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Ύλη Μαθημάτων ΙΙΙ

Μαθ. 2 :  Καθημερινή χρήση 

●Επιφάνεια εργασίας, 
●Γενικές ρυθμίσεις συστήματος, 
●Παρακολούθηση Συστήματος,
●Τύποι αρχείων,
●Συμπίεση/Αποσυμπίεση,
●Εγκατάσταση/ενημέρωση Προγραμμάτων μέσω 
"market" και πακέτων (synaptic),
●Αποθετήρια,
●Χρήστες,
●Εισαγωγή στο Filesystem/Δικαιώματα



  

Μάθημα 2ο

Καθημερινή Χρήση



  

ΥΛΙΚΟ - HARDWARE 1

Εξαρτήματα - Περιφερειακά

όπως το πληκτρολόγιο,

                     το ποντίκι, 

                        η οθόνη,

                 ο εκτυπωτής,

                       η κάμερα



  

ΥΛΙΚΟ - HARDWARE 2

Εξαρτήματα - Εσωτερικά
όπως οι μνήμες, 

η CPU (κεντρική μονάδα επεξεργαστή), 

ο σκληρός δίσκος, η κάρτα ήχου!



  

Μητρικές Κάρτες

Μοντέλο, Chipset, υποστήριξη δίσκων, θύρες usb, onboard 
γραφικά, κάρτα δικτύου / wifi/ bluetooth

Επεξεργαστές

Πυρήνες & Threads (Hyper-Threading), Είδος (14nm), 
ταχύτητα (3,3Ghz), Ενσωματωμένα γραφικά

Μνήμη

Είδος (DDR3, DDR4), ταχύτητα (3,3Ghz), μέγεθος (16GB)

Κάρτα Γραφικών

Μοντέλο, πυρήνες GPU, μνήμη (16GB)

ΥΛΙΚΟ - HARDWARE 3



  

Μηχανικοί / SSD δίσκοι

SATA / NVMe

SATA3 (6 Gbit/s, 600 MB/s)

Νvme... (2-5 φορές παραπάνω)

ΥΛΙΚΟ - HARDWARE 4



  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η/Υ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ



  

  

Επίπεδα Συστήματος

 



  

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ - SOFTWARE 1

Προγράμματα

Με τον όρο λογισμικό (software), ορίζεται η 
συλλογή από (άυλα) προγράμματα υπολογιστών, 

διαδικασίες και οδηγίες χρήσης που εκτελούν 
ορισμένες εργασίες σε ένα υπολογιστικό 

σύστημα.



  

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ - SOFTWARE 2

Λειτουργικό Σύστημα Ι

...το βασικό πρόγραμμα ενός υπολογιστή...
 

Είναι το πρόγραμμα που πατάνε πάνω όλα τα 
προγράμματα για να μπορέσουν να τρέξουν στον 

υπολογιστή μας. 



  

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ - SOFTWARE 3

Λειτουργικό Σύστημα ΙΙ

Μόνο με αυτό μπορεί ο Η/Υ να τρέχει όλα τα υπόλοιπα 
προγράμματα. 

Χωρίς αυτό o H/Y είναι εντελώς άχρηστος!

Το Λ.Σ. εκτελεί βασικές λειτουργίες: 
➔ αναγνώριση του πληκτρολογίου, 
➔ αποστολή δεδομένων στην οθόνη,  
➔ διατήρηση των  αρχείων και των φακέλλων σε σειρά 

πάνω στον σκληρό δίσκο, και έλεγχο περιφ. 
συσκευών (π.χ. CD-drives, εκτυπωτές, κλπ).



  

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ - SOFTWARE 4

Εφαρμογές

...εκτελούν εξειδικευμένες λειτουργίες...

➔ Κειμενογράφος
➔ Αριθμομηχανή
➔ Αναπαραγωγή Βίντεο
➔ Αναπαραγωγή Ήχου
➔ Πλοήγηση στο 

διαδίκτυο



  

Γ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ - SOFTWARE 5

Επίπεδα Συστήματος

 



  

  

Ερωτήσεις;



  

➢ Ο πυρήνας Linux είναι ένας πυρήνας λειτουργικού 
συστήματος που ανήκει στην οικογένεια Unix-οειδών 
λειτουργικών συστημάτων

➢ Ελέγχει το υλικό του συστήματος με ενσωματωμένα 
προγράμματα οδήγησης συσκευών (firmware “binary” bloobs)

➢ Είναι “μονολιθικός” (monolithic kernel), όλο το Λ/Σ “τρέχει” 
στον πυρήνα

➢ Πρόσθετα, όπως κλειστοί οδηγοί υλικού, μπορούν να 
φορτωθούν ως ξεχωριστά module

➢ Το γραφικό περιβάλλον δεν περιέχεται στον πυρήνα

➢ Ο πηγαίος κώδικας διατίθεται με την άδεια GNU General 
Public License v2 (GPLv2)

Url:
➢ https://www.kernel.org/

Πυρήνας Linux I 



  

➢ Τελευταία σταθερή έκδοση: 4.2.3

Παρέχονται 4 εκδόσεις:
➢ Prepatched 
➢ Mainline (~2-3 μήνες) [4.14]
➢ Stable [4.13.12]
➢ Long Term Support [πχ 4.9.61]

Τρόποι λήψης:
➢ HTTP | https://www.kernel.org/pub/
➢ GIT | https://git.kernel.org/
➢ RSYNC | rsync://rsync.kernel.org/pub/

Πυρήνας Linux II



  

Πυρήνας Linux III



  

Οθόνη σύνδεσης 1



  

Οθόνη σύνδεσης 2



  

Γραφικό Περιβάλλον 1

Επικοινωνία του χρήστη
με το λειτουργικό
και τις εφαρμογές!

ΕΝΤΟΛΕΣ



  

Γραφικό Περιβάλλον 2

Σύγχρονο περιβάλλον LINUX!



  

Γραφικό Περιβάλλον 3

Σύγχρονο περιβάλλον LINUX!



  

      1. Βασικές Μονάδες Δεδομένων 1

Βασικό στοιχείο: 0 ή 1  bit

8 bit = 1 byte  πχ 01000001 = Α

Η λέξη LINUX, πόσα byte είναι;



  

      1. Βασικές Μονάδες Δεδομένων 2

Kilobyte (Κιλομπάιτ), 1 kB = 1.024 bytes = 210 bytes

Megabyte (Μεγαμπάιτ), 1 MB = 1.048.576 bytes = 220 bytes

Gigabyte (Γιγαμπάιτ), 1 GB = 1.073.741.824 bytes = 230 bytes

Terabyte (Τεραμπάιτ), 1 TB = 1.099.511.627.776 bytes = 240 bytes

bit <  byte   <   KB   <   MB   <  GB   < TB



  

      1. Βασικές Μονάδες Δεδομένων 3

CD

DVD

BLUE-RAY

USB-ΦΛΑΣΑΚΙΑ

ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ

700MB

4,7GB

25GB

4GB+

500GB+



  

2. Επιφάνεια Εργασίας

Γραμμή Μενού

Εικονίδια συντόμευσης

Εφαρμογές

Τοποθεσίες

Σύστημα



  

3. Περιοχή ειδοποιήσεων

Ενδείξεις...

Γλώσσας (alt+shift)

                       Δικτύου

                                Έντασης Ήχου

                                              Ημερομηνία κ Ώρα



  

4. Ενημερώσεις I 

Αναβαθμίζουμε το λογισμικό...

Νέα στοιχεία

Διορθώσεις

Μεταφράσεις

Ασφάλεια



  

Είδη ενημερώσεων:

●Ασφαλείας(Security) 

●Συνιστώμενες (Updates)

●Υπό δοκιμή (Proposed)

●Μη υποστηριζόμενες (Backports)

4. Ενημερώσεις II



  

5. Μενού



  

6. Προφύλαξη Οθόνης

Προστασία
της 

Οθόνης

Εξοικονόμηση
Ρεύματος



  

7. Εικόνα παρασκηνίου



  

8. Εμφάνιση - Θέματα



  

9. Ανάλυση Οθόνης

1024x768

1280x1024

1920x1080

Γνωστές Αναλύσεις

Αναλογίες
4:3

16:9



  

9. Ανάλυση Οθόνης

Σύνδεση



  

      10. Παρακολούθηση Συστήματος 1



  

      10. Παρακολούθηση Συστήματος 2



  

  

Ερωτήσεις;



  

Αρχεία

Υπάρχουν 3 τύποι αρχείων:

● Κανονικά αρχεία,
● Φάκελοι/Κατάλογοι,
● Ειδικά αρχεία, πχ symlink, 
sockets κ.α.



  

Ονόματα Αρχείων

Ένα αρχείο έχει 2 τμήματα, 
το όνομα και η επέκταση (ή παρέκταμα)

Το όνομα μπορεί να περιέχει ως 255 χαρακτήρες
AbcdEFGΑΒΓΔεζη1234567890-_

Η επέκταση 3 ειδικούς

onoma-arxeiou.txt



  

Επέκταση 1

Κάθε αρχείο έχει το δικό του εικονίδιο...

Αρχείο κειμένου  Αρχείο κειμένου 
OpenDocument Text

Αρχείο παρουσίασης 
OpenDocument Presenation

Αρχείο Λογιστικού Φύλλου 
OpenDocument Spreadsheet

.odt

.odp

.ods



  

Επέκταση 2

Κάθε αρχείο έχει το δικό του εικονίδιο...

Αρχείο κειμένου χωρίς 
μορφοποιήσεις

Αρχείο εικόνας

Αρχείο βίντεο

.txt

.jpg
.png
.gif

.ogg
.avi

.mpg



  

Συμπίεση

Είδος συμπίεσης Επίπεδο συμπίεσης Ταχύτητα

.tar, .tar.gz Μικρή συμπίεση Μεγάλη ταχύτητα

.zip (πιο διαδεδομένο) Μέση συμπίεση Μέση ταχύτητα 

.rar Καλή συμπίεση Μέση ταχύτητα 

.bz2 Υψηλή συμπίεση Μικρή ταχύτητα

... παράλληλη συμπίεση: pigz, pbzip2



  

Κέντρο Λογισμικού

Βοηθητικό 
πρόγραμμα 
για περιήγηση, 
εγκατάσταση 
και αφαίρεση 
λογισμικού



  

Πακέτα Λογισμικού / Synaptic

Βοηθητικό 
πρόγραμμα 
διαχείρισης 
πακέτων



  

Αποθετήρια Ι 

Πρόσθετο λογισμικό για την 
εγκατάστασή μας!

Εξαρτάται από την διανομή 
και την άδεια του λογισμικού.



  

Αποθετήρια ΙΙ

Αποθετήρια λογισμικού σε Ubuntu:

●Main – ελεύθερο και ανοικτό λογισμικό που 
υποστηρίζεται από την Canonical

●Universe - ελεύθερο και ανοικτό λογισμικό 
που υποστηρίζεται από την Κοινότητα

●Restricted - Ιδιωταγοί οδηγοί (drivers) για 
συσκευές 

●Multiverse - Λογισμικό με περιορισμούς 
copyright ή άλλα νομικό θέματα



  

Αποθετήρια ΙΙΙ

Προσωπικά Αποθετήρια PPA σε Ubuntu:

Apt line: ppa:apothetirio/ppa
πχ ppa:libreoffice/ppa

Url: https://launchpad.net/



  

Αποθετήρια ΙV

Αποθετήρια λογισμικού σε Debian:

●main – ελεύθερο και ανοικτό λογισμικό με 
βάση τις προδιαγραφές του Debian

●contrib - ελεύθερο και ανοικτό λογισμικό με 
εξαρτήσεις που δεν βρίσκονται στο main

●nonfree - μη ελεύθερο λογισμικό



  

Αποθετήρια V 

deb http://site.example.com/debian distribution component1 component2 

deb  http://deb.debian.org/debian stretch main

--->

deb  http://deb.debian.org/debian stretch main contrib non-free



  

Αποθετήρια VI 

deb  http://deb.debian.org/debian stretch main
deb-src  http://deb.debian.org/debian stretch main

deb  http://deb.debian.org/debian stretch-updates main
deb-src  http://deb.debian.org/debian stretch-updates main

deb http://security.debian.org/ stretch/updates main
deb-src http://security.debian.org/ stretch/updates main



  

Αποθετήρια VII

Αποθετήρια λογισμικού σε CentOS:

[epel]
name=Extra Packages for Enterprise Linux 7 - $basearch
#baseurl=http://download.fedoraproject.org/pub/epel/7/$basearch
mirrorlist=https://mirrors.fedoraproject.org/metalink?repo=epel-
7&arch=$basearch
failovermethod=priority
enabled=0
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-EPEL-7

[epel-debuginfo]
...

[epel-source]
...



  

  

Ερωτήσεις;



  

Σύστημα αρχείων I   

Από τις πιο βασικές έννοιες σε 
συστήματα GNU/Linux είναι αυτές των 
λογαριασμών χρηστών και των 
δικαιωμάτων: 

πολλοί χρήστες πρέπει να μπορούν να 
χρησιμοποιούν πόρους του υπολογιστή 
όπως τον σκληρό δίσκο και τη μνήμη, με 
τρόπο ώστε τα δεδομένα τους να είναι 
ασφαλή από άλλους χρήστες, εφόσον το 
επιθυμούν

Χρήστες - Υπερχρήστες

Στόχος:
Ασφάλεια



  

Κάθε αρχείο ή φάκελος περιέχει 
πληροφορίες για τις ιδιότητές του με βάση 
την ιεράρχηση του συστήματος αρχείων

Οι πληροφορίες αυτές είναι:
➢όνομα
➢μέγεθος
➢τοποθεσία - διαδρομή
➢ημερομηνία δημιουργίας
➢δικαιώματα

Σύστημα αρχείων ΙI 

Τα αρχεία που ξεκινάνε με “.” είναι κρυφά



  

Όλα τα αρχεία και κατάλογοι 
εμφανίζονται κάτω από το ριζικό 
κατάλογο "/"

Πχ τα έγγραφα του χρήστη είναι στο:
/home/xristis/Εικόνες

Σύστημα αρχείων III 



  

Γενικό πρότυπο δομής της δενδροειδούς ιεραρχίας

/σκοπός_χρήσης/κατηγορία_εφαρμογών/εφαρμογή

/usr/local/games
/usr/bin/firefox
/usr/lib/glibc

Σύστημα αρχείων IV 



  

Όταν μια διαδρομή ξεκινάει με / τότε 
χαρακτηρίζεται ως απόλυτη.

Σύστημα αρχείων V  

Σε αντίθετη περίπτωση η διαδρομή 
είναι σχετική ως προς τον τρέχοντα
Κατάλογο.

/ Ο ριζικός κατάλογος

/lib Βιβλιοθήκες συστήματος

/tmp Προσωρινός χώρος 
αποθήκευσης αρχείων

/home Κατάλογοι χρηστών που 
περιέχουν τον προσωπικό χώρο 
αρχείων για κάθε χρήστη

/etc Ρυθμίσεις συστήματος και 
πληροφορίες των αρχείων

/dev Συσκευές υλικού

/proc Ψευδο-συστημα αρχείων ως 
διεπαφή του πυρήνα



  

Ιεραρχία καταλόγων, 
μια δενδροειδής δομή

Σύστημα αρχείων VI 



  

Δικαιώματα Ι 

Χρήστης (user) Ομάδα (group) Άλλοι (others)

Ανάγνωση (r) ή (4) Εγγραφή (w) ή (2) Εκτέλεση (x) ή (1)

Δικαιώματα



  

Δικαιώματα ΙΙ

Ενδεικτικά δικαιώματα αρχείου

Ανάγνωση Εγγραφή Εκτέλεση

Χρήστης ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ

Ομάδα ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

Άλλοι ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ

Δικαιώματα

rw-   =   6

r--    =   4

r-x    =   5



  

➢υποστηρίζεται επίσημα στον πυρήνα 
του Linux από το 2008

➢υποστήριξη συμπίεσης και 
κρυπτογράφησης

➢Σύστημα .Extents, βοηθά στην 
εξοικονόμηση χώρου

➢απαιτεί σπάνια ανασυγκρότηση, 
προσθέτοντας νέα αρχεία στο επόμενο 
διαθέσιμο χώρο, αντί της τοποθέτησης 
πολλαπλών αρχείων το ένα κοντά στο 
άλλο στον σκληρό δίσκο

Σύστημα αρχείων VΙI 

Ext4



  

Κατατμήσεις

Σύστημα αρχείων VIII 

Μπορούμε να χωρίσουμε τον δίσκο σε πολλαπλά 
κομμάτια προς καλύτερη χρήση του συστήματος



  

  

Ερωτήσεις;
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