
Συνδεση στο koita.me

chmod : η εντολή που ρυθμίζει τα δικαίωματα αρχείων
chmod g+w a.txt : προσθέτει(+) το δικαίωμα της εγγραφής(w) στο γκρουπ(g)  για το αρχείο a.txt 

chmod g-r c.txt : αφαιρεί(-) το δικαίωμα της ανάγνωσης(r) στο γκρουπ(g) για το αρχείο c.txt

Υποχρεωτικά μέχρι την   Πέμπτη   να έχει γίνει η άσκηση: https://blogs.sch.gr/haritak/2020/12/18/bp-dikaiomata-archeion-
chmod/

Συντήρηση ενός ΛΣ

- ανακαλύπτονται προβλήματα στα προγράμματα,
μετά την κυκλοφόρια τους. 
- αυτά τα προβλήματα μπορεί να δημιουργούν:
1) να μην λειτουργεί σωστά (σε κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις)
2) να μην λειτουργεί αποδοτικά (πχ να μου καθυστερεί περισσότερο από όσο χρειάζεται το μηχάνημά μου)
3) πιθανό να μπορεί να εκμεταλλευτεί το πρόβλημα κάποιος Hacker και να αποκτήσει πρόσβαση στον υπολογιστή
4) ή κάποιο κακόβουλο πρόγραμμα (ιός).

Γι αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό να κάνω στα 
αρχεία/προγράμματα του ΛΣ : update.
Το update : ενημερώνει όλα τα αρχεία   και προγράμματα   ενός ΛΣ στην  
τελευταία   τους   έκδοση  . (επιδιορθώνει τυχόν
προβλήματα που υπάρχουν)

Πως κάνουμε Update σε ΛΣ Linux:
apt :
apt update→ ενημερώνει τους καταλόγους του ΛΣ με τις
καινούριες εκδόσεις των προγραμμάτων
apt upgrade → κάνει την ενημέρωση.

1o βήμα
Η εντολή για να γίνω root : su -
(super user)

2o βήμα
apt update
(update = ενημέρωση)
ενημερώνει τους καταλόγους του ΛΣ.
(ποιές είναι οι τελευταίες εκδόσεις των προγραμμάτων)

Αν υπάρχουν πακέτα για αναβάθμιση,
τότε :
3ο βήμα
apt upgrade
(upgrade = αναβάθμιση)

Πως κάνουμε Update σε Windows:
Στα Windows η ενημέρωση των προγραμμάτων γίνεται από τις ρυθμίσεις:

Ρυθμίσεις Windows Update → Έλεγχος για ενημερώσεις 

Σε πόσα βήματα γίνεται η ενημέρωση του συστήματος, τόσο στα Windows όσο και στο Linux. Ποιό είναι το μειονέκτημα /
πλεονέκτημα της κάθε περίπτωσης.

Υπενθύμιση: 

https://blogs.sch.gr/haritak/2020/12/18/bp-dikaiomata-archeion-chmod/
https://blogs.sch.gr/haritak/2020/12/18/bp-dikaiomata-archeion-chmod/


• apt update
• apt upgrade
• apt remove

◦ remove = αφαιρώ
• apt install

◦ install = εγκαθιστώ
apt remove πακέτο: πχ apt remove tree : Αφαιρεί το πακέτο από το σύστημα.
apt install πακέτο : πχ apt install tree : Εγκαθιστά ένα πακέτο στο σύστημα.


