
Φφλλο Εργαςίασ  2 

Ονοματεπώνυμο:  

Σχολείο:  

Τάξη:  
 

«Μέτρηςη πλήθουσ γραμμών, λέξεων και χαρακτήρων 
αρχείων κειμένου ςτο Λ/Σ Unix»  

 
 
 

1. Συνδεκείτε ςτο λογαριαςμό ςασ ςτο Λειτουργικό Σφςτθμα Linux 
(αν δεν είςτε ιδθ ςυνδεδεμζνοι). 

 
2. Δθμιουργείςτε ζνα νζο αρχείο κειμζνου με όνομα file1 (χρθςιμο-

ποιϊντασ τθν εντολι cat > file1) και δϊςτε ςαν περιεχόμενο τα 

ακόλουκα. Στο τζλοσ κάκε γραμμισ πατιςτε *ENTER] (). Μετά τθν 
τελευταία γραμμι πατιςτε *Ctrl]+[D] για να αποκθκευτοφν τα 
δεδομζνα του αρχείου. Το ςφμβολο «˽» αντιπροςωπεφει τον 
χαρακτιρα διαςτιματοσ (space). 

abc˽def˽xy 

01˽23˽45 

hello 

[Ctrl]+[D] 
 

3. Δϊςτε τθν εντολι με τθν οποία κα επιβεβαιϊςετε τθ δθμιουργία 
του αρχείου και κα δείτε ςτθν οκόνθ τα περιεχόμενά του. 

 
 
 
4. Συμπλθρϊςτε τον παρακάτω πίνακα με το πλικοσ των γραμμϊν, 

λζξεων και τουσ χαρακτιρων που πλθκτρολογιςατε ςτο αρχείο. 
Στουσ χαρακτιρεσ υπολογίςτε τα κενά και το *ENTER] που 
πατιςατε ςε κάκε γραμμι, όχι όμωσ και το *CTRL]+[D] ςτο τζλοσ. 
 

file1 

Γραμμέσ Λέξεισ Χαρακτήρεσ 

   



5. Δϊςτε τθν εντολι wc file1 και γράψτε τι ςασ ζδειξε το Unix. 
Συμφωνοφν οι μετριςεισ ςασ με αυτζσ που εμφανίηονται ςτθν 
οκόνθ; Αν όχι ελζγξτε τισ ξανά. 

 

 

 

6. Δϊςτε τθν εντολι wc –l file1. Τι ςθμαίνουν οι πλθροφορίεσ που 
εμφανίηονται τϊρα; 

 

 

 

7. Δϊςτε τθν εντολι wc –w file1. Τι ςθμαίνουν οι πλθροφορίεσ που 
εμφανίηονται τϊρα; 

 

 

 

8. Δϊςτε τθν εντολι wc –c file1. Τι ςθμαίνουν οι πλθροφορίεσ που 
εμφανίηονται τϊρα; 

 

 

 

9. Δϊςτε τθν εντολι με τθν οποία κα εμφανιςτεί μόνο το πλικοσ των 
γραμμών και των λέξεων του αρχείου file1. 

 

 

 

10. Με παρόμοιο τρόπο όπωσ ςτθν άςκθςθ 2 δθμιουργείςτε ζνα νζο 
αρχείο κειμζνου με όνομα file2 και περιεχόμενα: 

Windows˽7 

Linux 

Mac˽OS 
 



11. Μετριςτε τισ γραμμζσ, τισ λζξεισ και τουσ χαρακτιρεσ του αρχείου 
file2 χρθςιμοποιϊντασ τθν εντολι wc και γράψτε τα αποτελζςματα 
ςτον παρακάτω πίνακα: 
 

file2 

Γραμμέσ Λέξεισ Χαρακτήρεσ 

   

 

12. Δϊςτε τϊρα τθν εντολι wc file1 file2. Τι ςθμαίνουν τα 
αποτελζςματα που ςασ εμφανίηει;  

 

 

 

13. Τι κάνει θ εντολι wc όταν τθσ δίνουμε περιςςότερα από ζνα 
ονόματα αρχείων; 

 

 

 

 

14. Το αρχείο /etc/passwd είναι ζνα αρχείο κειμζνου που περιζχει 
από μία γραμμι για κάκε χριςτθ που ζχει λογαριαςμό ςτο 
ςφςτθμα Unix. Δϊςτε τθν εντολι με τθν οποία κα βρείτε πόςοι 
χριςτεσ ζχουν λογαριαςμό ςτο ςφςτθμα που εργάηεςτε. Γράψτε 
τθν εντολι που δϊςατε και το αποτζλεςμα που πιρατε. 

 

 

 

 

15.  Δϊςτε τθν εντολι wc (χωρίσ να δϊςετε όνομα αρχείου) και 
πατιςτε *ENTER]. Παρατθρείςτε ότι δεν εμφανίηονται αποτελζ-
ςματα, οφτε το ςιμα προτροπισ. Γράψτε μερικζσ γραμμζσ 
κειμζνου (ό,τι κζλετε) και πατιςτε *Ctrl]+[D]. Τι αντιπροςωπεφουν 
τα αποτελζςματα που εμφανίηονται; 



16. Δθμιουργείςτε ζνα αρχείο κειμζνου με όνομα file3 που όταν το 
δίνετε ςαν παράμετρο ςτθν εντολι wc να ςασ δίνει το ακόλουκο 
αποτζλεςμα.  

4      12      30  test 
Γράψτε παρακάτω τα περιεχόμενα του αρχείου, ςυμβολίηοντασ το 

κάκε πάτθμα του πλικτρου *ENTER] με  και τον κενό χαρακτιρα 
με ˽. 

 


