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Λίγα λόγια για την Microsoft PowerShell 
 
  

• Η PowerShell αποτελείται από ένα κέλυφος γραμμής 
εντολών και την σχετική scripting γλώσσα χτισμένη 
πάνω στο .NET Framework. 

 

 .NET Framework: Αναπτύσσεται από τη Microsoft. 
Στηρίζεται πάνω στην Framework Class Library, μια 
κοινή βιβλιοθήκη κλάσεων που παρέχει 
διαλειτουργικότητα μεταξύ των γλωσσών που 
εμπεριέχονται στο Framework.  



 
 

Λίγα λόγια για την Microsoft PowerShell 
 
  Η PowerShell παρέχει πλήρη πρόσβαση στα 

COM(Component Object Model) και WMI(Windows 
Management Instrumentation), επιτρέποντας στους 
διαχειριστές να εκτελούν διαχειριστικές ενέργειες σε  
τοπικά αλλά και σε απομακρυσμένα συστήματα 
Windows 

 

 

 Παρέχει επίσης τα WS-Management και CIM(Common 
Information Mode) τα οποία  επιτρέπουν  τη διαχείριση  
απομακρυσμένων συστημάτων Linux και συσκευών 
δικτύου. 

 



Εκδόσεις της PowerShell 

 Version 1.0: 2006, Windows XP SP2, Windows Server 
2003, Windows Vista, Windows Server 2008. 

 Version 2.0: 2008, Windows 7, Windows Server 2008. 

 (PowerShell Remoting, Script Debugging) 

 Version 3.0: 2011, Windows 8, Windows Sever 2012. 

 Version 4.0: 2013, Windows 8.1, Windows Server 
2012 R2  

 Version 5.0: November 2014, Windows 8.1, Windows 
Server 2012 R2 . 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Server_2008


Μodes of PowerShell 

Normal Mode  

 

Με το Normal mode οι χρήστες  δεν μπορούν  να βλάψουν τον 
υπολογιστή τους τόσο εύκολα , λόγω των περιορισμένων 

δικαιωμάτων χρήστη που έχουν από το σύστημα. 

 

Σε περίπτωση προσπάθειας τα Windows επιστρέφουν ένα μήνυμα 
λάθους όπως πιο κάτω: 

 

Access to <name> resource was not available to the 
client or Cannot open <name> service on computer. 

 

 



Μodes of PowerShell 

Administrator  Mode  

 
To Administrator mode στο PowerShell δίνει πρόσβαση σε όλη 
την δύναμη της γλώσσας scripting,  ο χρήστης έχει πλήρη 
πρόσβαση σε ολόκληρο το φάσμα των εξαρτημάτων του 
συστήματος γι’ αυτό πρέπει να γίνονται προσεκτικά 
οποιεσδήποτε εντολές.  

 

Για παράδειγμα η Get-Disk απαιτεί την κατάλληλη πρόσβαση 
σε τοπική αποθήκευση, οπότε απαιτείται το admin mode. 

 



Η μορφή των scripts 

• Τα PowerShell scripts τελειώνουν σε  .ps1 και 
μπορούμε  να τα τρέξουμε μέσα σε  PowerShell window 

• Αν κάνεις double click τα script ανοίγουν στον 
προεπιλεγμένο επεξεργαστή κειμένου 

• Η εντολή για  να τρέξω το script πρέπει να είναι στη 
μορφή ./SampleScript.ps1 

 

 

 

 

 
Παράδειγμα Script  

 



Εκκινώντας PowerShell 

1. Κάνουμε search στο start  για το PowerShell 

 

2. Επιλέγουμε το version που θέλουμε  

 

 



Πως εκτελούμε ένα script στο PowerShell 

Αλλαγή Execution Policy  

• Με τη χρήση της εντολής Get-ExecutionPolicy μας 
εμφανίζεται το ExecutionPolicy 

• Διαφοροποιούμε το  ExecutionPolicy με τη χρήση της 
εντολής Set-ExecutionPolicy . 

 



Πως εκτελούμε ένα script στο PowerShell 

Αλλαγή Execution Policy(συνέχεια) 

 

Τα Execution Policy είναι : 

• Restricted:Απαγορεύεται η  εκτέλεση script 

• All Signed:Εκτελούνται τα scripts τα οποία έχουν 
δημιουργηθεί από έμπιστο user . 

• Remote Signed:Εκτελούνται τα scripts τα οποία έχουν 
δημιουργηθεί τοπικά ή έχουν δημιουργηθεί από 
έμπιστο user   

• Unrestricted: Aφαιρούνται όλοι οι περιορισμοί που 
αφορούν την  πολιτική εκτέλεσης εντολών . 

 



Μετακίνηση στα Folder μας  

• Με τη χρήση της εντολής cd (όπως και στο terminal 

των linux) μετακινούμαστε στα directories του 
συστήματός. Αφού μετακινηθούμε στο φάκελο που 
βρίσκεται το script μας τρέχουμε  το .ps1 αρχείο όπως 
φαίνεται πιο κάτω . 

 

 

 



Κάποιες βασικές εντολές της PowerShell 

 Get-help 

 



Βασικές Εντολές στο PowerShell 



Κάποιες βασικές εντολές της PowerShell 

 Get-Command : επιστρέφει λίστα με όλα τα διαθέσιμα 
cmdlets . 

 



Κάποιες βασικές εντολές της PowerShell 

Get-process: Επιστρέφει όλες τις διεργασίες που τρέχουν 
στον  υπολογιστή. 

Παραδείγματα get-process 

 

 

 

 

 Get-process-id $pid :επιστρέφει την διεργασία του PowerShell 

 



Κάποιες βασικές εντολές της PowerShell 

 Get-Service : Επιστρέφει  όλα τα   Windows services. 

 

 Επιστρέφει όλα τα services τα οποία τρέχουν : 

 Get-service | where-object {$_.Status -eq "Running"} 

 

 



Κάποιες βασικές εντολές της PowerShell 

 Get-Content: Διαβάζει αρχεία κειμένου, 
αντιμετωπίζοντας κάθε γραμμή σαν child object. 

 

 

 

 

 Add-Content: προσθέτει περιεχόμενο σε ένα txt αρχείο  

 

 

 

 

 

 

 



Πιο περίπλοκες εντολές  PowerShell 

 Get-Process | sort CPU | select -last 5: Επιστρέφονται 
οι 5 διεργασίες με τον περισσότερο χρόνο στην CPU. 

 



Ονόματα μεταβλητών  

 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σχεδόν οποιοδήποτε 
όνομα της μεταβλητής , τα ονόματα δεν case sensitive. 

 

 Όμως , υπάρχουν  χαρακτήρες  που δεν επιτρέπεται 
να χρησιμοποιηθούν , όπως οι ? ! @ # % & , . 

 

 Αυτοί οι χαρακτήρες μπορούν να γίνουν escape μέσω 
της χρήσης του  { } . 

 

$Microsoft $MicroSoft $microsoft  είναι τα ίδια . 

${My English Name is #kokos@}   είναι εντάξει.  

 



Είδη Μεταβλητών στη PowerShell. 

 Τα είδη των μεταβλητών στη PowerShell είναι 
βασισμένα πάνω στο .NET Framework.  

 

 Μερικά παραδείγματα μεταβλητών είναι: 

 

[adsi], [array], [bool], [byte], [char] 

[datetime], [decimal], [double] 

[int] or [int32], [long]  

[single], [scriptblock], [string] 

[WMI], [WMIclass], [xml] 



Μεταβλητή  $_ 

Η μεταβλητή $_  είναι μια αναφορά στο this με αντίστοιχη 
λειτουργικότητα με το xargs του unix. 

  

Περιέχει την τρέχουσα τιμή του pipeline στη γραμμή 
εντολών. 

 

  dir *.txt | foreach-object {$_.length} 

 

Επιστρέφει το μέγεθος όλων των αρχείων κειμένου στο 
directory  

 

 

 



Δήλωση Μεταβλητών  

Δηλώνουμε με τον ποίο κάτω τρόπο : 
 
$a=120 
$b=21.321 
$c=“Hello ” 

 
Αν εκτελέσουμε το ποιο κάτω : 
 
$a.GetType().Name 
$b.GetType().Name 
$c.GetType().Name 
 
Θα πάρουμε τα εξής αντίστοιχα  : 
 
Int32 
Double 
String 

 
 



Χρήση Μεταβλητών  

$a=333 

$b=66.123 

$Title=“manager” 

[int]$Age=22 

Constant Variables:  $server = ’10.10.10.10’ 

                                             Set-Variable server –option ReadOnly 

 

$a.GetType().Name    Int32 

$Title.length     7 

$Title.CompareTo(“manager”)  0 

 

 



Αριθμητικοί τελεστές 

 



Τελεστές σύγκρισης 



Κανονικές εκφράσεις 



Τελεστές Τύπου 



Δομές Επιλογής 

$a = 4 

If ($a -eq 5){ 

 Write-Host “$a = 5” 

} 

ElseIf ($a -eq 3){ 

  Write-Host “$a = 3” 

} 

Else{ 

   Write-Host “$a does not equal 3 or 5” 

} 



Δομές Επανάληψης 

$var=0   

while($var –lt 10){ 

 Write-Host “$var $var++” 

} 

 

for ($i=0;$i –lt 10; $++){ 

  Write-Host “$i” 

} 

 

foreach ($var in $array){ 

  Write-Host “$var” 

} 



Pipelines 

Τα Pipelines στο PowerShell ενώνουν αντικείμενα, δεν 
κατευθύνουν απλά output text από μια διαδικασία σε μια 
άλλη.  

 

Δεν υπάρχει η ανάγκη για εκτεταμένη επεξεργασία 
κειμένου (-cut, grep, κτλ) για να ταιριάζουν τα output text 
μιας διαδικασίας με τα input requirements μιας άλλης.  

Get-ChildItem C:\Scripts | Where-Object {$_.Length -gt 200KB} | Sort-Object 
Length 



Input/Output 

Read from console: 

 

$Password = Read-Host -assecurestring “Enter password“ 

 

Read from file: 

 

$ff="C:\temp\tmp.txt“ 

$inrec="" 

[System.IO.File]::Exists($ff) 

$obj=new-object System.IO.StreamReader($ff) 

$inrec=$obj.ReadLine() 

$obj.close() 



Input/Output 

Write to Console: 

 

$Password = Write-Host “Hello World” 

 

Write to File: 

 

$outarray | export -csv "somefile.csv“ 

 

 

Get-Process | Out-File c:\temp\test.txt 



PowerShell vs Bash 

 

Market share, Community:  

 

Η πλειοψηφία των web servers είναι unix-based 
και τρέχουν Bash scripts.  

 

Legacy 

 

To Bash υπάρχει από το 1989, το PowerShell από 
το 2006. 



PowerShell vs Bash 

Workflows 

 

Το PowerShell υποστηρίζει workflows, έτσι τα script του 
αποθηκεύουν την κατάσταση λειτουργίας τους, και 
μπορούν να σταματούν και να συνεχίζουν, ακόμα και 
μετά από restart της μηχανής.  

 

 

 

workflow Invoke-HelloWorld {“Hello World from workflow"} 



PowerShell vs Bash 

Παράλληλη Επεξεργασία 

 
Το PowerShell υποστηρίζει παράλληλη επεξεργασία των 
script του, αλλά και των εντολών του.  
 

foreach -parallel($object in $objectgroup) 

     { 

 … 

 sequence { … } 

 } 

 

Το Bash δεν παρέχει παρόμοια λειτουργικότητα και 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν εξωτερικές βιβλιοθήκες (π.χ 
GNU parallel).  



PowerShell vs Bash 

Έλεγχος κινδύνων 

 

Το -WhatIf είναι μια παράμετρος στις εντολές του PowerShell 
που μας επιτρέπει να δούμε τα αποτελέσματα της εκτέλεσής 
τους χωρίς να τις εκτελέσουμε. 

 

Get-Childitem C:\SomeFile\*.txt | Remove-Item –WhatIf 

 

Το –Confirm είναι μια παράμετρος στις εντολές του PowerShell 
που βγάζει ένα διάλογο επιβεβαίωσης στο χρήστη πριν από 
την εκτέλεση τους. 

 

Get-Childitem C:\SomeFile\*.txt | Remove-Item –Confirm 

 

 



Μεταφορά της εργασίας 2 σε PowerShell 

FTP Client 
 

Ζητούμενα: 

 

1. Upload σε FTP Server (anonymous) τα αρχεία 
από ένα τοπικό directory. 

 

2. Κατέβασμα και ανάλυση δεδομένων. 



Μεταφορά της εργασίας 2 σε PowerShell 

 



Μεταφορά της εργασίας 2 σε PowerShell 

 



Μεταφορά της εργασίας 2 σε PowerShell 

 



Μεταφορά της εργασίας 2 σε PowerShell 

 



Μεταφορά της εργασίας 2 σε PowerShell 

 



Μεταφορά της εργασίας 2 σε PowerShell 

 



Μεταφορά της εργασίας 2 σε PowerShell 

 



Μεταφορά της εργασίας 2 σε PowerShell 

 



Μεταφορά της εργασίας 2 σε PowerShell 

 



Μεταφορά της εργασίας 2 σε PowerShell 

 



Ευχαριστούμε για το χρόνο σας! 

 

 

 

Υπάρχουν ερωτήσεις; 


