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ΘΕΜΑ 1ο (6 μονάδες)

Να αναφέρετε τα βασικά χαρακτηριστικά του UNIX και να αναλύσετε δυο της 
επιλογής σας.

ΘΕΜΑ 2ο (6 μονάδες)

(α) Τι είναι το αρχείο και ποια είναι τα βασικά του χαρακτηριστικά;
(β) Να περιγράψετε τα μέρη από τα οποία αποτελείται η δομή μιας εφαρμογής client-

server.   

ΘΕΜΑ 3ο (8 μονάδες)

(α) Θέλουμε να δούμε τα περιεχόμενα του ευρετηρίου (συμπεριλαμβανομένων και 
των κρυφών) στο οποίο βρισκόμαστε, καθώς και τις ιδιότητές τους. Να γράψετε 
την κατάλληλη εντολή.

(β) Με ποιο τρόπο μπορούμε να διακρίνουμε εάν ένα στοιχείο των περιεχομένων 
ενός ευρετηρίου είναι αρχείο ή ευρετήριο;

(γ) Στο ευρετήριο που βρισκόμαστε υπάρχει το αρχείο Assignment1.txt. Να 
εκτελέσετε την εντολή με την οποία θα εμφανίσουμε τα περιεχόμενα του αρχείου 
αυτού. Στη συνέχεια να εκτελέσετε την εντολή με την οποία θα προσθέσουμε τα 
περιεχόμενά του στο αρχείο Lista.txt.

(δ) Στο ευρετήριο που βρισκόμαστε (/home/ubuntu) να κατασκευάσετε το ευρετήριο 
(Leitourgika). Στη συνέχεια να μεταβείτε στο ευρετήριο αυτό. Κατασκευάζουμε 
ένα αρχείο: Το αρχείο Assignment1.txt. Επίσης δημιουργήστε τα ευρετήρια Dir1 
και Dir2. Ζητούνται οι εντολές για τα εξής: (1) Να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο 
του Assignment1.txt και να το τοποθετήσετε στο Dir1 με όνομα Copy_of_ 
Assignment1.txt. (2) Να μεταβείτε στο Dir1 και να μετακινήσετε το Copy_of_ 
Assignment1.txt στο Dir2 το οποίο βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με το Dir1. 

    

Καλή επιτυχία
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