
�Λογισμικό  για το Σχολικό εργαστήριο

Αντικείμενο:

� Λειτουργικά Συστήματα

� Λογισμικό συντήρησης και ασφάλειαςΛογισμικό συντήρησης και ασφάλειας

� Λογισμικό Εφαρμογών

ΚΕ. ΠΛΗΝΕΤ Α’ ΑΘΗΝΑΣ



�Λογισμικό για το Σχολικό Εργαστήριο
Λειτουργικά Συστήματα

Η κατάσταση σήμερα:

� Windows 98 & Me (Πολύ λίγα πια)

� Windows 2000 (το μεγαλύτερο μέρος)

� Windows XP (αρκετά μεγάλο μέρος)

� Windows Vista (?)

Windows 7- 8 (το καινούριο)� Windows 7- 8 (το καινούριο)

� Ubuntu (ανερχόμενο)

ΚΕ. ΠΛΗΝΕΤ Α’ ΑΘΗΝΑΣ



•Λογισμικό για το Σχολικό Εργαστήριο
Λειτουργικά Συστήματα

Windows 2000 Pro 

� Σταμάτησε η υποστήριξη (13/7/2010)

� Δεν υποστηρίζονται όλα τα προγράμματα� Δεν υποστηρίζονται όλα τα προγράμματα

ΚΕ. ΠΛΗΝΕΤ Α’ ΑΘΗΝΑΣ



•Λογισμικό για το Σχολικό Εργαστήριο
Λειτουργικά Συστήματα

Windows 2000 Pro  Σωστή ενημέρωση:

� Εγκατεστημένο το Service Pack 4 + Rollup.
Πρέπει πρώτα να εγκατασταθεί το SP4 και μετά το Rollup. Η υποστήριξη για 
τα  Windows 2000 τερματίστηκε στις 13 Ιουλίου 2010.

ΚΕ. ΠΛΗΝΕΤ Α’ ΑΘΗΝΑΣ



•Λογισμικό για το Σχολικό Εργαστήριο
Λειτουργικά Συστήματα

Windows 2000 Pro, Server

.Net Framework 2.0

Flash Player 10.1

Internet Explorer 6.0

Mozilla Firefox 12.0/10.0.12 (ESR*)
*Extended Support Release – ESR

Google Chrome Δεν υποστηρίζεται

Java 6 Update 27

CCleaner 3.14

Defraggler 1.21.209

Autoruns 10.07

ΚΕ. ΠΛΗΝΕΤ Α’ ΑΘΗΝΑΣ



•Λογισμικό για το Σχολικό Εργαστήριο
Λειτουργικά Συστήματα

Windows 2000 Pro, Server

Google Earth 4.2.0205

Adobe PDF Reader 9.5.5 GR/9.5 EN

Foxit Reader 5.0.1.0523

LibreOffice 3.6.3

ΚΕ. ΠΛΗΝΕΤ Α’ ΑΘΗΝΑΣ



•Λογισμικό για το Σχολικό Εργαστήριο
Λειτουργικά Συστήματα

Windows XP Pro, 7- 8 Pro

�Η υποστήριξη για τα XP σταματάει τον Απρίλιο 
του 2014
�Τρέχει σχεδόν κάθε λογισμικό

ΚΕ. ΠΛΗΝΕΤ Α’ ΑΘΗΝΑΣ



•Λογισμικό για το Σχολικό Εργαστήριο
Λειτουργικά Συστήματα

Οδηγίες για Service Packs 
(αν δεν είναι προεγκατεστημένα)(αν δεν είναι προεγκατεστημένα)

Windows Vista

Πρέπει πρώτα να εγκατασταθεί το SP1 και μετά το SP2. Η υποστήριξη για τα  
Windows Vista SP1 τερματίστηκε στις 12 Ιουλίου 2011.Υπάρχουν λογισμικά 
για οτιδήποτε (όχι υποχρεωτικά τα ίδια)

Windows XPWindows XP

Πρέπει πρώτα να εγκατασταθεί το SP1a ή το SP2 και μετά το SP3. Η 
υποστήριξη για τα  Windows XP SP2 τερματίστηκε στις 13 Ιουλίου 2010

ΚΕ. ΠΛΗΝΕΤ Α’ ΑΘΗΝΑΣ



•Λογισμικό για το Σχολικό Εργαστήριο
Λειτουργικά Συστήματα

Ubuntu

�Είναι η φρέσκια ματιά στα Λ.Σ.
�Υπάρχουν λογισμικά για οτιδήποτε (όχι 
υποχρεωτικά τα ίδια)
�Δεν χρειάζεται προστασία από ιούς
�Αξίζει να το δούμε (για την ηρεμία μας!)�Αξίζει να το δούμε (για την ηρεμία μας!)

ΚΕ. ΠΛΗΝΕΤ Α’ ΑΘΗΝΑΣ



•Λογισμικό για το Σχολικό Εργαστήριο
Λογισμικό συντήρησης και προστασίας

ΚατηγορίεςΚατηγορίες

�Προστασία από ιούς

�Συντήρηση Λειτουργικού συστήματος

�Προστασία από κακόβουλο λογισμικό�Προστασία από κακόβουλο λογισμικό

�Άλλες διαδικασίες συντήρησης

ΚΕ. ΠΛΗΝΕΤ Α’ ΑΘΗΝΑΣ



•Λογισμικό για το Σχολικό Εργαστήριο
Λογισμικό συντήρησης και προστασίας

Προστασία από ιούςΠροστασία από ιούς

Έχουμε πάντα ένα και μόνο ένα αντιβιοτικό 
ενεργό.

Για παράδειγμα: Microsoft Essentials (δεν 
δουλεύει στα Windows 2000)  Avast, AVG, Avira

ΚΕ. ΠΛΗΝΕΤ Α’ ΑΘΗΝΑΣ



•Λογισμικό για το Σχολικό Εργαστήριο
Λογισμικό συντήρησης και προστασίας

Συντήρηση Λειτουργικού συστήματος

Περιοδικά πρέπει να:Περιοδικά πρέπει να:

Τρέχουμε το CCleaner ή άλλο ανάλογο 
λογισμικό (κάθε μήνα)

Απεγκαθιστούμε τις εφαρμογές που δεν 
χρειαζόμαστε πλέον με το Revo Unistaller

Χρήση του Autoruns για την απενεργοποίηση μη 
χρήσιμων προγραμμάτων που «τρέχουν» στην 
εκκίνηση 

ΚΕ. ΠΛΗΝΕΤ Α’ ΑΘΗΝΑΣ



•Λογισμικό για το Σχολικό Εργαστήριο
Λογισμικό συντήρησης και προστασίας

Προστασία από κακόβουλο λογισμικό

Κακόβουλο λογισμικό ονομάζουμε αυτό που 
εγκαθίσταται στο σύστημά μας με σκοπό να 
υποκλέψει προσωπικά δεδομένα ή άλλα στοιχεία 
μας

Πρέπει να έχουμε πάντα την προσοχή μας για 
περίεργη συμπεριφορά των σταθμών εργασίαςπερίεργη συμπεριφορά των σταθμών εργασίας

Χρήση της δωρεάν έκδοσης του Malwarebytes Anti-
Malware

ΚΕ. ΠΛΗΝΕΤ Α’ ΑΘΗΝΑΣ



•Λογισμικό για το Σχολικό Εργαστήριο
Λογισμικό συντήρησης και προστασίας

Άλλες διαδικασίες συντήρησηςΆλλες διαδικασίες συντήρησης

Ανασυγκρότηση δίσκων (μία ή δύο φορές κάθε 
σχολική χρονιά)

Ενημερώσεις Λ.Σ. Και εφαρμογών (σε εκδόσεις 
που αυτό είναι εφικτό) πχ κάθε μήνα

Οι αυτόματες ενημερώσεις πρέπει να είναι Οι αυτόματες ενημερώσεις πρέπει να είναι 
ρυθμισμένες να γίνονται μία φορά την εβδομάδα 
και όχι κάθε μέρα. Φυσικά πρέπει τα Windows 
(εκτός από 2000) να είναι νόμιμα.

ΚΕ. ΠΛΗΝΕΤ Α’ ΑΘΗΝΑΣ



•Λογισμικό για το Σχολικό Εργαστήριο
Πολιτικές Ασφάλειας

Οι ΗΥ του εργαστηρίου οργανώνονται σε Ομάδα Εργασίας 
(Workgroup) με όνομα σχετικό με το σχολείο (π.χ. 5-DIM-NF) και 
ονόματα ΗΥ της μορφής PC01, PC02, κτλ.

Σε κάθε ΗΥ υπάρχουν δύο χρήστες. Ένας διαχειριστής (π.χ 
admin με κωδικό ασφαλείας) και ένας χρήστης με περιορισμένα 
δικαιώματα και χωρίς κωδικό πρόσβασης (π.χ user). Από το 
ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. μπορεί να δημιουργηθεί επίσης ένας ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. μπορεί να δημιουργηθεί επίσης ένας 
διαχειριστικός λογαριασμός για λειτουργίες συντήρησης. Στον 
ΗΥ του καθηγητή/δασκάλου ορίζεται κοινόχρηστος χώρος για 
ανταλλαγή αρχείων. Τέλος μπορεί να χρησιμοποιηθεί λογισμικό 
διαχείρισης τάξης. Προτείνεται το ελεύθερο λογισμικό italc

ΚΕ. ΠΛΗΝΕΤ Α’ ΑΘΗΝΑΣ



•Λογισμικό για το Σχολικό Εργαστήριο
Βασικός Οδηγός Επιβίωσης

Βασικός οδηγός για τα 
συνήθη προβλήματα των 

WindowsWindows

ΚΕ. ΠΛΗΝΕΤ Α’ ΑΘΗΝΑΣ



Ο υπολογιστής δεν 
κάνει boot

•Λογισμικό για το Σχολικό Εργαστήριο
Βασικός Οδηγός Επιβίωσης

κάνει boot

Δοκίμασε το Safe Mode

Όταν ο υπολογιστής σου δεν
κάνει εκκίνηση καθόλου, πρέπει
να δοκιμάσεις το safe mode F8
όταν το σύστημα ξεκινάει. Αν το
σύστημα μπει σε ασφαλήσύστημα μπει σε ασφαλή
λειτουργία τότε το πρόβλημα
πιθανόν είναι: οδηγοί κάρτας
γραφικών η κάποιος ιός η
κακόβουλο λογισμικό.

ΚΕ. ΠΛΗΝΕΤ Α’ ΑΘΗΝΑΣ



Ο υπολογιστής δεν 
κάνει boot

•Λογισμικό για το Σχολικό Εργαστήριο
Βασικός Οδηγός Επιβίωσης

Δοκίμασε ένα Ubuntu Live 
CD

Όταν υπάρχει σοβαρό
πρόβλημα δοκιμάζουμε το
Ubuntu και βλέπουμε πως
ανταποκρίνεται το σύστημα μας.

κάνει boot

ανταποκρίνεται το σύστημα μας.
Αν όλα δουλεύουν στο LINUX
τότε ίσως χρειαστούμε ξανά
εγκατάσταση των Windows και
δεν έχει σχέση με το hardware.

ΚΕ. ΠΛΗΝΕΤ Α’ ΑΘΗΝΑΣ



•Λογισμικό για το Σχολικό Εργαστήριο
Βασικός Οδηγός Επιβίωσης

Ο υπολογιστής δεν 
κάνει boot

Μπλε οθόνη 

•Κάποιος οδηγός λείπει, 

δοκίμασε την ασφαλή λειτουργία

•Πρόβλημα σκληρού δίσκου, 

δοκίμασε Ubuntu

•Πρόβλημα hardware

κάνει boot

•Πρόβλημα hardware

Καμία τύχη τότε πάρε backup 

τα αρχεία σου με Ubuntu και 

πάρε image από έναν ίδιο 

υπολογιστή η ξανάκανε 

εγκατάσταση τα windows

ΚΕ. ΠΛΗΝΕΤ Α’ ΑΘΗΝΑΣ



Ο υπολογιστής είναι 
αργός 

•Λογισμικό για το Σχολικό Εργαστήριο
Βασικός Οδηγός Επιβίωσης

αργός 

Check Task Manager

•Ανοίγουμε τον Task Manager και 

παρατηρούμε ποιες διαδικασίες 

απασχολούν περισσότερο τον 

επεξεργαστή ως ένδειξη και βλέπουμε 

για άλλες διαδικασίες που πιθανόν να 

είναι επιβλαβές και χρειάζεται να είναι επιβλαβές και χρειάζεται να 

διώξουμε. 

•Εναλλακτικά χρησιμοποιούμε το 

Autoruns και ότι διαδικασίες είναι με 

κίτρινο τις αφαιρούμε.

ΚΕ. ΠΛΗΝΕΤ Α’ ΑΘΗΝΑΣ



Ο υπολογιστής είναι 
αργός 

•Λογισμικό για το Σχολικό Εργαστήριο
Βασικός Οδηγός Επιβίωσης

Απεγκατάσταση περιττών 
πραγμάτων

Τώρα που ανακαλύψαμε 

εφαρμογές που μας 

καθυστερούν το σύστημα 

πρέπει να τις 

αργός 

πρέπει να τις 

απεγκαταστήσουμε με λογισμικά 

τύπου Revo Uninstaller χωρίς 

να αφήσουμε ίχνη

ΚΕ. ΠΛΗΝΕΤ Α’ ΑΘΗΝΑΣ



Ο υπολογιστής είναι 
αργός 

•Λογισμικό για το Σχολικό Εργαστήριο
Βασικός Οδηγός Επιβίωσης

Καθαρίζοντας τον 
υπολογιστή

Μπορείς να ξεκινήσεις με το 

εργαλείο των Windows, Disk 

Cleanup  αλλά θα ήταν 

προτιμότερο να 

χρησιμοποιήσεις εργαλεία τύπου  

αργός 

χρησιμοποιήσεις εργαλεία τύπου  

CCleaner ή Privazer για 

καλύτερο καθάρισμα 

ΚΕ. ΠΛΗΝΕΤ Α’ ΑΘΗΝΑΣ



•Λογισμικό για το Σχολικό Εργαστήριο
Βασικός Οδηγός Επιβίωσης

Ο υπολογιστής είναι 
αργός 

Έλεγχος για Ιούς,  Adware
και Spamware

Αν τα Windows είναι γνήσια  

δοκίμασε Microsoft Security 

Essentials . Διαφορετικά 

δοκίμασε εργαλεία τύπου 

Malware Anti-Malware

αργός 

Malware Anti-Malware

ΚΕ. ΠΛΗΝΕΤ Α’ ΑΘΗΝΑΣ



•Λογισμικό για το Σχολικό Εργαστήριο
Βασικός Οδηγός Επιβίωσης

Ο υπολογιστής είναι 
αργός 

Κουρεύοντας Εφαρμογές 
στο Startup

Χρησιμοποιώντας την  εντολή 

MsConfig κουρεύουμε 

εφαρμογές που καθυστερούν 

την εκκίνηση (Messenger)  . 

αργός 

την εκκίνηση (Messenger)  . 

Εναλλακτικά  μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε 

προγράμματα τύπου Autoruns, 

CCleaner.

ΚΕ. ΠΛΗΝΕΤ Α’ ΑΘΗΝΑΣ



Το Internet δεν δουλεύει ή  
είναι αργό 

Χρησιμοποιώντας την 
εντολή ping

Από το cmd των Windows δίνει την

εντολή πχ ping yahoo.com και βλέπεις

αν υπάρχει ανταπόκριση και δεν έχει time

out.out.



Το Internet δεν δουλεύει ή  
είναι αργό 

Απενεργοποίηση και 
ενεργοποίηση της 

σύνδεσης 

Αν παίρνεις απάντηση από την ping

ενεργοποίησε και απενεργοποίησε την

σύνδεση και αν το πρόβλημα συνεχίζει

ρυθμίσω την κάρτα δικτύου ώστε ναρυθμίσω την κάρτα δικτύου ώστε να

παίρνει IP αυτόματα και σβήσε το DNS.



Το Internet δεν δουλεύει ή  
είναι αργό 

Ημερομηνία

Κοιτάμε την ημερομηνία μήπως είναι 

λάθος και δεν συγχρονίζει με τους servers 

και την διορθώνουμεκαι την διορθώνουμε



Το Internet δεν δουλεύει ή  
είναι αργό 

Η  ιστοσελίδα δεν 
φορτώνει φορτώνει 

Αν έχουμε πρόβλημα σε μια

συγκεκριμένη ιστοσελίδα μπορείς να

ελέγξεις αν το πρόβλημα είναι μόνο για

εσένα η γενικό με εργαλεία τύπου

downforeveryoneorjustme.com



ΚΕ ΠΛΗΝΕΤ Α' ΑΘΗΝΑΣ

Ευχαριστούμε για την 
προσοχή σας!προσοχή σας!


