
Πώς τρέχουμε εφαρμογές για Linux στα Windows 10 

Πώς κάνουμε εγκατάσταση και τρέχουμε Linux bash shell στα windows 10. 
Τα windows 10 διαθέτουν μετά την τελευταία τους αναβάθμιση ένα πλήρες Ubuntu bash shell με το 

οποίο μπορούμε να τρέξουμε χωρίς εγκατάσταση εικονικής μηχανής εφαρμογές για Linux. Η Microsoft 

είχε ξεκινήσει ένα project με το όνομα Astoria work για να τρέχουν εφαρμογές Android στα windows 

περιβάλλοντα. Το bash on Ubuntu on Windows είναι για τα windows ότι το wine για το Linux. 

Ο περιορισμός του είναι ότι δεν τρέχει εφαρμογές για server και δεν εμφανίζει εφαρμογές με γραφικό 

περιβάλλον. Επίσης δεν λειτουργούν όλες οι εφαρμογές (ακόμα και οι command line) γιατί ακόμα είναι 

σε έκδοση beta. 

Η εγκατάσταση  
Η εγκατάσταση γίνεται μόνο σε συστήματα με λειτουργικό windows 10 64 bit όπου έχει γίνει η 

Windows 10 Anniversary Update. 

Ανοίγουμε τις ρυθμίσεις-> Ενημέρωση και Ασφάλεια->Για προγραμματιστές και ενεργοποιούμε την 

λειτουργία προγραμματιστή. 

   

 

Στη συνέχεια ανοίγουμε τον πίνακα ελέγχου , επιλέγουμε «Προγράμματα και δυνατότητες» και 

«Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των δυνατοτήτων των Windows». Ενεργοποιούμε την δυνατότητα 

«Υποσύστημα των Windows για Linux» και πατάμε οκ. 



  

Στη συνέχεια θα μας ζητήσει να γίνει επανεκκίνηση των Windows.  

Μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή επιλέξτε έναρξη (ή εναλλακτικά πατήστε το windows key) και 

πληκτρολογήστε bash.  

 

 



 

Την πρώτη φορά που θα τρέξει η εντολή θα σας ζητήσει να επιβεβαιώσετε την άδεια χρήσης του 

προγράμματος και θα σας ζητήσει να κατεβάσει το περιβάλλον «Bash on Ubuntu on Windows». 

Εναλλακτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε το περιβάλλον χωρίς τα μενού 

επιβεβαίωσης και εγκατάστασης αν τρέξετε από command prompt την παρακάτω εντολή: 

lxrun /install /y 

Μετά την εγκατάσταση ο χρήστης θα είναι ο προκαθορισμένος (root) και τον χρησιμοποιείτε χωρίς 

κωδικό ασφαλείας (password). 

Μπορείτε να κάνετε αισθητικές παρεμβάσεις με την εγκατάσταση της κατάλληλης γραμματοσειράς και 

να αλλάξετε το χρώμα του φόντου χωρίς όμως καμία λειτουργική αναβάθμιση. 

Πώς να τρέξετε γραφικό περιβάλλον Ubuntu Linux μέσα από τα Windows 10. 
Η εφαρμογή Bash on Ubuntu on Windows είναι σχεδιασμένη για να τρέχει περιβάλλον terminal Linux 

μέσα από το περιβάλλον windows και είναι σχεδιασμένο για developers. Είναι δυνατό να τρέξει 

γραφικό περιβάλλον Linux αλλά δεν υποστηρίζεται από την Microsoft. Κάποιες από τις εφαρμογές 

μπορεί να μην τρέχουν με τον ίδιο τρόπο ή και να μην τρέχουν καθόλου. Σίγουρα πάντως δεν 

υποστηρίζονται 32 bit εφαρμογές Linux. 

Για να τρέξει το γραφικό περιβάλλον του Linux θα χρειαστούμε έναν «X server» που όμως δεν 

συμπεριλαμβάνεται στην εγκατάσταση του Bash on Ubuntu on Windows. Για να είναι δυνατό θα 

πρέπει να εγκαταστήσουμε έναν «x server» ο οποίος θα αναλάβει το  rendering της οθόνης. Υπάρχουν 

διάφοροι προτείνεται η χρήση του xming που διατίθεται δωρεάν για χρήση 

(https://sourceforge.net/projects/xming/files/latest/download). 

https://sourceforge.net/projects/xming/files/latest/download


Εγκατάσταση βήμα πρώτο 

Κατεβάζετε το πρόγραμμα εγκατάστασης από το παραπάνω link και ξεκινάτε την εγκατάσταση 

επιλέγοντας τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Μετά το τέλος της εγκατάστασης μπορείτε να δείτε τον 

xming server στην γραμμή εργαλείων.  

  

 

Βήμα δεύτερο 
Κάνετε εγκατάσταση το πρόγραμμα με το γραφικό περιβάλλον που θέλετε (πχ vim). Δίνετε από το bash 

την εντολή εγκατάστασης όπως θα κάνατε κανονικά στο Linux σύστημα σας. 

sudo apt-get install vim-gtk 

Βήμα τρίτο: Ρύθμιση της εξόδου στον xming  
Για να ανακατευθύνουμε την έξοδο του bash στον xming δίνουμε την παρακάτω εντολή: 

export DISPLAY=:0 



Μετά την εκτέλεση της η έξοδος των εφαρμογών θα κατευθύνεται στον xming όπου και θα κάνει το 

rendering. 

Βήμα τέταρτο: Εκτέλεση της εφαρμογής 
Δίνετε στο bash την εντολή για την εκτέλεση της εφαρμογής (πχ gvim). Και βλέπετε το αποτέλεσμα της 

εκτέλεσης να ενεργοποιεί τον xming.  

Σε περίπτωση που δεν τελειώσει σωστά η διαδικασία μπορείτε να δοκιμάσετε να τρέξετε την εφαρμογή 

με τον εναλλακτικό τρόπο όπου πριν το όνομα της εφαρμογής προσθέτουμε την εντολή 

ανακατεύθυνσης. Για παράδειγμα, για να εκτελεστεί ο gvim δίνουμε την ακόλουθη εντολή στο bash: 

DISPLAY=:0 gvim 

Η γενική σύνταξη είναι η εξής: 

DISPLAY=:0 command 

Υπενθυμίζουμε ότι δεν πρόκειται για λύση η οποία υποστηρίζεται από την Microsoft και μπορεί να μην 

λειτουργεί για κάποια ή και κάποιες εφαρμογές. 

 

 

  

 

Πηγή: 
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2. https://www.howtogeek.com/261575/how-to-run-graphical-linux-desktop-applications-from-

windows-10s-bash-shell/ 
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