


 Oracle VM VirtualBox!
 VirtualBox είναι μια cross-platform εφαρμογή 

virtualization.
 Τι σημαίνει αυτό?

 Από τη μία πλευρά, μπορεί να εγκατασταθεί στον 
υπάρχον Intel ή AMD υπολογιστή σας έστω και αν 
αυτός τρέχει λειτουργικό σύστημα Windows, Mac, Linux 
ή Solaris.

 Δεύτερον, διευρύνει τις δυνατότητες του υπάρχοντος 
υπολογιστή σας ώστε να μπορεί να εκτελεί πολλαπλά 
λειτουργικά συστήματα (εντός πολλών εικονικών 
μηχανών) την ίδια στιγμή. 

 Μπορείτε να εγκαταστήσετε και να εκτελέσετε όσες 
εικονικές μηχανές σας αρέσει – το μόνο πρακτικά όριο 
είναι, ο χώρος στο δίσκο και της μνήμης.





 Εκτελεί ταυτόχρονα πολλαπλά λειτουργικά 
συστήματα

 Πιο εύκολη εγκατάσταση λογισμικού
Οι Προμηθευτές λογισμικού μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
εικονικές μηχανές για να διαθέσουν προς πώληση σύνθετα 
λογισμικά έτοιμα για χρήση (pre installed & configured).

 Testing and disaster recovery
Όταν εγκατασταθεί ένα virtual machine τα εικονικά του hard 
disks μπορούν να θεωρηθούν “Δοχείο”  το οποίο μπορεί να 
γίνει frozen (deepfreeze),  woken  up, copied,  backed up, και 
να μεταφερθεί μεταξύ hosts.

 Infrastructure consolidation (Ενοποίηση υποδομών)
Το Virtualization μπορεί να μειώσει σημαντικά το κόστος σε 
hardware και ηλεκτρισμό.



 Host operating system (host OS)
Αυτό είναι το λειτουργικό σύστημα του φυσικού υπολογιστή πάνω 
στον οποίο έχει γίνει η εγκατάσταση του VirtualBox.  Υπάρχουν 
εκδόσεις του VirtualBox για Windows,  Mac OS X, Linux και Solaris 
hosts.

 Guest operating system (guest OS)
Αυτό είναι το λειτουργικό σύστημα που τρέχει μέσα στο virtual  
machine. Θεωρητικά το VirtualBox μπορεί να τρέξει οποιοδήποτε x86 
λειτουργικό σύστημα (DOS, Windows,  OS/2,  FreeBSD, OpenBSD).

 Virtual machine (VM)
Αυτό είναι το περιβάλλον που δημιουργεί το VirtualBox για το guest 
operating system όταν αυτό τρέχει. Με άλλα λόγια, μπορείς να 
τρέξεις το guest operating system σου “μέσα” σε ένα VM.

 Guest Additions
Αυτό είναι ένα ειδικό πακέτο λογισμικού που έρχεται με το VirtualBox 
αλλά σχεδιασμένο για να γίνετε εγκατάσταση μέσα στο VM για να 
βελτιώσει την απόδοση του guest OS και να του προσθέσει κάποιες 
επιπλέον δυνατότητες.



 Portability
Το VirtualBox τρέχει σε μεγάλο αριθμό 32-bit και
64-bit host operating systems.

 No hardware virtualization required
Στις πιο πολλές περιπτώσεις το VirtualBox δεν 
χρειάζεται να υποστηρίζει το processor του 
υπολογιστή σας features όπως Intel  VT-x or 
AMD-V που υπάρχουν σε καινούριους 
επεξεργαστές.

 Έτσι μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και σε 
παλαιού τύπου υπολογιστές.


