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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Το λογισμικό ανοικτού κώδικα (open source) Clonezilla Live είναι μια μικρή διανομή GNU / 
Linux για x86/amd64 (x86-64) υπολογιστές. Πρώτα αναπτύχθηκε, το 2004, το λογισμικό 
Clonezilla SE (Server Edition). Το 2007, το Free Software Lab στο NCHC συνδύασε το Debian 
Live με το Clonezilla για την παραγωγή του Clonezilla Live, ενός λογισμικού που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί εύκολα για την κλωνοποίηση διαφόρων μηχανών. Το Clonezilla Live μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για την κλωνοποίηση μεμονωμένων υπολογιστών χρησιμοποιώντας ένα 
CD / DVD ή USB flash drive. Αν και το μέγεθος του ειδώλου αποκατάστασης (recovery 
image) περιορίζεται από την ικανότητα αποθήκευσης των μέσων εκκίνησης, αυτό το 
πρόβλημα μπορεί να εξαλειφθεί με τη χρήση ενός συστήματος αρχείων δικτύου όπως sshfs 
ή samba. 

 
Το λογισμικό αυτό είναι ένα λογισμικό ανοικτού κώδικα και έτσι δεν υπάρχει οποιοδήποτε 
κόστος για τις άδειες χρήσης. Επιπλέον, μπορεί να δημιουργήσει είδωλα αποκατάστασης 
για περίπλοκες εγκαταστάσεις στα οποία υπάρχουν πολλαπλές κατατμήσεις με 
διαφορετικά συστήματα αρχείων και λειτουργικά συστήματα. Τέλος, είναι ένα αρκετά 
αποδοτικό και γρήγορο λογισμικό. 

 
Περισσότερες πληροφορίες καθώς και λεπτομερείς οδηγούς χρήσης του λογισμικού αυτού 
μπορείτε να βρείτε στο Διαδίκτυο, στις πιο κάτω διευθύνσεις: 

 
http://clonezilla.org/clonezilla-live/ 
http://clonezilla.org/clonezilla-live/doc/ 
http://clonezilla.org/clonezilla-live/general-live-use.php 
 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΙΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

CLONEZILLA ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙ ΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΩΝ 

ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΘΑ 

ΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ! 

 

http://clonezilla.org/clonezilla-live/
http://clonezilla.org/clonezilla-live/doc/
http://clonezilla.org/clonezilla-live/general-live-use.php
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2. ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΚΟΙΝΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ) 

1.1. Επανεκκίνηση υπολογιστή 
Επανεκκινήστε τον υπολογιστή αφού τοποθετήσετε τον ψηφιακό δίσκο (CD) ή το USB flash 

drive που περιέχει το λογισμικό αποκατάστασης Clonezilla Live. Στα παραδείγματα γίνεται 

χρήση της έκδοσης 20151012-willy-amd64. 

1.2.  Αρχική οθόνη Clonezilla 
Μόλις ο υπολογιστής εκκινήσει θα παρουσιαστεί η πιο κάτω οθόνη: 

 

Εικόνα 1: Αρχική οθόνη Clonezilla Live 

 

Χρησιμοποιώντας τα βελάκια του πληκτρολογίου σας επιλέγετε την πρώτη επιλογή 

(Clonezilla live (Default settings, VGA 800x600)) και ακολούθως 

πατάτε Enter. 

Παρακαλώ σημειώστε ότι αν ο χρήστης δεν πατήσει οποιοδήποτε πλήκτρο τότε μετά 

από 20 δευτερόλεπτα, αυτόματα, το λογισμικό συνεχίζει με την προκαθορισμένη 

επιλογή (την πρώτη). 
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1.3.  Επιλογή γλώσσας 
Επιλέγετε την προεπιλεγμένη γλώσσα: 

en_US.UTF-8 English 

Εικόνα 2: Οθόνη επιλογής γλώσσας 

1.4.  Επιλογή πληκτρολογίου 
Επιλέγετε τη δεύτερη επιλογή: 

Don’t touch keymap 

Εικόνα 3: Οθόνη επιλογής πληκτρολογίου 
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1.5.  Επιλογή λειτουργίας 
Επιλέγετε την πρώτη επιλογή: 

Start_Clonezilla Start Clonezilla 

Εικόνα 4: Οθόνη επιλογής λειτουργίας 

1.6. Επιλογή τρόπου εργασίας 
Σε αυτό το βήμα επιλέγετε κατά πόσον επιθυμείτε να εργαστείτε με είδωλο 

αποκατάστασης ή με συσκευή. Στη περίπτωσή μας επιλέγετε είδωλο αποκατάστασης: 

device-image work with disks or partitions using images 

Εικόνα 5: Οθόνη επιλογής τρόπου εργασίας 

1.7.  Επιλογή είδους συσκευής τοποθεσίας ειδώλου 

αποκατάστασης 
Στο βήμα αυτό επιλέγετε το είδος της τοποθεσίας στην οποία βρίσκεται το είδωλο 

αποκατάστασης (δηλαδή αν είναι τοπική συσκευή, ή κάποια συσκευή στο δίκτυο κλπ.). Οι 

οδηγίες αυτές  αφορούν τοπική συσκευή (π.χ. USB Hard Disk). Εδώ επιλέγετε την πρώτη 

επιλογή: 

local_dev Use local device (E.g.: hard drive, USB drive) 
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Εικόνα 6: Οθόνη επιλογής είδους συσκευής 

1.8.  Τοποθέτηση εξωτερικού σκληρού δίσκου. 
Αν δεν έχετε ήδη συνδέσει τον εξωτερικό σκληρό δίσκο (USB Hard Disk) στον υπολογιστή 

σας, τότε πρέπει να το κάνετε σ’ αυτό το βήμα. Το λογισμικό σταματά την διαδικασία, όπως 

βλέπετε και στην εικόνα, και σας περιμένει να συνδέσετε τη συσκευή σας. Αφού την 

συνδέσετε και αφού περάσουν τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα, τότε πατήστε Enter για να 

προχωρήσετε. 

Εικόνα 7: Οθόνη με οδηγία τοποθέτησης δίσκου 
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1.9. Επιλογή κατάτμησης δίσκου (disk partition) 
Σε αυτό το βήμα πρέπει να επιλέξετε την κατάτμηση δίσκου (disk partition) στην οποία 

υπάρχει το είδωλο αποκατάστασης. Εδώ πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί έτσι ώστε 

να επιλέξετε την σωστή κατάτμηση. 

Λάβετε υπόψη ότι οι κατατμήσεις του πρώτου σταθερού σκληρού δίσκου θα εμφανίζονται 

με την κωδικοποίηση sdaX, όπου Χ είναι ο αύξων αριθμός κατάτμησης. Στην περίπτωσή 

που κάποιες ή όλες έχουν καταστραφεί, τότε μπορεί να εμφανίζονται κάποιες ή καμιά. 

Αν δεν υπάρχει δεύτερος σταθερός σκληρός δίσκος ή αν δεν έχετε δεύτερο εξωτερικό δίσκο 

ή USB flash drive ενωμένα στον υπολογιστή, οι κατατμήσεις του εξωτερικού  δίσκου που 

συνδέσατε στη προηγούμενη παράγραφο θα εμφανίζονται με την κωδικοποίηση sdbX, 

όπου Χ είναι ο αύξων αριθμός κατάτμησης. Μπορείτε να αναγνωρίσετε σε ποια συσκευή 

ανήκει η κάθε κατάτμηση από το κείμενο μέσα στην παρένθεση, που είναι το μοντέλο της 

συσκευής. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ονομασία των συσκευών στο λειτουργικό 

σύστημα Linux μπορείτε να επισκεφθείτε τον σύνδεσμο αυτό. 

Στην περίπτωση μας επιλέγουμε την τελευταία επιλογή που είναι η μοναδική κατάτμηση 

του εξωτερικού φορητού μας δίσκου στην οποία είναι αποθηκευμένο το είδωλο 

αποκατάστασης ή στην οποία θέλουμε να αποθηκεύσουμε το νέο είδωλο αποκατάστασης 

(ανάλογα με τη λειτουργία που θα επιλέξουμε αργότερα): 

sdb1 465GB_ntfs_IMAGES_SEC(In_External_USB_3.0)_TOSHIBA … 

Εικόνα 8: Οθόνη επιλογής κατάτμησης δίσκου (disk partition) 

1.10. Επιλογή φακέλου 
Αν το είδωλο αποκατάστασης το έχετε αποθηκεύσει σε κάποιο φάκελο, τότε πρέπει να 

επιλέξετε το σωστό φάκελο από τη λίστα που παρουσιάζεται. 

Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει τέτοιος φάκελος και το είδωλο αποκατάστασης 

βρίσκεται στον αρχικό φάκελο του συστήματος αρχείων της επιλεγμένης (από το 

προηγούμενο βήμα) κατάτμησης. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Device_file#Naming_conventions
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Εικόνα 9: Οθόνη επιλογής φακέλου 

1.11. Πίνακας επιβεβαίωσης 
Αφού ολοκληρωθούν οι πιο πάνω επιλογές, τότε το λογισμικό τυπώνει στην οθόνη τον 

πίνακα του συστήματος αρχείων που έχει προκύψει. Αυτός θα πρέπει να είναι περίπου 

όπως αυτόν που φαίνεται στην εικόνα πιο κάτω. Ο φάκελος από τη κατάτμηση που 

επιλέξαμε στα προηγούμενα βήματα να φαίνεται συνδεδεμένος (mounted) στο φάκελο 

/home/partimag. 

Εικόνα 10: Οθόνη πίνακα επιβεβαίωσης 
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2. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΜΕ ΤΥΠΙΚΕΣ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ (restoredisk in Beginner Mode) 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΙΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΟΥ ΘΑ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ! 

2.1. Επιλογή τρόπου παραμετροποίησης 
Σε αυτή τη φάση να επιλέξετε να εργαστείτε με τις τυπικές παραμέτρους. Επιλέξετε την 

πρώτη επιλογή, ως ακολούθως: 

Beginner Beginner mode: Accept the default options 

Εικόνα 11: Οθόνη επιλογής τρόπου παραμετροποίησης 

2.2. Επιλογή εντολής για αποκατάσταση ολόκληρου του δίσκου 

(restoredisk) 
Σε αυτό το στάδιο πρέπει να επιλέξετε τι θέλετε το λογισμικό να κάνει για εσάς. Για να 

αποκαταστήσετε ολόκληρο το δίσκο και όλες τις κατατμήσεις (partitions) στη αρχική τους 

κατάσταση πρέπει σε αυτό το στάδιο να επιλέξετε την 3η επιλογή: 

restoredisk  Restore an image to local disk 

Εικόνα 12: Οθόνη επιλογής αποκατάστασης ολόκληρου του δίσκου 
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2.3.  Επιλογή ειδώλου αποκατάστασης (Recovery Image) 
Σε αυτό το στάδιο επιλέγετε πιο είδωλο αποκατάστασης (recovery image) θέλετε να 

χρησιμοποιήσετε για την αποκατάσταση, ανάλογα με το τύπο του υπολογιστή που θέλετε 

να αποκαταστήσετε (βλέπε παράγραφο 6 για τυποποίηση ονομάτων ειδώλων 

αποκατάστασης). Στο παράδειγμά μας επιλέγουμε το πιο κάτω: 

HP800G1-2015-Sec-APPS-W7x64Eu1404x64-2015-11-06-14-img

 2015-11-06_1421_sda_500GB 

Εικόνα 13: Οθόνη επιλογής ειδώλου αποκατάστασης 

2.4. Επιλογή δίσκου στον οποίο θα γίνει η αποκατάσταση 
Σε αυτό το στάδιο πρέπει να επιλέξετε τα δίσκο στον οποίο θα γίνει η αποκατάσταση. Αυτός 

πρέπει να είναι ο σκληρός δίσκος του υπολογιστή σας (ως συνήθως ο sda όπως 

περιγράφεται στη Παράγραφο 1.9). Επιλέξετε λοιπόν το δίσκο όπως πιο κάτω: 

sda 537GB_... 

Εικόνα 14: Οθόνη επιλογής δίσκου στον οποίο θα γίνει η αποκατάσταση 

Αφού κάνετε την επιλογή σας, ακολούθως θα εμφανιστεί ένα πληροφοριακό μήνυμα. 

Πατήσετε Enter για να προχωρήσετε. 
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Εικόνα 15: Οθόνη με πληροφοριακό μήνυμα 

2.5. Επιβεβαίωση επιλογής 
Επειδή στην περίπτωση που συνεχίσετε παρακάτω όλα τα δεδομένα που υπάρχουν στο 

δίσκο σας αυτή τη στιγμή θα διαγραφούν, το λογισμικό σας δίνει τη δυνατότητα να 

επιβεβαιώσετε την επιλογή σας αυτή. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΝ! 

Θα σας ζητηθεί δύο φορές να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να συνεχίσετε. Για να συνεχίσετε 

πρέπει και στις δύο φορές να πληκτρολογήσετε το λατινικό γράμμα “y” και να πατήσετε 

Enter. 
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Εικόνα 16: Οθόνη πρώτης επιβεβαίωσης επιλογής 

 

Εικόνα 17: Οθόνη δεύτερης επιβεβαίωσης επιλογής 
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2.6. Έναρξη αποκατάστασης δίσκου 
Από αυτό το σημείο πλέον το λογισμικό αρχίζει την αποκατάσταση του δίσκου. Μην 

σταματήσετε τον υπολογιστή εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πλήρως. 

Για κάθε μια κατάτμηση θα εμφανίζονται παράθυρα όπως πιο κάτω: 

Εικόνα 18: Οθόνη ελέγχου προόδου αποκατάστασης 1 

Εικόνα 19: Οθόνη ελέγχου προόδου αποκατάστασης 2 

2.7. Ολοκλήρωση αποκατάστασης και επανεκκίνηση 
Όταν το λογισμικό τελειώσει την αποκατάσταση όλων των κατατμήσεων θα εμφανίσει το 

μήνυμα ολοκλήρωσης (φαίνεται με κίτρινα γράμματα στην εικόνα) και θα πρέπει να 

πατήσετε “Enter” για να συνεχίσετε. 
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Εικόνα 20: Ολοκλήρωση αποκατάστασης 

Ακολούθως εμφανίζεται η οθόνη επιλογών ολοκλήρωσης. Έχετε τις ακόλουθες επιλογές: 

poweroff  Poweroff 

reboot  Reboot 

cmd  Enter command line prompt 

rerun1  Start over (Unmount /home/partimag) 

rerun2  Start over (Keep /home/partimag mounted) 

Επιλέξτε επανεκκίνηση του υπολογιστή (reboot) για να βεβαιωθείτε ότι η αποκατάσταση 

του δίσκου έγινε ομαλά. 

Εικόνα 21: Επιλογές ολοκλήρωσης 
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Πριν προχωρήσει σε επανεκκίνηση, το λογισμικό θα σας ζητήσει να αφαιρέσετε τον 

ψηφιακό δίσκο ή το USB flash drive. Αφού τον αφαιρέσετε πατήστε “Enter” για να συνεχίσει 

η επανεκκίνηση. 

Εικόνα 22: Επανεκκίνηση συστήματος 
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3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΑΣ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΚΑΤΑΜΗΣΕΩΝ - 

PARTITIONS ΜΕ ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ (restoreparts in 

Beginner Mode) 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΙΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΟΥ ΘΑ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ! 

3.1. Επιλογή τρόπου παραμετροποίησης 
Σε αυτή τη φάση να επιλέξετε να εργαστείτε με τις τυπικές παραμέτρους. Επιλέξετε την 

πρώτη επιλογή, ως ακολούθως: 

Beginner Beginner mode: Accept the default options 

Εικόνα 23: Οθόνη επιλογής τρόπου παραμετροποίησης 

3.2. Αποκατάσταση  μιας ή περισσοτέρων κατατμήσεων 
Για να επαναφέρετε συγκεκριμένη κατάτμηση (partition) στη αρχική της κατάσταση πρέπει 

σε αυτό το στάδιο να επιλέξετε την 4η επιλογή: 

restoreparts  Restore_an_image_to_local_partitions 

Εικόνα 24: Οθόνη επιλογής αποκατάστασης μιας ή περισσοτέρων κατατμήσεων 
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3.3.  Επιλογή ειδώλου αποκατάστασης (Recovery Image) 
Σε αυτό το στάδιο επιλέγετε πιο είδωλο αποκατάστασης (recovery image) θέλετε να 

χρησιμοποιήσετε για την αποκατάσταση, ανάλογα με το τύπο του υπολογιστή που θέλετε 

να αποκαταστήσετε (βλέπε παράγραφο 6 για τυποποίηση ονομάτων ειδώλων 

αποκατάστασης). Στο παράδειγμά μας επιλέγουμε το πιο κάτω: 

HP800G1-2015-Sec-APPS-W7x64Eu1404x64-2015-11-06-14-img

 2015-11-06_1421_sda_500GB 

Εικόνα 25: Οθόνη επιλογής ειδώλου αποκατάστασης 

3.4. Επιλογή κατατμήσεων (partitions) οι οποίες θα 

αποκατασταθούν 
Σε αυτό το στάδιο πρέπει να επιλέξετε τις κατατμήσεις τις οποίες θέλετε να 

αποκαταστήσετε (περισσότερα σχετικά με την ονοματολογία των κατατμήσεων, βλέπε τη 

παράγραφο 1.9). Οι κατατμήσεις που υπάρχουν στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή πρέπει 

να αντιστοιχούν στις κατατμήσεις που υπάρχουν στο είδωλο αποκατάστασης και να είναι 

ίσες ή μεγαλύτερες σε μέγεθος από αυτές στο είδωλο αποκατάστασης.  Στο παράδειγμά 

μας επιλέγουμε την κατάτμηση (χρησιμοποιώντας το Space Bar):  

sda1 

Εικόνα 26: Οθόνη επιλογής κατάτμησης προς αποκατάσταση 



20 

3.5. Επιλογή δίσκου στον οποίο θα γίνει η αποκατάσταση 
Σε αυτό το στάδιο πρέπει να επιλέξετε την κατάτμηση του δίσκου στον οποίο θα γίνει η 

αποκατάσταση. Αυτή πρέπει να είναι μια κατάτμηση από το σκληρό δίσκο του υπολογιστή 

σας (ως συνήθως ο sdaΧ όπως περιγράφεται στη Παράγραφο 1.9). Επιλέγουμε λοιπόν την 

κατάτμηση όπως πιο κάτω: 

sda1 250Μ_ntfs... 

 Εικόνα 27: Οθόνη επιλογής κατάτμησης του σκληρού δίσκου που θα αποκατασταθεί 

Αφού κάνετε την επιλογή σας, ακολούθως θα εμφανιστεί ένα πληροφοριακό μήνυμα. 

Πατήσετε Enter για να προχωρήσετε. 

Εικόνα 28: Πληροφοριακό μήνυμα επιβεβαίωσης 
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Ακολούθως θα εμφανιστεί ένα δεύτερο πληροφοριακό μήνυμα. Πατήσετε Enter για να 

προχωρήσετε. 

Εικόνα 29: Δεύτερο πληροφοριακό μήνυμα επιβεβαίωσης 

3.6.  Επιβεβαίωση επιλογής 
Επειδή στην περίπτωση που συνεχίσετε παρακάτω όλα τα δεδομένα που υπάρχουν στις 

επιλεγμένες κατατμήσεις αυτή τη στιγμή θα διαγραφούν, το λογισμικό σας δίνει τη 

δυνατότητα να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας αυτή. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΤΜΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΝ! 

Θα σας ζητηθεί δύο φορές να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να συνεχίσετε. Για να συνεχίσετε 

πρέπει και στις δύο φορές να πληκτρολογήσετε το λατινικό γράμμα “y” και να πατήσετε 

Enter. 
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Εικόνα 30: Οθόνη πρώτης επιβεβαίωσης επιλογής 

 

Εικόνα 31: Οθόνη δεύτερης επιβεβαίωσης επιλογής 



23 

3.7. Έναρξη αποκατάστασης κατατμήσεων 
Από αυτό το σημείο πλέον το λογισμικό αρχίζει την αποκατάσταση των επιλεγμένων 

κατατμήσεων. Μην σταματήσετε τον υπολογιστή εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 

πλήρως. 

Για κάθε μια κατάτμηση που θα αποκαθίσταται θα εμφανίζονται παράθυρα όπως πιο κάτω: 

Εικόνα 32: Οθόνη ελέγχου προόδου αποκατάστασης 1 

Εικόνα 33: Οθόνη ελέγχου προόδου αποκατάστασης 2 

3.8. Ολοκλήρωση αποκατάστασης και επανεκκίνηση 
Όταν το λογισμικό τελειώσει την αποκατάσταση της/των κατάτμησης/εων θα εμφανίσει το 

μήνυμα ολοκλήρωσης (φαίνεται με κίτρινα γράμματα στην εικόνα) και θα πρέπει να 

πατήσετε “Enter” για να συνεχίσετε. 
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Εικόνα 34: Ολοκλήρωση αποκατάστασης 

Ακολούθως εμφανίζεται η οθόνη επιλογών ολοκλήρωσης. Έχετε τις ακόλουθες επιλογές: 

poweroff  Poweroff 

reboot  Reboot 

cmd   Enter command line prompt 

rerun1  Start over (Unmount /home/partimag) 

rerun2  Start over (Keep /home/partimag mounted) 

Επιλέξτε επανεκκίνηση του υπολογιστή (reboot) για να βεβαιωθείτε ότι η αποκατάσταση 

του δίσκου έγινε ομαλά. 

Εικόνα 35: Επιλογές ολοκλήρωσης 
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Πριν προχωρήσει σε επανεκκίνηση, το λογισμικό θα σας ζητήσει να αφαιρέσετε τον 

ψηφιακό δίσκο ή το USB flash drive. Αφού τον αφαιρέσετε πατήστε “Enter” για να συνεχίσει 

η επανεκκίνηση. 

Εικόνα 36: Επανεκκίνηση συστήματος 
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4. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΩΛΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ 

ΔΙΣΚΟΥ ΜΕ ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ (savedisk in Beginner 

Mode) 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΙΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙ ΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΙΔΩΛΟ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ! 

4.1. Επιλογή τρόπου παραμετροποίησης 
Σε αυτή τη φάση να επιλέξετε να εργαστείτε με τις τυπικές παραμέτρους. Επιλέξετε την 

πρώτη επιλογή, ως ακολούθως: 

Beginner Beginner mode: Accept the default options 

Εικόνα 37: Οθόνη επιλογής τρόπου παραμετροποίησης 

4.2. Δημιουργία ειδώλου αποκατάστασης ολόκληρου του δίσκου 
Για να δημιουργήσετε είδωλο αποκατάστασης για ολόκληρο το δίσκο (και για όλες τις 

κατατμήσεις) πρέπει σε αυτό το στάδιο να επιλέξετε την 1η επιλογή: 

savedisk  Save_local_disk_as_an_image 

Εικόνα 38: Οθόνη επιλογής δημιουργίας ειδώλου αποκατάστασης ολόκληρου του δίσκου 
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4.3. Είσοδος ονόματος αρχείου ειδώλου αποκατάστασης 

(Recovery Image) 
Σε αυτό το στάδιο εισάγετε το όνομα που θα δώσετε στο είδωλο αποκατάστασης (recovery 

image). Δώστε κάποιο όνομα που να έχει σημασία για σας και να μπορείτε εύκολα να 

καταλαβαίνετε για πιο είδος υπολογιστή είναι και πότε έγινε (βλέπε παράγραφο 6 για 

τυποποίηση ονομάτων ειδώλων αποκατάστασης). Στο παράδειγμά μας επιλέγουμε ένα 

τυχαίο όνομα, όπως πιο κάτω: 

MY_IMAGE_2011-01-10-13-img 

Εικόνα 39: Οθόνη εισόδου ονόματος αρχείου ειδώλου αποκατάστασης 

4.4. Επιλογή δίσκου για τον οποίο θα γίνει το είδωλο 

αποκατάστασης 
Σε αυτό το στάδιο πρέπει να επιλέξετε τα δίσκο για τον οποίο θα γίνει το είδωλο 

αποκατάστασης. Αυτός πρέπει να είναι ο σκληρός δίσκος του υπολογιστή σας (ως συνήθως 

ο sda όπως περιγράφεται στη Παράγραφο 1.9). Επιλέξετε λοιπόν το δίσκο όπως πιο κάτω: 

sda 537GB_... 

Εικόνα 40: Οθόνη επιλογής δίσκου για τον οποίο θα γίνει το είδωλο αποκατάστασης 

4.5. Ρυθμίσεις δημιουργίας ειδώλου αποκατάστασης 
Σε αυτό το στάδιο θα εμφανιστούν ακόμα 3 οθόνες μέσω των οποίων μπορείτε να προβείτε 

σε ορισμένες ρυθμίσεις σχετικά με τη δημιουργία του ειδώλου αποκατάστασης. Μπορείτε 

να αφήσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, όπως στις πιο κάτω: 
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4.5.1. Έλεγχος του δίσκου 

Επιλέξτε 

Skip  checking/repairing source file system 

Εικόνα 41: Οθόνη επιλογής ελέγχου του δίσκου 

4.5.2. Έλεγχος του ειδώλου αποκατάστασης 

Επιλέξτε 

Yes, check the saved image 

Εικόνα 42: Οθόνη επιλογής ελέγχου του ειδώλου αποκατάστασης 

4.5.3. Κρυπτογράφηση του ειδώλου αποκατάστασης 

Επιλέξτε 

Not to encrypt the image 

Εικόνα 43: Οθόνη επιλογής κρυπτογράφησης του ειδώλου αποκατάστασης 
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Αφού κάνετε την επιλογή σας στην τελευταία ρύθμιση, ακολούθως θα εμφανιστεί ένα 

πληροφοριακό μήνυμα. Πατήσετε Enter για να προχωρήσετε. 

Εικόνα 44: Οθόνη με πληροφοριακό μήνυμα 

4.6.  Επιβεβαίωση επιλογής 
Επειδή στην περίπτωση που συνεχίσετε παρακάτω  θα αρχίσει μια διαδικασία που 

χρειάζεται αρκετή ώρα για να ολοκληρωθεί και αφού θα διαβάσει ολόκληρο το δίσκο 

υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να καταστραφούν κάποια αρχεία, το λογισμικό σας ζητά 

επιβεβαίωση για να συνεχίσει. 

Για να συνεχίσετε πρέπει να πληκτρολογήσετε το λατινικό γράμμα “y” και να πατήσετε 

Enter. 
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Εικόνα 45: Οθόνη επιβεβαίωσης επιλογής 

4.7. Έναρξη δημιουργίας ειδώλου αποκατάστασης δίσκου 
Από αυτό το σημείο πλέον το λογισμικό αρχίζει την δημιουργία του ειδώλου 

αποκατάστασης του δίσκου. Μην σταματήσετε τον υπολογιστή εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η 

διαδικασία πλήρως. 

Για κάθε μια κατάτμηση θα εμφανίζονται πληροφορίες όπως πιο κάτω: 

Εικόνα 46: Οθόνη ελέγχου προόδου δημιουργίας ειδώλου αποκατάστασης 1 
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Εικόνα 47: Οθόνη ελέγχου προόδου δημιουργίας ειδώλου αποκατάστασης 2 

Εικόνα 48: Οθόνη ελέγχου προόδου δημιουργίας ειδώλου αποκατάστασης 3 

4.8. Ολοκλήρωση δημιουργίας ειδώλου αποκατάστασης και 

επανεκκίνηση 
Όταν το λογισμικό τελειώσει τη δημιουργία ειδώλου αποκατάστασης θα εμφανίσει το 

μήνυμα ολοκλήρωσης και θα πρέπει να πατήσετε “Enter” για να συνεχίσετε. 
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Εικόνα 49: Ολοκλήρωση δημιουργίας ειδώλου αποκατάστασης 

Ακολούθως εμφανίζεται η οθόνη επιλογών ολοκλήρωσης. Έχετε τις ακόλουθες επιλογές: 

poweroff  Poweroff 

reboot  Reboot 

cmd   Enter command line prompt 

rerun1  Start over (Unmount /home/partimag) 

rerun2  Start over (Keep /home/partimag mounted) 

Επιλέξτε επανεκκίνηση του υπολογιστή (reboot) για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει 

οποιοδήποτε πρόβλημα με τον υπολογιστή σας. 

Εικόνα 50: Επιλογές ολοκλήρωσης 
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Πριν προχωρήσει σε επανεκκίνηση, το λογισμικό θα σας ζητήσει να αφαιρέσετε τον 

ψηφιακό δίσκο ή το USB flash drive. Αφού τον αφαιρέσετε πατήστε “Enter” για να συνεχίσει 

η επανεκκίνηση. 

Εικόνα 51: Επανεκκίνηση συστήματος 
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5. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΣΕ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΟ 

ΦΥΣΙΚΟ ΔΙΣΚΟ (restoredisk in Expert Mode) 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΙΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΟΥ ΘΑ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ! 

5.1.  Επιλογή τρόπου παραμετροποίησης 
Για να αποκαταστήσετε ολόκληρο το δίσκο και όλες τις κατατμήσεις (partitions) στην αρχική 

τους κατάσταση σε πιο μεγάλο δίσκο πρέπει πρώτα να επιλέξετε να καθορίσετε τις 

παραμέτρους μόνοι σας. Να επιλέξετε την δεύτερη επιλογή, τον έμπειρο τρόπο, ως 

ακολούθως: 

Expert Expert mode: Choose your own options 

Εικόνα 52: Οθόνη επιλογής τρόπου παραμετροποίησης 

5.2. Επιλογή εντολής για αποκατάσταση ολόκληρου του δίσκου 

(restoredisk) 
Σε αυτό το στάδιο πρέπει να επιλέξετε τι θέλετε το λογισμικό να κάνει για εσάς. Για να 

αποκαταστήσετε ολόκληρο το δίσκο και όλες τις κατατμήσεις (partitions) στη αρχική τους 

κατάσταση πρέπει σε αυτό το στάδιο να επιλέξετε την 3η επιλογή: 

restoredisk  Restore an image to local disk 

Εικόνα 53: Οθόνη επιλογής αποκατάστασης ολόκληρου του δίσκου 
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5.3.  Επιλογή ειδώλου αποκατάστασης (Recovery Image) 
Σε αυτό το στάδιο επιλέγετε πιο είδωλο αποκατάστασης (recovery image) θέλετε να 

χρησιμοποιήσετε για την αποκατάσταση, ανάλογα με το τύπο του υπολογιστή που θέλετε 

να αποκαταστήσετε (βλέπε παράγραφο 6 για τυποποίηση ονομάτων ειδώλων 

αποκατάστασης). Στο παράδειγμά μας επιλέγουμε το πιο κάτω: 

HP800G1-2015-Sec-APPS-W7x64Eu1404x64-2015-11-06-14-img

 2015-11-06_1421_sda_500GB 

Εικόνα 54: Οθόνη επιλογής ειδώλου αποκατάστασης 

5.4. Επιλογή δίσκου στον οποίο θα γίνει η αποκατάσταση 
Σε αυτό το στάδιο πρέπει να επιλέξετε τα δίσκο στον οποίο θα γίνει η αποκατάσταση. Αυτός 

πρέπει να είναι ο σκληρός δίσκος του υπολογιστή σας (ως συνήθως ο sda όπως 

περιγράφεται στη Παράγραφο 1.9). Επιλέξετε λοιπόν το δίσκο όπως πιο κάτω: 

sda 537GB_... 

Εικόνα 55: Οθόνη επιλογής δίσκου στον οποίο θα γίνει η αποκατάσταση 

Αφού κάνετε την επιλογή σας, ακολούθως θα εμφανιστεί ένα πληροφοριακό μήνυμα. 

Πατήσετε Enter για να προχωρήσετε. 
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Εικόνα 56: Οθόνη με πληροφοριακό μήνυμα 

5.5. Επιπλέον παράμετροι για προχωρημένους χρήστες 
Σε αυτό το στάδιο θα εμφανιστούν ακόμα 2 οθόνες μέσω των οποίων μπορείτε να προβείτε 

σε ορισμένες ρυθμίσεις σχετικά με την αποκατάσταση. 
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5.5.1. Διάφορες Παράμετροι για προχωρημένους χρήστες 

Αφήστε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις και πατήστε <OK> για να προχωρήσετε στην επόμενη 

οθόνη. 

Εικόνα 57: Οθόνη διαφόρων επιπλέον παραμέτρων 

5.5.2. Τρόπος δημιουργίας του πίνακα κατατμήσεων (partition table) 

Στην οθόνη αυτή θα πρέπει να επιλέξετε την επιλογή της δημιουργίας του πίνακα 

κατατμήσεων (partition table) αναλογικά, έτσι ώστε να γίνει χρήση ολόκληρου του σκληρού 

δίσκου, έστω και αν το είδωλο αποκατάστασης προέρχεται από μικρότερο δίσκο. 

Επιλέγουμε –k1 όπως πιο κάτω: 

-k1 Create partition table proportionally 

Εικόνα 58: Οθόνη τρόπου δημιουργίας πίνακα κατατμήσεων (partition table) 
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5.5.3. Ενέργεια μετά την ολοκλήρωση της αποκατάστασης 

Στην οθόνη αυτή θα πρέπει να επιλέξετε τι πρέπει να κάνει το λογισμικό όταν τελειώσει τη 

διαδικασία της αποκατάστασης. Στην περίπτωση του παραδείγματος επιλέγουμε να μην 

κάνει κάτι, έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να ελέγξουμε ότι όλα έγιναν σωστά, πριν 

επανεκκινήσουμε τον υπολογιστή. Μπορείτε να επιλέξετε όποια επιλογή θέλετε. 

Εικόνα 59: Οθόνη επιλογής ενέργειας μετά την ολοκλήρωση 

Αφού κάνετε την επιλογή σας στην τελευταία ρύθμιση, ακολούθως θα εμφανιστεί ένα 

πληροφοριακό μήνυμα. Πατήσετε Enter για να προχωρήσετε. 

Εικόνα 60: Οθόνη με πληροφοριακό μήνυμα 

5.6.  Επιβεβαίωση επιλογής 
Επειδή στην περίπτωση που συνεχίσετε παρακάτω όλα τα δεδομένα που υπάρχουν στο 

δίσκο σας αυτή τη στιγμή θα διαγραφούν, το λογισμικό σας δίνει τη δυνατότητα να 

επιβεβαιώσετε την επιλογή σας αυτή. 
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 ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΝ! 

Θα σας ζητηθεί δύο φορές να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να συνεχίσετε. Για να συνεχίσετε 

πρέπει και στις δύο φορές να πληκτρολογήσετε το λατινικό γράμμα “y” και να πατήσετε 

Enter. 

Εικόνα 61: Οθόνη πρώτης επιβεβαίωσης επιλογής 

Εικόνα 62: Οθόνη δεύτερης επιβεβαίωσης επιλογής 
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5.7.  Έναρξη αποκατάστασης δίσκου 
Από αυτό το σημείο πλέον το λογισμικό αρχίζει την αποκατάσταση του δίσκου. Μην 

σταματήσετε τον υπολογιστή εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πλήρως. 

Για κάθε μια κατάτμηση θα εμφανίζονται παράθυρα όπως πιο κάτω: 

Εικόνα 63: Οθόνη ελέγχου προόδου αποκατάστασης 1 

Εικόνα 64: Οθόνη ελέγχου προόδου αποκατάστασης 2 

5.8.  Ολοκλήρωση αποκατάστασης και επανεκκίνηση 
Όταν το λογισμικό τελειώσει την αποκατάσταση όλων των κατατμήσεων θα εμφανίσει το 

μήνυμα ολοκλήρωσης (φαίνεται με κίτρινα γράμματα στην εικόνα) και θα πρέπει να 

πατήσετε “Enter” για να συνεχίσετε. 
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Εικόνα 65: Ολοκλήρωση αποκατάστασης 

Ακολούθως εμφανίζεται η οθόνη επιλογών ολοκλήρωσης. Έχετε τις ακόλουθες επιλογές: 

poweroff  Poweroff 

reboot  Reboot 

cmd  Enter command line prompt 

rerun1  Start over (Unmount /home/partimag) 

rerun2  Start over (Keep /home/partimag mounted) 

Επιλέξτε επανεκκίνηση του υπολογιστή (reboot) για να βεβαιωθείτε ότι η αποκατάσταση 

του δίσκου έγινε ομαλά. 

Εικόνα 66: Επιλογές ολοκλήρωσης 
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Πριν προχωρήσει σε επανεκκίνηση, το λογισμικό θα σας ζητήσει να αφαιρέσετε τον 

ψηφιακό δίσκο ή το USB flash drive. Αφού τον αφαιρέσετε πατήστε “Enter” για να συνεχίσει 

η επανεκκίνηση. 

Εικόνα 67: Επανεκκίνηση συστήματος 

 



43 

6. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΙΔΩΛΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 

6.1. Τυποποίηση 
Τα είδωλα αποκατάστασης που δημιουργούνται ακολουθούν την πιο κάτω τυποποίηση 

(format): 

<Model>-<Year>-[H/W Specifics]-<Grade>-[S/W Specifics]-<OS[OS]>-

<Clonezilla Date> 

Model = Generic, HP800G1, Arrow, Omicron, HP8000, 

HP8200, HP4520, HP6730, ... 

Year = Year of supply or manufacture 

H/W Specifics = Specific Identifier or Specific H/W 

Grade = Pri, Sec, All 

S/W Specifics = Lab, A, B, AB, Gym, Lyc, Tec, Core, EKT, 

SpecEdu, APPS 

OS = W#, U#, Eu#, Lu#, Xu# 

 W= Windows, U=Ubuntu, Eu=Edubuntu, Lu=Lubuntu, 

Xu=Xubuntu, #=version, i.e. W7 for Windows 7, 

Eu1204 for Edubuntu 12.04 

 Only Latin Characters should be used 

 Fields in <> are compulsory 

 Fields in [ ] are optional 

6.2. Παραδείγματα 
 

 Είδωλο αποκατάστασης HP 800G1 παραλαβής του 2015 για τη Μέση Εκπαίδευση με 

εφαρμογές και λειτουργικό Windows 7 και Edubuntu 14.04: 

 

HP800G1-2015-Sec-APPS-W7x64Eu1404x64-2015-11-19-09-img 

 

 Γενικό είδωλο αποκατάστασης του 2015 (αφορά τους Arrow 2008, HP 8000 και HP 

8200) από δίσκο 160GB για τη Δημοτική Εκπαίδευση με εφαρμογές και λειτουργικό 

Windows 7 και Edubuntu 14.04: 

 

Generic-2015-160GB-Pri-APPS-W7x64Eu1404x64-2015-11-17-12-img 


