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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 συστήματος που προσφέρονται είναι το λογισμικό επαναφοράς 

DriveVaccine, το οποίο περιλαμβάνεται στα είδωλα αποκατάστασης της κατηγορίας 

HP800G1-2015 του Τύπου Α μόνο, και το πακέτο λογισμικού Microsoft Intune, που 

περιλαμβάνει υπηρεσίες καταλόγου και προστασίας κατά των ιών (Endpoint Protection) και 

το οποίο εγκαθίσταται αυτόματα από τα είδωλα και των δύο κατηγοριών του Τύπου Α, 

HP800G1-2015 και Generic-2015 (για τους τύπους και τις κατηγορίες ειδώλων 

αποκατάστασης, βλέπε ΟΔΗΓΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΔΩΛΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2015). 

2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ DriveVaccine: ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 

2.1 Γενικά 
Στα είδωλα αποκατάστασης της κατηγορίας HP800G1-2015 περιλαμβάνεται το λογισμικό 

επαναφοράς DriveVaccine, το οποίο διατίθεται για πρώτη φορά. Το λογισμικό αυτό έχει 

κάποιες διαφορές στο τρόπο λειτουργίας του σε σχέση με το λογισμικό DeepFreeze, το οποίο 

χρησιμοποιείται σε πιο παλιούς υπολογιστές.  

2.2 Γενικά Χαρακτηριστικά 
Το λογισμικό DriveVaccive φορτώνεται από τον υπολογιστή πριν την εκκίνηση του 

λειτουργικού συστήματος και αυτό δίνει τη δυνατότητα στο λογισμικό να έχει περισσότερες 

λειτουργίες. 

Για να «κλειδώσει/παγώσει» τον υπολογιστή, το λογισμικό DriveVaccine διατηρεί κάποιου 

είδους είδωλο (image) που ονομάζεται Baseline. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει πότε θα 

επαναφέρεται το Baseline. Αυτό μπορεί να γίνεται χειροκίνητα (manual), οπόταν στην 

περίπτωση αυτή λέμε ότι ο υπολογιστής δεν είναι «κλειδωμένος/παγωμένος», ή αυτόματα 

σε διάφορα γεγονότα που θα επιλέξει ο χρήστης, όπως π.χ. κατά την επανεκκίνηση (restart), 

στην έξοδο του χρήστη (Log Off) κ.λ.π. 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα, επίσης, σε περίπτωση που το λειτουργικό σύστημα έχει 

καταστραφεί και δεν μπορεί να ξεκινήσει, να επαναφέρει το Baseline χειροκίνητα πριν καν 

την εκκίνηση του λειτουργικού συστήματος, αφού όπως αναφέρεται και πιο πάνω το 

DriveVaccine φορτώνεται πριν την εκκίνηση του λειτουργικού συστήματος (βλέπε 

Παράγραφο 2.7). 

Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει προβεί σε ρυθμίσεις ή εγκατάσταση ή απεγκατάσταση 

λογισμικού τις οποίες ή τα οποία θέλει να κρατήσει, θα πρέπει να ενημερώσει μετά την 

ολοκλήρωση των ενεργειών του το Baseline. Αυτό γίνεται χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε 

διαδικασία επανεκκίνησης, απλά δίνοντας την εντολή στο λογισμικό να ενημερώσει το 
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Baseline. Αν για την ενημέρωση ή εγκατάσταση/απεγκατάσταση κάποιου λογισμικού 

χρειάζεται να γίνει επανεκκίνηση του υπολογιστή, τότε θα πρέπει το DriveVaccine να 

ρυθμιστεί πρώτα σε χειροκίνητη επαναφορά («ξεκλείδωμα/ξεπάγωμα» δηλαδή, βλέπε 

Παράγραφο 2.5) και μετά να γίνουν οι οποιεσδήποτε ενέργειες στον υπολογιστή. 

Με τις πιο πάνω λειτουργίες διαθέσιμες, το DriveVaccine δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να 

διατηρεί live image (το Baseline δηλαδή) του συστήματος, χωρίς να χρειαστεί ξανά 

αποκατάσταση ειδώλου (εκτός και αν χρειάζεται να εγκατασταθούν, αναβαθμιστούν ή 

αντικατασταθούν λογισμικά), εφόσον έχει ρυθμίσει τον υπολογιστή ακριβώς στις ανάγκες 

του. 

2.3  Βασικές λειτουργίες 
 Η διαχείριση του λογισμικού DriveVaccine γίνεται μέσω της κονσόλας διαχείρισης. Για να 

ενεργοποιήσετε την κονσόλα διαχείρισης πρέπει πρώτα να εντοπίσετε το εικονίδιο του 

DriveVaccive στο System Tray (κάτω δεξί μέρος της οθόνης) του συστήματος, όπως φαίνεται 

στην πιο κάτω εικόνα. 

 

Εικόνα 1: Εικονίδιο του DriveVaccine στο System Tray 

Όταν κάνετε διπλό κλικ (double click) πάνω στο εικονίδιο  του DriveVaccine στο System 

Tray, τότε, πριν ενεργοποιηθεί η κονσόλα διαχείρισης, θα πρέπει να εισάξετε τον κωδικό 

διαχείρισης του Drive Vaccine, όπως φαίνεται στην πιο κάτω εικόνα. 

 

Εικόνα 2: Οθόνη εισαγωγής κωδικού διαχείρισης 

Αφού εισάξετε με επιτυχία τον κωδικό διαχείρισης, τότε θα εμφανιστεί η κονσόλα 

διαχείρισης όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα. 
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Εικόνα 3: Κονσόλα διαχείρισης του DriveVaccine 

2.4  Ενημέρωση Baseline (Update Baseline) 
Όπως εξηγείται και στην Παράγραφο 2.2, στην περίπτωση που ο χρήστης έχει προβεί σε 

ρυθμίσεις ή εγκατάσταση ή απεγκατάσταση λογισμικού τις οποίες ή τα οποία θέλει να 

κρατήσει πρέπει να ενημερώσει το Baseline. Αφού ενεργοποιήσετε την κονσόλα διαχείρισης, 

τότε πρέπει να επιλέξετε την επιλογή “Baseline Settings” από το αριστερό μενού για τις 

ρυθμίσεις του Baseline, όπως στην εικόνα πιο κάτω.  

 

Εικόνα 4: Κονσόλα διαχείρισης: επιλογή ρυθμίσεων Baseline 

Στη συνέχεια θα πρέπει να επιλέξετε την επιλογή «Update Baseline», όπως φαίνεται στη πιο 

κάτω εικόνα. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΙΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ BASELINE (UPDATE 

BASELINE) ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΤΗΝ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η’ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΗΜΙΤΕΛΕΙΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΠΩΣ WINDOWS UPDATE Ή ANTIVIRUS 

UPDATE! ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΗΜΙΤΕΛΕΙΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟ 

BASELINE, ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΕΙ ΣΕ ΑΤΕΡΜΟΝΟ ΚΥΚΛΟ ΜΕ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ Ή/ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ. 
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Εικόνα 5: Ενημέρωση Baseline (Update Baseline) 

Στη συνέχεια θα εμφανιστεί ένα μήνυμα, όπως φαίνεται στη πιο κάτω εικόνα, που σας 

ενημερώνει ότι γίνεται ενημέρωση του Baseline. 

 

Εικόνα 6: Μήνυμα κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του Baseline (Update Baseline) 

Όταν η ενημέρωση του Baseline ολοκληρωθεί επιτυχώς θα εμφανιστεί ένα άλλο μήνυμα, 

όπως φαίνεται στη πιο κάτω εικόνα, που θα σας ενημερώνει για την επιτυχή ολοκλήρωση 

της διαδικασίας. 

 

Εικόνα 7: Μήνυμα επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας ενημέρωσης του Baseline (Update Baseline) 

Τέλος, στην σελίδα «Baseline Settings» θα πρέπει να δείτε ότι έχει αλλάξει η ημερομηνία και 

ώρα του τελευταίου Baseline που έχει αποθηκευτεί στην ώρα που έγινε η ενημέρωση. Το 

ενημερωμένο Baseline φαίνεται στην πιο κάτω εικόνα. 
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Εικόνα 8: Ενημέρωση Baseline (Update Baseline) μετά την ενημέρωση 

2.5  Ρύθμιση επαναφοράς Baseline (Restore Settings) 
Όπως εξηγείται και πιο πάνω, μπορείτε να ρυθμίσετε εσείς πότε θα επαναφέρεται το 

Baseline του υπολογιστή, επαναφέροντας με αυτό τον τρόπο τις ρυθμίσεις και τα δεδομένα 

στο σημείο ακριβώς που ενημερώσατε το τελευταίο Baseline. 

Για να κάνετε αυτή τη ρύθμιση θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την κονσόλα διαχείρισης και 

μετά να επιλέξετε την επιλογή “Restore Settings” από το αριστερό μενού για τις ρυθμίσεις 

επαναφοράς του Baseline, όπως στην εικόνα πιο κάτω. 

 

Εικόνα 9: Κονσόλα διαχείρισης: επιλογή ρυθμίσεων επαναφοράς 

Στη συνέχεια θα πρέπει να επιλέξετε πότε και πώς θα επαναφέρεται το τελευταίο Baseline.  

Στην περίπτωση που επιλέξετε «Manual (only restore PC when I want to)», όπως στην εικόνα 

πιο κάτω, τότε ΔΕΝ θα επαναφέρεται το Baseline αυτόματα, παρά μόνο όταν χειροκίνητα το 

επαναφέρετε εσείς. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογιστής δεν θεωρείται 

«κλειδωμένος/παγωμένος», αλλά αν για οποιοδήποτε λόγο επαναφερθεί το Baseline, είτε 

χειροκίνητα είτε αυτόματα, χωρίς πρώτα να έχει ενημερωθεί, τότε όλες οι αλλαγές που 

κάνατε ενδιάμεσα θα χαθούν. 
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Εικόνα 10: Ρυθμίσεις επαναφοράς (Restore Settings): Χειροκίνητη 

Για να θεωρείται ο υπολογιστής «κλειδωμένος/παγωμένος» και να επαναφέρεται αυτόματα 

μετά από κάθε επανεκκίνηση ο υπολογιστής στο τελευταίο Baseline, δηλαδή στις ρυθμίσεις 

που επιλέξατε να παγώσουν, θα πρέπει να επιλέξετε την επιλογή «Restore on windows 

event» και ακολούθως την υπό-επιλογή «Every time the computer boots up», όπως φαίνεται 

στην πιο κάτω εικόνα. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΙΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ 

BASELINE ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟ BASELINE (UPDATE BASELINE) 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2.4. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

ΗΜΙΤΕΛΕΙΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟ BASELINE, ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ Ο 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΕΙ ΣΕ ΑΤΕΡΜΟΝΟ ΚΥΚΛΟ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ Ή/ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

 

Εικόνα 11: Ρυθμίσεις επαναφοράς (Restore Settings): Αυτόματη κατά την επανεκκίνηση 

2.6  Πρόγραμμα εντολών (script) «Enable DriveVaccine» 
Στην επιφάνεια εργασίας του χρήστη Teacher όλων των υπολογιστών της κατηγορίας 

HP800G1-2015, είχε εγκατασταθεί κατά την παράδοση, με σκοπό την ευκολότερη διαχείριση 

του λογισμικού DriveVaccine, ένα πρόγραμμα εντολών (script) με το όνομα «Enable Drive 

Vaccine». Στους πρώτους υπολογιστές που παραδόθηκαν το πρόγραμμα αυτό είχε τη μορφή 

αρχείου εντολών DOS και το εικονίδιο ήταν όπως φαίνεται στην πιο κάτω εικόνα: 

 

Εικόνα 12: Αρχικό Εικονίδιο «Enable DriveVaccine» σε μορφή αρχείου εντολών DOS 

Ακολούθως, το αρχείο εντολών DOS αντικαταστάθηκε από ένα εκτελέσιμο αρχείο (.exe). Το 

εικονίδιο του είναι όπως φαίνεται στην πιο κάτω εικόνα: 
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Εικόνα 13: Εικονίδιο «Enable DriveVaccine» σε μορφή εκτελέσιμου αρχείου .exe 

Από την έκδοση 2016-01-25-08 (τελευταίοι χαρακτήρες του ονόματος του ειδώλου 

αποκατάστασης, βλέπε ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ CLONEZILLA, 

Παράγραφος 6)  των ειδώλων αποκατάστασης HP800G1-2015 και μετά, το πρόγραμμα αυτό 

δεν είναι διαθέσιμο (Βλέπε ΟΔΗΓΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΔΩΛΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2015). 

Τα δύο αυτά προγράμματα όταν τρέξουν, εκτελούν ακριβώς την ίδια διαδικασία, αυτόματα: 

1. Ενημερώνουν το Baseline (όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2.4) αυτόματα (άρα οι 

τρέχουσες ρυθμίσεις κατά τη στιγμή της εκτέλεσης ενσωματώνονται στο Baseline). 

2. Ρυθμίζουν το DriveVaccine να επαναφέρει αυτόματα το Baseline κατά την επανεκκίνηση 

του υπολογιστή. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΤΟΛΩΝ «Enable DriveVaccine» ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟΝ 

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ DriveVaccine ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ. ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΔΕ ΕΚΔΟΣΗ 

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΝΤΟΛΩΝ DOS, Ο ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ DriveVaccine ΕΙΝΑΙ ΟΡΑΤΟΣ, ΑΝ ΦΟΡΤΩΘΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΕ ΕΝΑ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟ Ή/ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

Συνίσταται η αλλαγή του κωδικού διαχείρισης του DriveVaccine και η χρήση ενός κωδικού 

για όλους τους υπολογιστές του σχολείου. H φύλαξη του θα πρέπει να γίνει με βάση τις 

διαδικασίες συντήρησης, έτσι ώστε να μπορεί να ανακτάται σε περίπτωση αλλαγής 

υπευθύνου συντήρησης. Σε περίπτωση αλλαγής του κωδικού, δεν θα είναι δυνατή η χρήση 

του προγράμματος αυτού. 

2.7  Επαναφορά Baseline κατά την εκκίνηση 
Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, στην περίπτωση που το λειτουργικό σύστημα έχει 

καταστραφεί και δεν μπορεί να ξεκινήσει, μπορείτε να επαναφέρετε το Baseline χειροκίνητα 

πριν την εκκίνηση του λειτουργικού συστήματος (αφού το DriveVaccine φορτώνεται πριν την 

εκκίνηση του λειτουργικού συστήματος). 

Για να μπορέσετε να το κάνετε αυτό πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο <Home> στο 

πληκτρολόγιό σας κατά την εκκίνηση του συστήματος (πριν να φορτωθούν τα Windows ή η 

οθόνη επιλογής λειτουργικού συστήματος), όταν εμφανιστεί το μήνυμα, όπως στην εικόνα 

πιο κάτω: 
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Εικόνα 14: Εκκίνηση του υπολογιστή HP 800 G1 

Ακολούθως εισάξετε το όνομα χρήστη διαχείρισης και τον κωδικό του DriveVaccine, όπως 

φαίνεται στην πιο κάτω εικόνα: 

 

Εικόνα 15: Εισαγωγή χρήστη και κωδικού διαχείρισης DriveVaccine κατά την εκκίνηση 

Στη συνέχεια θα εμφανιστούν οι επιλογές που φαίνονται στην πιο κάτω εικόνα. Επιλέξτε 

«Restore the Last Good Known» για επαναφορά του υπολογιστή στο τελευταίο έγκυρο 

«Baseline». 

 

Εικόνα 16: Επιλογή επαναφοράς του τελευταίου έγκυρου Baseline 
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3 ΠΑΚΕΤΟ Microsoft Intune: ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Στα είδωλα αποκατάστασης του ΤΥΠΟΥ Α περιλαμβάνεται το πακέτο λογισμικού Microsoft 

Intune, που περιλαμβάνει υπηρεσίες καταλόγου και προστασίας κατά των ιών (Endpoint 

Protection) και το οποίο εξασφαλίστηκε μέσω Σύμβασης για την προμήθεια λογισμικών 

Microsoft στη Δημόσια Εκπαίδευση.  

Το λογισμικό Intune θα πρέπει να εγκατασταθεί, αν είναι δυνατόν, σε όλους τους 

υπολογιστές του κάθε σχολείου (φορητούς και σταθερούς) και σίγουρα σε όλους τους 

νέους υπολογιστές που παραλαμβάνονται.  

3.1 Γενικά 
Το λογισμικό Microsoft Intune χρησιμοποιείται με σκοπό την σταδιακή δημιουργία 

κατάστασης των υπολογιστών των σχολείων, η οποία θα ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο. 

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί που ασχολούνται με τη συντήρηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών 

καθώς και το Υπουργείο Παιδείας, θα είναι σε θέση να δίνουν καλύτερη και ποιοτικότερη 

υποστήριξη μέσω των εργαλείων κεντρικής διαχείρισης που παρέχονται από το λογισμικό 

αυτό. Για το λόγο αυτό, το όνομα των υπολογιστών θα πρέπει να ρυθμίζεται όπως 

περιγράφεται στον ΟΔΗΓΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΔΩΛΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2015, Παράγραφο 3.3.2, έτσι 

ώστε να διευκολύνεται η διαχείριση των υπολογιστών. 

3.2  Εγκατάσταση πακέτου Intune 
Η εγκατάσταση του Intune μπορεί να γίνει είτε μέσω αποκατάστασης ειδώλου Τύπου Α είτε 

μέσω του προγράμματος εγκατάστασης. 

3.2.1 Εγκατάσταση μέσω αποκατάστασης ειδώλου Τύπου Α 

Στην περίπτωση που έχετε αποκαταστήσει είδωλο Τύπου Α, τότε θα πρέπει οι υπολογιστές 

κατά την πρώτη εκκίνηση του υπολογιστή μέχρι και την ολοκλήρωση της εγκατάστασης να 

είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο και θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση 

ολοκληρώθηκε κανονικά, όπως περιγράφεται στην Παράγραφο 3.2.3. 

3.2.2 Εγκατάσταση μέσω του προγράμματος εγκατάστασης 

Στην περίπτωση που θέλετε να εγκαταστήσετε το Intune σε κάποιον υπολογιστή στον οποίο 

δεν έγινε αποκατάσταση ειδώλου Τύπου Α τότε θα πρέπει να τρέξετε το πρόγραμμα 

εγκατάστασης του Intune, όπως περιγράφεται πιο κάτω. 

Για τους υπολογιστές στους οποίους έχετε αποκαταστήσει το είδωλο Τύπου Β, μπορείτε να 

βρείτε το αρχείο αυτό μαζί με το πιστοποιητικό (certificate) που το συνοδεύει στον φάκελο 

«Intune» στην επιφάνεια εργασίας του χρήστη Teacher (βλέπε ΟΔΗΓΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΔΩΛΩΝ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2015), όπως φαίνεται στην εικόνα πιο κάτω: 

 

Εικόνα 17: Φάκελος που περιέχει το πρόγραμμα εγκατάστασης του InTune στο είδωλο Τύπου Β 
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Αν θέλετε να εγκαταστήσετε το Intune σε άλλο υπολογιστή τότε μπορείτε να επικοινωνήσετε 

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

Στήριξης της Μονάδας ΤΠΕ για να σας προμηθεύσουν το πρόγραμμα εγκατάστασης. 

Η εγκατάσταση γίνεται αυτόματα χωρίς οποιαδήποτε ρύθμιση παραμέτρων από το χρήστη. 

Ο υπολογιστής θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος με το διαδίκτυο καθ’ όλη την διάρκεια 

της εγκατάστασης του λογισμικού, διαφορετικά θα αποτύχει. Οι πιο κάτω εικόνες δείχνουν 

τη διαδικασία εγκατάστασης: 

 

Εικόνα 18: Πρόγραμμα εγκατάστασης του Intune μαζί με το πιστοποιητικό του 

 

Εικόνα 19: Μήνυμα έναρξης εγκατάστασης Intune 

 

Εικόνα 20: Διαδικασία εγκατάστασης Intune – Βήμα 1 
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Εικόνα 21: Διαδικασία εγκατάστασης Intune – Βήμα 2 

 

Εικόνα 22: Διαδικασία εγκατάστασης Intune – Βήμα 3 

Αφού ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της διαδικασίας εγκατάστασης του λογισμικού το 

εικονίδιο εγκατάστασης του Intune θα εμφανιστεί στο System Tray (κάτω δεξιά μέρος της 

οθόνης) όπως φαίνεται στις πιο κάτω εικόνες: 

 

 

Εικόνα 23: Εικονίδιο εγκατάστασης του InTune 
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3.2.3 Ολοκλήρωση εγκατάστασης 

Η εγκατάσταση δεν θεωρείται ολοκληρωμένη ακόμη σε αυτό το στάδιο γι’ αυτό θα πρέπει 

να αφήσετε τον υπολογιστή συνδεδεμένο στο διαδίκτυο μέχρι να ολοκληρωθεί η 

εγκατάσταση. 

Η διαδικασία ολοκλήρωσης 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 (Intune και Endpoint) να εμφανιστούν στο System Tray του 

συστήματος, όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 
Εικόνα 24: Εικονίδια Intune και EndPoint Protection 

Σημείωση: Σε περίπτωση που το Endpoint έχει αρχίσει διαδικασία ολικού ελέγχου του 

υπολογιστή (Full Scan), όπως φαίνεται στην εικόνα πιο κάτω (στην πραγματικότητα θα 

φαίνεται η κίνηση ενός έλικα), η οποία καθυστερεί πολύ, μπορείτε να την διακόψετε. 

 

Εικόνα 25: Εικονίδια Intune και EndPoint Protection κατά τη διαδικασία Full Scan 

3.3 Εγκατάσταση ενημερώσεων λειτουργικού συστήματος 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΟΥΣ 

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ, ΑΦΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ Ο 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΕΙ ΣΕ ΑΤΕΡΜΟΝΟ ΚΥΚΛΟ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ 

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ Ή/ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ. 

Έχουν γίνει οι κατάλληλες ρυθμίσεις στην πλατφόρμα του Intune έτσι ώστε οι ενημερώσεις 

να ΜΗΝ γίνονται αυτόματα. Όταν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις το σύστημα θα 

ειδοποιεί το χρήστη και μόνο αν ο χρήστης το επιλέξει θα κατεβαίνουν και θα εγκαθίστανται. 

Το μήνυμα που ειδοποιεί το χρήστη ότι υπάρχουν ενημερώσεις φαίνεται στην πιο κάτω 

εικόνα: 
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Εικόνα 26: Ειδοποίηση για ενημέρωση συστήματος 

Σημειώστε ότι, σε περίπτωση που ο Intune agent του υπολογιστή έχει άλλες ρυθμίσεις από 

αυτές που αναφέρονται πιο πάνω, όταν αυτές ενημερωθούν μέσω της πλατφόρμας, για να 

γίνει μόνιμη η αλλαγή αυτή των ρυθμίσεων, θα πρέπει να ενημερωθεί το Baseline του 

DriveVaccine (βλέπε παράγραφο 2.4), εφόσον βεβαιωθείτε ότι ο Intune agent στον 

υπολογιστή σας έχει τις τελευταίες ρυθμίσεις: 

 

Εικόνα 27: Ρυθμίσεις ενημερώσεων συστήματος 

Στην περίπτωση που κάποιος υπολογιστής έχει εισέλθει σε ατέρμονο κύκλο με συνεχείς 

ενημερώσεις, θα πρέπει πρώτα να διορθωθεί το πρόβλημα, είτε με επαναφορά του Last 

Good Known Baseline κατά την εκκίνηση (βλέπε παράγραφο 2.7) είτε με αποκατάσταση του 

τελευταίου ειδώλου αποκατάστασης, ακολούθως να γίνει ολοκλήρωση όλων των 

ενημερώσεων του συστήματος και μετά ενημέρωση του Baseline (βλέπε παράγραφο 2.4). 

Αντίστοιχα το ίδιο ισχύει και για τους υπολογιστές με DeepFreeze. 

Εάν ο χρήστης αποφασίσει να κατεβάσει και να εγκαταστήσει τις ενημερώσεις, θα πρέπει 

πρώτα να ξεκλειδώσει τον υπολογιστή, για τους υπολογιστές που χρησιμοποιούν το 

DeepFreeze ή να ρυθμίσει την επαναφορά στο χειροκίνητο (βλέπε παράγραφο 2.5), για στους 

υπολογιστές που χρησιμοποιούν το DriveVaccine, έτσι ώστε να αποφευχθούν οι συνεχείς 

επαναλαμβανόμενες ενημερώσεις που επιβραδύνουν την απόδοση του υπολογιστή και του 

δικτύου. Αφού βεβαιωθείτε ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημέρωσης του 

λειτουργικού συστήματος, μπορείτε, στην περίπτωση του DeepFreeze, να ξανακλειδώσετε 

τον υπολογιστή ή στην περίπτωση του DriveVaccine, να ενημερώσετε το Baseline και να 

ρυθμίσετε την επαναφορά στην επανεκκίνηση (βλέπε παραγράφους 2.4 και 2.5).  
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Οι ενημερώσεις του συστήματος στους υπολογιστές που ελέγχονται από το Intune, γίνονται 

διαθέσιμες μόνο αφού εγκριθούν από το διαχειριστή της πλατφόρμας του Intune. Οι 

εγκρίσεις θα γίνονται βάση προγράμματος συγκεκριμένες φορές το χρόνο. 


