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1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Η Μονάδα ΤΠΕ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού έχει ετοιμάσει νέα σειρά ειδώλων 

αποκατάστασης (restore images) με αφορμή την προμήθεια το 2015 νέων ηλεκτρονικών 

υπολογιστών γραφείου καθώς και νέων λογισμικών. Η σειρά αυτή θα ονομάζεται «2015» για 

σκοπούς διαχωρισμού από τα παλαιότερα είδωλα αποκατάστασης. 

Τα νέα λογισμικά που προσφέρονται είναι το λογισμικό επαναφοράς DriveVaccine και το 

πακέτο λογισμικού Microsoft Intune, που περιλαμβάνει υπηρεσίες καταλόγου και 

προστασίας κατά των ιών Endpoint Protection (βλέπε ΟΔΗΓΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2015). Επίσης, στα είδωλα αποκατάστασης του 2015 χρησιμοποιείται η έκδοση 

2013 του πακέτου εφαρμογών γραφείου Microsoft Office. 

2 ΤΥΠΟΙ ΤΩΝ ΕΙΔΩΛΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2015 
Έχουν δημιουργηθεί οι ακόλουθοι τύποι ειδώλων αποκατάστασης: 

ΤΥΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

ΕΙΔΩΛΟΥ 

ΜΟΝΤΕΛΑ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

Α HP800G1-2015 HP 800G1 2015 

 Generic-2015 Arrow C2 2007 2008 

  HP 8000 2011 

  HP 8200 2011 

Β Generic-2015-All HP4520, HP6730, 

κ.α. 

2011, 2009 

3 ΕΙΔΩΛA ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2015, ΤΥΠΟΣ Α 

3.1  Γενικά Χαρακτηριστικά 
Τα είδωλα αποκατάστασης 2015, Τύπος Α, για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές γραφείου 

έχουν τα εξής γενικά χαρακτηριστικά: 

 Όπως και τα προηγούμενα είδωλα αποκατάστασης, είναι διπλής εκκίνησης (dual 

boot) μέσω αρχικής οθόνης επιλογής μεταξύ του λειτουργικού συστήματος Windows 

7 και του λειτουργικού συστήματος Edubuntu Linux.  

 Το λειτουργικό σύστημα Windows 7 έχει προετοιμαστεί για δημιουργία ειδώλου 

αποκατάστασης μέσω της διαδικασίας SysPrep. Αυτό σημαίνει ότι μετά τη 

διαδικασία αποκατάστασης, το λειτουργικό σύστημα Windows 7 θα ακολουθήσει 

μια διαδικασία εγκατάστασης (κάτι που δεν γινόταν στα προηγούμενα είδωλα 

αποκατάστασης), η οποία όμως έχει αυτοματοποιηθεί. 
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 Για το λειτουργικό σύστημα Windows 7 υπάρχουν δύο κατατμήσεις (partitions): 

o Η κατάτμηση C στην οποία βρίσκεται εγκατεστημένο το λειτουργικό 

σύστημα, τα διάφορα λογισμικά, οι ρυθμίσεις και μέρος των δεδομένων των 

χρηστών. 

o Η κατάτμηση D στην οποία βρίσκονται οι φάκελοι των εγγράφων των 

χρηστών (Document Folders) και η οποία, με βάση τις τυπικές ρυθμίσεις των 

λογισμικών επαναφοράς (ανάλογα με τον τύπο του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή) δεν «κλειδώνει/παγώνει». Με τον τρόπο αυτό, οι χρήστες των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών μπορούν να αποθηκεύσουν τα δεδομένα τους, 

έστω και αν ο υπολογιστής αυτός είναι «κλειδωμένος/παγωμένος». 

 Έχουν δημιουργηθεί για κάθε είδωλο αποκατάστασης δύο εκδόσεις. Μία για Μέση 

Εκπαίδευση (Γενική και Τεχνική) και μία για Δημοτική Εκπαίδευση. Η κάθε έκδοση 

περιέχει διαφορετικό σύνολο λογισμικών, το οποίο αποφασίστηκε σε συνεργασία με 

τους συμβούλους Πληροφορικής της κάθε βαθμίδας. Τα λογισμικά που έχει η κάθε 

έκδοση φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Λογισμικό Έκδοση Δημοτικής Έκδοση Μέσης 

7Zip √ √ 

Adobe Reader √ √ 

VLC Media Player √ √ 

Gimp √ √ 

Geogebra √ √ 

Audacity √ √ 

Alice √ √ 

CodeBlocks  √ 

Firefox √ √ 

Google Earth √ √ 

Greenshot √ √ 

Lame  √ 

Lazarus  √ 

LibreOffice √ √ 

Lightworks  √ 

Movie Maker √ √ 

MS Office 2013 with Proofing Tools √ √ 

PAME  √ 

Raptor  √ 

Scratch √ √ 

Algo √ √ 

Chrome √ √ 

GameMaker   

Visual Basic 6  √ 

MS Mathematics √ √ 
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Kidspiration √  

Βρίσκω τα πολλαπλάσια √  

Μαθαίνω Γεωμετρία και Μετρώ √  

Παίζω με τους αριθμούς √  

Εκπαιδευτικά Λογισμικά 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Ελλάδας 
για Δημοτικά 

√ √ 

Microsoft Intune √ √ 

DriveVaccine HP800G1-2015 HP800G1-2015 

DeepFreeze Generic-2015 Generic-2015 

3.2 Διαδικασία εγκατάστασης 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΙΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΩΛΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

HP800G1-2015 ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ HP 800G1 Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΕΙΔΩΛΟ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ DriveVaccine, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΩΤΑ 

ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ, ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ, ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ DriveVaccine ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ 

Windows (Add/Remove Programs) ΕΝΩ ΕΙΣΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ 

ΝΑ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΕΤΕΙ Η ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΥΤΟΥ  

Για να εγκαταστήσετε ένα είδωλο αποκατάστασης ΤΥΠΟΥ Α θα πρέπει να ακολουθήσετε την 

πιο κάτω διαδικασία (όπου η διαδικασία διαφοροποιείται μεταξύ της κατηγορίας HP800G1-

2015 και  Generic-2015, θα σημειώνεται): 

1) Αποκαταστήστε το δίσκο από το είδωλο αποκατάστασης με το λογισμικό αποκατάστασης 

Clonezilla (βλέπε ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ CLONEZILLA, 

Παράγραφος 2). 

Για την κατηγορία Generic-2015 μόνο: Σε περίπτωση που θα διενεργήσετε 

αποκατάσταση του ειδώλου αποκατάστασης κατηγορίας Generic-2015 σε υπολογιστές 

με σκληρό δίσκο μεγαλύτερο από 160GB (όπως οι HP 8000 και HP 8200) θα πρέπει να 

ακολουθήσετε τη διαδικασία αποκατάστασης σε μεγαλύτερο δίσκο (βλέπε ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ CLONEZILLA, Παράγραφος 5), έτσι ώστε να 

γίνει χρήση ολόκληρου του δίσκου και να μην μείνει ανεκμετάλλευτος αποθηκευτικός 

χώρος στο δίσκο. 

2) Μετά την αποκατάσταση του ειδώλου, πριν προχωρήσετε στην επανεκκίνηση του 

συστήματος, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος με το δίκτυο και έχει 

πρόσβαση στο διαδίκτυο (απαραίτητο για την ορθή εγκατάσταση του πακέτου Intune). 

3) Επανεκκινήστε τον υπολογιστή και επιλέξτε να φορτώσετε το λειτουργικό σύστημα 

Windows 7 στην οθόνη που θα εμφανιστεί. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής θα ξεκινήσει τη 

διαδικασία εγκατάστασης. Η οθόνη κατά την εγκατάσταση πιθανόν να εμφανίζεται 

ανακατεμένη (scrambled). Παρακαλώ περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Στις 

πιο κάτω εικόνες μπορείτε να δείτε τα ενδεικτικά στάδια από τα οποία θα περάσει η 

διαδικασία: 
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Εικόνα 1: Διαδικασία εγκατάστασης 1 

 

Εικόνα 2: Διαδικασία εγκατάστασης 2 

 

Εικόνα 3: Διαδικασία εγκατάστασης 3 

 

Εικόνα 4: Διαδικασία εγκατάστασης 4 

4) Όταν εμφανιστεί το μήνυμα ολοκλήρωσης της διαδικασίας, πατήστε «OK» για να 

ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος της εγκατάστασης, όπως φαίνεται στην εικόνα πιο κάτω. 

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής θα επανεκκινήσει αυτόματα. 

 

Εικόνα 5: Μήνυμα ολοκλήρωσης διαδικασίας του πρώτου μέρους της εγκατάστασης 
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5) Μετά την επανεκκίνηση θα συνεχίσει η εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος 

Windows 7. 

Για την κατηγορία HP800G1-2015 μόνο: Στο τελικό στάδιο της εγκατάστασης θα 

εμφανιστεί ένα μήνυμα εγκατάστασης λογισμικού. Το μήνυμα αυτό αφορά την 

εγκατάσταση του DriveVaccine. Πατήστε «Run» για να προχωρήσει η εγκατάσταση, όπως 

φαίνεται στην εικόνα πιο κάτω. 

 

Εικόνα 6: Μήνυμα εγκατάστασης λογισμικού DriveVaccine (μόνο για τη κατηγορία HP800G1-2015) 

6) Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση ο ηλεκτρονικός υπολογιστής θα επανεκκινήσει. 

Για την κατηγορία Generic-2015 μόνο: O υπολογιστής μετά την επανεκκίνηση θα 

συνδεθεί αυτόματα στο χρήστη teacher (μόνο την πρώτη φορά). 

3.3 Διαδικασία ρυθμίσεων 
Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης, όπως περιγράφεται στην Παράγραφο 3.2 

πιο πάνω,  τότε θα πρέπει να γίνουν οι πιο κάτω ρυθμίσεις (όπου οι ρυθμίσεις 

διαφοροποιούνται μεταξύ της κατηγορίας HP800G1-2015 και της κατηγορίας Generic-2015, 

θα σημειώνεται). 

3.3.1 Ρύθμιση πακέτου Intune 

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής θα πρέπει να παραμείνει συνδεδεμένος στο δίκτυο και με 

πρόσβαση στο διαδίκτυο έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης του πακέτου 

Intune. 

Η διαδικασία αυτή γίνεται αυτόματα χωρίς οποιαδήποτε ενέργεια εκ μέρους του χρήστη. Για 

να διαπιστώσετε ότι η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί, θα πρέπει και τα δύο σχετικά εικονίδια 

του πακέτου να εμφανιστούν στο System Tray του συστήματος (κάτω δεξί μέρος της οθόνης), 

όπως φαίνεται πιο κάτω (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό Intune, 

βλέπε ΟΔΗΓΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2015): 
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Εικόνα 7: Εικονίδια Intune και EndPoint Protection 

3.3.2 Ρύθμιση ονόματος υπολογιστή 

Θα πρέπει το όνομα του ηλεκτρονικού υπολογιστή να ρυθμίζεται έτσι ώστε οι τέσσερεις 

πρώτοι χαρακτήρες να αντιστοιχούν στον κωδικό του σχολείου από το ΣΕΠ με μηδενικά 

μπροστά από τον αριθμό, σε περίπτωση που είναι μικρότερος από 4 ψηφία (leading zeroes) 

και ακολουθούμενου από μια παύλα (-), όπως φαίνεται στο πιο κάτω παράδειγμα για το 

Λύκειο Αγίου Νεοφύτου. Εάν δεν γνωρίζετε τον κωδικό του σχολείου σας, τότε μπορείτε να 

επικοινωνήσετε με το Σύμβουλο Πληροφορικής του σχολείου σας ή απ’ ευθείας με την 

Ομάδα Τεχνικής Στήριξης της Μονάδας ΤΠΕ. Το όνομα του υπολογιστή δεν πρέπει να 

υπερβαίνει τους 15 χαρακτήρες και καλό θα ήταν, όπου είναι δυνατόν, μετά την παύλα να 

ακολουθείται η ακόλουθη σύμβαση: 

 
Εικόνα 8: Παράδειγμα ονομασίας του ηλεκτρονικού υπολογιστή 

3.3.3 Άλλες Ρυθμίσεις 

Οι επόμενες ρυθμίσεις είναι σημαντικό να γίνονται σε όλους τους υπολογιστές πριν το 
«κλείδωμα/πάγωμα» του υπολογιστή με κάποιο λογισμικό αποκατάστασης: 

 Να ολοκληρωθούν όλα τα Updates του λειτουργικού συστήματος και των εφαρμογών. 

 Για την κατηγορία Generic-2015 και το μοντέλο HP 8000 μόνο: Μετά την εγκατάσταση 
στο μοντέλο HP 8000, θα υπάρχουν δύο συσκευές (devices) που δεν θα έχουν 
εγκατεστημένο driver. Παρόλο που δεν επηρεάζουν τη λειτουργία του υπολογιστή 
(αφορούν το σύστημα διαχείρισης VPro) μπορείτε να εγκαταστήσετε τα drivers τους 
μέσω του Device Manager, επιλέγοντας την επιλογή «Update Driver» για  κάθε μια από 
αυτές τις συσκευές και ζητώντας από το σύστημα να φορτώσει τα drivers από το φάκελο 
C:\drivers2. 

 Να γίνουν οποιεσδήποτε τελικές ρυθμίσεις επιθυμείτε να κάνετε στον υπολογιστή και να 
εγκαταστήσετε οποιαδήποτε τυχόν λογισμικά χρειάζεστε που δεν υπάρχουν στο είδωλο 
αποκατάστασης και είναι κατάλληλα αδειοδοτημένα. 
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 Σε όλα τα είδωλα αποκατάστασης Τύπου Α η ενεργοποίηση του λειτουργικού 
συστήματος Windows και του πακέτου εφαρμογών γραφείου Microsoft Office γίνεται 
αυτόματα, εφόσον κατά την εγκατάσταση υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο. 
 
Για την κατηγορία Generic-2015, Έκδοση Μέσης μόνο: Προς το παρόν, μέχρι την έκδοση 
2016-01-18-15 (τελευταίοι χαρακτήρες του ονόματος του ειδώλου αποκατάστασης, 
βλέπε ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ CLONEZILLA, Παράγραφος 6), 
η ενεργοποίηση του πακέτου εφαρμογών γραφείου Microsoft Office ΔΕΝ γίνεται 
αυτόματα. 

3.4 Ρύθμιση λογισμικού επαναφοράς 
Μόλις ολοκληρωθούν όλες οι ρυθμίσεις που περιγράφονται στις προηγούμενες 

παραγράφους, μπορείτε να προχωρήσετε με το «κλείδωμα»/«πάγωμα» του υπολογιστή, 

ανάλογα με το λογισμικό επαναφοράς που διαθέτει. 

3.4.1 Για την κατηγορία HP800G1-2015 (DriveVaccine) 

Η διαδικασία «κλειδώματος/παγώματος» μπορεί να γίνει με έναν από τους δύο πιο κάτω 

τρόπους (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό DriveVaccine, βλέπε ΟΔΗΓΟ 

ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2015): 

1) Εκτελώντας (κάνοντας double click) το πρόγραμμα εντολών (script) ή το εκτελέσιμο 

αρχείο, ανάλογα με την περίπτωση, «Enable DriveVaccine» που βρίσκεται στην 

επιφάνεια εργασίας (Desktop) του χρήστη Teacher. Μόνο ένα από τα δύο εικονίδια που 

φαίνονται πιο κάτω θα βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας: 

     

Εικόνα 9: Εικονίδια ενεργοποίησης του DriveVaccine 

Από την έκδοση 2016-01-25-08 των ειδώλων αποκατάστασης HP800G1-2015 και μετά, η 

επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη. 

ή 

2) Ενημερώνοντας το Baseline του λογισμικού DriveVaccine και ορίζοντας την 

αποκατάσταση του Baseline σε κάθε επανεκκίνηση (βλέπε ΟΔΗΓΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2015, Παράγραφους 2.4 και 2.5). 

Σημειώστε ότι αν δεν «κλειδώσετε» τον υπολογιστή με έναν από τους πιο πάνω τρόπους 

δεν θα εμφανίζεται η οθόνη επιλογής λειτουργικού συστήματος όταν το σύστημα ξεκινά, 

και θα φορτώνονται αυτόματα τα Windows 7. 

3.4.2 Για την κατηγορία Generic-2015 (DeepFreeze) 

Η διαδικασία «κλειδώματος/παγώματος» γίνεται με τη διαδικασία παγώματος κατάτμησης 

του DeepFreeze. 
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4 ΕΙΔΩΛA ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2015, ΤΥΠΟΣ Β 

4.1 Γενικά Χαρακτηριστικά 
Τα είδωλα αποκατάστασης 2015, Τύπος Β, για διάφορους τύπους φορητών και άλλων 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τα πιο παλιά είδωλα 

αποκατάστασης. Ο τύπος αυτός των ειδώλων αποκατάστασης χρησιμοποιεί την έκδοση 8.1 

του λειτουργικού συστήματος Windows και είναι επίσης διπλής εκκίνησης (dual boot) με 

Edubuntu Linux. 

Για το λειτουργικό σύστημα Windows 8.1 υπάρχουν δύο κατατμήσεις (partitions): 

 Η κατάτμηση C στην οποία βρίσκεται εγκατεστημένο το λειτουργικό σύστημα, τα 

διάφορα λογισμικά, οι ρυθμίσεις και μέρος των δεδομένων των χρηστών. 

 Η κατάτμηση D η οποία είναι άδεια και δεν έχει καμιά ρύθμιση. 

Τα είδωλα αποκατάστασης αυτού του τύπου έχουν μία μόνο έκδοση και περιλαμβάνουν τα 

λογισμικά που φαίνονται στον πίνακα πιο κάτω: 

Λογισμικό Κύρια Έκδοση 

7Zip √ 

Adobe Reader √ 

VLC Media Player √ 

Gimp √ 

Geogebra √ 

Firefox √ 

LibreOffice √ 

Movie Maker √ 

MS Office 2013 with Proofing Tools √ 

MS Mathematics √ 

Microsoft Intune 
Πρόγραμμα 

εγκατάστασης 

 

4.2 Διαδικασία εγκατάστασης 
Για να εγκαταστήσετε ένα είδωλο αποκατάστασης ΤΥΠΟΥ Β θα πρέπει να ακολουθήσετε την 

πιο κάτω διαδικασία: 

1) Αποκαταστήστε το δίσκο από το είδωλο αποκατάστασης με το λογισμικό αποκατάστασης 

Clonezilla (βλέπε ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ CLONEZILLA, 

Παράγραφος 2). 

Το είδωλο του τύπου αυτού έχει δημιουργηθεί με δίσκο 80GB αλλά στην περίπτωση που 

θέλετε να το αποκαταστήσετε σε πιο μεγάλο δίσκο, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 

τις οδηγίες για ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΣΕ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΦΥΣΙΚΟ ΔΙΣΚΟ 

(restoredisk in Expert Mode) από τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

CLONEZILLA. Για να μην μείνει ανεκμετάλλευτος ο υπόλοιπος χώρος του δίσκου σας, 
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μπορείτε μετά την ολοκλήρωση της αποκατάστασης να μεγεθύνετε τη κατάτμηση D, η 

οποία βρίσκεται τελευταία στη σειρά πάνω στο δίσκο (βλέπε Παράγραφο 4.3.1). 

2) Επανεκκινήστε τον υπολογιστή και επιλέξτε να φορτώσετε το λειτουργικό σύστημα 

Windows 8, στην οθόνη που θα εμφανιστεί. Κατά την πρώτη εκκίνηση του λειτουργικού 

συστήματος Windows 8.1, ο υπολογιστής θα ακολουθήσει μία διαδικασία εγκατάστασης, 

η οποία σε κάποιο στάδιο θα απαιτήσει από το χρήστη τη ρύθμιση ορισμένων 

παραμέτρων. Επίσης, απαιτεί τη δημιουργία ενός νέου χρήστη. Βεβαιωθείτε ότι ο 

χρήστης αυτός είναι τοπικός χρήστης (Local User) και ότι μετά την ολοκλήρωση της 

εγκατάστασης θα τον διαγράψετε, αφού υπάρχουν ήδη προ-δημιουργημένοι με τις 

κατάλληλες παραμέτρους οι τυπικοί χρήστες Teacher και Student που χρησιμοποιούνται 

σε όλα τα είδωλα αποκατάστασης. 

4.3 Διαδικασία ρυθμίσεων 
Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης, όπως περιγράφεται στην Παράγραφο 4.2 

πιο πάνω,  τότε θα πρέπει να γίνουν οι πιο κάτω ρυθμίσεις. 

4.3.1 Μεγέθυνση κατάτμησης D (για δίσκους χωρητικότητας > 80GB) 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΙΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΕ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗΣ D ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ D ΠΟΥ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ  

Σημείωση: Οι αριθμοί που δείχνουν τα μεγέθη του δίσκου ή των κατατμήσεων μπορεί να 

είναι διαφορετικοί, ανάλογα με το δίσκο στον οποίο αποκαταστήσατε το είδωλο 

αποκατάστασης. 

Για να μην μείνει ανεκμετάλλευτος ο υπόλοιπος χώρος του δίσκου σας και να 

εκμεταλλευτείτε όλο το διαθέσιμο χώρο του δίσκου, πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία 

που περιγράφεται πιο κάτω: 

1. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο «Start»  στο Taskbar και μετά επιλέξτε «Disk 

Management», όπως φαίνεται στην πιο κάτω εικόνα: 

 

Εικόνα 10: Εκτέλεση λογισμικού «Disk Management» 
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Εκτελώντας την εντολή αυτή, θα ξεκινήσει το λογισμικό διαχείρισης δίσκων «Disk 

Management». 

2. Κάντε δεξί κλικ στην κατάτμηση «Data (D:)» και μετά επιλέξετε «Delete Volume…», όπως 

φαίνεται στην πιο κάτω εικόνα: 

 

Εικόνα 11: Διαγραφή κατάτμησης D: 

Εκτελώντας την εντολή αυτή, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, όπως στην πιο κάτω 

εικόνα: 

 

Εικόνα 12: Μήνυμα επιβεβαίωσης διαγραφής της κατάτμησης D: 

Πατήστε «Yes» για να προχωρήσετε με τη διαγραφή της κατάτμησης D. Μετά την 

ολοκλήρωση της διαγραφής της κατάτμησης D, το παράθυρο του λογισμικού διαχείρισης 

δίσκων θα φαίνεται όπως στην πιο κάτω εικόνα: 
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Εικόνα 13: Λογισμικό διαχείρισης δίσκων «Disk Management» μετά τη διαγραφή της κατάτμησης D 

3. Κάντε δεξί κλικ στον ελεύθερο χώρο του δίσκου «Unallocated» και μετά επιλέξετε «New 

Simple Volume …», 

 

Εικόνα 14: Δημιουργία νέας κατάτμησης D 

Εκτελώντας την εντολή αυτή, θα εμφανιστεί το παράθυρο έναρξης της διαδικασίας 

δημιουργίας νέας κατάτμησης. Ακολουθήστε τα βήματα της διαδικασίας, αποδεχόμενοι τις 

τυπικές τιμές, όπως στις πιο κάτω εικόνες. Προτείνεται να δώσετε το όνομα «Data» στη νέα 

κατάτμηση για σκοπούς συνέπειας. 

Υπενθυμίζεται ότι οι αριθμοί που δείχνουν τα μεγέθη του δίσκου ή των κατατμήσεων μπορεί 

να είναι διαφορετικοί, από αυτούς που φαίνονται στις εικόνες, ανάλογα με το δίσκο στον 

οποίο αποκαταστήσατε το είδωλο αποκατάστασης. 
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Εικόνα 15: Διαδικασία δημιουργίας νέας κατάτμησης – Βήμα 1 

 

Εικόνα 16: Διαδικασία δημιουργίας νέας κατάτμησης – Βήμα 2 

 

Εικόνα 17: Διαδικασία δημιουργίας νέας κατάτμησης – Βήμα 3 
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Εικόνα 18: Διαδικασία δημιουργίας νέας κατάτμησης – Βήμα 4 

 

Εικόνα 19: Διαδικασία δημιουργίας νέας κατάτμησης – Βήμα 5 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημιουργίας νέας κατάτμησης, θα δημιουργηθεί μια 

νέα κατάτμηση D η οποία θα χρησιμοποιεί όλο το διαθέσιμο χώρο του δίσκου. Το παράθυρο 

του λογισμικού διαχείρισης δίσκων θα φαίνεται όπως στην πιο κάτω εικόνα: 
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Εικόνα 20: Λογισμικό διαχείρισης δίσκων «Disk Management» μετά τη δημιουργία της νέας κατάτμησης D 

Ζητήστε τη βοήθεια από το Συμβούλο Πληροφορικής του σχολείου σας ή απ’ ευθείας από 

την Ομάδα Τεχνικής Στήριξης της Μονάδας ΤΠΕ, αν δεν είστε απολύτως σίγουροι για το τι 

πρέπει να κάνετε. 

4.3.2 Ρύθμιση πακέτου Intune 

Για τα είδωλα του τύπου αυτού δεν υπάρχει αυτοματοποιημένη διαδικασία εγκατάστασης 

του Intune. Θα πρέπει να εγκαταστήσετε το Intune σε όλους τους υπολογιστές στους οποίους 

θα κάνετε αποκατάσταση αυτών των ειδώλων μέσω του προγράμματος εγκατάστασης του 

(βλέπε ΟΔΗΓΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2015, Παράγραφο 3.2). Στους υπολογιστές 

που αποκαταστάθηκε είδωλο Τύπου Β, μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα εγκατάστασης του 

Intune στην επιφάνεια εργασίας (Desktop) του χρήστη Teacher, όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

Εικόνα 21: Φάκελος που περιέχει το πρόγραμμα εγκατάστασης του Intune στο είδωλο Τύπου Β 

4.3.3 Ρύθμιση ονόματος υπολογιστή 

Το όνομα του ηλεκτρονικού υπολογιστή να ρυθμίζεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που 

περιγράφεται στην Παράγραφο 3.3.2 

4.3.4 Άλλες Ρυθμίσεις 

Οι επόμενες ρυθμίσεις είναι σημαντικό να γίνονται σε όλους τους υπολογιστές πριν το 
«κλείδωμα/πάγωμα» του υπολογιστή με κάποιο λογισμικό αποκατάστασης: 

 Να ολοκληρωθούν όλα τα Updates του λειτουργικού συστήματος και των εφαρμογών. 

 Να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των drivers όσων συσκευών δεν έχουν αναγνωριστεί 
αυτόματα κατά την εγκατάσταση του συστήματος 

 Να γίνουν οποιεσδήποτε τελικές ρυθμίσεις επιθυμείτε να κάνετε στον υπολογιστή και να 
εγκαταστήσετε οποιαδήποτε τυχόν λογισμικά χρειάζεστε που δεν υπάρχουν στο είδωλο 
αποκατάστασης και είναι κατάλληλα αδειοδοτημένα. 
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 Να ενεργοποιήσετε το λειτουργικό σύστημα Windows και το πακέτο εφαρμογών 
γραφείου Microsoft Office μέσω διαδικτύου. 

4.4 Ρύθμιση λογισμικού επαναφοράς 
Ανάλογα με τον τύπο του υπολογιστή, θα πρέπει να εγκαταστήσετε και να ρυθμίσετε και το 

κατάλληλο λογισμικό επαναφοράς (DriveVaccine ή DeepFreeze), εφόσον διαθέτει άδεια 

χρήσης. 
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5 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
Στην παράγραφο αυτή περιγράφονται ορισμένες οδηγίες και ρυθμίσεις για πιο 

προχωρημένα θέματα. Καλό είναι όσοι θα προσπαθήσουν να ακολουθήσουν τις οδηγίες 

αυτές να έχουν προηγουμένως κατανοήσει το μηχανισμό λειτουργίας των νέων ειδώλων 

αποκατάστασης 2015. Η Ομάδα Τεχνικής Στήριξης της Μονάδας ΤΠΕ είναι στη διάθεση όλων 

όσων ενδιαφέρονται για παροχή βοήθειας και πληροφοριών. 

5.1 Διαδικασία επικαιροποίησης των ειδώλων αποκατάστασης 

ΤΥΠΟΥ Α 
Στην περίπτωση που χρειάζεται να δημιουργήσετε δικό σας είδωλο αποκατάστασης, το 

οποίο να περιλαμβάνει τα λογισμικά και τις ρυθμίσεις που χρειάζεστε έτσι ώστε να μην 

επαναλαμβάνετε τη διαδικασία κάθε φορά, πρέπει να ακολουθήσετε την πιο κάτω 

διαδικασία. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΕΙΔΩΛΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΠΕΡΙΛΑΒΕΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΤΙ 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ 

ΕΚΔΟΣΗ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. 

 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΜΗ ΔΙΑΝΕΜΕΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΕΙΔΩΛΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ 

ΑΛΛΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ. ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΕΙΔΩΛΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ 

ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΚΟΛΙΑ 

 ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΘΕΜΑ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟΛΥΤΑ ΒΕΒΑΙΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΑΣ Ή ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΔΑΣ ΤΠΕ 

1. Αντιγράψτε το αρχείο Unattend-Maintenance.xml, το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε  

από το Σύμβουλο Πληροφορικής του σχολείου σας ή απ’ ευθείας από την Ομάδα 

Τεχνικής Στήριξης της Μονάδας ΤΠΕ, και επικολλήστε το σε ένα bootable Win ΡΕ USB Stick 

(μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε άλλο live λειτουργικό προτιμάτε και να 

ακολουθήσετε τις αντίστοιχες εντολές). Μετονομάστε το σε Unattend.xml. 

2. Αποκαταστήστε το είδωλο επαναφοράς σε ένα υπολογιστή χρησιμοποιώντας το 

Clonezilla. 

3. Ξεκινήστε τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το Win ΡΕ USB Stick. 

4. Σε ένα παράθυρο Command Line τρέξετε το πρόγραμμα diskpart.exe για να εντοπίσετε 

την κατάτμηση (volume) των Windows στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή. 

Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές: 

diskpart 

select disk 0 

list volume 

σημειώστε το γράμμα της κατάτμησης των Windows (υποθέτουμε ότι είναι C για το 

υπόλοιπο αυτών των οδηγιών). 

5. Αντικαταστήστε το αρχείο Unattend.xml στο φάκελο C:\Windows\Panther\Unattend με 

εκείνο που αποθηκεύσατε στο βήμα 1 παραπάνω. 
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6. Αποθηκεύστε το αρχείο Unattend.xml που βρίσκεται στο φάκελο C:\Temp στο USB Stick 

σας με το όνομα Unattend-Original.xml 

7. Εκκινήστε κανονικά τον υπολογιστή στα Windows. 

Ο χρήστης Administrator θα είναι ενεργοποιημένος και θα γίνει αυτόματη σύνδεση 

στο λογαριασμό αυτό. Τα λογισμικά Intune και DriveVaccine δεν θα εγκατασταθούν 

και θα υπάρχουν οι φάκελοι C:\Temp και C:\Setup που περιέχουν τα προγράμματα 

αυτά και τα αρχεία ρυθμίσεων. Μην διαγράψετε και μην μετακινήσετε τους 

φακέλους C:\Temp και C:\Setup ή τα περιεχόμενά τους, εκτός εκεί που αναφέρεται 

ρητά! Οι φάκελοι αυτοί θα διαγραφούν αυτόματα μετά το βήμα 12 ή κατά τη 

διαδικασία επαναφοράς του ειδώλου αποκατάστασης. 

8. Τώρα μπορείτε να εκτελέσετε τις απαιτούμενες εργασίες συντήρησης (εγκατάσταση 

λογισμικού ή/και ενημερώσεις, να κάνετε αλλαγές προσαρμογής, κ.λπ.). 

9. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή για μία τελευταία φορά για να βεβαιωθείτε ότι δεν 

υπάρχουν εκκρεμείς αλλαγές. 

10. Διαγράψτε το υπάρχον αρχείο C:\Windows\Panther\Unattend\Unattend.xml 

11. Ανοίξτε τον Windows Explorer και μεταβείτε στο φάκελο C:\Temp 

12. Αντιγράψτε το αρχείο Unattend-Original.xml που αποθηκεύσατε πριν (βήμα 6) στο 

φάκελο C:\Temp του υπολογιστή και μετονομάστε το σε Unattend.xml 

13. Κάντε διπλό κλικ στο εκτελέσιμο αρχείο εντολών sysprep.cmd για να ετοιμάσετε τον 

υπολογιστή για δημιουργία ειδώλου 

14. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία SysPrep ο υπολογιστής θα σβήσει. 

15. Τώρα μπορείτε να δημιουργήσετε το είδωλο αποκατάστασής σας, χρησιμοποιώντας τη 

λειτουργία savedisk του Clonezilla (βλέπε ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ CLONEZILLA, Παράγραφος 4). 

 

Σημειώσεις 

 Σε περίπτωση που χρειαστείτε τον κωδικό πρόσβασης για το χρήστη Administrator 

παρακαλώ επικοινωνήστε με το Σύμβουλο Πληροφορικής του σχολείου σας ή απ’ 

ευθείας με την Ομάδα Τεχνικής Στήριξης της Μονάδας ΤΠΕ. 

 

 

 

 


