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ΕισαγωγήΕισαγωγή

ΠολλοίΠολλοί θαθα θέλαμεθέλαμε νανα πειραματιστούμεπειραματιστούμε μεμε τοτο Linux Linux αλλάαλλά δενδεν
μπορούμεμπορούμε νανα διαθέσουμεδιαθέσουμε ενανεναν ΗΗ//ΥΥ γιαγια τοτο σκοπόσκοπό αυτόαυτό, , είτεείτε

λόγωλόγω κόστουςκόστους, , είτεείτε λόγωλόγω έλλειψηςέλλειψης εμπειρίαςεμπειρίας στηνστην
εγκατάστασηεγκατάσταση, , είτεείτε λόγωλόγω έλλειψηςέλλειψης χρόνουχρόνου

ΚαιΚαι όμωςόμως υπάρχουνυπάρχουν δωρεάνδωρεάν τρόποιτρόποι γιγι’’αυτόαυτό, , χωρίςχωρίς αγοράαγορά
νέουνέου hardware hardware ήή τοντον κίνδυνοκίνδυνο νανα χαλάσουμεχαλάσουμε τηντην WindowsWindows
εγκατάστασήεγκατάστασή μαςμας μεμε partitions, formatpartitions, format κκ..λλ..ππ.. στοστο σκληρόσκληρό

δίσκοδίσκο ήή μεμε τητη χρήσηχρήση Linux Live CDsLinux Live CDs πουπου είναιείναι αρκετάαρκετά
περιοριστικήπεριοριστική γιαγια τοτο χρήστηχρήστη

ΑςΑς δούμεδούμε πωςπως............



11οςος ΤρόποςΤρόπος: : Portable Portable UbuntuUbuntu
Remix Remix 

 ΕύκολοΕύκολο στηνστην εγκατάστασηεγκατάσταση//ΔωρεάνΔωρεάν/ / 
ΧαμηλόΧαμηλό σεσε απαιτήσειςαπαιτήσεις συστήματοςσυστήματος

 ΤρέχειΤρέχει μαζίμαζί μεμε Windows Windows εφαρμογέςεφαρμογές

 ΠλατφόρμαΠλατφόρμα: : 2000 / XP / 7 / Vista / 72000 / XP / 7 / Vista / 7

 TTόποςόπος μεταφόρτωσηςμεταφόρτωσης: : 
http://pohttp://portable.sourceforge.netrtable.sourceforge.net





22οςος ΤρόποςΤρόπος: : Cooperative Linux Cooperative Linux 
((coLinuxcoLinux))

 ΠρόγονοςΠρόγονος τουτου προηγούμενουπροηγούμενου
 ΜεγάληΜεγάλη ταχύτηταταχύτητα ((περίπουπερίπου μιάςμιάς native Linux installation)native Linux installation)
 ΤρέχειΤρέχει ““nativenative”” Linux Linux εφαρμογέςεφαρμογές ((ππ..χχ. . Servers, Servers, 

compilers,compilers, utilities, office suitesutilities, office suites, , ΜΜySQLySQL κλπκλπ))
 ΑντιπρΑντιπρ. . παράδειγμαπαράδειγμα τοτο Fedora 10Fedora 10
 ΔενΔεν έχειέχει ενσωματωμέναενσωματωμένα γραφικάγραφικά. . ΟΟ ΧΧ serverserver

((προαιρετικάπροαιρετικά) ) χρειάζεταιχρειάζεται νανα εγκατασταθείεγκατασταθεί σταστα Windows). Windows). 
ΑλλιώςΑλλιώς τοτο XmingXming,,τοντον VNC server VNC server ήή έστωέστω τηντην FLTK FLTK 
console.console.

 ΑπαιτείΑπαιτεί σχετικάσχετικά έμπειρουςέμπειρους χρήστεςχρήστες γιαγια τηντην εγκατάστασηεγκατάσταση
 ΤόποςΤόπος μεταφόρτωσηςμεταφόρτωσης: : http://colinux.orghttp://colinux.org





33οςος ΤρόποςΤρόπος: : VMware PlayerVMware Player 7.07.0

 ΕύκολοΕύκολο στηστη χρήσηχρήση//ΔωρεάνΔωρεάν/32 &/32 & 64 64 bitbit

 ΠροσφέρεταιΠροσφέρεται γιαγια πειραματισμούςπειραματισμούς

 ΕτοιμαΕτοιμα images images στοστο http://thttp://thoughtpolice.co.ukhoughtpolice.co.uk
((CentOSCentOS, , DebianDebian, Fedora, FreeBSD, SUSE, , Fedora, FreeBSD, SUSE, 
UbuntuUbuntu))

 ΠροτιμήστεΠροτιμήστε image image μεμε VMware ToolsVMware Tools μέσαμέσα γιαγια
καλύτερηκαλύτερη επίδοσηεπίδοση τουτου host host συστήματόςσυστήματός σαςσας

 ΤόποςΤόπος μεταφόρτωσηςμεταφόρτωσης: : http://http://vmware.comvmware.com





44οςος ΤρόποςΤρόπος: : VMware VMware ((GSX) GSX) 
ServerServer 2.0.22.0.2

 ΔωρεάνΔωρεάν τρόποςτρόπος γιαγια server virtualization server virtualization δηλδηλ. . 
δημιουργίαδημιουργία καικαι χρήσηχρήση πολλώνπολλών, , διαφορετικώνδιαφορετικών,,
virtual machines virtual machines ((ενδεχομένωςενδεχομένως) ) μεμε διαφορετικάδιαφορετικά
O.S.O.S.’’ss σεσε εναενα φυσικόφυσικό serverserver δίνονταςδίνοντας remote remote 
access access δυνατότητεςδυνατότητες σεσε clients.clients.

 WebWeb--based interfacebased interface

 ΥποστήριξηΥποστήριξη MS Virtual PCMS Virtual PC καικαι πολλώνπολλών διανομώνδιανομών
Linux Linux 

 ΤόποςΤόπος μεταφόρτωσηςμεταφόρτωσης: : http://http://www.vmware.comwww.vmware.com





55οςος ΤρόποςΤρόπος: : VirtualBoxVirtualBox
 ΙσωςΙσως οο πιοπιο διαδεδομένοςδιαδεδομένος τρόποςτρόπος δημιουργίαςδημιουργίας VM VM 

(Virtual Machine) (Virtual Machine) αποαπο τηντην Java (Oracle).Java (Oracle).

 ΥποστήριξηΥποστήριξη virtual USB controller, Network virtual USB controller, Network καικαι
audio driveraudio driver

 ΥποστήριξηΥποστήριξη RDP, USB over RDP,SATA & RDP, USB over RDP,SATA & iSCSIiSCSI
initiatorinitiator

 ΓιαΓια καλύτερηκαλύτερη επίδοσηεπίδοση τηςτης VM VM νανα χρησιμοποιούμεχρησιμοποιούμε
τοτο Linux Guest AdditionLinux Guest Addition

 ΤόποςΤόπος μεταφόρτωσηςμεταφόρτωσης: : 
http://http://www.virtualbox.orgwww.virtualbox.org





66οςος ΤρόποςΤρόπος: : MS Virtual PC 2007MS Virtual PC 2007

 ΟΟ πλέονπλέον παλιόςπαλιός τρόποςτρόπος δημιουργίαςδημιουργίας VMVM

 ΦαίνεταιΦαίνεται πιαπια ηη ηλικίαηλικία τουτου... ... 

 ΣυνιστάταιΣυνιστάται μόνομόνο γιαγια 3232--bit Microsoft bit Microsoft O.S.O.S.’’ss

 ΘεματάκιαΘεματάκια μεμε τιςτις Linux Linux διανομέςδιανομές

 ΣυνιστώνταιΣυνιστώνται τατα Virtual Machine Additions Virtual Machine Additions γιαγια
καλύτερεςκαλύτερες επιδόσειςεπιδόσεις

 ““ΦορτώνειΦορτώνει”” ((mounds) CDs & DVDs mounds) CDs & DVDs κατευθείανκατευθείαν

 ΤόποςΤόπος μεταφόρτωσηςμεταφόρτωσης: : 
http://www.microsoft.comhttp://www.microsoft.com





77οςος ΤρόποςΤρόπος: : QEMU 0.10.2QEMU 0.10.2

 Open source Emulator & Open source Emulator & VirtualizerVirtualizer
 Flexibility / PortabilityFlexibility / Portability
 ΥποστήριξηΥποστήριξη μεγάληςμεγάλης γκάμαςγκάμας CPUCPU ((x86, AMD64, MIPS, x86, AMD64, MIPS, 

ARM, SPARC ARM, SPARC κλπκλπ))
 ΧρησιμοποιείστεΧρησιμοποιείστε τοτο QEMU ManagerQEMU Manager
 ΔενΔεν υπάρχουνυπάρχουν έτοιμοιέτοιμοι device driversdevice drivers
 ΥποστηρίζειΥποστηρίζει πολλέςπολλές τεχνικέςτεχνικές επικοινωνίαςεπικοινωνίας τωντων hosted hosted 

συστημάτωνσυστημάτων σεσε επίπεδοεπίπεδο chipchip
 ΦορτώνειΦορτώνει Linux kernels Linux kernels χωρίςχωρίς bootloaderbootloader
 ΥποστήριξηΥποστήριξη VHD (Virtual HD) & BluetoothVHD (Virtual HD) & Bluetooth
 ΤόποςΤόπος μεταφόρτωσηςμεταφόρτωσης: : http://www.qemu.orghttp://www.qemu.org





88οςος ΤρόποςΤρόπος: : GygwinGygwin

 ΔωρεάνΔωρεάν πακέτοπακέτο γιαγια τηντην εγκατάστασηεγκατάσταση ενόςενός Linux Linux 
περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος σταστα WindowsWindows αποαπο τηντην Red Hat Red Hat μεμε σκοπόσκοπό
τηντην ανάπτυξηανάπτυξη Linux services Linux services σταστα WindowsWindows

 ΑποτελείταιΑποτελείται αποαπο μιαμια DLL library DLL library καικαι εναενα πακέτοπακέτο
εργαλείωνεργαλείων ((GCC compiler + GDBGCC compiler + GDB Debugger)Debugger)

 ΥπάρχουνΥπάρχουν μεταφρασμέναμεταφρασμένα πολλάπολλά daemon services daemon services τουτου
Linux Linux inetdinetd, , syslogdsyslogd, , sshdsshd κλπκλπ όπωςόπως καικαι τατα: : ΧΧ Window Window 
system, K Desktop Environment, GNOME, Apachesystem, K Desktop Environment, GNOME, Apache καικαι
ΤΤeXeX σταστα WindowsWindows

 EEίναιίναι οο έσχατοςέσχατος τρόποςτρόπος γιαγια όποιονόποιον ξέρειξέρει νανα μετατρέψειμετατρέψει
Linux Linux κώδικακώδικα σταστα WindowsWindows, , μόνοςμόνος τουτου

 ΤόποςΤόπος μεταφόρτωσηςμεταφόρτωσης: : http://http://www.cygwin.comwww.cygwin.com





ΕυχαριστούμεΕυχαριστούμε γιαγια τηντην
προσοχήπροσοχή σαςσας !!!!!!

ΕρωτήσειςΕρωτήσεις ??????


