραφικές επιφάνειες εργασίας (desktop 

environment) ή διαχειριστές παραθύρων (window managers), τα GNOME και KDE 

3.3. GNOME 

Ο προκαθορισµένoς window manager είναι ο GNOME και παραµετροποιείται µέσα από 

το µενού System. Σε διανοµές Red Hat και Fedora περιέχονται και διάφορες εφαρµογές 

(ενδεικτικά: abiword, gnumeric, mrproject, gnomemeeting, gedit, ggv) 

3.4. KDE 

Ο εναλλακτικός window manager είναι ο KDE. Σε διανοµές Red Hat και Fedora 

περιέχονται και διάφορες εφαρµογές (ενδεικτικά: konsole, konqueror, kmail, 

kdevelop) 

3.5. Εκκίνηση γραφικού περιβάλλοντος 

Το γραφικό περιβάλλον µπορεί να έχει ξεκινήσει αυτόµατα στον υπολογιστή σας. Μπορείτε 

να το χρησιµοποιήσετε αµέσως, αφού κάνετε login. Το login παρέχετε από ένα υποσύστηµα 

που ονοµάζεται display manager. Αν το γραφικό περιβάλλον δεν έχει ξεκινήσει ήδη, 

µπορείτε να το ξεκινήσετε εσείς µε την εντολή startx. Το σύστηµά σας διαθέτει ήδη έξι 

εικονικές κονσόλες. Μπορείτε να µετακινηθείτε σε αυτές µε το συνδυασµό πλήκτρων 

<Ctrl+Alt+F[1-6]>. O συνδυασµός πλήκτρων <Ctrl+Alt+F7> θα σας µεταφέρει στο 

γραφικό περιβάλλον 
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3.6. Εναλλαγή µεταξύ GNOME & KDE 

Για να αλλάξετε από τον ένα window manager στον άλλο, πρέπει να βγείτε από το γραφικό 

περιβάλλον (logout) και πριν δώσετε το συνθηµατικό του χρήστη µε τον οποίο θα συνδεθείτε, 

πατήστε στο Session και επιλέξτε αν θα συνδεθείτε µε GNOME ή µε KDE. Στον ίδιο 

διάλογο µπορείτε να επιλέξετε και ποιος window manager είναι ο προτιµόµενος.  

3.7. ∆ιαχείριση αρχείων – Η εφαρµογή nautilus 

Η εφαρµογή nautilus είναι διαχειριστής αρχείων (file manager) και web browser. 

Ξεκινά από το εικονίδιο Compute ή student’s home ή µε εκτέλεση της εντολής nautilus. 

Είναι δυνατή η προβολή αρχείων, καταλόγων και αρχείων html. Σε οποιοδήποτε παράθυρο 

του nautilus, µπορείτε µέσα από την επιλογή επιλογές (preferences) να ρυθµίσετε τη 

συµπεριφορά. και ρυθµίσεις συστήµατος (system settings). Υποστηρίζει συνδέσεις html και 

ftp και έχει κάδο απορριµµάτων. 

3.8. Τερµατικό σε γραφικό περιβάλλον 

Για να ανοίξετε ένα τερµατικό σε GNOME θα χρησιµοποιήσετε την εντολή gnome-

terminal, ενώ σε KDE την εντολή konsole. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το ένα 

τερµατικό ενώ χρησιµοποιείτε τον άλλο window manager (πράγµα που συµβαίνει µε πολλές 

εφαρµογές, αλλά όχι όλες). Και τα δύο είναι παραµετροποιήσιµα (γραµµατοσειρά, χρώµα 

και µέγεθος γραµµάτων, πολλαπλά shells). 

3.9. Επεξεργαστές κειµένου σε γραφικό περιβάλλον 

• gvim, γραφική έκδοση του vim 

• xemacs, γραφική έκδοση του emacs 

• gedit, απλός επεξεργαστής κειµένου του GNOME 

• kwrite, προκαθορισµένος επεξεργαστής κειµένου του KDE 

3.10. Web browsers 

• mozilla 

• konqueror, KDE file manager και web browser 

• Και οι δύο εφαρµογές είναι διαθέσιµες και στα δύο περιβάλλοντα (GNOME & KDE) 
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3.11. Η σουίτα αυτοµατισµού γραφείου OpenOffice 

Είναι η open source έκδοση της σουίτας StarOffice. Μπορείτε να εκτελέσετε τη εντολή 

ooffice και µέσα από το µενού της τις εφαρµογές της σουίτας ή να εκτελέσετε τις 

επιµέρους εφαρµογές oowriter, ooimpress, oodraw, oomath, oocalc . Για να 

διαµορφώσετε το OpenOffice, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε την εφαρµογή oosetup, και 

για να ρυθµίσετε εκτυπωτές το spadmin.  

3.12. Συνδυασµοί πλήκτρων σε γραφικό περιβάλλον 

Σε γραφικό περιβάλλον µπορείτε να χρησιµοποιείτε τους παρακάτω συνδυασµούς πλήκτρων:  

• <Ctrl+Alt+Backspace>, σταµατά την εκτέλεση των X. Πολύ χρήσιµο αν τα X 

σταµατήσουν να ανταποκρίνονται (κρέµασµα) 

• <Alt+Tab>, εναλλαγή µεταξύ παραθύρων 

• <Ctrl+Alt+arrow_key>, εναλλαγή µεταξύ workspaces 

• <Alt+F1>, άνοιγµα του menu (Red Hat και Fedora), πλοήγηση µε τα βέλη 

3.13. Αντιγραφή και επικόλληση κειµένου 

Μπορείτε να χρησιµοποιείτε είτε το ποντίκι είτε τα πλήκτρα:  

• <Ctrl+c>, αντιγραφή 

• <Ctrl+v>, επικόλληση 

• <Ctrl+x>, αποκοπή 

Με το ποντίκι, επιλέγετε κείµενο µε το αριστερό κουµπί του ποντικιού πατηµένο και 

επικολλάτε το επιλεγµένο κείµενο µε το µεσαίο κουµπί του ποντικιού (σε ποντίκια µε δύο 

µόνο κουµπιά, πατήστε και τα δύο κουµπιά µαζί). 

3.14. Εναλλαγή µεταξύ γλωσσών 

Για να προσθέσετε στην οθόνη σας τον δείκτη και επιλογέα του πληκτρολογίου (γλώσσας), 

κάντε δεξί κλικ στο panel (βλ. ενότητα 9.6. Η εφαρµογή panel, σελ. 67) και επιλέξτε τη 

δυνατότητα Κeyboard indicator. Αφού εµφανιστεί στο panel, η εφαρµογή Κeyboard 

indicator, κάντε δεξί κλικ πάνω του για να το παραµετροποιήσετε, π.χ. για να ορίσετε το 

συνδυασµό πλήκτρων που χρησιµοποιούνται για την εναλλαγή γλωσσών (layout options, 

layout switching).  
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3.15. Εργαστηριακή άσκηση: Χρήση γραφικού περιβάλλοντος 

Κάντε login στο σύστηµά σας, σε γραφικό περιβάλλον µε το χρήστη student. Ξεκινήστε την 

εφαρµογή nautilus κάνοντας διπλό κλικ στο εικονίδιο student’s home που βρίσκετε στην 

επιφάνεια εργασίας σας. Αλλάξτε κατάλογο εργασίας στο /linux1/lab3 και κάντε διπλό κλικ 

πάνω στο αρχείο passwd. Παρατηρήστε ότι ο nautilus εµφάνισε τα περιεχόµενα του 

αρχείου.  

Πατήστε back για να επιστρέψετε στην προβολή καταλόγου. Αλλάξτε το µέγεθος των 

εικονιδίων και της γραµµατοσειράς από τα κουµπιά + και –. Πατήστε στο κουµπί View as 

icons και επιλέξτε View as list. Αλλάξτε πάλι το µέγεθος της γραµµατοσειράς από τα 

κουµπιά + και –. Ξεκινήστε ένα gnome-terminal και αλλάξτε τον κατάλογο εργασίας 

του στο /linux1/lab3. Σε αυτό το gnome-terminal δηµιουργήστε ένα καινούριο 

αρχείο µε την εντολή touch newfile. Παρατηρήστε ότι το αρχείο εµφανίζεται σχεδόν 

αµέσως και στο παράθυρο του nautilus . Κάντε δεξί κλικ πάνω στο εικονίδιο του 

newfile και επιλέξτε Move to Trash. Από το τερµατικό gnome-terminal δείτε τα 

περιεχόµενα του καταλόγου. Παρατηρήστε ότι το αρχείο δεν εµφανίζεται. 

Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Trash που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας σας. Το 

αρχείο newfile βρίσκεται εδώ. Τραβήξτε το στο παράθυρο του nautilus. Από το 

τερµατικό gnome-terminal δείτε τα περιεχόµενα του καταλόγου. Επιβεβαιώστε ότι το 

αρχείο εµφανίζεται. Σβήστε από τη γραµµή εντολών το αρχείο rm newfile. 

Παρατηρήστε ότι το αρχείο δεν εµφανίζεται στο παράθυρο του nautilus και ότι δεν 

εµφανίζεται στο Trash. Κλείστε το παράθυρο του nautilus και του Trash. Κάντε logout 

από τα Χ.  
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4. Εισαγωγή στο φλοιό bash 

4.1. Στόχοι 

• Να µάθετε για τους φλοιούς 

• Να χρησιµοποιείτε παραγωγικά τη γραµµή εντολών 

• Να µάθετε πως λειτουργεί η γραµµή εντολών 

4.2. Τι είναι ο φλοιός (shell) 

Μεσολαβεί µεταξύ του πυρήνα και του χρήστη. Εµφανίζει το prompt, ανιχνεύει τις εντολές, 

εκτελεί τις εφαρµογές. ∆ιερµηνεύει εντολές, συνδέει τη γραµµή εντολών µε το υπόλοιπο 

σύστηµα.  

Επίσης είναι και γλώσσα προγραµµατισµού, δέχεται µεταβλητές, και διαθέτει δικές του 

εντολές. 

4.3. Η καταγωγή του φλοιού bash 

• bash: Bourne Again Shell. Αναπτύχθηκε για το GNU project 

• Bourne shell (sh), αρχικός φλοιός του Unix  

• C shell (csh), επιπλέον χαρακτηριστικά: συµπλήρωση εντολών, ιστορικό εντολών, 

έλεγχος διεργασιών 

• Korn shell (ksh), ενσωµάτωσε χαρακτηριστικά του C shell 

• Enhanced C shell (tcsh), command-line editing 

• Bourne Again Shell (bash), ενσωµατώνει πολλά από τα χαρακτηριστικά των csh, 

ksh και tcsh, όπως συµπλήρωση της γραµµής εντολών, ιστορικό εντολών, 

command-line editing  

4.4. Ευκολίες γραµµής εντολών 

Η γραµµή εντολών του φλοιού bash παρέχει πολλές ευκολίες στο χρήστη. Οι 

σηµαντικότερες από αυτές είναι: 

4.4.1. Αντικατάσταση µεταχαρακτήρων (File globbing) 

File globbing: είναι η λειτουργία αντικατάστασης των wildcards (ή µεταχαρακτήρων ή 

χαρακτήρων-µπαλαντέρ) 

• *, ταιριάζει µε οποιοδήποτε πλήθος χαρακτήρων 
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• ?, ταιριάζει µε ένα µόνο (οποιοδήποτε) χαρακτήρα 

• [a-z], ταιριάζει µε οποιοδήποτε χαρακτήρα ανήκει σε αυτό το εύρος 

• [^a-z], ταιριάζει µε οποιοδήποτε χαρακτήρα δεν ανήκει σε αυτό το εύρος 

Η εντολή echo µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να ελέγξουµε αν η αντικατάσταση των 

µεταχαρακτήρων έγινε όπως σκοπεύαµε, πριν εκτελέσουµε µία εντολή µε µεταχαρακτήρες.  

Άσκηση 4-1. Wildcards 

Μεταφερθείτε στον κατάλογο /linux1/exersices/4-1. ∆είτε τα περιεχόµενα του καταλόγου. 

∆ώστε την εντολή rm *.doc. ∆είτε ξανά τα περιεχόµενα του καταλόγου, τα αρχεία µε 

κατάληξη doc έχουν σβηστεί. ∆ώστε την εντολή echo ??ee*.txt ή την εντολή ls 

??ee*.txt. Επιβεβαιώστε ότι µόνο δύο αρχεία ταιριάζουν µε το πρότυπο ??ee*.txt 

και διαγράψτε τα µε την εντολή rm ??ee*.txt. 

Η λύση της άσκησης βρίσκεται στο αρχείο /linux1/solutions/4-1.txt 

4.4.2. Το πλήκτρο Tab 

Το πλήκτρο Tab χρησιµοποιείται για να συµπληρώσουµε το όνοµα εντολής ή αρχείου (που 

πρέπει να είναι όρισµα σε µία εντολή) 

Άσκηση 4-2. To πλήκτρο tab στο φλοιό bash 

Μεταφερθείτε στον κατάλογο /linux1/exersices/4-2. ∆είτε τα περιεχόµενα του καταλόγου. 

∆ώστε την εντολή ls myf<tab>. Επειδή υπάρχει µόνο ένα αρχείο που το όνοµά του 

ξεκινάει µε τους χαρακτήρες myf το όνοµα του αρχείου θα συµπληρωθεί στη γραµµή 

εντολών σας.  

∆ώστε την εντολή ls p<tab><tab>. Επειδή υπάρχουν περισσότερα από ένα αρχεία το 

δεύτερο tab θα σας δείξει όλες τα αρχεία που ταιριάζουν µε την εντολή που δώσατε.  

Προσέξτε ότι ο φλοιός άλλαξε τη γραµµή εντολών σας σε ls pe γιατί όλα τα αρχεία που 

βρίσκονται στον κατάλογο και ξεκινάει το όνοµά τους από p έχουν κοινό και το δεύτερο 

χαρακτήρα του ονόµατός τους. Τώρα µπορείτε να δώσετε επιπλέον χαρακτήρες 

προκειµένου να προσδιορίσετε το αρχείο που θέλετε. 

Σηµείωση: Ο χαρακτήρας <tab> µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για συµπλήρωση εντολών. 

∆οκιµάστε να πατήσετε το χαρακτήρα <tab> δύο φορές στη γραµµή εντολών χωρίς να 

έχετε γράψει κανένα χαρακτήρα. 
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4.4.3. Ιστορικό εντολών –Η εντολή history 

Έχετε τη δυνατότητα χρήσης των βελών για την εκτέλεση προηγούµενων εντολών. Εκτός 

από τα βέλη όµως, για να δείτε τον κατάλογο των εντολών που είναι καταγεγραµµένες στο 

ιστορικό µπορείτε να χρησιµοποιείτε την εντολή history. Στη γραµµή εντολών:  

• !!, επανάληψη τελευταίας εντολής 

• !c, επανάληψη της τελευταίας εντολής που άρχιζε µε τη συµβολοσειρά abc  

• !5, επανάληψη της εντολής που φαίνεται µε αύξοντα αριθµό 5 στο ιστορικό εντολών 

• !?abc, επανάληψη της τελευταίας εντολής που περιείχε τη συµβολοσειρά abc 

• !-5, επανάληψη της εντολής που δώσαµε πριν 5 εντολές 

• ^old^new, τροποποίηση της τελευταίας εντολής µε αλλαγή της συµβολοσειράς old 

σε new 

Άσκηση 4-3. Συντοµεύσεις φλοιού bash  

Μεταφερθείτε στον κατάλογο /linux1/exersices/4-3. ∆είτε τα περιεχόµενα του καταλόγου. 

Ο υποκατάλογος files είναι άδειος. Αντιγράψτε το αρχείο file1.txt στον υποκατάλογο files. 

Με χρήση της δυνατότητας τροποποίησης της τελευταίας εντολής (^) αντιγράψτε, το ένα 

κατόπιν του άλλου και µε την ακόλουθη σειρά, τα αρχεία file2.txt, file2.doc, onemorefile 

στον υποκατάλογο files. 

Με χρήση της δυνατότητας επανάληψης της τελευταίας εντολής που άρχιζε από 

συγκεκριµένο γράµµα (!) , δείτε τα περιεχόµενα του καταλόγου files. 

Η λύση της άσκησης βρίσκεται στο αρχείο /linux1/solutions/4-3.txt 

4.5. Αντικατάσταση γραµµής εντολών  

4.5.1. Ο χαρακτήρας ~ 

Ο χαρακτήρας ~ (tilde) αναφέρεται σε home directory. Χρησιµοποιείται για να 

αναφερθούµε στο δικό µας home directory, ~/.bash_profile, ή, αν ακολουθείται, από 

όνοµα χρήστη, αναφέρετε στο home directory του χρήστη, δηλαδή, ~bob/.bash_profile 

είναι το αρχείο .bash_profile στο home directory του χρήστη bob. Είναι ιδιαίτερα χρήσιµο 

για να αναφερόµαστε σε home directory χρήστη χωρίς να γνωρίζουµε το path στο οποίο 

αυτό βρίσκεται. 

4.5.2. Μεταβλητές – Η εντολή set 

Οι λέξεις που εµφανίζονται στη γραµµή εντολών, εφόσον προηγείται ο χαρακτήρας $, 

θεωρούνται µεταβλητές. Αν ο χρήστης bob εκτελέσει την εντολή cd $HOME/public ο 



34 – Εισαγωγή στο φλοιό bash 

Μανόλης Παπαστεφανάκης – Απρίλιος 2008 

Χρήση Λειτουργικού Συστήµατος Unix/Linux –Έκδοση 1.18 

φλοιός πρώτα θα αντικαταστήσει τη µεταβλητή $HOME µε το home directory του χρήστη 

(συνήθως /home/bob) και µετά θα εκτελέσει την εντολή cd /home/bob/public. Για 

να δείτε τον κατάλογο των µεταβλητών που είναι ορισµένες στο φλοιό σας, δώστε την εντολή 

set. Για να δηλώσετε µία µεταβλητή, δώστε στη γραµµή εντολών: name = Nikolas 

Άσκηση 4-4. Χρήση µεταβλητών 

Μεταφερθείτε στον κατάλογο /linux1/exersices. ∆ώστε την εντολή cd $HOME και 

επιβεβαιώστε ότι βρίσκεστε στο home directory σας. Χρησιµοποιήστε την εντολή set για 

να δείτε τις µεταβλητές που έχουν οριστεί. Nα ορίσετε τη µεταβλητή SEMINAR να έχει την 

τιµή Linux και την µεταβλητή LEVEL να έχει την τιµή 1. Με χρήση της εντολής echo 

εµφανίστε στην οθόνη σας τις µεταβλητές που ορίσατε και τις τιµές τους. 

Η λύση της άσκησης βρίσκεται στο αρχείο /linux1/solutions/4-4.txt 

4.5.3. Αγκύλες {} 

Οι αγκύλες { και } χρησιµοποιούνται για να δηµιουργούµε πρότυπα συµβολοσειρών. Για το 

διαχωρισµό των συµβολοσειρών χρησιµοποιείται ο χαρακτήρας κόµµα (,). Αν ο πρώτος 

χαρακτήρας είναι κόµµα, εννοείται η κενή συµβολοσειρά.  

H εντολή echo x{a,b} είναι ισοδύναµη µε την echo xa xb 

H εντολή cp file.txt{,-save} είναι ισοδύναµη µε την cp file.txt 

file.txt-save. 

Άσκηση 4-5. Χρήση των { και } 

(α) Μεταφερθείτε στον κατάλογο /linux1/exersices/4-5. Επιβεβαιώστε ότι δεν υπάρχουν 

κατάλογοι κάτω από τον κατάλογο αυτό. ∆ώστε την εντολή mkdir –p 

work/{in,out,hold}/{low,normal,high} και ανοίξτε ένα παράθυρο του 

nautilus στον κατάλογο /linux1/exersices/4-5 για να δείτε όλους τους καταλόγους που 

φτιάξατε µε την παραπάνω εντολή.  

(β) Μπορείτε να σκεφτείτε µία αρκετά σύντοµη ακολουθία εντολών για να δηµιουργήσετε 

την ίδια δοµή καταλόγων χωρίς να κάνετε χρήση των { και }. Σηµείωση: Υπάρχουν 

περισσότερες από µία σωστές απαντήσεις. Υπόδειξη: Το ιστορικό των εντολών είναι ένας 

καλό εργαλείο. Ωστόσο, ακόµα και µε καλή χρήση του ιστορικού δαπανάτε πολύ 

περισσότερο χρόνο για την ίδια εργασία.  

Η λύση της άσκησης βρίσκεται στο αρχείο /linux1/solutions/4-5a.txt. ∆ύο λύσεις για το 

ερώτηµα (β) βρίσκονται στα αρχεία /linux1/solutions/4-5b.txt και 

/linux1/solutions/4-5c.txt. 
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4.5.4. Αποτελέσµατα εντολών  

Μπορείτε να συµπεριλάβετε τα αποτελέσµατα της εκτέλεσης µίας εντολής, χρησιµοποιώντας 

τα backquotes ` ή το $( ). Οι εντολές echo "This machine is named: 

`hostname`" και echo " This machine is named: $(hostname)" 

είναι ταυτόσηµες. Αρχικά θα εκτελεστεί η εντολή hostname και το αποτέλεσµά της θα 

αντικατασταθεί στην εντολή που δώσαµε. 

Άσκηση 4-6. Χρήση αποτελεσµάτων εντολής 

Μεταφερθείτε στον κατάλογο /linux1/exersices. ∆ώστε τις εντολές echo " This machine is 

named: $(hostname)" και echo "Long listing of files under /linux1: $(ls –l /linux1)".  

4.5.5. Μαθηµατικές πράξεις 

Ορισµένες µαθηµατικές πράξεις µπορούν να εκτελεστούν από το φλοιό. Με χρήση της 

εντολής expr:, π.χ. echo Area: `expr $X \* $Y`. Η χρήση της expr δεν 

είναι βολική γιατί έχει αυστηρό συντακτικό.  

Με χρήση της $[ ]: Οι εντολές echo Area: $[$X*$Y], echo Area: $[ $X * 

$Y ] και echo Area: $[ $X*$Y ] είναι ισοδύναµες, γιατί το συντακτικό είναι 

ανεκτικό. Βασικές πράξεις που εκτελούνται από το φλοιό και οι τελεστές τους: πρόσθεση (+), 

αφαίρεση (-), πολλαπλασιασµός (*), διαίρεση (/), ύψωση σε δύναµη (**), υπόλοιπο 

διαίρεσης (%). Στη σελίδα bash του man, τµήµα ARITHMETIC EVALUATIONS, 

υπάρχει πλήρης κατάλογος των αριθµητικών πράξεων που µπορεί να εκτελέσει ο φλοιός. 

Μπορείτε να συµβουλευτείτε και το παράρτηµα 19.2. Αριθµητικοί τελεστές του φλοιού 

bash, που βρίσκεται στη σελ. 139. 

Άσκηση 4-7. Αριθµητικές πράξεις 

Μεταφερθείτε στον κατάλογο /linux1/exersices/4-7. Ορίστε τις µεταβλητές Α και Β και 

δώστε τους τις τιµές 2 και 3 αντίστοιχα. Εκτελέστε, µε χρήση της $ [ ], τις πράξεις A+B, A-

B, A*B, A/B και Α**Β.  

Η λύση της άσκησης βρίσκεται στα αρχεία /linux1/solutions/4-7.txt  

4.6. Ακύρωση της σηµασίας των ειδικών χαρακτήρων 

Για να ακυρώσουµε την σηµασία των ειδικών χαρακτήρων και να τους χειριστούµε ως 

συνηθισµένους χαρακτήρες πρέπει να ενηµερώσουµε το φλοιό. 

4.6.1. Ο χαρακτήρας backslash (\) 

Η εντολή echo Your cost: \$5.00 δεν θα αναζητήσει µεταβλητή (ακυρώνεται η 

ειδική σηµασία του χαρακτήρα $). Έστω ότι θέλουµε να βρούµε όλα τα αρχεία που 
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βρίσκονται στο σύστηµά µας και το όνοµά τους ξεκινάει µε τη συµβολοσειρά foo. Αν 

εκτελέσουµε την εντολή find / -name foo*, ο φλοιός θα αντικαταστήσει το 

χαρακτήρα * µε τα ονόµατα των αρχείων που τυχόν υπάρχουν στον κατάλογο που 

βρισκόµαστε. Αντί λοιπόν να αναζητήσουµε όλα τα αρχεία που αρχίζουν από foo θα 

αναζητήσουµε όλα τα αρχεία που το όνοµά τους ταυτίζεται µε τα ονόµατα των αρχείων που 

αρχίζουν από foo και βρίσκονται στο τρέχοντα κατάλογο. Για να βρούµε αυτό που 

ψάχνουµε πρέπει να δώσουµε την εντολή ως find / -name foo\* 

4.6.2. Μονά και διπλά εισαγωγικά 

Ορισµένες φορές θέλουµε να ακυρώσουµε την ειδική σηµασία πολλών χαρακτήρων στη 

σειρά, π.χ. στην εντολή echo \*\*\* SALES \*\*\*. Είναι πιο βολικό (και πιο 

σωστό) να χρησιµοποιήσετε τα µονά ή τα διπλά εισαγωγικά. Τα µονά εισαγωγικά ακυρώνουν 

την ειδική σηµασία όλων των χαρακτήρων. Τα διπλά εισαγωγικά ακυρώνουν την ειδική 

σηµασία όλων των χαρακτήρων εκτός από τους $, $(), $[], `, \, !. Σε πολλές περιπτώσεις η 

χρήση µονών ή διπλών εισαγωγικών παράγει τα ίδια αποτελέσµατα. 

Άσκηση 4-8. Ορθή χρήση των χαρακτήρων ` και " 

Υπάρχει διαφορά µεταξύ των εντολών (α) echo "The current date is 

`date`" και (β) echo 'The current date is `date`'; Αν ναι, 

συµπληρώστε παρακάτω το αποτέλεσµα καθεµιάς από αυτές. Είναι αναµενόµενη η διαφορά;  

Εντολή Αποτέλεσµα 

(α)  

(β)  

 

 

 

Η απάντηση βρίσκεται στο παράρτηµα 19.1.5.. Λύση άσκησης 4-8, σελ. 138. 

4.7. Συνδυασµοί πλήκτρων για τη γραµµή εντολών 

• <Ctrl+a>, µετακίνηση στην αρχή της γραµµής 

• < Ctrl+e>, µετακίνηση στo τέλος της γραµµής 

• < Ctrl+u>, διαγραφή µέχρι την αρχή της γραµµής 

• < Ctrl+k>, διαγραφή µέχρι το τέλος της γραµµής 
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4.8. Εργαστηριακή άσκηση: Εισαγωγή στο φλοιό bash 

Μεταφερθείτε στον κατάλογο /linux1/lab4. Για να δηµιουργήσετε τα αρχεία που θα 

χρειαστείτε για την άσκηση αυτή, δώστε την εντολή: 

touch{report,memo,graph}_{sep,oct,nov,dec}_{a,b,c}_{1,2,3} 
και χρησιµοποιήστε την εντολή ls για να δείτε το αποτέλεσµα της εντολής που µόλις 

δώσατε. Αυτά τα αρχεία πρέπει να τα ταξινοµήσετε στην συνέχεια της άσκησης. Θα 

χρειαστεί να δηµιουργήσετε τους καταλόγους a_reports, september, october, november και 

december. Κάτω από τον κατάλογο a_reports, δηµιουργήστε τους καταλόγους one two 

three. Μεταφέρετε ένα από τα αρχεία dec_b στον κατάλογο december. Μεταφέρετε όλα τα 

αρχεία που το όνοµά τους περιέχει τη συµβολοσειρά dec_b_ στον κατάλογο december. 

Βεβαιωθείτε για τη µετακίνηση των αρχείων στον κατάλογο december. Μεταφέρετε όλα τα 

αρχεία “b” στους αντίστοιχους καταλόγους (september, october και, november). 

Μεταφερθείτε στον κατάλογο a_reports. Μεταφέρετε όλα τα αρχεία που το όνοµά τους 

τελειώνει σε a_1 στον κατάλογο one. Μεταφερθείτε στον κατάλογο one και σβήστε όλα τα 

αρχεία “sep”. Χωρίς να αλλάξετε κατάλογο εργασίας, µεταφέρετε τα αρχεία “a_2” στον 

κατάλογο two χρησιµοποιώντας το απόλυτο µονοπάτι του καταλόγου προορισµού. Χωρίς 

να αλλάξετε κατάλογο εργασίας, µεταφέρετε τα αρχεία “a_3” στον κατάλογο three 

χρησιµοποιώντας το σχετικό µονοπάτι του καταλόγου προορισµού. 

 Επιστρέψτε στον κατάλογο /linux1/lab4 και δείτε ποια αρχεία υπάρχουν ακόµη σε αυτόν. 

Πρέπει να έχουν µείνει µόνο τα αρχεία “c”. Τα αρχεία “c1” και “c2” είναι σηµαντικά και 

πρέπει να τα αντιγράψετε στον υποκατάλογο /tmp/archive (αφού τον δηµιουργήσετε). Τα 

αρχεία του ∆εκεµβρίου είναι επίσης σηµαντικά και πρέπει και αυτά να αντιγράφουν στον ίδιο 

κατάλογο. Τώρα που αντιγράψατε τα σηµαντικά αρχεία σβήστε τα αρχεία που έχουν µείνει 

στον κατάλογο /linux1/lab4. Προκειµένου να ελέγξετε ότι δεν θα σβήσετε χρήσιµα αρχεία 

δοκιµάστε τις εντολές ls *c* και ls –Fd *c*και ελέγξτε τα αποτελέσµατά τους. ∆είτε 

τα περιεχόµενα του καταλόγου.  

Η λύση της άσκησης βρίσκεται στο αρχείο /linux1/solutions/4.8.txt 
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5. Χρήστες, οµάδες και δικαιώµατα 

5.1. Στόχοι 

• Να κατανοείτε το µοντέλο ασφαλείας αρχείων του Unix/Linux 

• Να κατανοείτε τις έννοιες του χρήστη (ιδιοκτήτη) και της οµάδας 

• Να βλέπετε τα δικαιώµατα των αρχείων 

• Να θέτετε δικαιώµατα αρχείων 

5.2. Χρήστες 

Κάθε αρχείο ανήκει σε ένα χρήστη. Κάθε χρήστης έχει ένα µοναδικό αριθµό που τον 

χαρακτηρίζει (user ID - UID – User Identification). Τα ονόµατα χρηστών και τα UID 

αποθηκεύονται στο αρχείο /etc/passwd. Σε κάθε χρήστη αντιστοιχεί ένα home directory 

και ένας φλοιός. Κάθε χρήστης µπορεί να δει µόνο τα δικά του αρχεία (ανάγνωση, εγγραφή, 

εκτέλεση), εκτός αν του δώσουν δικαιώµατα οι άλλοι χρήστες. 

5.3. Οµάδες 

Κάθε αρχείο ανήκει και σε µία οµάδα. Κάθε χρήστης ανήκει σε µία τουλάχιστον οµάδα. Οι 

οµάδες έχουν µοναδικούς αριθµούς που τις χαρακτηρίζουν (group ID - GID – Group 

Identification). Η πρωτεύουσα οµάδα ορίζεται στο /etc/passwd ενώ οι δευτερεύουσες 

οµάδες ορίζονται στο /etc/group. Οι χρήστες µίας οµάδας µοιράζονται τα αρχεία που 

ανήκουν στην οµάδα.  

Η πρωτεύουσα οµάδα είναι σηµαντική γιατί είναι αυτή στην οποία ανήκει ένα νέο αρχείο του 

χρήστη που το δηµιουργεί. Με την εντολή newgrp ο χρήστης µπορεί να επιλέξει την 

πρωτεύουσα οµάδα του.  

Ιδιωτική οµάδα χρήστη (user private group): Κάθε χρήστης ανήκει στη δική του οµάδα. Με 

αυτό τον τρόπο, αποθαρρύνεται ο χρήστης από το να αλλάζει επιπόλαια τα δικαιώµατα 

χρήσης των αρχείων του.  

5.4. Ο χρήστης root 

Ο root είναι ειδικός λογαριασµός χρήστη µε δικαιώµατα διαχείρισης του συστήµατος. 

Αυτός ο λογαριασµός χρήστη έχει απεριόριστη πρόσβαση σε όλο το σύστηµα (αρχεία, 

συσκευές, εφαρµογές). Μερικές φορές αναφερόµαστε σε αυτόν ως superuser. Ο διαχειριστής 

πρέπει να χρησιµοποιεί ένα συνηθισµένο λογαριασµό χρήστη για να εργαστεί και να 
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χρησιµοποιεί το root µόνο όταν χρειάζεται. Οι συνηθισµένοι χρήστες ενός συστήµατος δε 

µπορούν να κάνουν µεγάλη ζηµιά σε ένα σύστηµα. Ένα απλό λάθος στη δακτυλογράφηση 

µίας εντολής, από το χρήστη root, µπορεί να καταστρέψει το σύστηµα. 

5.5. Το µοντέλο ασφαλείας του Unix/Linux 

Κάθε αρχείο ανήκει σε ένα χρήστη και κάθε χρήστης βλέπει τα δικά του αρχεία. Μόνο αν ο 

ιδιοκτήτης ενός αρχείου µας δώσει άδεια µπορούµε να δούµε τα αρχεία του. Η ταυτότητα 

του χρήστη προσδιορίζεται κατά τη διαδικασία του login. Κάθε αρχείο είναι συσχετισµένο 

µε µία οµάδα. Κάθε διεργασία έχει ένα ιδιοκτήτη (χρήστη) και µία συσχετισµένη οµάδα, 

µπορεί δε να προσπελάσει µόνο τους πόρους του συστήµατος που µπορεί να προσπελάσει ο 

ιδιοκτήτης της και η οµάδα αυτή. 

5.6. Ασφάλεια αρχείων 

Για κάθε αρχείο και κατάλογο ορίζονται δικαιώµατα πρόσβασης. Τα δικαιώµατα ορίζονται 

για (α) τον ιδιοκτήτη (owner ή συνήθως user), (β) την οµάδα του χρήστη (group) και (γ) για 

όλους τους υπόλοιπους χρήστες (others). Τα δικαιώµατα είναι: ανάγνωση, εγγραφή και 

εκτέλεση. 

5.7. ∆ιαδικασία ελέγχου δικαιωµάτων 

Όταν µία διεργασία ζητά πρόσβαση σε ένα αρχείο, ο χρήστης και η οµάδα της διεργασίας 

συγκρίνονται µε το χρήστη και την οµάδα του αρχείου:  

• Αν ο χρήστης ταυτίζεται, εφαρµόζονται τα δικαιώµατα πρόσβασης του χρήστη και 

δεν εξετάζονται τα δικαιώµατα της οµάδας και των υπολοίπων χρηστών 

• Αλλιώς, αν ταυτίζεται η οµάδα, εφαρµόζονται τα δικαιώµατα πρόσβασης της οµάδας 

και δεν εξετάζονται τα δικαιώµατα των υπολοίπων χρηστών 

• Αλλιώς, εφαρµόζονται τα δικαιώµατα για τους υπόλοιπους χρήστες 

5.8. Επισκόπηση δικαιωµάτων αρχείων 

Τα δικαιώµατα πρόσβασης µπορούν να εµφανιστούν µε χρήση της εντολής ls -l. Ο 

τύπος του αρχείου και τα δικαιώµατα του αρχείου συµβολίζονται µε µία συµβολοσειρά 10 

χαρακτήρων. Ο πρώτος χαρακτήρας αντιπροσωπεύει τον τύπο του αρχείου, οι υπόλοιποι 

εννέα τα δικαιώµατα του αρχείου. Αν ο πρώτος χαρακτήρας είναι d αναφερόµαστε σε 

κατάλογο, αν – είναι συνηθισµένο αρχείο (υπάρχουν και άλλοι τύποι αρχείων).  
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5.8.1. Κατηγορίες χρηστών 

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες χρηστών: χρήστης ή ιδιοκτήτης (user, owner, συµβολίζεται µε 

u), άλλοι χρήστες στην οµάδα (group, συµβολίζεται µε g) και όλοι οι υπόλοιποι (others, 

συµβολίζεται µε o). 

5.8.2. Τύποι δικαιωµάτων αρχείων 

Χρησιµοποιούνται τέσσερα σύµβολα για την απεικόνιση των δικαιωµάτων: r (read, 

ανάγνωση), w (write, εγγραφή), x (execute, εκτέλεση) και – που δηλώνει την απουσία 

δικαιώµατος. Τα δικαιώµατα για αρχεία, για οποιαδήποτε από τις τρεις κατηγορίες χρηστών, 

έχουν ως εξής: (α) δικαίωµα ανάγνωσης (read) σηµαίνει ότι τα περιεχόµενα του αρχείου 

µπορούν να εµφανιστούν µε µία εντολή όπως η cat ή η less, (β) δικαίωµα εγγραφής (write) 

σηµαίνει ότι το αρχείο µπορεί να υποστεί επεξεργασία και να αποθηκευτεί το περιεχόµενό 

του, (γ) δικαίωµα εκτέλεσης (execute) σηµαίνει ότι ο φλοιός θα προσπαθήσει να εκτελέσει το 

αρχείο, όταν το όνοµα του αρχείου δοθεί ως εντολή.  

Τα δικαιώµατα για καταλόγους, , για οποιαδήποτε από τις τρεις κατηγορίες χρηστών, έχουν 

ως εξής: (α) δικαίωµα ανάγνωσης (read) σηµαίνει ότι εµφανίζονται τα περιεχόµενα του 

καταλόγου (µε χρήση της εντολής ls), (β) δικαίωµα εγγραφής (write) σηµαίνει ότι µπορούν 

να δηµιουργηθούν νέα αρχεία µέσα σε αυτόν τον κατάλογο, (γ) δικαίωµα εκτέλεσης (execute) 

σηµαίνει ότι ο χρήστης µπορεί να µπει στον κατάλογο αυτό (µε χρήση της εντολής cd) και 

µπορεί να εκτελέσει την εντολή ls –l. Ένα αρχείο µπορεί να διαγραφεί από οποιοδήποτε 

χρήστη έχει δικαίωµα εγγραφής (write) στον κατάλογο που βρίσκεται το αρχείο, ανεξάρτητα 

από τα δικαιώµατα που υπάρχουν για το ίδιο το αρχείο. 

5.9. ∆ικαιώµατα χρήστη (ιδιοκτήτη), οµάδας και υπολοίπων χρηστών 

Στα αποτελέσµατα της εντολής ls –l: 

• οι χαρακτήρες 2,3 και 4 αντιπροσωπεύουν τα δικαιώµατα ανάγνωσης, εγγραφής και 

εκτέλεσης για τον ιδιοκτήτη του αρχείου 

• οι χαρακτήρες 5,6 και 7 αντιπροσωπεύουν τα δικαιώµατα ανάγνωσης, εγγραφής και 

εκτέλεσης για τους χρήστες που ανήκουν στην ίδια οµάδα µε τον ιδιοκτήτη του 

αρχείου 

• οι χαρακτήρες 8,9 και 10 αντιπροσωπεύουν τα δικαιώµατα ανάγνωσης, εγγραφής και 

εκτέλεσης για τους υπόλοιπους χρήστες  

Άσκηση 5-1. ∆ικαιώµατα αρχείων 
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Μεταφερθείτε στον κατάλογο /linux1/exercises/5-1. ∆ώστε την εντολή ls –l f*. Το 

αποτέλεσµα της εντολής µοιάζει µε το ακόλουθο:  

-rwxr-xr-x 1 root root 0 2008-01-28 00:30 file1 

-rw-rw-r-- 1 root student 0 2008-01-28 00:30 file2 

Παρατηρήστε ότι εµφανίζονται δύο αρχεία µε τα ακόλουθα δικαιώµατα: Στο αρχείο file1, ο 

ιδιοκτήτης του (χρήστης root) έχει δικαιώµατα ανάγνωσης, εγγραφής και εκτέλεσης (rwx), η 

οµάδα (οµάδα root) έχει δικαιώµατα ανάγνωσης και εκτέλεσης (r-x) και οι υπόλοιποι 

χρήστες έχουν επίσης δικαιώµατα ανάγνωσης και εκτέλεσης (r-x). Στο αρχείο file2, ο 

ιδιοκτήτης του (χρήστης root) έχει δικαιώµατα ανάγνωσης και εγγραφής (rw-), η οµάδα 

(οµάδα student) έχει δικαιώµατα ανάγνωσης και εγγραφής (rw-) και οι υπόλοιποι χρήστες 

έχουν δικαίωµα ανάγνωσης µόνο (r--).  

 

Στο σύστηµά σας υπάρχουν δύο χρήστες, οι fred και mary. Στον πίνακα που ακολουθεί 

εµφανίζονται οι χρήστες αυτοί και οι οµάδες στις οποίες ανήκουν. 

Χρήστης Πρωτεύουσα οµάδα ∆ευτερεύουσες οµάδες 

fred fred staff

mary mary staff, admin 

∆ώστε την εντολή ls –l [dtp]*. Το αποτέλεσµα της εντολής µοιάζει µε το ακόλουθο: 

-rw-rw-r-- 1 root staff 0 2008-01-28 00:30 distribution 

-rwxr-xr-- 1 fred fred 0 2008-01-28 00:30 penguin 

-rw-r--r-- 1 mary admin 0 2008-01-28 00:30 tux 

∆εδοµένου ότι οι χρήστες ανήκουν στις προαναφερθείσες οµάδες, τα δικαιώµατα που 

εφαρµόζονται σε κάθε αρχείο έχουν ως εξής: 

Στο αρχείο distribution, οι χρήστες mary και fred έχουν δικαίωµα ανάγνωσης και εγγραφής 

(αφού και οι δύο ανήκουν στην οµάδα staff). 

Στο αρχείο penguin, ο χρήστης fred έχει δικαιώµατα ανάγνωσης, εγγραφής και εκτέλεσης. 

Ο χρήστης mary έχει δικαίωµα ανάγνωσης µόνο, καθώς εφαρµόζονται γι αυτόν τα 

δικαιώµατα των υπόλοιπων χρηστών (αφού ο χρήστης mary δεν ανήκει στην οµάδα fred, µε 

την οποία είναι συσχετισµένο το αρχείο). 

Στο αρχείο tux, ο χρήστης mary έχει δικαιώµατα ανάγνωσης και εγγραφής. Ο χρήστης fred, 

δεδοµένου ότι ανήκει στην οµάδα staff, έχει δικαίωµα ανάγνωσης µόνο. 



Χρήση Λειτουργικού Συστήµατος Unix/Linux – 43 

Μανόλης Παπαστεφανάκης – Απρίλιος 2008 

Χρήση Λειτουργικού Συστήµατος Unix/Linux – Έκδοση 1.18  

5.10. Αλλαγή δικαιωµάτων  

Η αλλαγή των δικαιωµάτων ενός αρχείου ή καταλόγου γίνεται µε την εντολή chmod. Η 

εντολή chmod δέχεται ως ορίσµατα µία ακολουθία δικαιωµάτων και µία λίστα αρχείων ή 

καταλόγων στα οποία θα εφαρµοστούν αυτά τα δικαιώµατα. Η chmod µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί είτε για να µεταβάλλουµε τα ήδη υπάρχοντα δικαιώµατα είτε για να θέσουµε 

νέα δικαιώµατα. Η chmod µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε δύο τρόπους, τον συµβολικό και 

τον αριθµητικό. Χρήσιµος διακόπτης της εντολής chmod είναι ο –R (recursive), ο οποίος 

επιτρέπει την επεξεργασία των δικαιωµάτων ενός καταλόγου και όλων των αρχείων που 

περιέχονται σε αυτόν. 

5.10.1. Αλλαγή δικαιωµάτων µε χρήση συµβόλων 

Στη συµβολική µέθοδο, η συµβολοσειρά που περιγράφει τα δικαιώµατα του αρχείου 

αποτελείται από τρία µέρη: (α) ποιος, (β) τελεστής και (γ) δικαιώµατα. 

Ποιος: u (user/ιδιοκτήτης), g (group/οµάδα), ο (others/υπόλοιποι χρήστες) και a (all/όλοι 

οι προηγούµενοι). 

Τελεστής: + (προσθήκη δικαιώµατος), - (αφαίρεση δικαιώµατος), = (ορισµός δικαιώµατος). 

∆ικαιώµατα: r (read/ανάγνωση), w (write/εγγραφή), x (execute/εκτέλεση) καθώς επίσης και 

τα s και t (τα οποία θα εξετάσουµε στην ενότητα 11.8. Ειδικά δικαιώµατα αρχείων ). 

• chmod g+w .bashrc, προσθέτει στα υπάρχοντα δικαιώµατα, το δικαίωµα 

εγγραφής για την οµάδα στο αρχείο .bashrc 

• chmod go-rw .bashrc, αφαιρεί από τα υπάρχοντα δικαιώµατα, τα 

δικαιώµατα ανάγνωσης και εγγραφής για την οµάδα και τους υπόλοιπους χρήστες 

στο αρχείο .bashrc 

• chmod u=rw,a+x .bashrc, θέτει για το χρήστη τα δικαιώµατα ανάγνωσης 

και εγγραφής (χωρίς να λαµβάνει υπόψη τα προηγούµενα δικαιώµατα) και προσθέτει 

σε όλους τους χρήστες (ιδιοκτήτη, οµάδα, υπόλοιπους χρήστες) το δικαίωµα 

εκτέλεσης στο αρχείο .bashrc 

5.10.2. Αλλαγή δικαιωµάτων µε χρήση αριθµών 

Στην αριθµητική µέθοδο χρησιµοποιούµε ένα τριψήφιο αριθµό για να θέσουµε τα 

δικαιώµατα ενός αρχείου ή καταλόγου. Ο πρώτος αριθµός αντιπροσωπεύει τα δικαιώµατα 

του χρήστη, ο δεύτερος της οµάδας και ο τρίτος των υπολοίπων χρηστών. Ο κάθε αριθµός 

προκύπτει προσθέτοντας τους αριθµούς που αντιπροσωπεύουν τα δικαιώµατα ανάγνωσης (4), 
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εγγραφής (2) και εκτέλεσης (1). Χρησιµοποιείται µόνο για να ορίσουµε εκ νέου όλα τα 

δικαιώµατα, όχι για να αλλάξουµε κάποια από αυτά.  

 
Εικόνα 2. ∆ικαιώµατα αρχείων σε συµβολική και αριθµητική µορφή 

• chmod 664 file, ανάγνωση και εγγραφή για το χρήστη και την οµάδα, 

ανάγνωση για τους υπόλοιπους 

• chmod 660 file, ανάγνωση και εγγραφή για το χρήστη και την οµάδα, κανένα 

δικαίωµα για τους υπόλοιπους 

• chmod 600 file, ανάγνωση και εγγραφή για το χρήστη, κανένα δικαίωµα για 

την οµάδα και τους υπόλοιπους χρήστες 

• chmod 444 file, ανάγνωση µόνο για όλους τους χρήστες 

Για καταλόγους, συνήθως δίνουµε µαζί µε το δικαίωµα ανάγνωσης και το δικαίωµα 

εκτέλεσης (για να µπορούµε να εκτελέσουµε την εντολή cd). 

• chmod 755 directory, πλήρη δικαιώµατα για τον ιδιοκτήτη, ανάγνωση για 

την οµάδα και τους υπόλοιπους χρήστες 

• chmod 770 directory, πλήρη δικαιώµατα για τον ιδιοκτήτη και την οµάδα, 

κανένα δικαίωµα για τους υπόλοιπους χρήστες 

• chmod 700 directory, πλήρη δικαιώµατα για τον ιδιοκτήτη, κανένα 

δικαίωµα για για την οµάδα και τους υπόλοιπους χρήστες 

• chmod 555 directory, ανάγνωση και εκτέλεση για όλους τους χρήστες 

 

5.11. Εργαστηριακή άσκηση: Χρήστες, οµάδες και δικαιώµατα  

Μεταφερθείτε στον κατάλογο /linux1/lab5. Για κάθε ένα από τα αρχεία που το όνοµά του 

ξεκινάει µε “file” δώστε την εντολή chmod ώστε να αλλάξετε τα δικαιώµατά του 

χρησιµοποιώντας την αριθµητική µορφή της εντολής. Τα νέα δικαιώµατα κάθε αρχείου 

αντιπροσωπεύονται από τους αριθµούς που εµφανίζονται στο όνοµά του. Συµπληρώστε τον 

παρακάτω πίνακα µε τα δικαιώµατα των αρχείων σε συµβολική µορφή.  

Αρχείο ∆ικαιώµατα σε αριθµητική ∆ικαιώµατα σε συµβολική µορφή 



Χρήση Λειτουργικού Συστήµατος Unix/Linux – 45 

Μανόλης Παπαστεφανάκης – Απρίλιος 2008 

Χρήση Λειτουργικού Συστήµατος Unix/Linux – Έκδοση 1.18  

µορφή 

file000 000

file111 111

file555 555

file600 600

file644 644

file700 700

file711 711

file731 731

file755 755

file777 777

 

Τα δικαιώµατα στο αρχείο newfile είναι 755. Με ποιες εντολές µπορείτε να τα αλλάξετε σε 

r-xr--r--; (Υπάρχουν πολλές σωστές απαντήσεις).  

Έστω ότι έχετε ένα εκτελέσιµο αρχείο, το cmdfile, που µόλις προµηθευτήκατε. Με ποιες 

εντολές (τουλάχιστον δύο) µπορείτε να το κάνετε δώσετε δικαιώµατα εκτέλεσης; 

Η λύση της άσκησης βρίσκεται στο αρχείο /linux1/solutions/5.11.txt 
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6. Εισαγωγή στον επεξεργαστή vi 

6.1. Στόχοι 

• Να µάθετε τα στοιχειώδη της χρήσης του vi 

• Να µάθετε να µετακινείστε µέσα σε ένα έγγραφο 

• Να αντιγράφετε, αλλάζετε και επικολλάτε κείµενο 

• Να αποθηκεύετε τα έγγραφά σας 

6.2. Επισκόπηση των επεξεργαστών vi και vim 

Ο vi είναι ο καθιερωµένος επεξεργαστής κειµένου του Unix και η καταγωγή του είναι 

σχεδόν τόσο παλιά όσο και του ίδιου του Unix. Συνήθως χρησιµοποιείται ο vim: vi 

improved (έκδοση του vi µε πολλές βελτιώσεις). Έλκει την καταγωγή του από τον πρώτο 

editor του Unix, τον ed (ed  ex  vi  vim). 

6.3. Εκκίνηση των vi και vim 

Για να επεξεργαστείτε υπάρχον αρχείο, vi filename, «ενώ» για να επεξεργαστείτε νέο 

αρχείο, vi newfilename. Στην µε τις παραπάνω εντολές ανοίγουµε τον vim και όχι 

τον vi. Για να ανοίξετε τον vi δώστε την εντολή \vi . Αν θέλετε να χρησιµοποιείτε τον 

vi αντί του vim, βάλτε σε κάποιο από τα αρχεία εκκίνησης σας την εντολή unalias vi. 

• vi –m file, δεν είναι δυνατή η τροποποίηση του αρχείου 

• vi –R file, το αρχείο µπορεί να αποθηκευτεί µε χρήση της εντολής :w! 

• vi –n file, να µην χρησιµοποιηθεί προσωρινή µνήµη κατά τη διάρκεια της 

επεξεργασίας του αρχείου 

• vi –r file, ανάκτηση δεδοµένων από αρχείο αντιµετάθεσης µνήµης 

• vi –x file, κρυπτογράφηση αρχείου κατά την αποθήκευση του αρχείου 

6.4. Καταστάσεις λειτουργίας του vi  

Ο vi έχει τρεις καταστάσεις λειτουργίας: Κατάσταση εντολών (command mode), κατάσταση 

εισαγωγής κειµένου (insert mode) και εκτεταµένη κατάσταση (ex mode).  

• Command mode: Ό,τι πληκτρολογείτε θεωρείτε ως εντολή προς τον vi, και όχι 

µέρος του κειµένου σας. Στην κατάσταση αυτή πραγµατοποιούνται οι ακόλουθες 

λειτουργίες: κίνηση του δροµέα, αλλαγή κειµένου, αντιγραφή κειµένου, είσοδος σε 

άλλη κατάσταση, διαγραφή κειµένου, επικόλληση κειµένου. 
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• Insert mode: Ό,τι πληκτρολογείτε είναι µέρος του κειµένου σας. 

• Ex mode: Εκτεταµένες εντολές, όπως αποθήκευση, εύρεση και αντικατάσταση. 

6.5. Κίνηση του δροµέα 

Εκτός από τα βέλη, στον vi µπορείτε να µετακινηθείτε κάνοντας χρήση των ακόλουθων 

πλήκτρων 

• h αριστερά 

• j κάτω 

• k επάνω 

• l δεξιά 

• w επόµενη λέξη 

• b προηγούµενη λέξη 

• ( προηγούµενη πρόταση 

• ) επόµενη πρόταση 

• { προηγούµενη παράγραφος 

• } επόµενη παράγραφος 

Σηµείωση: Η λέξη ορίζεται ως ακολουθία αλφαριθµητικών ψηφίων που δεν διακόπτονται από 

κενό ή σηµεία στίξης. Η πρόταση “Hello!”, she said. έχει έξη λέξεις: 

“ Hello !”, she Said . 

1 2 3 4 5 6 

6.6. Είσοδος σε κατάσταση εισαγωγής κειµένου 

Στην κατάσταση εισαγωγής κειµένου µπορείτε να µεταβείτε µε πολλές εντολές. Παρακάτω 

αναφέρονται οι πλέον συνηθισµένες 

• a εισαγωγή κειµένου µετά τον δροµέα 

• i εισαγωγή κειµένου πριν τον δροµέα 

• ο εισαγωγή κενής γραµµής κάτω από τη γραµµή που βρίσκεται ο δροµέας 

• A εισαγωγή κειµένου στο τέλος της γραµµής 

• I εισαγωγή κειµένου στην αρχή της γραµµής 

• O εισαγωγή κενής γραµµής πάνω από τη γραµµή που βρίσκεται ο δροµέας 
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6.7. Έξοδος από την κατάσταση εισαγωγής κειµένου 

Για να βγείτε από την κατάσταση εισαγωγής κειµένου και να µεταφερθείτε στην κατάσταση 

εντολών, πατήστε το <Esc>. Αν δεν ξέρετε σε ποια κατάσταση λειτουργίας βρίσκεστε, 

πατήστε δύο φόρες το πλήκτρο <Esc>. Όπου και αν βρίσκεστε µέσα στον vi, θα 

επιστρέψετε σε κατάσταση εντολών. 

6.8. Αλλαγή, διαγραφή και αντιγραφή 

Στον παρακάτω πίνακα εµφανίζονται οι εντολές αλλαγής, διαγραφής και αντιγραφής (copy – 

στον vi yank). Προσέξτε ότι οι χαρακτήρες w, (, ), { και } έχουν την ίδια σηµασία που 

έχουν και στην κίνηση του δροµέα. Οι εντολές c, d και y συνδυάζονται µε αυτούς 

προκειµένου να γίνει µία ενέργεια: 

 Αλλαγή (change) c ∆ιαγραφή (delete) d Αντιγραφή (yank) y

Γραµµή cc dd yy 

Γράµµα cl dl yl 

Λέξη cw dw yw 

Πρόταση 

µπροστά 
c( d( y( 

Πρόταση πίσω c) d) y) 

Παράγραφος 

επάνω 
c{ d{ y{ 

Παράγραφος 

κάτω 
c} d} y} 

Η εντολή cc θα αλλάξει µία γραµµή, σβήνοντας µέχρι το τέλος της και θα σας βάλει σε 

κατάσταση εισαγωγής κειµένου για να γράψετε το κείµενο που επιθυµείτε.  

Η εντολή cl θα σβήσει το χαρακτήρα στον οποίο βρίσκετε ο δροµέας και θα σας βάλει σε 

κατάσταση εισαγωγής κειµένου, ενώ η εντολή cw θα σβήσει τη λέξη στην οποία βρίσκετε ο 

δροµέας και θα σας βάλει σε κατάσταση εισαγωγής κειµένου.  

H εντολή yank (αντιγραφή) θα αντιγράψει το αντίστοιχο κείµενο (γράµµα, λέξη, πρόταση, 

παράγραφος) σε ένα buffer και αυτό το κείµενο θα είναι διαθέσιµο για επικόλληση (put). 

6.9. Επικόλληση 

Στον vi και στον vim, η επικόλληση κειµένου λέγεται put (όχι paste, όπως έχουµε συνηθίσει 

από αλλού). Οι εντολές που χρησιµοποιούνται για την επικόλληση είναι η p και P. Αν έχετε 

αντιγράψει γραµµή ή παράγραφο, η εντολή p θα ανοίξει µία νέα γραµµή κάτω από τη 
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γραµµή που βρίσκετε ο δροµέας και θα επικολλήσει το κείµενο εκεί, ενώ η εντολή P θα 

ανοίξει µία νέα γραµµή πάνω από τη γραµµή που βρίσκετε ο δροµέας και θα επικολλήσει το 

κείµενο. Αν έχετε αντιγράψει γράµµα, λέξη ή πρόταση, η εντολή p θα επικολλήσει το 

κείµενο µετά τον δροµέα, ενώ η εντολή P πριν από το δροµέα 

6.10. Αναίρεση αλλαγών 

• u, αναίρεση τελευταίας εντολής. Επαναλαµβανόµενη χρήση αναιρεί επιπλέον εντολές 

• U, αναίρεση των αλλαγών που έγιναν στην τρέχουσα γραµµή, από την ώρα που ο 

δροµέας µετακινήθηκε σε αυτήν 

• <Ctrl+r>, ακύρωση αναίρεσης που έγινε µε χρήση της εντολής u 

6.11. Αναζήτηση κειµένου 

• /text, αναζήτηση κειµένου προς τα κάτω 

• ?text, αναζήτηση κειµένου προς τα πάνω 

• n, συνέχεια αναζήτησης προς την ίδια κατεύθυνση 

• Ν, συνέχεια αναζήτησης προς την αντίθετη κατεύθυνση 

6.12. Αποθήκευση και έξοδος 

Οι σηµαντικότερες εντολές της εκτεταµένης κατάστασης λειτουργίας είναι οι εντολές 

αποθήκευσης και εξόδου από τον vi. Η κατάσταση εκτεταµένης κατάστασης (ex mode) 

είναι προσβάσιµη από την κατάσταση εντολών (command mode) µέσω του χαρακτήρα :, 

γι’αυτό και όλες οι εντολές της ex ξεκινάνε µε το χαρακτήρα : 

 Κλείσιµο αρχείου µε 

αποθήκευση αλλαγών 

Κλείσιµο αρχείου χωρίς 

αποθήκευση αλλαγών 

Έξοδος από τον vi :wq :q ή :q!

Παραµονή στον vi :w :e!

Επιβολή αποθήκευσης αρχείου που ανοίξαµε µόνο για ανάγνωση µε τις εντολές :wq! ή :w!. 

Στο παράρτηµα 19.3. Εντολές του vi – Αλφαβητικός κατάλογος, θα βρείτε µία αρκετά 

πλήρη λίστα των εντολών του vi (σελ. 139). 

6.13. Συντοµεύσεις 

Ο vi έχει ένα εξαιρετικά µεγάλο αριθµό δυνατοτήτων. Παρακάτω εµφανίζονται µερικές 

µόνο συντοµεύσεις:  
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• dtc, διαγραφή από το δροµέα µέχρι το χαρακτήρα c (στην ίδια γραµµή µόνο). Αν 

δεν υπάρχει ο χαρακτήρας δε διαγράφει τίποτα 

• 5dd, διαγραφή 5 γραµµών (dd). Οποιοσδήποτε αριθµός µπορεί να προηγείται των 

εντολών αλλαγής, διαγραφής, αντιγραφής και επικόλλησης 

• x, διαγραφή του χαρακτήρα στον οποίο βρίσκεται ο δροµέας 

• rx, αντικατάσταση του χαρακτήρα στον οποίο βρίσκεται ο δροµέας µε το 

χαρακτήρα x 

• R, αντικατάσταση χαρακτήρων ένα προς ένα µέχρι να πατηθεί το πλήκτρο <Esc> 

6.14. Εργαστηριακή άσκηση: Εισαγωγή στον επεξεργαστή vi  

Μεταφερθείτε στον κατάλογο /linux1/lab6. Ανοίξτε µε τον επεξεργαστή κειµένου vi το 

έγγραφο GPL_V2. Μόλις ανοίξετε το κείµενο, αναζητήστε τη λέξη Preamble, µε την εντολή 

/Preamble. Πηγαίνετε στο τέλος της, συµπληρώστε το όνοµά σας και αποθηκεύστε το 

αρχείο βγαίνοντας από τον vi µε την εντολή :wq. Ανοίξτε ξανά το αρχείο και δοκιµάστε 

όσες περισσότερες από τις λειτουργίες του vi θέλετε. Εξοικειωθείτε µε την εναλλαγή µεταξύ 

των τριών καταστάσεων λειτουργίας του vi 
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7. Εκτυπώσεις 

7.1. Στόχοι 

• Να γνωριστείτε µε τις βασικές έννοιες εκτυπώσεων 

• Να γνωριστείτε µε εντολές και utilities εκτυπώσεων 

7.2. Εκτυπώσεις σε Unix/Linux 

Οι εκτυπωτές µπορεί να είναι τοπικοί ή δικτυακοί, σειριακοί ή παράλληλοι. Τα αιτήµατα 

εκτύπωσης αποστέλλονται στις ουρές εκτύπωσης (queues). Σε κάθε εκτυπωτή µπορούν να 

αντιστοιχούν περισσότερες από µία ουρές εκτύπωσης, µε διαφορετικές επιλογές ή 

προτεραιότητα. Οι ουρές εκτύπωσης δηµιουργούνται και παραµετροποιούνται από το 

διαχειριστή του συστήµατος. Ένα αίτηµα εκτύπωσης, από τη στιγµή που µπαίνει στην ουρά, 

ονοµάζεται εργασία εκτύπωσης (job). Κάθε εργασία εξυπηρετείτε µε τη σειρά εισαγωγής της 

στην ουρά. Μία εργασία µπορεί να ακυρωθεί όσο βρίσκετε στην ουρά ή ακόµα και κατά τη 

διάρκεια της εκτύπωσης. 

7.3. Εντολές εκτυπώσεων 

• lpr, αποστολή εργασίας προς την ουρά εκτύπωσης 

• lpq, προβολή της ουράς εκτύπωσης 

• lprm, αφαίρεση εργασίας από την ουρά εκτύπωσης 

7.4. Utilities εκτυπώσεων 

• enscript, a2ps, µετατροπή απλού κειµένου σε PostScript 

• xpdf, προβολή αρχείων pdf 

• ggv, προβολή αρχείων pdf και PostScript 

• ps2pdf, µετατροπή αρχείου από PostScript σε pdf 

• pdf2ps, µετατροπή αρχείου από pdf σε PostScript 

• mpage, εκτύπωση πολλών σελίδων σε µία 
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8. Εισαγωγή στο σύστηµα αρχείων 

8.1. Στόχοι 

• Να αποκτήσετε θεµελιώδεις γνώσεις για το σύστηµα αρχείων 

• Να κατανοήσετε πως αλληλεπιδρούν οι εντολές µε τα inodes 

• Να χρησιµοποιείτε την εντολή find 

• Να συνδέετε αποσπώµενα αποθηκευτικά µέσα 

• Να αρχειοθετείτε και να συµπιέζετε αρχεία 

8.2. ∆ιαµερίσµατα και συστήµατα αρχείων (filesystems) 

Οι σκληροί δίσκοι διαιρούνται σε διαµερίσµατα (partitions). Κάθε διαµέρισµα είναι 

µορφοποιηµένο µε ένα τύπο συστήµατος αρχείων (filesystem). Ένα σύστηµα αρχείων είναι 

ένας τρόπος οργάνωσης των αρχείων και αποθήκευσής τους σε ένα µέσο. Το σύστηµα 

αρχείων του Linux είναι συνήθως τύπου ext3 ή ext2. Το Linux υποστηρίζει πολλά 

συστήµατα αρχείων. 

8.3. Inodes 

Ένας πίνακας inodes (index nodes – κόµβοι ευρετηρίου) περιέχει µία λίστα όλων των 

αρχείων ενός filesystem τύπου ext2/3. Μία εγγραφή στον πίνακα ονοµάζεται inode. Κάθε 

inode αναφέρεται µε το νούµερό του, τον αριθµό inode (inode number), ο οποίος είναι 

µοναδικός για κάθε σύστηµα αρχείων. Σε κάθε inode φυλάσσονται -µεταξύ άλλων- οι 

ακόλουθες πληροφορίες: 

• τύπος αρχείου (κανονικό αρχείο, κατάλογος, κ.ά) 

• δικαιώµατα αρχείου 

• αριθµός συνδέσµων (ο αριθµός των ονοµάτων των αρχείων που σχετίζονται µε το 

inode 

• ο αριθµός χρήστη (user ID) του ιδιοκτήτη του αρχείου 

• ο αριθµός οµάδας (group ID) της οµάδας που είναι συσχετισµένη µε το αρχείο 

• χρονοσφραγίδες (timestamps), όπως ο χρόνος τελευταίας τροποποίησης και ο 

χρόνος τελευταίας προσπέλασης 

• θέση των δεδοµένων του αρχείου στο σκληρό δίσκο 
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8.4. Κατάλογοι αρχείων 

Συχνά θεωρούµε ένα κατάλογο σαν ένα δοχείο που περιέχει αρχεία και άλλους καταλόγους. 

Στην πραγµατικότητα, ένας κατάλογος αρχείων είναι µία αντιστοίχιση µεταξύ των ονοµάτων 

των αρχείων (χρησιµοποιούνται από τους χρήστες ενός συστήµατος) και των inodes 

(χρησιµοποιούνται από το Λ.Σ.). Όταν ένας χρήστης ζητάει τα περιεχόµενα ενός αρχείου, 

το Λ.Σ. βρίσκει τον κατάλογο στον οποίο ανήκει το αρχείο αυτό, προσδιορίζει τον inode 

number που είναι συσχετισµένος µε αυτό το αρχείο, διαβάζει τις πληροφορίες που 

περιέχονται στον πίνακα, και, αν ο χρήστης έχει δικαίωµα, του επιστρέφει τα περιεχόµενα 

του αρχείου. Η εντολή ls –i χρησιµοποιείται για να βλέπουµε το inode number 

8.5. Η εντολή cp και inodes 

Όταν αντιγράφουµε ένα αρχείο, αρχικά, προστίθεται µία εγγραφή στον πίνακα των inodes. 

Ακολούθως, δηµιουργείται µία καταχώρηση σε κατάλογο και συσχετίζεται ο νέος inode µε 

το όνοµα του αρχείου. Τέλος, αντιγράφονται τα δεδοµένα στο νέο αρχείο. 

8.6. Η εντολή mv και inodes 

Αν η µετακίνηση του αρχείου γίνει µέσα στο ίδιο σύστηµα αρχείων, τότε η εντολή mv, 

αρχικά δηµιουργεί µία νέα εγγραφή στον κατάλογο µε το νέο όνοµα του αρχείου και, 

κατόπιν, σβήνει την παλιά εγγραφή στον κατάλογο. Ο αριθµός inode παραµένει ο ίδιος και 

δεν µετακινούνται δεδοµένα στο δίσκο. Αλλάζει η ώρα προσπέλασης του αρχείου µόνο. 

Άσκηση 8-1. Οι εντολές cp, mv και τα inodes 

Μεταφερθείτε στον κατάλογο /linux1/exersices/8-1. ∆είτε τα περιεχόµενα του καταλόγου 

µε την εντολή ls –li. Αντιγράψτε το αρχείο file1 στο αρχείο file2 µε την εντολή cp. 

∆είτε πάλι τα περιεχόµενα του καταλόγου. Τι παρατηρείτε σχετικό µε τα inodes των αρχείων 

που βρίσκονται στον κατάλογο; 

Μετονοµάστε το αρχείο file2 σε file3 µε την εντολή mv. ∆είτε πάλι τα περιεχόµενα του 

καταλόγου. Τι παρατηρείτε σχετικό µε τα inodes των αρχείων που βρίσκονται στον 

κατάλογο; 

Η λύση της άσκησης βρίσκεται στο αρχείο /linux1/solutions/8-1.txt. 

8.7. Η εντολή rm και inodes 

Όταν σβήνουµε ένα αρχείο συµβαίνουν τα ακόλουθα: Η εγγραφή στον κατάλογο 

διαγράφεται, ο αριθµός inode ελευθερώνεται (και µπορεί να δοθεί πλέον σε άλλο αρχείο) και 
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τα blocks του σκληρού δίσκου θεωρούνται πάλι ελεύθερα. Τα δεδοµένα δε διαγράφονται, 

αλλά τα blocks στα οποία βρίσκονταν είναι διαθέσιµα για την εγγραφή άλλου αρχείου. 

8.8. Σύνδεσµοι αρχείων 

Στο Unix/Linux µπορούµε να δηµιουργήσουµε συνδέσµους σε αρχεία. Οι σύνδεσµοι αυτοί 

διακρίνονται σε κανονικούς (links ή hard links) και συµβολικούς (symbolic links ή soft 

links).  

8.8.1. Συµβολικοί σύνδεσµοι 

Ένας συµβολικός σύνδεσµος είναι ένα αρχείο που «δείχνει» σε ένα άλλο αρχείο. Όταν 

διαβάζεται τα δεδοµένα από ένα συµβολικό σύνδεσµο, στην πραγµατικότητα εµφανίζονται 

τα δεδοµένα από το αρχείο στο οποίο «δείχνει» ο συµβολικός σύνδεσµος. Όταν µία εντολή 

εκτελείται µε όρισµα ένα συµβολικό σύνδεσµο, η εντολή ενεργεί στην πραγµατικότητα πάνω 

στο αρχείο στο οποίο «δείχνει» ο συµβολικός σύνδεσµος. Εξαίρεση σε αυτή της 

συµπεριφορά, αποτελεί η εντολή rm, η οποία σβήνει το συµβολικό σύνδεσµο και όχι το 

αρχείο που «δείχνει». 

Για να δηµιουργήσετε ένα σύνδεσµο µε το όνοµα password που να «δείχνει» στο αρχείο 

/etc/passwd δώστε την εντολή ln –s /etc/passwd password.  

 

Ορισµένα πράγµατα που πρέπει να έχετε υπόψη σας σχετικά µε τους συµβολικούς 

συνδέσµους είναι τα ακόλουθα: 

Ένας συµβολικός σύνδεσµος έχει το δικό του αριθµό inode. Ένας συµβολικός σύνδεσµος, 

λοιπόν, είναι ξεχωριστό αρχείο από το αρχικό. 

Ο τύπος του αρχείου συµβολίζεται µε l (από τη λέξη link) και όχι µε -, όπως στα 

συνηθισµένα αρχεία. 

Τα δικαιώµατα του συµβολικού συνδέσµου είναι rwxrwxrwx (ανάγνωση, εγγραφή και 

εκτέλεση για όλους τους χρήστες). Ο λόγος για τον οποίο συµβαίνει αυτό είναι, ότι 

προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση στο αρχείο ένας χρήστης πρέπει να εξεταστούν και 

εφαρµοστούν τα δικαιώµατα πρόσβασης και στο συµβολικό σύνδεσµο και στο αρχείο. Για 

να µην περιορίζεται η πρόσβαση σε ένα αρχείο από τον συµβολικό σύνδεσµο που οδηγεί σε 

αυτό, τα δικαιώµατα του συµβολικού συνδέσµου τίθενται εξ΄ ορισµού να είναι τα παραπάνω.  

Το µέγεθος του συµβολικού συνδέσµου είναι διαφορετικό από το µέγεθος του αρχείου. Το 

µέγεθος του συµβολικού συνδέσµου πάντα είναι ίσο µε το πλήθος των ψηφίων του (πλήρους 

ή σχετικού) µονοπατιού του αρχείου στο οποίο δείχνει. Έτσι ένας συµβολικός σύνδεσµος 

στο αρχείο /etc/passwd θα έχει µέγεθος 11 bytes, όσους ακριβώς έχει και η συµβολοσειρά 
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/etc/passwd. Αυτό συµβαίνει γιατί το περιεχόµενο του συµβολικού συνδέσµου είναι το 

πλήρες µονοπάτι του αρχείου στο οποίο «δείχνει».  

8.8.2. Σύνδεσµοι 

Ένας σύνδεσµος (hard link) αντιπροσωπεύει ένα αρχείο, διότι στην πραγµατικότητα είναι 

µία αναφορά σε ένα inode. Έτσι όλα τα αρχεία έχουν τουλάχιστον ένα σύνδεσµο. Όµως ένα 

αρχείο µπορεί να συνδεθεί –πιο σωστά, να υπάρχουν σύνδεσµοι που αναφέρονται σε αυτό– 

περισσότερες από µία φορές. Για να δηµιουργήσετε ένα σύνδεσµο του αρχείου fedora στο 

αρχείο fedora_core, δώστε την εντολή ln fedora fedora_core.  

 

Ορισµένα πράγµατα που πρέπει να έχετε υπόψη σας σχετικά µε τους συµβολικούς 

συνδέσµους είναι τα ακόλουθα: 

Τα δύο αρχεία, το αρχικό και ο σύνδεσµός του, έχουν τον ίδιο αριθµό inode. Υπάρχει 

λοιπόν ένα αρχείο, αλλά δύο ονόµατα για να αναφερθούµε σε αυτό. 

Τα δύο αρχεία, το αρχικό και ο σύνδεσµός του, είναι κανονικά αρχεία. 

Ο αριθµός των συνδέσµων του αρχείου είναι διαφορετικός από τη συνήθη τιµή (1). Όταν 

σβήσουµε το ένα από τα δύο αρχεία, ο αριθµός των συνδέσµων θα µειωθεί κατά ένα, αλλά το 

αρχείο δε θα διαγραφεί, παρά µόνο όταν σβήσουµε το τελευταίο αρχείο που χρησιµοποιεί 

τον αριθµό inode. 

Υπάρχουν οι εξής περιορισµοί στους συνδέσµους: (α) Τα δύο αρχεία, το αρχικό και ο 

σύνδεσµός του, πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο σύστηµα αρχείων, αφού µοιράζονται τον ίδιο 

αριθµό inode και (β) δε µπορούµε να δηµιουργήσουµε σύνδεσµο που να «δείχνει» σε 

κατάλογο. 

Άσκηση 8-2. Συµβολικοί (symbolic) και κανονικοί σύνδεσµοι (links) 

Μεταφερθείτε στον κατάλογο /linux1/exercises/8-2. ∆είτε τα περιεχόµενα του καταλόγου 

µε την εντολή ls –li. ∆ηµιουργήστε ένα συµβολικό σύνδεσµο µε το όνοµα password 

που να δείχνει στο αρχείο /etc/passwd. ∆είτε ξανά τα περιεχόµενα του καταλόγου. Τι 

παρατηρείτε;  

∆ηµιουργήστε ένα σύνδεσµο στο αρχείο fedora µε όνοµα redhat. ∆είτε ξανά τα περιεχόµενα 

του καταλόγου. Τι παρατηρείτε; 

Η λύση της άσκησης βρίσκεται στο αρχείο /linux1/solutions/8-2.txt 
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8.9. Τύποι αρχείων 

Μέχρι τώρα έχουµε αναφερθεί σε τρεις τύπους αρχείων: κανονικά αρχεία (-), κατάλογοι (d) 

και συµβολικοί σύνδεσµοι (l). Στο Unix/Linux υπάρχουν και άλλοι τύποι αρχείων. Αυτοί 

είναι: 

• c, character special file: Αρχείο που χρησιµεύει για την επικοινωνία µε συσκευές 

(hardware) χαρακτήρων, π.χ. τερµατικό 

• b, block special file: Αρχείο που χρησιµεύει για την επικοινωνία µε συσκευές 

(hardware) block, π.χ. σκληρό δίσκο 

• p, named pipe: Αρχείο που χρησιµεύει για τη διοχέτευση πληροφοριών από µία 

διεργασία σε µία άλλη. ∆εν περιέχει δεδοµένα το ίδιο το αρχείο, αλλά περνάει τα 

δεδοµένα που γράφει η µία διεργασία και διαβάζει η άλλη.  

• s, socket: Μηχανισµός που χρησιµοποιείται για την επικοινωνία µεταξύ διεργασιών.  

8.10. Χρήση δίσκου 

Οι εντολές df και du χρησιµοποιούνται για να βλέπουµε τον χώρο των σκληρών δίσκων 

του συστήµατος. 

8.10.1. Η εντολή df 

Η εντολή df (disk free) αναφέρει το συνολικό χώρο του δίσκου, το χώρο που 

χρησιµοποιείται και τον ελεύθερο χώρο, για κάθε σύστηµα αρχείων του συστήµατος. Ο 

διακόπτης –h χρησιµοποιείται για να παίρνουµε τα αποτελέσµατα σε πιο εύληπτη µορφή. 

8.10.2. H εντολή du 

Η εντολή du (disk usage) αναφέρει πόσο χώρο (σε KB) καταλαµβάνουν τα περιεχόµενα 

ενός καταλόγου και των υποκαταλόγων του. Συνήθως χρησιµοποιούµε το διακόπτη –s για να 

βλέπουµε περιληπτικά και όχι αναλυτικά αποτελέσµατα. Ο διακόπτης –h χρησιµοποιείται 

για τον ίδιο σκοπό που χρησιµοποιείται df. 

Άσκηση 8-3. Οι εντολές du και df 

Μεταφερθείτε στον κατάλογο /linux1. ∆ώστε τις εντολές df και df –h για να δείτε πόσος 

χώρος χρησιµοποιείτε σε κάθε σύστηµα αρχείων. ∆ώστε τις εντολές du και du –h για να 

δείτε πόσο χώρο καταλαµβάνει ο κατάλογος /linux1 και οι υποκατάλογοι του. 

Η λύση της άσκησης βρίσκεται στο αρχείο /linux1/solutions/8-3.txt. 
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8.11. Η εντολή find 

Η εντολή find χρησιµοποιείται για την ανεύρεση αρχείων και καταλόγων που ταιριάζουν 

µε το επιθυµητό όνοµα αρχείου ή άλλα κριτήρια. Η απλούστερη δυνατή σύνταξη της 

εντολής find θα δώσει µία λίστα των αρχείων που υπάρχουν σε ένα κατάλογο και στους 

υποκαταλόγους του find /etc/sysconfig.  

Η λίστα των αρχείων µπορεί να περιοριστεί χρησιµοποιώντας το διακόπτη –name και 

υποστηρίζεται η χρήση µεταχαρακτήρων, find . –name "*.hmtl".  

Μερικοί χρήσιµοι διακόπτες της εντολής find είναι οι ακόλουθοι: 

• -atime [+n|-n|n], βρίσκει αρχεία στα οποία έγινε πρόσβαση πριν από 

περισσότερες από n ηµέρες (λιγότερες από n ηµέρες/ακριβώς πριν από n ηµέρες) 

• -mtime [+n|-n|n], βρίσκει αρχεία που τροποποιήθηκαν πριν από 

περισσότερες από n ηµέρες (λιγότερες από n ηµέρες/ακριβώς πριν από n ηµέρες) 

• -uname user, βρίσκει αρχεία που ανήκουν στο χρήστη user 

• -group gname, βρίσκει αρχεία που ανήκουν στην οµάδα gname 

8.12. Εύρεση και επεξεργασία αρχείων 

Η εντολή find δέχεται προαιρετικά και διακόπτη (-exec) ο οποίος «µεταφέρει» και την 

εντολή που θέλουµε να εφαρµοστεί σε κάθε ένα από τα αρχεία που επιστρέψει η εντολή 

find. 

H ακόλουθη εντολή, θα εµφανίσει στην οθόνη τα περιεχόµενα όλων των αρχείων που 

βρίσκονται στον τρέχοντα κατάλογο εργασίας (και στους υποκαταλόγους του) και έχουν 

κατάληξη html. find . –name "*.hmtl" –exec cat {} \; 

Οι χαρακτήρες {} υποδηλώνουν που πρέπει να αντικατασταθεί από το φλοιό το όνοµα του 

αρχείου που βρίσκει η find. Οι χαρακτήρες \; χρησιµοποιούνται ως διαχωριστικό 

ανάµεσα στις εντολές που δηµιουργεί ο φλοιός (cat file1 ; cat file 2; …).  

8.13. Χρήση αφαιρούµενου αποθηκευτικού µέσου 

Η χρήση των αφαιρούµενων αποθηκευτικών µέσων απαιτεί τη σύνδεσή τους (mount), πριν 

προσπελάσουµε τα δεδοµένα και την αποσύνδεσή τους (unmout), πριν τα αφαιρέσουµε από 

το σύστηµα.  

8.13.1. Οι εντολές mount και umount 

Συχνά τα CD συνδέονται αυτόµατα, όχι όµως σε όλες τις εκδόσεις του Unix/Linux. Για να 

συνδέσουµε δισκέτα, χρησιµοποιούµε την εντολή mount. Η σύνδεση γίνεται µε την εντολή 
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mount /mnt/floppy ή mount /mnt/cdrom, ενώ η αποσύνδεση µε τις εντολές 

umount /mnt/floppy ή umount /mnt/cdrom αντίστοιχα.  

Σε γραφικό περιβάλλον και για CD µόνο, µπορεί να έχετε στη διάθεσή σας, την επιλογή 

eject, η οποία πρώτα αποσυνδέει το CD και µετά το εξάγει από το σύστηµα.  

8.13.2. Μορφοποίηση δισκέτας 

Για να χρησιµοποιήσετε µία δισκέτα χρειάζονται δύο εργασίες αρχικοποίησης. Αυτές οι δύο 

εργασίες είναι το φορµάρισµα και η δηµιουργία συστήµατος αρχείων. Για να φορµάρετε µία 

δισκέτα, χρησιµοποιήστε την εντολή fdformat /dev/fd0H1440.  

Η δηµιουργία του συστήµατος αρχείων γίνεται µε µία από τις ακόλουθες εντολές: 

• mkfs –t ext2 /dev/fd0, δηµιουργία συστήµατος αρχείων ext2 

• mke2fs /dev/fd0, δηµιουργία συστήµατος αρχείων ext2 

• mkfs –t vfat /dev/fd0, δηµιουργία συστήµατος αρχείων fat 

Η µορφοποίηση της δισκέτας είναι εργασία του διαχειριστή του συστήµατος και δεν µπορεί 

να γίνει από απλό χρήστη. 

8.14. Αρχειοθέτηση – Η εντολή tar 

Η αρχειοθέτηση τοποθετεί πολλά αρχεία µέσα σε ένα (αρχειοθήκη – tar file). Είναι πολύ 

χρήσιµη εργασία, προκειµένου να κρατήσουµε αντίγραφο ενός κατάλογου και των 

υποκαταλόγων του ή να µεταφέρουµε πολλά αρχεία µέσω δικτύου. Η εντολή tar, παλαιότερα, 

χρησιµοποιούνταν για την αρχειοθέτηση ολόκληρου συστήµατος αρχείων, ωστόσο, σήµερα 

χρησιµοποιείται κυρίως για να «πακετάρουµε» σε ένα αρχείο, τα αρχεία που θέλουµε να 

συµπιέσουµε ή να τα µεταφέρουµε. Η διαχείριση των αρχειοθηκών γίνεται µε την εφαρµογή 

tar. 

H δηµιουργία αρχειοθήκης γίνεται µε την tar cvf archive_name files. Η 

εντολή tar δε χρειάζεται – πριν από τους διακόπτες. Αν ένα από τα αρχεία (files) είναι 

κατάλογος, αρχειοθετούνται όλα τα αρχεία που περιέχει, καθώς και οι υποκατάλογοί του.  

H εξαγωγή των αρχείων από µία αρχειοθήκη, επιτυγχάνεται µε την εντολή tar xvf 

archive_name.tar. Στην εντολή tar δε µπορούµε να καθορίσουµε τον κατάλογο 

στον οποίο θα τοποθετηθούν τα αρχεία που θα εξαχθούν από την αρχειοθήκη, γι’αυτό πριν 

εξάγουµε τα αρχεία από την αρχειοθήκη πρέπει πρώτα να µεταφερθούµε στον κατάλογο που 

θέλουµε να τοποθετηθούν τα αρχεία. 

Για να δούµε τα αρχεία που περιέχονται σε ένα αρχείο, χρησιµοποιούµε την εντολή tar 

tf archive_name.tar. 
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Η εντολή tar µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να αποθηκεύσουµε την αρχειοθήκη σε δισκέτα. 

Σε αυτή την περίπτωση δε χρειάζεται να υπάρχει σύστηµα αρχείων στη δισκέτα, όπου να 

έχει συνδεθεί (mount) στο σύστηµά µας, tar czvf /dev/fd0 mydir. Η εξαγωγή 

των αρχείων γίνεται µε την tar xzvf /dev/fd0.  

Χρήσιµοι διακόπτες της εντολής tar:  

• c, δηµιουργία αρχειοθήκης 

• v, εκτύπωση µηνυµάτων 

• f archive name, όνοµα αρχείου 

• x, εξαγωγή αρχείων 

• t, προβολή αρχείων που περιέχονται σε αρχειοθήκη 

• z, συµπίεση αρχειοθήκης µε την εφαρµογή gzip 

• j, συµπίεση αρχειοθήκης µε την εφαρµογή bzip2 

8.15. Συµπίεση αρχείων 

Τα συµπιεσµένα αρχεία χρησιµοποιούνται γιατί έχουν καταλαµβάνουν λιγότερο χώρο στο 

δίσκο, αποστέλλονται µέσω email, χωράνε σε µικρότερα αποθηκευτικά αποσπώµενα µέσα. Η 

συµπίεση µπορεί να φτάσει στο 75% περίπου για αρχεία κειµένου. Τα εκτελέσιµα αρχεία 

συνήθως δε συµπιέζονται ή συµπιέζονται πολύ λίγο. Τα αρχεία tar συνήθως συµπιέζονται. 

8.15.1. Εφαρµογές συµπίεσης  

Στο Unix/Linux χρησιµοποιούνται, διάφορες εφαρµογές για συµπίεση και αποσυµπίεση 

αρχείων.  

• gzip (συµπίεση), gunzip (αποσυµπίεση): κατάληξη αρχείων gz. Η gunzip 

µπορεί να αποσυµπιέσει και αρχεία που έχουν δηµιουργηθεί µε την compress. 

• bzip2 (συµπίεση), bunzip2 (αποσυµπίεση): κατάληξη αρχείων bz2. Συνήθως, 

έχει καλύτερη συµπίεση από το gzip. 

• zip (συµπίεση και αποσυµπίεση): Συµβατό µε τις εφαρµογές winzip, pkzip από 

περιβάλλον Windows. Σε αντίθεση µε τα gzip και bzip2 µπορεί να συµπιέσει 

περισσότερα από ένα αρχεία.  

Συνήθως χρησιµοποιούµε τις εφαρµογές tar και gzip. Αρχεία που έχουν αρχειοθετηθεί 

και συµπιεστεί µε τις παραπάνω εντολές, έχουν συνήθως κατάληξη .tgz αντί του .tar.gz. 

Αποσυµπίεση αρχείου .tgz εξάγει αρχείο µε κατάληξη .tar. 

Άσκηση 8-4. Συµπίεση αρχείων 
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Μεταφερθείτε στον κατάλογο /linux1/exersices/8-4. ∆είτε τα περιεχόµενα του καταλόγου. 

Συµπιέστε και αποσυµπιέστε το αρχείο file µε τις εντολές compress –v file και 

uncompress file, gzip –v file και gunzip file, bzip2 –v file και 

bunzip2 file.bz2 και παρατηρήστε πως αλλάζει το µέγεθος του συµπιεσµένου 

αρχείου.  

Η λύση της άσκησης βρίσκεται στο αρχείο /linux1/solutions/8-4.txt. 

8.16. Εργαστηριακή άσκηση: ∆ηµιουργία και χρήση συνδέσµων 

Μεταφερθείτε στον κατάλογο /linux1/lab8.16.  Αντιγράψτε το αρχείο 

/usr/shar/dict/words στον κατάλογο αυτό. Το αρχείο που µόλις αντιγράψατε είναι 

συµβολικός σύνδεσµος. Χρησιµοποιήστε την εντολή ls για να δείτε το σύνδεσµο και το 

αρχείο στο οποίο αναφέρεται. Πως µπορείτε να δείτε ότι το αρχείο words είναι συµβολικός 

σύνδεσµος; Ποιο είναι το µέγεθος του αρχείου words και γιατί είναι τόσο; Τα δικαιώµατα 

του αρχείου words επιτρέπουν την πλήρη πρόσβαση σε όλους τους χρήστες. Τι επιπτώσεις 

έχει αυτό στο αρχείο linux.words; Μπορούν άλλοι χρήστες, εκτός από τον root, να γράψουν 

στο αρχείο linux.words; 

Χρησιµοποιήστε την εντολή ls για να ελέγξετε τα inodes των δύο αρχείων. ∆ηµιουργήστε 

ένα συµβολικό σύνδεσµο µε όνοµα soft και ένα κανονικό σύνδεσµο µε όνοµα hard προς το 

αρχείο words που υπάρχει στον κατάλογο /linux1/lab8.16. Επιβεβαιώστε ότι και οι δύο 

σύνδεσµοι δείχνουν προς το αρχείο words. Επιθεωρήστε τους συνδέσµους που φτιάξατε µε 

τις εντολές ls και stat, και συµπληρώστε τον παρακάτω πίνακα. 

 hard soft 

Μέγεθος αρχείου 

Αριθµός data blocks που 

καταλαµβάνει 

Αριθµός links 

Ιδιοκτήτης και οµάδα αρχείου 

(UID/GID) 

Η λύση της άσκησης βρίσκεται στο αρχείο /linux1/solutions/8.16.txt 

8.17. Εργαστηριακή άσκηση: Χρήση δίσκου 

Χρησιµοποιήστε την εντολή df, και τους διακόπτες h και H για να προσδιορίσετε τον 

ελεύθερο χώρο που υπάρχει σε κάθε ένα από τα συστήµατα αρχείων σας. Ποια είναι η 

διαφορά µεταξύ των διακοπτών h και H; 
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Η λύση της άσκησης βρίσκεται στο αρχείο /linux1/solutions/8.17.txt 

8.18. Εργαστηριακή άσκηση: Χρήση της εντολής find 

Στην άσκηση αυτή θα χρειαστεί να αναζητήσετε αρχεία µε την εντολή find. Προκειµένου να 

µην λάβετε µηνύµατα του τύπου“Permission denied”, σε κάποια από τα παρακάτω 

ερωτήµατα, συµπληρώστε στο τέλος κάθε εντολής το ακόλουθο: 2> /dev/null (θα µάθετε 

περισσότερα γι’ αυτό στο κεφάλαιο 13. Ανακατεύθυνση εισόδου-εξόδου και σωληνώσεις ). 

(α) Βρείτε όλα τα αρχεία κάτω από το /var/lib που ανήκουν στο χρήστη games. 

(β) Βρείτε όλα τα αρχεία που βρίσκονται κάτω από το /var και ανήκουν στο χρήστη root 

και στην οµάδα mail. 

(γ) ∆ηµιουργήστε µία λίστα αρχείων όπως θα την έφτιαχνε η εντολή ls – l, στην οποία 

θα συµπεριλάβετε όλα τα αρχεία του συστήµατος που δεν ανήκουν στους χρήστες root, bin 

ή student.  

(δ) ∆ηµιουργήστε µία λίστα αρχείων όπως θα την έφτιαχνε η εντολή ls – l, στην οποία 

θα συµπεριλάβετε όλα τα αρχεία που βρίσκονται κάτω από το /usr/bin και έχουν µέγεθος 

µεγαλύτερο από 100.000 χαρακτήρες. 

(ε) Εκτελέστε την εντολή file για κάθε αρχείο κάτω από το /etc/mail. 

(στ) ∆ηµιουργήστε µία λίστα αρχείων όπως θα την έφτιαχνε η εντολή ls – l, στην οποία 

θα συµπεριλάβετε όλα τα κανονικά αρχεία που βρίσκονται κάτω από το /tmp και ανήκουν 

στο χρήστη student. 

(ζ) Τροποποιήστε την παραπάνω εντολή (στ), έτσι ώστε να συµπεριλαµβάνονται στα 

αποτελέσµατα της εντολής µόνο τα αρχεία που έχουν τροποποιηθεί πριν από περισσότερο 

από 120 λεπτά. 

(η) Τροποποιήστε την παραπάνω εντολή (ζ), έτσι ώστε να διαγραφούν τα παραπάνω αρχεία. 

Ζητήστε από την find να αλληλεπιδρά µαζί σας, µην «αγνοείται» τα µηνύµατα λάθους (µην 

βάλετε στην εντολή το 2> /dev/null, όπως κάνατε στις προηγούµενες εντολές) και µη 

σβήσετε κανένα αρχείο. 

Η λύση της άσκησης βρίσκεται στο αρχείο /linux1/solutions/8.18.txt 

8.19. Εργαστηριακή άσκηση: Αρχειοθέτηση και συµπίεση 

Στην άσκηση αυτή, πρέπει να κρατήσετε αντίγραφα ασφαλείας ορισµένων αρχείων του 

συστήµατός σας.  

Μεταφερθείτε στον κατάλογο /linux1/lab8.19. Χρησιµοποιήστε την εντολή find, για να 

βρείτε τα αρχεία που βρίσκονται κάτω από το /home και ανήκουν στο χρήστη student, και 
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ακολούθως περάστε τα στην εντολή tar για να τα προσαρτήσει σε αρχείο που βρίσκεται 

στο /tmp. Αρχειοθετήστε τα περιεχόµενα του /etc σε µία άλλη αρχειοθήκη στο /tmp. 

Χρησιµοποιήστε την εντολή ls για να δείτε το µέγεθος των δύο αρχειοθηκών. 

Χρησιµοποιήστε την εντολή gzip για να συµπιέσετε τις δύο αρχειοθήκες, και καταγράψτε 

το µέγεθος των συµπιεσµένων αρχείων και το ποσοστό συµπίεσης.  

Αποσυµπιέστε τα συµπιεσµένα αρχεία, συµπιέστε τα εκ νέου µε την εφαρµογή bzip2 και 

καταγράψτε το µέγεθος των συµπιεσµένων αρχείων και το ποσοστό συµπίεσης. 

Η λύση της άσκησης βρίσκεται στο αρχείο /linux1/solutions/8.19.txt 
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9. ∆ιαµόρφωση GNOME, KDE και γραφικών εργαλείων  

9.1. Στόχοι 

• Να κατανοήσετε τη σχεδίαση του συστήµατος X-Window 

• Να παραµετροποιείτε τα GNOME και KDE 

• Να παραµετροποιείτε άλλες γραφικές εφαρµογές, όπως το gnome-terminal 

και το evolution  

9.2. Επίπεδα του συστήµατος X-Window  

Το περιβάλλον X-Window αφορά τα στοιχειώδη χαρακτηριστικά του παραθυρικού 

περιβάλλοντος, αφορά δηλαδή το πως «ζωγραφίζουµε» στην οθόνη. ∆εν ορίζει 

συγκεκριµένες ρυθµίσεις ή κάποιο συγκεκριµένο τρόπο για την παρουσίαση του υλικού. 

Ακριβώς για αυτό το λόγο, το γραφικό περιβάλλον απαιτεί αρκετή παραµετροποίηση 

προκειµένου να είναι λειτουργικό για τους χρήστες. Η παραµετροποίηση γίνεται σε τρία 

επίπεδα: 

• Window manager: Ορίζει ποια παράθυρα εµφανίζονται στην οθόνη, τα εικονίδια, 

menu και πολλά ακόµη.  

• Desktop environment: Αφορά panels, γραφικά τερµατικά και εργαλεία για την 

παραµετροποίηση των window managers. 

• Παραµετροποίηση χρήστη: Αφορά τις ρυθµίσεις που µπορούν να κάνουν οι ίδιοι οι 

χρήστες στο περιβάλλον εργασίας τους. 

9.3. ∆ιαχειριστές παραθύρων (Window managers) 

Ο window manager είναι µία ειδική περίπτωση εφαρµογής X client. Ο window manager 

του GNOME είναι η εφαρµογή metacity, ενώ του KDE η εφαρµογή kwm. Οι 

ρυθµίσεις ενός window manager αφορούν: την µπάρα του τίτλου κάθε παραθύρου, την 

κίνηση των παραθύρων, την αλλαγή του µεγέθους τους, την ελαχιστοποίηση και τη 

µεγιστοποίησή τους, τις γραµµές εργαλείων (toolbars) και τα µενού, κ.ά. 

9.4. Κέντρο ελέγχου GNOME 

Το κέντρο ελέγχου του GNOME είναι προσβάσιµο µέσω του µενού System / Preferences. 

Το κέντρο ελέγχoυ GNOME επιτρέπει την παραµετροποίηση αρκετών χαρακτηριστικών, 

π.χ. θέµα επιφάνειας εργασίας, γραµµατοσειρά, screen saver, εικόνα επιφάνειας εργασίας. 
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Επίσης µπορούν να παραµετροποιηθούν χαρακτηριστικά όπως εφαρµογές για CD/DVD, 

το πληκτρολόγιο, το ποντίκι και τους ήχους του συστήµατος. 

9.5. Κέντρο ελέγχου KDE 

Το κέντρο ελέγχου του KDE είναι προσβάσιµο µέσω της επιλογής Kmenu / Control 

Center. Είναι µία εφαρµογή, η οποία ενσωµατώνει όλες τις ρυθµίσεις που αναφέραµε για το 

κέντρο ελέγχου GNOME, καθώς επίσης και πολλές ακόµα, όπως παρουσίαση πληροφοριών 

σχετικά µε τη χρήση της µνήµης, ρυθµίσεις για τη γλώσσα και τη χώρα του χρήστη, κ.ά. 

9.6. Η εφαρµογή panel 

Η εφαρµογή panel είναι η µπάρα που εµφανίζεται στην κάτω µεριά της οθόνης σας. To 

panel και στο GNOME και στο KDE παραµετροποιείται σε µεγάλο βαθµό. Για να 

παραµετροποιήσετε το panel, κάντε δεξί κλικ σε ένα άδειο σηµείο του και επιλέξτε 

Properties (στο GNOME) ή Configure panel … (στο KDE). Έτσι ρυθµίζεται η θέση του, 

αν πρέπει να «κρύβεται», προστίθενται εντολές πάνω στο µπάρα κ.ά.  

9.7. Παραµετροποίηση nautilus  

Η παραµετροποίηση του nautilus µπορεί να ξεκινήσει από οποιοδήποτε παράθυρο του 

nautilus επιλέγοντας Edit/ Preferences. Έτσι µπορείτε να ρυθµίσετε αν η 

προκαθορισµένη προβολή θα χρησιµοποιεί εικονίδια ή κείµενο, αν χρειάζεται µονό ή διπλό 

κλικ του ποντικιού για να ενεργοποιηθεί ένα αντικείµενο (π.χ. άνοιγµα αρχείου), κ.ά. 

9.8. Παραµετροποίηση gnome-terminal  

Για να παραµετροποιήσετε το gnome-terminal, επιλέξτε από το µενού Edit / Current 

Profile. Μπορείτε να δηµιουργήσετε νέα προφίλ, επιλέγοντας Edit/Profiles/New. Σε ένα 

gnome-terminal µπορείτε να ρυθµίσετε, µεταξύ άλλων, τη γραµµατοσειρά που θα 

χρησιµοποιείται, τα χρώµατα της γραµµατοσειράς και του φόντου, τον αριθµό των γραµµών 

που θα µένουν στο buffer του. 

9.9. Αποθήκευση ρυθµίσεων επιφάνειας εργασίας 

Όταν εξέρχεστε από µία συνεδρία GNOME, µπορείτε να αποθηκεύσετε την επιφάνεια 

εργασίας. Για να το κάνετε αυτό τακτοποιήστε τις εφαρµογές που θέλετε να χρησιµοποιήσετε 

µόλις ξαναµπείτε στο GNOME, ανοίξτε τα gnome-terminal και τοποθετήστε τα στις 

θέσεις που τα επιθυµείτε. Για κάθε τερµατικό, µεταφερθείτε στον κατάλογο εργασίας που 

επιθυµείτε, αφού και ο κατάλογος εργασίας αποθηκεύετε. Όταν κάνετε log out επιλέξτε Save 



68 – 

∆ιαµόρφωση GNOME, KDE και γραφικών εργαλείων 

Μανόλης Παπαστεφανάκης – Απρίλιος 2008 

Χρήση Λειτουργικού Συστήµατος Unix/Linux –Έκδοση 1.18 

current setup. Να έχετε υπόψη σας, ότι ορισµένες εφαρµογές δεν τερµατίζονται οµαλά όταν 

κάνετε logout. 

9.10. Γραφικοί email clients 

Στο σύστηµά σας είναι, συνήθως, διαθέσιµοι αρκετοί email clients, όπως τα evolution, 

kmail, mozilla mail. Για την ανάγνωση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, οι email 

clients επικοινωνούν µε τους email servers, µέσω πρωτοκόλλων όπως τα imap, pop και smtp. 

9.11. Παραµετροποίηση evolution  

Η εφαρµογή evolution δεν είναι ένα απλό πρόγραµµα ανάγνωσης ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας. Είναι µία σύνθετη εφαρµογή που προσφέρει στο χρήστη πολλές 

δυνατότητες, όπως συγχρονισµό µε PDA, λίστα επαφών και ηµερολόγιο. Μπορεί να 

παραµετροποιηθεί την πρώτη φορά που θα χρησιµοποιηθεί. Έτσι µπορεί να ο χρήστης να 

επιλέξει το πρωτόκολλο παράδοσης αλληλογραφίας καθώς και εκείνο της παραλαβής. 

9.12. Εργαστηριακή άσκηση: Παραµετροποίηση GNOME 

Στην άσκηση αυτή θα ασχοληθούµε µε την παραµετροποίηση του GNOME. Ανοίξτε το 

µενού System και επιλέξτε Preferences.  

(α) Επιλέξτε Look and Feel, Appearance, Background και επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να 

βλέπετε στην επιφάνεια εργασίας σας. 

(β) Επιλέξτε Look and Feel, Appearance, Fonts και επιλέξτε τη γραµµατοσειρά που 

χρησιµοποιείται για τους τίτλους των παραθύρων, τα εικονίδια κλπ. και κρατήστε τις 

ρυθµίσεις που θέλετε. 

(γ) Επιλέξτε Look and Feel, Appearance, Screen Saver και επιλέξτε το screen saver της 

αρεσκείας σας. 

(δ) Επιλέξτε Look and Feel, Appearance, Theme και επιλέξτε ένα συνδυασµό χρωµάτων 

που σας ικανοποιεί. 

(ε) Επιλέξτε Hardware, Removable Drives and Media και στην καρτέλα Storage, ρυθµίστε 

αν θέλετε να συνδέονται τα CD αυτόµατα. 

(στ) Επιλέξτε Hardware, Mouse και κάντε όποιες ρυθµίσεις σας κάνουν να νοιώθετε το 

ποντίκι σας καλύτερα. 
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9.13. Εργαστηριακή άσκηση: Παραµετροποίηση gnome-terminal 

Ανοίξτε ένα gnome-terminal (Applications --> System Tools --> Terminal). Κάντε 

δεξί κλικ κάπου πάνω στην επιφάνεια εργασίας του τερµατικού και επιλέξτε Open Terminal. 

Εξερευνήστε το µενού του τερµατικού. 

 

Στο gnome-terminal υπάρχουν προφίλ. Ένα προφίλ περιέχει ένα σύνολο ρυθµίσεων 

και κάθε τερµατικό έχει ένα προφίλ. Τώρα θα επεξεργαστούµε το προφίλ Default. Επιλέξτε 

Edit --> Edit current profile..., εξερευνήστε το διάλογο που εµφανίστηκε και επισκεφθείτε 

όλες τις καρτέλες (tabs). Επιστρέψτε στην καρτέλα General. Ακυρώστε την επιλογή Use the 

system fixed width font. Επιλέξτε το κουµπί που ορίζει το font, θα ανοίξει ένας ακόµη 

διάλογος. Επιλέξτε τη γραµµατοσειρά της αρεσκείας σας, έντονα στοιχεία (bold) και 

µέγεθος 12. Πατήστε OK. Επιλέξτε την καρτέλα Colors. Ακυρώστε την επιλογή Use colors 

from system theme. Από τα Built-in schemes επιλέξτε White on Black. Πατήστε Close.  

 

Τώρα θα δηµιουργήσουµε ένα νέο προφίλ. Επιλέξτε Edit --> Profiles…,New. ∆ώστε ως 

όνοµα του προφίλ Small και επιλέξτε Create. Επιλέξτε γραµµατοσειρά και κάντε όποιες 

άλλες ρυθµίσεις θέλετε, και αποθηκεύστε το προφίλ Small. 

 

Ανοίξτε µία νέα καρτέλα τερµατικού (File --> Open Tab --> Small). Ανοίξτε ένα νέο 

τερµατικό gnome-terminal. Αφού ανοίξει, επιλέξτε ως προφίλ το Small (Terminal --> 

Profile --> Small). 

9.14. Εργαστηριακή άσκηση: Παραµετροποίηση evolution 

Στην άσκηση αυτή θα ρυθµίσουµε την εφαρµογή evolution για να στέλνει να λαµβάνει 

µηνύµατα στο τοπικό σύστηµα. Μεταφερθείτε στο home directory σας και δώστε την εντολή 

ls –aF για να δείτε τα αρχεία που περιέχονται σε αυτόν. 

Ξεκινήστε την εφαρµογή evolution, είτε δίνοντας την εντολή evolution σε ένα 

τερµατικό είτε επιλέγοντας από το µενού Applications, Internet, Email. Την πρώτη φορά 

που ξεκινά η εφαρµογή evolution, θα σας εµφανίσει ένα wizard για να την ρυθµίσετε. 

Επιλέξτε Forward. 

Η επόµενη οθόνη αφορά την ταυτότητα του χρήστη. Συµπληρώστε το όνοµά σας, και ως 

διεύθυνση email δηλώστε student@localhost. Στην επόµενη οθόνη, στο Server Type 

επιλέξτε Standard Unix mbox spool file και στο Path θέστε τη διαδροµή για τον αρχείο 

/var/spool/mail/student. Επιλέξτε Forward και επιλέξτε πόσο συχνά θα ελέγχει το 
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evolution το λογαριασµό σας για νέα µηνύµατα. Στην επόµενη οθόνη, επιλέξτε στο Server 

Type Sendmail και Forward. Επιλέξτε ζώνη ώρας και Apply.  

 

Στείλτε ένα µήνυµα στον εαυτό σας (student@localhost) και πατήστε στο κουµπί 

Send/Receive. Εξερευνήστε τις δυνατότητες και τα µενού του evolution. 

 

Κλείστε το evolution και µεταφερθείτε στο home directory σας. Εκτελέστε ξανά την εντολή 

ls –aF. Έχει αλλάξει κάτι; Που αποθηκεύει η εφαρµογή evolution τα αρχεία της; 
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10. Ο φλοιός bash και διαµόρφωσή του 

10.1. Στόχοι 

• Να µάθετε για τις µεταβλητές και τη διάκρισή τους σε µεταβλητές φλοιού και 

µεταβλητές περιβάλλοντος 

• Να ρυθµίζετε το φλοιό και άλλες εφαρµογές µέσω µεταβλητών 

• Να µάθετε πως διαβάζει ο φλοιός τη γραµµή εντολών 

• Να κατανοείτε τα αρχεία εκκίνησης 

10.2. Παραµετροποίηση (διαµόρφωση) του φλοιού bash  

Ο φλοιός διαµορφώνεται µε τη χρήση διαφόρων µηχανισµών, όπως: 

• τοπικές µεταβλητές 

• ψευδώνυµα 

• συναρτήσεις 

• τις εντολές set και shopt 

Εξάλλου, ο φλοιός διαµορφώνει άλλες εντολές και εφαρµογές, µέσω των µεταβλητών 

περιβάλλοντος. Όλες οι ρυθµίσεις, µπορούν να γίνουν είτε για ένα σύστηµα από το 

διαχειριστή, είτε για κάθε χρήστη ξεχωριστά από τους ίδιους τους χρήστες.  

10.3. Μεταβλητές 

Οι µεταβλητές έχουν θεµελιώδη σηµασία για την παραµετροποίηση, τόσο του φλοιού όσο 

και οποιασδήποτε άλλης εφαρµογής.  

Μία µεταβλητή είναι µία ετικέτα για κάποια τιµή. Η τιµή µπορεί να αλλάζει µε την πάροδο 

του χρόνου, από ένα σύστηµα σε ένα άλλο, από τον ένα χρήστη στον άλλο. Όµως η ετικέτα 

είναι σταθερή. Έτσι, ένα shell script (δηλαδή, ένα αρχείο που περιέχει εντολές προς τον 

φλοιό) µπορεί να τοποθετεί ένα αρχείο στο $HOME, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά µία 

αναφορά στο home directory του χρήστη. Η τιµή αυτή διαφέρει από χρήστη σε χρήστη, 

αλλά πάντα αναφέρεται στο home directory του χρήστη που εκτελεί το script. 

Οι µεταβλητές είναι δύο ειδών: τοπικές µεταβλητές ή µεταβλητές φλοιού (local variables, 

shell variables) που χρησιµοποιούνται µόνο από τον φλοιό και µεταβλητές περιβάλλοντος 

(environment variables) που χρησιµοποιούνται από το φλοιό για να περνάει τιµές στις 

εφαρµογές που καλεί. Το αποτέλεσµα είναι ότι οι τοπικές µεταβλητές χρησιµοποιούνται για 
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την παραµετροποίηση του ίδιου του φλοιού, ενώ οι µεταβλητές περιβάλλοντος 

χρησιµοποιούνται για την παραµετροποίηση άλλων εντολών. 

Για να δούµε τις µεταβλητές και τις τιµές τους χρησιµοποιούµε τις εντολές set, env και 

echo. Η εντολή set εµφανίζει όλες τις µεταβλητές, η env µόνο τις µεταβλητές 

περιβάλλοντος και η echo την τιµή µίας µόνο µεταβλητής.  

10.4. Τοπικές µεταβλητές 

Οι τοπικές µεταβλητές (ή µεταβλητές φλοιού) είναι µεταβλητές που ο φλοιός δεν τις περνάει 

σε άλλες εντολές. Χρησιµοποιούνται για την ρύθµιση του ίδιου του φλοιού. 

Χρησιµοποιούνται επίσης και σε shell scripts, όπως θα δούµε και σε άλλη παράγραφο. 

Για να ορίσουµε µία µεταβλητή, δίνουµε την εντολή VARIABLE=VALUE. Συµβατικά, τα 

ονόµατα των µεταβλητών είναι κεφαλαία. Τα ονόµατα των µεταβλητών και οι τιµές τους δεν 

πρέπει να περιέχουν κενούς χαρακτήρες. Έτσι αν η τιµή περιέχει κενά, πρέπει να 

χρησιµοποιούνται διπλά εισαγωγικά ("), π.χ.WELCOME="Welcome to Fedora". Για να 

εµφανίσουµε την τιµή µιας µεταβλητής, χρησιµοποιούµε την echo, π.χ. echo 

$WELCOME. 

Σηµείωση: Για να αναφερθούµε στην τιµή µίας µεταβλητής χρησιµοποιούµε το χαρακτήρα 

$ πριν από το όνοµα της µεταβλητής. 

Για µία πλήρη λίστα των τοπικών µεταβλητών, συµβουλευτείτε το τµήµα Shell variables στη 

σελίδα bash του man. 

10.4.1. Συνήθεις τοπικές µεταβλητές 

• HISTFILESIZE: ορίζει πόσες εντολές αποθηκεύονται στο αρχείο του ιστορικού 

• HISTFILE: ορίζει το όνοµα του αρχείου στο οποίο αποθηκεύονται οι εντολές του 

ιστορικού 

• HISTSIZE: ορίζει πόσες εντολές «θυµάται» ο φλοιός κατά τη διάρκεια της 

συνεδρίας του χρήστη 

• COLUMNS: ορίζει το πλάτος (σε χαρακτήρες) του τερµατικού  

• LINES: ορίζει το ύψος (σε γραµµές) του τερµατικού 

10.4.2. Η µεταβλητή PS1 

Η µεταβλητή PS1 ορίζει τη µορφή της προτροπής εντολών (prompt). Μπορεί να 

διαµορφωθεί µε ακολουθίες χαρακτήρων όπως η ακόλουθη: PS1="\u@\h:\w<\!>\$". 
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Μερικοί από τους χαρακτήρες (escape sequences) που χρησιµοποιούνται για τη 

µορφοποίηση τoυ prompt είναι οι: 

• \d για την ηµεροµηνία 

• \h για το όνοµα της µηχανής 

• \t για την ώρα 

• \u για το όνοµα χρήστη 

• \w για τον τρέχοντα κατάλογο εργασίας 

• \! για τον αύξοντα αριθµό της εντολής στο ιστορικό 

• \$ για ενδεικτικό απλού χρήστη (εµφανίζει #) ή χρήστη µε δικαιώµατα διαχείρισης 

(εµφανίζει $) 

Έτσι, ο ορισµός (PS1=" \u@\h:\w<\!>\$ ") θα εµφανίζει το prompt ως εξής: 

adam@ekdd-srv-01:/tmp <235>$ 

Για µία πλήρη λίστα των escape sequences συµβουλευτείτε το τµήµα PROMPTING στη 

σελίδα bash του man. 

10.5. Ψευδώνυµα (aliases) 

Τα ψευδώνυµα είναι συντοµογραφίες µεγαλύτερων εντολών. Αν υπάρχουν εντολές που τις 

χρησιµοποιείτε συχνά αλλά είναι αρκετά µεγάλες, µπορείτε να τις κάνετε µικρότερες 

χρησιµοποιώντας τα ψευδώνυµα.  

• alias c=clear  

• alias dir='ls -FCa'  

• alias rm="rm -i"  

Για να χρησιµοποιήσετε την εντολή rm, αντί του alias της (rm –i), δώστε την εντολή 

βάζοντας µπροστά της το χαρακτήρα \: \rm –r Junk 

Για να δείτε όλα τα ψευδώνυµα, χρησιµοποιήστε την εντολή alias χωρίς ορίσµατα, ενώ 

για να δείτε ένα συγκεκριµένο, χρησιµοποιήστε την εντολή alias µαζί µε το ψευδώνυµο 

που θέλετε να δείτε τον ορισµό του: alias dir 

10.6. Οι εντολές set και shopt  

Ο φλοιός έχει δύο εντολές παραµετροποίησης, τις set και shopt. Η εντολή set 

χρησιµοποιείται για την παραµετροποίηση πολλών χαρακτηριστικών του φλοιού. Για µία 

πλήρη λίστα των τιµών που δέχεται η set και η shopt, συµβουλείτε το τµήµα SHELL 

BUILT-IN COMMANDS στη σελίδα bash του man. Μπορείτε επίσης να συµβουλευτείτε 

τα παραρτήµατα 19.5. ∆ιακόπτες της εντολής set – ∆ιαµόρφωση του φλοιού bash 
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(σελ.143) και 19.6. ∆ιακόπτες της εντολής shopt – ∆ιαµόρφωση του φλοιού bash (σελ. 

144). 

10.7. Παραµετροποίηση εντολών: Μεταβλητές περιβάλλοντος 

Οι τοπικές µεταβλητές υπάρχουν µόνο µέσα στον τρέχοντα φλοιό. Ο φλοιός περνάει σε 

άλλους φλοιούς µόνο τις µεταβλητές περιβάλλοντος, όπως είναι για παράδειγµα η µεταβλητή 

EDITOR, η οποία χρησιµοποιείται για να γνωρίζουν οι διάφορες εφαρµογές µε ποια 

εφαρµογή προτιµά ο χρήστης να επεξεργάζεται αρχεία κειµένου.  

Ο παραδοσιακός τρόπος για τη δηµιουργία µία µεταβλητής περιβάλλοντος είναι πρώτα να 

δηµιουργήσουµε µία τοπική µεταβλητή και µετά να την κάνουµε export. Ο φλοιός bash 

υποστηρίζει και συντετµηµένη σύνταξη.  
EDITOR=/usr/bin/vim 

export EDITOR 

ή συντετµηµένα: export EDITOR=/usr/bin/vim  

10.8. Συνήθεις µεταβλητές περιβάλλοντος 

Ορισµένες συχνά χρησιµoποιούµενες µεταβλητές περιβάλλοντος είναι οι παρακάτω: 

• HOME, µονοπάτι για το home directory του χρήστη 

• LANG, αναγνωριστικό της προκαθορισµένης γλώσσας που πρέπει να 

χρησιµοποιούν οι εφαρµογές 

• PWD, τρέχων κατάλογος εργασίας 

• EDITOR, επιθυµητός text editor του χρήστη 

• LESS, επιλογές για την εντολή less 

• SHELL, µονοπάτι για το φλοιό στον οποίο κάνατε login 

• USER, το όνοµα του λογαριασµού του χρήστη 

10.8.1. Η µεταβλητή περιβάλλοντος TERM 

Η µεταβλητή περιβάλλοντος TERM ορίζει τον τύπο του τερµατικού που χρησιµοποιείτε. Σε 

περίπτωση που το τερµατικό σας δε δουλεύει σωστά, π.χ. επειδή ανοίξατε ένα δυαδικό 

αρχείο, εκτελέστε την εντολή reset.  

10.8.2. Η µεταβλητή περιβάλλοντος PATH 

Η µεταβλητή PATH περιέχει µία λίστα καταλόγων στους οποίους βρίσκονται οι εντολές. 

Έτσι, όταν δεν δίνουµε µονοπάτι για µία εντολή, ο φλοιός αναζητά την εντολή στους 
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καταλόγους αυτούς και εκτελεί την πρώτη που συναντά και ταιριάζει µε την εντολή της 

οποίας την εκτέλεση ζητήσαµε. 

Η εντολή which ψάχνει στη λίστα των καταλόγων και επιστρέφει το πλήρες µονοπάτι της 

εντολής που θα εκτελεστεί. Για παράδειγµα, η εκτέλεση της εντολής which less, θα µας 

ενηµερώσει για το πλήρες µονοπάτι του αρχείου το οποίο θα εκτελεστεί όταν ζητήσουµε την 

εκτέλεση της εντολής less. Για να εκτελέσουµε την εντολή less που βρίσκεται σε άλλο 

αρχείο και όχι σε αυτό που επιστρέφει η which, αρκεί να ζητήσουµε την εντολή µαζί µε το 

µονοπάτι της, π.χ. ./less. 

Αν θέλετε να δείτε µία πλήρη λίστα των µεταβλητών περιβάλλοντος του φλοιού bash, 

ανατρέξτε στο παράρτηµα 19.4. Μεταβλητές περιβάλλοντος φλοιού bash, στη σελίδα 141. 

10.9. Επεξεργασία της γραµµής εντολών από το φλοιό 

Η διαδικασία της επεξεργασίας της γραµµής εντολών από το φλοιό είναι αρκετά σύνθετη. 

Μία αρκετά απλή εκδοχή της διαδικασίας αυτής είναι: 

• Η γραµµή εντολών χωρίζεται σε λέξεις που χωρίζονται από κενά, tab, αλλαγές 

γραµµών, και άλλους ειδικούς χαρακτήρες όπως: ′, ″, |, &, ;, (, ), <, > 

• Αντικατάσταση συναρτήσεων και ψευδωνύµων 

• Επέκταση των χαρακτήρων { και } και δηµιουργία των αντίστοιχων συµβολοσειρών 

• Αντικατάσταση του χαρακτήρα ~ µε την κατάλληλη συµβολοσειρά (~, ~bob, 

~/files) 

• Αντικατάσταση παραµέτρων και µεταβλητών. Αντικατάσταση των $, ${ }, $ (( )), $ [ 

], $ ( ) 

• Η γραµµή χωρίζεται σε λέξεις ξανά 

• Αντικατάσταση µεταχαρακτήρων σε ονόµατα αρχείων (file globbing) 

• Ανακατεύθυνση σε αρχεία, >, >>, <, <<, 2>, 2>> 

• Η εντολή εκτελείται 

10.10. Αρχεία εκκίνησης φλοιού 

Τα shell startup scripts (αρχεία εκκίνησης φλοιού) εκτελούνται κατά την εκκίνηση του 

φλοιού από τον χρήστη. Οι περισσότερες από τις ρυθµίσεις που είδαµε µέχρι τώρα ισχύουν 

µόνο για τον τρέχοντα φλοιό. Ωστόσο, προφανώς, όλοι οι χρήστες επιθυµούν οι ρυθµίσεις 

τους (µεταβλητές, ψευδώνυµα και άλλες ρυθµίσεις) να ισχύουν γενικά (όποτε ξεκινούν ένα νέο 

φλοιό) και όχι µόνο στον τρέχοντα φλοιό. Γι’αυτό το λόγο χρησιµοποιούµε τα shell startup 

scripts, δηλαδή αρχεία εντολών που εκτελούνται κατά την εκκίνηση του φλοιού. Οι 
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περισσότερες από αυτές τις ρυθµίσεις γίνονται από τον διαχειριστή του συστήµατος, αλλά 

και οι χρήστες µπορούν να ρυθµίζουν ότι αφορά το περιβάλλον εργασίας τους. Αυτό γίνεται 

µε την επεξεργασία των startup scripts που βρίσκονται στο home directory κάθε χρήστη. 

10.11. Φλοιός login 

O φλοιός login είναι ο πρώτος φλοιός που εκτελείται για κάθε χρήστη, είναι δηλαδή ο φλοιός 

στον οποίο γίνεται η επιβεβαίωση της ταυτότητας του χρήστη. Οι φλοιοί που ξεκινούν από 

τον χρήστη µε άλλο τρόπο και όχι µε το login, π.χ. µε την εκτέλεση της εντολής bash δεν 

είναι φλοιοί login (no-login shell). Η διαφορά µεταξύ των login και no-login shells είναι ότι 

εκτελούνται διαφορετικά αρχεία εκκίνησης (startup scripts). 

10.12. Αρχεία διαµόρφωσης: Σειρά εκτέλεσης 

Στα login shells εκτελούνται, µε τη σειρά, τα ακόλουθα startup scripts: 

• /etc/profile 

• /etc/profile.d 

• ~/.bash_profile 

• ~/.bashrc 

• /etc/bashrc 

Κάθε script µπορεί να κάνει αλλαγές σε ότι έχει οριστεί ήδη σε προηγούµενο script. Έτσι η 

µεταβλητή PATH ορίζεται στο script /etc/profile αλλά, κατόπιν, αλλάζει η τιµή της στο 

~/.bash_profile. 

 

Στα no-login shells εκτελούνται, µε τη σειρά, τα ακόλουθα startup scripts: 

• ~/.bashrc 

• /etc/bashrc 

• /etc/profile.d 

Όπως βλέπετε, τα no-login shells εκτελούν κάποια από τα script που εκτελούν τα login 

shells αλλά µε διαφορετική σειρά.  

 

Τυπικές εντολές που µπαίνουν στα startup scripts είναι οι ακόλουθες: 

• ορισµοί τοπικών µεταβλητών, όπως η PS1 

• ορισµοί µεταβλητών περιβάλλοντος, όπως η PATH και η LESS 

• ορισµοί ψευδωνύµων ή ενδεχοµένως αναίρεση ανεπιθύµητων ψευδωνύµων που 

ορίστηκαν νωρίτερα µε άλλο script  
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• ορισµός umask (περισσότερα για το umask στο κεφάλαιο 11) 

10.13. Το αρχείο /etc/profile  

Το αρχείο /etc/profile είναι το πρώτο που εκτελείται όταν ξεκινά ένα login shell. Τα no-

login shells δεν εκτελούν το script αυτό. Το αρχείο αυτό είναι «καθολικό», εκτελείται δηλαδή 

για όλους τους χρήστες του συστήµατος που χρησιµοποιούν ως login shell ένα φλοιό τύπου 

Bourne (όπως ο sh και ο bash).  

Στο script αυτό ορίζονται οι τιµές των µεταβλητών PATH, USER, LOGNAME, MAIL, 

HOSTNAME, HISTSIZE και INPUTRC.  

Το /etc/profile εκτελεί και τα scripts που βρίσκονται στον κατάλογο /etc/profile.d 

10.14. Ο κατάλογος /etc/profile.d 

Στον κατάλογο /etc/profile.d περιέχονται πρόσθετα shell scripts. Τα scripts που υπάρχουν 

σε αυτό τον κατάλογο είναι ευθύνη του διαχειριστή και δεν µπορούν να τα αλλάξουν οι 

χρήστες. Στον κατάλογο αυτό υπάρχουν δύο αντίγραφα κάθε script, το ένα για φλοιό τύπου 

Bourne (µε κατάληξη sh) και το για φλοιό τύπου C (µε κατάληξη csh). Σε αυτά τα scripts 

ορίζονται διάφορες µεταβλητές και ψευδώνυµα, όπως π.χ. το ψευδώνυµο της εντολής ls που 

εµφανίζει τα αποτελέσµατά χρησιµοποιώντας χρώµατα. 

10.15. Τα αρχεία ~/.bash_profile και ~/.bashrc 

Τα αρχεία ~/.bash_profile και ~/.bashrc ανήκουν στη δικαιοδοσία του χρήστη. Ο 

χρήστης µπορεί να θέσει µεταβλητές, ψευδώνυµα, και εντολές που θέλει να εκτελούνται όταν 

εκκινεί ένα shell. Το αρχείο ~/.bash_profile εκτελείται για login shells µόνο, ενώ το 

~/.bashrc εκτελείται από login και no-login shells.  

Μην βάζετε ποτέ στο ~/.bashrc script εντολές που έχουν έξοδο στην οθόνη, όπως π.χ. η 

εντολή date. Τέτοιες εντολές πρέπει να µπαίνουν στο script ~/.bash_profile µόνο. 

10.16. Το αρχείο ~/.bash_logout 

Το αρχείο ~/.bash_logout χρησιµοποιείται σπάνια. Εκτελείται κάθε φορά που ο χρήστης 

βγαίνει από το login shell, δηλαδή κάθε φορά που ο χρήστης βγαίνει από το σύστηµα. Είναι 

πολύ χρήσιµο για να εκτελούµε προγράµµατα κατά την έξοδό µας από το σύστηµα. 

Ενδεικτικά αναφέρουµε: 

• Αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων του χρήστη 

• ∆ιαγραφή προσωρινών αρχείων 
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• Εµφάνιση ηµεροµηνίας και ώρας εξόδου 

10.17. Εργαστηριακή άσκηση: Χρήση ψευδωνύµων 

Στο εργαστήριο αυτό θα δηµιουργήσετε νέα ψευδώνυµα και θα τα αποθηκεύσετε ώστε να 

µπορείτε να τα χρησιµοποιήσετε ξανά.  

Φτιάξτε ένα ψευδώνυµο της εντολής clear που θα έχει το όνοµα c. Ελέγξτε ότι φτιάξατε 

το ψευδώνυµο και εκτελέστε το. 

Τώρα θα φτιάξετε ένα ακόµη ψευδώνυµο, µε όνοµα lr. Το ψευδώνυµο lr, θα εκτελεί την 

εντολή ls µε τις ακόλουθες επιλογές.  

(α) Το ψευδώνυµο θα εµφανίζει τη «µακρυά» µορφή της εντολής ls (long listing) 

(β) To ψευδώνυµο θα δείχνει και τα κρυφά αρχεία  

(γ) Θα εµφανίζει δείκτη (indicator) για το είδος του αρχείου, δίπλα στο όνοµα κάθε αρχείου 

(δ) Θα εµφανίζει τα αποτελέσµατα, ταξινοµηµένα κατά το χρόνο τελευταίας τροποποίησής 

τους (modification time) 

(ε) Τα αποτελέσµατα θα ταξινοµούνται µε αντίστροφη σειρά 

Θα χρειαστεί να συµβουλευτείτε την εντολή man για την εντολή ls. 

 

Τα ψευδώνυµα που έχετε φτιάξει, δεν θα ισχύουν αν βγείτε από το σύστηµά σας. Θα 

χρειαστεί να τα αποθηκεύσετε, προκειµένου να είναι διαθέσιµα στο µέλλον. Ανοίξτε το 

αρχείο ~/.bashrc και κάτω από τη γραµµή #User specific aliases and functions, προσθέστε 

τα δύο ψευδώνυµα που φτιάξατε. Βγείτε από το σύστηµά σας και µπείτε ξανά. ∆οκιµάστε τα 

ψευδώνυµα που αποθηκεύσατε.  

Η λύση της άσκησης βρίσκεται στο αρχείο /linux1/solutions/10.17.txt 

10.18. Εργαστηριακή άσκηση: Αλλαγή του bash prompt 

Στην άσκηση αυτή θα αλλάξετε την προτροπή εντολών σας (prompt). Αν χρειαστεί 

συµβουλευτείτε τη σελίδα bash του man (ψάξτε για τη συµβολοσειρά PROMPTING). Σε 

ένα τερµατικό, δείτε την τιµή της προτροπής εντολών. (α) Αλλάξτε την προτροπή σε Fedora 

->. Προσέξτε να προσθέσετε ένα κενό χαρακτήρα µετά το > ώστε να ξεχωρίζουν οι εντολές 

από την προτροπή. 

(β) Τώρα να αλλάξετε την προτροπή ώστε να δείχνει το όνοµα του συστήµατός σας 

(hostname) και το χαρακτήρα $. 

(γ) Αλλάξτε την προτροπή εντολών ώστε να δείχνει και τον αύξοντα αριθµό εντολής από το 

ιστορικό.  
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(δ) Αλλάξτε την προτροπή εντολών ώστε να δείχνει και το πλήρες µονοπάτι του τρέχοντα 

καταλόγου εργασίας, ανάµεσα στο όνοµα συστήµατος και την αρίθµηση των εντολών.  

(ε) Αλλάξτε την προτροπή εντολών ώστε µετά το όνοµα του συστήµατός σας να εµφανίζει το 

χαρακτήρα :  

(στ) Τώρα ανοίξτε το αρχείο ~/.bashrc και αποθηκεύστε την τελευταία µορφή της 

προτροπής. Αφού αποθηκεύσετε το αρχείο, ανοίξτε ένα νέο τερµατικό για να ελέγξετε ότι η 

προτροπή σας είναι όντως η επιθυµητή. 

H λύση της άσκησης βρίσκεται στο αρχείο /linux1/solutions/10.18.txt 

10.19. Εργαστηριακή άσκηση: Αντικατάσταση εντολών 

Προσδιορίστε το πλήρες µονοπάτι της εντολής που εκτελείται όταν εκτελούµε την εντολή 

metacity. Χρησιµοποιήστε µία σύντµηση εντολής του φλοιού και εκτελέστε την ίδια εντολή 

για το αρχείο metacity-message. Ακολούθως χρησιµοποιήστε άλλη ευκολία του φλοιού για 

να εκτελέσετε την ίδια εντολή για το αρχείο metacity-window-demo. 

 

Όταν µία εντολή περιέχει µία άλλη εντολή περιεχόµενη σε backquotes (` `), ο φλοιός εκτελεί 

πρώτα την εντολή που βρίσκεται µέσα στα (` `) και το αποτέλεσµα αντικαθιστάται πριν την 

εκτέλεση της πρώτης εντολής. Χρησιµοποιήστε αυτή τη δυνατότητα για να εκτελέσετε την 

εντολή ls –l για το πλήρες όνοµα της εντολής που εκτελείται για την εφαρµογή nautilus. 

H λύση της άσκησης βρίσκεται στο αρχείο /linux1/solutions/10.19.txt 
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11. Προχωρηµένα θέµατα για χρήστες, οµάδες και δικαιώµατα 

11.1. Στόχοι 

• Να µάθετε που αποθηκεύονται πληροφορίες για τους χρήστες, τις οµάδες και τα 

συνθηµατικά 

• Να µάθετε πως να αλλάζετε ταυτότητα και να γίνεστε ένας άλλος χρήστης 

• Να µάθετε πως να θέτετε τα προκαθορισµένα δικαιώµατα για τα αρχεία σας 

• Να κατανοείτε τα ειδικά δικαιώµατα 

11.2. Οι αριθµοί χρήστη & οµάδας 

Κάθε χρήστης αντιστοιχεί σε ένα αριθµό, το user ID (UID) και κάθε οµάδα αντιστοιχεί σε 

ένα ακόµα αριθµό, το group ID (GID). Όταν ένα αρχείο αποθηκεύεται στο σύστηµα, 

αποθηκεύονται οι αριθµοί χρήστη (UID) και οµάδας (GID) και όχι τα ονόµατα χρήστη και 

οµάδας στους οποίους ανήκει το αρχείο. 

11.3. Τα αρχεία /etc/passwd, /etc/shadow & /etc/group 

Οι πληροφορίες για την πιστοποίηση των χρηστών φυλάσσονται σε απλά αρχεία κειµένου. 

Στο αρχείο /etc/passwd αποθηκεύεται η αντιστοίχιση µεταξύ ονοµάτων χρηστών 

(username) και αριθµού χρήστη (UID). Στο αρχείο /etc/group αποθηκεύεται η 

αντιστοίχιση µεταξύ ονόµατος οµάδας (groupname) και αριθµού οµάδας (GID). Στο 

αρχείο /etc/shadow αποθηκεύονται τα password των χρηστών και πληροφορίες σχετικά µε 

την ενδεχόµενη λήξη των λογαριασµών τους. 

Το αρχείο /etc/passwd έχει τα ακόλουθα πεδία: όνοµα χρήστη, συνθηµατικό, UID,GID 

πρωτεύουσας οµάδας, όνοµα χρήστη, home directory, login shell. 

Το αρχείο /etc/group έχει τα ακόλουθα πεδία: όνοµα οµάδας, συνθηµατικό οµάδας (group 

password), GID, κατάλογο µελών της οµάδας 

Ως διαχωριστικό των πεδίων και στα τρία αρχεία που αναφέραµε, χρησιµοποιείται ο 

χαρακτήρας : 

11.4. Οι χρήστες και οµάδες του συστήµατος 

Εκτός από τους λογαριασµούς των χρηστών και του διαχειριστή του συστήµατος (root), σε 

ένα σύστηµα Unix/Linux, υπάρχουν και άλλοι λογαριασµοί χρηστών που δεν αντιστοιχούν 

σε φυσικά πρόσωπα. Οι λογαριασµοί αυτοί, και οι αντίστοιχες οµάδες, υπάρχουν κυρίως για 
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να εκτελούν τις server εφαρµογές (π.χ. web server). Οι λογαριασµοί αυτοί έχουν UID και 

GID µικρότερα του 500. Η εκτέλεση των εφαρµογών µε αυτό τον τρόπο περιορίζει την 

ζηµιά που µπορεί, πιθανώς, να προκαλέσει κάθε εφαρµογή στο σύστηµα. 

11.5. Αλλαγή της ταυτότητας χρήστη – Η εντολή su 

Η εντολή su χρησιµοποιείται για να αλλάξει ένας χρήστης ταυτότητα. Αν δεν δοθεί όνοµα 

χρήστη, εννοείται ότι θέλετε να γίνετε o χρήστης root. Αν πριν το όνοµα χρήστη, βάλετε το 

διακόπτη −, τότε θα ανοίξετε login shell. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να δώσετε το 

συνθηµατικό του χρήστη που δίνετε σαν όρισµα (ή του root).  

Ο χρήστης root µπορεί να γίνει όποιος χρήστης θέλει χωρίς να δώσει συνθηµατικό. 

11.6. Πληροφοριακές εντολές για τους χρήστες 

Κάθε χρήστης µπορεί να δώσει ορισµένες εντολές και να αντλήσει πληροφορίες για τους 

υπόλοιπους χρήστες αλλά και για τον ίδιο. Οι εντολές αυτές είναι: 

• whoami, ποιος χρήστης είµαι 

• groups, id σε ποια group ανήκω 

• users, who, w, ποιοι χρήστες είναι στο σύστηµα 

• last, ποιοι χρήστες µπήκαν στο σύστηµα τελευταία 

11.7. Προκαθορισµένα δικαιώµατα αρχείων – Η εντολή umask  

Εξ ορισµού, χωρίς τη χρήση της umask, σε κάθε νέο αρχείο, όλοι οι χρήστες θα είχαν 

δικαιώµατα ανάγνωσης και εγγραφής (rw-rw-rw- ή 666) ενώ σε κάθε κατάλογο, όλοι οι 

χρήστες θα είχαν δικαιώµατα ανάγνωσης, εγγραφής και εκτέλεσης (rwxrwxrwx ή 777). 

Προκειµένου να περιορίσουµε τα προκαθορισµένα δικαιώµατα, χρησιµοποιούµε την εντολή 

umask. H τιµή της umask δείχνει ποια δικαιώµατα θέλουµε να µην δίνουµε στα νέα 

αρχεία. Έτσι, όταν δηµιουργούµε αρχεία µε umask 0002, τα αρχεία δηµιουργούνται µε 

δικαιώµατα 664 και οι κατάλογοι 775.  

Σηµειώστε ότι το δικαίωµα εκτέλεσης ενός αρχείου δε δίνεται ποτέ σε ένα νέο αρχείο, 

ανεξάρτητα από την τιµή της umask. Το δικαίωµα εκτέλεσης ενός αρχείου πρέπει να 

δίνεται σε συγκεκριµένο αρχείο µόνο. Από την άλλη µεριά, το δικαίωµα εκτέλεσης δίνεται 

πάντα σε ένα κατάλογο κατά τη δηµιουργία του, εκτός αν το αρνείται η umask.  

Για τους απλούς χρήστες η umask έχει την τιµή 0002, ενώ για τον root είναι 0022. Η τιµή 

της umask ορίζεται σε script. Συνεπώς αν θέλετε να αλλάξετε µόνιµα τη umask σας, 

προσθέστε στο ~/.bashrc την εντολή umask µε την επιθυµητή τιµή της.  
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11.8. Ειδικά δικαιώµατα αρχείων 

Εκτός από τα δικαιώµατα για τον ιδιοκτήτη, την οµάδα και τους υπόλοιπους χρήστες, 

υπάρχουν κάποια δικαιώµατα ακόµα, τα οποία ονοµάζονται ειδικά δικαιώµατα (special 

permissions). Τα ειδικά αυτά δικαιώµατα ονοµάζονται set user ID (ή SUID), set group ID 

(ή SGID) και sticky bit. Τα ειδικά δικαιώµατα χρησιµοποιούνται σπάνια, και στην 

πραγµατικότητα εφαρµόζονται στις ακόλουθες περιπτώσεις µόνο: 

• SUID σε εκτελέσιµο αρχείο  

• SGID σε εκτελέσιµο αρχείο 

• sticky bit σε κατάλογο 

• SGID σε κατάλογο 

Για να θέσετε τα ειδικά δικαιώµατα, χρησιµοποιήσετε την εντολή chmod, προσθέτοντας ένα 

ακόµα ψηφίο µπροστά από τα τρία ψηφία που αντιπροσωπεύουν τα δικαιώµατα του 

ιδιοκτήτη, της οµάδας και των υπόλοιπων χρηστών. Για τον υπολογισµό αυτού του ψηφίου 

χρησιµοποιούµε, το 4 για το SUID, 2 για το SGID και 1 για το sticky bit. Έτσι η εντολή 

chmod 3775 groupdir, θα θέσει το SGID και το sticky bit για τον κατάλογο 

groupdir. 

11.8.1. Ειδικά δικαιώµατα για εκτελέσιµα αρχεία 

Όταν έχει τεθεί το SUID για ένα εκτελέσιµο αρχείο, αυτό σηµαίνει ότι η εντολή θα 

εκτελεστεί µε τα δικαιώµατα του ιδιοκτήτη του αρχείου και όχι µε τα δικαιώµατα του 

χρήστη που εκτελεί την εντολή. Παράδειγµα αυτής της λειτουργίας είναι η εντολή passwd. 

Η εντολή passwd αλλάζει το συνθηµατικό ενός χρήστη και το αποθηκεύει στο αρχείο 

/etc/shadow. Όµως, στο αρχείο /etc/shadow, οι χρήστες δεν έχουν δικαίωµα εγγραφής. 

Πως αποθηκεύεται λοιπόν το συνθηµατικό κάθε χρήστη, αφού ο χρήστης δεν έχει δικαίωµα 

εγγραφής στο αρχείο; Αφού το αρχείο /usr/bin/passwd (η εντολή passwd, δηλαδή) έχει 

το SUID, τότε κάθε χρήστης που τρέχει την εντολή passwd, έχει τα ίδια δικαιώµατα που 

έχει ο ιδιοκτήτης του αρχείου (εν προκειµένω, ο root). Έτσι οι χρήστες αποκτούν δικαίωµα 

εγγραφής στο αρχείο /etc/shadow (µόνο, όµως, για όση ώρα εκτελούν την εντολή 

passwd), και έτσι µπορούν να αλλάζουν το συνθηµατικό τους.  

 

Στα αποτελέσµατα της εντολής ls –l, το SUID εµφανίζεται ως s στη θέση όπου 

εµφανίζεται το δικαίωµα εκτέλεσης του ιδιοκτήτη. Αν στο αρχείο έχει δοθεί το SUID, αλλά 

ο ιδιοκτήτης δεν έχει δικαίωµα εκτέλεσης, τότε εµφανίζεται ως S. 
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Παρόµοια, εντολές µε το SGID, εκτελούνται µε τα δικαιώµατα της οµάδας µε την οποία 

είναι συσχετισµένο το αρχείο. Σε αυτή την περίπτωση το SGID εµφανίζεται στη θέση όπου 

εµφανίζεται το δικαίωµα εκτέλεσης της οµάδας. Παράδειγµα χρήσης του SGID, είναι το 

αρχείο same-gnome.  

11.8.2. Ειδικά δικαιώµατα για καταλόγους 

Το sticky bit ορίζει ότι τα αρχεία που περιέχονται σε ένα κατάλογο, µπορούν να σβηστούν 

µόνο από τον ιδιοκτήτη τους ή τον χρήστη root, ανεξάρτητα από τα δικαιώµατα εγγραφής 

που έχουν οριστεί σε κάθε ένα από αυτά. To sticky bit, εµφανίζεται ως t, στη θέση που 

κανονικά εµφανίζονται τα δικαιώµατα εκτέλεσης για τους υπόλοιπους χρήστες. Αν οι 

υπόλοιποι χρήστες δεν έχουν το δικαίωµα εκτέλεσης, τότε το sticky bit, εµφανίζεται ως Τ. 

Παράδειγµα χρήσης του sticky bit, αποτελεί ο κατάλογος /tmp.  

 

Το SGID για ένα κατάλογο, σηµαίνει ότι τα αρχεία που δηµιουργούνται µέσα σε αυτόν τον 

κατάλογο, θα συσχετίζονται µε την οµάδα µε την οποία είναι συσχετισµένος ο κατάλογος και 

όχι µε την οµάδα του χρήστη.  

11.9. Εργαστηριακή άσκηση: Τοπικοί χρήστες 

Βγείτε εντελώς από το σύστηµά σας. Σιγουρευτείτε ότι έχετε βγει από όλες τις εικονικές 

κονσόλες και τα X-Window.  

Μεταφερθείτε στην πρώτη εικονική κονσόλα. Κάντε login µε το λογαριασµό visitor. 

Εκτελέστε τις εντολές whoami, groups, id, users, who, w.  

Μεταφερθείτε στη δεύτερη εικονική κονσόλα. Κάντε login µε το λογαριασµό student. 

Εκτελέστε τις εντολές whoami, groups, id, users, who, w. 

Παρατηρήστε ότι υπάρχει διαφορά στην έξοδο των εντολών όπως τις εκτελέσατε στις δύο 

εικονικές κονσόλες. 

11.10. Εργαστηριακή άσκηση: Εναλλαγή λογαριασµών χρηστών 

(α)Μεταφερθείτε στην πρώτη εικονική κονσόλα και µπείτε στο σύστηµα µε το λογαριασµό 

visitor. Εκτελέστε τις εντολές id και pwd.  

(β) Μεταφερθείτε στη δεύτερη εικονική κονσόλα και µπείτε στο σύστηµα µε το λογαριασµό 

visitor. Αφού εκτελέσετε την εντολή su – student, εκτελέστε τις εντολές id και pwd.  

(γ) Μεταφερθείτε στην τρίτη εικονική κονσόλα και µπείτε στο σύστηµα µε το λογαριασµό 

visitor. Αφού εκτελέσετε την εντολή su student (προσοχή!, χωρίς το διακόπτη − αυτή 

τη φορά), εκτελέστε τις εντολές id και pwd.  
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Συγκρίνετε και ερµηνεύστε τα αποτελέσµατα. Είναι λογικές οι διαφορές µεταξύ των 

αποτελεσµάτων στη δεύτερη και την τρίτη εικονική κονσόλα; 

11.11. Εργαστηριακή άσκηση: Ορισµός δικαιώµατων µε χρήση της umask  

Μεταφερθείτε στον κατάλογο /linux/lab11.11. Ανοίξτε ένα τερµατικό και δώστε την εντολή 

umask για να δείτε την τιµή της. ∆ηµιουργήστε ένα κενό αρχείο umfile1 και ένα κατάλογο 

umdir1. Αλλάξτε την umask σε 027. ∆ηµιουργήστε ένα κενό αρχείο umfile2 και ένα 

κατάλογο umdir2.  

Προτού δείτε τα δικαιώµατα των αρχείων και των καταλόγων, σηµειώστε στον παρακάτω 

πίνακα ποια περιµένετε να είναι αυτά. 

Αρχείο/Κατάλογος ∆ικαιώµατα σε 

συµβολική µορφή 

∆ικαιώµατα σε  

αριθµητική µορφή 

umfile1  

umdir1  

umfile2  

umdir2  

 

∆είτε τα περιεχόµενα του καταλόγου, και ελέγξτε τις απαντήσεις σας. 

Η λύση της άσκησης βρίσκεται στο αρχείο /linux1/solutions/11.11.txt 

11.12. Εργαστηριακή άσκηση: Χρήση της umask 

Μεταφερθείτε στον κατάλογο /linux/lab11.12. Ανοίξτε ένα τερµατικό και δείτε την τιµή της 

umask. Συµπληρώστε στον παρακάτω πίνακα, σε συµβολική µορφή, τα δικαιώµατα που θα 

έχει κάθε αρχείο ή κατάλογος που θα δηµιουργηθεί µε την αντίστοιχη umask.  

 

umask ∆ικαιώµατα καταλόγου ∆ικαιώµατα αρχείου 

002  

022  

007  

027  

077  
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Αλλάξτε τη umask σας σε κάθε µία από τις παραπάνω τιµές και δηµιουργήστε ένα αρχείο 

και ένα κατάλογο. Ελέγξτε ότι τα δικαιώµατα των αρχείων, ταιριάζουν µε τα δικαιώµατα που 

σηµειώσατε στον παραπάνω πίνακα. 

Η λύση της άσκησης βρίσκεται στο αρχείο /linux/solutions/11.12.txt 
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12. Προχωρηµένα θέµατα στους επεξεργαστές vi & vim 

12.1. Στόχοι 

• Να µεταφέρετε τον δροµέα σε συγκεκριµένα σηµεία, µέσα σε ένα αρχείο ή στην 

οθόνη 

• Να εισάγετε µέσα σε ένα αρχείο τα αποτελέσµατα µίας εντολής του Λ.Σ. 

• Να βρίσκετε και να αντικαθιστάτε κείµενο 

• Να µάθετε προχωρηµένες εντολές ανάγνωσης και αποθήκευσης 

12.2. Μεταφορά στο αρχείο 

• G, µεταφορά στην τελευταία γραµµή του αρχείου 

• nG, µεταφορά στη γραµµή n του αρχείου 

• <Ctrl+f>, µεταφορά προς τα κάτω κατά µία οθόνη 

• <Ctrl+b>, µεταφορά προς τα κάτω κατά µία οθόνη 

• <Ctrl+d>, µεταφορά προς τα κάτω κατά µισή οθόνη 

• <Ctrl+u>, µεταφορά προς τα κάτω κατά µισή οθόνη 

12.3. Μεταφορά στην οθόνη 

• H, µεταφορά του δροµέα στην πρώτη γραµµή που εµφανίζεται στην οθόνη 

• M, µεταφορά του δροµέα στη µεσαία γραµµή που εµφανίζεται στην οθόνη 

• L, µεταφορά του δροµέα στην τελευταία γραµµή που εµφανίζεται στην οθόνη 

• z<Enter>, η γραµµή στην οποία βρίσκεται ο δροµέας να γίνει η πρώτη γραµµή 

στην οθόνη 

• z-, η γραµµή στην οποία βρίσκεται ο δροµέας να γίνει η τελευταία γραµµή στην 

οθόνη 

12.4. Η κατάσταση λειτουργίας ex: Εύρεση και αντικατάσταση 

Ο vi και ο vim µπορούν να εκτελέσουν λειτουργίες εύρεσης και αντικατάστασης, 

παρόµοιες µε αυτές της sed (για την εφαρµογή sed, βλ. § 15.10 H εφαρµογή sed, σελ. 

108). Η διαφορά είναι ότι η sed επεξεργάζεται ένα ολόκληρο αρχείο, αν δεν ορίσουµε, 

εύρος λειτουργίας, ενώ ο vi και ο vim επεξεργάζονται µόνο τη γραµµή στην οποία 
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βρίσκεται ο δροµέας. Για να επεξεργαστείτε ολόκληρο το αρχείο, πρέπει να ορίσετε τις 

γραµµές :1,$s/Unix/Linux/g 

Στην παραπάνω εντολή, ο χαρακτήρας : σηµαίνει ότι είµαστε σε ex mode, 1,$ σηµαίνει από 

την πρώτη µέχρι την τελευταία γραµµή, s/Unix/Linux σηµαίνει ότι θα αντικατασταθεί η 

λέξη Unix µε τη λέξη Linux και ο χαρακτήρας g σηµαίνει ότι θα αντικατασταθούν όλες οι 

λέξεις µόνο και όχι µόνο η πρώτη σε κάθε γραµµή (όπως κάνει εξ ορισµού η εντολή sed).  

Αν θέλουµε να αντικαταστήσουµε τη λέξη Unix µε τη λέξη Linux σε ένα εύρος γραµµών (π.χ. 

από τις γραµµές 8 έως 18), και όχι σε όλο το αρχείο, θα δώσουµε την εντολή 
:8,18s/Unix/Linux/g  
Αν θέλουµε να αντικαταστήσουµε τη λέξη Unix µε τη λέξη Linux στις επόµενες δέκα 

γραµµές από αυτή που βρίσκεται ο δροµέας, θα δώσουµε την εντολή 
:.,.+10s/Unix/Linux/g  
Αν θέλουµε να αντικαταστήσουµε τη λέξη Unix µε τη λέξη Linux στη γραµµή που βρίσκεται 

ο δροµέας µόνο, και όχι σε όλο το αρχείο, θα δώσουµε την εντολή :s/Unix/Linux/g  

 

12.5. Προχωρηµένη ανάγνωση και αποθήκευση 

• :r newfile, για να εισάγουµε το αρχείο newfile στο αρχείο που 

επεξεργαζόµαστε 

• :r !commandname, για να εισάγουµε τα αποτελέσµατα της εντολής 

commandname που εκτελείται στο φλοιό 

• :1,20w xfile, αποθήκευση των γραµµών 1-20 στο αρχείο xfile 

• :.,$w yfile, αποθήκευση από τη γραµµή που βρίσκεται ο δροµέας µέχρι το 

τέλος του αρχείου που επεξεργαζόµαστε στο αρχείο yfile 

• :1,20w >> zfile, αποθήκευση των γραµµών 1-20 στο τέλος του αρχείου 
zfile 

 

Στο παράρτηµα 19.3. Εντολές του vi – Αλφαβητικός κατάλογος, θα βρείτε µία λίστα των 

εντολών του vi (σελ. 139). 
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13. Ανακατεύθυνση εισόδου-εξόδου και σωληνώσεις 

13.1. Στόχοι 

• Να κατανοείτε την τυπική είσοδο και έξοδο 

• Να κατανοείτε την ανακατεύθυνση αρχείων 

• Να κατανοείτε τις σωληνώσεις 

13.2. Τυπική είσοδος και έξοδος (standard input & output) 

Ένα από τα πιο σηµαντικά χαρακτηριστικά του Unix/Linux είναι η τυπική είσοδος, η τυπική 

έξοδος και η τυπική έξοδος λαθών. Γενικά, αυτά τα χαρακτηριστικά επιτρέπουν, η είσοδος 

ενός προγράµµατος να προέρχεται από οποιαδήποτε πηγή, και η έξοδός του να 

κατευθύνεται σε οποιαδήποτε προορισµό. Επιπλέον, η έξοδος µίας εντολής µπορεί να 

τροφοδοτήσει την είσοδο µίας άλλης εντολής. 

 

Εξ ορισµού, η τυπική έξοδος (standard output) είναι η οθόνη ή ένα τερµατικό. Οι 

περισσότερες εντολές στέλνουν την έξοδό τους στην τυπική έξοδο, χωρίς να το ζητάνε οι 

χρήστες. Όταν η τυπική έξοδος στέλνεται σε άλλο προορισµό και όχι στην οθόνη, λέµε ότι 

ανακατευθύνουµε την τυπική έξοδο. 

 

Η τυπική είσοδος (standard input) αντιστοιχεί στο πληκτρολόγιο. Οι περισσότερες εντολές 

δέχονται ως είσοδο αρχεία, αλλά θα δεχτούν και από άλλες πηγές, µέσω ανακατεύθυνσης. 

 

Μία ακόµα ροή δεδοµένων είναι η τυπική έξοδος λαθών (standard error), η οποία µεταφέρει 

προειδοποιήσεις (warnings), µηνύµατα λάθους (error messages) και γενικά πληροφορίες που 

δείχνουν µη οµαλή λειτουργία. Συνήθως η τυπική έξοδος λαθών κατευθύνεται προς την 

οθόνη, αλλά µπορεί να ανακατευθυνθεί αλλού. 

 

Οι συντµήσεις για την τυπική είσοδο, τυπική έξοδο και τυπική έξοδο λαθών είναι stdin, 

stdout και stderr αντίστοιχα. Επίσης αναφερόµαστε σε αυτές µε τους προσδιοριστές αρχείων 

(file descriptors) 0, 1 και 2 αντίστοιχα.  
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13.3. Ανακατεύθυνση εισόδου-εξόδου 

Η τυπική έξοδος, η οποία συνήθως είναι η οθόνη, µπορεί να ανακατευθυνθεί σε ένα αρχείο ή 

να κατευθυνθεί ως είσοδος σε µία άλλη εντολή µέσω σωλήνωσης (pipe). Το ίδιο µπορεί να 

συµβεί και µε την τυπική έξοδο λαθών. Η τυπική είσοδος, που συνήθως είναι το 

πληκτρολόγιο, µπορεί να οδηγηθεί σε αρχείο. Είναι συχνό το φαινόµενο, η τυπική έξοδος 

µίας εντολής να κατευθύνεται, µέσω σωλήνωσης, στην τυπική είσοδο µίας άλλης εντολής. 

Οι συνήθεις τελεστές ανακατεύθυνσης είναι: 

Τελεστής Σύνταξη εντολής Λειτουργία

> command > file Κατευθύνει την τυπική έξοδο της εντολής στο αρχείο 

>> command >> file Κατευθύνει την τυπική έξοδο της εντολής στο τέλος του 

αρχείου (προσάρτηση) 

< command < file Η εντολή θα διαβάσει τα δεδοµένα της από το αρχείο 

2> command 2> file Τα µηνύµατα λάθους από την εντολή κατευθύνονται στο 

αρχείο 

2>> command 2>> file Τα µηνύµατα λάθους από την εντολή κατευθύνονται στο 

τέλος του αρχείου (προσάρτηση) 

Η σωλήνωση |, ανακατευθύνει την τυπική έξοδο της εντολής στα αριστερά της στην τυπική 

είσοδο της εντολής στα δεξιά της. command1 | command2.  

Για µία πλήρη λίστα των τελεστών ανακατεύθυνσης, ανατρέξτε στο παράρτηµα 19.7. 

Τελεστές ανακατεύθυνσης στη σελίδα 145. 

13.3.1. Ανακατεύθυνση εξόδου 

Για να µελετήσουµε την ανακατεύθυνση τυπικής εξόδου και τυπικής εξόδου λαθών, θα 

χρησιµοποιήσουµε την εντολή find. Η εντολή find /etc –name passwd θα ψάξει 

για αρχεία που ονοµάζονται passwd στον κατάλογο /etc. Στην οθόνη µας θα δούµε και την 

τυπική έξοδο της εντολής και την τυπική έξοδο λαθών. Ανάλογα µε τα πακέτα λογισµικού 

που είναι εγκατεστηµένα στο σύστηµά σας, τα µηνύµατα λάθους µπορεί να διαφέρουν. 

Όταν ανακατευθύνουµε την τυπική έξοδο, τα µηνύµατα λάθους (τυπική έξοδος λαθών) 

συνεχίζουν να κατευθύνονται στην οθόνη. find /etc –name passwd > 

findresults. 

Αν το αρχείο στο οποίο ανακατευθύνουµε, µε τον τελεστή >, την τυπική έξοδο υπάρχει, τα 

περιεχόµενα του αρχείου θα χαθούν και θα αντικατασταθούν από τα περιεχόµενα της 

εντολής. Για να προσαρτήσουµε τα δεδοµένα µας στο τέλος του αρχείου, χωρίς δηλαδή να 



Χρήση Λειτουργικού Συστήµατος Unix/Linux – 93 

Μανόλης Παπαστεφανάκης – Απρίλιος 2008 

Χρήση Λειτουργικού Συστήµατος Unix/Linux – Έκδοση 1.18  

διαγράψουµε τα δεδοµένα που υπάρχουν ήδη µέσα σε αυτό, χρησιµοποιούµε την 

ανακατεύθυνση µε >>. 

Ανακατεύθυνση εξόδου και δηµιουργία του αρχείου εξόδου 

find /etc –name /passwd > output 

Ανακατεύθυνση εξόδου και προσάρτηση στο αρχείο εξόδου 
find /etc –name /passwd >> output 

13.3.2. Ανακατεύθυνση λαθών 

Η ανακατεύθυνση των λαθών γίνεται µε χρήση των τελεστών 2> και 2>>.  

Ανακατεύθυνση λαθών και δηµιουργία του αρχείου λαθών 

find /etc –name /passwd 2> finderrors 

Ανακατεύθυνση εξόδου και προσάρτηση στο αρχείο εξόδου 
find /etc –name /passwd 2>> finderrors 

Ανακατεύθυνση λαθών στη συσκευή /dev/null 

find /etc –name /passwd 2> /dev/null 

 

13.3.3. Ανακατεύθυνση εξόδου και λαθών 

Η ανακατεύθυνση εξόδου και λαθών µπορεί να γίνει ταυτόχρονα. Μπορείτε να 

χρησιµοποιήσετε διαφορετικά αρχεία για την ανακατεύθυνση ή όχι. 

Ανακατεύθυνση εξόδου και λαθών σε διαφορετικά αρχεία 

find /etc –name /passwd 2> errors > results 

Ανακατεύθυνση εξόδου και λαθών στο ίδιο αρχείο  
find /etc –name /passwd > alloutput 2>>&1 

13.3.4. Ανακατεύθυνση εισόδου 

Η ανακατεύθυνση της τυπικής εισόδου γίνεται µε τον τελεστή <. Πολλές εντολές δεν 

δέχονται ως ορίσµατα ονόµατα αρχείων αλλά, περιµένουν τα δεδοµένα τους να εισαχθούν 

από το πληκτρολόγιο. Σε αυτή την περίπτωση, ανακατευθύνουµε την είσοδο των εντολών 

αυτών σε αρχείο εισόδου.  

Ανακατεύθυνση εισόδου: tr ′A-Z′ ′a-z′ < ~/.bash_profile 

13.4. Χρήση σωληνώσεων – Σύνδεση διεργασιών 

Η σωλήνωση (pipe) |, επιτρέπει την ανακατεύθυνση της εξόδου µίας εντολής στην είσοδο 

µίας άλλης. Κάθε εντολή που µπορεί να γράψει στην τυπική έξοδο µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί αριστερά της σωλήνωσης και κάθε εντολή που µπορεί να διαβάσει από την 
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τυπική είσοδο µπορεί να χρησιµοποιηθεί δεξιά της σωλήνωσης. Οι σωληνώσεις µπορούν µα 

χρησιµοποιηθούν αλυσιδωτά. ls –C | tr ′A-Z′ ′a-z′ 

13.4.1. Η εντολή tee 

Η εντολή tee χρησιµοποιείται όταν θέλουµε να ανακατευθύνουµε την έξοδο µίας εντολής 

σε ένα αρχείο και να το περάσουµε µέσα από σωλήνωση στην είσοδο µίας άλλης εντολής. 

Στο παράδειγµα που ακολουθεί η έξοδος της εντολής set αποθηκεύεται στο αρχείο set.out 

και περνάει µέσω σωλήνωσης στην εντολή less, set | tee set.out | less. 

Η εντολή tee είναι ιδιαίτερα χρήσιµη όταν θέλουµε να αποθηκεύουµε τα διάφορα στάδια 

της επεξεργασίας των δεδοµένων µας, σε µία µεγάλη σειρά σωληνώσεων.  

find / | tee stage1.out |sort|tee stage2.out | sort –r | 

tee stage3.out | less 

13.4.2. Σωλήνωση στην εντολή mail 

Η εντολή mail δέχεται ως είσοδο το σώµα του µηνύµατος που αποστέλλει µέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Αν και η εντολή mail δε χρησιµοποιείται ευρέως για την 

αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδροµείου πλέον, είναι αρκετά χρήσιµη για να 

στέλνουµε µε email την τυπική έξοδο κάποιας εντολής. 

ls –l | mail –s ″Here’s the listing″ bob@example.com 

13.5. Εργαστηριακή άσκηση: Ανακατεύθυνση εισόδου-εξόδου 

Μεταφερθείτε στον κατάλογο /linux1/lab13.5. Στον κατάλογο αυτό υπάρχουν δύο αρχεία, 

τα packages1.txt και packages2.txt.  

Η εντολή cat είναι το απλούστερο δυνατό φίλτρο του Unix/Linux. Η δουλειά του είναι να 

διαβάζει ένα αρχείο που δίνουµε σαν όρισµα και να εµφανίζει τα περιεχόµενά του στην 

οθόνη. Αν δεν δώσουµε ορίσµατα, η cat περιµένει να διαβάσει από την τυπική είσοδο.  

Πολλές εντολές επεξεργασίας κειµένου στο Unix/Linux υλοποιούνται ως φίλτρα, δηλαδή, ως 

εντολές που επεξεργάζονται το κείµενο που διαβάζουν από την τυπική είσοδο και εµφανίζουν 

τα αποτελέσµατά τους στην τυπική έξοδο. Αυτές οι εντολές συµπεριφέρονται δηλαδή όπως η 

cat, αλλά διαφέρουν τα αποτελέσµατά τους, δεδοµένου ότι είναι διαφορετική η 

επεξεργασία που κάνει κάθε φίλτρο. 

 

(α) ∆είτε τα περιεχόµενα του αρχείου packages1.txt χρησιµοποιώντας την εντολή cat.  
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(β) ∆ώστε την εντολή cat χωρίς ορίσµατα. Γράψτε το κείµενο Type some sample text, 

then press enter, και πατήστε <Enter>. Η cat θα εµφανίσει το κείµενο που γράψατε στην 

οθόνη. Όταν τελειώσετε, πατήστε <Ctrl+d>.  

(γ) ∆ώστε την εντολή tr 'aeiou' 'AEIOU', ξαναγράψτε το κείµενο Type some 

sample text, then press enter, και πατήστε <Enter>. Η tr θα εµφανίσει το κείµενο που 

γράψατε στην οθόνη. Όταν τελειώσετε, πατήστε <Ctrl+d>.  

(δ) Επαναλάβετε την εντολή cat, όπως την δώσατε στο (α), αλλά αυτή τη φορά 

ανακατευθύνετε την έξοδο στο αρχείο packages1.catfile. Ελέγξτε ότι τα αρχεία 

packages1.txt και packages1.catfile είναι πανοµοιότυπα µε τις εντολές diff και ls. 

(ε) Χρησιµοποιήστε την εντολή cat µε τον τελεστή >> για να προσαρτήσετε το αρχείο 

packages2.txt στο τέλος του αρχείου packages1.catfile. 

(στ) Αν ανακατευθύνετε την έξοδο της εντολής cat σε αρχείο, τότε ότι γράφετε στην τυπική 

έξοδο θα ανακατευθυνθεί στο αρχείο, µέχρι να δώσετε <Ctrl+d>. Αυτός είναι ένας 

γρήγορος τρόπος για να δηµιουργήσετε ένα αρχείο κειµένου. ∆ώστε την εντολή cat > 

typedin.out και γράψτε το κείµενο Typing in standard input, redirected to file 

typedin.out. Χρησιµοποιήστε τις εντολές ls και cat για να δείτε το αρχείο typedin.out. 

(ζ) Επαναλάβετε το βήµα (στ), χρησιµοποιώντας την εντολή tr 'aeiou' 'AEIOU' 

αντί της cat. Ανακατευθύνετε την έξοδο στο αρχείο trfile.out. Χρησιµοποιήστε τις εντολές 

ls και cat για να δείτε το αρχείο trfile.out. 

(η) Τέλος, θα ανακατευθύνουµε και την τυπική είσοδο και την τυπική έξοδο της εντολής tr. 

Να δώσετε µία εντολή tr µε τα ίδια ορίσµατα που χρησιµοποιήσατε στο βήµα (γ) αλλά να 

ανακατευθύνετε την τυπική είσοδο στο αρχείο packages1.txt και την τυπική έξοδο στο 

αρχείο packages1.trfile. Χρησιµοποιήστε τις εντολές ls και cat για να δείτε το αρχείο 

packages1.trfile. 

Η λύση της άσκηση βρίσκεται στο αρχείο /linux1/solutions/13.5.txt 

13.6. Εργαστηριακή άσκηση: Σωληνώσεις 

Στην άσκηση αυτή θα εξοικειωθείτε µε τη χρήση των σωληνώσεων. 

(α) Ποια εντολή θα χρησιµοποιήσετε για να ρυθµίσετε την τυπική είσοδο και την τυπική 

έξοδο έτσι ώστε ότι πληκτρολογείτε να εκτυπώνετε στον εκτυπωτή σας; 

(β) Ποια εντολή θα χρησιµοποιήσετε για να πάρετε µία λεπτοµερή λίστα των αρχείων που 

βρίσκονται στον κατάλογο /usr/bin και το όνοµά τους ξεκινάει από το χαρακτήρα c ή d, 

και να την εκτυπώσετε; 
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(γ) Ποια εντολή θα χρησιµοποιήσετε για να κάνετε ότι κάνατε και στο ερώτηµα (β) αλλά 

επιπλέον να αποθηκεύετε και στο αρχείο filelist.txt τη λίστα που εκτυπώνετε; 

H λύση της άσκησης βρίσκεται στο αρχείο /linux1/solutions/13.6.txt 
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14. Εισαγωγή στην επεξεργασία συµβολοσειρών 

14.1. Στόχοι 

• Να εξερευνήσετε τις εντολές (utilities) του Unix/Linux που χρησιµοποιούνται για την 

επεξεργασία συµβολοσειρών (strings) 

• Να χρησιµοποιείτε εντολές για να συγκρίνετε αρχεία 

• Να χρησιµοποιείτε τον ορθογραφικό έλεγχο 

• Να µορφοποιείτε δεδοµένα 

14.2. Η εντολή head  

Η εντολή head χρησιµοποιείτε για να εµφανίσει τις πρώτες γραµµές ενός αρχείου. Η 

head εµφανίζει 10 πρώτες γραµµές, εκτός αν χρησιµοποιήσετε τον διακόπτη n. Η 

ακόλουθη εντολή εµφανίζει µόνο τις 5 πρώτες γραµµές: head –n 5 /etc/passwd. 

Άσκηση 14-1. Η εντολή head 

Να εµφανίσετε τις πρώτες 7 γραµµές του αρχείου /etc/password. 

H λύση της άσκησης βρίσκεται στο αρχείο /linux1/solutions/14-1.txt 

14.3. Η εντολή tail 

Η εντολή tail χρησιµοποιείτε για να εµφανίσει τις τελευταίες γραµµές ενός αρχείου. Η 

tail εµφανίζει 10 τελευταίες γραµµές, εκτός αν χρησιµοποιήσετε τον διακόπτη n. Η 

ακόλουθη εντολή εµφανίζει µόνο τις 5 τελευταίες γραµµές: tail –n 5 /etc/passwd. 

Η εντολή tail συχνά χρησιµοποιείται για να βλέπουµε τις τελευταίες εγγραφές ενός αρχείου 

καταγραφής (log file). Για να βλέπουµε συνεχώς τις τελευταίες εγγραφές ενός αρχείου, 

χρησιµοποιούµε τον διακόπτη f, tail –f /var/log/messages. 

Άσκηση 14-2. Η εντολή tail 

Να εµφανίσετε τις τελευταίες 5 γραµµές του αρχείου /etc/password. Να εµφανίζετε 

(συνεχώς) σε ένα τερµατικό της οθόνης σας τις τελευταίες 15 γραµµές του 

/var/log/messages. 

H λύση της άσκησης βρίσκεται στο αρχείο /linux1/solutions/14-2.txt 

14.4. Η εντολή wc  

Η εντολή wc χρησιµοποιείται για να µετράµε τους χαρακτήρες, τις λέξεις και τις γραµµές 

ενός αρχείου. Αν δώσουµε περισσότερα από ένα ορίσµατα, η wc µας δίνει αποτελέσµατα για 
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κάθε αρχείο ξεχωριστά και στο τέλος αναφέρει το σύνολο. Αν θέλετε να µάθετε µόνο (α) 

πόσες γραµµές (lines) περιέχει το αρχείο, χρησιµοποιήστε το διακόπτη l, (β) πόσες λέξεις 

(words) περιέχει το αρχείο, χρησιµοποιήστε το διακόπτη w και (γ) πόσους χαρακτήρες 

(characters) περιέχει το αρχείο, χρησιµοποιήστε το διακόπτη c. 

Άσκηση 14-3. Η εντολή wc 

Πόσα αρχεία υπάρχουν στον κατάλογο /usr/bin (προσοχή: µόνο ένας αριθµός) ; Να 

µετρήσετε τις γραµµές, τις λέξεις και τους χαρακτήρες του αρχείου /linux1/lab6/GPL_V2. 

Να µετρήσετε µόνο τις γραµµές του αρχείου /linux1/lab6/GPL_V2. Να µετρήσετε µόνο 

τις λέξεις του αρχείου /linux1/lab6/GPL_V2. Να µετρήσετε µόνο τους χαρακτήρες του 

αρχείου /linux1/lab6/GPL_V2. Να µετρήσετε τις γραµµές και τους χαρακτήρες του 

αρχείου /linux1/lab6/GPL_V2. 

Η λύση της άσκησης βρίσκεται στο αρχείο /linux1/solutions/14-3.txt 

14.5. Η εντολή sort  

Η εντολή sort χρησιµοποιείται για να ταξινοµεί κείµενο στην τυπική έξοδο και δεν 

επηρεάζει το αρχείο εισόδου. Συχνά χρησιµοποιείται σε σωλήνωση, ώστε να ταξινοµεί τα 

αποτελέσµατα της εντολής που προηγήθηκε, π.χ. για να εµφανίσετε µία ταξινοµηµένη 

αλφαβητικά λίστα που να περιέχει τους χρήστες που χρησιµοποιούν το φλοιό bash ως login 

shell, εκτελέστε την εντολή grep bash /etc/passwd | sort.  

Χρήσιµοι διακόπτες της εντολής sort είναι οι ακόλουθοι: 

• r, για να ταξινοµήσει κατά φθίνουσα σειρά 

• n, για αριθµητική ταξινόµηση 

• f, για να µη διακρίνει πεζούς από κεφαλαίους χαρακτήρες 

• u, για να επιστρέφει µοναδικά αποτελέσµατα (αφαίρεση ίδιων γραµµών) 

• t, 'x' για να χρησιµοποιήσει το χαρακτήρα x ως διαχωριστικό πεδίων 

• k, POS1 για να ταξινοµήσει ξεκινώντας από το πεδίο POS1 

• k, POS1,POS2 για να ταξινοµήσει ξεκινώντας από το πεδίο POS1 και λαµβάνοντας 

υπόψη τους χαρακτήρες µέχρι τον POS2 

Ο διακόπτης k, µπορεί να ακολουθείται από δύο αριθµούς διαχωρισµένους από µία τελεία. 

Σε αυτή την περίπτωση, ο αριθµός πριν από την τελεία είναι ο αριθµός του πεδίου βάση του 

οποίου θα γίνει η ταξινόµηση (τα προηγούµενα αγνοούνται) και ο αριθµός µετά την τελεία 

είναι ο χαρακτήρας µέσα στο πεδίο από τον οποίο θα ξεκινήσει η ταξινόµηση.  
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Αν θέλουµε λοιπόν να ταξινοµήσουµε τους χρήστες που χρησιµοποιούν το φλοιό bash ως 

login shell, αλλά µε βάση το UID τους (που είναι αριθµητικό πεδίο), θα δώσουµε την εντολή 

grep bash /etc/passwd | sort –t : -k 3 –n. Αν δεν 

χρησιµοποιήσουµε το διακόπτη n, τότε οι αριθµοί (UID) 71, 12 και 9 θα ταξινοµηθούν µε 

τη σειρά 12, 71 και 9, αντί του 9, 12, 71. 

Άσκηση 14-4. Η εντολή sort 

Να εµφανίσετε ταξινοµηµένο στην οθόνη σας το αρχείο /etc/passwd. Η ταξινόµηση να 

γίνει ως προς το 4ο πεδίο (GID). Σηµείωση: Το GID είναι αριθµητικό πεδίο. 

Η λύση της άσκησης βρίσκεται στο αρχείο /linux1/solutions/14-4.txt 

14.6. Η εντολή cut  

Η εντολή χρησιµοποιείται για να «αποκόπτει» πεδία ή στήλες από ένα αρχείο και να το 

εµφανίζει στην τυπική έξοδο. Χρήσιµοι διακόπτες της εντολής cut είναι οι ακόλουθοι: 

• f, για να προσδιορίσουµε πεδίο ή στήλη 

• d, για να προσδιορίσουµε διαχωριστικό πεδίων (προκαθορισµένο είναι o χαρακτήρας 

TAB) 

• c, για να προσδιορίσουµε ότι η «αποκοπή» θα γίνει µε χαρακτήρες και όχι µε πεδία ή 

στήλες 

Στο αρχείο/etc/passwd αποθηκεύεται, µεταξύ άλλων, και το UID κάθε χρήστη, στο τρίτο 

πεδίο κάθε γραµµής, ενώ το διαχωριστικό των πεδίων είναι ο χαρακτήρας :. Εποµένως η 

ακόλουθη εντολή θα εµφανίσει µία λίστα µε τα UIDs: cut –f3 –d: /etc/passwd  

Άσκηση 14-5. Η εντολή cut 

Να εµφανίσετε στην οθόνη σας µία λίστα του GID κάθε χρήστη του συστήµατος, κάνοντας 

χρήση της εντολής cut.  

Η λύση της άσκησης βρίσκεται στο αρχείο /linux1/solutions/14-5.txt 

14.7. Η εντολή uniq  

Η εντολή uniq χρησιµοποιείται για την αφαίρεση διπλότυπων συνεχόµενων εγγραφών 

(γραµµές) από ένα αρχείο. Σε συνδυασµό µε την sort µπορεί να αφαιρέσει όλες τις 

διπλότυπες εγγραφές από ένα αρχείο. Χρήσιµοι διακόπτες της εντολής uniq είναι οι 

ακόλουθοι:  

• u, για να εξαχθούν µόνο οι γραµµές που είναι πραγµατικά µοναδικές, οι διπλότυπες 

αγνοούνται 

• d, για να εξαχθεί µόνο µία από τις γραµµές που επαναλαµβάνονται 
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• c, για την παραγωγή µίας λίστας συχνοτήτων, µπροστά από κάθε γραµµή θα εµφανίζεται 

ένας αριθµός που αντιπροσωπεύει τον αριθµό των επαναλήψεων της 

• fn, για να παραληφθούν τα πρώτα n πεδία κάθε γραµµής 

• sn, για να παραληφθούν οι πρώτοι n χαρακτήρες κάθε γραµµής 

Η παρακάτω εντολή εµφανίζει µία λίστα µε τις µοναδικές τιµές των φλοιών που είναι 

καταχωρηµένοι στο /etc/passwd: cut –d: -f7 /etc/passwd | sort |uniq 

14.8. Άλλες εντολές επεξεργασίας συµβολοσειρών 

Εκτός από τις εντολές που ήδη αναφέραµε, δύο ακόµα εντολές χρησιµοποιούνται πολύ στο 

Unix/Linux για την επεξεργασία συµβολοσειρών.  

Η εντολή paste συνδυάζει αρχεία «οριζόντια», δηλαδή, παίρνει µία γραµµή από κάθε 

αρχείο που δηλώνεται ως όρισµα και τις συνενώνει στην τυπική έξοδο, διαχωρίζοντάς τις µε 

το χαρακτήρα TAB. Με τον διακόπτη d µπορούµε να αλλάξουµε το διαχωριστικό 

χαρακτήρα. H ακόλουθη εντολή συνενώνει τα αρχεία ids.txt και data.txt στο αρχείο 

merged.txt χρησιµοποιώντας το : ως διαχωριστικό χαρακτήρα. 
paste –d: ids.txt data.txt > merged.txt 
Άσκηση 14-6. Η εντολή paste 

Μεταφερθείτε στον κατάλογο /linux1/exercises/14-6. Συνενώστε τα αρχεία names.txt και 

phones.txt, σε ένα αρχείο µε όνοµα phonelist.txt, χρησιµοποιώντας ως διαχωριστικό των 

πεδίων το χαρακτήρα ,  

Η λύση της άσκησης βρίσκεται στο αρχείο /linux1/solutions/14-6.txt  

 

Η εντολή tr «µεταφράζει» χαρακτήρες που περιέχονται µέσα σε ένα αρχείο, από ένα 

σύνολο σε ένα άλλο, αντιστοιχίζοντάς τους έναν προς έναν. Έτσι κάθε χαρακτήρα που 

συναντάται στο σύνολο 1 αντικαθίσταται µε τον αντίστοιχο χαρακτήρα στο σύνολο 2. Η 

εντολή tr χρησιµοποιείται σε scripts προκειµένου να διασφαλιστεί ότι η είσοδος δεδοµένων 

από το χρήστη θα είναι σε κεφαλαία ή µικρά γράµµατα, ανεξάρτητα από το αν ο χρήστης 

χρησιµοποίησε το πληκτρολόγιο όπως υποδεικνύεται από το script.  

Η παρακάτω εντολή εµφανίζει στην τυπική έξοδο µία αλφαβητική λίστα των ονοµάτων των 

χρηστών του συστήµατος που χρησιµοποιούν το φλοιό bash ως login shell και όλοι οι 

χαρακτήρες έχουν µετατραπεί σε κεφαλαία.  

grep bash /etc/passwd | cut –f5 –d: | sort | tr 'a-z' 'A-

Z' 

Άσκηση 14-7. Η εντολή tr 
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Να εµφανίσετε στην οθόνη σας το αρχείο /linux1/lab6/GPL_V2 µε όλα τα στοιχεία 

κεφαλαία. 

Η λύση της άσκησης βρίσκεται στο αρχείο /linux1/solutions/14-7.txt 

14.9. Σύγκριση αρχείων - Η εντολή diff  

Η εντολή diff χρησιµοποιείται για τη σύγκριση των περιεχοµένων δύο αρχείων. Αν λοιπόν 

θέλουµε να συγκρίνουµε τα περιεχόµενα δύο αρχείων file1 και file2, η εντολή diff 

file1 file2 θα µας υποδείξει τα σηµεία στα οποία διαφέρουν τα δύο αυτά αρχεία. 

Στην έξοδο της εντολής diff, ο χαρακτήρας < αναφέρεται στο πρώτο αρχείο (εδώ στο 

αρχείο file1) και ο χαρακτήρας > στο δεύτερο αρχείο (εδώ στο αρχείο file2).  

Άσκηση 14-8. Η εντολή diff 

Μεταφερθείτε στον κατάλογο /linun/exercises/14-8. Να συγκρίνετε τα αρχεία GPL_V2 

και GPL_V2_changed και να βρείτε τις διαφορές που υπάρχουν µεταξύ τους. 

Η λύση της άσκησης βρίσκεται στο αρχείο /linux1/solutions/14-8.txt 

14.10. Ορθογραφικός έλεγχος – Η εντολή aspell  

Η εντολή aspell εκκινεί ένα αλληλεπιδραστικό ορθογραφικό έλεγχο. Για κάθε 

«ανορθόγραφη» λέξη προτείνει διορθώσεις µέσω ενός απλού µενού, καθώς επίσης και 

επιλογές όπως η προσθήκη στο λεξικό ή η αγνόηση του συγκεκριµένου λάθους. Ο διακόπτης 

c, θα κάνει την εντολή aspell να ελέγξει µε µη αλληλεπιδραστικό τρόπο το αρχείο που 

διαβάζει από την τυπική έξοδο για ορθογραφικά λάθη. 
aspell check file.txt 

aspell –c <file.txt 

 

Αν χρειάζεστε µία λέξη και δεν θυµάστε την ορθογραφία της µπορείτε να συµβουλευτείτε 

την εντολή look, γράφοντας τα πρώτα γράµµατα της λέξης που σας ενδιαφέρει. Η εντολή 

look, θα αναζητήσει στο λεξικό όλες τις λέξεις που ξεκινάνε µε τα γράµµατα αυτά και θα σας 

προτείνει όσες ταιριάζουν. 

Άσκηση 14-9. Οι εντολές aspell και look 

Ελέγξτε το αρχείο /linun/exercises/14-8/GPL_V2 για ορθογραφικά λάθη.  

Πως γράφεται η λέξη πανεπιστήµιο στα αγγλικά, university ή university; Η λέξη ανάθεση, 

assignment ή assignement; 

Η λύση της άσκησης βρίσκεται στο αρχείο /linux1/solutions/14-9.txt 
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14.11. Εντολές µορφοποίησης 

Στο Unix/Linux υπάρχουν τρεις εντολές που χρησιµοποιούνται για τη µορφοποίηση των 

αρχείων που επεξεργάζεστε. Αυτές είναι οι: expand, fmt και pr.  

Η εντολή expand χρησιµοποιείται για την αντικατάσταση του χαρακτήρα TAB µε 

χαρακτήρες διαστήµατος. expand file1 > file2.txt. 

Η εντολή fmt χρησιµοποιείται για τον ορισµό του πλάτους (σε χαρακτήρες) ενός κειµένου 

καθώς επίσης και για τη µορφοποίηση σε παραγράφους. fmt –w72 file1.txt > 

file2.fmt.txt 
Τέλος, η εντολή pr, χρησιµοποιείται για τη µορφοποίηση ενός κειµένου πριν την αποστολή 

του προς εκτύπωση, pr -5 /usr/share/dict/words | lpr 

14.12. Εργαστηριακή άσκηση: Βασική επεξεργασία συµβολοσειρών 

Μεταφερθείτε στον κατάλογο /linux/lab14. Αντιγράψτε στον κατάλογο αυτό το αρχείο 

/etc/passwd. Για κάθε χρήστη του συστήµατός σας υπάρχει µία µόνο γραµµή στο αρχείο 

αυτό. Πόσοι λογαριασµοί χρηστών υπάρχουν στο σύστηµά σας; Στο αρχείο shells, 

δηµιουργήστε µία λίστα των φλοιών που αναφέρονται µέσα στο αρχείο αυτό. ∆είτε τα 

περιεχόµενα του αρχείου shells. Ταξινοµήστε τα δεδοµένα του αρχείου και αποθηκεύστε τα 

στο αρχείο sorted.shells. Τώρα αφαιρέστε τις διπλότυπες εγγραφές, από το αρχείο και 

αποθηκεύστε τα αποτελέσµατα στο αρχείο unique.sorted.shells. Πόσοι χρήστες 

χρησιµοποιούν τον κάθε φλοιό στο σύστηµά σας; 

Η λύση της άσκησης βρίσκεται στο αρχείο /linux1/solutions/14.12.txt 



Χρήση Λειτουργικού Συστήµατος Unix/Linux – 103 

Μανόλης Παπαστεφανάκης – Απρίλιος 2008 

Χρήση Λειτουργικού Συστήµατος Unix/Linux – Έκδοση 1.18  

15. Επεξεργασία συµβολοσειρών µε κανονικές παραστάσεις  

15.1. Στόχοι 

• Να µάθετε τη λειτουργία των κανονικών παραστάσεων 

• Να εξερευνήσετε τη χρήση των κανονικών παραστάσεων σε εργαλεία επεξεργασίας 

συµβολοσειρών 

15.2. Κανονικές παραστάσεις (regular expressions) 

Οι κανονικές παραστάσεις (regular expressions ή regex) είναι ένας µηχανισµός ταιριάσµατος 

προτύπων. Αντίθετα µε το µηχανισµό που χρησιµοποιεί ο φλοιός για τη δηµιουργία 

ονοµάτων αρχείων, οι κανονικές παραστάσεις προσφέρουν κυρίως ισχύ και όχι ευκολία 

χρήσης. Ωστόσο, µε την εξάσκηση και προσεκτική επισκόπηση όσων κανονικών 

παραστάσεων συναντάτε, µπορείτε να εκµεταλλευτείτε αυτό το δυνατό εργαλείο. Ανάµεσα 

στα πολλά utilities που τα χρησιµοποιούν, είναι οι: grep, sed, less, vi και awk.  

 

• grep: Το όνοµά της εντολής προέρχεται από τη φράση general regular expression 

processor, ένα εργαλείο που αναλύει τα περιεχόµενα ενός αρχείου γραµµή προς γραµµή, 

και επιστρέφει όσες ταιριάζουν µε το πρότυπο. 

• sed: Το όνοµά της εντολής προέρχεται από τη φράση stream editor, ένα εργαλείο που 

χρησιµοποιείται για την εύρεση και αντικατάσταση κειµένου µέσα σε ένα αρχείο 

σύµφωνα µε το πρότυπο. 

• less: Η εντολή χρησιµοποιεί regex σε εντολές αναζήτησης 

• vi: Χρησιµοποιεί regex σε εντολές αναζήτησης (όπως η less) ή σε εντολές 

αναζήτησης και αντικατάστασης (όπως η sed). 

• awk: Μία γλώσσα προγραµµατισµού για την επεξεργασία αρχείων κειµένου. 

 

Ένα χαρακτηριστικό των regex είναι ότι είναι «άπληστες». Αν, δηλαδή, ένα πρότυπο µπορεί 

να ταιριάξει σε µία µικρή και σε µία µεγαλύτερη συµβολοσειρά, θα ταιριάξει πάντα στην 

µεγαλύτερη. 

 

Οι κανονικές παραστάσεις µπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες:  

• χαρακτήρες – µπαλαντέρ (wildcards), χρησιµοποιούνται στη θέση κάποιου άλλου 

χαρακτήρα 
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• modifiers, χρησιµοποιούνται για να τροποποιήσουν τον προηγούµενο χαρακτήρα 

• anchors, χρησιµοποιούνται για να «αγκιστρώσουν» µία συµβολοσειρά στην αρχή ή στο 

τέλος µίας γραµµής ή λέξης 

15.3. Χαρακτήρες µπαλαντέρ (wildcards) 

Οι χαρακτήρες µπαλαντέρ χρησιµοποιούνται στη θέση ενός άλλου χαρακτήρα. Οι 

επιτρεπτές ακολουθίες είναι: 

• . (τελεία), αντιπροσωπεύει ένα οποιοδήποτε χαρακτήρα 

• [abc] αντιπροσωπεύει έναν οποιοδήποτε από τους χαρακτήρες στο πρότυπο που δώσαµε, 

δηλαδή το χαρακτήρα a ή το χαρακτήρα b ή το χαρακτήρα c, µόνο. Σηµειώστε ότι 

µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε οποιοδήποτε πρότυπο, π.χ. [aBD9], το οποίο ταιριάζει 

µε οποιονδήποτε από τους χαρακτήρες a, B, D, 9, αλλά όχι µε τη συµβολοσειρά aBD9. 

• ^[abc] αντιπροσωπεύει έναν οποιοδήποτε χαρακτήρα που δεν περιέχεται στο πρότυπο 

που δώσαµε, δηλαδή, στο παράδειγµά µας, οποιοσδήποτε χαρακτήρας εκτός από τους a, 

b, c.  

• [a-c] αντιπροσωπεύει έναν οποιοδήποτε από τους χαρακτήρες από τον χαρακτήρα a ως 

τον χαρακτήρα c. Συχνά χρησιµοποιούνται τα πρότυπα [a-z], [A-Z], [0-9], [aeiou].  

• ^[a-c] αντιπροσωπεύει έναν οποιοδήποτε από τους χαρακτήρες που δεν περιέχεται στο 

πρότυπο, δηλαδή, εδώ, οποιοδήποτε χαρακτήρα εκτός από τους a, b, c.  

Άσκηση 15-1. Κανονικές παραστάσεις  

Ένας αυτόπτης µάρτυρας ενός τροχαίου ατυχήµατος, υποστηρίζει ότι το αυτοκίνητο που 

ευθύνεται για το ατύχηµα και εξαφανίστηκε είχε αριθµό κυκλοφορίας ΑΒΝ 9348. Ένας 

άλλος υποστηρίζει ότι ο αριθµός κυκλοφορίας είναι ΑΒΗ 9848, ενώ ένας τρίτος ΑΕΝ 9398. 

Από τα στοιχεία της τροχαίας προκύπτει ότι δεν έχει χορηγηθεί αυτός ο αριθµός 

κυκλοφορίας σε κανένα όχηµα. Με ποια κανονική παράσταση θα ψάξετε να βρείτε όλους του 

πιθανούς αριθµούς κυκλοφορίας;  

Η απάντηση βρίσκεται στο παράρτηµα 19.1.6 Λύση άσκησης 15-1, σελ.138. 

 

15.4. Modifiers 

Οι modifiers τροποποιούν τον προηγούµενο χαρακτήρα ή την προηγούµενη regex. Οι 

modifiers είναι: 

• * µηδέν ή περισσότεροι από τον προηγούµενο χαρακτήρα 

• \+ ένας ή περισσότεροι από τον προηγούµενο χαρακτήρα 
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• \? µηδέν ή ένας από τον προηγούµενο χαρακτήρα 

• \{i\} ακριβώς i από τον προηγούµενο χαρακτήρα 

• \{i,\} i ή περισσότεροι από τον προηγούµενο χαρακτήρα 

• \{i,j\} i έως j από τον προηγούµενο χαρακτήρα 

 

Ο πλέον δυσνόητος από τους modifiers είναι ίσως ο *. Μερικά παραδείγµατα: 

• a* µηδέν ή περισσότερα a 

• ab*c Ο χαρακτήρας a ακολουθούµενος από κανένα ή περισσότερα b ακολουθούµενα 

από ένα c. Αυτό το πρότυπο ταιριάζει µε τις συµβολοσειρές ac, abc, abbc, κοκ. 

• [a-z][a-z][0-9]* δύο γράµµατα ακολουθούµενα από κανένα ή περισσότερα αριθµητικά 

ψηφία 

 

Οι αγκύλες { και } όταν έπονται του χαρακτήρα \ (backslash) συµπεριφέρονται ως µετρητές 

(counters), και προσδιορίζουν τον αριθµό του προηγούµενου χαρακτήρα που µας 

ενδιαφέρει.  

• r\{6\} ακριβώς 6 r 

• #\{3,5\} τρία, τέσσερα ή πέντε # 

• [0-9]\{5,\} πέντε ή περισσότερα αριθµητικά ψηφία (όχι απαραίτητα τα ίδια) 

15.5. Anchors 

Οι anchors αναφέρονται σε πρότυπα σχετικά µε την αρχή ή το τέλος µίας γραµµής ή λέξης. 

Οι anchors είναι: 

• ^ Η γραµµή αρχίζει µε 

• $ Η γραµµή τελειώνει µε 

• \< Η λέξη αρχίζει µε 

• \> Η λέξη τελειώνει µε 

 

Παραδείγµατα: 

• ^Hi Η γραµµή αρχίζει µε τη συµβολοσειρά Hi. Αυτό το πρότυπο ταιριάζει βέβαια και 

µε οποιαδήποτε γραµµή ξεκινάει µε κάθε λέξη που αρχίζει µε Hi, όπως Highway. 

• ^Hello$ Η γραµµή περιέχει µόνο τη συµβολοσειρά Hello 
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Επειδή η επεξεργασία συµβολοσειρών συχνά χρησιµοποιείται για την επεξεργασία λέξεων, 

το σύστηµα των κανονικών παραστάσεων περιέχει και anchors για λέξεις. Έτσι η ακολουθία 

\< ταιριάζει την αρχή µίας λέξης ενώ η ακολουθία \> το τέλος της. Αν δεν υπάρχει ο 

χαρακτήρας \ µπροστά από τους χαρακτήρες < και > χάνουν την ειδική σηµασία τους. 

• \<cat κάθε λέξη που ξεκινά από cat, όπως cat, catalog, category 

• cat\> κάθε λέξη που τελειώνει σε cat, όπως cat, polecat, Muscat 

• \<cat\> Η λέξη cat 

• <cat> Η λέξη cat µέσα σε αγκύλες 

15.6. Συνδυασµοί κανονικών παραστάσεων 

Οι regex είναι περισσότερο χρήσιµες όταν χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό. Ο πιο απλός 

συνδυασµός είναι ο .*, που σηµαίνει «κανένας ή περισσότεροι χαρακτήρες». Η τελεία είναι ο 

περισσότερο χρησιµοποιούµενος χαρακτήρας µέσα στις κανονικές παραστάσεις. 

Όταν ένας αστερίσκος *, ακολουθεί µία ακολουθία µέσα σε αγκύλες, όπως στην παράσταση 

[a-z]*, τότε αναφέρεται σε οποιονδήποτε χαρακτήρα µέσα στις αγκύλες και όχι στον πρώτο 

που επαναλαµβάνεται. 

Αν θέλετε να χρησιµοποιήσετε ένα ειδικό χαρακτήρα µέσα στις κανονικές παραστάσεις, 

πρέπει να ακυρώσετε την ειδική σηµασία του. Αυτό γίνεται µε χρήση του χαρακτήρα 

backslash, έτσι ο συνδυασµός \*, σηµαίνει ότι αναφέρεστε στον χαρακτήρα «αστερίσκος». 

15.7. Παραδείγµατα κανονικών παραστάσεων 

Μερικά παραδείγµατα κανονικών παραστάσεων και συµβολοσειρές µε τις οποίες ταιριάζουν: 

• Sm.th ταιριάζει µε τις συµβολοσειρές Smith, Smyth, Sm}th, Sm th, Smoth,… 

• Sm[iy]th ταιριάζει µε τις συµβολοσειρές Smith και Smyth 

• www\.linux\.org ταιριάζει µε τη συµβολοσειρά www.linux.org 

• ^#! ταιριάζει µε τη συµβολοσειρά #! (στην αρχή της γραµµής) 

• \<the ταιριάζει µε κάθε συµβολοσειρά αρχίζει µε the (όπως theory, theme,…) 

• ^[a-z0-9 ]\{28\}$ ταιριάζει µε µία γραµµή που περιέχει ακριβώς 28 χαρακτήρες 

(γράµµατα, αριθµητικά ψηφία και κενούς χαρακτήρες) 

• ^^linux!$$ ταιριάζει µε µία γραµµή που περιέχει ακριβώς τη συµβολοσειρά ^linux!$. 

Αυτό γιατί, το πρότυπο που έχουµε σε αυτό το παράδειγµα, είναι αγκιστρωµένο στην 

αρχή και στο τέλος της γραµµής, έτσι ο δεύτερος χαρακτήρας ^ και ο πρώτος 

χαρακτήρας $ δεν έχουν ειδική σηµασία. 
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15.8. Χρήση εισαγωγικών 

Όταν χρησιµοποιείτε κανονικές παραστάσεις στη γραµµή εντολών, πρέπει να τις 

χρησιµοποιείτε εντός (µονών κατά προτίµηση) εισαγωγικών. Ο λόγος είναι ότι ο φλοιός θα 

αντικαταστήσει όλους τους ειδικούς χαρακτήρες (όπως *, [ ] και \) και αν στη διαδικασία 

αυτή ταιριάξουν ονόµατα αρχείων, τα αποτελέσµατα δεν θα είναι τα επιθυµητά. Ωστόσο, 

πρέπει να µην χρησιµοποιείτε εισαγωγικά για τα πρότυπα δηµιουργίας ονοµάτων αρχείων.  

Η εντολή grep 'mail.*tar' *.txt, θα αναζητήσει σε όλα τα αρχεία που το όνοµά 

τους τελειώνει σε .txt, για γραµµές που περιέχουν τις λέξεις mail και tar, διαχωρισµένες µε 

κανένα ή περισσότερους χαρακτήρες. Αν όµως δεν βάλουµε εισαγωγικά στην προηγούµενη 

εντολή, τη δώσουµε δηλαδή ως grep mail.*tar *.txt, και στον τρέχοντα 

κατάλογο εργασίας υπάρχουν δύο αρχεία, τα mail.old.tar και mail.star, ο φλοιός µεταφράζει 

την παραπάνω εντολή ως εξής: grep mail.old.tar mail.star *.txt. Σε 

αυτή την περίπτωση, η εντολή grep θα αναζητήσει στο αρχείο mail.star και στα αρχεία που 

το όνοµά τους τελειώνει σε .txt, για γραµµές που περιέχουν τη συµβολοσειρά mail.old.tar. 

Τέλος, η χρήση εισαγωγικών για τις κανονικές παραστάσεις, µέσα σε εντολές (π.χ. στη less) 

δεν χρειάζεται.  

15.9. Η εντολή grep  

Η εντολή grep, general regular expression processor, αναζητά γραµµές µέσα σε ένα 

αρχείο που ταιριάζουν µε ένα πρότυπο και τις εµφανίζει στην τυπική έξοδο. Το πρότυπο 

µπορεί να περιέχει µεταχαρακτήρες, γι’αυτό συνήθως χρησιµοποιούµε εισαγωγικά µε την 

grep. 

• grep 'cat' pets, θα επιστρέψει τις γραµµές που περιέχουν τη συµβολοσειρά 

«cat» από το αρχείο pets 

• grep '[Cc]at' pets, θα επιστρέψει τις γραµµές που περιέχουν τη συµβολοσειρά 

«cat» ή «Cat» από το αρχείο pets 

• ps ax | grep 'init', θα επιστρέψει τις γραµµές που περιέχουν τη λέξη init 

από την εντολή ps 

 

Μερικοί χρήσιµοι διακόπτες της εντολής grep είναι: 

• -v, επιστρέφει γραµµές που δεν περιέχουν το πρότυπο 

• -n, πριν από κάθε γραµµή εµφανίζεται ο αριθµός γραµµής 

• -c, επιστρέφει µόνο το πλήθος γραµµών που περιέχουν το πρότυπο 
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• -l, επιστρέφει µόνο τα ονόµατα των αρχείων που περιέχουν τουλάχιστον µία φορά το 

πρότυπο 

• -r, ψάχνει σε καταλόγους και υποκαταλόγους 

 

Η grep χρησιµοποιείται επίσης σαν φίλτρο σε σωληνώσεις, π.χ. ls | grep .c 

Άσκηση 15-2. Η εντολή grep 

Στο αρχείο /etc/passwd, υπάρχει χρήστης µε όνοµα Fred; Χρησιµοποιήστε την εντολή 

grep για να εµφανίσετε τα αποτελέσµατα. grep Fred /etc/passwd. 

Η λύση της άσκησης βρίσκεται στο αρχείο /linux1/solutions/15-2.txt 

15.10. H εφαρµογή sed  

Η εφαρµογή sed, stream editor, χρησιµοποιείται για να διαβάζει δεδοµένα, στα οποία 

εφαρµόζει τις εντολές αναζήτησης και αντικατάστασης που δίνει ο χρήστης και γράφει στην 

τυπική έξοδο τα αποτελέσµατά της. Στα ακόλουθα παραδείγµατα, θα δείτε τον τρόπο 

λειτουργίας της sed, για ευκολία εµφανίζεται υπογραµµισµένο σε κάθε εντολή το µέρος που 

µας απασχολεί στο συγκεκριµένο παράδειγµα. 

• sed 's/cat/dog/' pets, σε αυτή την περίπτωση τα περιεχόµενα του αρχείου 

pets θα σταλούν στην τυπική έξοδο και η συµβολοσειρά cat θα έχει αντικατασταθεί από 

τη συµβολοσειρά dog. 

• sed 's/cat/dog/g' pets, επειδή η sed, αντικαθιστά τη συµβολοσειρά που 

ορίζουµε, µία µόνο φορά σε κάθε γραµµή, χρησιµοποιούµε το διακόπτη g, για να 

επιβάλλουµε την αλλαγή όλων των εµφανίσεων (και όχι µόνο της πρώτης) σε κάθε 

γραµµή. 

• sed 's/[Cc]at/dog/g' pets, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε κανονικές 

παραστάσεις στο πρότυπο της αναζήτησης, όχι όµως και στο πρότυπο της 

αντικατάστασης. 

• sed 's/\<[Cc]at\>/dog/g' pets, επειδή η sed δουλεύει µε 

συµβολοσειρές και όχι µε λέξεις, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε anchors, ώστε να 

εξασφαλίσουµε ότι το πρότυπό µας θα εφαρµοστεί σε λέξεις. Στο συγκεκριµένο 

παράδειγµα, η λέξη cat θα αντικατασταθεί από τη λέξη dog, αλλά η λέξη catalog δεν θα 

υποστεί καµία αλλαγή. 

• sed 's/\<[Cc]at\>/& and dog/g' pets, αν και στην sed δεν 

µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε κανονικές παραστάσεις στη συµβολοσειρά 

αντικατάστασης, εν τούτοις, µπορούµε να χρησιµοποιούµε το διακόπτη &, που σηµαίνει 
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«και ό,τι βρήκες στην αναζήτηση». Έτσι, σε αυτό το παράδειγµα, η συµβολοσειρά cat θα 

αντικατασταθεί από την συµβολοσειρά cat and dog. 

• sed '10,20s/cat/dog/g' pets, αν θέλουµε η αντικατάσταση να γίνει σε 

συγκεκριµένο µέρος του αρχείου, και όχι σε όλο το αρχείο, µπορούµε να δηλώσουµε 

τους αριθµούς γραµµών που οριοθετούν το µέρος του αρχείου που µας ενδιαφέρει. H 

sed θα επεξεργαστεί όλο το αρχείο, αλλά θα αντικαταστήσει το κείµενο µόνο στο 

επιλεγµένο κοµµάτι (γραµµές 10 έως και 20, στο παράδειγµά µας). 

• sed '/Henry/,/Joe/s/cat/dog/g' pets, ένα ενδιαφέρον 

χαρακτηριστικό της sed είναι ότι µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε συµβολοσειρές αντί 

αριθµών γραµµών ως όρια για την αντικατάσταση. Έτσι, στο συγκεκριµένο παράδειγµα, 

η συµβολοσειρά cat θα αντικατασταθεί µε την συµβολοσειρά dog, από τη γραµµή που 

περιέχει τη συµβολοσειρά Henry µέχρι τη γραµµή που περιέχει τη συµβολοσειρά Joe. 

• sed –e 's/cat/dog/g' –e 's/cow/goat/g' pets, χρησιµοποιούµε 

το διακόπτη e για να δείξουµε ότι περισσότερα πρότυπα αναζήτησης και αντικατάστασης 

περιέχονται σε µία εντολή. 

• sed –f myedits pets, χρησιµοποιούµε το διακόπτη f για να δείξουµε ότι τα 

πρότυπα αναζήτησης και αντικατάστασης βρίσκονται στο αρχείο myedits. 

15.11. Οι εντολές less και slocate - κανονικές παραστάσεις 

Οι αναζητήσεις στην εντολή less και στην slocate µπορούν να χρησιµοποιούν 

κανονικές παραστάσεις.  

• /[cC]at, για την less 

• /h[aeiou]t, για την less 

• /Mar 2 14:[0-2][0-9], για τη less 

• slocate –r 'tip.*png' 

15.12. Κανονικές παραστάσεις στον vi  

Μέσα στον vi, µπορείτε στις αναζητήσεις σας να χρησιµοποιήσετε κανονικές παραστάσεις, 

όπως στις εντολές less και sed. 

• /AEZ[68][0-9]36, για να ψάξετε αριθµό πινακίδων κυκλοφορίας σε ένα αρχείο κειµένου 

• ?\<[0-9]\{3\}-[0-9]\{2\}-[0-9]\{4\}\> για να ψάξετε προς τα πάνω για ένα αριθµό 

της µορφής xxx-xx-xxxx 

• :1,$s/\<[Cc]at\>/& and dog/g, για να αντικαταστήσετε σε όλο το κείµενο την λέξη 

«cat» ή «Cat» µε την «cat and dog» ή την «Cat and dog» αντίστοιχα 
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15.13. Εκτεταµένες κανονικές παραστάσεις 

Εκτός από τις κανονικές παραστάσεις που είδαµε, υπάρχει ένα ακόµη σύνολο, που 

ονοµάζονται εκτεταµένες κανονικές παραστάσεις (extended regular expressions). Αυτές 

χρησιµοποιούνται από διάφορες εφαρµογές όπως η egrep (ή grep –E) και η awk.  

 

Οι περισσότερες κανονικές παραστάσεις υποστηρίζονται από τις εκτεταµένες και 

χρησιµοποιούνται ως έχουν. Ωστόσο, οι εκτεταµένες κανονικές παραστάσεις δεν χρειάζονται 

το χαρακτήρα backslash (\). Έτσι, η έκφραση a\{10,12\} (που σηµαίνει 10-12 a) 

χρησιµοποιώντας τη σύνταξη των εκτεταµένων κανονικών παραστάσεων γράφεται a{10,12}. 

Ακριβώς επειδή οι εκτεταµένες κανονικές παραστάσεις γράφονται χωρίς τον χαρακτήρα \, 

είναι πιο ευανάγνωστες. Στις εκτεταµένες κανονικές παραστάσεις, χρησιµοποιείται ο 

χαρακτήρας \, στους συνδυασµούς \< (αρχή λέξης) και \> (τέλος λέξης). 

15.14. Η εφαρµογή awk  

Η γλώσσα προγραµµατισµού awk, δηµιουργήθηκε για να µπορούµε να εργαζόµαστε 

αρχεία δεδοµένων απλού κειµένου. Η awk ψάχνει ένα αρχείο για γραµµές που ταιριάζουν 

µε το πρότυπο ή τα πρότυπα και µπορεί να εκτελέσει συγκεκριµένες λειτουργίες στις 

γραµµές που ταιριάζουν. Τα πρότυπα αναζήτησης είναι εκτεταµένες κανονικές παραστάσεις. 

Τα προγράµµατα της awk µπορεί να είναι πολύ σύντοµα, όπως το ακόλουθο:  

awk ′/bash/ { print }′ /etc/passwd, το οποίο βρίσκει στο αρχείο 

/etc/passwd τις γραµµές που περιέχουν τη συµβολοσειρά bash και τις τυπώνει, ή αρκετά 

µεγαλύτερα, όπως ένα script. 

Όπως φαίνεται από την παραπάνω εντολή, κάθε εντολή της awk αποτελείται από ένα 

πρότυπο και µία ενέργεια. Η ενέργεια εκτελείται επί των γραµµών που ταιριάζουν µε το 

πρότυπο. Αν το πρότυπο παραληφθεί, η εντολή εκτελείται σε όλες τις γραµµές του αρχείου. 

 

Ένα χρήσιµο χαρακτηριστικό της awk, είναι ότι µπορεί να µετράει πεδία (στήλες). Με την 

ακόλουθη εντολή τυπώνουµε ορισµένες µόνο στήλες και µάλιστα αλλάζοντας τη σειρά τους: 

awk ′ { print $2, $1 }′ /etc/fstab, και συγκεκριµένα πρώτα τη δεύτερη 

στήλη και µετά την πρώτη χρησιµοποιώντας ως διαχωριστικό µεταξύ τους το χαρακτήρα «,». 

Θα µπορούσαµε όµως να χρησιµοποιήσουµε ως διαχωριστικό τρεις τελείες «...», δίνοντας 

την εντολή έτσι: awk ′ { print $2 "..." $1 }′ /etc/fstab 
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15.15. Εργαστηριακή άσκηση: Επεξεργασία συµβολοσειρών µε την grep 

Χρησιµοποιήστε την grep για να εµφανίσετε όλες τις γραµµές που ξεκινούν µε το γράµµα 

g στο αρχείο /etc/passwd.  

Χρησιµοποιήστε την grep για να εµφανίσετε όλους τους χρήστες που χρησιµοποιούν το 

φλοιό bash. 

Χρησιµοποιήστε την grep για να εµφανίσετε όλους τους χρήστες που δεν χρησιµοποιούν 

το φλοιό bash. 

Η λύση της άσκησης βρίσκεται στο αρχείο /linux1/solutions/15.15.txt 

15.16. Εργαστηριακή άσκηση: Κανονικές παραστάσεις και επεξεργασία 

συµβολοσειρών 

Χρησιµοποιήστε την εντολή grep για να βρείτε όλες τις γραµµές που περιέχονται στο 

αρχείο /usr/share/dict/words και περιέχουν το πρότυπο fish.  

Χρησιµοποιήστε την εντολή man για την grep και βρείτε όλες τις γραµµές που περιέχουν 

το πρότυπο fish µαζί µε τις δύο προηγούµενες και τις δύο επόµενες γραµµές, στο αρχείο 

/usr/share/dict/words.  

Χρησιµοποιήστε την εντολή grep µόνο, για να µετρήσετε σε πόσες γραµµές εµφανίζεται το 

πρότυπο fish, στο αρχείο /usr/share/dict/words. 

Χρησιµοποιήστε την εντολή grep για να βρείτε το πρότυπο fish στο αρχείο 

/usr/share/dict/words καθώς και τον αριθµό γραµµής που εµφανίζεται κάθε λέξη που 

ταιριάζει µε το πρότυπο. Σε ποια γραµµή εµφανίζεται η λέξη starfish; 

Βρείτε τις λέξεις που περιέχονται στο αρχείο /usr/share/dict/words που περιέχουν το 

γράµµα t, ακολουθούµενο από ένα φωνήεν και τα γράµµατα sh.   

Πόσες λέξεις που περιέχονται στο αρχείο /usr/share/dict/words τελειώνουν µε το γράµµα 

t, ακολουθούµενο από ένα φωνήεν και τα γράµµατα sh; 

Εµφανίστε τις λέξεις που περιέχονται στο αρχείο /usr/share/dict/words και περιέχουν 

ακριβώς 16 γράµµατα. 

Η λύση της άσκησης βρίσκεται στο αρχείο /linux1/solutions/15.16.txt 

15.17. Εργαστηριακή άσκηση: Επεξεργασία συµβολοσειρών µε την εφαρµογή 

sed 

Μεταφερθείτε στο φάκελο /linux1/lab15.17. Εκεί θα βρείτε το αρχείο test στο οποίο 

περιέχονται οι παρακάτω γραµµές: 

cat 
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catalog 

concatenate 

polecat 

Cat 

Για κάθε µία από τις παρακάτω εντολές sed σηµειώστε ποιές γραµµές δεν θα αλλάξουν. Για 

όσες θα αλλάξουν γράψτε τη νέα γραµµή. 

(α). sed ′s/cat/dog/′ test 

cat   ________________ 

catalog  ________________ 

concatenate ________________ 

polecat  ________________ 

Cat   ________________ 

 

(β). sed ′s/[Cc]at/dog/′ test 

cat   ________________ 

catalog  ________________ 

concatenate ________________ 

polecat  ________________ 

Cat   ________________ 

 

(γ). sed ′s/\<[Cc]at/dog/′ test 

cat   ________________ 

catalog  ________________ 

concatenate ________________ 

polecat  ________________ 

Cat   ________________ 

 

(δ). sed ′s/[Cc]at\>/dog/′ test 

cat   ________________ 

catalog  ________________ 

concatenate ________________ 

polecat  ________________ 

Cat   ________________ 
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(ε). sed ′s/\<[Cc]at\>/dog/′ test 

cat   ________________ 

catalog  ________________ 

concatenate ________________ 

polecat  ________________ 

Cat   ________________ 

 

(στ). sed ′s/\<[Cc]at\>/& and dog/′ test 

cat   ________________ 

catalog  ________________ 

concatenate ________________ 

polecat  ________________ 

Cat   ________________ 

 

Εκτελέστε τις παραπάνω εντολές και ελέγξτε τις απαντήσεις σας. 

Η λύση της άσκησης βρίσκεται στο αρχείο /linux1/solutions/15.17.txt 
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16. Εισαγωγή στις διεργασίες 

16.1. Στόχοι 

• Να κατανοήσετε τι είναι διεργασία (process) 

• Να κατανοήσετε τις διάφορες καταστάσεις των διεργασιών 

• Να διαχειρίζεστε τις διεργασίες 

• Να έχετε έλεγχο των εργασιών (jobs) 

16.2. Τι είναι διεργασία. «Γενεαλογία» 

Η διεργασία είναι ένα πρόγραµµα που εκτελείται. Η διεργασία έχει πολλά συστατικά µέρη 

και ιδιότητες. Ανάµεσα σε αυτές είναι το PID (process identity – ταυτότητα διεργασίας), 

προτεραιότητα, file descriptors.  

Κάθε διεργασία, εκτός από την init, δηµιουργείται από κάποια άλλη. Κάθε διεργασία 

µπορεί να δηµιουργήσει και άλλες. Η διεργασία init, η οποία είναι η πρώτη διεργασία του 

συστήµατος και δηµιουργείται κατά την εκκίνηση του συστήµατος (boot), έχει πάντα PID 1. 

Μία διεργασία µπορεί να έχει ταυτόχρονα και «γονέα» (parent) και «παιδί» (child). 

Η εντολή pstree εµφανίζει το δέντρο όλων των διεργασιών του συστήµατος. 

16.3. Καταστάσεις διεργασιών 

Μία διεργασία µπορεί να βρίσκεται σε µία από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

• Runable (R), η διεργασία εκτελείται 

• Sleeping (S), η διεργασία δεν εκτελείται και περιµένει κάποιο γεγονός για να εκτελεστεί 

• Stopped (Τ), η διεργασία δεν εκτελείται 

• Uninterruptible sleep (U), η διεργασία δεν εκτελείται και δε µπορεί να εκτελεστεί αν δεν 

συµβεί κάποιο γεγονός 

• Zombie (Z), ακριβώς πριν µία διεργασία «πεθάνει», ενηµερώνει την πατρική διεργασία 

της και περιµένει την κοινοποίηση (acknowledgement), ενώ ταυτόχρονα ελευθερώνονται 

όλοι οι πόροι της διαδικασίας εκτός από το PID. Οι διεργασίας zombie καθαρίζονται 

από το σύστηµα όταν επανεκκινεί και δεν χρησιµοποιούν πόρους του συστήµατος. 
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16.4. Επισκόπηση διεργασιών 

Η εντολή ps εµφανίζει πληροφορίες για τις διεργασίες που εκτελούνται. Χωρίς διακόπτες 

εµφανίζει τις διεργασίες που αντιστοιχούν στο συγκεκριµένο τερµατικό. Σηµαντικοί 

διακόπτες της εντολής είναι:  

• a, εµφανίζει όλες τις διαδικασίες, δεν περιλαµβάνονται οι διαδικασίες που δεν ελέγχονται 

από συγκεκριµένο τερµατικό. 

• x, περιλαµβάνει και τις διεργασίες που δεν ελέγχονται από συγκεκριµένο τερµατικό (π.χ. 

daemons) 

• u, εµφανίζει και το όνοµα χρήστη που είναι ιδιοκτήτης της διεργασίας 

 

∆εδοµένου ότι σε ένα σύστηµα Unix/Linux µπορεί να εκτελούνται εκατοντάδες διεργασίες, 

µία συνήθης τεχνική για να βρούµε αν εκτελείται µία συγκεκριµένη διεργασία είναι η χρήση 

της ps µαζί µε την grep, ps -ax | grep ′lpd′. Αν η παραπάνω εντολή 

επιστρέψει µία µόνο γραµµή (που είναι η εντολή που µόλις δώσαµε), τότε η διεργασία lpd 

δεν εκτελείται.  

 

Αν θέλετε µία λίστα διεργασιών που ανανεώνετε συνεχώς, χρησιµοποιήστε την εντολή top. 

16.5. Αποστολή σηµάτων σε διεργασίες 

Τα σήµατα µπορούν να προσδιοριστούν είτε µε το όνοµά τους (π.χ. KILL) είτε µε το 

νούµερό του (π.χ. 9). Η εντολή kill µπορεί να στείλει πολλά διαφορετικά σήµατα, αλλά 

κάθε εφαρµογή αναγνωρίζει µόνο όσα είναι προγραµµατισµένη να αναγνωρίζει.  

Χωρίς όρισµα σχετικό µε το είδος του σήµατος, η kill θα στείλει το σήµα TERM. Έτσι οι 

εντολές kill 3428, kill -15 3428, kill –TERM 3428, είναι ισοδύναµες και 

όλες θα στείλουν το σήµα TERM στη διαδικασία µε PID 3428.  

Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε την εντολή killall, για να στείλετε το ίδιο σήµα 

σε περισσότερες από µία εφαρµογές, π.χ. killall –KILL galeon-bin. Σήµατα 

µπορούν να σταλούν και από την εφαρµογή top.  

16.6. Τερµατισµός διεργασιών 

Κανονικά οι εφαρµογές τερµατίζονται µόνες τους, αφού έχουν ολοκληρώσει την εργασία 

τους. Για τις αλληλεπιδραστικές εφαρµογές χρειάζεται να δώσει ο χρήστης την εντολή 

τερµατισµού. Πολλές εφαρµογές µπορούν να τερµατιστούν µε <ctrl+c>, που στέλνει το 

σήµα INT (interrupt). Με αυτό τον τρόπο οι εφαρµογές τερµατίζονται σωστά, δηλαδή 
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τερµατίζονται πρώτα οι διεργασίες που τυχόν έχουν ξεκινήσει από αυτές και ύστερα η ίδια η 

εφαρµογή. Το ίδιο συµβαίνει και αν στείλουµε το σήµα TERM από την εντολή kill. Αν η 

εφαρµογή δεν τερµατίζει µε τα σήµατα INT, TERM, τότε µόνο χρησιµοποιούµε το σήµα 

KILL. Αλλιώς, υπάρχει το ενδεχόµενο το σύστηµά µας να έχει πολλές διαδικασίες σε 

κατάσταση zombie και να χαθούν δεδοµένα. 

16.7. Αλλαγή προτεραιότητας διεργασίας 

Κάθε διεργασία έχει προτεραιότητα, η οποία δείχνει πόσο πολύ πρέπει να απασχοληθεί η 

CPU µαζί της, σε σχέση και µε τις άλλες διεργασίες του συστήµατος. Ο τρόπος 

υπολογισµού της προτεραιότητας είναι πολύπλοκος, ωστόσο οι χρήστες µπορούν να 

επηρεάσουν σε ένα βαθµό την προτεραιότητα, εκτελώντας την εντολή που θέλουν µέσω της 

εντολής nice. Το όρισµα της nice που αναφέρετε στην προτεραιότητα µίας διαδικασίας 

(niceness) µπορεί να πάρει ακέραιες τιµές από το -20 (υψηλότερη προτεραιότητα) µέχρι το 

19 (χαµηλότερη προτεραιότητα). Η προκαθορισµένη τιµή είναι 0. Οι χρήστες δε µπορούν 

να χρησιµοποιήσουν σαν όρισµα τιµή µικρότερη του 0, αυτή είναι µία δυνατότητα που την 

έχει µόνο ο διαχειριστής του συστήµατος.  

 

Οι χρήστες µπορούν να αλλάξουν την προτεραιότητα µίας διεργασίας που ήδη εκτελείται 

χρησιµοποιώντας την εντολή renice. Προφανώς κάθε χρήστης µπορεί να αλλάξει την 

προτεραιότητά των δικών µου διεργασιών µόνο. Μόνο ο διαχειριστής του συστήµατος 

µπορεί να αυξήσει την προτεραιότητα µίας διεργασίας, οι χρήστες µπορούν µόνο να την 

µειώσουν. Η εντολή renice έχει διακόπτες που επιτρέπουν σε ένα χρήστη να αλλάξει την 

προτεραιότητα µίας ολόκληρης οµάδας διεργασιών, όπως ο u (για να αλλάξουµε την 

προτεραιότητα σε όλες τις διεργασίες του χρήστη), ή ο g (για να αλλάξουµε την 

προτεραιότητα µίας οµάδας διεργασιών). 

16.8. Εκτέλεση διεργασίας στο προσκήνιο 

Όταν εκτελούµε µία διεργασία από την γραµµή εντολών, αυτή εκτελείται στο «προσκήνιο», 

δηλαδή ο φλοιός δεν θα επεξεργαστεί περισσότερες εντολές ή δεδοµένα από τη γραµµή 

εντολών µέχρι να τελειώσει η διεργασία και να εµφανίσει και πάλι την προτροπή της 

γραµµής εντολών. Η διεργασία µπορεί να σταµατήσει, να ξαναξεκινήσει στο «παρασκήνιο» ή 

να τερµατιστεί. Όλα αυτά ονοµάζονται έλεγχος διεργασιών (job control). Ο έλεγχος 

διεργασιών είναι απαραίτητος για τα συστήµατα στα οποία δεν υπάρχει γραφικό περιβάλλον, 

µια και αν έχουµε γραφικό περιβάλλον µπορούµε να ανοίξουµε ένα ακόµη τερµατικό. 
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16.9. Εκτέλεση διεργασίας στο παρασκήνιο 

Όταν τρέχει µία διεργασία στο παρασκήνιο, µπορούµε να ξεκινήσουµε άλλη διεργασία στο 

προσκήνιο. Αν µία διαδικασία τρέχει στο παρασκήνιο, η πατρική της διαδικασία δεν την 

περιµένει να τελειώσει για να συνεχίσει η ίδια. Συχνά χρειάζεται, για τις διεργασίες που 

επικοινωνούν µε την τυπική είσοδο και την τυπική έξοδο, να γίνει ανακατεύθυνσή τους, 

εφόσον αυτές τρέχουν στο παρασκήνιο. Για να ξεκινήσετε µία διεργασία στο παρασκήνιο 

χρησιµοποιήστε το χαρακτήρα &, µετά το όνοµα της εφαρµογής ή της εντολής που σας 

ενδιαφέρει, π.χ. metacity &. Η διαχείριση των διεργασιών που εκτελούνται στο 

παρασκήνιο γίνεται µε τον ίδιο τρόπο που γίνεται και η διαχείριση των άλλων διεργασιών. 

16.10. Αναστολή εκτέλεσης διεργασίας 

Οι διεργασίες που τρέχουν στο προσκήνιο µπορούν να ανασταλούν (suspend), να 

σταµατήσει δηλαδή η εκτέλεση τους προσωρινά, χωρίς να τερµατιστούν οι διεργασίες. Για 

να αναστείλετε την εκτέλεση µίας διεργασίας χρησιµοποιήστε το συνδυασµό πλήκτρων 

<ctrl+z>. Μία εργασία που βρίσκεται σε αναστολή µπορεί να συνεχίσει την εκτέλεσή της 

(resume) στο προσκήνιο µε την εντολή fg ή στο παρασκήνιο µε την εντολή bg. Όταν µία 

διεργασία ξαναρχίζει, συνεχίζει η εκτέλεσή της από το σηµείο που είχε ανασταλεί.  

Οι λόγοι για τους οποίους χρειάζεται συνήθως να αναστείλουµε µία εργασία είναι: 

• Ο χρήστης επιθυµούσε να εκτελέσει τη διεργασία στο παρασκήνιο αλλά ξέχασε να βάλει 

στο τέλος της εντολής το χαρακτήρα & ή ο χρήστης ξεκίνησε τη διεργασία αλλά 

κατάλαβε ότι η διεργασία χρειάζεται περισσότερο χρόνο από όσο νόµιζε και θέλει να 

έχει την προτροπή εντολών για να συνεχίσει την εργασία του. Σε αυτές τις περιπτώσεις, 

αναστέλλουµε την εκτέλεση της διεργασίας και την στέλνουµε για εκτέλεση στο 

παρασκήνιο, µε την εντολή bg. 

• Ο χρήστης χρειάζεται να κάνει κάποια άλλη εργασία, ενώ ήδη εκτελεί µία διεργασία, π.χ. 

ενώ βρίσκεται µέσα στον vi, χρειάζεται να αναζητήσει κάτι στο σύστηµά του. Έτσι 

αναστέλλει την διεργασία, ασχολείται µε αυτό που χρειάζεται και κατόπιν συνεχίζει τη 

δουλειά του, ξαναρχίζοντας τη διεργασία µε την εντολή fg. 

16.11. Κατάλογος διεργασιών στο παρασκήνιο και σε αναστολή 

Η εντολή jobs εµφανίζει τις εντολές που βρίσκονται στο παρασκήνιο ή είναι σε αναστολή. 

Ο αριθµός που αναφέρετε µέσα σε αγκύλες (job number), στα αποτελέσµατα της jobs, 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να τερµατίσουµε µία εργασία ή να την στείλουµε στο 
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προσκήνιο. Για να αναφερθούµε σε αυτό τον αριθµό (job number) πρέπει να 

χρησιµοποιούµε το χαρακτήρα % µπροστά του, (αλλιώς εννοούµε το PID της εργασίας). 

16.12. Επαναφορά διεργασίας στο προσκήνιο 

Όταν µία εντολή είναι σε αναστολή ή τρέχει στο παρασκήνιο, µπορεί να επανέλθει στο 

προσκήνιο µε την εντολή fg. Οι εργασίες που βρίσκονται σε αναστολή µπορούν να σταλούν 

για εκτέλεση στο παρασκήνιο µε την εντολή bg.  

16.13. Σύνθετες εντολές 

Οι σύνθετες εντολές δεν είναι τίποτα άλλο παρά δύο εντολές που χωρίζονται από ένα 

ελληνικό ερωτηµατικό ;, π.χ. date ; who. Υποθέστε ότι θέλετε να κρατάτε ένα αρχείο 

καταγραφής (log file), στο οποίο θα καταγράφεται ο αριθµός των χρηστών που είναι µέσα 

στο σύστηµά σας, καθώς και η ώρα. Αυτό µπορεί να γίνει µε τις ακόλουθες εντολές: 
date >> logfile 

who | wc –l >> logfile 

Η παραπάνω ακολουθία εντολών χρειάζεται να δώσετε δύο εντολές, να περιµένετε να 

τελειώσει η πρώτη εντολή για να εκτελεστεί η δεύτερη, να γράψετε δύο φορές στο αρχείο 

logfile. Για να κάνουµε την παραπάνω ακολουθία εντολών πιο σύντοµη, µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε µία σύνθετη εντολή, date ; who | wc –l. Όµως, αφού θέλουµε 

να ανακατευθύνουµε την τυπική έξοδο η εντολή που πρέπει να δώσουµε δεν είναι η date ; 

who | wc –l >> logfile, γιατί η ανακατεύθυνση θα ισχύσει µόνο για τη δεύτερη 

εντολή. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να χρησιµοποιήσουµε παρενθέσεις, ώστε να ανοίξει 

ένας υποφλοιός. Η σωστή εντολή είναι (date ; who | wc –l) >> logfile, µε 

αυτό τον τρόπο ανοίγει ένας υποφλοιός (subshell) και το λειτουργικό σύστηµα χειρίζεται τη 

σύνθετη εντολή ως µία µονάδα. Έτσι η ανακατεύθυνση ισχύει και για τις δύο εντολές που 

συνθέτουν τη σύνθετη εντολή.  

16.14. Προγραµµατισµός διεργασίας για εκτελέση 

Για να προγραµµατίσουµε κάποια ή κάποιες εντολές για να εκτελεστούν σε µεταγενέστερο 

χρόνο (που δεν θα βρισκόµαστε στο σύστηµά µας) µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την 

εντολή at. Η εντολή at, δέχεται την ώρα /ηµεροµηνία εκτέλεσης σε πολλές διαφορετικές 

µορφές, µερικές από τις οποίες είναι: 

• at 8:00pm December 7 

• at 7 am Thursday 

• at now + 5 minutes 
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• at midnight + 23 minutes 

Μετά την εντολή at, δίνουµε τις εντολές που θέλουµε να εκτελεστούν και τελειώνουµε µε 

<ctrl+d>.  

 

Η εντολή atq χρησιµοποιείται για να δούµε ποιες εργασίες (at jobs) βρίσκονται στην 

ουρά για εκτέλεση. Ο διαχειριστής του συστήµατος µπορεί να δει τις διεργασίες και άλλων 

χρηστών, όχι µόνο τις δικές του.  

 

Η εντολή atrm χρησιµοποιείται για να αφαιρέσουµε εργασίες (at jobs) που δεν έχουν 

εκτελεστεί ακόµα από την ουρά εκτέλεσης. Ο διαχειριστής του συστήµατος µπορεί να 

αφαιρέσει από την ουρά εκτέλεσης και τις εργασίες άλλων χρηστών του συστήµατος. 

16.15. Προγραµµατισµός περιοδικών διεργασιών 

Ο µηχανισµός προγραµµατισµού περιοδικών διεργασιών, ελέγχει κάθε ένα λεπτό, αν 

κάποιος χρήστης έχει προγραµµατίσει µία εργασία για εκτέλεση. Αν ναι -ή αν η ώρα που 

έπρεπε να είχε εκτελεστεί η εργασία έχει περάσει χωρίς να εκτελεστεί η εργασία- τότε η 

εργασία εκτελείται. Προφανώς δε χρειάζεται ο χρήστης να βρίσκεται µέσα στο σύστηµα 

(logged in) για να εκτελεστεί µία εργασία που έχει προγραµµατίσει. Μία εργασία µπορεί να 

προγραµµατιστεί να εκτελείται από µία φορά το λεπτό µέχρι µία φορά το χρόνο. 

16.16. Η εντολή crontab και το αρχείο crontab 

Ο χρονοπρογραµµατισµός των εργασιών γίνεται µέσω της εντολής crontab. Με την 

εντολή crontab -e, µπορείτε να επεξεργαστείτε το αρχείο crontab σας και να το 

αποθηκεύσετε. Με την εντολή crontab -l µπορείτε να δείτε τις εργασίες που υπάρχουν 

στο crontab αρχείο σας.  

Κάθε γραµµή στο αρχείο crontab, περιέχει µία µόνο εντολή για εκτέλεση. ∆εν υπάρχει 

περιορισµός στο µήκος της γραµµής. Κάθε γραµµή έχει 6 πεδία που χωρίζονται µεταξύ 

τους µε ένα ή περισσότερους κενούς χαρακτήρες (space). Τα πέντε πρώτα πεδία αφορούν το 

πότε θα εκτελεστεί η εντολή που δίνουµε στο 6ο πεδίο. Το πρώτο πεδίο αναφέρεται στα 

λεπτά (0-59), το δεύτερο στην ώρα (0-23), το τρίτο στην ηµέρα του µήνα (1-31), το τέταρτο 

στο µήνα (1-12) και το πέµπτο στην ηµέρα της εβδοµάδας (0-6, 0 είναι η Κυριακή). 

Περισσότερες τιµές από µία διαχωρίζονται µε κόµµατα, π.χ. 1,3,5. Ο αστερίσκος, *, 

ταιριάζει µε όλες τις δυνατές τιµές. Οι γραµµές µε σχόλια πρέπει να ξεκινάνε µε το 

χαρακτήρα #. Ένα παράδειγµα αρχείου crontab: 
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#f1 f2 f3 f4 f5 Command 

59 23 * * 1,2 echo 'Almost midnight...' 

13 13 13 * * mail -s "boo" student < log.txt 

16.17. Εργαστηριακή άσκηση: Έλεγχος διεργασιών 

Για την άσκηση αυτή απαιτείται χρήση των εικονικών κονσολών. Αν δεν µπορείτε να 

αλλάξετε στις εικονικές κονσόλες, ανοίξτε δύο τερµατικά µέσα στο γραφικό περιβάλλον (η 

µη εναλλαγή στις τερµατικές κονσόλες, οφείλεται στο ότι ο συνδυασµός πλήκτρων που 

χρησιµοποιούµε για την εναλλαγή σε αυτές, χρησιµοποιείται και από το πρόγραµµα 

προσοµοίωσης). Μεταφερθείτε στον κατάλογο /linux1/lab16.17. 

Στην πρώτη κονσόλα ξεκινήστε µία διεργασία µε την εντολή: (while true; do 

echo –n A >> log; sleep 1; done).  

H παραπάνω εντολή, κάθε ένα δευτερόλεπτο, προσθέτει στο αρχείο log, το γράµµα A. Για 

να το δείτε γυρίστε στη δεύτερη κονσόλα και δώστε την εντολή tail –f log. 

Επιστρέψτε στην πρώτη κονσόλα και αναστείλετε τη διεργασία πατώντας <Ctrl+z>. 

Επιστρέψτε στη δεύτερη κονσόλα και επιβεβαιώστε ότι η διεργασία πράγµατι δεν εκτελείται.  

Στην πρώτη κονσόλα, ξεκινήστε την εκτέλεση της διεργασίας στο παρασκήνιο και 

επιβεβαιώστε το στην δεύτερη κονσόλα. 

Στην πρώτη κονσόλα, ξεκινήστε δύο ακόµα διεργασίες, µε τον ίδιο τρόπο που ξεκινήσατε 

την πρώτη, µε τη διαφορά ότι θα γράφουν τα γράµµατα B και C αντίστοιχα στο ίδιο αρχείο 

log. Οι δύο διεργασίες πρέπει να τρέχουν στο παρασκήνιο, προσθέστε στο τέλος τους το 

χαρακτήρα &. 

Επιβεβαιώστε ότι όλες οι διεργασίες τρέχουν.  

Σταµατήστε µε την εντολή kill την εκτέλεση των διεργασιών. 

Η λύση της άσκησης βρίσκεται στο αρχείο /linux1/solutions/16.17.txt  
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17. Συγγραφή scripts για το φλοιό bash 

17.1. Στόχοι 

• Να µάθετε γιατί είναι χρήσιµα τα scripts 

• Να µάθετε να γράφετε στοιχειώδη scripts 

• Να µάθετε να δηµιουργείτε µηνύµατα εξόδου και να διαβάζετε είσοδο 

• Να µάθετε να χρησιµοποιείτε έλεγχο ροής και να γράφετε πιο χρήσιµα scripts 

17.2. Τι είναι και τι εξυπηρετεί ένα shell script 

Ένα shell script είναι ένα αρχείο κειµένου, το οποίο περιέχει µία ακολουθία εντολών για να 

εκτελεστούν. Τα scripts είναι ιδιαίτερα χρήσιµα για την αυτοµατοποίηση εργασιών που 

πραγµατοποιούµε συχνά. Συνήθεις χρήσεις των scripts είναι:  

• Αυτοµατισµός συχνά χρησιµοποιούµενων εντολών 

• ∆ιαχείριση συστήµατος και αντιµετώπιση προβληµάτων 

• ∆ηµιουργία απλών εφαρµογών 

• Επεξεργασία αρχείων κειµένου 

Ο πιο σαφής και πλήρης ορισµός για το script είναι: Πρόγραµµα που αποτελείται από 

εντολές του φλοιού.  

17.3. ∆ηµιουργία shell script 

Τα shell scripts περιέχουν συνήθως µία εντολή ανά γραµµή αλλά, η χρήση σύνθετων εντολών, 

δηλαδή περισσότερων από µία εντολών ανά γραµµή, είναι επιτρεπτή. Προκειµένου να 

συνεχίσει µία εντολή στην επόµενη γραµµή, πρέπει να χρησιµοποιήσουµε το χαρακτήρα 

συνεχιζόµενης γραµµής (line continuation), που για το φλοιό Βourne και για όσους 

προήλθαν από αυτόν (όπως ο bash) είναι ο χαρακτήρας \ ακολουθούµενος από την αλλαγή 

γραµµής (enter).  

H πρώτη γραµµή σε ένα script είναι οδηγία προς τον φλοιό και αφορά το πως πρέπει να 

χειριστεί το script. Η πρώτη γραµµή πρέπει να περιέχει µία από τις παρακάτω ακολουθίες: 

• #!/bin/bash, εάν πρόκειται για script του φλοιού bash 

• #!/bin/sh, εάν πρόκειται για script του φλοιού Bourne 

• #!/bin/csh, εάν πρόκειται για script του φλοιού C 

• #!/usr/bin/perl, εάν πρόκειται για script σε γλώσσα Perl 

• #!/usr/bin/python, εάν πρόκειται για script σε γλώσσα python 
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Είναι πολύ σηµαντικό να γράφετε σχόλια στα scripts σας. Οτιδήποτε ακολουθεί το 

χαρακτήρα # είναι σχόλιο. Τα σχόλια βοηθούν στο να καταλάβετε τι κάνει το script που 

έχει γράψει κάποιος άλλος ή ακόµη και τα δικά σας. Συνήθως γράφουµε τα σχόλια ακριβώς 

πριν από τον κώδικα που σχολιάζουµε. 

Αφού έχετε δηµιουργήσει ένα script πρέπει να το κάνετε εκτελέσιµο. Αυτό γίνεται µε την 

εντολή chmod, π.χ. chmod a+x myscript.sh. Όταν κάνετε ένα script εκτελέσιµο, 

προσέχετε να µην αφαιρείτε τα δικαιώµατα ανάγνωσης, γιατί έτσι ο φλοιός δεν θα µπορεί να 

το διαβάσει. 

Για να εκτελέσετε ένα script, αυτό πρέπει να βρίσκεται σε ένα κατάλογο που περιέχεται στην 

µεταβλητή PATH. Αφού ελέγξετε λοιπόν µε την εντολή echo $PATH, µετακινήστε το script 

σας σε έναν από τους καταλόγους που περιέχονται στη µεταβλητή PATH. Αν δεν θέλετε να 

µετακινήσετε (ή δε µπορείτε, λόγω δικαιωµάτων) να µετακινήσετε το script σας σε κατάλογο 

που ανήκει στο PATH, µπορείτε να κάνετε ένα από τα ακόλουθα: 

Να προσθέσετε τον κατάλογο, στον οποίο βρίσκεται το script, στο PATH. Αυτό δεν είναι 

καλή ιδέα, διότι έτσι µπορεί το PATH σας να µεγαλώσει πάρα πολύ, χωρίς ιδιαίτερο λόγο. 

Να προσδιορίζεται το απόλυτο ή σχετικό µονοπάτι προς το script σας, π.χ. ./myscript ή 

/home/user/myscript. 

Παράδειγµα καλά σχολιασµένων scripts, είναι τα scripts που βρίσκονται στον κατάλογο 

/etc/rc.d/.  

17.4. ∆ηµιουργία µηνυµάτων 

Για να δηµιουργήσουµε µηνύµατα προς το χρήστη, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τις 

εντολές echo και printf. Η εντολή echo δεν διαθέτει δυνατότητα µορφοποίησης του 

µηνύµατος και χρησιµοποιείται όταν δεν µας απασχολεί η µορφή του κειµένου, ενώ η 

printf χρησιµοποιείται ακριβώς όταν θεωρούµε σηµαντική τη µορφοποίηση ενός 

µηνύµατος. Αντίθετα µε την echo, η printf δεν αλλάζει γραµµή µετά (newline) µετά 

από κάθε χρήση της, γι’ αυτό πρέπει να χρησιµοποιούνται ο χαρακτήρας \n, όποτε θέλουµε 

να αλλάξουµε γραµµή. 

Μία εντολή printf µπορεί να περιέχει πολλές εντολές µορφοποίησης. Στην printf η 

µία οδηγία µορφοποίησης χρησιµοποιείται η µορφή %width.precision και ακολουθείται 

από ένα χαρακτήρα µετατροπής. Η τιµή του width προσδιορίζει το ελάχιστο πλάτος που 

χρειάζεται για την εµφάνιση του πεδίου, ενώ η τιµή του precision προσδιορίζει τον αριθµό 

των δεκαδικών ψηφίων. Αν το πεδίο είναι συµβολοσειρά, η τιµή του precision προσδιορίζει 
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το µέγιστο αριθµό των χαρακτήρων που θα χρησιµοποιηθούν για την εµφάνιση του πεδίου. 

Μερικές τιµές του χαρακτήρα µετατροπής είναι οι εξής: 

• c, για χαρακτήρα 

• d, για ακέραιο αριθµό 

• f, για αριθµό κινητής υποδιαστολής (δηλαδή, µη ακέραιο αριθµό) 

• e, για αριθµό σε εκθετική µορφή 

• s, για συµβολοσειρά 

Άσκηση 17-1. ∆ηµιουργία µηνυµάτων µε την printf 

Μεταφερθείτε στον κατάλογο /linux1/exercises/17. ∆είτε τα περιεχόµενα του script 

output.sh και εκτελέστε το για να δείτε τα αποτελέσµατά του.  

17.5. Ανάγνωση παραµέτρων  

Για την ανάγνωση δεδοµένων από το πληκτρολόγιο, χρησιµοποιούµε την εντολή read. Με 

τον τρόπο αυτό µπορούµε να αποδώσουµε και τιµή σε µία µεταβλητή.  

echo –n ″Enter filename:″ 

read FILENAME 

Η read διαβάζει από την τυπική είσοδο, χωρίζει σε λέξεις και τις βάζει σε µεταβλητές. Ως 

λέξη ορίζεται µία ακολουθία γραµµάτων που χωρίζεται από την προηγούµενη και την 

επόµενή της µε κενό (ως κενό θεωρείται το διάστηµα, <space>, και ο χαρακτήρας <tab>). 

To διαχωριστικό των λέξεων µπορεί να αλλάξει µέσω της µεταβλητής IFS. Αν υπάρχουν 

περισσότερες λέξεις από µεταβλητές, οι λέξεις που περισσεύουν αποδίδονται στην τελευταία 

µεταβλητή. 

Ο διακόπτης p χρησιµοποιείται για να εµφανίσει µία προτροπή προς το χρήστη. Αν η 

προτροπή έχει περισσότερες από µία λέξεις, πρέπει η προτροπή να βρίσκεται εντός 

εισαγωγικών.  

Άσκηση 17-2. Ανάγνωση παραµέτρων από τη γραµµή εντολών 

Μεταφερθείτε στον κατάλογο /linux1/exercises/17. ∆είτε τα περιεχόµενα του script 

input.sh και εκτελέστε το για να δείτε τα αποτελέσµατά του. 

17.6. Παράµετροι θέσης 

Οι παράµετροι θέσης (positional parameters) είναι ειδικές µεταβλητές που κρατάνε τα 

ορίσµατα της γραµµής εντολών προς το script.  

Οι παράµετροι θέσης έχουν τα ονόµατα $1, $2, $3, κ.ο.κ., συνήθως δε οι τιµές τους µέσα σε 

script αποδίδονται σε άλλες µεταβλητές που έχουν περισσότερο κατανοητά ονόµατα. Η 
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παράµετρος $0 κρατάει πάντα την εντολή του εκτελέσιµου αρχείου, όπως τη δώσαµε στη 

γραµµή εντολών. Αν χρειαστεί να χρησιµοποιήσετε περισσότερες από 9 παραµέτρους θέσης 

($1-$9), πρέπει να χρησιµοποιείται αγκύλες { }, ${11}. H παράµετρος $* κρατάει όλα τα 

ορίσµατα που δόθηκαν στη γραµµή εντολών. 

Σε ένα script, µπορούµε µόνο να διαβάσουµε τις τιµές των παραµέτρων θέσης, αλλά όχι να 

θέσουµε τιµές σε αυτές. 

Άσκηση 17-3. Παράµετροι θέσης 

Μεταφερθείτε στον κατάλογο /linux1/exercises/17. ∆είτε τα περιεχόµενα του script 

positional.sh και εκτελέστε το µε τα ορίσµατα Open Source Initiative για να δείτε 

τα αποτελέσµατά του. 

17.7. Χρήση συναρτήσεων σε shell scripts 

Τα shell scripts µπορούν να περιέχουν συναρτήσεις. Η χρήση συναρτήσεων βελτιώνει τη 

µορφή των scripts, τα κάνει πιο ευανάγνωστα και βοηθά στο να µη γράφουµε τον ίδιο 

κώδικα πολλές φορές. Αν λοιπόν υπάρχει ένα κοµµάτι κώδικα που κάνει  µία –κατά 

προτίµηση- εργασία, υπάρχει πιθανότητα να το χρησιµοποιήσουµε ξανά και είναι πάνω από 

πέντε γραµµές, αξίζει να σκεφτούµε την πιθανότητα να το γράψουµε σαν συνάρτηση. Οι 

συναρτήσεις πρέπει να δηλώνονται πριν χρησιµοποιηθούν. Έτσι είτε γράφουµε τη συνάρτηση 

µέσα στο script µας, συνήθως στην αρχή, είτε δηλώνουµε το αρχείο στο οποίο περιέχεται η 

συνάρτηση που θα χρησιµοποιήσουµε. 

Άσκηση 17-4. Χρήση συναρτήσεων 

Μεταφερθείτε στον κατάλογο /linux1/exercises/17. ∆είτε τα περιεχόµενα του script 

myfunctions.sh και εκτελέστε το για να δείτε τα αποτελέσµατά του. Ακολούθως, δείτε 

τα περιεχόµενα του script function.sh και εκτελέστε το για να δείτε τα αποτελέσµατά 

του. 

  

Οι συναρτήσεις µπορούν να χρησιµοποιούν ένα σύνολο παραµέτρων θέσης, ακριβώς όπως 

και τα scripts. Έτσι έχουµε τη δυνατότητα να γράφουµε ακόµη πιο γενικά scripts. Μέσα σε 

µία συνάρτηση µπορούµε να χρησιµοποιούµε την εντολή local, ώστε οι µεταβλητές να 

είναι διαθέσιµες µόνο µέσα στη συνάρτηση. Με τον τρόπο αυτό προστατεύεται η τιµή των 

µεταβλητών που τυχόν έχουν το ίδιο όνοµα έξω από τη συνάρτηση. 
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Μία συνάρτηση µπορεί να επιστρέφει, µε χρήση της εντολής return, µία τιµή για να 

χρησιµοποιηθεί από το script που την κάλεσε. Αυτό γίνεται χρησιµοποιώντας την ειδική 

µεταβλητή $?.  

Άσκηση 17-5. Η εντολή return 

Μεταφερθείτε στον κατάλογο /linux1/exercises/17. ∆είτε τα περιεχόµενα του script 

returnvalue.sh και εκτελέστε το για να δείτε τα αποτελέσµατά του. 

17.8. Κατάσταση εξόδου 

Όταν τελειώνει η εκτέλεση µίας εντολής, κάθε εντολή επιστρέφει στο λειτουργικό σύστηµα 

ένα αριθµό που ονοµάζεται κατάσταση εξόδου (exit status). Η κατάσταση εξόδου είναι ένας 

ακέραιος αριθµός από το 0 µέχρι το 255. Αν η εντολή εκτελεστεί επιτυχώς επιστρέφει τον 

αριθµό 0, αλλιώς επιστρέφει αριθµό από το 1 έως το 255. Η κατάσταση εξόδου της 

τελευταίας εντολής που εκτελέστηκε αποθηκεύεται κάθε φορά στη µεταβλητή $? και 

µπορούµε να τη δούµε µε την εντολή echo $?. Η κατάσταση εξόδου είναι ιδιαίτερα 

χρήσιµη γιατί µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε ένα έλεγχο και να επηρεάσει τη ροή ενός script.  

Ένα script επιστρέφει ως κατάσταση εξόδου την κατάσταση εξόδου της τελευταίας του 

εντολής. Αν θέλουµε όµως να επιστρέψουµε µία συγκεκριµένη τιµή στο λειτουργικό σύστηµα 

ως κατάσταση εξόδου, µπορούµε να το κάνουµε µε την εντολή exit. Αν θέλουµε λοιπόν, 

να επιστρέψουµε ως κατάσταση εξόδου τον αριθµό 255, δεν έχουµε να κάνουµε τίποτα άλλο 

παρά να χρησιµοποιήσουµε την εντολή exit 255. 

Άσκηση 17-6. H εντολή exit 

Μεταφερθείτε στον κατάλογο /linux1/exercises/17. ∆είτε τα περιεχόµενα του script 

exitstatus.sh και εκτελέστε το για να δείτε τα αποτελέσµατά του. 

17.9. ∆οµές ελέγχου 

Σηµείωση: Στη συγκεκριµένη παράγραφο γίνεται –σε ότι αφορά µία συνθήκη- χρήση των 

όρων «ισχύει», «αληθής», «ψευδής». Χρειάζεται προσοχή εκ µέρους του αναγνώστη για να µη 

γίνει σύγχυση των όρων «ισχύει» και «αληθής». Στον προγραµµατισµό, µία συνθήκη µπορεί 

να ισχύει και να είναι ψευδής.  

Στο δοµηµένο προγραµµατισµό, υπάρχουν τρεις τρόποι εκτέλεσης των εντολών ενός 

προγράµµατος, και ονοµάζονται δοµές ελέγχου. Στα shell scripts, χρησιµοποιούνται και οι 

τρεις: σειριακή δοµή, δοµή επιλογής ή δοµή υπό συνθήκη, και επαναληπτική δοµή. 
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Η σειριακή δοµή υπάρχει στο φλοιό bash, και αφορά την εκτέλεση εντολών µε τη σειρά, 

γραµµή-γραµµή, µέχρι το τέλος του προγράµµατος. 

 

Η δοµή επιλογής, επιτρέπει την εκτέλεση του κώδικα, εφόσον πληρείται µία συνθήκη. Έτσι, 

για παράδειγµα, αν µία συνθήκη ισχύει εκτελείται ένα κοµµάτι κώδικα (σύνολο εντολών) ενώ, 

αν η συνθήκη δεν ισχύει εκτελείται ένα άλλο κοµµάτι κώδικα. Οι δοµές επιλογής, στο φλοιό 

bash, είναι οι: if, if/else, if/elif/else, case και οι τελεστές εκτέλεσης υπό 

συνθήκη (conditional operators) || και &&. 

 

Η επαναληπτική δοµή, επιτρέπει τη συνεχή εκτέλεση ενός κοµµατιού κώδικα, όσο τηρείται 

µία συνθήκη. Όταν η συνθήκη σταµατήσει να ισχύει, σταµατάει και η εκτέλεση του κώδικα. 

Ανάλογα µε τη δοµή που χρησιµοποιούµε η εκτέλεση µπορεί να σταµατάει όταν η συνθήκη 

γίνεται αληθής ή ψευδής. Οι επαναληπτικές δοµές, στο φλοιό bash, είναι οι: for, while 

και until.  

17.9.1. Εκτέλεση υπό συνθήκη 

Οι εντολές µπορούν να εκτελούνται υπό συνθήκη, ανάλογα µε την κατάσταση εξόδου της 

προηγούµενης εντολής. Έτσι, όταν εκτελούµε δύο εντολές που χωρίζονται µε τον τελεστή 

&&, η δεύτερη εντολή θα εκτελεστεί µόνο αν η πρώτη εντολή εκτελέστηκε κανονικά, δηλαδή, 

µόνο αν η κατάσταση εξόδου της πρώτης εντολής ήταν 0.  

Όταν εκτελούµε δύο εντολές που χωρίζονται µε τον τελεστή ||, η δεύτερη εντολή θα 

εκτελεστεί µόνο αν η πρώτη εντολή δεν εκτελέστηκε κανονικά, δηλαδή, µόνο αν η 

κατάσταση εξόδου της πρώτης εντολής ήταν 1-255. 

Ας δούµε τι συµβαίνει µε την εντολή grep joe passwd || echo 'There is 

no joe!'. Αν η εντολή grep βρει τη συµβολοσειρά joe µέσα στο αρχείο passwd, τότε 

η κατάσταση εξόδου της είναι 0, αν όχι η κατάσταση εξόδου της είναι 1. Έτσι, µόνο αν δεν 

υπάρχει χρήστης joe, θα εκτελεστεί η εντολή echo.  

 

Οι τελεστές && και || ονοµάζονται µερικές φορές «λογικό AND» και «λογικό OR» 

αντίστοιχα. Μπορείτε να δείτε γιατί στο ακόλουθο παράδειγµα: 

cmd1 && cmd2 Εκτέλεσε την εντολή cmd1 KAI αν εκτελεστεί µε επιτυχία, εκτέλεσε 

την cmd2 

cmd1 || cmd2 Εκτέλεσε την εντολή cmd1 ΑΛΛΙΩΣ (αν δεν εκτελεστεί µε 

επιτυχία), εκτέλεσε την cmd2 
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Η εκτέλεση υπό συνθήκη χρησιµοποιείται συχνά σε shell scripts αλλά και στην γραµµή 

εντολών. 

17.9.2. ∆οµή επιλογής - Η εντολή if  

H δοµή επιλογής if συντάσσεται ως εξής: 
if [συνθήκη]; then 

 εντολές που εκτελούνται αν η συνθήκη ισχύει 

fi 

Αν ισχύει η συνθήκη, τότε εκτελούνται οι εντολές που ακολουθούν την if, αλλιώς 

παραλείπονται και η εκτέλεση συνεχίζει µετά την fi. 

Άσκηση 17-7. Η εντολή if 

Μεταφερθείτε στον κατάλογο /linux1/exercises/17. ∆είτε τα περιεχόµενα του script 

back1.sh και εκτελέστε το για να δείτε τα αποτελέσµατά του.  

17.9.3. Έλεγχοι αρχείων 

Μέσα σε µία εντολή if (αλλά και σε άλλες δοµές) µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ένα 

έλεγχο αρχείου. Ο φλοιός bash προσφέρει ένα εύκολο µηχανισµό, για να ελέγχοµε για την 

ύπαρξη αρχείων και ιδιοτήτων τους. Ο µηχανισµός αυτός (test), χρησιµοποιείται µε τον 

ακόλουθο τρόπο.  

if [ -f $HOME/lib/functions ]; then 

cat $HOME/lib/functions | grep myfunction 

fi 

 Έλεγχοι που σχετίζονται µε αρχεία είναι οι εξής: 

• -d FILE, αληθής αν το αρχείο FILE είναι κατάλογος 

• -e FILE, αληθής αν το αρχείο FILE υπάρχει 

• -f FILE, αληθής αν το αρχείο FILE υπάρχει και είναι κανονικό αρχείο  

• -h FILE, αληθής αν το αρχείο FILE υπάρχει και είναι συµβολικός σύνδεσµος 

• -L FILE, αληθής αν το αρχείο FILE υπάρχει και είναι συµβολικός σύνδεσµος 

• -r FILE, αληθής αν το αρχείο FILE υπάρχει και έχετε δικαίωµα ανάγνωσης 

• -s FILE, αληθής αν το αρχείο FILE υπάρχει και δεν είναι άδειο 

• -w FILE, αληθής αν το αρχείο FILE υπάρχει και έχετε δικαίωµα εγγραφής 

• -x FILE, αληθής αν το αρχείο FILE υπάρχει και έχετε δικαίωµα εκτέλεσης 

• -Ο FILE, αληθής αν το αρχείο FILE υπάρχει και είστε ιδιοκτήτης του  
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• -G FILE, αληθής αν το αρχείο FILE υπάρχει και ανήκει στην οµάδα σας 

 

Υπάρχουν και άλλοι έλεγχοι για αρχεία, µπορείτε να τους δείτε µε χρήση της εντολής help 

test. 

17.9.4. Έλεγχοι συµβολοσειρών 

Εκτός από τους ελέγχους αρχείων υπάρχουν και έλεγχοι συµβολοσειρών. 

if [ $(id –u) = ″0″  ];then 

echo ″You are logged in as root″ 

fi 

 Έλεγχοι που σχετίζονται µε συµβολοσειρές είναι οι εξής: 

• -z STRING, αληθής αν η συµβολοσειρά STRING είναι άδεια 

• -n STRING, αληθής αν η συµβολοσειρά STRING δεν είναι άδεια 

• STRING1 = STRING2, αληθής αν οι συµβολοσειρές είναι ίσες 

• STRING1 != STRING2, αληθής αν οι συµβολοσειρές δεν είναι ίσες 

• STRING1 < STRING2, αληθής αν η συµβολοσειρά STRING1 ταξινοµείται 

αλφαβητικά πριν από τη συµβολοσειρά STRING2  

• STRING1 > STRING2, αληθής αν η συµβολοσειρά STRING1 ταξινοµείται 

αλφαβητικά µετά  από τη συµβολοσειρά STRING2  

Υπάρχουν και άλλοι έλεγχοι, περιλαµβάνονται µάλιστα και αριθµητικοί έλεγχοι 

• ! EXPR, αληθής αν η παράσταση EXPR είναι ψευδής 

• EXPR1 –a EXPR2, αληθής αν και οι δύο παραστάσεις, EXPR1 και EXPR2, είναι 

αληθείς 

• EXPR1 –o EXPR2, αληθής αν µία τουλάχιστον από τις παραστάσεις, EXPR1 και 

EXPR2, είναι αληθής 

• ARG1 op ARG2, Αριθµητικοί έλεγχοι. OP είναι ένας από τους ακόλουθους τελεστές: -

eq (equal, ίσο), -ne (not equal, όχι ίσο), -lt (less than, µικρότερο), -le (less or equal, 

µικρότερο ή ίσο), -gt (greater than, µεγαλύτερο), -ge (greater or equal, µεγαλύτερο ή 

ίσο).  

 

Υπάρχουν και άλλοι έλεγχοι για συµβολοσειρές, µπορείτε να τους δείτε µε χρήση της 

εντολής help test. 
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17.9.5. ∆οµή επιλογής – Η εντολή if/else  

H δοµή επιλογής if/else συντάσσεται ως εξής: 
if [συνθήκη]; then 

 εντολές που εκτελούνται αν η συνθήκη ισχύει 

else 

 εντολές που εκτελούνται αν η συνθήκη δεν ισχύει 

fi 

Αν ισχύει η συνθήκη, τότε εκτελούνται οι εντολές που ακολουθούν την if, αλλιώς 

εκτελούνται οι εντολές που ακολουθούν την else.  

Άσκηση 17-8. Η εντολή if/else 

Μεταφερθείτε στον κατάλογο /linux1/exercises/17. ∆είτε τα περιεχόµενα του script 

back2.sh και εκτελέστε το για να δείτε τα αποτελέσµατά του.  

 

Εκτός από τη δοµή if/else, έχουµε στη διάθεσή µας και τη δοµή if/elif/else. 

Περισσότερες από µία εντολές elif µπορούν να περιέχονται σε µία τέτοια δοµή. 
if [συνθήκη1]; then 

 εντολές που εκτελούνται αν η συνθήκη1 ισχύει 

elif [συνθήκη2]; then 

εντολές που εκτελούνται αν η συνθήκη2 ισχύει 

else 

εντολές που εκτελούνται αν δεν ισχύει  

καµία από τις παραπάνω συνθήκες 

fi 

17.9.6. ∆οµή επιλογής – Η εντολή case  

Η εντολή case προσφέρει ένα µηχανισµό επιλογής πιο εύληπτο και ευανάγνωστο απ’ ότι η 

δοµή if/elif/else. Επίσης διαθέτει προκαθορισµένη επιλογή, σε περίπτωση η 

επιλογή του χρήστη ή η µεταβλητή που εξετάζουµε δεν ταιριάζει µε καµία από τις επιλογές 

της case. Η σύνταξη της δοµής case είναι η ακόλουθη: 
case variable in 

 pattern1) 

  εντολές pattern1;; 

 pattern2) 

  εντολές pattern2;; 

esac  
Άσκηση 17-9. Η εντολή case 
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Μεταφερθείτε στον κατάλογο /linux1/exercises/17. ∆είτε τα περιεχόµενα του script 

cases.sh και εκτελέστε το για να δείτε τα αποτελέσµατά του.  

 

17.9.7. ∆οµή επανάληψης – Ο βρόγχος for  

Η δοµή επανάληψης for, µας δίνει τη δυνατότητα να απαριθµούµε µία λίστα τιµών και να  

εκτελούµε τον ίδιο κώδικα για κάθε µία από αυτές. Η σύνταξή της είναι: 
for variable in list-of-values 

 do 

  εντολές  

 done 

Οι τιµές που απαριθµούµε µπορούν να είναι νούµερα ή συµβολοσειρές. Το διαχωριστικό 

τους είναι το κενό, εκτός αν αλλάξουµε την τιµή της µεταβλητής IFS. 

Άσκηση 17-10. Η εντολή for 

Μεταφερθείτε στον κατάλογο /linux1/exercises/17. ∆είτε τα περιεχόµενα του script 

forloop.sh και εκτελέστε το για να δείτε τα αποτελέσµατά του. Στη συνέχεια, δείτε τα 

περιεχόµενα και εκτελέστε τα scripts forloop2.sh, forloop3.sh, και 
forloop4.sh 

17.9.8. ∆οµή επανάληψης – Ο βρόγχος while και ο βρόγχος until  

H δοµή while µας δίνει τη δυνατότητα εκτέλεσης κώδικα, όσο µία συνθήκη παραµένει 

αληθής. Έτσι ο κώδικας εκτελείται εφόσον η κατάσταση εξόδου της εντολής που αποτελεί τη 

συνθήκη της while είναι 0. Η σύνταξη της δοµής είναι: 
while συνθήκη 

 do 

  εντολές 

 done 

 

Η δοµή until συντάσσεται και δουλεύει µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο µε την while, εκτός 

από το ότι εκτελείται για όσο η κατάσταση εξόδου της εντολής που αποτελεί τη συνθήκη της 

until δεν είναι 0. Όταν η εντολή εκτελεστεί µε επιτυχία, όταν δηλαδή, η κατάσταση 

εξόδου της γίνει 0, σταµατάει η εκτέλεση της δοµής until.  

Άσκηση 17-11. Οι εντολές while και until 

Μεταφερθείτε στον κατάλογο /linux1/exercises/17. ∆είτε τα περιεχόµενα του script 

whileloop.sh και εκτελέστε το για να δείτε τα αποτελέσµατά του. Στη συνέχεια, δείτε 
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τα περιεχόµενα του script untilloop.sh και εκτελέστε το για να δείτε τα αποτελέσµατά 

του. Ποια είναι η διαφορά των δύο scripts; 

17.9.9. Οι εντολές continue & break  

Μερικές φορές, µπορεί να υπάρχει κάποια συνθήκη µέσα σε ένα βρόγχο while ή until που να 

υποδεικνύει ότι ο βρόγχος πρέπει να σταµατήσει να εκτελείται. Υπάρχουν τρεις εντολές που 

χρησιµοποιούνται για να διακοπεί η εκτέλεση ενός βρόγχου, οι continue, break και 

exit. 

 

Η εντολή continue, διακόπτει την εκτέλεση του βρόγχου, επιστρέφει στην αρχική 

συνθήκη του βρόγχου (πριν από την εντολή do) και ελέγχει τη συνθήκη αφού την ξανατρέξει 

για να αποφασίσει αν χρειάζεται ένας ακόµα κύκλος του βρόγχου. 

 

Η εντολή break σταµατάει την εκτέλεση του βρόγχου εντελώς και µεταφέρει την εκτέλεση 

του προγράµµατος στην εντολή που ακολουθεί την εντολή done. Αυτό είναι ιδιαίτερα 

χρήσιµο όταν έχετε ένα βρόγχο που δεν τερµατίζει ποτέ, όπως ο ακόλουθος: 

while true 

 do 

  εντολές 

 done 

Στο  παραπάνω παράδειγµα, η εντολή true δεν πρόκειται ποτέ να γίνει ψευδής. Για να 

βγούµε από το βρόγχο είναι απαραίτητη µία εντολή break ή exit. 

 

Αν θέλετε να σταµατήσετε την εκτέλεση ενός βρόγχου και την εκτέλεση του script, µπορείτε 

να χρησιµοποιήσετε την εντολή exit. Αν δεν βάλετε όρισµα, η εντολή exit θα 

τερµατίσει το script µε κατάσταση εξόδου 0, αλλιώς θα το τερµατίσει µε την κατάσταση 

εξόδου που ορίσατε εσείς (1-255).  

17.10. Εντοπισµός σφαλµάτων σε script 

Για να εντοπίσετε σφάλµατα σε ένα script µπορείτε να εκτελέσετε το script µε εντολή 

εντοπισµού σφαλµάτων (bash –x myscript ή bash –v myscript) ή µπορείτε 

να αλλάξετε την πρώτη γραµµή του script από #!/bin/bash σε #!/bin/bash –x ή 

#!/bin/bash –v. 
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18. Βασικές εντολές χρήσης δικτύου 

18.1. Στόχοι 

• Να µάθετε βασικές εντολές δικτύων 

• Να µάθετε πώς να επικοινωνείτε µε ασφάλεια µε αποµακρυσµένα συστήµατα 

• Να καταλάβετε τη χρήση των rsync και wget. 

18.2. Η εντολή ssh  

Η εντολή ssh χρησιµοποιεί τεχνολογία κρυπτογράφησης δηµοσίου κλειδιού (public-key 

encryption) και αντικαθιστά πολλές µη ασφαλείς υπηρεσίες. Επιτρέπει την ασφαλή 

πρόσβαση σε αποµακρυσµένα συστήµατα και την αποµακρυσµένη εκτέλεση εντολών µέσα 

από µία ασφαλή κρυπτογραφηµένη σύνδεση.  

18.3. Η εντολή scp  

Η εντολή scp αντικαθιστά την παλαιότερη εντολή rcp, προσθέτοντας ασφάλεια. Η scp 

αντιγράφει αρχεία µεταξύ διαφορετικών συστηµάτων, µέσα από µία ασφαλή 

κρυπτογραφηµένη σύνδεση. 

18.4. Η εντολή telnet και οι εντολές r 

Το πρωτόκολλο telnet δεν είναι ασφαλές, το όνοµα του χρήστη και το συνθηµατικό 

µεταδίδονται χωρίς κρυπτογράφηση. Οι εντολές r (rsh, rlogin,rcp) έχουν ακριβώς το 

ίδιο πρόβληµα και γι’ αυτό δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται. Ωστόσο η εντολή telnet, 

είναι χρήσιµη για να ελέγχουµε αν εκτελείται µία υπηρεσία. 

18.5. Εφαρµογές ftp  

Σε ένα σύστηµα Unix/Linux είναι διαθέσιµα πολλά προγράµµατα για ftp. Ανάµεσά τους η 

στοιχειώδης ftp, η lftp, η lftpget, και η γραφική gftp.   

18.6. Η εφαρµογή mutt  

Η εφαρµογή mutt, είναι µία µη-γραφική εφαρµογή ανάγνωσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

Υποστηρίζει POP και IMAP, και τις ssh εκδόσεις τους (POPS και IMAPS). Υποστηρίζει 

πολλά format για το mailbox, προηγµένη διαχείριση των συνηµµένων αρχείων και ανάγνωση 

µηνυµάτων σε threads. 
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18.7. Η εντολή rsync  

Η εντολή rsync, εκτελεί λίγο-πολύ τις ίδιες εργασίες που εκτελεί και η εντολή rcp, αλλά 

µε τη διαφορά ότι έχει πολύ περισσότερες επιλογές και είναι πολύ πιο γρήγορη στις 

αντιγραφές αποµακρυσµένων αρχείων, όταν το αρχείο υπάρχει. Αυτό επιτυγχάνεται επειδή η 

rsync µεταφέρει τις διαφορές µεταξύ των αρχείων και όχι ολόκληρα τα αρχεία. Η rsync 

είναι πολύ χρήσιµη για εργασίες όπως η ενηµέρωση web sites και µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

µαζί µε την ssh.  

18.8. Η εντολή wget  

Η wget ανακτά µέσω HTTP ή FTP αρχεία από αποµακρυσµένα συστήµατα. Η wget έχει 

ορισµένα πολύ χρήσιµα χαρακτηριστικά, όπως η δυνατότητα αυτόµατης επανάληψης σε 

περίπτωση αποτυχίας «κατεβάσµατος» λόγω κίνησης στο αποµακρυσµένο σύστηµα, το 

κατέβασµα µίας σελίδας, ακολουθώντας τους συνδέσµους (links). Είναι πολύ χρήσιµη για τη 

συντήρηση mirror sites.  

18.9. ∆ιαγνωστικά δικτύου 

Οι εντολές που χρησιµοποιούµε για να διαγνώσουµε δικτυακά προβλήµατα και 

δυσλειτουργίες είναι: 

• ping, διερευνά αν είναι εφικτή η επικοινωνία µε ένα αποµακρυσµένο σύστηµα. Τα 

τελευταία χρόνια, πολλά συστήµατα, δεν απαντούν στο ping για λόγους ασφαλείας 

• traceroute, παρακολουθεί τα συστήµατα από τα οποία περνάει ένα πακέτο µέχρι να 

φτάσει στο σύστηµα για το οποίο προορίζεται. 

• mtr, κάνει ότι και η traceroute επαναλαµβανόµενα 

• host, µεταφράζει τη διεύθυνση IP σε όνοµα συστήµατος (hostname) και το 

αντίστροφο 

• dig, κάνει την ίδια δουλειά µε την host, αλλά δείχνει στο χρήστη περισσότερες 

λεπτοµέρειες 

• netstat, προσφέρει στατιστικά δικτύου 
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19. Παραρτήµατα 

19.1. Απαντήσεις ασκήσεων 

19.1.1. Λύση άσκησης 2-1 

Η εντολή pwd µόλις έχετε εισέλθει στο σύστηµα θα σας ενηµερώσει για τον κατάλογο 

εργασίας σας. 

19.1.2. Λύση άσκησης 2-2 

/usr/users/bob/data/index.html 

19.1.3. Λύση άσκησης 2-3 

Σχετικό µονοπάτι Κατάλογος

index.html /usr/users/bob/data/

data/index.html /usr/users/bob/

bob/data/index.html /usr/users/

users/bob/data/index.html /usr

../usr/users/bob/data/index.html Σε οποιοδήποτε κατάλογο βρίσκεται ένα 

επίπεδο κάτω το / 

~/data/index.html Σε οποιοδήποτε, αρκεί να είµαι ο χρήστης bob

~bob/data/index.html Σε οποιοδήποτε

../bob/data/index.html Σε οποιοδήποτε κατάλογο βρίσκεται ένα 

επίπεδο κάτω από το /usr/users  

19.1.4. Λύση άσκησης 2-4 

Και οι δύο εντολές ψάχνουν στη βάση του whatis. Η χρήση του διακόπτη –f (ισοδυναµεί 

µε τη χρήση της εντολής whatis) ψάχνει για ολόκληρη τη λέξη, οπουδήποτε στη βάση 

του whatis, ενώ η χρήση του διακόπτη –k (ισοδυναµεί µε τη χρήση της εντολής 

apropos) ψάχνει για εντολή. ∆οκιµάστε τις εντολές man –k passwd και man –f 

passwd. 
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19.1.5. Λύση άσκησης 4-8 

Το αποτέλεσµα της εντολής echo "The current date is `date`" είναι The 

current date is Sat Jan 06 17:45:32 EDT 2008 και της echo 'The current date 

is `date`'είναι The current date is `date`. 

Η διαφορά είναι αναµενόµενη γιατί στην πρώτη εντολή χρησιµοποιήσαµε διπλά εισαγωγικά, 

τα οποία επιτρέπουν την λειτουργία ορισµένων ειδικών χαρακτήρων. Στη δεύτερη εντολή 

όµως χρησιµοποιήσαµε µονά εισαγωγικά, τα οποία ακυρώνουν τη σηµασία όλων των ειδικών 

χαρακτήρων. 

19.1.6. Λύση άσκησης 15-1 

Η κανονική παράσταση που περιγράφει ότι είδαν οι τρεις µάρτυρες είναι η ακόλουθη:  

Α[ΒΕ][ΗΝ] 9[38][49]8 
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19.2. Αριθµητικοί τελεστές του φλοιού bash  

id++ id-- variable post-increment and post-decrement 
++id –id variable pre-increment and pre-decrement
- + unary minus and plus
! ~ logical and bitwise negation 
** exponentiation 
* / % multiplication, division, remainder 
+ - addition, subtraction
<< >> left and right bitwise shifts 
<= >= < > comparison 
== != equality and inequality 
& bitwise AND 
^ bitwise exclusive OR
| bitwise OR
&& logical AND 
|| logical OR 
expr?expr:expr conditional operator 
= *= /= %= += -= <<= >>= &= ^= |= assignment
expr1 , expr2 comma

 

19.3. Εντολές του vi – Αλφαβητικός κατάλογος 

Για συντοµία, ο χαρακτήρας Ctrl σηµειώνεται ως ^. 

^] Perform a tag look-up on the text under the cursor. 
a Append text after cursor.
A Append text at end of line.

^A Unused. 
b Back up to beginning of word in current line. 
B Back up to beginning of word, ignoring punctuation.  

^B Scroll backward one window.
c Change operator. 
C Change to end of current line. 

^C Unused in command mode; ends insert mode (stty interrupt character). 
d Delete operator. 
D Delete to end of current line.

^D Scroll down half-window (command mode).
Move backward one tab-stop (insert mode). 

e Move to end of word. 
E Move to end of word, ignoring punctuation. 

^E Show one more line at bottom of window.
f Find next character typed forward on current line.
F Find next character typed backward on current line. 

^F Scroll forward one window. 
g Unused. 
G Go to specified line or end of file.

^G Print information about file on status line.
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h Left arrow cursor key. 
H Move cursor to Home position.

^H Left arrow cursor key; Backspace key in insert mode. 
i Insert text before cursor. 
I Insert text before first nonblank character on line. 

^I Unused in command mode; in insert mode, same as Tab key.
j Down arrow cursor key. 
J Join two lines. 

^J Down arrow cursor key; in insert mode, move down a line. 
k Up arrow cursor key. 
K Unused. 

^K Unused. 
l Right arrow cursor key. 
L Move cursor to last position in window. 

^L Redraw screen. 
m Mark the current cursor position in register (a-z). 
M Move cursor to middle position in window.

^M Carriage return. 
n Repeat the last search command. 
N Repeat the last search command in the reverse direction. 

^N Down arrow cursor key. 
o Open line below current line. 
O Open line above current line. 

^O Unused. 
p Put yanked or deleted text after or below cursor. 
P Put yanked or deleted text before or above cursor. 

^P Up arrow cursor key. 
q Unused. 
Q Quit vi and invoke ex. 

^Q Unused (on some terminals, resume data flow). 
r Replace character at cursor with the next character you type.  
R Replace characters. 

^R Redraw the screen. 
s Change the character under the cursor to typed characters.  
S Change entire line. 

^S Unused (on some terminals, stop data flow). 
t Move cursor forward to character before next character typed.
T Move cursor backward to character after next character typed.

^T Return to the previous location in the tag stack (Solaris vi command mode). 
If autoindent is set, indent another tab stop (insert mode). 

u Undo the last change made. 
U Restore current line, discarding changes. 

^U Scroll the screen upward half-window.
v Unused. 
V Unused. 

^V Unused in command mode; in insert mode, quote next character. 
w Move to beginning of next word. 
W Move to beginning of next word, ignoring punctuation.

^W Unused in command mode; in insert mode, back up to beginning of word. 
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x Delete character under cursor.
X Delete character before cursor.

^X Unused. 
y Yank or copy operator. 
Y Make copy of current line. 

^Y Show one more line at top of window.
z Reposition line containing cursor. z must be followed either by: Return (reposition line 

to top of screen), . (reposition line to middle of screen), or - (reposition line to bottom 
of screen). 

ZZ Exit the editor, saving changes. 
^Z Suspend vi (only works on systems that have job control). 

 

19.4. Μεταβλητές περιβάλλοντος φλοιού bash  

Variable Description  
* The positional parameters given to the current script or 

function. 
@ The positional parameters given to the current script or 

function. 
# The number of arguments given to the current script or 

function.
- Options given to the shell on invocation. 
? Exit status of the previous command. 
  Last argument to the previous command. 
$ Process ID of the shell process.
! Process ID of the last background command. 
0 Name of the shell or shell script. 
BASH The full pathname used to invoke this instance of bash. 
BASH_ENV The name of a file to run as the environment file when the 

shell is invoked. 
BASH_VERSION The version number of this instance of bash. 
BASH_VERSINFO Version information for this instance of bash. Each element of 

the array holds parts of the version number. 
CDPATH A list of directories for the cd command to search. 
DIRSTACK The current contents of the directory stack. 
EUID The effective user ID of the current user.
FCEDIT The default editor for fc command.
FIGNORE A list of names to ignore when doing filename completion. 
GLOBIGNORE A list of patterns defining filenames to ignore during pathname 

expansion. 
GROUPS An array containing a list of groups of which the current user is 

a member.
IFS The Internal Field Separator: a list of characters that act as 

word separators. Normally set to SPACE, TAB, and 
NEWLINE. 

HISTCMD The history number of the current command. 
HISTCONTROL Controls what is entered in the command history. 
HISTFILE The name of the command history file. 
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HISTIGNORE A list of patterns to decide what should be retained in the 
history list. 

HISTSIZE The number of lines kept in the command history. 
HISTFILESIZE The maximum number of lines kept in the history file. 
HOME The home (login) directory.
HOSTFILE The file to be used for hostname completion. 
HOSTNAME The name of the current host. 
HOSTTYPE The type of machine bash is running on. 
IGNOREEOF The number of EOF characters received before exiting an 

interactive shell. 
INPUTRC The readline startup file. 
LANG Used to determine the locale category for any category not 

specifically selected with a variable starting with LC_. 
LC_ALL Overrides the value of LANG and any other LC_ variable 

specifying a locale category. 
LC_COLLATE Determines the collation order used when sorting the results of 

pathname expansion. 
LC_MESSAGES This variable determines the locale used to translate double-

quoted strings preceded by a $. 
LINENO The number of the line that just ran in a script or function. 
MACHTYPE A string describing the system on which bash is executing. 
MAIL The name of the file to check for new mail.
MAILCHECK How often (in seconds) to check for new mail.
MAILPATH A list of file names to check for new mail, if MAIL is not set. 
OLDPWD The previous working directory. 
OPTARG The value of the last option argument processed by getopts. 
OPTERR If set to 1, display error messages from getopts. 
OPTIND The number of the first argument after options.
OSTYPE The operating system on which bash is executing. 
PATH The search path for commands. 
PIPESTATUS An array variable containing a list of exit status values from the 

processes in the most recently executed foreground pipeline. 
PROMPT_COMMAND The value is executed as a command before the primary 

prompt is issued. 
PS1 The primary command prompt string. 
PS2 The prompt string for line continuations. 
PS3 The prompt string for the select command. 
PS4 The prompt string for the xtrace option.
PPID The process ID of the parent process. 
PWD The current working directory. 
RANDOM A random number between 0 and 32767 (215-1). 
REPLY The user's response to the select command; result of the read 

command if no variable names are given. 
SECONDS The number of seconds since the shell was invoked. 
SHELL The full pathname of the shell.
SHELLOPTS A list of enabled shell options.
SHLVL Incremented by one each time an instance of bash is invoked. 
TIMEFORMAT Specifies the format for the output from using the time 

reserved word on a command pipeline.
TMOUT If set to a positive integer, the number of seconds after which 
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the shell automatically terminates if no input is received. 
UID The user ID of the current user.
auto_resume Controls how job control works. 
histchars Specifies what to use as the history control characters. 

Normally set to the string `!#'. 
 

19.5. ∆ιακόπτες της εντολής set – ∆ιαµόρφωση του φλοιού bash  

Option Full Name Meaning  
-a allexport Export all subsequently defined or modified variables. 
-B braceexpand The shell performs brace expansion. 
-b notify Report the status of terminating background jobs immediately. 
-C noclobber Don't allow redirection to overwrite existing files. 
-e errexit Exit the shell when a simple command exits with non-zero status. 

A simple command is a command not part of a while, until, or if; 
or part of a && or || list; or a command whose return value is 
inverted by !. 

  emacs Use emacs-style command-line editing.
-f noglob Disable pathname expansion. 
-H histexpand Enable ! style history substitution. On by default in an interactive 

shell.
  history Enable command history. On by default in interactive shells. 
-h hashall Disable the hashing of commands. 
  ignoreeof Disallow CTRL-D to exit the shell. 
-k keyword Place keyword arguments in the environment for a command.
-m monitor Enable job control (on by default in interactive shells). 
-n noexec Read commands and check syntax but do not execute them. 

Ignored for interactive shells. 
-P physical Do not follow symbolic links on commands that change the 

current directory. Use the physical directory. 
-p privileged Script is running in suid mode.
  posix Change the default behavior to that of POSIX 1003.2 where it 

differs from the standard. 
-t onecmd Exit after reading and executing one command. 
-u nounset Treat undefined variables as errors, not as null. 
-v verbose Print shell input lines before running them. 
  vi Use vi-style command-line editing. 
-x xtrace Print commands (after expansions) before running them. 
-   Signals the end of options. All remaining arguments are assigned to 

the positional parameters. -x and -v are turned off. If there are no 
remaining arguments to set, the positional arguments remain 
unchanged.

--   With no arguments following, unset the positional parameters. 
Otherwise, the positional parameters are set to the following 
arguments (even if they begin with -).  
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19.6. ∆ιακόπτες της εντολής shopt – ∆ιαµόρφωση του φλοιού bash 

Option Meaning if Set  
cdable_vars An argument to cd that is not a directory is assumed to be the 

name of a variable whose value is the directory to change to. 
cdspell Minor errors in the spelling of a directory supplied to the cd 

command will be corrected if there is a suitable match. This 
correction includes missing letters, incorrect letters, and letter 
transposition. It works for interactive shells only. 

checkhash Commands found in the hash table are checked for existence 
before being executed and non-existence forces a PATH search. 

checkwinsize Checks the window size after each command and, if it has changed, 
updates the variables LINES and COLUMNS accordingly. 

cmdhist Attempt to save all lines of a multiline command in a single history 
entry. 

dotglob Filenames beginning with a . are included in pathname expansion. 
execfail A non-interactive shell will not exit if it cannot execute the 

argument to an exec. Interactive shells do not exit if exec fails. 
expand_aliases Aliases are expanded. 
histappend The history list is appended to the file named by the value of the 

variable HISTFILE when the shell exits, rather than overwriting 
the file. 

histreedit If readline is being used, the opportunity is given for re-editing a 
failed history substitution. 

histverify If readline is being used, the results of history substitution are not 
immediately passed to the shell parser. Instead, the resulting line is 
loaded into the readline editing buffer, allowing further 
modification. 

hostcomplete If readline is being used, an attempt will be made to perform 
hostname completion when a word beginning with @ is being 
completed.

interactive_comments Allows a word beginning with # and all subsequent characters on 
the line to be ignored in an interactive shell.

lithist If the cmdhist option is enabled, multiline commands are saved to 
the history with embedded newlines rather than using semicolon 
separators where possible. 

mailwarn If the file being checked for mail has been accessed since the last 
time it was checked, the message "The mail in mailfile has been 
read" is displayed.

nullglob Allows patterns which match no files to expand to null strings 
rather than themselves.

promptvars Prompt strings undergo variable and parameter expansion after 
being expanded. 

shift_verbose The shift built-in prints an error if it has shifted past the last 
positional parameter. 

sourcepath The source built-in uses the value of PATH to find the directory 
containing the file supplied as an argument. 
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19.7. Τελεστές ανακατεύθυνσης 

Redirector Function  
cmd1 | cmd2 Pipe; take standard output of cmd1 as standard input to cmd2 
> file Direct standard output to file
< file Take standard input from file 
>> file Direct standard output to file; append to file if it already exists 
>| file Force standard output to file even if noclobber is set 
n>| file Force output to file from file descriptor n 
  even if noclobber set
<> file Use file as both standard input and standard output
n<> file Use file as both input and output for file descriptor n 
<< label Here-document 
n> file Direct file descriptor n to file 
n< file Take file descriptor n from file
>> file Direct file descriptor n to file; append to file if it already exists 
n>& Duplicate standard output to file descriptor n 
n<& Duplicate standard input from file descriptor n 
n>&m File descriptor n is made to be a copy of the output file descriptor 
n<&m File descriptor n is made to be a copy of the input file descriptor 
&>file Directs standard output and standard error to file
<&- Close the standard input 
>&- Close the standard output 
n>&- Close the output from file descriptor n 
n<&- Close the input from file descriptor n

19.8. Τελεστές της εντολής test  

Operator True If...  
-b file file exists and is a block device file 
-c file file exists and is a character device file
-d file file exists and is a directory
-e file file exists 
-f file file exists and is a regular file 
-g file file exists and has its setgid bit set 
-G file file exists and is owned by the effective group ID
-k file file exists and has its sticky bit set
-L file file exists and is a symbolic link 
-n string string is non-null 
-O file file exists and is owned by the effective user ID 
-p file file exists and is a pipe or named pipe (FIFO file) 
-r file file exists and is readable
-s file file exists and is not empty 
-S file file exists and is a socket 
-t N File descriptor N points to a terminal 
-u file file exists and has its setuid bit set 
-w file file exists and is writeable
-x file file exists and is executable, or file is a directory that can be searched 
-z string string has a length of zero 
fileA -nt fileB fileA is newer than fileB 
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fileA -ot fileB fileA is older than fileB
fileA -ef fileB fileA and fileB point to the same file
stringA = stringB stringA equals stringB 
stringA != stringB stringA does not match stringB 
stringA < stringB stringA sorts before stringB lexicographically 
stringA > stringB stringA sorts after stringB lexicographically
exprA -eq exprB Arithmetic expressions exprA and exprB are equal
exprA -ne exprB Arithmetic expressions exprA and exprB are not equal 
exprA -lt exprB exprA is less than exprB 
exprA -gt exprB exprA is greater than exprB 
exprA -le exprB exprA is less than or equal to exprB 
exprA -ge exprB exprA is greater than or equal to exprB
exprA -a exprB exprA is true and exprB is true 
exprA -o exprB exprA is true or exprB is true 
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