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Το πρώτο τεύχος Ubuntistas
είναι γεγονός!

Ναι, πράγµατι, είναι γεγονός! Το λέµε
και το ξαναλέµε για να το πιστέ-
ψουµε...
Όταν έγινε η πρόταση για δηµιουργία
περιοδικού της Ελληνικής Κοινότητας
Ubuntu-gr, γνωρίζαµε ότι θα ήταν
πραγµατικά δύσκολο να επιτευχθεί.
Το να δηµιουργείς ένα περιοδικό σε
συνεργασία µε µέλη/οµοϊδεάτες µιας
κοινότητας, που δεν έχεις έρθει σε
επαφή ποτέ µαζί τους (τουλάχιστον
µε το 90%), δεν τους έχεις δει ποτέ,
δεν ξέρεις καν πώς είναι (όχι ότι έχει
µεγάλη σηµασία, αλλά έτσι από πε-
ριέργεια), γνωρίζαµε εξαρχής ότι θα
ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
Ένα περιοδικό από τη φύση του
απαιτεί τη διαρκή συνεργασία των
µελών, και όταν αυτή πραγµατοποιεί-
ται µόνο εξ αποστάσεως, τότε το εγ-
χείρηµα γίνεται δύσκολο και περίπλο-
κο.
Έπρεπε πρώτα να δηλώσει συµµε-
τοχή ένας ικανοποιητικός αριθµός
µελών που θα πλαισιώσει τη συντα-
κτική οµάδα, να συζητηθεί η δοµή του
περιοδικού (σελίδες, θεµατολογία),
να γίνει κατανοµή της αρθρογραφίας
στα µέλη της οµάδας του περιοδικού
σύµφωνα µε το επίπεδο γνώσεων και
ικανοτήτων τους, να περάσουν τα
άρθρα από τους επιµελητές κειµένων
πριν παραδοθούν για σελιδοποίηση.
Και όλα αυτά µέσω διαδικτύου...
Όταν όµως υπάρχει αγάπη και µεράκι
για αυτό που κάνεις, παραβλέπεις
όλες τις δυσκολίες και τα προβλή-
µατα.
Το περιοδικό Ubuntistas ανήκει στην
Ελληνική Κοινότητα Ubuntu-gr και
όσοι θέλουν µπορούν να συµµετά-
σχουν στην δηµιουργία του. Ο καθέ-

νας µπορεί να ζητήσει να αρθρογρα-
φήσει για το περιοδικό, να προτείνει
ιδέες, να κάνει τις επισηµάνσεις/πα-
ρατηρήσεις του... Το περιοδικό είναι
ανοιχτό προς όλους όπως και το
GNU/Linux.
Σας περιµένουµε στην σχετική ενό-
τητα του Ubuntu-gr Forum (http://ti-
nyurl.com/553cxk )!
Όσον αφορά την ύλη του πρώτου
τεύχους δεν θα µπορούσαµε βέβαια
να µην κάνουµε αφιέρωµα στη νέα
έκδοση UBUNTU 8.10 Intrepid Ibex
(Ο Ατρόµητος Αίγαγρος). Το αφιέ-
ρωµα το έκανε ο atermon που θα θέ-
λαµε να ευχαριστήσουµε ιδιαίτερα
επειδή παρ' όλο που δεν ήταν εξ
αρχής στην οµάδα του περιοδικού,
προσφέρθηκε να καλύψει το κενό
που παρουσιάστηκε την τελευταία
στιγµή.
Στη συνέντευξη του τεύχους φιλοξε-
νούµε τον Κωνσταντίνο Τόγια ο
οποίος µας εκµυστηρεύεται γιατί
προτιµά ως διανοµή το Ubuntu, µας
εξηγεί τη χρησιµότητα της κοινότητας
και τη δική του συνεισφορά σε αυτή.
Στις υπόλοιπες σελίδες θα βρείτε νέα-
ειδήσεις από το χώρο του linux, πως
να βρίσκετε λύσεις-απαντήσεις σε
προβλήµατα και απορίες, howtos για
το gnu make, το startup και shell
scripts, reviews για εναλλακτικά ter-
minal, το inkscape και εφαρµογές
messaging, hints & tips και τέλος,
νέα-ανακοινώσεις της κοινότητας
Ubuntu-gr.
Σας ευχόµαστε καλή ανάγνωση, θα
τα ξαναπούµε σύντοµα...

Φιλικά
Οι Αρχισυντάκτες
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Τι είναι το Ubuntu;
Το Ubuntu είναι ένα λειτουργικό
σύστηµα που αποτελείται από
ελεύθερο και ανοικτού κώδικα λο-
γισµικό. Με το Ubuntu µπορείτε
να πλοηγηθείτε στο διαδίκτυο, να
διαβάσετε το ηλεκτρονικό σας τα-
χυδροµείο, να δηµιουργήσετε έγ-
γραφα, λογιστικά φύλλα και πολλά
άλλα! Το Ubuntu σας δίνει τη δύ-
ναµη και την ευελιξία να το αξιο-
ποιήσετε για επαγγελµατική,
εκπαιδευτική και οικιακή χρήση.
"Ubuntu" είναι µια αρχαία αφρικα-
νική λέξη που σηµαίνει "ανθρωπιά
προς τους άλλους". Αυτή η δια-
νοµή Linux φέρνει το πνεύµα του
Ubuntu στον κόσµο του λογισµι-
κού.

Τι είναι το Kubuntu;
Το Kubuntu είναι ένα λειτουργικό
σύστηµα που αποτελείται από
ελεύθερο και ανοικτού κώδικα λο-
γισµικό. Ένα µέρος του βραβευ-
µένου έργου Ubuntu, το Kubuntu,
χρησιµοποιεί το περιβάλλον εργα-
σίας KDE.

Τι είναι το Edubuntu;
Το Edubuntu είναι ένα πλήρες λει-
τουργικό σύστηµα που αποτελεί-
ται από ελεύθερο και ανοικτού
κώδικα λογισµικό. Ένα µέρος του
βραβευµένου έργου Ubuntu, το
Edubuntu, φτιάχτηκε πάνω στη
στέρεη βάση του Ubuntu για να
δηµιουργούνται µε αυτό συστή-
µατα που υποστηρίζουν σχολικές
αίθουσες και εργαστηριακά περι-
βάλλοντα σε σχολεία και άλλα εκ-
παιδευτικά µέρη.

Περιεχόµενα
ΝΕΑ-ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

Νέα & ειδήσεις από το χώρο του Linux

ΑΠΟΨΕΙΣ

Πώς βρίσκω λύσεις-απαντήσεις σε προβλήµατα

DISTRO

Ubuntu 8.10 Intrepid Ibex – Ο Ατρόµητος Αίγαγρος

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Κωνσταντίνος Τόγιας

HOWTOS

GNU Make

Η διαδικασία startup σε συστήµατα GNU/Linux

Σενάρια φλοιού (Shell scripts)

REVIEWS

Εναλλακτικά terminal (Tilda-Terminator)

Inkscape scalable vector graphics editor

Εφαρµογές messaging

HINTS & TIPS

Σύντοµες απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις

UBUNTU-GR

Νέα & ανακοινώσεις της Κοινότητας Ubuntu-gr

4

8

10

12

14

22

26

27



των kalakouentin & logari81ΝΕΑ-ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

4

Νέα Έκδοση του X.Org
Στα µέσα Σεπτεµβρίου ανακοινώθηκε η νέα έκδοση
του X.Org Server 1.5.0 και ακολούθως του Χ.Org
7.4. Μάλιστα µια από τις καινοτοµίες που ενσωµα-
τώνει η νέα έκδοση του Ubuntu, Intrepid Ibex 8.10,
είναι η χρήση του X.Org 7.4 αντί της προηγούµε-
νης έκδοσης 7.3. Το Χ.Org 7.4 (ή Χ11R7.4) αποτε-
λεί την νεότερη έκδοση X11, του δηµοφιλέστερου
συστήµατος υλοποίησης του Χ Window System.
Το Χ Window System είναι ενδιάµεσο ανάµεσα
στον πυρήνα του Linux και στο γραφικό περιβάλ-
λον του χρήστη (πχ. το GNOME σε µια τυπική εγ-
κατάσταση Ubuntu). ∆εν περιέχει οδηγίες για το
πώς θα υλοποιηθεί µια εφαρµογή από τον χρήστη,
αλλά είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία ποικίλων
client εφαρµογών και συσκευών που διασυνδέον-
ται µέσω του Χ και αποσκοπούν στην παραγωγή
γραφικών απεικονίσεων. Έτσι παρέχονται οι απα-
ραίτητες πληροφορίες για να ερµηνευτούν αυτές οι
ενέργειες (πχ. η κίνηση του κέρσορα) σε ένα γρα-
φικό περιβάλλον. Το Χ Window System χρησιµο-
ποιεί µια client-server αρχιτεκτονική και ουσιαστικά
θέτει ένα σύνολο κανόνων στο οποίο πρέπει να αν-
ταποκρίνονται όλες οι λειτουργίες γραφικών απει-
κονίσεων αν θέλουν να λειτουργούν εύρυθµα µε το
Unix.
Πιο συγκεκριµένα η νέα έκδοση του X.Org,
Χ11R7.4, έχει υποστεί ποικίλες βελτιώσεις. Αλλα-
γές και προσθήκες πραγµατοποιήθηκαν σε περί-
που 100 από τα modules που απαρτίζουν το X.Org
µε σκοπό τη σταθερότερη λειτουργία του, µαζί µε
δεκάδες bug-fixes και µια σοβαρή προσπάθεια για
την αποτελεσµατικότερη αναγνώριση συσκευών
(κυρίως από την ΑΤΙ - RadeonHD 1xxx/2xxx/3xxx).
Σηµαντικότερο όλων όµως είναι η ενσωµάτωση
του X.Org Server 1.5. Ο νέος X.Org Server, η καρ-
δία του Χ11, παρέχει ταχύτερους χρόνους εκκίνη-
σης και τερµατισµού, καθώς «καθαρίστηκε» από
περιττό κώδικα που είχε συσσωρευτεί από διαδο-

χικές παλαιότερες εκδόσεις. Επίσης έγινε προ-
σπάθεια για την αναβάθµιση των λειτουργιών στα
modules GLX (OpenGL Extension to the X Window
System) και DRI (Direct Rendering Infrastructure),
τα οποία είναι υπεύθυνα για το binding µεταξύ
OpenGL και X Windows και για τη διαχείριση της
άµεσης πρόσβασης στο graphics hardware αντί-
στοιχα, στοχεύοντας στην βελτιστοποίηση της από-
δοσης του ίδιου του Χ συνολικά. Παράλληλα µε
σκοπό τον αποδοτικότερο έλεγχο µεταξύ των διερ-
γασιών για πώς θα κατανέµεται η πρόσβαση σε
πόρους και θα επιβάλλονται ορισµένες πολιτικές

ασφαλείας του Χ, αναβαθµίστηκε ο ρόλος του
XACE (X Access Control Extension). Τέλος δόθηκε
βάση στην ευφυέστερη και ευκολότερη διαδικασία
autoconfiguration συσκευών από τον X.Org Server
έτσι ώστε να µπορεί το ίδιο το X να διαχειρίζεται
συσκευές χωρίς την ανάγκη παραµετροποίησης
λειτουργιών από τον χρήστη.
Το νέο Χ.Οrg 7.4, ενώ δεν πραγµατοποιεί ρηξικέ-
λευθες καινοτοµίες σε σχέση µε το 7.3, πετυχαίνει
ένα ευρύτερο «ρετουσάρισµα» του project, µε απο-
τέλεσµα την αναβάθµιση της ποιότητας υπηρεσιών
που προσφέρονται στο χρήστη του Ubuntu.
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Το Ubuntu 8.10 «Intrepid Ibex» βασίζεται
στον πυρήνα 2.6.27

Όπως ανακοίνωσε ο Ben Collins από την Canoni-
cal, η έκδοση του Ubuntu, το 8.10 Intrepid Ibex, χρη-
σιµοποιεί την έκδοση 2.6.27 του πυρήνα Linux αντί
της 2.6.26 όπως είχε προγραµµατιστεί αρχικά. Για
ποιους λόγους πάρθηκε όµως αυτή η απόφαση και
ποια η σηµασία της για τον κοινό χρήστη;
Πρώτα από όλα, να πούµε πως σε µια διανοµή Linux,
όπως το Ubuntu, ο πυρήνας είναι ίσως το σηµαντικό-
τερο τµήµα της. Σε τέτοιο βαθµό µάλιστα που να δίνει
το όνοµά του σε ολόκληρη την οικογένεια λειτουργι-
κών συστηµάτων που συνήθως αποκαλούµε «διανο-
µές Linux». Ο πυρήνας είναι εκείνο δηλαδή το τµήµα
που έρχεται σε άµεση επαφή µε το υλικό του υπολο-

γιστή κι ενσωµατώνει τους οδηγούς των διαφόρων
συσκευών. Εποµένως, για τον καθηµερινό χρήστη,
ένας νεότερος πυρήνας σηµαίνει κατά κανόνα υπο-
στήριξη περισσότερων συσκευών. Σε αντίθεση µε τη
νοοτροπία άλλων λειτουργικών συστηµάτων όπου συ-
νήθως κάθε συσκευή έρχεται µε τον αντίστοιχο οδηγό
σε CD, προκειµένου αυτός να εγκατασταθεί από το
χρήστη, ο πυρήνας Linux συµπεριλαµβάνει οδηγούς
για την πλειοψηφία των συσκευών που υπάρχουν στο
εµπόριο.
Στην περίπτωση του Intrepid Ibex αποφασίστηκε η
χρήση του πυρήνα 2.6.27 παρόλο ότι ο πυρήνας

αυτός είναι ακόµα σε δοκιµαστικό στάδιο και η τελική
του έκδοση ήταν έτοιµη µόλις λίγο πριν την διάθεση
του Intrepid Ibex. Ο βασικός λόγος για αυτήν την από-
φαση ήταν το ότι ο πυρήνας 2.6.27 συµπεριλαµβάνει
την έκδοση 1.0.17 του οδηγού alsa για κάρτες ήχου, η
οποία είναι απαραίτητη για την αναβάθµιση του δια-
κοµιστή ήχου PulseAudio από την έκδοση 0.9.10 στην
έκδοση 0.9.11. Η αναβάθµιση αυτήν µε την σειρά της
κρίνεται σηµαντική λόγω διαφόρων προβληµάτων
στον ήχο που προκάλεσε η εισαγωγή του PulseAudio
στο Ubuntu 8.04, πολλά των οποίων αναµένεται βάσει
αυτής της εξέλιξης να διορθωθούν.
Ένα παράπλευρο όφελος από την υιοθέτηση του πυ-
ρήνα 2.6.27 είναι το πρωτόκολλο mac80211 που εν-
σωµατώνει και στο οποίο βασίζονται πολλοί οδηγοί
καρτών ασύρµατου δικτύου. Μπορούµε εποµένως να
αναµένουµε καλύτερη υποστήριξη και υψηλότερη ποι-
ότητα ασύρµατης δικτύωσης.
Εκτός από τις καινοτοµίες του πυρήνα 2.6.27 είναι ση-
µαντικό να αναφερθεί ότι ήδη στον πυρήνα 2.6.26 έχει
προστεθεί ο οδηγός linux-uvc ο οποίος υποστηρίζει
πολλές κάµερες υπολογιστών που βασίζονται στο σύ-
στηµα UVC. Αναµένουµε λοιπόν βελτίωση και σε
αυτόν το -µερικές φορές- προβληµατικό τοµέα.
Από την άλλη πλευρά η µετάβαση σε µια τόσο πρό-
σφατη έκδοση πυρήνα συνεπάγεται αναπόφευκτα κά-
ποιο κίνδυνο σφαλµάτων και προβληµάτων. Για το
λόγο αυτό οι προγραµµατιστές του Ubuntu παρότρυ-
ναν τους πιο τολµηρούς χρήστες να εγκαταστήσουν
τις δοκιµαστικές εκδόσεις του Intrepid Ibex και να ανα-
φέρουν ενδεχόµενες περιπτώσεις συσκευών που ενώ
λειτουργούσαν σωστά µε την προηγούµενη έκδοση
του Ubuntu, παύουν να λειτουργούν µε το νέο πυ-
ρήνα, έτσι ώστε να αντιµετωπισθούν τέτοιες περι-
πτώσεις κατά το δυνατόν έγκαιρα. Τέλος µε την
υιοθέτηση ενός τόσο νέου πυρήνα, οι χρήστες που δί-
νουν µεγαλύτερη σηµασία στην σταθερότητα του συ-
στήµατός τους, έχουν ένα λόγο παραπάνω να
καθυστερήσουν την µετάβαση τους για µερικές βδο-
µάδες στο Intrepid Ibex.
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Τα νέα των διανοµών GNU/Linux
Blu-ray σετ για το Debian “Lenny”

Κάθε νέα σταθερή έκδοση του De-
bian GNU/Linux σπάει νέα ρεκόρ
και το “Lenny” δεν αποτελεί εξαί-
ρεση. Με πάνω από 25.000 πακέτα
για 13 υποστηριζόµενες αρχιτεκτο-

νικές, η επερχόµενη έκδοση της µεγαλύτερης παγ-
κοσµίως διανοµής Linux θα διαθέτει 414 CD ή 64
DVD. Αλλά τώρα, για πρώτη φορά, το Lenny θα
διατίθεται επίσης και σε δίσκους blu-ray των 25GΒ:
“Παράγουµε δοκιµαστικά αυτόν τον καιρό µερικά
blu-ray images παράλληλα µε τα υπάρχοντα CD
και DVD images του “Lenny”.
∆εδοµένου ότι ένας τυποποιηµένος δίσκος blu-ray
έχει χωρητικότητα 25 GΒ, θα µπορούν οι χρήστες
για πρώτη φορά να έχουν όλα τα πακέτα και των
δεκατριών διαφορετικών αρχιτεκτονικών σε ένα
µόνο δισκάκι. Το µειονέκτηµα αυτού του εγχειρή-
µατος όµως, είναι ότι ενδεχοµένως θα µπορούν να
καταναλωθούν τα τεράστια ποσά χωρητικότητας
των δίσκων και του bandwidth των κεντρικών ser-
ver και των mirrors του Debian."

Linux Mint 5 για 64-bit συστήµατα
Ευχάριστη είναι η είδηση για εκεί-
νους που πάντα επιθυµούσαν µια
64-bit έκδοση του Linux Mint: “Το
Linux Mint είναι υπερήφανο να σας
αναγγείλει ότι το Linux Mint 5

“Elyssa” είναι τώρα διαθέσιµο σε AMD64 για τους
64-bit επεξεργαστές.
Ο σκοπός της έκδοσης x86_64 είναι να προσφέρει
τα ίδια χαρακτηριστικά µε την κύρια έκδοση αλλά
σε ένα 64-bit περιβάλλον. Στοχεύει να είναι όσο το
δυνατόν παρόµοιο µε την κύρια έκδοση. Λόγω της

φύσης της αρχιτεκτονικής του, η βάση των πακέ-
των και η προέλευσή τους, διαφέρει στα εξής ση-
µεία: Η έκδοση Mint x86_64 Linux έγινε fork από το
Ubuntu “Hardy” ενώ η κύρια έκδοση έγινε fork από
το Ubuntu “Edgy”.
∆ιατίθεται µε ένα Java plugin που εφαρµόστηκε
από το OpenJDK, σε αντίθεση µε της Sun για την
κύρια έκδοση. Τέλος, διατίθεται µε το XChat αντί
του xChat-Gnome και χρησιµοποιείται το Flash 9
αντί του Flash 10.”

CentOS 4.7 "Server CD"
Ανακοινώθηκε η νέα έκδοση του
CentOS 4.7 "Server CD", µια sin-
gle-CD έκδοση αποκλειστικά µόνο
για server, βασισµένο στο Red Hat
Enterprise Linux 4.7: “To single-

CD server του CentOS 4.7 έχει κυκλοφορήσει και
είναι διαθέσιµο από όλα τα ενεργά mirrors.
Σηµειώνεται ότι η εφαρµογή εγκατάστασης λει-
τουργεί µόνο στους επεξεργαστές που βασίζονται
στο i686. Τα πακέτα που συµπεριλαµβάνονται είναι
υποσύνολα όλων των διαθέσιµων πακέτων που
διαθέτει η διανοµή CentOS, εντούτοις όµως το yum
είναι προ-ρυθµισµένο για να χρησιµοποιήσει ολό-
κληρο το repository, προκειµένου να εξασφαλιστεί
ότι οι οδηγοί και οι εφαρµογές τρίτων θα διατηρούν
τη συµβατότητά τους. Το µέγεθος του ISO image
της διανοµής είναι µικρότερο από 650 ΜΒ.”

Αναµενόµενες κυκλοφορίες διανοµών
30-10-2008: Ubuntu 8.10
01-11-2008: OpenBSD 4.4
25-11-2008: Fedora 10
18-12-2008: openSUSE 11.1
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Νέα στα γρήγορα...
VLC 0.9.2: Ο γαλλικής καταγωγής
player περνάει από την εποχή 0.8.Χ
σε εποχή 0.9.Χ και µε τον ερχοµό
του 0.9.2 ο «πυρήνας» του player,
libVLC, ξαναγράφεται για την ευκο-

λότερη υποστήριξη εξωτερικών plug-in, παρουσιά-
ζεται νέο βασικό interface µε βάση το Qt toolkit
καθώς επίσης αυξάνονται και τα format που υπο-
στηρίζονται. Τα DIRAC, Real Video, H.264 PAFF,
VC-3, Fraps, M2TS, Atrac-3 και lossless APE προ-
στίθενται στον ήδη µακρύ κατάλογο των media for-
mat που αναπαράγονται από το γνωστό player.
Πρώτη µατιά: http://tinyurl.com/5xzdzr

Python 3000 rc1: Η πρώτη release
candidate έκδοση της πολυ-αναµε-
νόµενης Python 3000 ανακοινώ-
θηκε. Εκ βαθέων αλλαγές καθι-
στούν τον παλαιότερο κώδικα ασύ-

µβατο µε τον καινούριο. Επί της ουσίας πάντως,
έχουµε καινούριο, πιο λιτό συντακτικό προγραµ-
µατισµού, αλλαγές για την αποτελεσµατικότερη λει-
τουργία της print και της reduce, ενοποίηση σε
έναν ενιαίο τύπο των µεταβλητών str & unicode
καθώς και αφαίρεση διαφόρων backward-compa-
tibility στοιχείων υπόσχονται την «καλύτερη» py-
thon που υπήρξε ποτέ. Όλα αυτά, παραµένοντας
πιστοί στην αρχή του «ενός και µοναδικού προ-
φανή τρόπου να υλοποιείται κάτι». Πρώτη µατιά:
http://tinyurl.com/4vnnqa

SGI: Τον Ιανουάριο του 2008 η κοι-
νότητα OpenBSD επισήµανε κοµ-
µάτια κώδικα στα πακέτα του X.Org
Project καθώς και της Mesa 3D
Graphics Library τα οποία διανεµό-

ταν κάτω από τις SGI Free License B και the GLX
Public License, που δεν ήταν σύµφωνα µε τις
αρχές του ελεύθερου κώδικα. Η SGI δείχνοντας έµ-
πρακτα την συνεργασία της µε τον FSF δηµιούρ-

γησε µια καινούρια έκδοση της SGI Free License B
σύµφωνη µε τις οδηγίες του FSF διασφαλίζονται
έτσι τον ελεύθερο χαρακτήρα του κώδικα της ο
οποίος εµπεριέχεται στα γνωστά project. Πρώτη
µατιά: http://tinyurl.com/5x79o4

SciLab 5.0: Το λογισµικό
SciLab προσφέρει ένα από
τα πιο ώριµα technical com-
puting environments ανοι-

χτού κώδικα. Το SciLab αποσκοπεί στην αντικα-
τάσταση του MATLAB ως «the language of techni-
cal computing». Για αυτό το σκοπό η νέα έκδοση 5
προσφέρει ένα ολοκαίνουριο gui, καινούρια µη-
χανή rendering γραφικών, νέες υπολογιστικές λει-
τουργίες, βελτιστοποίηση του κώδικα για 64bit
CPUs και αλλαγή της άδειας χρήσης.
Η άδεια χρήσης του SciLab πάντα υπήρξε ένα αµ-
φιλεγόµενο θέµα αφού δεν ήταν σύµφωνη µε τις
προδιαγραφές του OSI ή της GPL. Τώρα η διαδι-
κασία επανααδειοδότησης µε την άδεια CeCILL 2,
η οποία είναι συµβατή µε την άδεια GPL 2, θέτει
τέλος σε τυχόν ενστάσεις θέτοντας το SciLab στα-
θερά κάτω από την οµπρέλα του λογισµικού, δω-
ρεάν και ανοικτού κώδικα.
Πρώτη µατιά: http://tinyurl.com/47q2sz

Fluxbox 1.1.0: Το λιτοδίαιτο από
πλευράς υπολογιστικών πόρων και
αστραπιαίο από πλευράς ταχύτη-
τας window manager σχεδόν ένα
χρόνο µετά την δηµοσιοποίηση της

έκδοσης 1.0.0 πέρασε στην πρώτη 1.Χ φάση του
και διεκδικεί µια θέση στον υπολογιστή σας. Ακόµα
γρηγορότερη εναλλαγή επιφανειών εργασίας, bug
fixes, ευκολότερο installation και ένα καινούριο de-
fault theme στοχεύουν να εδραιώσουν την παρου-
σία της διανοµής σε παλαιότερα µηχανήµατα και
γιατί όχι και σε νεότερα.
Πρώτη µατιά: http://tinyurl.com/4jnwof
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Πώς βρίσκω λύσεις-απαντήσεις σε προβλήµατα,
επιθυµίες, απορίες

Η µετάβαση από windows ή mac σε linux δεν είναι πάντα εύκολη. Όχι γιατί το linux δεν
είναι αρκετά «καλό». Κάθε άλλο! Αλλά γιατί πρόκειται για µια αλλαγή. Από ένα σύστηµα
µε το οποίο έχουµε συνηθίσει να ζούµε, παρά τα όποια προβλήµατα του (windows ή
mac), σε ένα σύστηµα νέο, άγνωστο, µε τεράστιες δυνατότητες και πολύ γρήγορα εξε-
λισσόµενο (linux). H µετάβαση απαιτεί περίοδο προσαρµογής και εκµάθησης.

Περίοδο ολίγων εβδοµάδων που κάποιες φορές
συνοδεύεται από:
ι) Προβλήµατα σε υλικό εξοπλισµό ή λογισµικό που
µας κάνουν τη ζωή δύσκολη (π.χ. «η ασύρµατη
κάρτα µου δεν δουλεύει»).
ιι) Επιθυµίες, πράγµατα που θα θέλαµε να κάνουµε
αλλά ακόµη δεν ξέρουµε αν και πώς γίνονται (π.χ.
«µπορώ να µεταφέρω τα δεδοµένα µου από το
outlook στο evolution»;).
ιιι) Απορίες που µας δηµιουργούνται και για τις
οποίες ψάχνουµε απαντήσεις (π.χ. «χρειάζοµαι fi-
rewall και antivirus»;).
Ποιος ο πλέον ενδεδειγµένος τρόπος να λυθούν τα
προβλήµατα, ικανοποιηθούν οι επιθυµίες, απαντη-
θούν οι απορίες; Η κοινότητα και το τετράπτυχο
γνωρίζω / ερευνώ / ρωτάω / δοκιµάζω.

Κοινότητα (του ubuntu)
Η κοινότητα είναι
ανοιχτή σε όλους.
Είναι το µέρος όπου
έµπειροι και άπειροι
χρήστες συζητάνε
ό,τι τους απασχολεί
και συχνά βρίσκουν
λύσεις. Αποτελείται

από προγραµµατιστές, administrators, web-desi-
gners, αλλά κυρίως απλούς χρήστες, οι οποίοι εθε-
λοντικά συµµετέχουν στην δηµιουργία-ανάπτυ-

ξη-µετάφραση του λογισµικού, στην προώθηση και
παροχή υποστήριξης σε άλλους χρήστες. Λειτουρ-
γεί µε αυτό-οργάνωση και οι αποφάσεις σε κάθε
έργο λαµβάνονται δηµοκρατικά από εκείνους που
προσφέρουν συστηµατικά σε αυτό.
Η ελληνική κοινότητα του ubuntu υπάρχει στο φό-
ρουµ, στη λίστα ηλ. ταχυδροµείου, ακόµη και «ζων-
τανά» στο κανάλι #ubuntu-gr, για τα οποία links
βρίσκονται στο www.ubuntu.gr ή www.ubuntu-
gr.org. ∆ιεθνώς, θα αναφέρουµε το αγγλόφωνο
http://ubuntuforums.org µε περισσότερα από
600.000(!) µέλη σήµερα και αχανές διαθέσιµο
υλικό.

Γνωρίζω (το σύστηµά µου)
Το πακέτο hardinfo
(εγκαθίσταται από
synaptic και τρέχει
σε τερµατικό) και οι
εντολές lspci -nn και
lsusb σε τερµατικό
µας παρέχουν τις
βασικές πληροφο-

ρίες για το σύστηµά µας. Για παράδειγµα, στα απο-
τελέσµατα της lspci -nn διαβάζω “00:1b.0 Audio
device [0403]: Intel Corporation 82801H (ICH8 Fa-
mily) HD Audio Controller [8086:284b] (rev 02)”.
Οπότε, αν προβώ σε αναζήτηση στο google µε λέ-
ξεις κλειδί «ήχος» (για να δώσει ελληνικά αποτελέ-
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σµατα) «hardy» ή «ubuntu 8.04» (για να δώσει
πρόσφατα αποτελέσµατα) και «HD Audio Control-
ler [8086:284b]» (για να δώσει σχετικά αποτελέ-
σµατα λόγω του κωδικού 8086:284b που
προσδιορίζει την κάρτα της Intel), είναι πολύ πι-
θανό να βρω λύση σε κάποιο πιθανό πρόβληµα
ήχου.
Για εφαρµογές ή εντολές έχουµε πρόσβαση στο
documentation είτε από το µενού Help της εφαρ-
µογής, είτε από τερµατικό µε την εντολή man
µπροστά από την εντολή ή εφαρµογή (π.χ. man
lspci).

Ερευνώ
Κάνουµε αναζή-
τηση/search στο ελ-
ληνικό ubuntu forum,
στο nabble-αρχείο
λίστας, στο wiki, (li-
nks για όλα αυτά βρί-
σκονται στο www.
ubuntu.gr ή www.

ubuntu-gr.org), στο ελληνικό περιοδικό www.linux-
format.gr, σε search engines (π.χ. google), καθώς
και στα αγγλόφωνα ubuntuforums (http://ubuntufo-
rums.org) και launchpad (https://launchpad.net
όπου ψάχνουµε ή δηλώνουµε bugs, κλπ).
Σηµειώνουµε τα εξής χρήσιµα: ∆ιαβάζουµε τα µη-
νύµατα του συστήµατος (π.χ. µήνυµα λάθους) και
κάνουµε αναζήτηση βάζοντας το µήνυµα ή τµήµα
αυτού σε εισαγωγικά. Οι οδηγοί – how to – tutorials
είναι συνήθως πιο χρήσιµοι από απλές δηµοσιεύ-
σεις. ∆ιαβάζουµε πρόσφατες δηµοσιεύσεις διότι
στο linux αυτό που δεν δούλευε χθες δουλεύει σή-
µερα και αυτό που έχει πρόβληµα σήµερα ίσως να
έχει επιλυθεί αύριο!

Ρωτάω
Απευθυνόµαστε για βοήθεια στην κοινότητα χωρίς
να διστάσουµε ή να ντραπούµε για τις γνώσεις

µας. Βεβαίως, από
σεβασµό σε όσους
διαθέτουν τον χρόνο
τους για να µας βοη-
θήσουν, οφείλουµε
προτού ρωτήσουµε
να ερευνήσουµε λύ-
σεις ή απαντήσεις

που έχουν ήδη δοθεί για το ίδιο ερώτηµα (βλ. προ-
ηγούµενες παραγράφους Γνωρίζω-Ερευνώ).
Επιπλέον είναι σηµαντικό όταν απευθυνόµαστε
στην κοινότητα για βοήθεια να παρέχουµε αναλυ-
τικές πληροφορίες για τα µέρη του συστήµατός µας
που εµπλέκονται στο πρόβληµα (hardware και so-
ftware), να περιγράφουµε µε λεπτοµέρεια (τι, πότε,
πώς συµβαίνει) ό,τι µας απασχολεί, να γράφουµε
τι δοκιµάσαµε µέχρι σήµερα και δεν δούλεψε, και
να ρωτάµε στο σωστό µέρος (πχ. στην σωστή ενό-
τητα και στο σχετικό νήµα ενός φόρουµ).

∆οκιµάζω
Καταρχήν βαστάµε backup των σηµαντικών αρ-

χείων µας. Επιπλέον
ενηµερώνουµε το
σύστηµά µας ώστε
να έχει τα πιο πρό-
σφατα πακέτα-εφαρ-
µογές. ∆οκιµάζουµε
κάτι µόνο εφόσον
έχουµε καταλάβει τι

κάνουµε, ειδάλλως το ερευνούµε παραπάνω ή ρω-
τάµε ξανά.
Κρατάµε σηµειώσεις του τι κάνουµε ώστε αν κάτι
πάει στραβά να µπορούµε να επαναφέρουµε το
σύστηµα στην πρότερη κατάσταση ή να επιλύ-
σουµε το πρόβληµα.
Τέλος δηµοσιεύουµε τις λύσεις στα προβλήµατα ή
τις απαντήσεις στα ερωτήµατα που µας απασχο-
λούν διότι είναι πιθανόν να φανούν χρήσιµα σε άλ-
λους χρήστες.
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UBUNTU 8.10 Intrepid Ibex - Ο Ατρόµητος Αίγαγρος
Είναι διαθέσιµη και ελεύθερη από τις 30 του Οκτώβρη η νέα έκδοση της αγαπηµένης µου δια-
νοµής. Πριν όµως, ανυπόµονος όπως πάντα, ρισκάρισα την αναβάθµιση από 8.04 LTS στην
8.10 alpha 5 µε το CD ανά χείρας, για παν ενδεχόµενο, ακόµη και για νέα εγκατάσταση.

Alt+F2, "update-manager -d" και εκτέλεση. Ξεκινά ο
διαχειριστής αναβαθµίσεων, κατεβάζει πακέτα, τα εγ-
καθιστά, αφαιρεί τα υπόλοιπα, ζητά επανεκκίνηση και
ουάου! Βρίσκοµαι µπροστά στον φορητό µε το CD εγ-
κατάστασης αχρείαστο.
Σχεδόν τα πάντα δουλεύουν άψογα, αν εξαιρέσω την
ενσωµατωµένη κάµερα και το µικρόφωνο του φορη-
τού, όπως και κάποια "ασήµαντα" Crash Reports του
Compiz και του Firefox. Κανένα πρόβληµα, σκέφτο-
µαι, πταίσµατα για έκδοση alpha. Η οµάδα των προ-

γραµµατιστών δουλεύει πυρετωδώς, τύχαινε µέσα σε
µια µέρα να αναβαθµίζεται ο ίδιος πυρήνας δύο
φορές. Τέσσερις µέρες πριν την επίσηµη κυκλοφορία
όλα έχουν διορθωθεί, στο δικό µου υλισµικό τουλάχι-
στον. Ο Ατρόµητος Αίγαγρος προµηνύεται φιλικότα-
τος και ακλόνητος!
Στον σταθερό Η/Υ (amd64) αποφάσισα να στήσω την
καθαρή εγκατάσταση του KUBUNTU 8.10 RC. Επιλέ-
γοντας το εικονίδιο "Install" στο γραφικό περιβάλλον
του Live-CD, το λειτουργικό ζήτησε επανεκκίνηση
µετά από 15 λεπτά! Επανεκκινώ, εγκαθιστώ τις ανα-
βαθµίσεις, το πακέτο "kubuntu-restricted-extras" και

αποδέχοµαι την άδεια της SUN.
Αφήνω τον παλιόφιλο Konqueror ως µοναδικό πλοη-
γητή δικτύου και στις ρυθµίσεις του, στα πρόσθετα,
επιλέγω σάρωση για πρόσθετα, βρίσκει στο φάκελο
του mozilla, εν απουσία του ιδίου, το plugin του Flash
Player. Μπαίνω στο γνωστό tube και αναζητώ το αγα-
πηµένο µου κοµµάτι αυτή την εποχή (Fred Williams -
Tell her), το επιλέγω και αρχίζει να παίζει! Ξανά
ουάου! Παρατήρησα επίσης ότι το σύστηµα χρησιµο-
ποιεί ήδη το κατάλληλο πρόγραµµα οδήγησης της
κάρτας γραφικών ΑΤΙ, εν αγνοία µου; ∆εν εγκατέ-
στησα κλειστούς οδηγούς ακόµη.
Φαίνεται ότι η Canonical πήρε το µάθηµά της µετά τη
βιαστική ενσωµάτωση στην 8.04, και µάλιστα σε έκ-
δοση LTS, του ασταθούς τότε υποσυστήµατος ήχου
Pulseaudio και του πρώιµου KDE 4 (ReMIX).
Όµως, η ευρύτερη προσέγγιση ανάπτυξης των νέων
εκδόσεων και η αντίστοιχη ανάδραση µε την κοινότητα
αποτελούν, θεωρώ, τα ισχυρότερα "όπλα" που διαθέ-
τει η διανοµή UBUNTU στο οπλοστάσιό της, εις το
όνοµα του πατρός DEBIAN. Οι βελτιώσεις της νέας
έκδοσης που περιγράφονται παρακάτω δεν µπορούν
να χαρακτηριστούν επαναστατικές, αλλά έχουν ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον για τους χρήστες, µιας και βελτιώ-
νουν αισθητά τη χρηστικότητα του Λ/Σ.
Εν συντοµία - Under the Hood: Πυρήνας Linux
2.6.27.7 (διορθώσεις, υποστήριξη σύγχρονου υλικού,
webcams). Νέα έκδοση του διακοµιστή X.Οrg (7.4).
GNOME 2.24, KDE 4.1. Samba 3.2. DKMS. Υποστή-
ριξη Flash Player 10 RC. Νέο, σκουρόχρωµο θέµα εµ-
φάνισης (DarkRoom). Βελτίωση υποστήριξης για
αναστολή ή αδρανοποίηση Η/Υ. Ταχύτερη εκκίνηση
συστήµατος και συνεδριών.
Νέος διαχειριστής συνδέσεων: Πολλαπλές ρυθµί-
σεις συνδέσεων. Ενσύρµατες - ασύρµατες, Mobile
Broadband (3G), VPN, DSL, κι όλα αυτά µε ένα δεξί

UBUNTU 8.10 Intrepid Ibex (Gnome)
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κλικ στο εικονίδιο του Network Manager. Λιγότερη
πληκτρολόγηση, περισσότερη συνδεσιµότητα.
Κρυπτογραφηµένος ιδιωτικός φάκελος: Στον αρ-
χικό του κατάλογο ο χρήστης έχει διαθέσιµο ένα ιδιω-
τικό φάκελο. Οι υπόλοιποι χρήστες δεν έχουν καµία
πρόσβαση σε αυτόν (chmod 700), αλλά και να είχαν,
είναι κρυπτογραφηµένος! Ούδεν κρυπτόν υπό τον
ήλιον; Κι όµως!
Λογαριασµός Guest: Θέλει κάποιος να χρησιµοποι-
ήσει για λίγο τον υπολογιστή σας, αλλά δεν θέλετε να
δει τα αρχεία σας, τα µηνύµατά σας και τη λίστα φίλων
του Kopete/Pidgin; Κανένα πρόβληµα, ξεκινήστε µια
νέα συνεδρία ως guest user και µην αγχώνεστε. Ο φά-
κελος του guest χρήστη είναι προσωρινός και δια-
γράφεται µε την αποσύνδεσή του. Η πεθερά σας
όµως είναι ικανή να επανεκκινήσει και να µπει σε re-
covery mode, γι'αυτό κλειδώστε τον GRUB και το
BIOS!
Καρτέλες στο Ναυτίλο: Το πρόγραµµα περιήγησης
αρχείων έχει καρτέλες(Tabs). Παραπέµπει στον Fire-
fox, ναι, και στην περιήγηση αρχείων επίσης είναι ιδι-
αίτερα χρηστική αυτή η δυνατότητα. Στην πλαϊνή
µπάρα έχουµε πλέον την επιλογή εξαγωγής συ-
σκευών.
∆ηµιουργία USB εγκατάστασης: Στη διαδροµή "Σύ-
στηµα->∆ιαχείριση συστήµατος", η εφαρµογή "Create
a USB startup disk" σας επιτρέπει τη δηµιουργία ενός
USB εκκίνησης και εγκατάστασης του Λ/Σ. Πιάνει λι-
γότερο χώρο και σας συνοδεύει παντού.
Αποµάκρυνση περιττού λογισµικού (Cruft Remo-
ver): Οι πολλές συχνές ενηµερώσεις και αναβαθµί-
σεις αφήνουν ξεπερασµένους πυρήνες, αχρείαστα ή
κατεστραµµένα πακέτα και ανενεργές βιβλιοθήκες.
Στη διαδροµή "Σύστηµα->∆ιαχείριση συστήµατος-
>Cruft Remover" έχετε την επιλογή να διατηρήσετε το
σύστηµα αρχείων καθαρό και ανάλαφρο.
Προσάρτηση συµπιεσµένων αρχείων και εικό-
νων: Η εφαρµογή "Archive Mounter" σας βοηθά στην
προσάρτηση συµπιεσµένων αρχείων και αρχείων ει-
κόνας (ISO). ∆εν χρειάζεται πλέον να τα αποσυµπιέ-
σετε για να αντιγράψετε ένα αρχείο που βρίσκεται
µέσα σε αυτά. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να κλει-
δώσετε µε κωδικό, να "τεµαχίσετε" αρχεία, ακόµα και
να τα κρυπτογραφήσετε κατά τη δηµιουργία ενός συµ-
πιεσµένου αρχείου.

Αυτόµατη εγκατάσταση οδηγών υλικού: Το λει-
τουργικό στο εξής θα επιλέγει, αφού αναγνωρίσει,
τους καταλληλότερους οδηγούς προγραµµάτων οδή-
γησης εκτυπωτών και θα τους εγκαθιστά αυτόµατα,
κάτι που ήδη συµβαίνει για κάρτες γραφικών και δι-
κτύου.
Γρήγορη αναζήτηση εφαρµογών στον Synaptic:
Πληκτρολογήστε την εφαρµογή που ψάχνετε απευ-
θείας στον Synaptic Package Manager για αµεσότερη
αναζήτηση.

Θα απολαύσετε επίσης τις τελευταίες εκδόσεις δηµο-
φιλών εφαρµογών µε νέες δυνατότητες, π.χ. The
GIMP 2.6.1, F-Spot 0.5.0.3, Pidgin 2.5.1, Brasero
0.8.2, Transmission 1.34, Rhythmbox 0.11.6, Ekiga
2.0.12, Evolution 2.24.1, Nautilus 2.24.1, Vinagre
2.24.0.
Εν κατακλείδι, για όσους θέλουν να ακολουθήσουν
την αιχµή της τεχνολογίας λογισµικού, συστήνω ανε-
πιφύλακτα την αναβάθµιση στη νέα έκδοση και πιθα-
νολογώ ότι σε επίπεδο desktop έχει περισσότερα να
προσφέρει, σε σχέση µε την προηγούµενη. Για τους
παραδοσιακούς, όπου η σταθερότητα είναι το παν,
υπάρχουν οι εκδόσεις µακράς υποστήριξης LTS.
Άλλωστε η κοινότητα χρηστών διαµορφώνει και το τε-
λικό προϊόν, το λειτουργικό σύστηµα δηλαδή και τις
εφαρµογές που το συνοδεύουν, στο οικοσύστηµα του
ανοιχτού λογισµικού/λογισµικού ανοιχτού κώδικα
(ΕΛΛΑΚ).

Keep on opensourcing :)

KUBUNTU 8.10 Intrepid Ibex (KDE)



των ilpara & antithesisΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

12

Κωνσταντίνος Τόγιας
Στο πρώτο τεύχος του περιοδικού µας έχουµε
την τιµή να γνωρίσουµε τον Κωνσταντίνο
Τόγια και να συζητήσουµε µαζί του για
ΕΛ/ΛΑΚ (Ελεύθερο Λογισµικό & Λογισµικό
Ανοιχτού κώδικα), το ubuntu linux, και την ελ-
ληνική κοινότητα.
Ο ktogias (όπως είναι διαδικτυακά γνωστός)
σπούδασε µαθηµατικός και έκανε µεταπτυ-
χιακές σπουδές στο Τµήµα Μηχανικών Η/Υ
στην Πάτρα. Έχει ξεκινήσει το διδακτορικό του
στο τµήµα πληροφορικής του Ανοικτού Πανε-
πιστηµίου και παράλληλα εργάζεται ως ερευ-
νητής στο Ίδρυµα Τεχνολογίας Υπολογιστών
(ΕΑ-ΙΤΥ). Έχει εργασιακή εµπειρία ως τεχνι-
κός Η/Υ, web applications developer και δια-
χειριστής συστηµάτων και εξυπηρετητών
δικτύου. ∆ραστηριοποιείται στο ελεύθερο λο-
γισµικό από το µακρινό 1998...

-Κώστα ποια τα πρώτα σου βήµατα σε linux;
-Σε επαφή µε το ΕΛ/ΛΑΚ ήρθα για πρώτη φορά µε το
Redhat linux 5.2 που πήρα στα χέρια µου από το ερ-
γαστήριο Η/Υ του Μαθηµατικού το 1998 αν θυµάµαι
καλά. Στο linux κόλλησα λόγω του τρόπου µε τον
οποίο αναπτύσσεται και διανέµεται και της αίσθησης
ελευθερίας που µου έδωσε.
-Γιατί ubuntu linux;
-Κάθε διανοµή έχει θετικά και αρνητικά, είναι τι σου
ταιριάζει κάθε στιγµή. Κατά καιρούς είχα fedora, gen-
too, slackware, debian. Όταν κατέβασα το ubuntu
4.10 εντυπωσιάστηκα από την εύκολη-αυτόµατη εγ-
κατάστασή όλων όσων χρειαζόταν ένα υπολογιστής
για χρήση desktop. Έτσι έµεινα σε αυτό.
Το σηµαντικό όµως είναι ότι το ubuntu είναι ένα linux!
Βασίζεται σε ελεύθερα πρότυπα και ανοικτό λογισµικό
κοινό µε τις άλλες διανοµές. Αν κάποια στιγµή πάψει
να µου αρέσει, ή η ανάπτυξή του πάρει κατεύθυνση

που δεν µε βρίσκει σύµφωνο, µπορώ να µεταπηδήσω
σε µια άλλη διανοµή χωρίς να χρειαστεί να µάθω από
την αρχή εντελώς νέα περιβάλλοντα, εργαλεία και
εφαρµογές.
Ο σηµαντικότερος λόγος όµως ίσως είναι η µεγάλη
κοινότητα του ubuntu η οποία µου παρέχει εξαιρετική
υποστήριξη όταν τη χρειάζοµαι, ενώ το κλίµα που επι-
κρατεί σε αυτή είναι κατά κανόνα ήπιο και συνεργα-
τικό χωρίς ανόητες αντιπαραθέσεις και εγωισµούς,
πράγµα που µε κάνει να νιώθω ωραία.
-Τι είναι η “κοινότητα”;
-Το ελεύθερο λογισµικό είναι η κοινότητα. Η κοινότητα
παράγει το ελεύθερο λογισµικό, η κοινότητα αποφα-
σίζει πώς αυτό θα εξελιχθεί και η κοινότητα το κατα-
ναλώνει. Ο καθένας από εµάς που τρέχει linux ή
freebsd ή firefox στον υπολογιστή του δεν είναι απλά
πελάτης ή χρήστης, αλλά µέλος µιας κοινότητας. Οι
ανάγκες, οι προτιµήσεις, οι επιλογές του, ο τρόπος µε
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τον οποίο χρησιµοποιεί το λογισµικό και µιλάει στους
γύρω του για αυτό, παίζουν σηµαντικό ρόλο στην κα-
τεύθυνση εξέλιξής του λογισµικού, στα χαρακτηρι-
στικά, την ασφάλειά του, το µέλλον του. Και όσο πιο
ενεργά συµµετέχουµε τόσο µεγαλύτερα τα οφέλη
όλων µας.
-Πόσο χρόνο αφιερώνεις καθηµερινά στην κοινό-
τητα και γιατί;
-Το βασικότερο κίνητρο για µένα είναι η συµµετοχή και
το όµορφο συναίσθηµα ότι ανήκεις σε µια οµάδα, ότι
βοηθάς και βοηθιέσαι σε ένα περιβάλλον αρκετά πιο
συνεργατικό, ευγενές και αλτρουιστικό από αυτό που
έχουµε συνηθίσει στην αναλογική µας ζωή. Σχεδόν
καθηµερινά περνάω µια γρήγορη µατιά τα email που
λαµβάνω από διάφορες λίστες ηλεκτρονικού ταχυ-
δροµείου και τις δηµοσιεύσεις στα φόρουµ όπου συµ-
µετέχω, διαβάζω slashdot & planet.ellak.gr. Συνήθως
βρίσκω µια-δυο ώρες το βράδυ µετά τη δουλειά. ∆εν
είναι λίγες οι φορές βέβαια που συζητήσεις στο irc, φι-
λοσοφικές ή βοήθειας σε άλλο µέλος, µε έχουν κρα-
τήσει ξύπνιο µέχρι νωρίς το πρωί.
-Ποια τα δικά σου οφέλη από την συµµετοχή σου
στην κοινότητα;
-Μέσω της συµµετοχής κερδίζει κανείς ικανότητες και
γνώση. Και η γνώση είναι δύναµη. Μέσω της συµµε-
τοχής επίσης παύεις να είσαι παθητικός. Μπορείς να
έχεις λόγο στις εξελίξεις. Επιπροσθέτως, όταν συµµε-
τέχεις σε ένα κανάλι ή µια λίστα ταχυδροµείου θα πεις
κάτι, θα σου πουν κάτι, θα διαβάσεις κάτι που λένε σε
κάποιον άλλο, θα γνωρίσεις ανθρώπους.
Ανάµεσα σε όλα αυτά βρίσκονται πολύτιµες πληρο-
φορίες που µπορούν να κάνουν πιο εύκολη τη ζωή
σου, και οι οποίες ίσως δεν θα έφταναν ποτέ στα
αφτιά σου αλλιώς. Αυτό µε βοηθάει και επαγγελµα-
τικά. Πέραν των γνώσεων που έχω αποκτήσει πάνω
σε συγκεκριµένα εργαλεία όπως linux, apache, php,
html, xml, javascript, perl, drupal και άλλα στα οποία
βασίζω τη δουλειά µου ως web developer, η συµµε-
τοχή µου στις κοινότητες ΕΛ/ΛΑΚ µε έχει βοηθήσει να
µάθω να αναζητώ λύσεις στο διαδίκτυο, να ρωτάω και
να ζητώ βοήθεια. Κάθε δουλειά γίνεται ευκολότερη
όταν ξέρεις πού και πώς µπορείς να βρεις βοήθεια και
δεν διστάζεις να τη ζητήσεις.
Θα ήταν ευτύχηµα αν και άλλοι επαγγελµατικοί κλά-
δοι µπορούσαν να έρθουν σε επαφή µε την κουλ-

τούρα και τη φιλοσοφία του ελεύθερου λογισµικού και
να εφαρµόσουν τις πρακτικές των κοινοτήτων µας και
στις δικές τους δουλειές.
-Πως δραστηριοποιείται κάποιος στην κοινότητα;
-∆εν χρειάζεται να είσαι... γκουρού για να συµµετά-
σχεις. Ενδιαφέρον χρειάζεται. Μπες στα κανάλια και
τις λίστες, στην αρχή ίσως δεν χρειάζεται να µιλάς
πολύ. Άκου, διάβασε, ρώτα, µάθε . Μετά πες τη
γνώµη σου και δέξου την κριτική. Ξαναδιάβασε, ξα-
ναρώτα, αναθεώρησε αν στην πορεία καταλάβεις ότι
δεν είχες δίκιο. Όσο περνάει ο καιρός και αυξάνεται η
γνώση σου και οι εµπειρίες σου, τόσο πιο χρήσιµος
θα νιώθεις για την κοινότητα, και τόσο πιο πολλά θα
µπορείς να αποκοµίζεις από αυτή.
-Είναι έτοιµο το linux και το ΕΛ/ΛΑΚ για το ευρύ
κοινό;
-Το ερώτηµα δεν είναι αν το ελεύθερο λογισµικό είναι
έτοιµο για τον κόσµο και τι του λείπει για να γίνει
έτοιµο, αλλά αν ο κόσµος είναι έτοιµος να σκεφτεί, να

ξεφύγει από τη συνήθεια και να υιοθετήσει το ελεύ-
θερο λογισµικό πρώτα-πρώτα για την ελευθερία του
που είναι πολύ σηµαντικότερη από τα οποιαδήποτε
features που λείπουν ή το κάνουν να υπερτερεί.
Πάντως οι λύσεις που δίνει το ελεύθερο λογισµικό,
τόσο σε επίπεδο λειτουργικού συστήµατος όσο και
επιµέρους εφαρµογών, είναι πάρα πάρα πολλές και
κυρίως εύχρηστες, αποδοτικές, µε πολλές δυνατότη-
τες, αξιόπιστες, ασφαλείς, και µε µικρό κόστος. Θα
έλεγα συνήθως ανώτερες από τα αντίστοιχα κλειστά
προγράµµατα, µε εξαίρεση ακόµη κάποιες εξειδικευ-
µένες περιοχές (π.χ. cad/cam). Και συνεχώς βελτιώ-
νεται και καλύπτει περισσότερους τοµείς.
Η πλειοψηφία των χρηστών θα είχε πολλά πρακτικά
οφέλη από τη χρήση ελεύθερου λογισµικού.
-Τι εύχεσαι για το µέλλον;
-Χµ... όλο και περισσότερα ελεύθερα χαµόγελα...

“Η συµµετοχή στην κοινότητα σου προσφέρει
γνώσεις και ικανότητες που βοηθάνε επαγ-
γελµατικά, λόγο στις εξελίξεις, και κυρίως το
όµορφο αίσθηµα ότι ανήκεις σε µια οµάδα, σε
ένα αρκετά πιο συνεργατικό, ευγενές και αλ-
τρουιστικό περιβάλλον από αυτό που έχουµε
συνηθίσει στην αναλογική µας ζωή!”
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Gnu Make
Το GNU Make είναι ένα πρόγραµµα που ελέγχει τη δηµιουργία των τελικών αρχείων
(εκτελέσιµα και όχι µόνο) ενός προγράµµατος από αρχεία πηγαίου κώδικα. Με το
make, λαµβάνει τέλος η διαδικασία αυτή µέσω γραµµής εντολών για κάθε ένα από τα
αρχεία ξεχωριστά, κάνοντας χρήση του makefile, ενός αρχείου κειµένου µε συγκεκρι-
µένη µορφή και δοµή. Ουσιαστικά το τελευταίο περιέχει µια λίστα από αρχεία που
προκύπτουν από τον πηγαίο κώδικα καθώς και τον τρόπο που γίνεται αυτό.

Πλεονεκτήµατα του GNU Make
Το κυριότερο πλεονέκτηµα όταν κάνουµε χρήση
του make, είναι ότι ο τελικός χρήστης µπορεί να εγ-
καταστήσει το πρόγραµµα που έχουµε δηµιουργή-
σει, χωρίς να ξέρει τις λεπτοµέρειες δηµιουργίας
του, αφού αυτές έχουν ενσωµατωθεί στο αρχείο
makefile.
Επίσης, το make µπορεί να ξέρει ανά πάσα στιγµή
ποια αρχεία πρέπει να ενηµερωθούν µε βάση τα
αρχεία κώδικα που έχουν αλλαχθεί από τον χρή-
στη. Έτσι, αν αλλάξουµε κάτι µέσα σε ένα αρχείο
και τρέξουµε το make, δε χρειάζεται να µεταγλωτ-
τιστούν όλα τα αρχεία, αλλά µόνο αυτά που έχουν
τροποποιηθεί από την τελευταία φορά που το τρέ-
ξαµε ξανά. Εκτός αυτού, µπορεί να δηµιουργήσει,
να χρησιµοποιήσει και να διαγράψει ενδιάµεσα αρ-
χεία που δε χρειάζεται να αποθηκευτούν.
Άλλο ένα πλεονέκτηµα του make ότι δεν υπάρχει
περιορισµός για χρήση κάποιας συγκεκριµένης
γλώσσας προγραµµατισµού, καθώς για κάθε αρ-
χείο, το makefile ορίζει ποια εντολή πρέπει να εκτε-
λεστεί ώστε να προκύψουν τα τελικά αρχεία. Έτσι,
µπορούµε µέσα σε ένα και µόνο makefile να εντά-
ξουµε εντολές παραγωγής ενός object file, να κα-
λέσουµε τον linker ώστε να παραχθεί ένα
εκτελέσιµο αρχείο, να ενηµερώσουµε µια βιβλιο-
θήκη και να µεταγλωττίσουµε ένα αρχείο LaTeX.
Τέλος, το make δεν περιορίζεται µονάχα στο χτί-
σιµο των τελικών αρχείων του προγράµµατός µας,

αλλά µπορεί να διαχειριστεί γενικότερα και την εγ-
κατάσταση και απεγκατάσταση του.

Κανόνες
Το make χρησιµοποιεί οδηγίες που θα βρει σε ένα
αρχείο µε όνοµα «makefile» ή «Makefile», για να
αποφασίσει τι εντολές θα εκτελέσει ώστε να πα-
ραχθούν τα επιθυµητά αρχεία. Ένας κανόνας
(rule) στο makefile του δίνει οδηγίες για το πως να
εκτελέσει µια σειρά εντολών ώστε να προκύψει το
επιθυµητό αποτέλεσµα (target), συνήθως κάποιο
αρχείο.
Επίσης ο κανόνας ορίζει µια λίστα από εξαρτήσεις
(dependencies). Αυτή η λίστα θα πρέπει να πε-
ριέχει όλα τα αρχεία (είτε αρχεία πηγαίου κώδικα
είτε όχι) που χρησιµοποιούνται σαν είσοδος στις
εντολές του κανόνα.
Μια εντολή (command) είναι µια πράξη που εκτε-
λεί το make. Ένας κανόνας µπορεί να περιέχει πα-
ραπάνω από µια εντολές, κάθε µια σε ξεχωριστή
γραµµή που ξεκινάει µε tab. Συνήθως µια εντολή
βρίσκεται σε κανόνα µε εξαρτήσεις και χρησιµο-
ποιείται για να δηµιουργηθεί κάποιο τελικό αρχείο,
όταν ενηµερωθεί κάποια από τις εξαρτήσεις αυτές.
Το make χρησιµοποιεί το makefile για να ξέρει ανά
πάσα στιγµή ποια τελικά αρχεία πρέπει να ενηµε-
ρωθούν. Αν ένα τελικό αρχείο είναι νεότερο από τις
εξαρτήσεις του, τότε είναι ήδη ενηµερωµένο και δε
χρειάζεται να δηµιουργηθεί ξανά.
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Παρακάτω υπάρχει ένα απλό παράδειγµα κανόνα:

target: dependencies ...
commands ...
...

Οι κανόνες µπορεί να περιέχουν µια αλυσίδα από
εξαρτήσεις. Αυτό σηµαίνει ότι το τελικό αρχείο που
θα δηµιουργηθεί µπορεί να εξαρτάται από αρχεία
που επίσης πρέπει να δηµιουργηθούν κατά την
εκτέλεση του make. Αν υπάρχει άλλος κανόνας
που να υποδεικνύει πώς να δηµιουργηθούν και
αυτά, τότε το make θα πρέπει απαραίτητα να εκτε-
λέσει αυτό τον κανόνα.
Επίσης, είναι καλό να χρησιµοποιούνται διαφορε-
τικά τελικά αρχεία, ώστε αν προκύψει αλλαγή σε
ένα αρχείο πηγαίου κώδικα, να µη χρειαστεί να ξα-
ναδηµιουργηθούν όλα από την αρχή αλλά µόνο
αυτά που επηρεάζονται. Παρακάτω ακολουθεί ένα
πιο πολύπλοκο παράδειγµα που δείχνει αφενός
διαφορετικά τελικά αρχεία και αφετέρου την αλλη-
λουχία των εξαρτήσεων σε κάθε ένα από αυτά:

all: hello

hello: main.o factorial.o hello.o
g++ main.o factorial.o hello.o -o hello

main.o: main.cpp
g++ -c main.cpp

factorial.o: factorial.cpp
g++ -c factorial.cpp

hello.o: hello.cpp
g++ -c hello.cpp

clean:
rm -rf *o hello

Βλέπουµε ότι υπάρχει ένας κανόνας µε το όνοµα
all, ο οποίος δηλώνεται εξ' ορισµού και εκτελείται
από το make όταν δεν έχει υποδειχθεί κάποιος
άλλος. Επίσης παρατηρούµε ότι ο κανόνας all πε-

ριέχει µόνο εξαρτήσεις και όχι εντολές. Έτσι, για να
εκτελεστεί σωστά το make, θα πρέπει να ικανο-
ποιούνται όλες οι εξαρτήσεις του κανόνα αυτού.
Όλες οι εξαρτήσεις αναζητούνται ανάµεσα στα tar-
gets και όταν βρεθεί, εκτελείται.
Με αυτόν τον τρόπο εκτελούνται διαδοχικά όλες οι
εξαρτήσεις µέχρι να φτάσουµε στο γενικό κανόνα
και από τη στιγµή που έχουν ικανοποιηθεί οι δικές
του εξαρτήσεις, δηµιουργούνται τα τελικά επιθυ-
µητά αρχεία.
Τέλος, στο παράδειγµα υπάρχει και ένας κανόνας
που ονοµάζεται clean. Είναι αρκετά χρήσιµο να
συµπεριλάβουµε αυτόν τον κανόνα στο makefile,
καθώς µπορούµε να διαγράψουµε αυτόµατα όλα
τα ενδιάµεσα αρχεία που δε χρειάζονται πλέον.

Μεταβλητές
Κατά τη σύνταξη του makefile, µπορεί να γίνει
χρήση µεταβλητών (variables), κάτι το οποίο µπο-
ρεί να αποδειχθεί πολύ χρήσιµο κατά την αλλαγή
κάποιων παραµέτρων. Ακολουθεί ένα παράδειγµα:

CC=g++
CFLAGS=-c -Wall

all:
$(CC) $(CFLAGS) hello.cpp

Σχόλια
Για την εισαγωγή σχολίων µέσα στο makefile, απλά
τυπώνουµε το χαρακτήρα # πριν τη γραµµή του
σχολίου. Για παράδειγµα:

# I am a comment!

all:
g++ hello.cpp

Παραποµπές
http://tinyurl.com/yptqed
http://tinyurl.com/yo33ve
http://tinyurl.com/6zbwzx
http://tinyurl.com/25fj9p
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Η διαδικασία StartUp για συστήµατα GNU/Linux

Πρώτο τεύχος του περιοδικού και µπορούµε να πούµε πως κάνουµε και εµείς` εκκί-
νηση (δηλ. startup) στην Ελληνική κοινότητα του ubuntu. Έτσι τι άλλο καλύτερο,
από το να µιλήσουµε για την διαδικασία boot ενός συστήµατος GNU/Linux ώστε να µά-
θουµε τι ακριβώς συµβαίνει από την στιγµή που εκκινεί το σύστηµα µέχρι και το login
µας σε αυτό.

Στο τεύχος αυτό θα κάνουµε γενική αναφορά
στα κυριότερα σηµεία, αλλά σε επόµενα τεύχη
θα αναφερθούµε µε λεπτοµέρειες σε κάθε ένα
από αυτά ξεχωριστά. Θα επιδιώξουµε επίσης
αργότερα να συγκρίνουµε τη διαδικασία που
ακολουθούν τα συστήµατα windows για το star-
tup ώστε να βρούµε τις διαφορές και -ίσως- τις
οµοιότητές τους.
Η διαδικασία καθ' εαυτή δεν είναι κάτι το ιδιαί-
τερο αλλά µια απλή ακολουθία καταστάσεων
αυστηρά ιεραρχηµένη:

1. Το σύστηµα ξεκινά και ο boot loader βρίσκει
τον kernel (πυρήνα του λειτουργικού συστήµα-
τος) στον δίσκο και τον φορτώνει
2. Ο kernel αναγνωρίζει και ενεργοποιεί συ-
σκευές και drivers
3. Κάνει mount το root filesystem
4. Ξεκινά την εφαρµογή init
5. Η εφαρµογή init θέτει τις υπόλοιπες process
in motion
6. Η τελευταία process που φορτώνεται είναι
αυτή που θα σας επιτρέψει να κάνετε login στο
σύστηµά σας.

Το να κατανοήσουµε την διαδικασία του boot
process είναι χρήσιµο ώστε να επιλύσουµε

τυχόν προβλήµατα που µπορεί να εµφανιστούν
σε αυτή.
Βλέπουµε λοιπόν παραπάνω πως ένα κρίσιµο
σηµείο είναι η κλήση της εφαρµογής init όπου
κατ' εντολή του kernel αµέσως µετά τη «φόρ-
τωση» του filesystem καλείται µε τη σειρά της να
φορτώσει µια σειρά διαδικασιών µε τελική το
login του χρήστη στο σύστηµα.
Θα ξεκινήσουµε από την init µιας και αποτελεί
κλειδί στον έλεγχο διαδικασιών του startup του
συστήµατος.

Init
∆εν υπάρχει τίποτε το ξεχωριστό µε την init.
Είναι µια εφαρµογή σαν όλες τις άλλες του
GNU/Linux και βρίσκεται µαζί τους µέσα στο
/sbin. Ο κύριος σκοπός της είναι να ξεκινά και
να τερµατίζει άλλες εφαρµογές & διαδικασίες µε
συγκεκριµένη ακολουθία.

Runlevels
Τα Runlevels ελέγχονται από την init όπως και
άλλες πολλές διαδικασίες. Κάθε δεδοµένη
στιγµή σε ένα σύστηµα linux τρέχει ένας συγκε-
κριµένος αριθµός από processes. Η κατάσταση
αυτή καλείται Runlevels και ξεχωρίζονται από
αριθµούς µεταξύ του 0 (µηδέν) µέχρι του 6 (έξι).
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Όπως οτιδήποτε άλλο σε ένα σύστηµα Linux τα
Runlevels καθορίζονται από αρχεία στο file sy-
stem. Όλα τα Runlevels µπορείτε να τα βρείτε
στο /etc όπως παρακάτω:

/etc/rc0.d Run level 0
/etc/rc1.d Run level 1
/etc/rc2.d Run level 2
/etc/rc3.d Run level 3
/etc/rc4.d Run level 4
/etc/rc5.d Run level 5
/etc/rc6.d Run level 6

Ουσιαστικά δείτε το σαν ένα είδος ενός layer
(ενός mode), όπου το σύστηµα βρίσκεται και λει-
τουργεί.
Το λειτουργικό περνάει τον περισσότερο χρόνο
του σε ένα Runlevel (µπορείτε να το δείτε δίνον-
τας απλά σε κονσόλα runlevel) αλλά όταν θέλετε
να κάνετε shutdown το σύστηµα περνάει σε δια-
φορετικό Runlevel (διαφορετικό mode) για να
µπορέσει να «κατεβάσει» τα services και να
προχωρήσει ο kernel στο shutdown.
Αν θέλατε για παράδειγµα να ξεκινήσετε το σύ-
στηµα σαν ένας απλός single user χρήστης
αποκοµµένος από δίκτυα, τότε το RunLevel 5
κάνει αυτή την δουλειά... (στο Runlevel αυτό,
δεν γίνονται configure τα network interfaces και
δεν ξεκινάνε οι σχετικοί daemons).
Από την άλλη αν δώσετε την εντολή runlevel 6
στο σύστηµα αυτό απλά... θα επανεκκινήσει (re-
boot) άµεσα.
Το ubuntu απο την έκδοση 6.10 Edgy και µετά
χρησιµοποιεί το upstart σαν ένα event- replace-
ment για το init daemon που γράφτηκε απο τον
Scott James Remnant, υπάλληλο της Canoni-
cal ltd. Το upstart λειτουργεί ασύγχρονα και δια-
χειρίζεται την έναρξη των διαδικασιών καθώς και

το κλείσιµό τους κατά την διαδικασία του shut-
down και βέβαια τις παρακολουθεί σε όλη την
διάρκεια λειτουργίας του υπολογιστή.
Σε συστήµατα Debian και στις περισσότερες
διανοµές που στηρίζονται σε αυτήν ο διαχωρι-
σµός των Runlevels είναι κάπως έτσι:

Στα περισσότερα συστήµατα τα Standard Run-
levels είναι:

Boot Loaders
Όπως είπαµε και στην αρχή, πριν να ξεκινήσει η
εφαρµογή init ο boot loader εκκινεί τον kernel.
Στην ουσία ο boot loader αποτελείται από 2 τµή-
µατα. Ένα αρκετά µινιµαλιστικό αρχικό κοµµάτι
του που περιέχει τις απολύτως βασικές πληρο-
φορίες των πρώτων λειτουργιών και ένα πιο
«elegant» που τον ολοκληρώνει µε τις υπόλοι-
πες πληροφορίες.
Το αρχικό τµήµα του boot loader λοιπόν, αναγ-
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καστικά πρέπει να χωράει στον MBR (Master
Boot Recorder) που καταλαµβάνει ένα sector
των 512 Kbyte. Το τµήµα αυτό του κώδικα πε-
ριέχει τις πληροφορίες για το initialization αλλά
επίσης και το πού βρίσκεται το υπόλοιπο τµήµα
του loader.
∆ύο boot loaders συναντιόνται στα διάφορα λει-
τουργικά Linux, ο LILO και ο GRUB.
Ο LILO δηµιουργήθηκε αρκετά πριν τον GRUB
και µία εκ των αδυναµιών του (όχι η απολύτως
κρίσιµη που οδήγησε στην αντικατάστασή του
αλλά από τις βασικές) είναι πως δεν µπορεί να
αντιληφθεί τα filesystem του υπολογιστή.

O Grub που αποτελεί και τον Loader του ubuntu
είναι πιο περίπλοκος στην λειτουργία του και
χρησιµοποιεί ένα ενδιάµεσο στάδιο κατά την
διαδικασία εκκίνησης: πρώτα φορτώνει αυτό
που ο GRUB ονοµάζει stage 1.5 boot loader
όπου αντιλαµβάνεται ένα συγκεκριµένο Linux Fi-
lesystem που του επιτρέπει µε τη σειρά του (σε
text-format πλέον) να φορτώσει απευθείας con-
figuration files απο το root filesystem.
Ο GRUB περιλαµβάνει αρκετά stage 1.5 boot lo-
aders τα οποία φαίνονται παρακάτω:

-e2fs_stage1_5, για εκκίνηση από partition που
περιέχει ext2 ή ext3 filesystem
-fat_stage1_5, για εκκίνηση από partition που
περιέχει DOS ή Microsoft Windows VFAT filesy-

stem
-ffs_stage1_5, για εκκίνηση από partition που
περιέχει Berkeley Fast filesystem
-iso9660_stage1_5, για εκκίνηση από partition
που περιέχει ISO9660 filesystem, όπως είναι το
CD-ROM
-jfs_stage1_5, για εκκίνηση από partition που
περιέχει JFS filesystem
-minix_stage1, f για εκκίνηση από partition που
περιέχει Minix filesystem
-reiserfs_stage1_5, για εκκίνηση από partition
που περιέχει ReiserFS filesystem
-ufs2_stage1_5, για εκκίνηση από partition που
περιέχει παραδοσιάκο(!) Unix filesystem
-vstafs_stage1_5, για εκκίνηση από partition
που περιέχει Plan 9 VSTa filesystem
-xfs_stage1_5, για εκκίνηση από partition που
περιέχει XFS filesystem

Ως default τα ubuntu συστήµατα περιέχουν το
stage 1.5 boot loader για να εκκινούν από
ext2/ext3, JFS, Minim, ReiserFS, VFAT και XFS
filesystems.
Κάθε φορά που εγκαθιστάται έναν νέο kernel
στο σύστηµα σας, ο packet manager (apt-get)
ενηµερώνει το configuration file του GRUB αλλά
δεν αντικαθιστά την προηγούµενη version του
kernel σας (απλά την προσθέτει στην υπάρ-
χουσα λίστα από kernels).
Η λίστα µοιάζει κάπως έτσι :

title Ubuntu, kernel 2.6.15-23-386
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.15-23-386
root=/dev/hda1 ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.15-23-386
savedefault
boot

Ο Grub BootLoader
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Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια του boot
σας, αντιµετωπίσετε πρόβληµα µε τον νέο σας
kernel µπορείτε από την λίστα να επιλέξετε τον
προηγούµενό σας ώστε να έχετε το σύστηµα και
πάλι υπό τον έλεγχό σας.
Κάθε γραµµή από την παραπάνω λίστα δίνει κά-
ποιες πληροφορίες / εντολές στο σύστηµά µας:
-title: Παρέχει την ονοµασία του πυρήνα µας
-root: παρέχει την απόλυτη διαδροµή (path) του
runtime root filesystem χρησιµοποιώντας ονο-
µατοδοσία του GRUB
-kernel: προσδιορίζει τον πυρήνα που θα χρη-
σιµοποιηθεί και παρέχει παραµέτρους χρήσης
µε την µορφή command-line
-initrd: προσδιορίζει την initial RAM disk ή το ini-
tial RAM filesystem image που πρέπει να φορ-
τωθεί από τον kernel κατά την διαδικασία του
startup
-savedefault: η δήλωση αποτελεί µια default δή-
λωση του GRUB boot entry
-boot: λέει στον GRUB να κάνει boot χρησιµο-
ποιώντας τις παραµέτρους που ετέθησαν στις
παραπάνω γραµµές

Φορτώνοντας τον Kernel
Ο Kernel που περιγράφεται στον grub είναι ένα

τυπικό συµπιεσµένο image που φορτώνεται απ'
ευθείας στην µνήµη του υπολογιστή. Το image
αυτό φέρει προκαθορισµένες οδηγίες για το
initialization και την λειτουργία του Hardware και
φυσικά την φόρτωση του περιβάλλοντος λει-
τουργίας. Ο kernel που πλέον βρίσκεται στη
µνήµη του υπολογιστή, αποθηκεύει επιπλέον τα
αρχικά RAM disk και RAM filesystem στη
µνήµη για µεταγενέστερη πρόσβαση και τελικά
ξεκινά την αποσυµπίεση του τµήµατος του
πυρήνα.
Στην φάση αυτή, εγκαθιστά τα interrupts και
ξεκινά ελέγχους και initialization για τις υπό-
λοιπες συσκευές του συστήµατος και ακολού-
θως αποσυµπιέζει και κάνει mount (φορτώνει)
όλα τα initial RAM disk και filesystems που βρί-
σκει στην εικόνα του πυρήνα που είχε δηλωθεί
στον GRUB στην γραµµή initrd. Αν υπάρχουν
επιπρόσθετα RAM disk ή filesystems ακολουθεί
η φόρτωσή τους όπως περιγράφετε στην επό-
µενη παράγραφο.
Αν δεν βρεθούν πρόσθετες πληροφορίες, τότε
ο πυρήνας ξεκινά την φόρτωση του root filesy-
stem όπως έχει περιγραφεί στον GRUB στο
σηµείο του root entry και τελικά το σύστηµα ξε-
κινά την standard system initialization process
και θα ακολουθήσει η εκτέλεση / φόρτωση των
απαιτούµενων scripts.
Η όλη διαδικασία θα αναλυθεί σε επόµενο τεύ-
χος όπου θα µιλήσουµε για την “Init Process” και
θα δούµε µια σύγκριση των Initial RAM Disks και
RAM-based Filesystems.

Πηγές
Wikipedia
wiki@Ubuntuforums.org
HP ia-64 Linux Kernel
Wiley Linux Troubleshouting∆ιαδικασία φόρτωσης του Kernel
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Σενάρια φλοιού (Shell scripts)
Αν και το Ubuntu είναι µια φιλική διανοµή και ο χειρισµός της µπορεί να γίνει σε µεγάλο
βαθµό από γραφικό περιβάλλον, υπάρχουν ακόµα καταστάσεις όπου κάποια ενέρ-
γεια, κυρίως διαχείρισης, απαιτεί τη χρήση της γραµµής εντολών. Αυτό δε συµβαίνει
µόνο επειδή δεν υπάρχει η δυνατότητα µέσω γραφικού περιβάλλοντος αλλά και επειδή
πολλά κλικ του ποντικιού µπορούν να αντικατασταθούν απλώς µε την πληκτρολόγηση
µιας εντολής.

Με απλά λόγια, η γραµµή εντολών είναι ένα περι-
βάλλον χρήστη βασισµένο σε γραµµές από εντο-
λές που πληκτρολογεί ο χρήστης. Υπεύθυνο για τη
διερµηνεία των εντολών αυτών είναι το κέλυφος
(shell) ή αλλιώς φλοιός. Το προκαθορισµένο κέλυ-
φος του Linux και αυτό µε το οποίο θα ασχολη-
θούµε παρακάτω είναι το bash. Παρόλα αυτά
υπάρχουν και άλλα κελύφη µε διαφορετικές δυνα-
τότητες από το bash, όπως το csh, το tcsh και το
ksh.
Εκτός από την απευθείας ανάγνωση και εκτέλεση
από την γραµµή εντολών, το κέλυφος µπορεί να
διαβάσει και εντολές από αρχεία τα οποία ονοµά-
ζουµε shell scripts (σενάρια φλοιού). Με τα shell
scripts µπορούµε να ελέγξουµε και να αυτοµατο-
ποιήσουµε σχεδόν τα πάντα!
Η πρώτη γραµµή του shell script θα πρέπει να είναι
η «#!/bin/bash» (όπου «/bin/bash» βάζουµε την
διαδροµή του εκτελέσιµου αρχείου του κελύφους
που θα διερµηνεύσει τον κώδικα). Τα shell script
εκτός από άλλα shell script και προγράµµατα που
εκτελούνται από τη γραµµή εντολών µπορούν να
περιέχουν µεταβλητές, δοµές όπως if, case, while,
for, until, συναρτήσεις και σχόλια.
Μεταβλητές µπορούµε να ορίζουµε χρησιµοποι-
ώντας απευθείας εκχώρηση (πχ. myname=jim) ή
χρησιµοποιώντας την εντολή read (π.χ. read my-
name, όπου θα πληκτρολογήσουµε την τιµή και θα
πατήσουµε Enter) ή αντικαθιστώντας την έξοδο
µιας εντολής (χρήση ` ` ή περικλείοντας την εντολή

σε $( ), πχ. myname=`who`, η εντολή «who» εµ-
φανίζει το χρήστη που είναι συνδεδεµένος στο σύ-
στηµα εκείνη τη στιγµή) ή χρησιµοποιώντας
command-line parameters (κατά την εκτέλεση του
script µπορούµε να δώσουµε παραµέτρους χωρι-
σµένες µε κενά ή tab, πχ. myshellscript parame-
tros1 parametros2). Η ανάγνωση και χρήση των
τιµών των µεταβλητών γίνεται για τις πρώτες τρεις
περιπτώσεις βάζοντας µπροστά από την µετα-
βλητή το $ (δολάριο), π.χ. $myname. Για την τέ-
ταρτη περίπτωση γίνεται χρησιµοποιώντας τις
ειδικές µεταβλητές $1,$2,...$9. π.χ. απο το παρά-
δειγµα µας η $1 θα περιέχει την τιµή “parame-
tros1” κτλ.
Οι µεταβλητές $1,$2,...$9 ανήκουν στις ειδικές µε-
ταβλητές. Άλλες ειδικές µεταβλητές είναι οι: $0 (το
όνοµα της εντολής), $# (το πλήθος των command-
line parameters), $? (η κατάσταση εξόδου -exit sta-
tus- της εντολής που εκτελέστηκε τελευταία), $$ (ο
αριθµός διεργασίας του φλοιού), $! (ο αριθµός
διεργασίας της διεργασίας που εκτελείται στο πα-
ρασκήνιο), $* (ένα string που περιλαµβάνει όλα τα
ορίσµατα), $@ (το ίδιο µε το $*, εκτός αν χρησιµο-
ποιούνται εισαγωγικά).
Οι λογικές δοµές είναι αυτές που χρησιµοποιούνται
σε περιπτώσεις που πρέπει να ακολουθηθούν δια-
φορετικές πορείες ενεργειών σε ένα shell script,
ανάλογα µε την επιτυχία ή την αποτυχία µιας εντο-
λής και τις διαφορετικές επιλογές του χρήστη. Η
δόµηση των εντολών if και case επιτρέπουν να
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προσδιορισθούν τέτοιες καταστάσεις σε ένα shell
script.
Οι δοµές επανάληψης επιτρέπουν τον ορισµό µιας
λίστας τιµών. Για κάθε µια τις από τις τιµές αυτές
της λίστας, εκτελείται ένα σύνολο από εντολές. Οι
εντολές που υπάρχουν για την δηµιουργία δοµών
επανάληψης σε shell script είναι η while, η for και
η until.
Οι συναρτήσεις είναι ένας τρόπος να οµαδοποι-
ήσουµε εντολές προς εκτέλεση και να τις καλούµε
µε ένα µόνο όνοµα από το shell script. (πχ my-
function() {commands})
Τα σχόλια είναι γραµµές που βοηθούν απλά τον
αναγνώστη του shell script να τον κατανοήσει κα-
λύτερα. Τα σχόλια ξεκινούν πάντα µε το χαρακτήρα
# (δίεση) και τελειώνουν µέχρι να αλλάξει η
γραµµή, ενώ αγνοούνται τελείως από το φλοιό.
Η εκτέλεσή ενός shell script µπορεί να γίνει (εφό-
σον έχουµε δώσει δικαιώµατα εκτέλεσης του αρ-
χείου) γράφοντας απλά στην γραµµή εντολών το
όνοµα του αρχείου και πατώντας Enter. Απαραί-
τητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει ο κατάλογος
που είναι αποθηκευµένο το shell script µέσα στην
ειδική µεταβλητή PATH (για να δούµε τις τιµές της,
εκτελούµε «echo $PATH» ). Στην περίπτωση που

δε συµβαίνει το παραπάνω, ή θα πρέπει να δηλώ-
σουµε τον κατάλογο στη µεταβλητή PATH, ή να
εκτελέσουµε το shell script γράφοντας την πλήρη
διαδροµή του.
Μερικά επιπλέον πράγµατα που θα πρέπει να
γνωρίζουµε καλά για την συγγραφή ενός shell
script, έκτος των άλλων, είναι οι βασικές εντολές
(πχ man, cd, test, cat, echo, cp, mv, rm, read, ls,
exit κτλ), οι βασικοί χαρακτήρες (πχ “, ', `, ~, /, >,
>>, <, |, [, ], \, ., *, ; κτλ) και οι «Κανονικές Εκφρά-
σεις» (Regular Expressions).

Παράδειγµα

#!/bin/bash
echo Hello world!
exit 0;

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να ανα-
τρέξετε σε έναν από τους πολλούς οδηγούς και
άρθρα του διαδικτύου. Για αρχή µπορείτε να δείτε
τους οδηγούς των παρακάτω διευθύνσεων, στα
αγγλικά και τα ελληνικά:
http://tinyurl.com/9xya7
http://tinyurl.com/4lw57x

∆ύο script από τη κοσόλα του τερµατικού σε πλήρη έξαρση...
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Εναλλακτικά Terminal
Μήπως έχετε βαρεθεί το gnome-terminal; Μήπως έχετε νοιώσει την ανάγκη για µια
πιο άµεση πρόσβαση στη command-line; Χρησιµοποιείτε περισσότερα από ένα πα-
ράθυρα terminal συγχρόνως και νοιώθετε µπερδεµένος; Εάν απαντήσατε ναι σε όλες
τις παραπάνω ερωτήσεις, γνωρίστε τα εναλλακτικά terminal Tilda & Terminator.

Tilda
Το Tilda είναι ένα terminal το οποίο εµπνεύστηκε ο
δηµιουργός του από τα terminal των παιχνιδιών 3D
First Person Shooters.
Στα εν λόγω παιχνίδια πατώντας το -κλασικό σε
αυτά τα παιχνίδια- πλήκτρο “~” εµφανιζόταν µε ani-
mation από την κορυφή του παραθύρου (ή και από
την κάτω πλευρά ανάλογα µε το παιχνίδι και τη διά-
θεση των προγραµµατιστών τους) ένα παράθυρο
terminal.

Η ευκολία που προσφέρει στο Ubuntu είναι προ-
φανής, αφού ανά πάσα στιγµή όποτε θέλετε πα-
τάτε το πλήκτρο που έχετε επιλέξει στις ρυθµίσεις
του Tilda (default πλήκτρο είναι το “F1“) και εµφα-
νίζεται µε animation το terminal έτοιµο να ακολου-
θήσει τις προσταγές σας. Ξαναπατώντας το ίδιο
πλήκτρο το terminal εξαφανίζεται µε τον ίδιο τρόπο
που είχε εµφανιστεί.
Η εγκατάσταση και ρύθµιση του Tilda είναι εύ-

κολη... Ανοίγουµε ένα τερµατικό και δίνουµε:

sudo apt-get install tilda

Μόλις τελειώσει η εγκατάσταση, εκτελούµε το Tilda
από το “Μενού > Βοηθήµατα > Tilda”. Την πρώτη
φορά θα θελήσετε να παραµετροποιήσετε το Tilda
στα δικά σας γούστα. Πατώντας το πλήκτρο “F1”
εµφανίζεται το terminal και έπειτα πατώντας δεξί
κλικ µέσα στο terminal µας εµφανίζει το context
menu από το οποίο επιλέγουµε preferences για να
µας εµφανίσει το παράθυρο ρυθµίσεων του Tilda.
Από τις ρυθµίσεις έχουµε µια πληθώρα επιλογών
µε τις οποίες µπορούµε να παραµετροποιήσουµε
κατά πόσο θα ανοίγει το terminal σε ύψος και πλά-
τος, τη διαφάνεια, να αλλάξουµε το default πλήκτρο
εµφάνισης του terminal και πολλά άλλα... Πειρα-
µατιστείτε ελεύθερα!!!
Το Tilda επίσης υποστηρίζει πολλαπλά terminal
χρησιµοποιώντας tabs. Κάντε δεξί κλικ στο termi-
nal και στο context menu που θα εµφανιστεί επι-
λέξτε “New Tab”. Με τον ίδιο τρόπο µπορείτε να
κλείσετε ένα terminal επιλέγοντας την αντίστοιχη
επιλογή “Close Tab”.
Τέλος, να µην ξεχάσουµε, για να εκκινείται το Tilda
κάθε φορά που κάνουµε boot θα πρέπει να το προ-
σθέσουµε στην εκκίνηση προγραµµάτων της συ-
νεδρίας µας:
Πάµε “Σύστηµα > Προτιµήσεις > Συνεδρίες” και
στην καρτέλα “Εκκίνηση Προγραµµάτων” πατάµε
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το κουµπί “Προσθήκη”. Στο παράθυρο που θα µας
εµφανίσει δίνουµε στα τρία πλαίσια κειµένου κατά
σειρά τα εξής:

Tilda
tilda
A Quake Like Terminal

Πατήστε εντάξει και είστε έτοιµοι...

Terminator
Παρόλο που το όνοµά του είναι τροµακτικό και σε
παραπέµπει σε καταστροφές, θα το λατρέψετε.
Εάν είστε από αυτούς (όπως ο γράφων) που έχουν
συγχρόνως ανοιχτά 2-3 terminal (ssh, Midnight
Commander κλπ) µαζί µε άλλες 5-6 εφαρµογές, µε
αποτέλεσµα στο τέλος να µπερδεύεστε µε τα
πολλά παράθυρα, τότε το Terminator είναι για
εσάς.
Με το Terminator µπορείτε να έχετε όσα terminal
sessions θέλετε σε ένα µόνο παράθυρο. Είναι το
αντίστοιχο του tabbed browsing του Firefox.
Το Terminator βρίσκεται στα repositories του
Ubuntu και το µόνο που χρειάζεστε για να το εγκα-
ταστήσετε είναι να δώσετε την εξής εντολή στο ter-
minal:

sudo apt-get install terminator

Μόλις τελειώσει η εγκατάσταση, εκτελούµε το Ter-
minator από το “Μενού > Βοηθήµατα > Termina-
tor”. Η χρήση του µε τους συνδυασµούς πλήκτρων
είναι απλή:

-Control+Shift+O > Άνοιγµα νέου terminal στην ορι-
ζόντια διάταξη
-Control+Shift+Ε > Άνοιγµα νέου terminal στην κά-
θετη διάταξη
-Control+Shift+W > Κλείσιµο του terminal στην τρέ-
χουσα διάταξη

-Control+Shift+Q > Κλείσιµο του παραθύρου µαζί
µε όλα τα terminal
-Control+Shift+N > Μετακίνηση στο επόµενο ter-
minal
-Control+Shift+P > Μετακίνηση στο προηγούµενο
terminal
-F11 > Εµφάνιση σε πλήρη οθόνη

Αυτά είναι τα βασικά πλήκτρα που θα χρειαστείτε
πιο συχνά. Για περισσότερες λεπτοµέρειες ανα-
τρέξτε στη man page της εφαρµογής:

man terminator

Σηµείωση: Οι συντοµεύσεις πλήκτρων δεν λει-
τουργούν εάν έχετε τη διάταξη πληκτρολογίου γυ-
ρισµένη στα ελληνικά. Γι' αυτό έχετε το νου σας εάν
η τρέχουσα διάταξη πληκτρολογίου είναι στα αγ-
γλικά προτού αποφασίσετε να σπάσετε το πλη-
κτρολόγιο!!!
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Inkscape - ∆ηµιουργία και επεξεργασία
scalable vector γραφικών

Το Inkscape είναι ένα πρόγραµµα επεξεργασίας scalable vector γραφικών, το οποίο
υποστηρίζει πλήρως τα πρότυπα XML, SVG και CSS. Η λέξη inkscape προήλθε από
τη συνένωση των λέξεων ink (µελάνη) και scape όπως στο landscape (τοπίο).

Τα scalable vector γραφικά διαφέρουν από τις συ-
νήθεις εικόνες µε pixel στον τρόπο αναπαράστα-
σης των εικόνων.
Όπως λέει και το όνοµα scalable, µπορούν να υπο-
στούν µεταβολές κλίµακας-µεγέθυνση και σµί-
κρυνση-χωρίς να αλλάξει η ποιότητα της εικόνας.
Αυτό συµβαίνει γιατί οι εικόνες δεν αναπαρίσταν-
ται πλέον ως pixel αλλά ως γεωµετρικά αντικείµενα
που βασίζονται σε µαθηµατικές εξισώσεις. Αυτό
επιτρέπει τη θεωρητικά επ' άπειρο µεγέθυνση ενός

αντικειµένου χωρίς καµία απώλεια στην ποιότητα.
Τα γραφικά αυτά σε καµία περίπτωση δεν αντικα-
θιστούν πλήρως τα raster γραφικά, αλλά δρουν
συµπληρωµατικά σε αυτά.
Το inkscape επιτρέπει την δηµιουργία και επεξερ-
γασία απλών -γραµµών, παραλληλογράµµων, πο-
λυγώνων, κύκλων και τόξων- αλλά και
πολύπλοκων γεωµετρικών αντικειµένων, όπως
καµπύλες Bezier. Έχει τη δυνατότητα επίσης ελεύ-

θερης σχεδίασης, επεξεργασίας αντικειµένων κει-
µένου καθώς και αναπαράστασης διαγραµµάτων.
Ενέργειες όπως στοίχιση και οµαδοποίηση αντι-
κειµένων, περιστροφή και τοποθέτηση αντικειµέ-
νων πάνω σε µια διαδροµή (path) καθώς και η
χρήση επιπέδων (layers), προσφέρουν στο χρή-
στη προχωρηµένες δυνατότητες στην επεξεργασία
των εικόνων. Σχεδόν όλα τα αντικείµενα στο ink-
scape ορίζονται από κάποιους κόµβους (nodes), οι
οποίοι µετά τη σχεδίαση του αντικειµένου είναι εύ-

κολο να τροποποιηθούν, να προστεθούν νέοι ή να
αφαιρεθούν υπάρχοντες. Σε όλα αυτά προστίθενται
οι πολυάριθµες επιλογές στο είδος και πάχος γραµ-
µών και χρωµάτων.
Τα αρχεία svg µπορούν να προβληθούν από τους
περισσότερους φυλλοµετρητές χωρίς κανένα πρό-
βληµα. Το inkscape έχει επίσης τη δυνατότητα να
αποθηκεύσει τα αρχεία και σε άλλες µορφές εκτός
της svg, όπως για παράδειγµα postscript, pdf,
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open document drawing, adobe illustrator, au-
tocad dxf και άλλες. Φυσικά είναι δυνατή και η
εξαγωγή της εικόνας ως bitmap. Ποικίλες µορ-
φές αρχείων είναι επίσης διαθέσιµες προς ει-
σαγωγή στο inkscape. Ο επεξεργαστής xml
που περιλαµβάνει επιτρέπει την λεπτοµερή δια-
χείριση του xml δένδρου του αρχείου.
Το inkscape είναι εύκολο τόσο στην εκµάθηση
όσο και στη χρήση ενώ παράλληλα επιτρέπει
προχωρηµένες λειτουργίες. Μπορεί να διευκο-
λύνει τη σχεδίαση ιστοσελίδων, µιας και τα svg
γραφικά προβάλλονται άµεσα σε ένα φυλλοµε-
τρητή. Για τους λάτρεις της γραµµής εντολών το
inkscape µπορεί να εκτελεσθεί χωρίς το γρα-
φικό περιβάλλον δίνοντας ακόµη περισσότερες
δυνατότητες µε τη δηµιουργία scripts για την
εκτέλεση επαναλαµβανόµενων λειτουργιών.
Αν επιπλέον µεταγλωττιστεί από τον πηγαίο
κώδικα µε την επιλογή --with-python ή --with-
perl τότε προστίθεται ακόµη ένα εργαλείο στη
διάθεση του χρήστη· η χρήση script µέσα από
το inksape πολλαπλασιάζουν τις δυνατότητές
του µε αυτοµατοποιηµένες διεργασίες. Τέλος,
αξίζει ακόµη να σηµειωθεί ότι υπάρχουν πολ-
λές επεκτάσεις για το inkscape από χρήστες,
όπως η ενσωµάτωση κειµένου και εξισώσεων
latex ή ακόµη και κελύφους bash.
Περισσότερα µπορείτε να µάθετε στην ιστοσε-
λίδα του www.inkscape.org ή να το εγκαταστή-
σετε από τις Εφαρµογές > Προσθαφαίρεση
προγραµµάτων ή από το τερµατικό µε sudo
apt-get install inkscape

Pidgin
Το Pidgin είναι ένας απλός
messenger ο οποίος υποστηρί-
ζει τα πιο γνωστά δίκτυα αν-
ταλλαγής µηνυµάτων: Yahoo,
Windows Live Messenger, AIM,

ICQ, Jabber, Gadu Gadu, ακόµα και IRC καθώς
και πολλά άλλα.
Θετικά: Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για σύνδεση
µε πολλά δίκτυα, απλό στην εµφάνιση και λει-
τουργικό, µπορεί να επεκτείνει κάποιες λειτουρ-
γίες µε την χρήση plugins.
Αρνητικά: Η απλή εµφάνιση πολλές φορές ξενί-
ζει µερικούς χρήστες, δεν έχει την δυνατότητα
χρήσης κάµερας ή µικροφώνου.

aMSN
Το aMSN είναι ένας πολύ καλός
κλώνος του windows live mes-
senger και προσφέρει σχεδόν
τις ίδιες λειτουργίες εκτός ίσως
από τα share folders.

Θετικά: ∆ιαθέτει όλες τις λειτουργίες ενός mes-
senger όπως χρήση κάµερας ή µικροφώνου και
πολλές ακόµα, µπορεί να επεκτείνει κάποιες λει-
τουργίες µε την χρήση plugins και skins.
Αρνητικά: Μερικά µικροπροβλήµατα σταθερό-
τητας.

emesene
Το emesene είναι γραµµένο
στη γλώσσα προγραµµατισµού
python µε αποτέλεσµα να είναι
πολύ ελαφρύ και γρήγορο.
Θετικά: Ταχύτητα, ωραία εµφά-

νιση, µπορεί να επεκτείνει κάποιες λειτουργίες µε
την χρήση plugins.
Αρνητικά: ∆εν έχει την δυνατότητα χρήσης κά-
µερας ή µικροφώνου.

Εφαρµογές Messaging
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Η ενότητα αυτή παρουσιάζει σύντοµες απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις χρηστών
Ubuntu. Για επιπλέον λεπτοµέρειες ή απορίες πάνω στις συγκεκριµένες απαντήσεις
δείτε τα θέµατα στο φόρουµ http://ubuntu.opengr.net ή ανοίξτε ένα νέο αν δεν υπάρ-
χει. Μπορείτε να στείλετε τις ερωτήσεις σας ώστε να απαντηθούν σε επόµενο τεύχος
του περιοδικού στο e-mail: questions.ubuntistas@gmail.com

Eρώτηση: Τα θέµατα, τα εικονίδια και οι γραµ-
µατοσειρές που πρόσθεσα επιπλέον από το
www.gnome-look.org δεν φαίνονται σωστά στο
synaptic και σε άλλες γραφικές εφαρµογές του
διαχειριστή.
Aπάντηση: Γράφουµε σε ένα τερµατικό:

sudo ln -s ~/.themes /root/.themes
sudo ln -s ~/.icons /root/.icons
sudo ln -s ~/.fonts /root/.fonts

Eρώτηση: Ποια έκδοση Ubuntu έχω εγκατε-
στηµένη;
Aπάντηση: Γράφουµε σε ένα τερµατικό:

lsb_release -a

Eρώτηση: Πως ενεργοποιώ/απενεργοποιώ το
compiz;
Aπάντηση: Για ενεργοποίηση γράφουµε σε
ένα τερµατικό:

compiz --replace

Για απενεργοποίηση γράφουµε σε ένα τερµα-
τικό:

metacity --replace

Για διευκόλυνση µπορείτε να χρησιµοποιήσετε
το fusion-icon, θα το βρείτε στο διαχειριστή
προγραµµάτων.

Eρώτηση: Μερικά αρχεία επιµένουν να µην
σβήνονται από τον κάδο.
Aπάντηση: Γράφουµε σε ένα τερµατικό:

sudo rm -rf ~/.local/share/Trash/files/*

Eρώτηση: Χάλασαν τα γραφικά µου, πως
επαναφέρω τις αρχικές ρυθµίσεις;
Aπάντηση: Επιλέγουµε από το grub να εκκι-
νήσει ο υπολογιστής σε 'Recovery mode' και
στο επόµενο µενού επιλέγουµε “Fix X” ώστε να
επανέλθει στο σύστηµα στις προκαθορισµένες
ρυθµίσεις.

Eρώτηση: Έκανα εγκατάσταση Windows ξανά
και δεν µπορώ τώρα να µπω στο Ubuntu.
Aπάντηση: Ξεκινάµε µε ένα livecd Ubuntu,
ανοίγουµε ένα τερµατικό και εκεί γράφουµε:

sudo grub grub> find /boot/grub/stage1

θα µας επιστρέψει κάτι τέτοιο:
(hdΧ,Υ) όπου αντί για Χ,Υ θα έχει κάποια νού-
µερα (διαφέρουν στον καθένα) και µετα θα
γράψουµε:

grub> root (hdΧ,Υ)

αντικαθιστώντας τα Χ,Υ µε αυτά που βρέθηκαν
πιο πάνω, µετά γράφουµε:

grub> setup (hd0)
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Νέα & Ανακοινώσεις της Κοινότητας Ubuntu-gr
Κοινότητα

Η ελληνική κοινότητα του Ubuntu έχει σαν
σκοπό την παροχή τεχνικής υποστήριξης στους
χρήστες των διαφόρων εκδόσεων (kubuntu,
edubuntu κλπ), τη µετάφραση στην ελληνική

γλώσσα καθώς και την γενικότερη προώθησή
του.
Μπορείτε να γίνετε και εσείς µέλος της κοινότη-
τας αρκεί να έχετε θέληση και λίγο χρόνο. Μερι-
κοί από τους τρόπους µε τους οποίους µπορείτε
να συνεισφέρετε είναι οι παρακάτω:
-Εγγραφή στη λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρο-
µείου: http://tinyurl.com/yqmx5f
-Συµµετοχή στο IRC κανάλι (#ubuntu-gr)
-Συµµετοχή στο forum (ubuntu.opengr.net)

Forum
Από το ξεκίνηµα του forum (αρχές Μαΐου) µέχρι
και τη στιγµή που κυκλοφορεί το περιοδικό
έχουν εγγραφεί περισσότερα από 950 µέλη και
έχουν γίνει 14000 δηµοσιεύσεις σε 1400 θέµατα
περίπου. Τα θέµατα διακρίνονται σε κατηγορίες
ανάλογα µε το desktop environment (Gnome,

KDE, Xfce), τη διανοµή (Edubuntu, Gobuntu),
τις εφαρµογές ή το hardware κλπ.

Νέα
-Η κοινότητα µας συµµετείχε ενεργά σε διάφο-
ρες περιοχές της Ελλάδας στην Ηµέρα Ελεύθε-
ρου Λογισµικού (SFD) 2008
-Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση Ubuntu 8.10 µε
ονοµασία Interpid Ibex. Στην διανοµή περιέχεται
η τελευταία έκδοση του kernel 2.6.27, η σταθερή
πλέον έκδοση του x.org 7.4 και η τελευταία έκ-
δοση Samba 3.2
-Jaunty Jackalope θα ονοµάζεται η επόµενη έκ-
δοση του Ubuntu. Η ανάπτυξή της θα ξεκινήσει
το Νοέµβριο και αναµένεται να ολοκληρωθεί τον
Απρίλιο του 2009, όπου και θα κυκλοφορήσει
ως Ubuntu 9.04.
-Εγκρίθηκε η αίτηση της Ελληνικής Οµάδας
Ubuntu (Ubuntu Greek Local Team).
-∆ιοργανώθηκαν Release Parties για τη νέα έκ-
δοση Ubuntu 8.10 Interpid Ibex σε διάφορες πό-
λεις της Ελλάδος.
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