
Πως δημιουργούμε batch αρχείο και εικονίδιο έναρξης της εφαρμογής 

που τρέχει σε Bash on Ubuntu on Windows. 
 

Ο χρήστης των windows ξεκινάει τις περισσότερες εφαρμογές του από την επιφάνεια εργασίας και τα 

εικονίδια της. Για να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα περιβάλλον που να προσομοιάζει αυτό των 

windows και να μην μπλέξουμε τον χρήστη σε πολύπλοκες διαδικασίες έναρξης του BoUoW, του Xming 

και να πληκτρολογεί εντολές, μπορούμε να φτιάξουμε ένα αρχείο δέσμης (batch file) και να βάλουμε 

μια συντόμευση του (shortcut) επιφάνεια εργασίας (desktop). 

Το batch αρχείο 
Ανοίγουμε το σημειωματάριο (notepad) με δικαιώματα διαχειριστή. Ένας τρόπος είναι να κάνουμε 

δεξί κλικ πάνω στο όνομα αρχείου και να επιλέξουμε «Εκτέλεση με δικαιώματα διαχειριστή».  

 

 

Στο αρχείο που ανοίγει προσθέτουμε τις παρακάτω εντολές: 

start "" "C:\Program Files (x86)\Xming\Xming.exe" :0 -clipboard -multiwindow 

start bash -c "DISPLAY=:0 όνομα εφαρμογής" 

  



Η πρώτη εντολή εκκινεί τον Xming server όπου θα αναλάβει την εμφάνιση του γραφικού 

περιβάλλοντος εφαρμογών του Linux. H δεύτερη γραμμή ξεκινάει την εφαρμογή μέσα από το bash και 

ανακατευθύνει το αποτέλεσμα της εντολής στον Xming (DISPLAY=:0). Για το παράδειγμα μας  το όνομα 

του batch αρχείου μας θα είναι kgeography.bat και θα περιέχει τις παρακάτω εντολές. 

start "" "C:\Program Files (x86)\Xming\Xming.exe" :0 -clipboard -multiwindow 

start bash -c "DISPLAY=:0 kgeography" 

 

Επιλέγουμε Αποθήκευση ως … πηγαίνουμε στον φάκελο Αρχεία Εφαρμογών και φτιάχνουμε έναν 

φάκελο για να βάλουμε τα batch αρχεία. Στο δικό μου παράδειγμα διάλεξα να τον ονομάσω 

educationalApps.  

Δίνουμε το όνομα του αρχείου ανάλογα με την εφαρμογή , το παράδειγμα είναι για την εφαρμογή 

Kgeography. Για να μην αποθηκεύσει ο notepad με την προκαθορισμένη επέκταση .txt πριν 

αποθηκεύσουμε επιλέγουμε  στο Αποθήκευση ώς, την επιλογή Όλα τα αρχεία. 

 

Σαν όνομα αρχείου βάζουμε το όνομα της εφαρμογής (πχ kgeography) και την επέκταση .bat  ή .cmd 

και κάνουμε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση. 

Δοκιμάζουμε με διπλό κλικ το batch αρχείο για να δούμε αν λειτουργεί σωστά και θα πρέπει να 

βλέπουμε την εφαρμογή μας να τρέχει. 

 



Το εικονίδιο της επιφάνειας εργασίας (desktop) 
Στον φάκελο που βρίσκεται το batch αρχείο μας (kgeography.bat) κάνουμε δεξί κλικ και επιλέγουμε 

Αποστολή προς και  Επιφάνεια εργασίας (δημιουργία συντόμευσης). 

 

Στην επιφάνεια εργασίας βρίσκεται τώρα μια συντόμευση του «kgeography.bat». Κάνουμε δεξί κλικ και 

επιλέγουμε από το μενού, τις «ιδιότητες» του αρχείου. 



 

 

Όταν τρέχει το batch αρχείο εμφανίζει μια σειρά από εντολές σε περιβάλλον γραμμής εντολών. 

Επιλέγουμε από το μενού «Εκτέλεση» την επιλογή «Ελαχιστοποιημένο» ώστε να μην μπερδεύει τον 

χρήστη και να βρίσκεται στην γραμμή εργαλείων κατά την διάρκεια της εκτέλεσης. Διαλέγουμε ένα 

αντιπροσωπευτικό εικονίδιο για την εφαρμογή από το «Αλλαγή εικονιδίου …» και είμαστε έτοιμοι για 

να αποθηκεύσουμε τις αλλαγές. Κάνουμε κλικ στο κουμπί «ΟΚ». 

 

 


