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

αποκατάστασης (recovery images), βασισμένη αποκλειστικά στο λειτουργικό σύστημα Windows 10. 

Όπως έχει ανακοινωθεί παλαιότερα, δεν θα προσφέρεται πλέον είδωλο βασισμένο στα Windows 7 

αφού οι νεότερες γενιές υλικού δεν είναι πλέον συμβατές.  

Με την ευκαιρία της δημιουργίας των νέων ειδώλων, έχουν εισαχθεί σημαντικές αλλαγές, κυρίως 

στο εργαλείο δημιουργίας και επαναφοράς των ειδώλων (imaging tool), καθώς και του εργαλείου 

παγώματος του δίσκου (Drive Freeze). Και τα δύο αυτά λογισμικά έχουν αναπτυχθεί και 

προσαρμοστεί από το Υπουργείο Παιδείας, με βάση τις ανάγκες των σχολείων μας και με κύριο 

γνώμονα την απλοποίησή τους και παράλληλα την μείωση προβλημάτων που πιθανόν να 

δημιουργούνταν από τα παλαιότερα λογισμικά. Τα νέα είδωλα έχουν δημιουργηθεί από την αρχή 

και είναι εντελώς καθαρά από παλαιότερα «κατάλοιπα» που συνήθως δημιουργούνται κατά 

καιρούς από τις αλλεπάλληλες ενημερώσεις που δέχονται. 

2 ΕΙΔΩΛΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

2.1 Γενικά Χαρακτηριστικά  
Το νέο είδωλο αποκατάστασης έχει τα εξής γενικά χαρακτηριστικά:  

• Όπως και στα προηγούμενα είδωλα, Έχει αφαιρεθεί η δυνατότητα διπλής εκκίνησης 

λειτουργικού συστήματος (με Linux Ubuntu). Η δυνατότητα χρήσης του Linux Ubuntu έχει 

μεταφερθεί στο λογισμικό Virtual Box και μπορεί να γίνει παράλληλη εκκίνηση του με τα 

Windows σε Virtual Machine. 

• Το Λειτουργικό Σύστημα Windows 10 έχει προετοιμαστεί για δημιουργία ειδώλου 

αποκατάστασης μέσω της διαδικασίας SysPrep. Αυτό σημαίνει ότι μετά τη διαδικασία 

αποκατάστασης, θα ακολουθηθεί μια αυτοματοποιημένη διαδικασία μίνι εγκατάστασης.  

• Κατάτμηση δίσκου (partitions): έχει αφαιρεθεί η δεύτερη κατάτμηση δίσκου και τώρα 

υπάρχει μόνο μια (C:). Οι φάκελοι κειμένων (Documents) και εικόνων (Pictures) έχουν 

εξαιρεθεί από το πάγωμα και έτσι κρατούν όλα τα δεδομένα μετά την επανεκκίνηση του Η/Υ. 

• Προσφερόμενα είδωλα: Για την ώρα, προσφέρονται δυο κατηγορίες ειδώλων: 

A) Ένα Βασικό (Generic), το οποίο περιλαμβάνει μόνο το Microsoft Office 2016 και 

προορίζεται για όλους τους Η/Υ και φορητούς Η/Υ που βρίσκονται σε γραφεία, 

αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια ειδικοτήτων εκτός της Πληροφορικής. 

B) Είδωλο (LAB) το οποίο περιλαμβάνει όλα τα προγράμματα που 

χρησιμοποιούνται για το μάθημα της Πληροφορικής τόσο στα Γυμνάσια όσο και 

στα Λύκεια.  

2.1.1 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. 
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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 1: Παράδειγμα ονομασίας του ηλεκτρονικού υπολογιστή  

 

3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΓΩΜΑΤΟΣ ΔΙΣΚΟΥ (MOEC-Freeze) 
Το Υπουργείο Παιδείας έχει αναπτύξει νέο λογισμικό παγώματος του δίσκου. Το εργαλείο αυτό 

είναι πολύ απλό στην χρήση του και επιτρέπει στον χρήστη να καθορίζει τις δικές του εξαιρέσεις 

φακέλων. Τα είδωλα επαναφοράς έρχονται με προκαθορισμένη εξαίρεση στους φακέλους 

(Documents, Pictures) των χρηστών Teacher και Student. 

Το νέο λογισμικό παγώματος βρίσκεται στην περιοχή συστήματος με το ακόλουθο εικονίδιο:  

Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία του λογισμικού κάντε δεξί-κλικ στο εικονίδιο και εισάγετε τον 

κωδικό 

 

Οι επιλογές είναι πολύ απλές, όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

Όλες οι αλλαγές στις ρυθμίσεις πρέπει να ακολουθούνται από επανεκκίνηση του Η/Υ ούτως ώστε 

να εφαρμοστούν. 

- Για να ενεργοποιήσετε το πάγωμα του δίσκου, επιλέξτε «Boot Frozen» και μετά «Apply and 

Reboot». Μετά από αυτό, όλες οι αλλαγές που γίνονται κατά την τελευταία εκκίνηση του 

συστήματος θα χάνονται μετά την επανεκκίνηση. 
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- Για να απενεργοποιήσετε το πάγωμα του δίσκου ούτως ώστε να κάνετε αλλαγές, επιλέξτε 

«Boot Thawed» και μετά «Apply and Reboot». 

- Για να προσθέσετε εξαιρέσεις στη λίστα παγώματος έτσι ώστε το περιεχόμενο των φακέλων 

να μην διαγράφεται στην επανεκκίνηση, επιλέξτε «Add Folder to Unfrozen List» και μετά 

επιλέξτε τους φακέλους που επιθυμείτε. Το είδωλο έρχεται με τους ακόλουθους φακέλους 

προεπιλεγμένους: 

 
- Για να διαγράψετε φακέλους από τη λίστα εξαιρέσεων, πατήστε «Remove Folder from 

Unfrozen List». 

Προσέξτε να μην απενεργοποιήσετε την αυτόματη εκκίνηση του λογισμικού αφαιρώντας την 

επιλογή από το “Auto Start”. 

4 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗΣ (IMAGING TOOL) 
Όπως το λογισμικό παγώματος, έτσι και το λογισμικό δημιουργίας και επαναφοράς των ειδώλων 

(imaging tool), έχει δημιουργηθεί και μορφοποιηθεί ούτως ώστε να καλύπτει τις δικές μας 

ανάγκες. 

Το εργαλείο αυτό είναι πολύ πιο απλό και ευέλικτο και δεν επηρεάζεται από περιορισμούς που 

παρουσιάζονταν στο λογισμικό Clonezilla, π.χ. περιορισμός στο μέγεθος του δίσκου σε σχέση με 

τον δίσκο του αρχικού κλώνου. 

Το νέο λογισμικό, το οποίο προσφέρεται σε μορφή αρχείου ISO, μπορεί να τοποθετηθεί σε οπτικό 

δίσκο (CD/DVD), σε εκκινήσιμο/bootable USB Memory Stick ή σε εκκινήσιμο εξωτερικό δίσκο. 

Εφόσον ο χρήστης λάβει το ISO αρχείο, μπορεί ο ίδιος να το τοποθετήσει σε όποιο μέσο επιθυμεί. 

Είναι δυνατόν μάλιστα, τα είδωλα αποκατάστασης να τοποθετηθούν στο ίδιο μέσο (εξαιρουμένου 

του οπτικού δίσκου), και η διαδικασία να γίνει ακόμα πιο απλή και εύκολη. 

Για να δημιουργήσετε το εξωτερικό μέσο εκκίνησης του λογισμικού, πρέπει πρώτα να 

προμηθευτείτε το πρόγραμμα σε μορφή ISO. Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από τον 

ακόλουθο σύνδεσμο: https://paf.dias.ac.cy (DOWNLOADS – School Apps) 

Χρησιμοποιήστε τον κωδικό του (Teacher) και από το φάκελο \Utilities\MOECImage κατεβάστε το 

MOECImage_v2.x.iso  (όπου x = η εκάστοτε έκδοση του λογισμικού) 

4.1 Εγγραφή σε οπτικό δίσκο (CD/DVD ROM) 
Από ένα Η/Υ με Windows 10, κάντε δεξί-κλικ στο αρχείο MOECImage_v2.x.iso  και επιλέξτε «Burn 

disc image». Ακολουθήστε τις οδηγίες μέχρις ότου να ολοκληρωθεί η εγγραφή. (Παρότρυνσή μας 

είναι όπως αποφεύγετε αυτή την επιλογή αφού οι επιλογές παραμετροποίησης του λογισμικού 

δεν θα είναι ενεργές) 

4.2 Εγγραφή σε USB memory stick / Εξωτερικό δίσκο 
Η καλύτερη μέθοδος για τη χρήση του νέου λογισμικού είναι η εγγραφή του σε εξωτερικό δίσκο ή 

memory stick, κατά προτίμηση USB 3.x για εκμετάλλευση των ψηλών ταχυτήτων που 

προσφέρονται. Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί μέσο χωρητικότητας 64GB και άνω, θα είναι 

δυνατή η τοποθέτηση και των 2 ειδώλων στην ίδια μονάδα.  

!!ΠΡΟΣΟΧΗ!! 

Για τη δημιουργία του εξωτερικού μέσου εκκίνησης, θα χαθεί όλο το περιεχόμενό του κατά τη 

διαδικασία της προετοιμασίας του. 

https://paf.dias.ac.cy/
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Για την δημιουργία εκκινήσιμου εξωτερικού μέσου USB, θα χρειαστεί κάποιο εργαλείο εγγραφής 

αρχείων ISO με δυνατότητα δημιουργίας bootable μέσου. Παραθέτουμε δυο παραδείγματα 

ελεύθερου λογισμικού που έχουμε δοκιμάσει, παρόλο που ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει 

οποιοδήποτε λογισμικό της δικής του προτίμησης. 

4.2.1 ISO2Disc 

Εάν δεν έχετε προμηθευτεί το υλικό από την Μονάδα ΤΠΕ απευθείας, κατεβάστε από: 

https://www.top-password.com/iso2disc.html 

Αυτό το λογισμικό είναι πολύ απλό στη χρήση αλλά χρειάζεται εγκατάσταση. Επιλέξτε το ISO 

αρχείο και μετά το USB Drive που επιθυμείτε να δημιουργήσετε: 

 

4.2.2 Rufus 

Εάν δεν έχετε προμηθευτεί το υλικό από την Μονάδα ΤΠΕ απευθείας, κατεβάστε την portable 

έκδοση από: https://rufus.akeo.ie/ 

Αυτό το λογισμικό, περιέχει πιο σύνθετες επιλογές, όμως προσφέρεται σε portable έκδοση χωρίς 

την ανάγκη εγκατάστασης. Επιλέξτε  «ISO Image» και στη συνέχεια το ISO αρχείο. 

 

4.3 Αποθήκευση ειδώλων στον ίδιο δίσκο με το εργαλείο MOECImage 
Η προτιμητέα επιλογή αποθήκευσης των ειδώλων είναι όπως τα 2 είδωλα αποκατάστασης, 

βρίσκονται στο ίδιο μέσο αποθήκευσης, ούτως ώστε να είναι δυνατή η παραμετροποίηση των 

επιλογών του εργαλείου για αυτόματη επαναφορά από τον ίδιο δίσκο, επιτυγχάνοντας έτσι, τη 

μέγιστη εξοικονόμηση χρόνου. Για να γίνει δυνατή η φύλαξη και των 2 ειδώλων στην ίδια συσκευή, 

θα πρέπει αυτή να είναι τουλάχιστον  64GB. Επίσης, η συσκευή πρέπει να είναι τύπου USB 3.0 ή 

https://www.top-password.com/iso2disc.html
https://rufus.akeo.ie/
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καλύτερη διαφορετικά ο χρόνος επαναφοράς των ειδώλων θα είναι σημαντικά αυξημένος. 

(Προσοχή στην θύρα USB που επιλέγετε να τοποθετήσετε τη συσκευή σας. Οι συσκευές USB 3.0, 

για να προσφέρουν τη σωστή ταχύτητα, θα πρέπει να τοποθετηθούν σε θύρα USB 3. Σε περίπτωση 

που τοποθετείται σε παλαιοτέρου τύπου θύρα (π.χ.USB 2), τότε ο χρόνος ανταπόκρισης θα είναι 

σημαντικά μειωμένος. (Σημείωση: ο ταχύτερος χρόνος επαναφοράς, επιτυγχάνεται με τη χρήση 

σκληρού δίσκου ως μέσω φύλαξης των ειδώλων και του εργαλείου MOECImage, αφού είναι 

σημαντικά ταχύτερος από το memory stick.) 

Σημαντικό: 

Για την περίπτωση που αποθηκεύετε τα είδωλα στην ίδια συσκευή με το εργαλείο MOECImage, 

είναι σημαντικό τα είδωλα να βρίσκονται στον φάκελο (IMAGES) 

4.4 Χρήση Λογισμικού (MOECImage) 
Για να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό δημιουργίας και επαναφοράς των ειδώλων, επανεκκινήστε 

τον Η/Υ με το USB/οπτικό δίσκο που δημιουργήσατε τοποθετημένο στην θύρα USB/οδηγό. Πριν 

την εκκίνηση, αναλόγως του μοντέλου Η/Υ που χρησιμοποιείτε, κάντε την ανάλογη επιλογή για να 

επιλέξετε ως μέσο εκκίνησης το USB σας ή τον οπτικό δίσκο (τελευταία μοντέλα HP = πλήκτρο F9). 

Στο σημείο που θα σας ζητηθεί να πατήσετε πλήκτρο για εκκίνηση από CD/DVD, πατήστε κάποιο 

πλήκτρο. Αν το αγνοήσετε, ο Η/Υ θα προχωρήσει σε κανονική εκκίνηση από τον σκληρό δίσκο. 

Με την έναρξη του προγράμματος, θα εμφανιστεί η ακόλουθη αρχική οθόνη: 

 

4.4.1 Επαναφορά ειδώλου 

Το νέο λογισμικό MOECImage μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επαναφορά ειδώλου με 3 τρόπους: 

1. Χειροκίνητα (Restore Image to whole Drive) 

Με αυτή την επιλογή, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε οποιοδήποτε είδωλο, το οποίο 

μπορεί να βρίσκεται στο ίδιο USB με το εργαλείο εκκίνησης, σε άλλο μέσο, ή σε Mapped 

drive στο Δίκτυο. 

2. Επαναφορά προκαθορισμένου ειδώλου (Deploy Pre-configured image).   

Εφόσον έχετε προκαθορίσει τις τέσσερις επιλογές για τα δυο βασικά είδωλα (Generic/LAB) 

- (ακολουθεί επεξήγηση), έχετε την επιλογή αυτόματης επαναφοράς μιας από τις 4 

επιλογές. Οι επιλογές αφορούν τα δυο βασικά είδωλα και επαναφορά τους από συσκευή 

USB ή από το Δίκτυο.  
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3. Αυτόματη επαναφορά προεπιλεγμένου ειδώλου κατά την εκκίνηση (Auto Deploy). 

Εφόσον έχει προκαθοριστεί ένα από τα τέσσερα προεπιλεγμένα είδωλα (ακολουθεί 

επεξήγηση), ως το είδωλο για αυτόματη επαναφορά (auto deploy), με την εκκίνηση του 

εργαλείου MOECImage, θα εμφανιστεί μήνυμα με ερώτημα κατά ποσό επιθυμείτε την 

αυτόματη χρήση αυτού του ειδώλου για αυτόματη επαναφορά χωρίς οποιαδήποτε 

παρέμβαση από τον χρήστη. (Μόνο 1 είδωλο μπορεί να επιλεγεί για Auto Deploy.) 

 

Ανεξαρτήτως της μεθόδου που έχετε επιλέξει, η επαναφορά θα ξεκινήσει και όταν ολοκληρωθεί 

στο 100%, ο Η/Υ θα επανεκκινήσει αυτόματα, δεδομένου ότι έχετε επιλέξει την αυτόματη 

επανεκκίνηση. Σε περίπτωση που εντοπιστεί μη συμβατό USB, πιθανόν να σας ζητηθεί να το 

αφαιρέσετε και σε αυτή την περίπτωση θα ακολουθήσει Shutdown. 

 

Μετά την επανεκκίνηση, το λειτουργικό σύστημα θα εισέλθει στη διαδικασία της μίνι 

εγκατάστασης, όπου θα ολοκληρώσει όλα τα απαραίτητα βήματα που απαιτεί η διαδικασία του 

SysPrep. 

4.4.2 Ρυθμίσεις αυτόματης επαναφοράς 

Για να χρησιμοποιηθούν οι προχωρημένες επιλογές αυτόματης αποκατάστασης θα πρέπει πρώτα 

να προηγηθούν κάποιες βασικές ρυθμίσεις. Το εργαλείο MOECImage έχει τη δυνατότητα να δεχτεί 

ρυθμίσεις για 4 είδωλα: 

1. Generic Image από USB 

2. LAB Image από USB 

3. Generic Image από Δίκτυο 

4. LAB Image από Δίκτυο 
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Σημ. Η χρήση των προχωρημένων ρυθμίσεων αυτόματης επαναφοράς είναι δυνατό να 

χρησιμοποιηθούν μόνο στην περίπτωση χρήσης του εργαλείου από συσκευή USB. Λόγω του ότι 

είναι απαραίτητη η εγγραφή αρχείων στη συσκευή, αυτή η δυνατότητα δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί όταν το εργαλείο εκκίνησης βρίσκεται σε ψηφιακό δίσκο (CD-ROM / DVD-ROM). 

Στην περίπτωση που τα είδωλα επαναφοράς (Generic / LAB)  βρίσκονται στο ίδιο USB με το 

εργαλείο εκκίνησης, αυτά θα πρέπει να βρίσκονται μέσα στο φάκελο IMAGES. 

Για να ρυθμίσετε τα 2 είδωλα επαναφοράς (Generic/LAB) από USB, επιλέξτε το Auto Deploy Image 

από το μενού και στη συνέχεια “From Local USB Disk”. Στη συνέχεια επιλέξτε κάθε μια από τις δυο 

επιλογές και συμπληρώστε τις προτιμήσεις σας: 

 

1. Δώστε όνομα για το συγκεκριμένο είδωλο 

2. Επιλέξτε το είδωλο από το USB. 

3. Επιλέξτε κατά πόσο επιθυμείτε να καθορίσετε αυτό το είδωλο ως (Auto Deploy Image). (Μόνο 

ένα από τα τέσσερα είδωλα μπορεί να καθοριστεί εφόσον είναι το είδωλο που θα 

επαναφέρεται αυτόματα με την εκκίνηση του εργαλείου, αφού πρώτα ο χρήστης το επιτρέψει). 

4. Επιλέξτε την ενέργεια που επιθυμείτε από μέρους του προγράμματος με το τέλος της 

επαναφοράς του ειδώλου. (Σε περίπτωση που παρουσιάζεται πρόβλημα στην αρχική εκκίνηση 

του λειτουργικού συστήματος, προτιμήστε την επιλογή Shutdown και την αφαίρεση όλων των 

συσκευών USB από τον Η/Υ.) 

Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για τα 2 είδωλα για επαναφορά από το Δίκτυο (εφόσον υπάρχει 

η δυνατότητα): 
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1. Ακολουθήστε τα ίδια βήματα με την προηγούμενη διαδικασία και επιπλέον τα ακόλουθα: 

2. Καθορίστε τη διεύθυνση IP του server στον οποίο βρίσκονται τα είδωλά σας 

3. Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για το συγκεκριμένο server. 

4. Καθορίστε το όνομα του Shared folder όπου βρίσκονται τα είδωλα. 

4.4.3 Μεταφορά ρυθμίσεων 

Οι πιο πάνω ρυθμίσεις, δημιουργούν 4 αρχεία ρυθμίσεων (.ini files) στο 

φάκελο \IMAGES του USB Drive σας. Σε περίπτωση που έχετε αναβαθμίσει 

το λογισμικό, διαγράφοντας τη συσκευή σας με το περιεχόμενό της, ή 

επιθυμείτε να δημιουργήσετε περισσότερες συσκευές εκκίνησης και 

θέλετε να αποφύγετε την επανάληψη της διαδικασίας της ρύθμισης, 

μπορείτε απλά να αντιγράψετε τα τέσσερα αρχεία στον ίδιο φάκελο στη νέα συσκευή. 

4.4.4 Αναβάθμιση Λογισμικού 

Κατά διαστήματα, είναι πιθανόν να υπάρξουν αναβαθμίσεις στο λογισμικό MOECImage με σκοπό 

την εισαγωγή νέων δυνατοτήτων ή επίλυση τυχών προβλημάτων. Οι ενημερώσεις θα βρίσκονται 

στον server του Υπουργείου Παιδείας και η διαδικασία πρόσβασης είναι η ίδια αυτή που έχετε 

ακολουθήσει για να λάβετε την αρχική έκδοση.  

Για να αναβαθμίσετε το λογισμικό, υπάρχουν δυο μέθοδοι: Η πλήρης, και η μερική.  

1. Πλήρης αναβάθμιση: ακολουθάτε ακριβώς τα ίδια βήματα που περιγράφονται στο Μέρος 

4.2 αυτού του οδηγού, με το οποίο δημιουργήσατε αρχικά το bootable USB σας. Με αυτή 

τη διαδικασία, το USB σας θα διαγραφεί και θα δημιουργηθεί από την αρχή. Συνεπώς, 

οτιδήποτε αρχεία ειδώλων έχετε τοποθετήσει θα διαγραφούν και θα πρέπει να 

αντιγραφούν ξανά. Προς αποφυγή αυτού του προβλήματος, αυτή η μέθοδος θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται μόνο στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ολική αναβάθμιση (θα 

επισημαίνεται).  

2. Μερική αναβάθμιση: Στις πλείστες περιπτώσεις, οι αναβαθμίσεις θα αφορούν κυρίως 

βελτιώσεις στο λογισμικό και προτείνεται η χρήση της μερικής αναβάθμισης η οποία δεν 

απαιτεί τη διαγραφή των υπαρχόντων αρχείων και ρυθμίσεων. Για την μερική 

αναβάθμιση, ανοίξτε το νέο αρχείο ISO και από το φάκελο «sources», αντιγράψτε το 
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αρχείο «boot.wim», αντικαθιστώντας το αντίστοιχο αρχείο, στον ίδιο φάκελο στο USB 

Drive σας. (Σημ. Το ενημερωμένο αρχείο boot.wim, συνήθως θα τοποθετείται και 

ξεχωριστά στον ίδιο χώρο στον server ούτως ώστε να είναι δυνατή η απευθείας πρόσβαση 

σε αυτό) 

Σημείωση: Είναι δυνατή η χρήση του εργαλείου ακόμα και μέσω δικτύου εφόσον έχετε δημιουργήσει ένα 

Mapped Drive. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να προσέξετε να  μην γίνεται σε ώρες αιχμής διότι θα 

δεχτεί μεγάλη επιβάρυνση το δίκτυο του σχολείου. Επίσης αυτό να αποφεύγεται σε περιπτώσεις παλιών 

δικτύων που δεν έχουν αναβαθμιστεί σε ταχύτητα 1 Gigabit. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 

Πριν ενεργοποιήσετε το λογισμικό MOEC-Freeze για πάγωμα του δίσκου, ελέγξτε κατά πόσο έχουν 

εντοπιστεί και εγκατασταθεί όλα τα Drivers του λειτουργικού συστήματος. Λόγω του ότι το Windows 

Update είναι κλειδωμένο, κάποια Drivers ίσως να μην κατεβούν αυτόματα  και σε αυτή την περίπτωση 

θα πρέπει να τα κάνετε update χειροκίνητα ένα προς ένα κάνοντας δεξί-κλικ-update driver. Τα drivers για 

τις περισσότερες συσκευές θα κατέβουν και θα εγκατασταθούν, αλλά αυτό ίσως χρειαστεί αρκετή ώρα. 

Επίσης, αφήστε τον Η/Υ να επανεκκινήσει τουλάχιστον 2 φορές. 
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5 ΕΚΚΙΝΗΣΗ LINUX (Ubuntu) ΑΠΟ VIRTUAL MACHINE 
Η δυνατότητα διπλής εκκίνησης με Linux έχει αφαιρεθεί από τα νέα είδωλα. Αντί αυτού, η 

λειτουργία του Linux γίνεται δυνατή μέσα από Virtual Machine που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση 

του λογισμικού Oracle VM Virtual Box.  

Το VM για το Linux είναι τοποθετημένο στην επιφάνεια εργασίας με το ακόλουθο εικονίδιο: 

 

 

Για να γίνει δυνατή η χρήση του Virtual Machine, πρέπει πρώτα να προηγηθεί η ενεργοποίηση της 

επιλογής (Virtualization Vx) μέσα από το BIOS. Στους Η/Υ μάρκας HP η είσοδος στο BIOS γίνεται 

δυνατή με τη χρήση του πλήκτρου F10, πριν την εκκίνηση. Παράδειγμα της ρύθμισης 

παρουσιάζεται πιο κάτω με βάση τον HP 600G3  και 800G1 
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HP 800G1 

Τα αρχεία του Virtual Machine βρίσκονται στο φάκελο C:\TOOLS και από εκεί μπορεί να 

αντικατασταθεί η μηχανή απλά με την αντιγραφή νέου αρχείου. Π.χ θα μπορούσε να αντιγραφεί 

ένα VM που έχει καταστραφεί από άλλο Η/Υ. 


