
Εισαγωγικά στοιχεία 

Ιστορία του Linux

Το Linux είναι  το δημοφιλέστερο ελεύθερο και  ανοικτού κώδικα (free and 
open  source)  λειτουργικό  σύστημα.  Η  ανάπτυξη  του  πυρήνα  (kernel)  του 
Linux  ξεκίνησε  το  1991  από  το  Φινλανδό  Linus  Torvalds.  Το  Linux 
διατίθεται σε διάφορες διανομές (distributions) οι οποίες διαφέρουν σημαντικά 
μεταξύ τους τόσο ως προς το κοινό στο οποίο απευθύνονται όσο και ως προς 
τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και τη φιλοσοφία ανάπτυξης.

Η διανομή Ubuntu

Το Ubuntu είναι μία δημοφιλής διανομή του λειτουργικού συστήματος Linux 
που βασίζεται  στο Debian GNU/Linux.  Η διανομή Ubuntu εστιάζει  στην 
ευκολία χρήσης και έχει ως στόχο να κάνει το Linux προσιτό για το μέσο 
χρήστη. Το Ubuntu διατίθεται εντελώς δωρεάν και χρηματοδοτείται από την 
Canonical Ltd., μία ιδιωτική επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον Νοτιοαφρικανό 
επιχειρηματία Mark Shuttleworth.

Η ονομασία της διανομής προέρχεται από τη φιλοσοφική έννοια Ubuntu (στη 
γλώσσα  της  Νοτίου  Αφρικής)  η  οποία  αποδίδεται  ως  "humanity  towards 
others"  ή  "we  are  people  because  of  other  people".  Αυτές  οι  φράσεις 
συνοψίζουν τη γενικότερη ανθρωποκεντρική φιλοσοφία της διανομής.

Γραφικά περιβάλλοντα εργασίας στο Ubuntu - Gnome vs. KDE

Το Linux  ως  λειτουργικό  σύστημα  δεν  έχει  τον  ίδιο  βαθμό  ολοκλήρωσης 
(integration) με το γραφικό περιβάλλον εργασίας όπως τα Windows, δηλαδή 
μπορεί  να  λειτουργεί  ανεξάρτητα  από  αυτό  ή  και  χωρίς  καθόλου  γραφικό 
περιβάλλον. Ως αποτέλεσμα, έχουν αναπτυχθεί περισσότερα από ένα γραφικά 
περιβάλλοντα  εργασίας  και  πάλι  σε  αντίθεση  με  τα  Windows.  Τα δύο πιο 
δημοφιλή είναι το Gnome (GNU Network Object Model Environment) και 
το KDE (K Desktop Environment). Το προεπιλεγμένο γραφικό περιβάλλον 
εργασίας  στη βασική διανομή του  Ubuntu είναι  το  Gnome.  Η αντίστοιχη 
διανομή με γραφικό περιβάλλον KDE ονομάζεται Kubuntu.
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Εκδόσεις του Ubuntu Linux 

Το  Ubuntu  Linux  διατίθεται  σε  εκδόσεις  Desktop  (για  προσωπικό 
υπολογιστή)  και  Server  για  διάφορους  τύπους  υπολογιστών.  Νέες  εκδόσεις 
διατίθενται κάθε 6 μήνες και υποστηρίζονται για 18 μήνες μετά την έναρξη της 
διάθεσης.  Ορισμένες  εκδόσεις  χαρακτηρίζονται  ως  εκδόσεις  με  "μακράς 
διάρκειας υποστήριξη" (long-term support - LTS) και υποστηρίζονται για 3 ή 
5 χρόνια (η έκδοση Desktop και η έκδοση Server, αντίστοιχα). Κάθε έκδοση 
του  Ubuntu  χαρακτηρίζεται  από  έναν  αριθμό  και  ένα  κωδικό  όνομα.  Για 
παράδειγμα, η πιο πρόσφατη LTS έκδοση είναι η 6.06 που αποκαλείται και 
Dapper Drake (στην οποία βασίζεται το μάθημα) ενώ η επόμενη LTS έκδοση 
θα είναι η 8.04 που ονομάζεται και Ηardy Heron και θα αρχίσει να διατίθεται 
τον Απρίλιο του 2008.
Η πιο πρόσφατη έκδοση του Ubuntu είναι η 7.10 (Gutsy Gibbon).

Πως μπορώ να εγκαταστήσω το Ubuntu Linux στον υπολογιστή μου;

Το  Live  CD  μπορεί  να  λειτουργήσει  και  ως  CD  εγκατάστασης.  Στο 
περιβάλλον  του  Ubuntu  Live  CD  (δείτε  αναλυτικές  οδηγίες  εισόδου  στο 
επόμενο μάθημα) υπάρχει  ένας σύνδεσμος που ξεκινά την εγκατάσταση της 
διανομής.  Το  Ubuntu  μπορεί  να  συνυπάρξει  με  τα  Windows  στον  ίδιο 
υπολογιστή, αλλά σε διαφορετική κατάτμημη (partition) του σκληρού δίσκου. 
Συνεπώς, κατά την εγκατάσταση του Ubuntu εσείς καλείστε να επιλέξετε το 
μέγεθος του τμήματος δίσκου που θα ανατεθεί στο Ubuntu. Τα Windows δεν 
επηρεάζονται καθόλου και μάλιστα δεν αντιλαμβάνονται καν την ύπαρξη άλλου 
λειτουργικού  συστήματος  ούτε  έχουν  πρόσβαση  στο  σύστημα  αρχείων  του 
Linux.

Αντίθετα,  το  Linux  αντιλαμβάνεται  ότι  στον  υπολογιστή  υπάρχουν 
εγκατεστημένα  και  άλλα  λειτουργικά  συστήματα  και  εμφανίζει  ένα  μενού 
επιλογών κατά την εκκίνηση του υπολογιστή από το οποίο επιλέγετε αν θα 
ξεκινήσετε με Windows ή Ubuntu. Επίσης, το Ubuntu έχει πρόσβαση στο 
σύστημα αρχείων των Windows.

Φυσικά, αν το επιθυμείτε υπάρχει η δυνατότητα να εγκαταστήσετε το Ubuntu 
ως μοναδικό λειτουργικό σας σύστημα και να του αφιερώσετε όλο τον σκληρό 
σας δίσκο.
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Εκκίνηση του Η/Υ με το Live CD του Ubuntu

Εκκίνηση του υπολογιστή

Για  να  εκκινήσετε  τον  υπολογιστή  σας  με  το  Live CD του  Ubuntu 
ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

    * Πατήστε το κουμπί για να ανοίξει ο υπολογιστής σας και τοποθετήστε το 
CD στον οδηγό.
    * Εάν σας ζητηθεί πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να εκκινήσετε από το 
CD.
    * Στην οθόνη με τις επιλογές εκκίνησης που εμφανίζεται  (π.χ.  Start or 
Install Ubuntu,  Start Ubuntu in safe graphics mode,  κλπ)  πατήστε  το 
πλήκτρο F2 για να επιλέξετε γλώσσα.
    * Από τη λίστα γλωσσών που εμφανίζεται επιλέξτε τα Ελληνικά και πατήστε 
Enter.
    *  Το  μενού  επιλογών  εμφανίζεται  στα  Ελληνικά.  Επιλέξτε  Έναρξη  ή 
εγκατάσταση  Ubuntu και  πατήστε  Enter για  να  φορτωθεί  το  λειτουργικό 
σύστημα.

Αρχική οθόνη του Ubuntu

Σημείωση1: Σε  αρκετά  σημεία  του  περιβάλλοντος  εμφανίζονται  όροι  ή 
μηνύματα  στα  Αγγλικά.  Ο μερικός  εξελληνισμός  είναι  ένα  χαρακτηριστικό 
στοιχείο  αρκετών  διανομών  του  Linux καθώς  βασίζονται  κυρίως  σε 
συνεργατικές μεταφράσεις χρηστών. Επίσης, λόγω του ότι δεν πρόκειται για 
κανονική  εγκατάσταση  λειτουργικού  δεν  απαιτείται  λογαριασμός  χρήστη 
(username και password) για την είσοδο στο σύστημα οπότε δεν εμφανίζονται 
καθόλου οι αρχικές οθόνες σύνδεσης.

Σημείωση2: Οι  ρυθμίσεις  που  κάνετε  στο  περιβάλλον  του  Live CD ή  τα 
αρχεία  που  δημιουργείτε  εντός  του  συστήματος  αρχείων  του  δεν 
αποθηκεύονται  και  δεν  θα  ισχύουν  (ή  δεν  θα  υπάρχουν)  στην  επόμενη 
εκκίνηση, κάτι απολύτως λογικό με δεδομένο ότι δεν πρόκειται για κανονική 
εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος.

Στο στιγμιότυπο οθόνης  (screenshot)  που  ακολουθεί  εμφανίζεται  η αρχική 
οθόνη του Ubuntu Linux 6.06.

3



Στο πάνω και στο κάτω μέρος της οθόνης υπάρχουν δύο πίνακες εφαρμογών 
(panels).  Τον  κάτω  πίνακα  εφαρμογών  μπορείτε  να  τον  θεωρήσετε  ως  το 
αντίστοιχο της γραμμής εργασιών (taskbar) των Windows.

Στο αριστερό του μέρος ο πάνω πίνακας εφαρμογών περιέχει ένα μενού με 
τρεις  επιλογές (Εφαρμογές - Τοποθεσίες -  Σύστημα) και  στη συνέχεια τρία 
πλήκτρα συντομεύσεων. Τα δύο πρώτα εκκινούν τον περιηγητή ιστού Firefox 
(που  περιλαμβάνεται  στο  Ubuntu)  και  το  πρόγραμμα  ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας  Evolution Mail ενώ το τρίτο εμφανίζει  τo κέντρο βοήθειας 
(Help center) του  Ubuntu. Στο δεξί του άκρο, ο πάνω πίνακας εφαρμογών 
περιέχει  ένα  εικονίδιο  για  τη  ρύθμιση  της  έντασης  του  ήχου,  την  ένδειξη 
ημερομηνίας και ώρας και το πλήκτρο για την αποσύνδεση, αλλαγή χρήστη, 
κλείδωμα οθόνης ή κλείσιμο του υπολογιστή.

Ο κάτω πίνακας εφαρμογών περιέχει στο αριστερό του άκρο ένα πλήκτρο που 
εμφανίζει  την  επιφάνεια  εργασίας  (δηλαδή  ελαχιστοποιεί  όλα  τα  ανοιχτά 
παράθυρα).  Κάθε  ανοιχτό  παράθυρο  καταλαμβάνει  ένα  χώρο  στον  πίνακα 
εφαρμογών μέσω του οποίου μπορείτε να φέρετε το παράθυρο στο προσκήνιο 
ή να έχετε πρόσβαση σε λειτουργίες του παραθύρου (με δεξί κλικ). Στο δεξί 
άκρο  του  κάτω  panel υπάρχουν  πλήκτρα  για  την  εναλλαγή  μεταξύ  των 
διαθέσιμων χώρων εργασίας. Οι χώροι εργασίας είναι ουσιαστικά πολλαπλές 
ανεξάρτητες  επιφάνειες  εργασίας.  Η  διαχείριση  πολλαπλών  επιφανειών 
εργασίας  περιγράφεται  στο  Μάθημα  2.2.  Στο  δεξί  άκρο  του  κάτω  πίνακα 
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εφαρμογών υπάρχει το πλήκτρο για την εμφάνιση των Απορριμμάτων (Trash) 
που είναι το αντίστοιχο του Κάδου Ανακύκλωσης των Windows.

Το  Ubuntu σας δίνει  τη δυνατότητα να χειρίζεστε τους πίνακες εφαρμογών 
όπως επιθυμείτε. Τα στοιχεία που περιέχονται σε panels μπορούν αφαιρεθούν 
αν δεν σας είναι χρήσιμα ενώ μπορείτε να προσθέσετε πλήκτρα για να έχετε 
γρήγορη πρόσβαση σε εφαρμογές που σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε ακόμα να 
δημιουργήσετε  ή να διαγράψετε  πίνακες εφαρμογών.  Η εργασία με πίνακες 
εφαρμογών περιγράφεται στο Μάθημα 2.2.

Το κύριο τμήμα της αρχικής οθόνης του  Ubuntu καταλαμβάνεται  από την 
επιφάνεια  εργασίας  η  οποία  αρχικά  περιέχει  δύο  εικονίδια  (Examples και 
Install).  Το  εικονίδιο  Examples είναι  ένας  σύνδεσμος  (το  αντίστοιχο  της 
συντόμευσης) σε ένα φάκελο που περιέχει παραδείγματα αρχείων που έχουν 
δημιουργηθεί  με  το  Ubuntu.  Το  εικονίδιο  Install ξεκινά  τη  διαδικασία 
εγκατάστασης του  Ubuntu ως λειτουργικό σύστημα. Ο χειρισμός εικονιδίων 
της επιφάνειας εργασίας και οι ρυθμίσεις της θα παρουσιαστούν σε επόμενες 
ενότητες.

Τερματισμός/ Επανεκκίνηση του υπολογιστή

Για να απενεργοποιήσετε ή να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή επιλέξτε από το 
μενού  Σύστημα  ►  Έξοδος.  Από  το  παράθυρο  που  εμφανίζεται  επιλέξτε 
Τερματισμός  για  απενεργοποίηση  ή  Επανεκκίνηση  είτε  για  να  μπείτε  στο 
περιβάλλον  των  Windows είτε  για  να  επανεκκινήσετε  με  το  Live CD του 
Ubuntu. Εναλλακτικά μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο για την αποσύνδεση, 
αλλαγή χρήστη, κλείδωμα οθόνης ή κλείσιμο του υπολογιστή που βρίσκεται 
στο πάνω δεξί άκρο της επιφάνειας εργασίας. Όταν σας ζητηθεί, αφαιρέστε το 
Live CD από τον οδηγό σας και πατήστε Enter.
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Βασικές λειτουργίες

Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

Για να ρυθμίσετε την ώρα και την ημερομηνία του υπολογιστή ακολουθήστε τα 
παρακάτω βήματα:

    * Δεξί κλικ στην ένδειξη της ημερομηνίας/ ώρας ► Προσαρμογή Ώρας/ 
Ημερομηνίας.
    * Στο πλαίσιο που εμφανίζεται επιλέγετε την επιθυμητή ημερομηνία και ώρα 
και πατάτε Κλείσιμο.

Το  Ubuntu σας δίνει  επίσης τη δυνατότητα να αντιγράψετε την ώρα ή την 
ημερομηνία  στο  πρόχειρο  ώστε  στη  συνέχεια  να  κάνετε  επικόλληση  στην 
εφαρμογή που επιθυμείτε (π.χ. εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου).

Σημείωση1: Επειδή  δεν  πρόκειται  για  εγκατάσταση  λειτουργικού  αλλά  για 
εκκίνηση μέσω CD οι ρυθμίσεις που κάνετε δεν θα ισχύουν την επόμενη φορά 
που θα εκκινήσετε τον υπολογιστή σας.

Σημείωση2: Σε κάποια πλαίσια διαλόγου του Ubuntu δεν υπάρχουν πλήκτρα 
για αποδοχή (OK) ή απόρριψη (Ακύρωση ή Cancel) των αλλαγών. Το πλαίσιο 
για τη ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις οι αλλαγές που κάνετε αποθηκεύονται αυτόματα.
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Προσθήκη γλώσσας

Αρχικά, η μόνη γλώσσα που είναι εγκατεστημένη στο σύστημα είναι αυτή που 
επιλέχθηκε κατά την εγκατάσταση, δηλαδή τα Ελληνικά. Για να προσθέσετε 
για παράδειγμα και την Αγγλική γλώσσα επιλέγετε Σύστημα ► Προτιμήσεις 
►  Πληκτρολόγιο.  Στη  συνέχεια,  από  την  καρτέλα  Διατάξεις  επιλέγετε 
Προσθήκη. Από τη λίστα που εμφανίζεται επιλέξτε Αγγλικά ΗΠΑ και πατήστε 
OK. Η νέα διάταξη προστίθεται στη λίστα με τις υπάρχουσες. Για να ορίσετε 
την προεπιλεγμένη διάταξη του συστήματος απλώς ενεργοποιείτε το πλαίσιο 
ελέγχου  Προεπιλεγμένη  δίπλα  από  την  επιθυμητή  γλώσσα.  Στη  συνέχεια, 
πατήστε Κλείσιμο για να κλείσετε τις ρυθμίσεις του πληκτρολογίου.

Προσθήκη  κουμπιού  για  ένδειξη/  αλλαγή  γλώσσας  σε  πίνακα  εφαρμογών 
(panel)
Για να προσθέσετε ένα κουμπί το οποίο θα δείχνει την τρέχουσα γλώσσα του 
υπολογιστή και θα σας επιτρέπει να την αλλάζετε θα πρέπει να κάνετε τα εξής:

    * Δεξί κλικ σε ένα κενό σημείο του πίνακα εφαρμογών που βρίσκεται στο 
πάνω μέρος της επιφάνειας εργασίας και Προσθήκη στον πίνακα εφαρμογών.
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    * Στο παράθυρο που εμφανίζεται χρησιμοποιήστε την κατακόρυφη γραμμή 
κύλισης  για  να  εντοπίσετε  το  κουμπί  "Ένδειξη  γλώσσας  πληκτρολογίου", 
επιλέξτε το και πατήστε Προσθήκη και στη συνέχεια Κλείσιμο.
    * Η ένδειξη γλώσσας εμφανίζεται στον πίνακα εφαρμογών. Κάνοντας κλικ 
στην ένδειξη αυτή μπορείτε να αλλάζετε τη γλώσσα του συστήματος.

Λήψη στιγμιότυπου οθόνης (screenshot)

Η λειτουργία της λήψης στιγμιότυπων οθόνης αποθηκεύει μια "φωτογραφία" 
της  οθόνης  σε  ένα  αρχείο  εικόνας  (με  επέκταση  png).  Η λειτουργία  αυτή 
μπορεί να ενεργοποιηθεί με δύο τρόπους:

    * Επιλέγουμε από το μενού του επάνω panel Εφαρμογές ► Βοηθήματα ► 
Λήψη στιγμιότυπου οθόνης.
    * Πατάμε από το πληκτρολόγιο το πλήκτρο PrintScreen (PrtSc).

Και στις δύο περιπτώσεις εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου που σας ζητά να 
αποθηκεύσετε το στιγμιότυπο οθόνης.
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Συμπληρώστε το όνομα του αρχείου και επιλέξτε το φάκελο (ή τη συσκευή) 
αποθήκευσης και πατήστε Αποθήκευση για να δημιουργηθεί το αρχείο.

Εάν  επιθυμείτε  να  πάρετε  ένα  στιγμιότυπο  μόνο  από  το ενεργό  παράθυρο 
μπορείτε  να  πατήσετε  το  συνδυασμό  πλήκτρων  Alt +  PrintScreen.  Στη 
συνέχεια αποθηκεύετε το αρχείο όπως περιγράφηκε παραπάνω.

Η διαφορά ανάμεσα στη λήψη στιγμιοτύπου οθόνης και τη λήψη στιγμιοτύπου 
του ενεργού παραθύρου φαίνεται στις δύο εικόνες που ακολουθούν.

Λήψη στιγμιότυπου με το πλήκτρο PrintScreen
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Λήψη στιγμιότυπου οθόνης (πλήκτρο PrtSc)

Λήψη στιγμιότυπου ενεργού παραθύρου

• Λήψη στιγμιότυπου ενεργού παραθύρου (πλήκτρα Alt + PrtSc)

Σημείωση:  Η  λειτουργία  της  λήψης  στιγμιότυπων  οθόνης  θα  σας  φανεί 
ιδιαίτερα χρήσιμη στις εργασίες του μαθήματος.

Λήψη Βοήθειας από το Ubuntu

Για να εμφανίσετε  το κέντρο βοήθειας  του  Ubuntu επιλέξτε  από το μενού 
Σύστημα  ►  Βοήθεια  ►  Τεκμηρίωση  συστήματος.  Στο  παράθυρο  που 
εμφανίζεται κάντε κλικ σε οποιοδήποτε θέμα (π.χ.  New to Ubuntu?) για να 
εμφανίστει η λίστα με τα θέματα βοήθειας.
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Για  να  εμφανίσετε  ένα  θέμα  κάνετε  κλικ  επάνω  του  από  τα  περιεχόμενα. 
Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε βοήθεια για ένα θέμα που σας ενδιαφέρει 
πληκτρολογώντας  κείμενο στο πλαίσιο  Αναζήτηση που υπάρχει  πάνω δεξιά 
στο παράθυρο. Βοήθεια για το  Linux γενικότερα και το  Ubuntu ειδικότερα 
μπορείτε  να  αναζητήσετε  και  στο  Διαδίκτυο  είτε  με  τη  μορφή  online 
documentation (τεκμηρίωση)  της  διανομής  ή  με  τη  μορφή  forums που 
διατηρούνται από κοινότητες χρηστών.

Πληροφορίες συστήματος

Για να εμφανίσετε πληροφορίες σχετικά με το σύστημά σας επιλέξτε Σύστημα 
► Διαχείριση συστήματος ► Παρακολούθηση συστήματος. Εμφανίζεται το 
ακόλουθο παράθυρο:
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Το παράθυρο περιέχει 3 καρτέλες:

    *  Διεργασίες  (processes):  περιέχει  μια  λίστα  από  τις  διεργασίες  που 
εκτελούνται και δίνει τη δυνατότητα για τερματισμό διεργασίας.
    * Πόροι (resources): εμφανίζει το ιστορικό χρήσης της κεντρικής μονάδας 
επεξεργασίας (cpu), της κύριας μνήμης και της κίνησης δικτύου.
    *  Συστήματα  αρχείων  (filesystems):  εμφανίζει  πληροφορίες  για  τα 
συστήματα αρχείων του υπολογιστή σας.

12



 Ρυθμίσεις της επιφάνειας εργασίας

Αλλαγή φόντου (παρασκηνίου) επιφάνειας εργασίας

Για  να  αλλάξετε  την  εικόνα  (ή  το  χρώμα)  που  βρίσκεται  στο  φόντο  της 
επιφάνειας εργασίας μπορείτε είτε να κάνετε δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας 
και να επιλέξετε Αλλαγή παρασκηνίου επιφάνειας εργασίας ή να επιλέξετε από 
το μενού Σύστημα ► Προτιμήσεις ► Παρασκήνιο επιφάνειας εργασίας.

Το πλαίσιο που εμφανίζεται περιέχει μια λίστα με τις διαθέσιμες εικόνες που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως φόντο της επιφάνειας  εργασίας.  Κάνοντας 
κλικ σε μια εικόνα την ορίζετε αυτόματα ως το νέο φόντο (χωρίς να πατήσετε 
κάποιο πλήκτρο επιβεβαίωσης της αλλαγής). Το πλαίσιο Στυλ σας επιτρέπει να 
καθορίσετε εάν η επιλεγμένη εικόνα θα καταλαμβάνει το 100% της οθόνης, αν 
θα  εμφανίζεται  στο  κέντρο  αυτής  ή  αν  θα  επαναλαμβάνεται  σε  όλη  την 
επιφάνεια  εργασίας.  Μπορείτε  επίσης  να  ορίσετε  ως  φόντο  της  επιφάνειας 
εργασίας  μια  δική  σας  εικόνα  (πλήκτρο  Προσθήκη  ταπετσαρίας)  ή  να 
καταργήσετε στοιχεία από τη λίστα (πλήκτρο Απομάκρυνση).
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Για να ορίσετε μια εικόνα που διαθέτετε ως φόντο της επιφάνειας εργασίας 
μπορείτε επίσης να την ανοίξετε (με διπλό κλικ οι  εικόνες ανοίγουν με την 
Εφαρμογή  Προβολής  Εικόνων  και  να  επιλέξετε  από  το  μενού  Εικόνα  ► 
Ορισμός ως ταπετσαρία.

Εάν  η  εικόνα  στο  φόντο  δεν  καλύπτει  το  100% της  οθόνης,  μπορείτε  να 
επιλέξτε ένα χρώμα χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο πλαίσιο με το οποίο θα 
γεμίσουν οι κενές περιοχές.

Ρύθμιση ανάλυσης οθόνης

Για  να  ρυθμίσετε  την  ανάλυση  της  οθόνης  σας  επιλέγετε  Σύστημα  ► 
Προτιμήσεις ► Ανάλυση Οθόνης.

Στο  πλαίσιο  που  εμφανίζεται  μπορείτε  να  επιλέξετε  από  λίστες  με  τις 
διαθέσιμες  επιλογές  την  Ανάλυση  και  το  Ρυθμό  ανανέωσης  (συχνότητα 
ανανέωσης ή refresh rate). Για να εφαρμόσετε τις νέες ρυθμίσεις θα πρέπει να 
κάνετε κλικ στο πλήκτρο Εφαρμογή. Το Ubuntu θα αλλάξει τις ρυθμίσεις και 
θα σας εμφανίσει ένα πλαίσιο διαλόγου το οποίο θα σας ζητά να αποδεχτείτε 
(Διατήρηση ανάλυσης)  ή να απορρίψετε  τις  αλλαγές  (Χρήση προηγούμενης 
ανάλυσης).
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Αλλαγή θέματος

Η  αλλαγή  θέματος  (theme)  επηρεάζει  τη  συνολική  εμφάνιση  του 
περιβάλλοντος  του  Ubuntu (π.χ.  χρώματα,  εικονίδια  αρχείων  και  φακέλων, 
κλπ). Για να αλλάξετε το θέμα επιλέγετε Σύστημα ► Προτιμήσεις ► Θέμα. 
Το παράθυρο που εμφανίζεται περιέχει μια λίστα με τα θέματα του  Ubuntu 
που περιλαμβάνονται στο Live CD.

Η  επιλογή  ενός  θέματος  από  τη  λίστα  το  εφαρμόζει  αυτόματα  στον 
υπολογιστή σας.  Το  Ubuntu σας  δίνει  τη  δυνατότητα να προβάλλετε  ή να 
τροποποιήσετε  τις  επιμέρους  ρυθμίσεις  κάθε  θέματος  μέσω  του  πλήκτρου 
Λεπτομέρειες  θέματος.  Στο  παράθυρο  που  εμφανίζεται  μπορείτε  να 
τροποποιήσετε  τις  ρυθμίσεις  του θέματος επιλέγοντας  διαφορετικά  στοιχεία 
από τις αντίστοιχες λίστες (ουσιαστικά μπορείτε να αλλάξετε μια ιδιότητα ενός 
θέματος  με  την  αντίστοιχη  ενός  άλλου).  Εάν  κάνετε  αλλαγές  και  πατήσετε 
Κλείσιμο  θα  δείτε  ότι  στη  λίστα  προστίθεται  ένα  νέο  θέμα  με  όνομα 
Προσαρμοσμένο  θέμα.  Για  να  αποθηκεύσετε  αυτό  το  νέο  θέμα  πρέπει  να 
πατήσετε το πλήκτρο Αποθήκευση θέματος και να συμπληρώσετε το όνομα 
και την περιγραφή του.
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Μπορείτε  επίσης  να  εγκαταστήσετε  νέα  θέματα  στον  υπολογιστή  σας 
επιλέγοντας  το  πλήκτρο  Εγκατάσταση  θέματος.  Νέα  θέματα  μπορείτε  να 
μεταφορτώσετε (download) από το Διαδίκτυο.

Ρυθμίσεις προστασίας οθόνης

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της προστασίας οθόνης επιλέγετε Σύστημα ► 
Προτιμήσεις ► Προστασία Οθόνης. Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται 
επιλέγετε την επιθυμητή προστασία οθόνης και το χρόνο μετά από τον οποίο η 
συνεδρία (session) θα ορίζεται ως αδρανής, δηλαδή το χρόνο μετά από τον 
οποίο  θα  ενεργοποιείται  η  προστασία  οθόνης.  Οι  αλλαγές  που  κάνετε 
εφαρμόζονται αυτόματα.

Σημείωση: Στις  νεότερες εκδόσεις  του  Ubuntu,  οι  ρυθμίσεις  που αφορούν 
στην εμφάνιση της επιφάνειας εργασίας έχουν συγκεντρωθεί σε ένα πλαίσιο με 
διάφορες καρτέλες το οποίο μοιάζει αρκετά με το πλαίσιο Ιδιότητες οθόνης 
των Windows.

16



Εργασία με πολλαπλούς χώρους εργασίας/ πίνακες εφαρμογών

Πολλαπλοί χώροι εργασίας (workspaces)

Το γραφικό περιβάλλον του  Gnome δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να 
ορίζουν και να χρησιμοποιούν πολλαπλούς χώρους εργασίας (workspaces), οι 
οποίοι λειτουργούν σαν ανεξάρτητες επιφάνειες εργασίας. Ο διαχωρισμός των 
χώρων  εργασίας  βοηθάει  στην  οργάνωση  και  την  εύκολη  εύρεση  ανοικτών 
παραθύρων.

Εργασία με πολλαπλούς χώρους εργασίας

Τα  πλήκτρα  για  την  εναλλαγή  μεταξύ  των  διαθέσιμων  χώρων  εργασίας 
βρίσκονται  στο  κάτω  δεξί  μέρος  της  επιφάνειας  εργασίας.  Κάθε  πλήκτρο 
αντιστοιχεί σε έναν χώρο εργασίας τον οποίο και φέρνει στο προσκήνιο. Πάνω 
στα  πλήκτρα  αλλαγής  χώρων  εργασίας  απεικονίζονται  οι  μικρογραφίες  των 
ανοικτών παραθύρων σε κάθε χώρο.
Το  Ubuntu σας δίνει τη δυνατότητα να μετακινήσετε ένα ανοικτό παράθυρο 
μεταξύ των διαθέσιμων χώρων εργασίας κάνοντας δεξί κλικ στο τμήμα που του 
αντιστοιχεί  στον  κάτω  πίνακα  εφαρμογών.  Από  το  μενού  που  εμφανίζεται 
μπορείτε να επιλέξετε Μετακίνηση σε χώρο εργασίας δεξιά ή Μετακίνηση σε 
άλλο χώρο εργασίας και στη συνέχεια τον επιθυμητό χώρο εργασίας.
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Μπορείτε  επίσης  να  ορίσετε  ότι  ένα  ανοικτό  παράθυρο  θα  είναι  ορατό  σε 
όλους τους διαθέσιμους χώρους εργασίας επιλέγοντας Πάντοτε σε ορατό χώρο 
εργασίας.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των χώρων εργασίας μπορείτε να κάνετε δεξί 
κλικ και να επιλέξετε Προτιμήσεις. Στο πλαίσιο που εμφανίζεται μπορείτε να 
κάνετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

    * Προβολή μόνο του τρέχοντος χώρου εργασίας
    * Αριθμός γραμμών στις οποίες προβάλλονται οι χώροι εργασίας
    * Αριθμός χώρων εργασίας
    * Ονόματα χώρων εργασίας
    * Προβολή ονομάτων χώρων εργασίας στον εναλλάκτη

Πίνακες εφαρμογών (panels)

Οι  πίνακες  εφαρμογών  σας  επιτρέπουν  να  έχετε  γρήγορη  πρόσβαση  στις 
εφαρμογές και τα αρχεία που σας ενδιαφέρουν. Στο περιβάλλον του  Ubuntu 
υπάρχουν αρχικά δύο πίνακες εφαρμογών (ένας στο πάνω και ένας στο κάτω 
μέρος  της  οθόνης).  Μπορείτε  να  προσαρμόσετε  αυτούς  τους  πίνακες 
εφαρμογών με την προσθήκη ή την κατάργηση εικονιδίων και να αλλάξετε την 
εμφάνισή τους. Όλα τα εικονίδια που περιέχονται σε πίνακες εφαρμογών είναι 
Εκκινητές  (Launchers)  δηλαδή αρχεία  που  περιέχουν  πληροφορίες  για  την 
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εκκίνηση  εφαρμογών  ή  το  άνοιγμα  αρχείων.  Οι  Εκκινητές  μπορούν  να 
θεωρηθούν ως το αντίστοιχο των συντομεύσεων των Windows στο Linux και 
παρουσιάζονται αναλυτικά στην Ενότητα 4.

Για  να  προσθέσετε  ένα  εικονίδιο  σε  έναν  πίνακα  εφαρμογών  θα  πρέπει  να 
κάνετε  δεξί  κλικ  σε  ένα κενό σημείο  του και  να  επιλέξετε  Προσθήκη στον 
πίνακα  εφαρμογών.  Στο  πλαίσιο  διαλόγου  που  εμφανίζεται  περιέχονται 
εικονίδια  για  συνηθισμένες  εργασίες.  Για  να  προσθέσετε  ένα  από  αυτά  τα 
εικονίδια  στο  panel,  το  επιλέγετε  και  πατάτε  Προσθήκη.  Το νέο  εικονίδιο 
εμφανίζεται στον πίνακα εφαρμογών.

Στο πλαίσιο Προσθήκη στον πίνακα εφαρμογών υπάρχουν και δύο πλήκτρα 
για επιπλέον επιλογές τα οποία έχουν τις εξής λειτουργίες:

Εκκινητής εφαρμογής: εμφανίζει  ένα πλαίσιο με τις  διαθέσιμες κατηγορίες 
εφαρμογών και σας επιτρέπει να τις προσθέσετε στο πάνελ.

Εκκινητής  προσαρμοσμένης  εφαρμογής: σας  επιτρέπει  να  δημιουργήσετε 
έναν εκκινητή για μία εφαρμογή ή ένα αρχείο. Εσείς επιλέγετε τον τύπο του 
εκκινητή και  στη συνέχεια την τοποθεσία στην οποία θα δείχνει  (μέσω του 
πλήκτρου Περιήγηση). Επίσης συμπληρώνετε το όνομα και αν το επιθυμείτε 
ένα σχόλιο.
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Κάνοντας  δεξί  κλικ  σε  ένα  εικονίδιο  ενός  πίνακα  εφαρμογών  έχετε  τις 
ακόλουθες επιλογές:

Εκκίνηση: εκκινεί την εφαρμογή ή ανοίγει το αρχείο. Αυτή η επιλογή είναι το 
ισοδύναμο του αριστερού κλικ στο εικονίδιο.
Ιδιότητες: εμφανίζει τις ιδιότητες του εικονιδίου, δηλαδή το όνομά του και την 
τοποθεσία στην οποία δείχνει (αν πρόκειται για αρχείο ή φάκελο) ή την εντολή 
που εκτελεί (αν πρόκειται για εφαρμογή).
Αφαίρεση από τον πίνακα εφαρμογών: καταργεί το εικονίδιο. Για ορισμένους 
τύπους εικονιδίων μπορεί να ζητηθεί επιβεβαίωση.
Μετακίνηση: σας επιτρέπει να μετακινήσετε το εικονίδιο σε όποιο σημείο του 
πίνακα εφαρμογών επιθυμείτε.  Η μετακίνηση γίνεται  κάνοντας  κλικ στη νέα 
θέση.
Κλείδωμα  στον  πίνακα  εφαρμογών:  δεν  επιτρέπει  τη  μετακίνηση  του 
εικονιδίου μέχρι να απενεργοποιηθεί.

Το  Ubuntu σας  επιτρέπει  επίσης  να  προσθέτετε  εικονίδια  σε  πίνακες 
εφαρμογών κάνοντας δεξί κλικ επάνω τους ή με μεταφορά και απόθεση (drag 
and drop). Αυτό ισχύει και για επιλογές των μενού ή και για ολόκληρα μενού ή 
υπομενού.
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Δημιουργία πίνακα εφαρμογών

Για να δημιουργήσετε έναν νέο πίνακα εφαρμογών κάντε δεξί κλικ σε ένα κενό 
σημείο ενός υπάρχοντος panel και επιλέξτε Νέος πίνακας εφαρμογών. Ο νέος 
πίνακας εφαρμογών εμφανίζεται με κάθετο προσανατολισμό στο δεξί τμήμα 
της  οθόνης.  Για  να  αλλάξετε  τις  ρυθμίσεις  του  πίνακα  επιλέγετε  
δεξί  κλικ  ►  Ιδιότητες.  Η  καρτέλα  Γενικά  περιέχει  ρυθμίσεις  όπως  τον 
προσανατολισμό,  το μέγεθος και  το αν θα γίνεται  αυτόματη απόκρυψη του 
πίνακα. Η καρτέλα Παρασκήνιο περιέχει τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με το 
φόντο του πίνακα εφαρμογών.

Για να καταργήσετε  έναν πίνακα εφαρμογών  κάνετε  δεξί  κλικ και  επιλέγετε 
Αφαίρεση αυτού του πίνακα εφαρμογών.
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Ενσωματωμένες εφαρμογές στο Ubuntu Linux

Ενσωματωμένες εφαρμογές στο Ubuntu

Το Ubuntu περιλαμβάνει μεγάλο πλήθος εφαρμογών που καλύπτουν πολλές 
από  τις  καθημερινές  ανάγκες  των  χρηστών  του.  Επίσης,  σας  δίνει  τη 
δυνατότητα  να  μεταφορτώσετε  εφαρμογές  μέσω του  Διαδικτύου  και  να  τις 
εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας. Αυτές οι εφαρμογές διατίθενται δωρεάν 
μέσω αποθετηρίων του Internet και μπορείτε να τις χρησιμοποιείτε και να τις 
διανέμετε ελεύθερα (όπως και το Ubuntu).

Το  μενού  Εφαρμογές  περιλαμβάνει  λίστες  (ανά  κατηγορία)  με  τις 
ενσωματωμένες στο Ubuntu εφαρμογές.

Μενού Εφαρμογές

Στην επόμενη ενότητα θα ασχοληθούμε την εφαρμογή Επεξεργαστής κειμένου 
που περιλαμβάνεται στα Βοηθήματα του Ubuntu.

OpenOffice.org

Το OpenOffice.org είναι μια σουίτα εφαρμογών γραφείου η οποία διατίθεται 
δωρεάν  μέσω του  Διαδικτύου.  Το OpenOffice.org  είναι  προεγκατεστημένο 
στο Ubuntu στην κατηγορία Γραφείο του μενού Εφαρμογές. Στον πίνακα που 
ακολουθεί συνοψίζονται οι εφαρμογές του OpenOffice.org που περιλαμβάνει 
το Ubuntu και οι αντιστοιχίες με τις εφαρμογές του MS Office.
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Περιγραφή OpenOffice.org MS Office
Επεξεργαστής κειμένου Writer Word
Λογιστικά φύλλα Calc Excel
Παρουσιάσεις Impress PowerPoint
Βάση δεδομένων Base Access

Εκδόσεις του OpenOffice.org διατίθενται και για υπολογιστές με λειτουργικό 
σύστημα  Windows.  Μπορείτε  να  μεταφορτώσετε  και  να  εγκαταστήσετε  το 
OpenOffice.org στον υπολογιστή σας από τις διεύθυνσεις:

• http://www.openoffice.org
• Διεθνές site που περιλαμβάνει τις τελευταίες εκδόσεις (για την Αγγλική 

γλώσσα).
• http://el.openoffice.org
• Site για την ελληνική έκδοση του OpenOffice.org.

Η  τρέχουσα  έκδοση  είναι  η  2.3  η  οποία  διατίθεται  και  με  εξελληνισμένο 
περιβάλλον και έλεγχο ορθογραφίας στα Ελληνικά.
Στο  στιγμιότυπο  οθόνης  που  ακολουθεί  φαίνεται  το  περιβάλλον  του 
OpenOffice.org Writer σε περιβάλλον Windows.
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Προσθαφαίρεση εφαρμογών

Η εγκατάσταση και η κατάργηση εφαρμογών στο Ubuntu γίνεται μέσω της 
επιλογής  Προσθαφαίρεση  του  μενού  Εφαρμογές.  Αυτή  η  λειτουργία 
περιγράφεται  αναλυτικά  στη  θεματική  ενότητα  5  η  οποία  παρουσιάζει  τις 
ρυθμίσεις του Ubuntu.
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Δημιουργία αρχείου απλού κειμένου

Άνοιγμα εφαρμογής επεξεργασίας κειμένου – Δημιουργία αρχείου

Το  Ubuntu περιλαμβάνει  μια  εφαρμογή για  τη δημιουργία  αρχείων απλού 
κειμένου (.txt). Αυτή η εφαρμογή ονομάζεται  gedit και είναι αντίστοιχη του 
Σημειωματάριου  (Notepad)  των  Windows.  Για  να  ανοίξετε  την  εφαρμογή 
επεξεργασίας κειμένου επιλέγετε από το μενού Εφαρμογές ► Βοηθήματα ► 
Επεξεργαστής κειμένου.

Ο επεξεργαστής  gedit έχει πολύ βασικές δυνατότητες επεξεργασίας κειμένου 
και  δεν  σας  δίνει  δυνατότητες  μορφοποίησης  (πέρα  από  την  επιλογή  της 
γραμματοσειράς  και  των  χρωμάτων  του  προγράμματος).  Για  να 
δημιουργήσετε ένα αρχείο απλού κειμένου απλώς πληκτρολογήστε το κείμενό 
σας  στο  παράθυρο  του  gedit και  επιλέξτε  από  το  μενού  Αρχείο  ► 
Αποθήκευση ως. Στο πλαίσιο που εμφανίζεται καλείστε να συμπληρώσετε τα 
ακόλουθα:
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    * Όνομα αρχείου
    * Τοποθεσία αποθήκευσης
    * Κωδικοποίηση χαρακτήρων του αρχείου που θα δημιουργηθεί

Πατήστε  Αποθήκευση για  να  δημιουργηθεί  το  νέο αρχείο  απλού  κειμένου. 
Ένας εναλλακτικός τρόπος να δημιουργήσετε ένα αρχείο απλού κειμένου σε 
ένα φάκελο της επιλογής σας είναι να εμφανίσετε τα περιεχόμενά του και να 
επιλέξετε Δεξί κλικ ► Δημιουργία εγγράφου ► Κενό αρχείο. Αυτό ισχύει και 
για την επιφάνεια εργασίας του Ubuntu.

Άνοιγμα και επεξεργασία αρχείου

Για να ανοίξετε ένα αρχείο απλού κειμένου μπορείτε είτε να κάνετε διπλό κλικ 
επάνω του  (οπότε  το  Ubuntu εκκινεί  αυτόματα  την  εφαρμογή  gedit)  ή  να 
ανοίξετε  την  εφαρμογή  επεξεργασίας  κειμένου  και  να  επιλέξετε  Αρχείο  ► 
Άνοιγμα.
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Το  gedit σας  επιτρέπει  να  ανοίξετε  πολλά  έγγραφα  ταυτόχρονα  τα  οποία 
εμφανίζονται σε διαφορετικές καρτέλες. Εάν κάνετε αλλαγές σε κάποιο ανοικτό 
αρχείο και στη συνέχεια προσπαθήσετε να το κλείσετε το  gedit εμφανίζει το 
ακόλουθο πλαίσιο διαλόγου:

Αυτό το πλαίσιο σας ενημερώνει  για το χρόνο που κάνετε επεξεργασία του 
κειμένου  χωρίς  αποθήκευση  και  σας  ζητά  να  επιλέξετε  αν  θα  κλείσετε  το 
έγγραφο  χωρίς  να  το  αποθηκεύσετε,  αν  θα  κάνετε  αποθήκευση  ή  αν  θα 
ακυρώσετε το κλείσιμο.
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Σε  ότι  αφορά  στην  επεξεργασία  του  εγγράφου,  το  gedit σας  δίνει  τη 
δυνατότητα  αντιγραφής/  μετακίνησης  κειμένου,  τη  δυνατότητα  αυτόματης 
εισαγωγής της τρέχουσας ημερομηνίας και ώρας σε διάφορες μορφές καθώς 
και  τη  δυνατότητα  αναίρεσης  πολλαπλών  ενεργειών  (σε  αντίθεση  με  το 
Σημειωματάριο). Επίσης, το gedit έχει δυνατότητα για έλεγχο ορθογραφίας.

Αναζήτηση/ αντικατάσταση κειμένου

Οι  λειτουργίες  της  Εύρεσης  και  Αντικατάστασης  κειμένου  του  gedit 
περιλαμβάνονται στο μενού Αναζήτηση. Επιλέξτε Αναζήτηση ► Εύρεση για 
να εντοπίσετε όλες τις εμφανίσεις μιας λέξης ή φράσης στο τρέχον έγγραφο.

Το  gedit επισημαίνει  όλες  τις  εμφανίσεις  της  λέξης  που  αναζητήθηκε  στο 
κείμενο.  Για  να  καταργήσετε  την  επισήμανση  επιλέξτε  από  το  μενού 
Αναζήτηση ► Εκκαθάριση επισήμανσης. Για να αντικαταστήσετε μια λέξη ή 
φράση με μία άλλη επιλέξτε Αναζήτηση ► Αντικατάσταση.
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Συστήματα αρχείων στο Ubuntu Linux

Εισαγωγικά στοιχεία για τα συστήματα αρχείων στο Linux

Το βασικό χαρακτηριστικό των συστημάτων αρχείων στο Linux είναι ότι έχουν 
μια  κοινή  ρίζα  (τον  κατάλογο  /)  για  όλα  τα  αρχεία  σε  όλες  τις  συσκευές 
αποθήκευσης.  Δηλαδή, σε αντίθεση με τα  Windows στα οποία η διαδρομή 
ενός αρχείου ξεκινά πάντα με το γράμμα της συσκευής που το περιέχει (π.χ. 
D:\test\example1.txt) στο  Linux όλες οι διαδρομές ξεκινούν με την κάθετο 
(/).  Για παράδειγμα, ένα αρχείο  test.txt που βρίσκεται σε ένα αφαιρούμενο 
δίσκο  usb θα ονομάζεται /media/usbdisk/test.txt πράγμα που σημαίνει ότι 
έχει κοινό το πρώτο κομμάτι της διαδρομής με ένα αρχείο που βρίσκεται σε 
άλλο αφαιρούμενο μέσο (π.χ. /media/freeagent/examples/test2.txt).

Σημείωση: Στα  πλαίσια  του  μαθήματος  οι  όροι  φάκελος  (folder)  και 
κατάλογος (directory) θα χρησιμοποιούνται ως συνώνυμοι.

Συσκευές στο σύστημα αρχείων/ αφαιρούμενα μέσα αποθήκευσης

Όταν συνδέετε μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης στον υπολογιστή σας το 
Ubuntu την  προσαρτά  (mount)  αυτόματα  στο  σύστημα  αρχείων  του  και 
εμφανίζει  αντίστοιχο εικονίδιο  στην επιφάνεια  εργασίας  και  στην τοποθεσία 
Υπολογιστής. Επίσης, το Ubuntu προσθέτει μια νέα τοποθεσία στο αντίστοιχο 
μενού.
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Για να αποσυνδέσετε μια φορητή συσκευή αποθήκευσης θα πρέπει πρώτα να 
επιλέγετε  Δεξί  κλικ  ►  Εξαγωγή  προκειμένου  να  γίνει  αποπροσάρτηση 
(unmount) της συσκευής από το σύστημα αρχείων.

Η πραγματική θέση μιας συσκευής αποθήκευσης στο σύστημα αρχείων είναι 
ένας υποφάκελος στο φάκελο media (για παράδειγμα /media/usbdisk).

Ο φάκελος home

Ο φάκελος  home είναι ο φάκελος στον οποίο αποθηκεύονται τα αρχεία των 
χρηστών. Στον φάκελο  home υπάρχει ένας υποφάκελος για κάθε χρήστη με 
όνομα ίδιο με το user name του. Στο σύστημα αρχείων του Live CD υπάρχει 
ορισμένος ένας χρήστης με όνομα  ubuntu (με τον οποίο γίνεται  αυτόματη 
σύνδεση κατά την εκκίνηση του λειτουργικού συστήματος). Για να εμφανίσετε 
τα  περιεχόμενα  που  φακέλου  του  τρέχοντος  χρήστη  (π.χ.  /home/ubuntu) 
επιλέγετε από το μενού Τοποθεσίες ► Κατάλογος χρήστη.
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Η εφαρμογή περιήγησης στα αρχεία

Στο στιγμιότυπο οθόνης που ακολουθεί εμφανίζεται η εφαρμογή Περιηγητής 
αρχείων του  Ubuntu. Αυτή η εφαρμογή σας επιτρέπει να προβάλλετε και να 
τροποποιείτε τα περιεχόμενα των συσκευών αποθήκευσης.

Η γραμμή τοποθεσίας μπορεί να προβάλλεται είτε ως κείμενο είτε ως κουμπιά. 
Επίσης υπάρχει  η δυνατότητα προβολής των περιεχομένων της επιλεγμένης 
θέσης σε μεγέθυνση ή σε σμίκρυνση. Οι επιλογές προβολής είναι είτε ως λίστα 
είτε ως εικονίδια. Στο αριστερό τμήμα του παραθύρου υπάρχει η λίστα των 
τοποθεσιών ενώ υπάρχει η δυνατότητα για άλλους τύπους οργάνωσης μέσω της 
λίστας επιλογών που φαίνεται στο στιγμιότυπο.

Προβολή/ επεξεργασία των αρχείων των Windows

Το  τμήμα  του  σκληρού  σας  δίσκου  στο  οποίο  είναι  εγκατεστημένα  τα 
Windows είναι  ορατό  από  το  Ubuntu και  υπάρχει  και  δυνατότητα 
τροποποίησης των αρχείων που περιέχει. Για να προβάλλετε τα περιεχόμενα 
του σκληρού σας δίσκου και το σύστημα αρχείων των Windows επιλέγετε την 
αντίστοιχη τοποθεσία στον περιηγητή αρχείων (π.χ. winxp).
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Εμφάνιση ιδιοτήτων αρχείων/ φακέλων/ συσκευών αποθήκευσης

Για να εμφανίσετε τις ιδιότητες ενός στοιχείου μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ και 
να επιλέξετε Ιδιότητες.

Το πλαίσιο περιέχει πολλές καρτέλες. Στην καρτέλα Βασικό εμφανίζονται οι 
κυριότερες ιδιότητες του αρχείου ή του φακέλου, όπως ο τύπος του, ο αριθμός 
των αρχείων και των υποφακέλων που περιέχει (εφόσον πρόκειται για φάκελο), 
η  τοποθεσία,  το  μέγεθός  του  και  η  ημερομηνία  και  ώρα  τελευταίας 
τροποποίησης.

Ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  παρουσιάζει  η  καρτέλα  Δικαιώματα  μέσω της  οποίας 
μπορείτε να καθορίσετε ποιοι χρήστες θα έχουν δικαιώματα να ανοίξουν και να 
επεξεργαστούν το επιλεγμένο αντικείμενο.
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Η φιλοσοφία της διαχείρισης δικαιωμάτων αρχείων και  φακέλων στο  Linux 
διαχωρίζει τους χρήστες σε τρεις ομάδες:

Ιδιοκτήτης (user ή  owner): πρόκειται για το χρήστη που δημιούργησε το 
αρχείο (εκτός αν έχει γίνει αλλαγή ιδιοκτήτη).
Ομάδα (group): πρόκειται για τους χρήστες που ανήκουν στην ίδια ομάδα με 
τον ιδιοκτήτη. Ο κάθε χρήστης μπορεί να ανήκει σε περισσότερες από μία 
ομάδες.
Άλλοι (others): όλοι οι υπόλοιποι χρήστες.
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Όπως φαίνεται και στο στιγμιότυπο οθόνης τα είδη των δικαιωμάτων είναι:

Ανάγνωση: αυτό το δικαίωμα δίνει στο χρήστη που το έχει τη δυνατότητα να 
εμφανίσει  τα  περιεχόμενα  του  αρχείου  ή  του  φακέλου.  Επίσης,  δίνει  το 
δικαίωμα αντιγραφής σε άλλη τοποθεσία.
Εγγραφή: οι  χρήστες  που  έχουν  δικαιώματα  εγγραφής  μπορούν  να 
τροποποιήσουν  τα  περιεχόμενα  του  αρχείου  ή  του  φακέλου  (π.χ.  να 
δημιουργήσουν  ένα  νέο  αρχείο  μέσα  στο  φάκελο).  Επίσης,  το  δικαίωμα 
εγγραφής επιτρέπει  τις  λειτουργίες  της  μετακίνησης,  της  διαγραφής και  της 
μετονομασίας.
Εκτέλεση: αφορά  εκτελέσιμα  αρχεία  (για  παράδειγμα  αρχεία  που 
αντιστοιχούν σε εντολές).

Το  Ubuntu σας  επιτρέπει  να  τροποποιήσετε  τα  δικαιώματα  μέσα  από  το 
γραφικό του περιβάλλον επιλέγοντας ή αποεπιλέγοντας τα αντίστοιχα πλαίσια 
ελέγχου. Φυσικά, κάθε χρήστης μπορεί να αλλάξει τα δικαιώματα μόνο των 
αρχείων  των  οποίων  είναι  ιδιοκτήτης,  με  την  εξαίρεση  του  χρήστη  root ο 
οποίος  είναι  ο  ανώτερος  χρήστης  του  συστήματος  και  έχει  δικαίωμα  να 
τροποποιήσει τα πάντα.

Για  παράδειγμα,  στο  στιγμιότυπο  οθόνης  που  ακολουθεί  εικονίζονται  οι 
ιδιότητες ενός αρχείου που περιέχεται στο φάκελο Examples της Επιφάνειας 
εργασίας. Ο χρήστης  ubuntu δεν είναι ο ιδιοκτήτης του αρχείου συνεπώς τα 
πλαίσια για την επεξεργασία των δικαιωμάτων δεν είναι ενεργά.
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Βασικές Λειτουργίες Αρχείων

Δημιουργία φακέλου

Για  να  δημιουργήσετε  ένα  νέο  φάκελο  κάνετε  δεξί  κλικ  και  επιλέγετε 
Δημιουργία  φακέλου.  Στη  συνέχεια  πληκτρολογείτε  το  όνομα  του  νέου 
φακέλου και πατάτε Enter. Τα εικονίδια των φακέλων στο Ubuntu διαφέρουν 
ανάλογα με το επιλεγμένο θέμα.

  

Σημείωση:  Οι  βασικές  λειτουργίες  αρχείων  και  φακέλων  στο  Ubuntu 
παρουσιάζουν σημαντικές ομοιότητες με τις αντίστοιχες των Windows.

Μετονομασία αρχείου ή φακέλου

Για να μετονομάσετε ένα στοιχείο του συστήματος αρχείων κάνετε δεξί κλικ 
και επιλέγετε Μετονομασία. Στο πλαίσιο που εμφανίζεται πληκτρολογείτε το 
νέο όνομα και πατάτε  Enter. Εναλλακτικά μπορείτε να επιλέξετε το στοιχείο 
και να πατήσετε το πλήκτρο F2. To Ubuntu δεν είναι ιδιαίτερα αυστηρό στην 
ονοματολογία αρχείων και φακέλων καθώς απαγορεύει ελάχιστους χαρακτήρες 
(π.χ. τον χαρακτήρα / που χρησιμοποιείται στις διαδρομές των αρχείων).

Σημείωση: Οι λειτουργίες αρχείων και φακέλων μπορούν να εκτελεστούν και 
από  την  κονσόλα  (γραμμή  εντολών)  μέσω  κατάλληλων  εντολών.  Αυτός  ο 
τρόπος εργασίας, αν και είναι πιο ισχυρός από το γραφικό περιβάλλον δεν είναι 
φιλικός προς τον χρήστη γιατί απαιτεί ακρίβεια στη σύνταξη των εντολών.

Αντιγραφή/ μετακίνηση αρχείου ή φακέλου

Οι  λειτουργίες  της  αντιγραφής  και  της  μετακίνησης  αρχείων  ή  φακέλων 
εκτελούνται με τρόπο όμοιο με αυτόν τον Windows. Για να αντιγράψετε ένα 
αρχείο ή ένα φάκελο κάνετε δεξί κλικ και επιλέγετε Αντιγραφή. Στη συνέχεια, 
μεταβαίνετε στο φάκελο προορισμού και επιλέγετε Δεξί κλικ ► Επικόλληση.
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Η μετακίνηση στοιχείου γίνεται αντίστοιχα με την αντιγραφή με τη διαφορά 
ότι στο πρώτο βήμα επιλέγετε Αποκοπή και στη συνέχεια Επικόλληση.

Εάν ένα στοιχείο που επιχειρείτε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε υπάρχει 
ήδη  στο  φάκελο  προορισμού  το  Ubuntu σας  ενημερώνει  και  σας  ζητά  να 
επιλέξετε αν θα αντικατασταθεί.

Διαγραφή/ επαναφορά στοιχείου

Ένας τρόπος να διαγράψετε ένα αρχείο ή ένα φάκελο είναι να κάνετε δεξί κλικ 
επάνω του και να επιλέξετε Μεταφορά στα απορρίμματα. Το Ubuntu δεν σας 
ζητά να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή. Για να εμφανίσετε τα περιεχόμενα του 
φακέλου Απορρίμματα μπορείτε να κάνετε κλικ στο εικονίδιο που υπάρχει στο 
κάτω δεξί μέρος της επιφάνειας εργασίας.

Από το παράθυρο των Απορριμμάτων στον περιηγητή αρχείων έχετε τις εξής 
δυνατότητες:

• Αρχείο  ►  Άδειασμα  απορριμμάτων:  οριστική  διαγραφή  όλων  των 
στοιχείων.

• Δεξί  κλικ  σε  στοιχείο  ► Διαγραφή  από  τα  Απορρίμματα:  οριστική 
διαγραφή του συγκεκριμένου στοιχείου.

• Δεξί  κλικ  σε  στοιχείο  ►  Αντιγραφή  ή  Αποκοπή:  Αντιγραφή  ή 
μετακίνηση του στοιχείου από τα Απορρίμματα (σε συνδυασμό φυσικά 
με επικόλληση στο φάκελο προορισμού). Αυτές οι επιλογές μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για να γίνει επαναφορά του διαγραμμένου στοιχείου 
στον αρχικό του φάκελο.
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Διαχείριση εμβλημάτων

Τα  εμβλήματα  (emblems)  είναι  μικρές  εικόνες  τις  οποίες  μπορείτε  να 
προσαρτήσετε σε αρχεία (ή φακέλους) για να τα κατηγοριοποιήσετε (και στη 
συνέχεια να τα φιλτράρετε ανά κατηγορία) ή να τα διακρίνετε εύκολα ανάμεσα 
στα υπόλοιπα.

Για να προσθέσετε ή να καταργήσετε ένα έμβλημα σε ένα αρχείο ή ένα φάκελο 
επιλέξτε Δεξί κλικ ► Ιδιότητες ► καρτέλα Εμβλήματα.

Τα εμβλήματα που επιλέγετε εμφανίζονται στη συνέχεια δίπλα στο εικονίδιο. 
Για παράδειγμα:
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Αλλαγή μεγέθους εικονιδίου

Για να αλλάξετε το μέγεθος ενός εικονιδίου της επιφάνειας εργασίας κάνετε 
επάνω  του  δεξί  κλικ  και  επιλέξτε  Τέντωμα  εικονιδίου.  Οι  λαβές  που 
εμφανίζονται  σας  επιτρέπουν  να  αυξομειώνετε  το  μέγεθος  του  εικονιδίου 
προκειμένου να είναι περισσότερο ή λιγότερο ορατό.
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Δημιουργία και χρήση εκκινητών και συνδέσμων

Εισαγωγή

Οι εκκινητές (launchers) και οι σύνδεσμοι (links) σας επιτρέπουν να ανοίγετε 
εύκολα και γρήγορα αρχεία και εφαρμογές που βρίσκονται σε διαφορετικές 
τοποθεσίες του δίσκου από την τρέχουσα θέση εργασίας. Επίσης, οι εκκινητές 
και οι σύνδεσμοι μπορούν να προστίθενται και σε πίνακες εφαρμογών ώστε να 
είναι  πάντα  ορατοί  και  να  ανοίγουν  με  ένα  κλικ.  Τέλος,  οι  εκκινητές  σας 
επιτρέπουν  να  προσδιορίσετε  παραμέτρους  εκκίνησης  που  θα 
χρησιμοποιηθούν για το άνοιγμα μιας εφαρμογής.

Δημιουργία συνδέσμου σε αρχείο ή φάκελο

Για να δημιουργήσετε ένα σύνδεσμο προς ένα αρχείο ή φάκελο μπορείτε να 
κάνετε  δεξί  κλικ  επάνω  του  και  να  επιλέξετε  Δημιουργία  συνδέσμου.  Ο 
σύνδεσμος  δημιουργείται  στην  τρέχουσα  θέση  και  παίρνει  αυτόματα  το 
αντίστοιχο όνομα και το έμβλημα . Στη συνέχεια μπορείτε να αντιγράψετε 
ή  να  μετακινήσετε  το  σύνδεσμο  στη  όποια  θέση  επιθυμείτε  (π.χ.  στην 
Eπιφάνεια  εργασίας)  είτε  μέσω  των  εντολών  Αντιγραφή/  Αποκοπή/ 
Επικόλληση είτε με μεταφορά και απόθεση (drag and drop).

Μπορείτε  επίσης να σύρετε ένα σύνδεσμο πάνω σε έναν πίνακα εφαρμογών 
(panel) για να τον προσθέσετε σε αυτόν. Οι σύνδεσμοι μπορούν να θεωρηθούν 
το αντίστοιχο των συντομεύσεων (shortcuts) των Windows.

Δημιουργία εκκινητή για αρχείο

Δημιουργώντας έναν εκκινητή για ένα αρχείο αντί για έναν σύνδεσμο μπορείτε 
να έχετε περισσότερες επιλογές. Εκκινητές μπορείτε να δημιουργήσετε στην 
επιφάνεια εργασίας ή σε πίνακες εφαρμογών (ωστόσο μπορείτε στη συνέχεια να 
τους  αντιγράψετε  ή  να  τους  μετακινήσετε  σε  άλλες  θέσεις).  Για  να 
δημιουργήσετε έναν εκκινητή στην επιφάνεια εργασίας θα πρέπει να κάνετε δεξί 
κλικ  και  να  επιλέξετε  Δημιουργία  εκκινητή.  Στο  πλαίσιο  που  εμφανίζεται 
επιλέγετε τον τύπο του εκκινητή ο οποίος για την περίπτωση του αρχείου θα 
πρέπει να είναι Σύνδεσμος. Κατόπιν συμπληρώνετε το όνομα και πατάτε το 
πλήκτρο Περιήγηση για να εντοπίσετε το αρχείο – στόχο. Επίσης μπορείτε να 
επιλέξετε  ένα  από  τα  διαθέσιμα  εικονίδια  για  τον  νέο  εκκινητή.  Αυτές  οι 
ρυθμίσεις φαίνονται στο πλαίσιο που ακολουθεί.
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Πατήστε  Εντάξει για  να  δημιουργήσετε  τον  εκκινητή.  Το  εικονίδιο  που 
εμφανίζεται  δεν  έχει  το  έβλημα   που  προστίθεται  αυτόματα  στους 
συνδέσμους διότι δεν είναι σύνδεσμος (τουλάχιστον με την ίδια έννοια με τους 
συνδέσμους που περιγράφηκαν παραπάνω) αλλά εκτελέσιμο αρχείο κειμένου. 
Στην πράξη, οι εκκινητές είναι αρχεία απλού κειμένου με κατάληξη .desktop 
στα  οποία  καταγράφονται  οι  ιδιότητες  του  εκκινητή.  Τα  περιεχόμενα  του 
αρχείου  Article 10.desktop που δημιουργήθηκε στο παραπάνω παράδειγμα 
φαίνονται στο στιγμιότυπο οθόνης που ακολουθεί.
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Όταν επιχειρείτε να ανοίξετε έναν εκκινητή το Ubuntu ουσιαστικά εκτελεί αυτά 
που καταγράφονται στο αντίστοιχο αρχείο κειμένου.

Δημιουργία εκκινητή για εφαρμογή

Για  να  δημιουργήσετε  έναν  εκκινητή  εφαρμογής  ακολουθείτε  την  ίδια 
διαδικασία με τον εκκινητή αρχείου αλλά επιλέγετε τον τύπο Εφαρμογή. Θα 
πρέπει  επίσης  να  γνωρίζετε  την  τοποθεσία  του  εκτελέσιμου  αρχείου  της 
εφαρμογής. Για παράδειγμα, έστω ότι θέλετε να δημιουργήσετε έναν εκκινητή 
για το παιχνίδι Nibbles που περιλαμβάνεται στο Ubuntu. Θα πρέπει να κάνετε 
τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Σημείωση: ο  πιο εύκολος τρόπος να δημιουργήσετε  έναν εκκινητή για  μια 
εφαρμογή που περιλαμβάνεται  στο μενού είναι  να κάνετε δεξί  κλικ σε έναν 
πίνακα εφαρμογών και  να επιλέξετε Προσθήκη στον πίνακα εφαρμογών και 
στη συνέχεια Εκκινητής εφαρμογής.  Εμφανίζεται  ένα πλαίσιο το οποίο σας 
επιτρέπει  να  επιλέξετε  οποιαδήποτε  εφαρμογή  από  το  μενού  για  να 
δημιουργήσετε  τον αντίστοιχο εκκινητή (πατώντας  το πλήκτρο Προσθήκη). 
Στη συνέχεια, μπορείτε να σύρετε αυτόν τον εκκινητή στην επιφάνεια εργασίας.
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Αναζήτηση αρχείων και φακέλων

Εμφάνιση παραθύρου Αναζήτηση για αρχεία

Για να εμφανίσετε το παράθυρο Αναζήτηση για αρχεία μπορείτε να επιλέξετε 
από  το  μενού  Τοποθεσίες  ►  Αναζήτηση  για  αρχεία.  Στο  παράθυρο  που 
εμφανίζεται μπορείτε να συμπληρώσετε ένα τμήμα του ονόματος αρχείου που 
επιθυμείτε να αναζητήσετε και να επιλέξετε το φάκελο στον οποίο θα γίνει η 
αναζήτηση.  Για  να  πραγματοποιήσετε  την  αναζήτηση  πατήστε  το  πλήκτρο 
Εύρεση.  Για παράδειγμα,  έστω ότι  επιθυμούμε να αναζητήσουμε αρχεία με 
όνομα που περιέχει  τη λέξη  ubuntu στο φάκελο  Examples της Επιφάνειας 
εργασίας.  Τα αποτελέσματα της αναζήτησης φαίνονται στο στιγμιότυπο που 
ακολουθεί.

Στη λίστα των αποτελεσμάτων της αναζήτησης, μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ 
για να ανοίξετε ένα στοιχείο ή να επιλέξετε δεξί κλικ ► Άνοιγμα φακέλου για 
να εμφανίσετε τα περιεχόμενα του φακέλου που το περιέχει. Επίσης, μπορείτε 
κάνοντας  κλικ  στις  επικεφαλίδες  των  στηλών  (Όνομα,  Φάκελος,  Μέγεθος, 
Τύπος,  Ημερομηνία  τροποποίησης)  να  ταξινομήσετε  τα  αποτελέσματα  με 
αύξουσα (ένα κλικ) ή φθίνουσα (δύο διαδοχικά κλικ) με βάση το συγκεκριμένο 
πεδίο.
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Εμφάνιση περισσότερων επιλογών αναζήτησης

Για να εμφανίσετε  περισσότερες επιλογές αναζήτησης (δηλαδή περισσότερα 
κριτήρια  που  μπορείτε  να  προσδιορίσετε)  επιλέξτε  το  σύνδεσμο  Επιλογή 
περισσότερων επιλογών στο παράθυρο της Αναζήτησης για αρχεία. Υπάρχουν 
πολλές  διαθέσιμες  επιλογές,  όπως  για  παράδειγμα  η  ημερομηνία 
τροποποίησης,  το  μέγεθος  και  ο  ιδιοκτήτης  του  αρχείου.  Περισσότερες 
επιλογές μπορείτε να εμφανίσετε πατώντας διαδοχικά το πλήκτρο Προσθήκη ή 
χρησιμοποιώντας  τη  λίστα  Διαθέσιμες  επιλογές,  όπως  φαίνεται  στο 
στιγμιότυπο οθόνης.

Για να διαγράψετε ένα κριτήριο ώστε να μη ληφθεί  υπόψη στην αναζήτηση 
μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο Απομάκρυνση.
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Χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ

Οι χαρακτήρες μπαλαντέρ (wildcards) σας επιτρέπουν να αναζητήσετε αρχεία 
ή φακέλους των οποίων το όνομα ταιριάζει με ένα δεδομένο πρότυπο. Οι δύο 
βασικοί χαρακτήρες μπαλαντέρ είναι ο αστερίσκος (*) και το ερωτηματικό (?). 
Ο  χαρακτήρας  *  αναπαριστά  έναν  αριθμό  οποιωνδήποτε  χαρακτήρων  ο 
οποίος μπορεί να είναι και 0 (κανένας χαρακτήρας). Για παράδειγμα, έστω ότι 
ο κατάλογος χρήστη έχει τα περιεχόμενα που φαίνονται στο στιγμιότυπο που 
ακολουθεί.

Η αναζήτηση για όνομα αρχείου article*.txt επιστρέφει τα αρχεία με επέκταση 
txt και  με  όνομα  που  ξεκινά  με  τη  λέξη  article την  οποία  ακολουθούν 
οποιοιδήποτε  χαρακτήρες  (ακόμα  και  κανένας  χαρακτήρας  όπως  στην 
περίπτωση του αρχείου article.txt).
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Εάν επιθυμείτε να προσδιορίσετε στο όνομα του αρχείου τη θέση ενός και 
μόνο χαρακτήρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χαρακτήρα μπαλαντέρ ?. 
Για παράδειγμα,  η αναζήτηση  article?.txt επιστρέφει  αρχεία  των οποίων το 
όνομα  περιέχει  ακριβώς  ένα  χαρακτήρα  μετά  τη  λέξη  article και  πριν  την 
επέκταση  txt,  πράγμα  που  αποκλείει  τα  αρχεία  article.txt (κανένας 
χαρακτήρας) και article10.txt (2 χαρακτήρες).
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Αποθήκευση αποτελεσμάτων αναζήτησης

Το Ubuntu σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τα αποτελέσματα μιας αναζήτησης 
με  μορφή  αρχείου  απλού  κειμένου  για  μελλοντική  αναφορά.  Για  να 
αποθηκεύσετε τα αποτελέσματα μιας αναζήτησης που έχετε εκτελέσει μπορείτε 
να  κάνετε  δεξί  κλικ  στη  λίστα  των  αποτελεσμάτων  και  να  επιλέξετε 
Αποθήκευση αποτελεσμάτων ως. Στο πλαίσιο που εμφανίζεται συμπληρώστε 
το  όνομα  και  το  φάκελο  προορισμού  και  πατήστε  Αποθήκευση  για  να 
δημιουργηθεί το αρχείο. Τα αρχεία με αποτελέσματα αναζητήσεων περιέχουν 
τα  ονόματα  των  αρχείων  που  περιλαμβάνονταν  στα  αποτελέσματα.  Για 
παράδειγμα,  στο στιγμιότυπο που ακολουθεί  φαίνονται  τα  περιεχόμενα  του 
αρχείου  που  αντιστοιχεί  στην  αναζήτηση  αρχείων  με  όνομα  ubuntu στο 
φάκελο Examples της επιφάνειας εργασίας.
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Εργασία με συμπιεσμένα αρχεία

Δημιουργία συμπιεσμένου αρχείου

Το Ubuntu σας επιτρέπει να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε συμπιεσμένα 
αρχεία διάφορων μορφών. Για να δημιουργήσετε ένα συμπιεσμένο αρχείο θα 
πρέπει αρχικά να επιλέξετε τα αρχεία και/ ή τους φακέλους που επιθυμείτε να 
συμπεριλάβετε στο αρχείο, να κάνετε δεξί κλικ και να επιλέξετε Δημιουργία 
συμπιεσμένου αρχείου.

Στο πλαίσιο που εμφανίζεται συμπληρώνετε το όνομα του νέου συμπιεσμένου 
αρχείου και επιλέγετε τον τύπο και την τοποθεσία όπου θα δημιουργηθεί. Το 
αρχείο  δημιουργείται  με  το  πάτημα  του  πλήκτρου  Δημιουργία.  Τα 
συμπιεσμένα αρχεία έχουν το εικονίδιο

Κάποιοι  από  τους  διαθέσιμους  τύπους  συμπιεσμένων  αρχείων  στο  Ubuntu 
χρησιμοποιούνται  αποκλειστικά σε εξειδικευμένες  εργασίες  (π.χ.  σε διανομή 
λογισμικού)  ενώ  ορισμένοι  δεν  κάνουν  συμπίεση  αλλά  απλώς  ομαδοποιούν 
αρχεία  σε  ένα  αρχείο  (π.χ.  για  ευκολότερη  διανομή  ή  αρχειοθέτηση). 
Συγκεκριμένα, οι τύποι jar, ear και war σχετίζονται με τη διανομή λογισμικού 
γραμμένου  στη  γλώσσα  προγραμματισμού  java.  Τα  χαρακτηριστικά  των 
υπόλοιπων  τύπων  που  υποστηρίζονται  συνοψίζονται  στον  πίνακα  που 
ακολουθεί:

Επέκταση Περιγραφή

50



zip Η  δημοφιλέστερη  μορφή  συμπιεσμένων  αρχείων  σε 

συστήματα  Windows.  Περιλαμβάνει  συμπίεση  και 

αρχειοθέτηση  (archiving)  δηλαδή  διατήρηση  των 

χαρακτηριστικών  των  αρχείων  που  συμπιέζονται  (π.χ. 

μεγέθη, ημερομηνίες τροποποίησης, δικαιώματα χρηστών).
gz Παράγονται  από την εφαρμογή  gzip (GNU zip).  Αυτή η 

εφαρμογή  κάνει  μόνο  συμπίεση  και  όχι  αρχειοθέτηση 

συνεπώς  συνήθως  χρησιμοποιείται  για  τη  συμπίεση  ενός 

μόνο αρχείου.
bz2 Παράγονται με χρήση του αλγόριθμου bzip2 ο οποίος κάνει 

πολύ  αποτελεσματική  συμπίεση  αλλά  είναι  πιο  αργός. 

Επίσης, δεν περιλαμβάνει δυνατότητες αρχειοθέτησης.
tar Η  πιο  δημοφιλής  μορφή  αρχειοθέτησης  σε  συστήματα 

Linux/  Unix.  Δεν  περιλαμβάνει  συμπίεση,  απλώς 

συγκεντρώνει  πολλαπλά  αρχεία  σε  ένα  διατηρώντας  τα 

χαρακτηριστικά τους. Η συμπίεση γίνεται στη συνέχεια με 

χρήση του GNU zip ή του bzip2.
tar.gz Πρόκειται για αρχεία που παράγονται από συνδυασμό του 

tar (αρχειοθέτηση) και του  GNU zip (συμπίεση).  Αρχικά, 

δηλαδή, το tar ομαδοποιεί τα πολλά αρχεία σε ένα και στη 

συνέχεια το GNU zip το συμπιέζει.
tar.bz2 Αρχεία που παράγονται από συνδυασμό tar και bzip2.

Αποσυμπίεση αρχείου

Ο πιο εύκολος τρόπος να αποσυμπιέσετε ένα αρχείο είναι να κάνετε δεξί κλικ 
και  να  επιλέξετε  Αποσυμπίεση  εδώ.  Εάν  συμπιέσατε  αρχεία  που  δε 
συμπεριλαμβάνονταν σε φάκελο, το Ubuntu δημιουργεί αυτόματα ένα φάκελο 
και  κάνει  την αποσυμπίεση εντός του για να μην εμφανίσει  σκόρπια αρχεία 
στην τρέχουσα θέση.
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Για περισσότερες επιλογές αποσυμπίεσης, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον 
ενσωματωμένο  διαχειριστή  συμπιεσμένων  αρχείων  του  Ubuntu ο  οποίος 
περιγράφεται παρακάτω.

Διαχείριση συμπιεσμένου αρχείου

Η  εφαρμογή  διαχείρισης  συμπιεσμένων  αρχείων  που  περιλαμβάνεται  στο 
Ubuntu (συγκεκριμένα  στο  Gnome)  ονομάζεται  File Roller.  Όταν  πατάτε 
διπλό κλικ σε ένα συμπιεσμένο αρχείο το File Roller εμφανίζει τα περιεχόμενά 
του.
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Από  το  παράθυρο  του  διαχειριστή  συμπιεσμένων  αρχείων  μπορείτε  να 
προσθέσετε αρχεία ή φακέλους στο συμπιεσμένο αρχείο (πλήκτρο Προσθήκη), 
να  καταργήσετε  αρχεία  ή  φακέλους  που  ήδη  περιέχονται  (δεξί  κλικ  ► 
Διαγραφή) ή να μετονομάσετε κάποιο στοιχείο (δεξί κλικ ► Μετονομασία). 
Όλες οι αλλαγές έχουν ισχύ στα πλαίσια του εκάστοτε συμπιεσμένου αρχείου 
και  όχι  στα αρχικά αρχεία.  Επίσης,  μπορείτε να αποσυμπιέσετε  επιλεγμένα 
αρχεία χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Αποσυμπίεση.

Για  να  ελέγξετε  την  ακεραιότητα  (integrity)  του  συμπιεσμένου  αρχείου 
προκειμένου να διαπιστώσετε αν υπάρχει σφάλμα σε κάποιο από τα αρχεία που 
περιέχει μπορείτε να επιλέξετε Συμπιεσμένο Αρχείο ► Δοκιμή ακεραιότητας. 
Το  παράθυρο  που  εμφανίζεται  σας  ενημερώνει  για  την  κατάσταση  κάθε 
αρχείου ξεχωριστά αλλά και συνολικά για το συμπιεσμένο αρχείο.
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Προσθήκη/ κατάργηση εφαρμογών

Διαχείριση εφαρμογών

Για να προσθέσετε ή να καταργήσετε εφαρμογές στον υπολογιστή σας επιλέξτε 
από  το  μενού  Εφαρμογές  ►  Προσθαφαίρεση.  Όταν  επιλέγετε 
Προσθαφαίρεση το  Ubuntu επιχειρεί  να ανανεώσει  τις  πληροφορίες  για  τις 
εγκατεστημένες και τις διαθέσιμες εφαρμογές.

Η  λειτουργία  της  ανανέωσης  απαιτεί  σύνδεση  στο  Internet για  τη  λήψη 
πληροφοριών πακέτων. Σε κάθε περίπτωση (είτε η ανανέωση ολοκληρώνεται 
με  επιτυχία  είτε  όχι)  εμφανίζεται  το  παράθυρο  της  Προσθαφαίρεσης 
εφαρμογών το οποίο περιέχει λίστες των εγκατεστημένων και των διαθέσιμων 
εφαρμογών οργανωμένες ανά κατηγορία.
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Οι  εγκατεστημένες  εφαρμογές  εμφανίζονται  με  ενεργοποιημένο  το  πλαίσιο 
ελέγχου  στα  αριστερά  τους.  Κάνοντας  κλικ  σε  μία  εφαρμογή  εμφανίζονται 
πληροφορίες  στο  κάτω μέρος  του  παραθύρου.  Για  να  εμφανίσετε  επιπλέον 
εφαρμογές  μπορείτε  να  ενεργοποιήσετε  τα  πλαίσια  ελέγχου  Εμφάνιση  μη 
υποστηριζόμενων  εφαρμογών  (για  να  εμφανίσετε  εφαρμογές  που  δεν 
υποστηρίζονται  πλέον από την κοινότητα των χρηστών τους)  και  Εμφάνιση 
εμπορικών  εφαρμογών  (για  να  εμφανίσετε  εφαρμογές  που  δεν  διατίθενται 
δωρεάν).  Επίσης,  μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο της Αναζήτησης 
για να εντοπίσετε εφαρμογές  που σας ενδιαφέρουν.  Για παράδειγμα,  για να 
αναζητήσετε εφαρμογές Αριθμομηχανής μπορείτε να αναζητήσετε με τη λέξη 
κλειδί calculator.

Η αναζήτηση γίνεται στην επιλεγμένη κατηγορία εφαρμογών συνεπώς για να 
σας επιστραφεί ο μέγιστος αριθμός αποτελεσμάτων θα πρέπει να επιλέξετε την 
κατηγορία Όλα.
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Προσθήκη εφαρμογής

Για  να  εγκαταστήσετε  μία  εφαρμογή  στον  υπολογιστή  σας  θα  πρέπει  να 
ενεργοποιήσετε  το  πλαίσιο  ελέγχου  της.  Η  διαδικασία  της  εγκατάστασης 
ξεκινά μόλις πατήσετε το πλήκτρο Εφαρμογή. Αρχικά εμφανίζεται ένα πλαίσιο 
το οποίο σας ζητά να επιβεβαιώσετε τις αλλαγές που πρόκειται να γίνουν.

Πατήστε το πλήκτρο Εφαρμογή για επιβεβαίωση. Η λήψη της εφαρμογής που 
πρόκειται  να  εγκατασταθεί  γίνεται  μέσω  του  Διαδικτύου  συνεπώς  είναι 
απαραίτητη η σύνδεση στο Internet.

Κατάργηση εφαρμογής

Για να απεγκαταστήσετε μία εφαρμογή από τον υπολογιστή σας θα πρέπει να 
απενεργοποιήσετε το πλαίσιο ελέγχου της.  Είναι  πιθανό να υπάρχουν άλλες 
εγκατεστημένες εφαρμογές που εξαρτώνται από την εφαρμογή που επιχειρείτε 
να καταργήσετε.  Σε αυτή την περίπτωση το  Ubuntu σας ενημερώνει  ότι  η 
κατάργηση  δεν  είναι  εφικτή  και  σας  προτρέπει  να  χρησιμοποιήσετε  την 
εφαρμογή διαχείρισης πακέτων (που περιγράφεται παρακάτω).

56



Διαχείριση πακέτων

Το  λογισμικό  στο  Linux οργανώνεται  σε  πακέτα.  Δηλαδή,  μια  εφαρμογή 
αποτελείται  από  επιμέρους  πακέτα  λογισμικού  τα  οποία  μπορείτε  να 
διαχειριστείτε ανεξάρτητα για να προσθέσετε ή να καταργήσετε δυνατότητες. 
Η  ενσωματωμένη  εφαρμογή  διαχείρισης  πακέτων  στο  Ubuntu ονομάζεται 
Synaptic packet manager. Για να εμφανίσετε την εφαρμογή επιλέγετε Σύστημα 
► Διαχείριση συστήματος ► Synaptic packet manager. Στο παράθυρο που 
εμφανίζεται περιέχονται λίστες πακέτων ανά κατηγορία και πληροφορίες για το 
επιλεγμένο πακέτο.

Για  να  προσθέσετε  ή  να  καταργήσετε  ένα  πακέτο  ή  να  κάνετε  αλλαγές  σε 
εγκατεστημένα πακέτα θα πρέπει να κάνετε δεξί κλικ στο αντίστοιχο πλαίσιο 
ελέγχου. Σας δίνονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες επιλογές:

Άρση σημείωσης: αναιρεί προηγούμενη σημείωση του πακέτου.
Σημείωση  για  εγκατάσταση:  προσθέτει  το  πακέτο  στη  λίστα  αυτών  που 
πρόκειται να εγκατασταθούν.
Σημείωση  για  επανεγκατάσταση: αφορά  εγκατεστημένα  πακέτα  τα 
προστίθενται στη λίστα αυτών που θα εγκατασταθούν ξανά.
Σημείωση για αναβάθμιση: αφορά εγκατεστημένα πακέτα τα οποία πρόκειται 
να αναβαθμιστούν σε νεότερες εκδόσεις.
Σημείωση  για  απομάκρυνση: χρησιμοποιήστε  αυτή  την  επιλογή  για  να 
καταργήσετε εγκατεστημένα πακέτα. Το  Ubuntu σας ζητά να επιβεβαιώσετε 
την κατάργηση και άλλων πακέτων αν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο.

Επίσης μπορείτε να επιλέξετε Ιδιότητες για να εμφανίσετε πληροφορίες για το 
επιλεγμένο πακέτο όπως το μέγεθος, η έκδοση και οι εξαρτήσεις του από άλλα 
πακέτα.
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Για  να  εφαρμοστούν  τυχόν  αλλαγές  θα  πρέπει  να  επιλέξετε  το  πλήκτρο 
Ανανέωση. Η εφαρμογή διαχείρισης πακέτων εξασφαλίζει ότι οι αλλαγές που 
κάνετε διατηρούν την ακεραιότητα του συστήματος πακέτων φροντίζοντας να 
είναι ανά πάσα στιγμή εγκατεστημένα τα απαραίτητα πακέτα στις κατάλληλες 
εκδόσεις.  Για το λόγο αυτό μπορεί να σας ζητήσει την εγκατάσταση ή την 
κατάργηση επιπλέον πακέτων από αυτά που επιλέξατε.

Ρυθμίσεις λήψης λογισμικού

Για να καθορίσετε τις πηγές από τις οποίες θα γίνεται λήψη λογισμικού, τα είδη 
των προγραμμάτων που θα αναζητούνται και να ρυθμίσετε άλλες παραμέτρους 
λήψης  μπορείτε  να  επιλέξετε  Ρυθμίσεις  ►  Repositories από  το  μενού  του 
Synaptic packet manager.
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Διαχείριση εκτυπωτών

Διαχείριση εκτυπωτών

Για να διαχειριστείτε τους εκτυπωτές σας επιλέξτε από το μενού Σύστημα ► 
Διαχείριση συστήματος ► Εκτυπώσεις.

Στο  παράθυρο  που  εμφανίζεται  περιέχονται  οι  εγκατεστημένοι  εκτυπωτές. 
Ένας από τους εκτυπωτές σημειώνεται με το έμβλημα  διότι έχει οριστεί ως 
προεπιλεγμένος. Για να ορίσετε έναν εκτυπωτή ως προεπιλεγμένο μπορείτε να 
κάνετε επάνω του δεξί κλικ και να επιλέξετε Ορισμός ως προεπιλεγμένου.

Για να εμφανίσετε τις Ιδιότητες ενός εκτυπωτή μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ και 
να επιλέξετε Ιδιότητες.
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Από το πλαίσιο των Ιδιοτήτων μπορείτε μεταξύ άλλων να ορίσετε το μέγεθος, 
τον  τύπο  και  την  πηγή  (τροφοδοσία)  του  χαρτιού  και  να  εκτυπώσετε  μια 
δοκιμαστική σελίδα.

Προσθήκη εκτυπωτή

Το Ubuntu σας παρέχει έναν οδηγό με τρία βήματα για την εγκατάσταση ενός 
νέου εκτυπωτή. Για να εκκινήσετε αυτόν τον οδηγό μπορείτε είτε να κάνετε 
διπλό  κλικ  στο  εικονίδιο  Νέος  εκτυπωτής  στο  παράθυρο  Εκτυπωτές  ή  να 
επιλέξετε από το μενού Εκτυπωτής ► Προσθήκη εκτυπωτή.

Στο πρώτο βήμα ο οδηγός σας ζητά να προσδιορίσετε εάν ο εκτυπωτής που 
θα εγκαταστήσετε  είναι  τοπικός ή εκτυπωτής δικτύου και  να καθορίσετε  τη 
θύρα  στην  οποία  έχει  συνδεθεί  (στην  περίπτωση  που  δεν  έχει  εντοπιστεί 
αυτόματα). Πατήστε το πλήκτρο Μπροστά για να προχωρήσετε στο επόμενο 
βήμα.
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Σε αυτό το βήμα θα πρέπει αρχικά να επιλέξετε τον κατασκευαστή και στη 
συνέχεια το μοντέλο του εκτυπωτή σας. Στη συνέχεια, επιλέξτε έναν από τους 
διαθέσιμους  οδηγούς  ή  πατήστε  το  πλήκτρο  Εγκατάσταση  Οδηγού  για  να 
χρησιμοποιήσετε έναν οδηγό που έχετε σε αφαιρούμενο μέσο αποθήκευσης 
(π.χ.  CD-ROM) ή έναν οδηγό που έχετε μεταφορτώσει στον υπολογιστή σας 
από το Διαδίκτυο. Πατήστε Μπροστά για να περάσετε στο τρίτο και τελευταίο 
βήμα.
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Προσθήκη εκτυπωτή (3)

Σε αυτό το βήμα συμπληρώνετε το όνομα, την περιγραφή και την τοποθεσία 
του  νέου  εκτυπωτή  και  πατήστε  Εφαρμογή  για  να  ολοκληρώσετε  την 
εγκατάσταση.

Διαχείριση εκτυπώσεων

Για να εμφανίσετε τη λίστα με τις εργασίες εκτύπωσης (print jobs) που έχουν 
οριστεί για έναν εκτυπωτή μπορείτε είτε να κάνετε επάνω του διπλό κλικ ή να 
κάνετε δεξί κλικ και να επιλέξετε Εργασίες.

Από  το  παράθυρο  των  εργασιών  μπορείτε  να  διακόψετε  προσωρινά
(δεξί κλικ ► Παύση), να συνεχίσετε (δεξί κλικ ► Συνέχεια) ή να ακυρώσετε 
(δεξί κλικ ► Ακύρωση) μια εργασία.
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Άλλες ρυθμίσεις στο Ubuntu Linux

Διαχείριση αναβαθμίσεων (ενημερώσεων)

Για να ρυθμίσετε τον τρόπο με τον οποίο ο υπολογιστής σας λαμβάνει  τις 
ενημερώσεις/  αναβαθμίσεις  του  λειτουργικού  συστήματος  και  των 
εγκατεστημένων εφαρμογών επιλέξτε Σύστημα ► Διαχείριση συστήματος ► 
Διαχείριση αναβαθμίσεων.

Πατήστε το πλήκτρο Έλεγχος  για  να κάνει  το  Ubuntu έλεγχο για  πιθανές 
ενημερώσεις. Αυτή η λειτουργία απαιτεί σύνδεση στο  Internet. Επιλέξτε από 
τη λίστα των ενημερώσεων αυτές που επιθυμείτε να εγκαταστήσετε και πατήστε 
Εγκατάσταση ενημερώσεων  για  να  προχωρήσετε.  Το  Ubuntu σας  δίνει  τη 
δυνατότητα να πραγματοποιήσετε ακόμα και αναβάθμιση στην τελευταία του 
έκδοση με αυτό τον τρόπο (distribution upgrade).
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Χρήστες και ομάδες

Για να διαχειριστείτε τους χρήστες και τις ομάδες του συστήματος επιλέξτε 
από το μενού Σύστημα ► Διαχείριση συστήματος ► Χρήστες και ομάδες.

Ο χρήστης root είναι ο χρήστης που έχει πλήρη δικαιώματα διαχείρισης στον 
υπολογιστή και μπορεί να εκτελέσεις οποιαδήποτε λειτουργία. Το γεγονός ότι 
για την εκτέλεση εργασιών που επηρεάζουν το σύστημα απαιτούνται προνόμια 
root είναι ένα μέτρο ασφάλειας που προστατεύει τα συστήματα Linux.

Για να προσθέσετε ένα νέο χρήστη επιλέγετε το πλήκτρο Προσθήκη χρήστη. 
Στο παράθυρο που εμφανίζεται μπορείτε μεταξύ άλλων να ορίσετε τα βασικά 
χαρακτηριστικά  του  χρήστη  όπως  το  όνομα  χρήστη  και  ο  κωδικός 
πρόσβασης, να επιλέξετε τα προνόμια που θα έχει και την κύρια ομάδα στην 
οποία θα ανήκει.
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Πατήστε Εντάξει για να δημιουργήσετε το νέο χρήστη. Για να διαχειριστείτε 
τις ομάδες των χρηστών πατήστε το πλήκτρο Διαχείριση ομάδων ή μεταβείτε 
στην  καρτέλα  Ομάδες.  Από  το  παράθυρο  που  εμφανίζεται  μπορείτε  να 
προσθέσετε μια νέα ομάδα, να διαγράψετε μια υπάρχουσα ή να εμφανίσετε τις 
ιδιότητες  της  επιλεγμένης  ομάδας.  Οι  ομάδες  χρηστών  αποτελούν  ένα 
εργαλείο  του  Linux για  την  απόδοση  κοινών  δικαιωμάτων  σε  πολλαπλούς 
χρήστες χωρίς τροποποίηση των προσωπικών λογαριασμών τους.
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