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1. #### ### ########### ### ####### ####### Mageia
Το Κ#ντρο Ελ#γχου ###### (ΚΕ#) διαθ#τει οκτ# διαφορετικ#ς επιλογ#ς # καρτ#λες για να επιλ#ξετε
στην αριστερ# στ#λη, # δ#κα αν #χετε εγκαταστ#σει το πακ#το ##########. Η #καστη καρτ#λα
προσφ#ρει #να διαφορετικ# σ#νολο εργαλε#ων προς επιλογ# απ# τον ευρ# π#νακα στα δεξι#.

Τα παρακ#τω δ#κα κεφ#λαια αναφ#ρονται στις δ#κα αυτ#ς επιλογ#ς και τα σχετικ# εργαλε#α.

Το τελευτα#ο κεφ#λαιο αναφ#ρεται σε µερικ# #λλα εργαλε#α ######, που δεν µπορο#ν να επιλεγο#ν
απ# τις καρτ#λες στο ΚΕ#.

Οι τ#τλοι των σελ#δων ε#ναι συχν# οι #διοι µε τους τ#τλους των οθον#ν των εργαλε#ων.

Υπ#ρχει επ#σης µια γραµµ# αναζ#τησης, προσβ#σιµη µ#σω της καρτ#λας #Αναζ#τηση# στην αρι−
στερ# στ#λη.

2. ########## #####µ####

Σε αυτ#ν την οθ#νη µπορε#τε να επιλ#ξετε µεταξ# δι#φορων εργαλε#ων διαχε#ρισης λογισµι−
κο# .Πατ#στε σε #να σ#νδεσµο παρακ#τω για να µ#θετε περισσ#τερα.
########## #####µ####

1. Τµ#µα 2.1, &##201#;∆ιαχε#ριση λογισµικο# (εγκατ#σταση και αφα#ρεση λογισµικο#)&##201#;
2. Τµ#µα 2.2, &##201#;Ενηµ#ρωση Πακ#των Λογισµικο#&##201#; = 

Ενηµ#ρωση
 
του

 
συστ#µατ#ς

σας
3. Τµ#µα 2.3, &##201#;Ρυθµ#στε τη συχν#τητα των αναβαθµ#σεων&##201#;
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4. Τµ#µα 2.4, &##201#;Ρ#θµιση Μ#σων&##201#;
Ρυθµ#στε

 
τις

 
πηγ#ς

 
µ#σων

 
για

 
εγκατ#σταση

 
και

ενηµ#ρωση
 
του

 
λογισµικο#

2.1. ########## #####µ#### (########### ### ######## #####µ####)
########

2.1.1. ######## ### rpmdrake

Αυτ# το εργαλε#ο1, επ#σης γνωστ# ως #######, ε#ναι #να πρ#γραµµα για την εγκατ#σταση, απε−
γκατ#σταση και ενηµ#ρωση των πακ#των. Ε#ναι το γραφικ# περιβ#λλον της εντολ#ς #####. Σε κ#θε
εκκ#νηση, ελ#γχει καταλ#γους πακ#των (τα λεγ#µενα #µ#σα#) οι οπο#οι λαµβ#νονται απευθε#ας
απ# τους διακοµιστ#ς της ######, και θα σας ειδοποι#σει αν υπ#ρχουν διαθ#σιµες ενηµερ#σεις για
το σ#στηµ# σας. #να φ#λτρο σας επιτρ#πει να εµφαν#ζεται επιλεγµ#νους τ#πους πακ#των: µπορε#−
τε να εµφαν#σετε µ#νο τις εγκατεστηµ#νες εφαρµογ#ς (εξ ορισµο#), # µ#νο τις διαθ#σιµες ενηµε−
ρ#σεις. Μπορε#τε επ#σης να προβ#λετε τα µη εγκατεστηµ#να πακ#τα µ#νο. Και εναλλακτικ#, να
αναζητ#σετε αν# #νοµα, # στις περιλ#ψεις των περιγραφ#ν # στις πλ#ρεις περιγραφ#ς των πακ#των
# στα ον#µατα των αρχε#ων που περιλαµβ#νονται στα πακ#τα.

Για την λειτουργ#α του ######## απαιτε#ται η διαµ#ρφωση των αποθετηρ#ων µ#σω του Τµ#µα 2.4,
&##201#;Ρ#θµιση Μ#σων&##201#;.

Κατ# την εγκατ#σταση, το διαµορφωµ#νο αποθετ#ριο ε#ναι το µ#σο που χρησιµο−
ποιε#ται στην εγκατ#σταση, γενικ#ς το ### # το ##. Αν διατηρ#σετε ενεργ# αυτ# το

1Μπορε#τε να εκκιν#σετε αυτ# το εργαλε#ο απ# τη γραµµ# εντολ#ν, πληκτρολογ#ντας ######## ως διαχειριστ#ς συστ#µατος.
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αποθετ#ριο, κ#θε φορ# που εγκαθιστ#τε #να πακ#το, το ######## θα εµφαν#ζει αυτ# το
αναδυ#µενο παρ#θυρο :

Αν δεν επιθυµε#τε την εµφ#νιση του ανωτ#ρω µην#µατος και διαθ#τετε µια ικανοποι−
ητικ# σ#νδεση στο διαδ#κτυο, συνιστ#ται να αφαιρ#σετε/απενεργοποι#σετε το µ#σω
απ# τη λ#στα των αποθετηρ#ων και να ρυθµ#σετε τη χρ#ση των διαδικτυακ#ν αποθε−
τηρ#ων µ#σω του Τµ#µα 2.4, &##201#;Ρ#θµιση Μ#σων&##201#;.

Τα διαδικτυακ# αποθετ#ρια ε#ναι π#ντοτε ενηµερωµ#να, περι#χουν περισσ#τερα πα−
κ#τα, και σας επιτρ#πουν την ενηµ#ρωση των υπαρχ#ντων πακ#των.

2.1.2. ## ##### µ### ### ######

1. Φ#λτρο τ#που πακ#των:

Αυτ# το φ#λτρο σας επιτρ#πει την εµφ#νιση εν#ς µ#νο τ#που πακ#των. Κατ# την πρ#τη εκτ#λε−
ση του διαχειριστ#, εµφαν#ζει µ#νον τις εφαρµογ#ς µε γραφικ# περιβ#λλον. Μπορε#τε να εµ−
φαν#σετε ε#τε #λα τα πακ#τα, µε τις εξαρτ#σεις και τις βιβλιοθ#κες τους # µ#νο οµ#δες πακ#−
των #πως τις εφαρµογ#ς µ#νο, τις ενηµερ#σεις µ#νο # µ#νο οι πρ#ιµες εκδ#σεις πακ#των απ#
την επ#µενη #κδοση της ######.
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Η εξ ορισµο# ρ#θµιση του φ#λτρου ε#ναι προσαρµοσµ#νη περισσ#τερο για τους
ν#ους χρ#στες στο ##### # την ######, οι οπο#οι πιθαν#ς να µην επιθυµο#ν εργα−
λε#α γραµµ#ς εντολ#ν # ειδηµ#νων. Εφ#σον διαβ#ζετε και την παρο#σα τεκµηρ#ω−
ση, φα#νεται #τι ενδιαφ#ρεστε να εµβαθ#νετε τις γν#σεις σας στη ######, #ρα κα−
λ#τερα να ρυθµ#σετε το φ#λτρο σε ##λα#.

2. Φ#λτρο κατ#στασης των πακ#των:
Αυτ# το φ#λτρο σας επιτρ#πει να εµφαν#σετε µ#νο τα εγκατεστηµ#να πακ#τα, µ#νο τα µη εγκα−
τεστηµ#να πακ#τα # #λα τα πακ#τα, εγκατεστηµ#να και µη.

3. Λειτουργ#α αναζ#τησης:

Κ#ντε κλικ σε αυτ# το εικον#διο για να αναζητ#σετε στα ον#µατα των πακ#των, στις περιλ#−
ψεις τους, στην πλ#ρη περιγραφ# τους # στα αρχε#α που συµπεριλαµβ#νονται στα πακ#τα.

4. Πλα#σιο #Αναζ#τηση#:

Εδ# µπορε#τε να εισαγ#γετε µια # περισσ#τερες λ#ξεις κλειδι#. Αν θ#λετε να χρησιµοποι#σετε
περισσ#τερες απ# µια λ#ξεις κλειδι# για αναζ#τηση χρησιµοποι#στε το #|# µεταξ# των λ#ξεων.
Για παρ#δειγµα, για την αναζ#τηση των ######### και ###### ταυτ#χρονα, πληκτρολογ#στε
######## | #####.

5. ∆ιαγραφ# #λων:

Αυτ# το εικον#διο µπορε# να διαγρ#ψει µε #να π#τηµα #λες τις λ#ξεις κλειδι# που #χουν εισα−
χθε# στο κουτ# #Ε#ρεση#.

6. Λ#στα κατηγορι#ν:

Αυτ# η πλευρικ# γραµµ# συγκεντρ#νει #λες τις εφαρµογ#ς και τα πακ#τα σε ξεχωριστ#ς κατη−
γορ#ες και υποκατηγορ#ες.

7. Π#νακας περιγραφ#ς:

Αυτ#ς ο π#νακας εµφαν#ζει το #νοµα του πακ#του, την σ#νοψη και την πλ#ρη περιγραφ# του.
Εµφαν#ζει πολλ# χρ#σιµα στοιχε#α σχετικ# µε το επιλεγµ#νο πακ#το. Εµφαν#ζει επ#σης πλη−
ροφορ#ες σχετικ# µε τα συµπεριλαµβαν#µενα αρχε#α καθ#ς και το ιστορικ# αλλαγ#ν απ# τον
συντηρητ#.

2.1.3. # ##### ##########

Μετ# την ρ#θµιση των φ#λτρων, µπορε#τε να αναζητ#σετε το λογισµικ# ε#τε αν# κατηγορ#α (στην
περιοχ# 6 ανωτ#ρω) # µε το #νοµα/σ#νοψη/περιγραφ# απ# την περιοχ# 4. Στη συν#χεια εµφαν#ζε−
ται η λ#στα των αποτελεσµ#των του ερωτ#µατος µε το επιλεγµ#νο µ#σο να εµφαν#ζεται µε διαφο−
ρετικο#ς σηµαδευτ#ς αν#λογα αν το πακ#το ε#ναι εγκατεστηµ#νο/µη εγκατεστηµ#νο/ µια ενηµ#−
ρωση... Για να αλλ#ξετε την κατ#σταση, απλ# επιλ#ξτε # αποεπιλ#ξτε το πλα#σιο πριν το #νοµα
του πακ#του και κ#ντε κλικ στο κουµπ# Εφαρµογ#.

Εικον#διο Υπ#µνηµα

Αυτ# το πακ#το ε#ναι #δη εγκατεστηµ#νο

Το πακ#το αυτ# θα εγκατασταθε#

Το πακ#το αυτ# δεν µπορε# να τροποποιηθε#
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Εικον#διο Υπ#µνηµα

Αυτ# το πακ#το ε#ναι µια αναβ#θµιση

Αυτ# το πακ#το θα απεγκατασταθε#

####### 1.

Παραδε#γµατα στο παραπ#νω στιγµι#τυπο:

• Αν αποεπιλ#ξω το ####### (το πρ#σινο β#λος υποδεικν#ει #τι ε#ναι εγκατεστηµ#νο), το εικον#διο
κατ#στασης θα αλλ#ξει σε ερυθρ# µε #να #νω β#λος και θα απεγκατασταθε# αφο# κ#νετε κλικ
στο Εφαρµογ#.

• Αν επιλ#ξω το ######## (το οπο#ο δεν ε#ναι εγκατεστηµ#νο ##πως φα#νεται απ# την κατ#στα−
ση#), θα εµφανιστε# #να πορτοκαλ# β#λος κατ#στασης και θα εγκατασταθε# µε κλικ στο Εφαρ−
µογ#.

2.1.4. ## ##########

Μερικ# πακ#τα για να λειτουργ#σουν απαιτο#ν #λλα πακ#τα. #πως για παρ#δειγµα βιβλιοθ#κες #
εργαλε#α. Σε αυτ#ν την περ#πτωση το ######## εµφαν#ζει #να παρ#θυρο #που µπορε#τε να απο−
δεχτε#τε τις επιλεγµ#νες εξαρτ#σεις, να ακυρ#σετε την διεργασ#α # να λ#βετε περισσ#τερες πλη−
ροφορ#ες (δε#τε ανωτ#ρω). Υπ#ρχουν περιπτ#σεις #που περισσ#τερα πακ#τα παρ#χουν την απαι−
το#µενη βιβλιοθ#κη# σε αυτ#ν την περ#πτωση θα ερωτηθε#τε για το πακ#το που επιθυµε#τε να
εγκαταστ#σετε µεταξ# των εναλλακτικ#ν.

2.2. ###µ##### ####### #####µ####
############ # ##############

5



Αυτ# το εργαλε#ο βρ#σκεται στο 2Κ#ντρο Ελ#γχου ###### και στην καρτ#λα ∆ιαχε#ριση λογισµι−
κο#

Για την λειτουργ#α του απαιτε#ται να #χουν διαµορφωθε# τα αποθετ#ρια µ#σω του
################# µε µερικ# µ#σα ενηµ#ρωσης διαµορφωµ#να. Αν δεν συµβα#νει αυ−
τ#, θα ερωτηθε#τε να το κ#νετε.

Μετ# απ# την εκτ#λεση του εργαλε#ου, γ#νεται σ#ρωση των #δη εγκατεστηµ#νων πακ#των και
εµφαν#ζει αυτ# µε διαθ#σιµη ενηµ#ρωση στα αποθετ#ρια. Ε#ναι εξ ορισµο# επιλεγµ#να για λ#ψη
και εγκατ#σταση. Κ#ντε κλικ στο κουµπ# Ενηµ#ρωση για την #ναρξη της διαδικασ#ας.

Με κλικ σε #να πακ#το εµφαν#ζονται περισσ#τερες πληροφορ#ες στο κ#τω #µισυ του παραθ#ρου.
Το σ#µβολο > πριν απ# #ναν τ#τλο σηµα#νει #τι µπορε#τε να αναπτ#ξετε το κε#µενο .

#ταν υπ#ρχουν διαθ#σιµες ενηµερ#σεις, µια µικροεφαρµογ# του πλαισ#ου συστ#µατος
θα σας ειδοποι#σει µ#σω εν#ς κ#κκινου εικονιδ#ου . Απλ# κ#ντε κλικ και εισαγ#−
γετε τον κωδικ# πρ#σβασης του χρ#στη για να ενηµερ#σετε το σ#στηµα.

2Μπορε#τε να εκκιν#σετε αυτ# το εργαλε#ο απ# τη γραµµ# εντολ#ν, πληκτρολογ#ντας ############ # ############## ως διαχει−
ριστ#ς συστ#µατος.
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2.3. ###µ#### ## ######### ### ######µ#####
################

Αυτ# το εργαλε#ο βρ#σκεται στο 3Κ#ντρο Ελ#γχου ###### και στην καρτ#λα ∆ιαχε#ριση λογισµι−
κο#. Επ#σης ε#ναι διαθ#σιµο µε δεξ# κλικ / διαµ#ρφωση ενηµερ#σεων στο κ#κκινο εικον#διο 
στο πλα#σιο συστ#µατος.

Η πρ#τη κ#λιση ελ#γχου σας επιτρ#πει την αλλαγ# της συχν#τητας των ελ#γχων ενηµερ#σεων και
η δε#τερη το χρονικ# δι#στηµα του πρ#του ελ#γχου απ# την #ναρξη του συστ#µατος. Το πλα#σιο
επιλογ#ς σας δ#νει την επιλογ# ενηµ#ρωσης κατ# την κυκλοφορ#α µιας ν#ας #κδοσης της ######.

2.4. ###µ### #####
##################

Το πρ#το πρ#γµα που θα πρ#πει να κ#νετε µετ# απ# µια εγκατ#σταση ε#ναι η προσθ#κη
των πηγ#ν λογισµικο# (γνωστ#ς και ως αποθετ#ρια, µ#σα, καθρεπτισµο#). ∆ηλαδ#, θα
πρ#πει να επιλ#ξετε τις πηγ#ς των µ#σων απ# #που θα γ#νεται η εγκατ#σταση και η
ενηµ#ρωση των εφαρµογ#ν. (βλ. το κουµπ# Προσθ#κη παρακ#τω).

3Μπορε#τε να εκκιν#σετε αυτ# το εργαλε#ο απ# τη γραµµ# εντολ#ν, πληκτρολογ#ντας ################ ως διαχειριστ#ς συστ#−
µατος.
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Αν κ#νατε εγκατ#σταση (# αναβ#θµιση) της ###### µ#σω εν#ς οπτικο# µ#σου (### #
##) # µια συσκευ# ###, θα υπ#ρχει µια διαµορφωµ#νη πηγ# λογισµικο# για το οπτικ#
µ#σο που χρησιµοποι#θηκε. Για να αποφ#γετε την ερ#τηση κ#θε φορ# που θ#λετε να
εγκαταστ#σετε µια εφαρµογ# να εισαγ#γετε το µ#σο, θα πρ#πει να απενεργοποι#σετε (#
να διαγρ#ψετε) το µ#σο (πρ#κειται για το µ#σο που αναφ#ρεται µε τον τ#πο ######).

Το σ#στηµ# σας λειτουργε# υπ# µιας αρχιτεκτονικ#ς που µπορε# να ε#ναι 32#### (ονο−
µ#ζεται #586), # 64#### (ονοµ#ζεται #86_64). Ορισµ#να πακ#τα ε#ναι ανεξαρτ#του αρ−
χιτεκτονικ#ς και ονοµ#ζονται ######. ∆εν διαθ#τουν ξεχωριστ# αποθετ#ριο αλλ# συ−
µπεριλαµβ#νονται #λα στα αποθετ#ρια #586 και #86_64 αρχιτεκτονικ#ς.

Αυτ# το εργαλε#ο βρ#σκεται στο Κ#ντρο Ελ#γχου ###### και στην καρτ#λα ∆ιαχε#ριση λογισµι−
κο#4

2.4.1. ## ######

# ##### ##########µ###:

Το επιλεγµ#νο µ#σο θα χρησιµοποιε#ται για την εγκατ#σταση ν#ων πακ#των. Να ε#στε προσεκτι−
κ#ς## µε µερικ# µ#σα #πως τα ####### και #####, µπορε# να προκαλ#σουν δυσλειτουργ#ες στο
σ#στηµ# σας.

# ##### ###µ#######:

Το επιλεγµ#νο µ#σο θα χρησιµοποιηθε# για την ενηµ#ρωση των πακ#των. Μ#νο τα µ#σα µε το
######### στο #νοµ# τους θα πρ#πει να επιλ#γονται. Για λ#γους ασφαλε#ας, αυτ# η στ#λη δεν ε#ναι
επεξεργ#σιµη µε αυτ# το εργαλε#ο, θα πρ#πει να ανο#ξετε #να τερµατικ# ως διαχειριστ#ς και να
πληκτρολογ#σετε ################## ########.

# ##### ####:

Εµφαν#ζει το #νοµα του µ#σου. Τα επ#σηµα αποθετ#ρια της ###### σε µια τελικ# #κδοση περι#−
χουν τουλ#χιστον:

• Το αποθετ#ριο #### περι#χει τα περισσ#τερα διαθ#σιµα προγρ#µµατα που υποστηρ#ζονται απ#
τη ###### τα οπο#α υπ#κεινται σε #δεια ανοιχτο# λογισµικο#

• Το αποθετ#ριο ####### περι#χει µερικ# µη ελε#θερα # κλειστο# κ#δικα προγρ#µµατα. Για πα−
ρ#δειγµα οι οδηγο# καρτ#ν γραφικ#ν ###### και ###, υλικολογισµικ# καρτ#ν #### κλπ

• Το αποθετ#ριο ####### περι#χει ελε#θερο λογισµικ# το οπο#ο µπορε# να υπ#κειται σε περιορι−
σµο#ς σε ορισµ#νες χ#ρες.

Κ#θε µ#σο διαθ#τει τ#σσερις υποκατηγορ#ες:

• Το αποθετ#ριο ####### περι#χει τα πακ#τα τη στιγµ# της κυκλοφορ#ας της ######.

• Το αποθετ#ριο ####### περι#χει τα πακ#τα του αποθετηρ#ου ####### µε ενηµερ#σεις ασφαλε#ας
# δι#ρθωσης σφαλµ#των. Αυτ# το αποθετ#ριο θα πρ#πει να ε#ναι ενεργοποιηµ#νο, ακ#µα και µε
µια αργ# διαδικτυακ# σ#νδεση.

• Το αποθετ#ριο ######### περι#χει µερικ# πακ#τα ν#ων εκδ#σεων τα οπο#α #χουν εισαχθε# απ#
την #κδοση ######## (η #κδοση υπ# αν#πτυξη της ######).

4Μπορε#τε να εκκιν#σετε αυτ# το εργαλε#ο απ# τη γραµµ# εντολ#ν, πληκτρολογ#ντας ################## ως διαχειριστ#ς συ−
στ#µατος.
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• Το αποθετ#ριο ####### περι#χει πακ#τα ενηµερ#σεων για προσωριν#ς δοκιµ#ς, µε στ#χο την
εξ#τασ# τους απ# την οµ#δα διασφ#λισης ποι#τητας ##.

2.4.2. ## ###µ### ### #####

Αφα#ρεση:

Κ#ντε κλικ στο κουµπ# για να αφαιρ#σετε #να µ#σο, #πως για παρ#δειγµα το αποθετ#ριο που δη−
µιουργ#θηκε µε το ## # ### της εγκατ#στασης τα οπο#α περι#χονται στο αποθετ#ριο ####.

Επεξεργασ#α:

Σας επιτρ#πει την επεξεργασ#α του επιλεγµ#νου µ#σου (###, πρ#γραµµα λ#ψης και διαµεσολαβη−
τ#ς).

Προσθ#κη:

Προσθ#κη των διαθ#σιµων αποθετηρ#ων απ# το διαδ#κτυο. Αυτ# τα αποθετ#ρια περι#χουν µ#νο
ασφαλ#ς και καλ# δοκιµασµ#νο λογισµικ#. Κ#νοντας κλικ στο κουµπ# #Προσθ#κη# θα γ#νει η
προσθ#κη της λ#στας των καθρεπτισµ#ν στη διαµ#ρφωσ# σας# απ# σχεδιασµο# διασφαλ#ζεται #τι
οι εγκαταστ#σεις και ενηµερ#σεις θα πραγµατοποιο#νται απ# #ναν κοντιν# σας καθρεπτισµ#. Αν
επιθυµε#τε την επιλογ# εν#ς συγκεκριµ#νου καθρεπτισµο#, επιλ#ξτε #Προσθ#κη εν#ς συγκεκριµ#−
νου καθρεπτισµο## απ# το αναπτυσσ#µενο µενο# #Αρχε#ο#.

Π#νω και Κ#τω β#λη:

Τα π#νω και κ#τω β#λη αλλ#ζουν την σειρ# της λ#στας. #ταν το ####### αναζητε# #να πακ#το,
κ#νει αν#γνωση της λ#στας στην εµφανιζ#µενη σειρ# ταξιν#µησης και εγκαθιστ# το πρ#το πακ#το
της #διας κυκλοφορ#ας# σε περ#πτωση αναντιστοιχ#ας εκδ#σεων, θα εγκατασταθε# αυτ# µε την
νε#τερη κυκλοφορ#α. Για αυτ#ν το λ#γο καλ#τερα να τοποθετ#σετε τα ταχ#τερα αποθετ#ρια στην
κορυφ#.

2.4.3. ## µ####

Αρχε#ο #> Ενηµ#ρωση:

Αναδ#εται #να παρ#θυρο µε τη λ#στα των µ#σων. Επιλ#ξτε αυτ# που επιθυµε#τε να ενηµερ#σετε
και κ#ντε κλικ στο κουµπ# Ενηµ#ρωση.

Αρχε#ο #> Προσθ#κη εν#ς συγκεκριµ#νου µ#σου καθρεπτισµο#:

Σε περ#πτωση που δεν ε#στε ικανοποιηµ#νος#η µε τον τρ#χοντα καθρεπτισµ#, λ#γω #τι για παρ#−
δειγµα ε#ναι πολ# αργ#ς # πολ# συχν# µη προσπελ#σιµος, µπορε#τε να επιλ#ξετε #ναν #λλο καθρε−
πτισµ#. Επιλ#ξτε #λα τα τρ#χοντα µ#σα και κ#ντε κλικ στο Αφα#ρεση για να τους αποµακρ#νετε.
Κ#ντε κλικ στο Αρχε#ο #> Προσθ#κη εν#ς συγκεκριµ#νου µ#σου καθρεπτισµο#, επιλ#ξτε αν#µεσα
αυτ#ν ενηµερ#σεως µ#νο # πλ#ρες σ#νολο (αν δεν γνωρ#ζετε τι να επιλ#ξετε, επιλ#ξτε Πλ#ρης σ#−
νολο πηγ#ν) και επικυρ#στε την αποδοχ# της σ#νδεσης κ#νοντας κλικ στο κουµπ# Ναι. Θα ανο#ξει
το παρακ#τω παρ#θυρο:
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Μπορε#τε να δε#τε στα αριστερ#, µια λ#στα χωρ#ν, επιλ#ξτε τη δικ# σας # µ#α πολ# κοντιν# πα−
τ#ντας το σ#µβολο >, #τσι θα εµφανιστο#ν #λοι οι διαθ#σιµοι καθρεφτισµο# σε αυτ# τη χ#ρα. ∆ια−
λ#ξτε #ναν και πατ#στε το ##.

Αρχε#ο #> Προσθ#κη εν#ς συγκεκριµ#νου µ#σου:

Ε#ναι δυνατ# να εγκαταστ#σετε #να ν#ο µ#σο (απ# κ#ποιον τρ#το για παρ#δειγµα) το οπο#ο δεν
υποστηρ#ζεται απ# τη ######. #να ν#ο παρ#θυρο εµφαν#ζεται:
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Επιλ#ξτε τον τ#πο του µ#σου, ορ#στε #να #νοµα που θα προσδιορ#ζει και τον τ#πο του και δ#στε
το ### (# τη διαδροµ# αν#λογα µε το µ#σο)

Επιλογ#ς #> Καθολικ#ς επιλογ#ς:

Αυτ# το αντικε#µενο σας επιτρ#πει να επιλ#ξετε αν θα γ#νεται #λεγχος των ### που κ#νετε εγκα−
τ#σταση (π#ντα # ποτ#), το πρ#γραµµα τηλεφ#ρτωσης (####, #### # ####2) και να καθορ#σετε την
πολιτικ# λ#ψης για τις πληροφορ#ες των πακ#των (#ταν ζητηθε# #εξ ορισµο##, στην ενηµ#ρωση
µ#νο, π#ντα # ποτ#).

Επιλογ#ς #> ∆ιαχε#ριση κλειδι#ν:

Για να εγγυηθε# µια ασφ#λεια υψηλο# επιπ#δου, χρησιµοποιο#νται ψηφιακ# κλειδι# για την ταυ−
τοπο#ηση των µ#σων. Μπορε#τε για κ#θε µ#σο να επιτρ#ψετε # να απαγορ#ψετε #να κλειδ#. Στο
παρ#θυρο που εµφαν#ζεται, επιλ#ξτε #να µ#σο και κ#ντε κλικ στο Προσθ#κη για να επιτρ#ψετε #να
ν#ο κλειδ# # να επιλ#ξετε #να κλειδ# και κ#ντε κλικ στο Αφα#ρεση για να απαγορ#ψετε το κλειδ#.

Αυτ#ς οι εν#ργειες θα πρ#πει να γ#νονται µε προσοχ# #πως #λες οι εν#ργειες σχετικ#
ε την ασφ#λεια

Επιλογ#ς #> ∆ιαµεσολαβητ#ς:

Αν χρει#ζεται να χρησιµοποι#σετε #ναν διαµεσολαβητ# για την προσπ#λαση στο διαδ#κτυο, µπο−
ρε#τε να τον διαµορφ#σετε εδ#. Χρει#ζεται µ#νο να ορ#σετε το #νοµα υπολογιστ# του διαµεσολα−
βητ# και αν ε#ναι απαρα#τητο #να #νοµα χρ#στη και #ναν κωδικ# πρ#σβασης.

Για περισσ#τερες πληροφορ#ες σχετικ# µε τη διαµ#ρφωση του µ#σου, ανατρ#ξτε στο ###### ####
[#####://####.######.###/##/########_##########].
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3. ###µ#####µ##

Αυτ# η οθ#νη µαζ# µε αυτ#ν των 
Υπηρεσι#ν

 
δικτ#ου

 ε#ναι ορατ#ς µ#νο αν #χετε εγκαταστ#σει το
πακ#το drakwizard. Μπορε#τε να επιλ#ξετε µεταξ# διαφ#ρων εργαλε#ων για την διαµ#ρφωση των
διακοµιστ#ν. Κ#ντε κλικ σε #ναν σ#νδεσµο παρακ#τω # στο Τµ#µα 4, &##201#;Υπηρεσ#ες δικτ#−
ου&##201#;για να µ#θετε περισσ#τερα.
###µ#####µ##

1. Τµ#µα 3.1, &##201#;∆ιαµ#ρφωση του ###&##201#;

2. Τµ#µα 3.2, &##201#;∆ιαµ#ρφωση του εξυπηρετητ# ιστο#&##201#;

3.1. ###µ###### ### FTP
########## #######
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Αυτ# το εργαλε#ο5 µπορε# να σας βοηθ#σει στη διαµ#ρφωση εν#ς εξυπηρετητ# ###.

3.1.1. ## ##### ## FTP;

Το Πρωτ#κολλο Μεταφορ#ς Αρχε#ων (#### ######## ######## ###) ε#ναι #να πρ#τυπο δικτυακο#
πρωτοκ#λλου που χρησιµοποιε#ται για τη µεταφορ# αρχε#ων απ# τον #ναν υπολογιστ# στον #λλον
µ#σω εν#ς δικτ#ου ###, #πως το διαδ#κτυο. (Απ# τη Βικιπα#δεια)

3.1.2. ###µ###### #### ########### FTP µ### ### drakwizard proftpd

Καλ#ς #λθατε στον οδηγ# ρ#θµισης του εξυπηρετητ# ###.

5Μπορε#τε να εκκιν#σετε αυτ# το εργαλε#ο απ# τη γραµµ# εντολ#ν, πληκτρολογ#ντας ########## ####### ως διαχειριστ#ς συστ#−
µατος.

13



1. Εισαγωγ#

Η πρ#τη σελ#δα ε#ναι µ#νο µια εισαγωγ#, κ#ντε κλικ στο Επ#µενο.
2. Επιλογ# #κθεσης του εξυπηρετητ#: Σε #να τοπικ# δ#κτυο # στο διαδ#κτυο
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Η #κθεση του εξυπηρετητ# ### στο διαδ#κτυο µπορε# να υπολανθ#νει κινδ#νους. Να ε#στε
#τοιµοι για παν ενδεχ#µενο.

3. Πληροφορ#ες εξυπηρετητ#

Εισαγ#γετε το #νοµα αναγν#ρισης του εξυπηρετητ# στο τοπικ# δ#κτυο και στο διαδ#κτυο.
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4. Επιλογ#ς διακοµιστ#

∆ιαµ#ρφωση της θ#ρας ακρ#ασης, τον κατ#λογο ######, επιτρ#ψτε τη συν#χιση µεταφορ#ς
και το ### (#### ######## ########)
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5. Σ#νοψη

Π#ρτε µια στιγµ# να ελ#γξετε αυτ#ς τις επιλογ#ς, και στη συν#χεια κ#ντε κλικ στο Επ#µενο.
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6. Τερµατισµ#ς

Τελει#σατε! Κ#ντε κλικ στο Τερµατισµ#ς.

3.2. ###µ###### ### ########### #####
########## ######2

Αυτ# το εργαλε#ο 6 µπορε# να σας βοηθ#σει στη διαµ#ρφωση εν#ς εξυπηρετητ# ιστο#.

3.2.1. ## ##### #### ############ #####;

Ο εξυπηρετητ#ς ιστο# ε#ναι #να πρ#γραµµα το οπο#ο βοηθ# στην παρ#δοση περιεχοµ#νου ιστο#
το οπο#ο µπορε# να προσπελαστε# µ#σω του διαδικτ#ου (Απ# τη Βικιπα#δεια).

3.2.2. ###µ###### #### ########### ##### µ# ## drakwizard apache2

Καλ#ς #λθατε στον οδηγ# ρ#θµισης του εξυπηρετητ# ιστο#.

1. Εισαγωγ#

Η πρ#τη σελ#δα ε#ναι µ#νο µια εισαγωγ#, κ#ντε κλικ στο Επ#µενο.

2. Επιλογ# #κθεσης του εξυπηρετητ#: Σε #να τοπικ# δ#κτυο # στο διαδ#κτυο

6Μπορε#τε να εκκιν#σετε αυτ# το εργαλε#ο απ# τη γραµµ# εντολ#ν, πληκτρολογ#ντας ########## ######2 ως διαχειριστ#ς συστ#−
µατος.
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Η #κθεση του εξυπηρετητ# ιστο# στο διαδ#κτυο µπορε# να υπολανθ#νει κινδ#νους. Να ε#στε
#τοιµοι για παν ενδεχ#µενο.

3. #ρθρωµα εξυπηρετητ# χρ#στη

Επιτρ#πει στο χρ#στη να δηµιουργ#σει τις ιστοσελ#δες του.
4. Το #νοµα καταλ#γου ιστο# του χρ#στη

Ο χρ#στης χρει#ζεται να δηµιουργ#σει και να δηµοσιοποι#σει τον κατ#λογο# στη συν#χεια
ο εξυπηρετητ#ς θα τον εµφαν#σει.

5. Ρ#ζα εγγρ#φων εξυπηρετητ#

Σας επιτρ#πει να διαµορφ#σετε τη διαδροµ# στα εξ ορισµο# #γγραφα του εξυπηρετητ# ιστο#.
6. Σ#νοψη

Π#ρτε µια στιγµ# να ελ#γξετε αυτ#ς τις επιλογ#ς, και στη συν#χεια κ#ντε κλικ στο Επ#µενο.
7. Τερµατισµ#ς

Τελει#σατε! Κ#ντε κλικ στο Τερµατισµ#ς.

4. ######### #######

Αυτ# η οθ#νη µαζ# µε αυτ#ν της 
Κοιν#ς

 
χρ#σης

 ε#ναι ορατ#ς µ#νο αν #χετε εγκαταστ#σει
το πακ#το drakwizard. Μπορε#τε να επιλ#ξετε µεταξ# διαφ#ρων εργαλε#ων για την διαµ#ρφωση
των διακοµιστ#ν. Κ#ντε κλικ σε #ναν σ#νδεσµο παρακ#τω # στο Τµ#µα 3, &##201#;∆ιαµοιρα−
σµ#ς&##201#;για να µ#θετε περισσ#τερα.
######### #######

1. Τµ#µα 4.1, &##201#;Ρ#θµιση ####&##201#;
2. Τµ#µα 4.2, &##201#;Ρ#θµιση του ###&##201#;
3. Τµ#µα 4.3, &##201#;Ρ#θµιση διαµεσολαβητ#&##201#;
4. Τµ#µα 4.4, &##201#;Ρ#θµιση της #ρας&##201#;
5. Τµ#µα 4.5, &##201#;∆ιαµ#ρφωση του δα#µονα #######&##201#;

4.1. ###µ### DHCP
########## ####

Αυτ# το εργαλε#ο ε#ναι σπασµ#νο στη ###### 4 λ#γω του ν#ου σχ#µατος ονοµασι#ν
των διεπαφ#ν δικτ#ου.

Αυτ# το εργαλε#ο 7 µπορε# να σας βοηθ#σει να ρυθµ#σετε #ναν εξυπηρετητ# ####. Ε#ναι #να συ−
στατικ# του ########## το οπο#ο θα πρ#πει να #χει εγκατασταθε# απ# πριν.

7Μπορε#τε να εκκιν#σετε αυτ# το εργαλε#ο απ# τη γραµµ# εντολ#ν, πληκτρολογ#ντας ########## #### ως διαχειριστ#ς συστ#µατος.
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4.1.1. ## ##### ## DHCP;

Το πρωτ#κολλο δυναµικ#ς ρ#θµισης παραµ#τρων κεντρικ#ν υπολογιστ#ν (####### ####
############# ######## ####) ε#ναι #να τυποποιηµ#νο δικτυακ# πρωτ#κολλο που χρησιµοποιε#−
ται στα δ#κτυα ## τα οπο#α διαµορφ#νουν δυναµικ# τις ## διευθ#νσεις και λοιπ#ν πληροφορι#ν
που απαιτο#νται για την επικοινων#α στο διαδ#κτυο (Απ# τη Βικιπα#δεια).

4.1.2. ###µ####### #### ########### DHCP µ# ## drakwizard dhcp

Καλ#ς #λθατε στον οδηγ# διαµ#ρφωσης του εξυπηρετητ# ####.

1. Εισαγωγ#

Η πρ#τη σελ#δα ε#ναι µ#νο µια εισαγωγ#, κ#ντε κλικ στο Επ#µενο.

2. Επιλογ# προσαρµογ#ς

Επιλ#ξτε τη διεπαφ# δικτ#ου, η οπο#α ε#ναι συνδεδεµ#νη στο υποδ#κτυο, και για την οπο#α
ο #### θα αναθ#σει τις διευθ#νσεις ##, και κ#ντε κλικ στο Επ#µενο.

3. Επιλ#ξτε το ε#ρος των διευθ#νσεων ##

Καθορ#στε τις διευθ#νσεις ## αρχ#ς και τ#λους για το ε#ρος των διευθ#νσεων ## που επιθυ−
µε#τε να παρ#χει ο εξυπηρετητ#ς, παρ#λληλα µε τη διε#θυνση ## του µηχαν#µατος π#λης που
ε#ναι συνδεδεµ#νο σε κ#ποιο µ#ρος #ξω απ# το τοπικ# δ#κτυο, ευελπιστ#ντας κοντ# στο δια−
δ#κτυο, και κ#ντε κλικ στο Επ#µενο.

4. Σ#νοψη

Π#ρτε µια στιγµ# να ελ#γξετε αυτ#ς τις επιλογ#ς, και στη συν#χεια κ#ντε κλικ στο Επ#µενο.

5. Σταθε#τε λ#γο...

Αυτ# µπορε# να διορθωθε#. Κ#ντε κλικ στο Προηγο#µενο µερικ#ς φορ#ς και αλλ#ξτε τις ρυθ−
µ#σεις.

6. #ρες αργ#τερα...

4.1.3. ## #### #####

• Εγκατ#σταση του πακ#του ########### αν #ταν απαρα#τητο#

• Αποθ#κευση του /etc/dhcpd.conf στο /etc/dhcpd.conf.orig#

• ∆ηµιουργ#α εν#ς ν#ου dhcpd.conf ξεκιν#ντας απ# το /usr/share/wizards/dhcp_wizard/scripts/
dhcpd.conf.default και πρ#σθεση των ν#ων παραµ#τρων:

# hname

# dns

# ###

# ##

# mask

# rng1
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# rng2

# dname

# gateway

# tftpserverip

# dhcpd_interface

• Επ#σης τροποπο#ηση του αρχε#ου διαµ#ρφωσης ###### /etc/webmin/dhcpd/config

• Επανεκκ#νηση του dhcpd.

4.2. ###µ### ### DNS
########## ####

Αυτ# η σελ#δα δεν #χει συγγραφε# ακ#µα λ#γω ελλειπουσ#ν πηγ#ν. Αν πιστε#ετε #τι µπορε#−
τε να συγγρ#ψετε #να εγχειρ#διο, παρακαλ# επικοινων#στε µε την οµ#δα τεκµηρ#ωσης [#####://
####.######.###/##/#############_####]. Ευχαριστο#µε εκ των προτ#ρων.

Μπορε#τε να εκκιν#σετε αυτ# το εργαλε#ο απ# τη γραµµ# εντολ#ν, πληκτρολογ#ντας ##########
#### ως διαχειριστ#ς συστ#µατος.

4.3. ###µ### ###µ#########
########## #####

Αυτ# το εργαλε#ο8 µπορε# να σας βοηθ#σει να ρυθµ#σετε #ναν εξυπηρετητ# διαµεσολαβητ#. Ε#ναι
#να συστατικ# του ########## το οπο#ο θα πρ#πει να #χει εγκατασταθε# απ# πριν.

4.3.1. ## ##### # ###µ##########;

∆ιακοµιστ#ς µεσολ#βησης (αγγλ ##### ######) ε#ναι #νας διακοµιστ#ς που #χει στ#χο να βελτι#−
σει την ταχ#τητα πλο#γησης στο διαδ#κτυο και παρ#λληλα να µει#σει την κ#νηση του δικτ#ου
προς το διαδ#κτυο. Τοποθετε#ται ενδι#µεσα των χρηστ#ν και του διαδικτ#ου. Λαµβ#νει τα αιτ#−
µατα ιστοσελ#δων απ# #να χρ#στη, προσκοµ#ζει τη σελ#δα απ# το ∆ιαδ#κτυο, και #πειτα τη δ#−
νει στον υπολογιστ# που την ζ#τησε. Ο διαµεσολαβητ#ς µπορε# να ε#ναι και µ#ρος εν#ς τε#χους
προστασ#ας και µπορε# να αποτρ#πει τους χ#κερς απ# το να χρησιµοποι#σουν το διαδ#κτυο για
να αποκτ#σουν πρ#σβαση σε υπολογιστ#ς εν#ς ιδιωτικο# δικτ#ου. (Απ# τη Βικιπα#δεια)

4.3.2. ###µ####### #### ########### ###µ######### µ# ## drakwizard squid

Καλ#ς #λθατε στον οδηγ# ρ#θµισης του εξυπηρετητ# µεσολ#βησης.

1. Εισαγωγ#

Η πρ#τη σελ#δα ε#ναι µ#νο µια εισαγωγ#, κ#ντε κλικ στο Επ#µενο.

2. Επιλ#γοντας τη θ#ρα του διαµεσολαβητ#

Επιλ#ξτε τη θ#ρα σ#νδεσης των φυλλοµετρητ#ν στο διαµεσολαβητ# και κ#ντε κλικ στο Επ#−
µενο.

8Μπορε#τε να εκκιν#σετε αυτ# το εργαλε#ο απ# τη γραµµ# εντολ#ν, πληκτρολογ#ντας ########## ##### ως διαχειριστ#ς συστ#−
µατος.
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3. Ρ#θµιση της χρ#σης της µν#µης και του δ#σκου

Ρ#θµιση των ορ#ων λανθ#νουσας µν#µης του δ#σκου και της µν#µης, και στη συν#χεια κ#ντε
κλικ στο Επ#µενο.

4. Επιλογ# Ελ#γχου Πρ#σβασης ∆ικτ#ου

Ρ#θµιση της ορατ#τητας στο τοπικ# δ#κτυο # στο διαδ#κτυο, και στη συν#χεια κ#ντε κλικ στο
Επ#µενο.

5. Χορ#γηση δικτυακ#ς πρ#σβασης

Χορηγ#στε την πρ#σβαση στα τοπικ# δ#κτυα και κ#ντε κλικ στο Επ#µενο.
6. Χρ#ση εν#ς διαµεσολαβητ# υψηλ#τερου επιπ#δου;

Χρ#ση εν#ς διαµεσολαβητ# υψηλ#τερου επιπ#δου; Αν #χι, παραλε#ψτε στο επ#µενο β#µα
7. Το ### και η θ#ρα του διαµεσολαβητ# υψηλ#τερου επιπ#δου

Παρ#σχετε το #νοµα του υπολογιστ# και τη θ#ρα του διαµεσολαβητ# υψηλ#τερου επιπ#δου,
και κ#ντε κλικ στο Επ#µενο.

8. Σ#νοψη

Π#ρτε µια στιγµ# να ελ#γξετε αυτ#ς τις επιλογ#ς, και στη συν#χεια κ#ντε κλικ στο Επ#µενο.
9. Εκκ#νηση κατ# την #ναρξη;

Επιλ#ξτε αν ο διαµεσολαβητ#ς θα εκκινε#ται µε την #ναρξη του συστ#µατος, και κ#ντε κλικ
στο Επ#µενο.

10. Τερµατισµ#ς

Τελει#σατε! Κ#ντε κλικ στο Τερµατισµ#ς.

4.3.3. ## #### #####

• Εγκατ#σταση του πακ#του ##### αν ε#ναι απαρα#τητο#
• Αποθ#κευση του /etc/squid/squid.conf στο /etc/squid/squid.conf.orig#
• ∆ηµιουργ#α εν#ς ν#ου squid.conf ξεκιν#ντας απ# το squid.conf.default και πρ#σθεση των ν#ων

παραµ#τρων:
# cache_dir

# localnet

# #####_###
# ####_####
# level 1, 2 # 3 και http_access αν#λογα µε το επ#πεδο
# cache_peer

# visible_hostname

• Επανεκκ#νηση του squid.
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4.4. ###µ### ### ####
########## ###

Ο σκοπ#ς του εργαλε#ου αυτο#9 ε#ναι η ρ#θµιση της #ρας του διακοµιστ# σας συγχρον#ζοντ#ς
την µε #ναν εξωτερικ# διακοµιστ#. ∆εν ε#ναι εγκατεστηµ#νο εξ ορισµο# και θα πρ#πει επ#σης να
εγκαταστ#σετε τα πακ#τα ########## και ###############.

4.4.1. ###µ### #### ########### NTP µ### ### drakwizard ntp

1. Μετ# την οθ#νη υποδοχ#ς (δε#τε ανωτ#ρω), η δε#τερη σας ρωτ# να επιλ#ξετε τρεις εξυπηρε−
τητ#ς #ρας απ# την αναπτυσσ#µενη λ#στα και σας συστ#νει τη χρ#ση του ####.###.### δυο
φορ#ς δι#τι αυτ#ς ο εξυπηρετητ#ς υποδεικν#ει σε διαθ#σιµους εξυπηρετητ#ς #ρας.

2. Οι οθ#νες που ακολουθο#ν σας επιτρ#πουν να επιλ#ξετε την περιοχ# και την π#λη και στη
συν#χεια καταλ#γει στη σ#νοψη. Αν κ#τι ε#ναι λανθασµ#νο, µπορε#τε φυσικ# να το αλλ#−
ξετε χρησιµοποι#ντας το κουµπ# Προηγο#µενο. Αν #λα ε#ναι σωστ#, κ#ντε κλικ στο κουµπ#
Επ#µενο για να προχωρ#σετε στη δοκιµ#. #σως να διαρκ#σει #να χρονικ# δι#στηµα µ#χρι να
καταλ#ξετε στην παρακ#τω οθ#νη:

3. Κ#ντε κλικ στο κουµπ# Τερµατισµ#ς για να κλε#σετε το εργαλε#ο.

4.4.2. ## #### #####

Αυτ# το εργαλε#ο εκτελε# τα ακ#λουθα β#µατα:

• Εγκαθιστ# το πακ#το ntp αν χρει#ζεται.
• Αποθηκε#ει τα αρχε#α /etc/sysconfig/clock στο /etc/sysconfig/clock.orig και /etc/ntp/step-tickers στο

/etc/ntp/step-tickers.orig#
• Εγγραφ# εν#ς ν#ου αρχε#ου /etc/ntp/step-tickers µε τη λ#στα των εξυπηρετητ#ν#
• Τροποποιε# το αρχε#ο /etc/ntp.conf εισ#γοντας το #νοµα του πρ#του εξυπηρετητ##
• ∆ιακοπ# και #ναρξη των υπηρεσι#ν crond, atd και ntpd#
• Ρ#θµιση του ρολογιο# του υπολογιστ# στην τρ#χουσα #ρα συστ#µατος µε αναφορ# την #ρα ###.

4.5. ###µ###### ### ###µ### OpenSSH
########## ####

Αυτ# το εργαλε#ο10 µπορε# να σας βοηθ#σει να διαµορφ#σετε #να δα#µονα ###.

4.5.1. ## ##### ## SSH;

Το ### (###### #####) ε#ναι #να ασφαλ#ς δικτυακ# πρωτ#κολλο το οπο#ο επιτρ#πει τη µεταφορ#
δεδοµ#νων µεταξ# δ#ο υπολογιστ#ν. Το ### #χι µ#νο κρυπτογραφε# τα δεδοµ#να που ανταλλ#σ−
σονται κατ# τη συνεδρ#α, αλλ# προσφ#ρει #να ασφαλ#ς σ#στηµα αναγν#ρισης καθ#ς και #λλα
χαρακτηριστικ# #πως ασφαλ# µεταφορ# αρχε#ων (### #### ######## ########, ####). (Απ# τη Βι−
κιπα#δεια)

9Μπορε#τε να εκκιν#σετε αυτ# το εργαλε#ο απ# τη γραµµ# εντολ#ν, πληκτρολογ#ντας ########## ### ως διαχειριστ#ς συστ#µατος.
10Μπορε#τε να εκκιν#σετε αυτ# το εργαλε#ο απ# τη γραµµ# εντολ#ν, πληκτρολογ#ντας ########## #### ως διαχειριστ#ς συστ#−
µατος.
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4.5.2. ###µ###### #### ###µ### SSH µ# ## drakwizard sshd

Καλ#ς #λθατε στον οδηγ# ρ#θµισης του #### ###.

1. Επιλ#ξτε τον τ#πο των επιλογ#ν διαµ#ρφωσης

Επιλ#ξτε Ειδ#µονας για #λες τις επιλογ#ς # Αρχ#ριος για την παρ#λειψη των βηµ#των 3#7#
κ#ντε κλικ στο Επ#µενο.

2. Γενικ#ς επιλογ#ς

Ρυθµ#ζει τις επιλογ#ς ορατ#τητας και πρ#σβασης του διαχειριστ#. Η θ#ρα 22 ε#ναι η τυπικ#
θ#ρα για το ###.

3. Μ#θοδοι ταυτοπο#ησης

Επιτρ#πει µια ποικιλ#α µεθ#δων ταυτοπο#ησης που µπορο#ν να χρησιµοποι#σουν οι χρ#στες
κατ# την σ#νδεση# στη συν#χεια κ#ντε κλικ στο κουµπ# Επ#µενο.

4. Καταγραφ#ς

Επιλ#ξτε τις καταγραφ#ς ######## και το επ#πεδο εξ#δου και κ#ντε κλικ στο Επ#µενο.
5. Επιλογ#ς σ#νδεσης

∆ιαµ#ρφωση των ρυθµ#σεων αν# σ#νδεση και κλικ στο Επ#µενο.
6. Επιλογ#ς σ#νδεσης του χρ#στη

∆ιαµ#ρφωση των ρυθµ#σεων πρ#σβασης του χρ#στη, και κ#ντε κλικ στο Επ#µενο.
7. Συµπ#εση και προ#θηση

∆ιαµ#ρφωση της συµπ#εσης και της προ#θησης του #11 κατ# την µεταφορ#, και κλικ στο Επ#−
µενο.

8. Σ#νοψη

Π#ρτε µια στιγµ# να ελ#γξετε αυτ#ς τις επιλογ#ς, και στη συν#χεια κ#ντε κλικ στο Επ#µενο.
9. Τερµατισµ#ς

Τελει#σατε! Κ#ντε κλικ στο Τερµατισµ#ς.

5. #####

Σε αυτ# την οθ#νη µπορε#τε να διαλ#ξετε µεταξ# δι#φορων εργαλε#ων για να ρυθµ#σετε το υλικ#
σας. Πατ#στε σε #να σ#νδεσµο παρακ#τω για να µ#θετε περισσ#τερα.

1. ############## ## ##### ###

#. Τµ#µα 5.1, &##201#;∆ιαµ#ρφωση του υλικο#&##201#;
Περι#γηση

 
και

 
ρ#θµιση

 
του

 
υλικο#

#. Τµ#µα 5.2, &##201#;Ρ#θµιση #χου&##201#;
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2. ###µ#### ## #######

#. Τµ#µα 5.3, &##201#;Εφ# επιφ#νειας εργασ#ας 3#&##201#;
Ρ#θµιση

 
των

 
εφ#

 
της

 
επιφ#νειας

εργασ#ας
 3D

#. Τµ#µα 5.4, &##201#;Ρυθµ#στε τον εξυπηρετητ# γραφικ#ν&##201#;
3. ###µ#### ## ####### ### ## ############

#. Τµ#µα 5.5, &##201#;Ρυθµ#στε τη δι#ταξη του πληκτρολογ#ου&##201#;
#. Τµ#µα 5.6, &##201#;Ρυθµ#στε τη συσκευ# κατ#δειξης (ποντ#κι, επιφ#νεια αφ#ς)&##201#;

4. ###µ#### ### ######## ### ## ######

#. Τµ#µα 5.7, &##201#;Εγκαταστ#στε και ρυθµ#στε #ναν εκτυπωτ#&##201#; = 
Ρυθµ#στε

 
τον/

τους
 
εκτυπωτ#/#ς,

 
τις

 
ουρ#ς

 
εργασι#ν

 
εκτ#πωσης,

 ...

#. Τµ#µα 5.8, &##201#;Ρυθµ#στε το σαρωτ#&##201#;
5. ####

#. Τµ#µα 5.9, &##201#;Ρυθµ#στε #να σ#στηµα αδι#λειπτης τροφοδοσ#ας (###) για την επο−
πτε#α της ηλεκτρικ#ς τροφοδοσ#ας&##201#;

5.1. ###µ###### ### ######
#########2

Αυτ# το εργαλε#ο11 προσφ#ρει µια γενικ# προβολ# του υλικο# του υπολογιστ# σας. Κατ# την εκκ#−
νηση το εργαλε#ο εκτελε# µια ακολουθ#α εργασι#ν για τον εντοπισµ# κ#θε στοιχε#ου του υλικο#
µ#σω της εντολ#ς ldetect η οπο#α βασ#ζεται σε µια λ#στα υλικο# στο πακ#το ldetect-lst.

5.1.1. ## ########

Το παρ#θυρο χωρ#ζεται σε δ#ο στ#λες.

Η αριστερ# στ#λη περι#χει µια λ#στα µε το εντοπισµ#νο υλικ#. Οι συσκευ#ς οµαδοποιο#νται αν#
κατηγορ#α/ Κ#ντε κλικ στο > για να αναπτ#ξετε το περιεχ#µενο µιας κατηγορ#ας. #καστη συσκευ#
µπορε# να επιλεγε# απ# αυτ#ν την στ#λη.

Η δεξι# στ#λη εµφαν#ζει πληροφορ#ες σχετικ# µε την επιλεγµ#νη συσκευ#. Το µενο# Βο#θεια #>
Περιγραφ# των πεδ#ων δ#νει πληροφορ#ες σχετικ# µε το περιεχ#µενο των πεδ#ων.

Αν#λογα µε τον τ#πο της επιλεγµ#νης συσκευ#ς, ε#ναι διαθ#σιµα #να # δυο κουµπι# στη β#ση της
δεξι#ς στ#λης:

• Ορισµ#ς επιλογ#ν του τρ#χοντος οδηγο#: χρησιµοποιε#ται για την παραµετροπο#ηση του αρ−
θρ#µατος που χρησιµοποιε#ται σχετισµ#νο µε τη συσκευ#. Αυτ# θα πρ#πει να χρησιµοποιε#ται
µ#νο απ# ειδ#µονες.

• Εκτ#λεση του εργαλε#ου διαµ#ρφωσης: πρ#σβαση στο εργαλε#ο διαµ#ρφωσης της συσκευ#ς.
Συχν# µπορε# να προσπελαστε# απευθε#ας απ# το Κ#ντρο #λεγχου ######.

5.1.2. ## µ####

########

Το µενο# επιλογ#ς δ#νει την δυνατ#τητα επιλογ#ς πλαισ#ων για την ενεργοπο#ηση της αυτ#µατης
αν#χνευσης:

11Μπορε#τε να εκκιν#σετε αυτ# το εργαλε#ο απ# τη γραµµ# εντολ#ν, πληκτρολογ#ντας #########2 ως διαχειριστ#ς συστ#µατος.
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• Μ#ντεµ
• Συσκευ#ς ###
• Παρ#λληλες συσκευ#ς ###

Η αν#χνευση αυτ#ν δεν ε#ναι ενεργοποιηµ#νη εξ ορισµο#, δι#τι ε#ναι αργ#. Επιλ#ξτε τα κατ#λληλα
πλα#σια αν#λογα µε το συνδεδεµ#νο υλικ# που διαθ#τετε. Η αν#χνευση θα πραγµατοποιηθε# στην
επ#µενη εκκ#νηση του εργαλε#ου.

5.2. ###µ### ####
#########

Αυτ# το εργαλε#ο12 βρ#σκεται στο Κ#ντρο Ελ#γχου ###### και στην καρτ#λα Υλικ#.

Το ######### #χει ως στ#χο την διαχε#ριση των ρυθµ#σεων του #χου, τις επιλογ#ς για το
########## και της επ#λυσης των δυσλειτουργι#ν. Μπορε# να σας φανε# χρ#σιµο αν αντιµετωπ#−
ζετε κ#ποιο πρ#βληµα µε τον #χο # µετ# την αλλαγ# κ#ρτας #χου.

Το ########## ε#ναι #νας εξυπηρετητ#ς #χου. Λαµβ#νει #λες τις εισ#δους #χου, τις µιγν#ει β#σει
της διαµ#ρφωσης του χρ#στη και αποστ#λλει τον προκ#πτον #χο στην #ξοδο. Ανατρ#ξτε στο Μενο#
#> #χος και β#ντεο #> #λεγχος #ντασης ########## για να διαµορφ#σετε αυτ#ς τις ρυθµ#σεις.

Το ########## ε#ναι ο εξ ορισµο# εξυπηρετητ#ς #χου και συνιστ#ται να το αφ#σετε ενεργοποιη−
µ#νο.

Το ########### βελτιστοποιε# το ########## µ#σω κ#ποιων προγραµµ#των. Συνιστ#ται επ#σης να
το αφ#σετε ενεργοποιηµ#νο.

Η Επ#λυση δυσλειτουργι#ν βοηθ# στην αντιµετ#πιση προβληµ#των. Θα σας φανε# χρ#σιµο να το
χρησιµοποι#σετε πριν να ζητ#σετε βο#θεια απ# την κοιν#τητα.

Το κουµπ# Για προχωρηµ#νους εµφαν#ζει #να ν#ο παρ#θυρο µε #να κοιν# κουµπ#:

5.3. ### ########## ######## 3D
####3#

5.3.1. ########

Αυτ# το εργαλε#ο 13 σας επιτρ#πει τη διαχε#ριση των τρισδι#στατων εφ# της επιφ#νειας εργασ#ας
σας. Εξ ορισµο#, τα τρισδι#στατα εφ# ε#ναι απενεργοποιηµ#να.

5.3.2. ##########

Για να χρησιµοποι#σετε αυτ# το εργαλε#ο, πρ#πει να #χετε εγκατεστηµ#νο το πακ#το #######.
Αν το πακ#το δεν ε#ναι εγκατεστηµ#νο, θα σας προταθε# να το εγκαταστ#σετε πριν µπορ#σει το
####3# να ξεκιν#σει.

Μετ# την εκκ#νηση του ####3#, θα εµφανιστε# η οθ#νη επιλογ#ν. Εκε# µπορε#τε να επιλ#ξετε µε−
ταξ# των Χωρ#ς εφ# επιφ#νειας εργασ#ας 3# και ###### ######. Το ###### ###### ε#ναι τµ#µα εν#ς
διαχειριστ# παραθ#ρων σ#νθεσης, ο οπο#ος περιλαµβ#νει ειδικ# εφ# µε επιτ#χυνση υλικο# για την
επιφ#νεια εργασ#ας σας. Επιλ#ξτε ###### ###### για να το ενεργοποι#σετε.

12Μπορε#τε να εκκιν#σετε αυτ# το εργαλε#ο απ# τη γραµµ# εντολ#ν, πληκτρολογ#ντας ######### ως διαχειριστ#ς συστ#µατος.
13Μπορε#τε να εκκιν#σετε αυτ# το εργαλε#ο απ# τη γραµµ# εντολ#ν, πληκτρολογ#ντας ####3# ως διαχειριστ#ς συστ#µατος.
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Αν ε#ναι η πρ#τη φορ# που χρησιµοποιε#τε το πρ#γραµµα µετ# απ# µια καθαρ# εγκατ#σταση της
######, θα λ#βετε #να προειδοποιητικ# µ#νυµα σχετικ# µε τα απαιτο#µενα πακ#τα προς εγκατ#−
σταση για τη χρ#ση του ###### ######. Κ#ντε κλικ στο Εντ#ξει για να συνεχ#σετε.

Μ#λις εγκατασταθο#ν τα κατ#λληλα πακ#τα, θα παρατηρ#σετε #τι το ###### ###### ε#ναι επιλεγ−
µ#νο στο µενο# ####3#, αλλ# θα πρ#πει να αποσυνδεθε#τε σαν χρ#στης και να συνδεθε#τε π#λι
για να ισχ#σουν οι αλλαγ#ς.

Αφο# συνδεθε#τε π#λι, το ###### ###### θα ε#ναι ενεργοποιηµ#νο. Για να ρυθµ#σετε το ######
######, δε#τε τη σελ#δα για το εργαλε#ο #### (############ ######## #######).

5.3.3. ####### #####

5.3.3.1. ### µ####### ## ##### ### ######### ######## µ### ## ####### ######

Αν µετ# την ενεργοπο#ηση του ###### ###### προσπαθ#σετε να επανασυνδεθε#τε στην επιφ#νεια
εργασ#ας αλλ# δεν βλ#πετε τ#ποτα, επανεκκιν#στε τον υπολογιστ# και µ#λις επαν#λθετε στην οθ#−
νη σ#νδεσης κ#ντε κλικ στο εικον#διο Επιφ#νειας εργασ#ας και επιλ#ξτε ####3#.

Αφο# συνδεθε#τε, αν ο λογαριασµ#ς σας εµφαν#ζεται ως λογαριασµ#ς διαχειριστ#, θα ερωτηθε#τε
ξαν# για τον κωδικ# σας. ∆ιαφορετικ#, χρησιµοποι#στε το #νοµα σ#νδεσης διαχειριστ#. #πειτα
µπορε#τε να αναιρ#σετε τις αλλαγ#ς που προκ#λεσαν το πρ#βληµα.

5.4. ###µ#### ### ########### ########
#######

Αυτ# το εργαλε#ο βρ#σκεται στο Κ#ντρο Ελ#γχου ###### και στην καρτ#λα Υλικ#. Επιλ#ξτε το

∆ιαµ#ρφωση
 
του

 
εξυπηρετητ#

 
γραφικ#ν

.14

Τα κουµπι# σας επιτρ#πουν να αλλ#ξετε την παραµετροπο#ηση των γραφικ#ν.

Κ#ρτα γραφικ#ν:

Εµφαν#ζεται η εντοπισµ#νη τρ#χουσα κ#ρτα γραφικ#ν και ο διαµορφωµ#νος εξυπηρετητ#ς γρα−
φικ#ν. Κ#ντε κλικ σε αυτ# το κουµπ# για να αλλ#ξετε τον εξυπηρετητ#, για παρ#δειγµα σε #ναν
µε ιδι#κτητο οδηγ#.

Οι διαθ#σιµοι εξυπηρετητ#ς ταξινοµο#νται αλφαβητικ# κ#τω απ# το Κατασκευαστ#ς και στη συ−
ν#χεια αν# µοντ#λο επ#σης µε αλφαβητικ# σειρ#. Οι ελε#θεροι οδηγο# ταξινοµο#νται αλφαβητικ#
κ#τω απ# το ####.

Σε περ#πτωση προβληµ#των, το Xorg - Vesa θα δουλ#ψει µε τις περισσ#τερες κ#ρτες
γραφικ#ν και θα σας δ#σει το χρ#νο να βρε#τε και να εγκαταστ#σετε το σωστ# οδηγ#
εν# θα ε#στε στο Περιβ#λλον Εργασ#ας σας.

Αν ακ#µα ο οδηγ#ς #### δεν λειτουργε#, επιλ#ξτε Xorg - fbdev, ο οπο#ος χρησιµοποιε#ται
κατ# την εγκατ#σταση της ######, αλλ# δεν σας επιτρ#πει την αλλαγ# της αν#λυσης
και του ρυθµο# αναν#ωσης.

Αν επιλ#ξετε #ναν ελε#θερο οδηγ#, #σως ρωτηθε#τε αν επιθυµε#τε να εγκαταστ#σετε #ναν ιδι#−
κτητο οδηγ# αντ# αυτο# µε περισσ#τερα χαρακτηριστικ# (π.χ. τεχν#σµατα 3∆).

14Μπορε#τε να εκκιν#σετε αυτ# το εργαλε#ο απ# τη γραµµ# εντολ#ν, πληκτρολογ#ντας #####11 ως διαχειριστ#ς συστ#µατος..
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Οθ#νη:

Με τον #διο τρ#πο #πως ανωτ#ρω, εµφαν#ζεται η εντοπισµ#νη οθ#νη και µπορε#τε να κ#νετε κλικ
στο κουµπ# για να το αλλ#ξετε µε #να #λλο. Αν η επιθυµητ# οθ#νη δεν βρ#σκεται στον κατ#λογο
των κατασκευαστ#ν, επιλ#ξτε απ# τον κατ#λογο Γενικο# τ#που µια οθ#νη µε τα #δια χαρακτηρι−
στικ#.

Αν#λυση:

Αυτ# το κουµπ# επιτρ#πει την επιλογ# της αν#λυσης (αριθµ#ς εικονοστοιχε#ων) και το β#θος χρ#−
µατος (αριθµ#ς χρωµ#των). Παρουσι#ζει αυτ# την οθ#νη:

Κατ# την αλλαγ# του β#θους χρ#µατος, θα εµφανιστε# µια πολ#χρωµη γραµµ# δ#πλα απ# το δε#−
τερο κουµπ# και θα εµφαν#σει µια προεπισκ#πηση µε το π#ς θα δε#χνει το επιλεγµ#νο β#θος χρ#−
µατος.

Το πρ#το κουµπ# δε#χνει την τρ#χουσα αν#λυση. Κ#ντε κλικ για να το αλλ#ξετε. Η λ#στα προσφ#−
ρει #λες τις δυνατ#ς επιλογ#ς αν#λογα µε την κ#ρτα γραφικ#ν και την οθ#νη. Μπορε#τε να κ#νετε
κλικ στο #λλες για να δε#τε #λλες αναλ#σεις αλλ# #χετε υπ#ψιν #τι µπορε#τε να καταστρ#ψετε την
οθ#νη σας # να ορ#σετε µια ακατ#λληλη ρ#θµιση.

Το δε#τερο κουµπ# δε#χνει το τωριν# β#θος χρ#µατος, πατ#στε το για να το αλλ#ξετε σε κ#ποιο
#λλο.

Αν#λογα µε την επιλεγµ#νη αν#λυση, µπορε# να ε#ναι απαρα#τητο να αποσυνδεθε#τε
σαν χρ#στης και να επανεκκιν#σετε το γραφικ# περιβ#λλον για να τεθο#ν σε ισχ# οι
ρυθµ#σεις.

∆οκιµ#:

Μ#λις η παραµετροπο#ηση τελει#σει, προτε#νεται να κ#νετε µια δοκιµ# πριν πατ#σετε το ## γιατ#
ε#ναι ευκολ#τερο να αλλ#ξετε τις ρυθµ#σεις τ#ρα παρ# αργ#τερα αν το γραφικ# περιβ#λλον δε
δουλε#ει.

Στην περ#πτωση εν#ς γραφικο# περιβ#λλοντος που δε δουλε#ει, πατ#στε ###+####+#2
για να ανο#ξετε #να περιβ#λλον κειµ#νου, συνδεθε#τε σαν διαχειριστ#ς και πληκτρο−
λογ#στε ####### (µε τα κεφαλα#α) για να χρησιµοποι#σετε την #κδοση κειµ#νου του
#######.

Αν η δοκιµ# αποτ#χει, απλ# περιµ#νετε µ#χρι το τ#λος και αν λειτουργε# αλλ# παρ#λα αυτ# δεν
επιθυµε#τε την αλλαγ#, κ#ντε κλικ στο #χι, αν #λα ε#ναι σωστ# κ#ντε κλικ στο Εντ#ξει.
########:

1. Καθολικ#ς επιλογ#ς: Αν ε#ναι επιλεγµ#νο το 
Απενεργοπο#ηση

 
του

 Ctrl-Alt-Backspace, δεν θα
ε#ναι δυνατ# η επανεκκ#νηση του εξυπηρετητ# # µε το π#τηµα του συνδυασµο# των πλ#κτρων
####+###+#########.

2. Κ#ρτα γραφικ#ν και επιλογ#ς: Σας επιτρ#πει να ενεργοποι#σετε # να απενεργοποι#σετε τρ#α
ειδικ# χαρακτηριστικ# αν#λογα µε την κ#ρτα γραφικ#ν.

3. Γραφικ# περιβ#λλον κατ# την εκκ#νηση: Ως επ# το πλε#στον, ε#ναι επιλεγµ#νο το 
Αυτ#µατη

εκκ#νηση
 
του

 
γραφικο#

 
περιβ#λλοντος

 
εργασ#ας

 (Xorg), 
κατ#

 
την

 
εκκ#νηση

 
του

 
συστ#µατος
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ο#τως #στε να εκκινε#ται το σ#στηµα σε γραφικ# περιβ#λλον# µπορε# να απενεργοποιηθε# για
#ναν εξυπηρετητ#.

Μετ# απ# #να π#τηµα του κουµπιο# #ξοδος, το σ#στηµα θα σας ζητ#σει επιβεβα#ωση. Υπ#ρχει
ακ#µα διαθ#σιµος χρ#νος για να ακυρ#σετε τα π#ντα και να διατηρ#σετε την προηγο#µενη παρα−
µετροπο#ηση # για να κ#νετε αποδοχ#. Σε αυτ# την περ#πτωση, πρ#πει να αποσυνδεθε#τε και να
επανασυνδεθε#τε για να ενεργοποιηθε# η ν#α παραµετροπο#ηση.

5.5. ###µ#### ## ####### ### #############
#############

5.5.1. ########

Το #############15 βοηθ# στην διαµ#ρφωση της βασικ#ς δι#ταξης του πληκτρολογ#ου. Επηρε#ζει
την δι#ταξη του πληκτρολογ#ου για #λους τους χρ#στες. Ε#ναι διαθ#σιµο απ# την εν#τητα #Υλι−
κ## στο κ#ντρο ελ#γχου ###### (ΚΕ#) µε την ονοµασ#α #∆ιαµ#ρφωση του ποντικιο# και του πλη−
κτρολογ#ου#.

5.5.2. ####### #############

Εδ# µπορε#τε να επιλ#ξετε την δι#ταξη πληκτρολογ#ου προς χρ#ση. Τα ον#µατα #ταξινοµηµ#να
αλφαβητικ## περιγρ#φουν την γλ#σσα, την χ#ρα και/# την εθνικ#τητα της κ#θε δι#ταξης.

5.5.3. ##### #############

Αυτ# το µενο# σας επιτρ#πει την επιλογ# του τ#που του πληκτρολογ#ου που χρησιµοποιε#τε. Αν
#χετε αµφιβολ#α αφ#στε την εξ ορισµο# επιλογ#.

5.6. ###µ#### ## ####### ########## (#######, ######### ####)
##########

Αυτ# το εργαλε#ο16 βρ#σκεται στο Κ#ντρο Ελ#γχου ###### και στην καρτ#λα Υλικ#.

#νεκα της απαρα#τητης χρ#σης του ποντικιο# για την εγκατ#σταση της ######, το ###########
#χει φροντ#σει για την εγκατ#στασ# του.

Τα ποντ#κια ε#ναι ταξινοµηµ#να αν# τ#πο σ#νδεσης και #πειτα αν# µοντ#λο. Επιλ#ξτε το ποντ#κι
σας και κ#ντε κλικ στο Εντ#ξει. Επ# το πλε#στον ο τ#πος #Οποιοδ#ποτε ##/2 & ### ποντ#κι# ε#ναι
κατ#λληλο για #να σ#γχρονο ποντ#κι. Το ν#ο ποντ#κι ε#ναι #µεσα #τοιµο προς χρ#ση.

5.7. ############ ### ###µ#### #### ########
#####################

5.7.1. ########

Η εκτ#πωση στη ###### διαχειρ#ζεται απ# #ναν εξυπηρετητ# µε το #νοµα ####. ∆ιαθ#τει το δικ#
του περιβ#λλον διαµ#ρφωσης [####://#########:631] το οπο#ο ε#ναι προσπελ#σιµο µ#σω εν#ς φυλ−
λοµετρητ# διαδικτ#ου, αλλ# η ###### προσφ#ρει το δικ# της εργαλε#ο εγκατ#στασης εκτυπωτ#ν,

15Μπορε#τε να εκκιν#σετε αυτ# το εργαλε#ο απ# τη γραµµ# εντολ#ν, πληκτρολογ#ντας ############# ως διαχειριστ#ς συστ#µατος.
16Μπορε#τε να εκκιν#σετε αυτ# το εργαλε#ο απ# τη γραµµ# εντολ#ν, πληκτρολογ#ντας ########## ως διαχειριστ#ς συστ#µατος.
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το ##################### το οπο#ο χρησιµοποιο#ν και #λλες διανοµ#ς #πως οι ######, ########,
###### και ########.

Θα πρ#πει να ενεργοποι#σετε το αποθετ#ριο ######## πριν απ# την εγκατ#σταση, δι#τι µερικο#
οδηγο# ε#ναι διαθ#σιµη στο συγκεκριµ#νο αποθετ#ριο.

Η εγκατ#σταση των εκτυπωτ#ν πραγµατοποιε#ται απ# την εν#τητα Υλικ# κ#ντρο ελ#γχου ######.
Επιλ#ξτε το εργαλε#ο ∆ιαµ#ρφωση της εκτ#πωσης και της σ#ρωσης17

Το ### θα ρωτ#σει για την εγκατ#σταση δ#ο πακ#των:

####################

################

Ε#ναι απαρα#τητο να αποδεχτε#τε αυτ# την εγκατ#σταση για να συνεχ#σετε. Χρε#αζονται µ#χρι
και 230ΜΒ εξαρτ#σεων.

Για την προσθ#κη εν#ς εκτυπωτ#, κ#ντε κλικ στο #Προσθ#κη#. Το σ#στηµα θα προσπαθ#σει να
εντοπ#σει τους εκτυπωτ#ς και τις διαθ#σιµες θ#ρες. Στο στιγµι#τυπο εµφαν#ζεται #νας συνδεδε−
µ#νος εκτυπωτ#ς σε µια παρ#λληλη θ#ρα. Αν εντοπιστε# #νας εκτυπωτ#ς, #πως #νας εκτυπωτ#ς
συνδεδεµ#νος σε µια θ#ρα ###, θα εµφανιστε# στην πρ#τη γραµµ#. Θα γ#νει επ#σης προσπ#θεια
εντοπισµο# εν#ς δικτυακο# εκτυπωτ#.

5.7.2. ####µ### #######µ#### #########

Εδ# εµφαν#ζονται συν#θως οι εκτυπωτ#ς ###. Το εργαλε#ο εντοπ#ζει αυτ#µατα και εµφαν#ζει το
#νοµα του εκτυπωτ#. Επιλ#ξτε τον εκτυπωτ# και στη συν#χεια κ#ντε κλικ στο #Επ#µενο#. Αν υπ#ρ−
χει κ#ποιος γνωστ#ς οδηγ#ς συσχετισµ#νος µε τον εκτυπωτ#, θα εγκατασταθε# αυτ#µατα. Αν υπ#ρ−
χουν περισσ#τεροι απ# #ναν οδηγ# # ο οδηγ#ς ε#ναι #γνωστος, θα ερωτηθε#τε σχετικ# #πως περι−
γρ#φεται στην επ#µενη παρ#γραφο. Συν#χεια µε Τµ#µα 5.7.4, &##201#;Ολοκλ#ρωση της διεργασ#−
ας εγκατ#στασης&##201#;

5.7.3. ## ####µ### #######µ#### #########

Κατ# την επιλογ# µιας θ#ρας, το σ#στηµα φορτ#νει µια λ#στα οδηγ#ν και προβ#λλει #να παρ#θυρο
για την επιλογ# του οδηγο#. Η επιλογ# µπορε# να γ#νει µεταξ# µιας εκ των κατωτ#ρω επιλογ#ν.

• Επιλ#ξτε εκτυπωτ# απ# β#ση δεδοµ#νων

• παροχ# εν#ς αρχε#ου ###

• Αναζητ#στε #ναν οδηγ# για να τον κατεβ#σετε

Επιλ#γοντας απ# την β#ση δεδοµ#νων, σας προτε#νεται πρ#τα ο κατασκευαστ#ς του εκτυπωτ#, στη
συν#χεια το µοντ#λο και ο συσχετισµ#νος οδηγ#ς. Αν προτε#νονται περισσ#τεροι οδηγο#, επιλ#ξτε
αυτ#ν που συνιστ#ται, εκτ#ς και αν #χετε αντιµετωπ#σει προβλ#µατα µε αυτ#ν προηγουµ#νως
οπ#τε επιλ#γετε αυτ#ν που γνωρ#ζετε #τι δουλε#ει.

5.7.4. ########## ### ########## ############

Μετ# την επιλογ# του οδηγο#, θα σας ζητηθο#ν περαιτ#ρω πληροφορ#ες για τον καθορισµ# του
εκτυπωτ#. Στην πρ#τη γραµµ# µπορε#τε να καθορ#σετε το #νοµα µε το οπο#ο θα εµφαν#ζεται ο

17Μπορε#τε να εκκιν#σετε αυτ# το εργαλε#ο απ# τη γραµµ# εντολ#ν, πληκτρολογ#ντας #####################. Θα ερωτηθε#τε για
τον κωδικ# πρ#σβασης διαχειριστ#.
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εκτυπωτ#ς στις εφαρµογ#ς στην λ#στα των διαθ#σιµων εκτυπωτ#ν. Στη συν#χεια σας προτε#νεται
να εκτυπ#σετε µια δοκιµαστικ# σελ#δα. Μετ# το π#ρας του β#µατος αυτο#, ο εκτυπωτ#ς ε#ναι
εγκατεστηµ#νος και διαθ#σιµος προς χρ#ση.

5.7.5. ######### #######

Οι δικτυακο# εκτυπωτ#ς ε#ναι εκτυπωτ#ς που ε#ναι συνδεδεµ#νοι σε #να ενσ#ρµατο # ασ#ρµατο
δ#κτυο, που ε#ναι συνδεδεµ#νοι σε #ναν εξυπηρετητ# εκτ#πωσης # που ε#ναι συνδεδεµ#νοι σε
#ναν #λλο σταθµ# εργασ#ας και εξυπηρετε# ως διακοµιστ#ς εκτ#πωσης.

Συχν#, ε#ναι καλ#τερα να διαµορφ#σετε τον εξυπηρετητ# #### #στε να συσχετ#ζει µια
σταθερ# διε#θυνση ## µε την διε#θυνση ### του εκτυπωτ#. Φυσικ#, αυτ# η διε#θυνση
ε#ναι επ#σης η διε#θυνση που #χει ανατεθε# απ# το δ#κτυο στον εκτυπωτ# # στον εξυ−
πηρετητ# εκτ#πωσης, αν διαθ#τουν µια σταθερ# διε#θυνση.

Η διε#θυνση ### του εκτυπωτ# ε#ναι #νας σειρα#κ#ς αριθµ#ς που #χει δοθε# στον εκτυπωτ# # τον
εξυπηρετητ# εκτ#πωσης # τον υπολογιστ# στον οπο#ο ε#ναι συνδεδεµ#νος, και µπορε# να ανα−
κτηθε# απ# µια σελ#δα εκτυπωµ#νη απ# τον εκτυπωτ# # γραµµ#νη σε µια ετικ#τα στον εκτυπωτ#
# τον εξυπηρετητ# εκτ#πωσης. Αν ο κοιν#χρηστος εκτυπωτ#ς σας ε#ναι συνδεδεµ#νος σε #να σ#−
στηµα ######, µπορε#τε µα εκτελ#σετε το ifconfig σε αυτ# ως διαχειριστ#ς ο#τως #στε να βρε#τε
την διε#θυνση ###. Ε#ναι η ακολουθ#α αριθµ#ν και γραµµ#των µετ# το ########.

Μπορε#τε να προσθ#σετε τον δικτυακ# σας εκτυπωτ# επιλ#γοντας το πρωτ#κολλο επικοινων#ας µε
τον υπολογιστ# σας στο δ#κτυο. Αν δεν γνωρ#ζετε ποιο δ#κτυο να επιλ#ξετε, µπορε#τε να δοκιµ#−
σετε την επιλογ# ∆ικτυακ#ς εκτυπωτ#ς # Αναζ#τηση εν#ς δικτυακο# εκτυπωτ# στο µενο# Συσκευ#ς
και να δ#σετε την διε#θυνση ## του εκτυπωτ# στο πλα#σιο στα δεξι#, στο #υπολογιστ#ς#.

Αν το εργαλε#ο αναγνωρ#σει τον εκτυπωτ# σας # τον εξυπηρετητ# εκτ#πωσης, θα σας προτε#νει
#να πρωτ#κολλο και µια ουρ# αναµον#ς, αλλ# µπορε#τε να επιλ#ξετε µια πιο κατ#λληλη απ# την
παρακ#τω λ#στα # να δ#σετε το σωστ# #νοµα της ουρ#ς αναµον#ς αν αυτ# δεν βρ#σκεται στην
λ#στα.

∆ε#τε στην τεκµηρ#ωση που #ρχεται µε τον εκτυπωτ# # τον εξυπηρετητ# εκτ#πωσης #στε να βρε#τε
ποιο πρωτ#κολλο υποστηρ#ζει και τα δυνατ# ειδικ# ον#µατα ουρ#ν αναµον#ς.

5.7.6. ########## ############ #########

Μια συν#θης τεχνικ# ε#ναι αυτ# που #χει αναπτ#ξει η ############### και γνωστ# µε το #νοµα
#########. Επιτρ#πει την πρ#σβαση σε #ναν εκτυπωτ# συνδεδεµ#νο στο δ#κτυο µ#σω µιας θ#ρας
########. Θα πρ#πει να γνωρ#ζετε την διε#θυνση ## του εκτυπωτ# στο δ#κτυο. Αυτ# η τεχνικ#
χρησιµοποιε#ται επ#σης στο εσωτερικ# µερικ#ν δροµολογητ#ν #### οι οπο#οι διαθ#τουν µια θ#ρα
### για την σ#νδεση του εκτυπωτ#. Σε αυτ#ν την περ#πτωση, η διε#θυνση ## του εκτυπωτ# ε#ναι
αυτ# του δροµολογητ#. Σηµειωτ#ων #τι το εργαλε#ο #∆ιαχειριστ#ς των περιφερειακ#ν ### µπορε#
να διαχειρ#ζει δυναµικ# τις διαµορφωµ#νες διευθ#νσεις ##, να παραµετροποι#σει #να ### #πως το
hp:/net/

<#νοµα
 
του

 
εκτυπωτ#>

. Σε αυτ#ν την περ#πτωση, δεν απαιτε#ται µια σταθερ# διε#θυνση ##.

Επιλ#ξτε την επιλογ# #########/## ######### για το πρωτ#κολλο και δ#στε την διε#θυνση στο
πλα#σιο Υπολογιστ#ς:, µην αλλ#ξετε τον αριθµ# της θ#ρας εκτ#ς αν σας υποδειχθε#. Μετ# την
επιλογ# του πρωτοκ#λλου, η επιλογ# του οδηγο# γ#νεται #πως ανωτ#ρω.

Τα #λλα πρωτ#κολλα ε#ναι:

• Internet Printing Protocol (ipp): για #ναν εκτυπωτ# προσβ#σιµο σε #να δ#κτυο ###/## µ#σω του
πρωτοκ#λλου ###, για παρ#δειγµα, #νας εκτυπωτ#ς συνδεδεµ#νος σε #ναν σταθµ# που χρησι−
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µοποιε# ####. Αυτ# το πρωτ#κολλο µπορε# επ#σης να χρησιµοποιε#ται απ# µερικο#ς δροµολο−
γητ#ς ####.

• Internet Printing Protocol (https): το #διο µε το ###, αλλ# µ#σω της µεταφορ#ς #### και το ασφαλ#ς
πρωτ#κολλο ###. Θα πρ#πει να προσδιοριστε# η θ#ρα, εξ ορισµο# χρησιµοποιε#ται η 631.

• Internet Printing Protocol (ipps): το #διο µε το ###, αλλ# µε το ασφαλ#ς πρωτ#κολλο ###.

•
Υπολογιστ#ς

 # 
εκτυπωτ#ς

 LPD/LPR: για #ναν εκτυπωτ# προσβ#σιµο σε #να δ#κτυο ###/## µ#σω
του πρωτοκ#λλου ###, για παρ#δειγµα, #νας εκτυπωτ#ς συνδεδεµ#νος σε #ναν σταθµ# που χρη−
σιµοποιε# ###.

•
Εκτυπωτ#ς

 Windows 
µ#σω

 SAMBA: ο εκτυπωτ#ς ε#ναι συνδεδεµ#νος σε #ναν σταθµ# ####### #
σε #ναν εξυπηρετητ# ### και ε#ναι κοιν#χρηστος.

Το ### µπορε# να προστεθε# #µεσα. Ορ#στε µερικ# παραδε#γµατα ###:

• #########

socket://#########-ip-#-###########:####

• ######## ######## ######## (###)

ipp://#########-ip-#-###########:####µ##-#####/#####

http://#########-ip-#-###########:####µ##-#####/#####

• Πρωτ#κολλο #### ####### ###### (###)

lpd://#######@#########-ip-#-###########/####

Επιπρ#σθετες πληροφορ#ες µπορο#ν αν βρεθο#ν στην τεκµηρ#ωση #### [####://###.####.###/
#############.###/####1.5/#######.####].

5.7.7. ######### ########

Οι ιδι#τητες του περιφερειακο# ε#ναι διαθ#σιµες. Το µενο# Εξυπηρετητ#ς επιτρ#πει την πρ#σβα−
ση στις παραµ#τρους του εξυπηρετητ# ####. Εξ ορισµο# εκτελε#ται #νας εξυπηρετητ#ς #### στο
σ#στηµ# σας, αλλ# ε#ναι δυνατ# να καθοριστε# #νας #λλος µ#σω του του µενο# Εξυπηρετητ#ς
| Σ#νδεση..., #να #λλο παρ#θυρο επιτρ#πει την λεπτοµερ# ρ#θµιση των ειδικ#ν παραµ#τρων του
εξυπηρετητ# µ#σω του µενο# Εξυπηρετητ#ς | Ρυθµ#σεις.

5.7.8. ####### ######µ####

Μπορε#τε να βρε#τε πληροφορ#ες για σφ#λµατα κατ# την εκτ#πωση επιθεωρ#ντας το αρχε#ο κα−
ταγραφ#ν /var/log/cups/error_log

Ε#ναι διαθ#σιµο επ#σης #να εργαλε#ο δι#γνωσης προβληµ#των µ#σω του µενο# Βο#θεια | Αντιµε−
τ#πιση προβληµ#των.

5.7.9. ##############

Ε#ναι πιθαν# οι οδηγο# κ#ποιων εκτυπωτ#ν να µην ε#ναι διαθ#σιµοι στη ###### # να µην ε#−
ναι λειτουργικο#. Σε αυτ#ν την περ#πτωση, επισκεφτε#τε την ιστοσελ#δα ############ [####://
############.###/########/] για να ελ#γξετε αν υπ#ρχει #νας διαθ#σιµος οδηγ#ς για τον εκτυπωτ#.
Αν ναι, αναζητ#στε το πακ#το στη ###### και αν ε#ναι διαθ#σιµο εγκαταστ#στε το χειροκ#νητα.
Στη συν#χεια εκτελ#στε εκ ν#ου την διαδικασ#α της εγκατ#στασης για την διαµ#ρφωση του εκτυ−
πωτ#. Σε κ#θε περ#πτωση, αναφ#ρετε το πρ#βληµα στο ######## # στο φ#ρουµ. Παρ#σχετε το µο−
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ντ#λο του εκτυπωτ# και τον χρησιµοποιο#µενο οδηγ# και περιγρ#ψτε αν ο εκτυπωτ#ς λειτουργε#
σωστ# µετ# την εγκατ#σταση. Ορ#στε µερικο# τρ#ποι αναζ#τησης #λλων οδηγ#ν ενηµερωµ#νων
# για σ#γχρονους εκτυπωτ#ς.

Εκτυπωτ#ς #######

Σε αυτ#ν τη σελ#δα [####://#######.#########.#######.###/###/######_#/##/#####/##/
########_###.####] υπ#ρχει µια λ#στα οδηγ#ν που παρ#χονται απ# την #######. Αναζητ#στε τον
οδηγ# για την συσκευ# σας, τηλεφορτ#στε και εγκαταστ#στε τα πακ#τα ###.

Θα πρ#πει να εγκαταστ#σετε τους οδηγο#ς ####### πριν την εκτ#λεση του εργαλε#ου διαµ#ρφωσης.

Εκτυπωτ#ς ############### και συσκευ#ς #λα σε #να

Αυτ#ς οι συσκευ#ς χρησιµοποιο#ν το #####. Ε#ναι εγκατεστηµ#νο αυτ#µατα µετ# τον εντοπι−
σµ# # την επιλογ# του εκτυπωτ#. Μπορε#τε να βρε#τε περισσ#τερες πληροφορ#ες εδ# [####://
###############.###/#########/#####.####]. Το εργαλε#ο #∆ιαχειριστ#ς συσκευ#ν ### ε#ναι δια−
θ#σιµο υπ# το µενο# Σ#στηµα. ∆ε#τε επ#σης στο διαµ#ρφωση [####://###############.###/######
###/#######/######/##_#####.####] για την διαχε#ριση του εκτυπωτ#.

#να περιφερειακ# ## #λα#σε##να πρ#πει να εγκατασταθε# ως εκτυπωτ#ς και θα προστεθο#ν και οι
λειτουργ#ες του σαρωτ#. Σηµει#στε #τι µερικ#ς φορ#ς το ##### δεν επιτρ#πει την ψηφιοπο#ηση φιλµ
# διαφανει#ν (το φωτειν# κ#λυµµα δεν µπορε# να λειτουργ#σει). Σε αυτ#ν περ#πτωση, µπορε#τε να
χρησιµοποι#σετε την αυτ#νοµη λειτουργ#α της συσκευ#ς, και να αποθηκε#σετε την εικ#να σε #να
κλειδ# ### # µια κ#ρτα µν#µης εισηγµ#νη στην συσκευ#. Στη συν#χεια, ανο#ξτε την προτιµ#µενη
σας εφαρµογ# για την επεξεργασ#α εικ#νων και φορτ#στε την εικ#να απ# την κ#ρτα µν#µης η οπο#α
θα #χει εµφανιστε# στον φ#κελο /#####.

#γχρωµος εκτυπωτ#ς #######

Για ειδικο#ς #γχρωµους εκτυπωτ#ς ####### και #####, αυτ# η σελ#δα παρ#χει οδηγο#ς [####://
###2####.#####.###/] για το πρωτ#κολλο ####.

Εκτυπωτ#ς και σαρωτ#ς #####

Οι οδηγο# για τους εκτυπωτ#ς ##### ε#ναι διαθ#σιµοι απ# αυτ#ν την σελ#δα αναζ#τησης [####://
########.###.#####.###/###/######/01/######/?###=##]. Για τον σαρωτ#, θα πρ#πει πρ#τα να εγκα−
ταστ#σετε το πακ#το ############, και στη συν#χεια το ####### (µε αυτ#ν την σειρ#). Ενδεχοµ#−
νως να σας προταθε# το πακ#το ############ το οπο#ο πρ#πει να το εγκαταστ#σετε. Επιλ#ξτε τα
πακ#τα rpm αν#λογα µε την αρχιτεκτονικ# του συστ#µατ#ς σας.

Ε#ναι πιθαν#ν το πακ#το ##### να εµφαν#σει µια προειδοπο#ηση σχετικ# µε µια σ#γκρουση µε το
####. Οι χρ#στες #χουν αναφ#ρει #τι αυτ# η προειδοπο#ηση µπορε# να αγνοηθε#.

Εκτυπωτ#ς #####

Για τους εκτυπωτ#ς #####, συνιστ#ται να εγκαταστ#σετε το εργαλε#ο ########## το οπο#ο ε#ναι
διαθ#σιµο εδ# [####://###.##########.####/].

5.8. ###µ#### ## ######
############

5.8.1. ###########

Αυτ# το εργαλε#ο 18 σας επιτρ#πει να διαµορφ#σετε µια απλ# συσκευ# σ#ρωσης # #να πολυλει−
τουργικ# περιφερειακ# που περι#χει #ναν σαρωτ#. Σας επιτρ#πει επ#σης την κοιν# χρ#ση των το−

18Μπορε#τε να εκκιν#σετε αυτ# το εργαλε#ο απ# τη γραµµ# εντολ#ν, πληκτρολογ#ντας ############ ως διαχειριστ#ς συστ#µατος.
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πικ#ν συσκευ#ν που ε#ναι συνδεδεµ#νες σε αυτ#ν τον υπολογιστ# µε #ναν αποµακρυσµ#νο υπο−
λογιστ# # την πρ#σβαση σε αποµακρυσµ#νους σαρωτ#ς.

Κατ# την πρ#τη εκκ#νηση του εργαλε#ου θα δε#τε το παρακ#τω µ#νυµα:

Πρ#πει
 
να

 
εγκατασταθο#ν

 
τα

 
πακ#τα

 SANE 
για

 
µπορ#σετε

 
να

 
κ#νετε

 
χρ#ση

 
των

 
σαρωτ#ν

Θ#λετε
 
να

 
εγκαταστ#σετε

 
τα

 
πακ#τα

 SANE;»

Επιλ#ξτε 
Ναι

 για να συνεχ#σετε. Θα εγκατασταθο#ν τα πακ#τα scanner-gui ### task-scanning αν δεν
ε#ναι #δη εγκατεστηµ#να.

Αν ο σαρωτ#ς σας #χει αναγνωριστε# σωστ# και εµφαν#ζεται το #νοµα του σαρωτ# στην ανωτ#ρω
οθ#νη, ο σαρωτ#ς ε#ναι #τοιµος προς χρ#ση µε #να πρ#γραµµα σ#ρωσης #πως το XSane # το Simple
Scan.

Σε αυτ#ν την περ#πτωση, #σως να θελ#σετε να διαµορφ#σετε την 
κοιν#

 
χρ#ση

 
του

 
σαρωτ#

. Μπο−
ρε#τε να διαβ#σετε σχετικ# στο Τµ#µα 5.8.2, &##201#;Κοιν# χρ#ση σαρωτ#ν&##201#;.

Ωστ#σο, αν ο σαρωτ#ς σας δεν #χει αναγνωριστε# σωστ#, και ο #λεγχος της συνδεσιµ#τητα των
καλωδ#ων, της ενεργοπο#ησης της τροφοδοσ#ας και η 

αναζ#τηση
 
ν#ων

 
σαρωτ#ν

 δεν βο#θησε,
δοκιµ#στε την 

χειροκ#νητη
 
προσθ#κη

 
σαρωτ#

.

Επιλ#ξτε την µ#ρκα του σαρωτ# απ# την προβαλλ#µενη λ#στα, στη συν#χεια το µοντ#λο και κ#ντε
κλικ στο 

Εντ#ξει

Αν δεν βρ#σκετε τον σαρωτ# σας στη λ#στα κ#ντε κλικ στο 
Ακ#ρωση

Παρακαλ# ελ#γξτε αν ο σαρωτ#ς σας υποστηρ#ζεται στη σελ#δα ####: Υποστηριζ#µε−
νες συσκευ#ς [####://###.############.###/#####/#############.####] και ρωτ#στε για
βο#θεια στα φ#ρουµ [####://######.######.###/##/].

###µ# 1. ######## ####

Μπορε#τε να αφ#σετε αυτ#ν την ρ#θµιση σε 
Αυτ#µατος

 
εντοπισµ#ς

 
των

 
διαθ#σιµων

 
θυρ#ν

 εκτ#ς
και αν η διεπαφ# του σαρωτ# σας ε#ναι µια παρ#λληλη θ#ρα. Σε αυτ#ν την περ#πτωση επιλ#ξτε
/dev/parport0 αν #χετε µια.

Μετ# το κλικ στο 
Εντ#ξει

, στις περισσ#τερες των περιπτ#σεων θα δε#τε µια οθ#νη παρ#µοια µε την
κατωτ#ρω.

Αν δεν δε#τε την συγκεκριµ#νη οθ#νη, παρακαλ# ανατρ#ξτε στο Τµ#µα 5.8.4, &##201#;Πρ#σθετα
β#µατα εγκατ#στασης&##201#;.

5.8.2. ##### ##### #######

Εδ# µπορε#τε να επιλ#ξετε αν οι συνδεδεµ#νοι σαρωτ#ς αυτο# το µηχαν#µατος θα ε#ναι προσβ#−
σιµοι απ# αποµακρυσµ#να µηχαν#µατα και απ# ποια. Μπορε#τε επ#σης να καθορ#σετε αν οι σα−
ρωτ#ς των αποµακρυσµ#νων µηχανηµ#των θα ε#ναι διαθ#σιµοι σε αυτ# το µηχ#νηµα.

Κοιν#χρηστοι σαρωτ#ς στους υπολογιστ#ς: το #νοµα # η διε#θυνση ## των υπολογιστ#ν που µπο−
ρο#ν να προστεθο#ν # να διαγραφο#ν απ# τη λ#στα των υπολογιστ#ν στους οπο#ους επιτρ#πεται
η προσπ#λαση στις τοπικ#ς συσκευ#ς σε αυτ# το µηχ#νηµα.
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Χρ#ση των αποµακρυσµ#νων σαρωτ#ν: το #νοµα # η διε#θυνση ## των υπολογιστ#ν που µπορο#ν
να προστεθο#ν # να διαγραφο#ν απ# τη λ#στα των υπολογιστ#ν στους οπο#ους επιτρ#πεται η προ−
σπ#λαση σε #ναν αποµακρυσµ#νο σαρωτ#.

Κοιν#χρηστοι σαρωτ#ς στους υπολογιστ#ς: µπορε#τε να προσθ#σετε #ναν υπολογιστ#.

Κοιν#χρηστοι σαρωτ#ς στους υπολογιστ#ς: καθορ#στε τους υπολογιστ#ς προς προσθ#κη, # επι−
τρ#ψτε #λα τα αποµακρυσµ#να µηχαν#µατα.

##λα τα αποµακρυσµ#να µηχαν#µατα# επιτρ#πονται να προσπελ#σουν τον τοπικ# σαρωτ#.

Αν το πακ#το sane δεν ε#ναι εγκατεστηµ#νο θα ερωτηθε#τε να το εγκαταστ#σετε.

Εν τ#λει το εργαλε#ο θα τροποποι#σει τα παρακ#τω αρχε#α:

/etc/sane.d/saned.conf

/etc/sane.d/net.conf

/etc/sane.d/dll.conf  για την προσθ#κη # την απενεργοπο#ηση της οδηγ#ας #####.

Θα ρυθµ#σει επ#σης τα saned και xinetd να εκκινο#ν κατ# την #ναρξη.

5.8.3. ##############

• ###############

Οι περισσ#τεροι σαρωτ#ς ## διαχειρ#ζονται απ# τον 
∆ιαχειριστ#

 
συσκευ#ν

 HP (#####) ο οπο#ος
διαχειρ#ζεται επ#σης τους εκτυπωτ#ς. Σε αυτ#ν την περ#πτωση, αυτ# το εργαλε#ο δεν σας επι−
τρ#πει την διαµ#ρφωσ# του και σας προτρ#πει να χρησιµοποι#σετε τον 

∆ιαχειριστ#
 
συσκευ#νHP.

• #####

Οι οδηγο# ε#ναι διαθ#σιµοι απ# αυτ#ν την σελ#δα [####://########.###.#####.###/###/######/01/
######/?###=##]. #ταν σας προταθε# θα πρ#πει να εγκαταστ#σετε το πακ#το iscan-data, και στη
συν#χεια το iscan (µε αυτ#ν την σειρ#). Πιθαν#ς το πακ#το iscan να εµφαν#ζει µια προειδοπο#ηση
σχετικ# µε µια σ#γκρουση µε το sane. Οι χρ#στες αναφ#ρουν #τι αυτ# η προειδοπο#ηση µπορε#
να αγνοηθε#.

5.8.4. ######## ##µ### ############

Πιθαν#ς µετ# την επιλογ# της θ#ρας για τον σαρωτ# στην οθ#νη Σχ#µα 1, &##201#;Επιλ#ξτε θ#−
ρα&##201#;, θα πρ#πει να πραγµατοποι#σετε #να # περισσ#τερα β#µατα ακ#µα για την σωστ# δια−
µ#ρφωση του σαρωτ#.

• Σε µερικ#ς περιπτ#σεις απαιτε#ται ενηµ#ρωση του υλικολογισµικο# του σαρωτ# σε κ#θε εκκ#−
νηση. Αυτ# το εργαλε#ο σας επιτρ#πει την φ#ρτωσ# του στην συσκευ#, αφο# #χει εγκατασταθε#
στο σ#στηµ# σας . Σε αυτ#ν την οθ#νη µπορε#τε να εγκαταστ#σετε το υλικολογισµικ# απ# #να
##, µια εγκατ#σταση ####### # αυτ# που βρ#κατε στην ιστοσελ#δα του κατασκευαστ#.

#ταν το υλικολογισµικ# της συσκευ#ς χρει#ζεται να φορτωθε#, η διαδικασ#α µπορε# να διαρ−
κ#σει π#νω απ# #να λεπτ#.

• Επ#σης µπορε# να λ#βετε µια οθ#νη για την προσαρµογ# του αρχε#ου διαµ#ρφωσης /etc/

####.#/##νοµα_του_συστ#µατος_υποστ#ριξης_#####.####.
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• ∆ιαβ#στε αυτ#ς # #λλες οδηγ#ες που θα λ#βετε προσεκτικ# και αν δεν γνωρ#ζετε τι να κ#νετε,
µην διστ#σετε να ρωτ#σετε για βο#θεια στο φ#ρουµ [####://######.######.###/##/].

5.9. ###µ#### ### #####µ# ########### ########### (UPS) ### ### ###-
##### ### ########## ###########

#######

Αυτ# η σελ#δα δεν #χει συγγραφε# ακ#µα λ#γω ελλειπουσ#ν πηγ#ν. Αν πιστε#ετε #τι µπορε#−
τε να συγγρ#ψετε #να εγχειρ#διο, παρακαλ# επικοινων#στε µε την οµ#δα τεκµηρ#ωσης [#####://
####.######.###/##/#############_####]. Ευχαριστο#µε εκ των προτ#ρων.

Μπορε#τε να εκκιν#σετε αυτ# το εργαλε#ο απ# τη γραµµ# εντολ#ν, πληκτρολογ#ντας ####### ως
διαχειριστ#ς συστ#µατος.

6. ###### ### #########

Σε αυτ# την οθ#νη µπορε#τε να διαλ#ξετε µεταξ# δι#φορων εργαλε#ων δικτ#ου. Πατ#στε σε #να
σ#νδεσµο παρακ#τω για να µ#θετε περισσ#τερα.

1. ############## ### ######## ####### ###

#. Τµ#µα 6.1, &##201#;Κ#ντρο δικτ#ου&##201#;

#. Τµ#µα 6.2, &##201#;Ρυθµ#στε µ#α ν#α σ#νδεση δικτ#ου (###, ####, ####, ...)&##201#;

#. Τµ#µα 6.3, &##201#;Αφαιρ#στε µια σ#νδεση&##201#;

2. ######µ#### ### ######### ## ###### ###

#. Τµ#µα 6.4, &##201#;∆ιαµεσολαβητ#ς&##201#;

#. Τµ#µα 6.5, &##201#;Κοιν#χρηστη σ#νδεση στο διαδ#κτυο µε #λλους τοπικο#ς υπολογι−
στ#ς&##201#;

#. Τµ#µα 6.6, &##201#;∆ιαχειριστε#τε διαφορετικ# προφ#λ δικτ#ου&##201#;

#. Τµ#µα 6.7, &##201#;Ρυθµ#στε τις συνδ#σεις ### για διασφ#λιση της πρ#σβασης στο δ#−
κτυο&##201#;

3. ####

#. Τµ#µα 6.8, &##201#;Καθορισµ#ς των υπολογιστ#ν&##201#;

6.1. ###### #######
#############

Αυτ# το εργαλε#ο19 θα το βρε#τε στην καρτ#λα ∆#κτυο & ∆ιαδ#κτυο στο Κ#ντρο Ελ#γχου ######
µε την ονοµασ#α #Κ#ντρο δικτ#ου#

6.1.1. ########

Αφο# εκτελ#σετε το εργαλε#ο, ανο#γει #να παρ#θυρο #που εµφαν#ζονται #λα τα διαµορφωµ#να
δ#κτυα στον υπολογιστ#, ανεξαρτ#του του τ#που (ενσ#ρµατο, ασ#ρµατο, δορυφορικ#, κλπ.). Αφο#

19Μπορε#τε να εκκιν#σετε αυτ# το εργαλε#ο απ# τη γραµµ# εντολ#ν, πληκτρολογ#ντας ############# ως διαχειριστ#ς συστ#µατος.
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κ#νετε κλικ σε κ#ποιο απ# αυτ#, εµφαν#ζονται τρ#α απ# τα τ#σσερα κουµπι#, αν#λογα µε τον τ#πο
του δικτ#ου, και σας επιτρ#πουν ελ#γξετε το δ#κτυο και να αλλ#ξετε τις ρυθµ#σεις του # να κ#νετε
σ#νδεση/αποσ#νδεση. Αυτ# το εργαλε#ο δεν #χει ως στ#χο τη δηµιουργ#α εν#ς δικτ#ου, για αυτ#
ανατρ#ξτε Ρ#θµιση µιας διεπαφ#ς δικτ#ου (###, ####, ####, ...) στην #δια καρτ#λα του Κ#ντρου
Ελ#γχου ######.

Στο παρακ#τω στιγµι#τυπο ως παρ#δειγµα, µπορο#µε να δο#µε δυο δ#κτυα, το πρ#το ε#ναι ενσ#ρ−
µατο και συνδεδεµ#νο, αναγνωρ#σιµο απ# αυτ# το εικον#διο  (αυτ# δε#χνει #τι δεν ε#ναι συν−
δεδεµ#νο ) και το δε#τερο δε#χνει ασ#ρµατα δ#κτυα, χωρ#ς σ#νδεση αναγνωρ#σιµα απ# αυτ# το
εικον#διο  και απ# αυτ#  αν ε#ναι συνδεδεµ#νο. Για τους #λλους τ#πους δικτ#ου, ο κωδικ#ς
χρ#µατος ε#ναι π#ντα ο #διος, πρ#σινο αν ε#ναι σε σ#νδεση και κ#κκινο αν δεν ε#ναι συνδεδεµ#νο.

Στο τµ#µα της οθ#νης µε την ασ#ρµατη σ#νδεση, µπορε#τε επ#σης να δε#τε #λα τα δ#κτυα που
#χουν εντοπιστε#, µε το ####, την ισχ# σ#µατος, αν ε#ναι κρυπτογραφηµ#να (µε κ#κκινο) # #χι (µε
πρ#σινο), και τον τρ#πο λειτουργ#ας. Κ#ντε κλικ στο επιθυµητ# δ#κτυο και στη συν#χεια ε#τε στο
κουµπ# Εποπτε#α, ε#τε στο ∆ιαµ#ρφωση, # Σ#νδεση. Εδ# µπορε#τε επ#σης να µεταβε#τε απ# το #να
δ#κτυο στο #λλο. Αν επιλ#ξετε #να ιδιωτικ# δ#κτυο, θα ανο#ξει το παρ#θυρο ρυθµ#σεων δικτ#ου
(δε#τε παρακ#τω) και θα ερωτηθε#τε για επιπλ#ον ρυθµ#σεις (#να κλειδ# κρυπτογρ#φησης κυρ#ως).

Κ#ντε κλικ στο Αναν#ωση για να ενηµερ#σετε την οθ#νη.

6.1.2. ## ###µ## ########

Αυτ# το κουµπ# σας επιτρ#πει την εποπτε#α της δραστηρι#τητας του δικτ#ου, της λ#ψης (µε κ#κ−
κινο) και της αποστολ#ς (µε πρ#σινο). Η συγκεκριµ#νη οθ#νη ε#ναι προσβ#σιµη µε δεξ# κλικ στο
εικον#διο δικτ#ου στο πλα#σιο συστ#µατος > Εποπτε#α δικτ#ου.

Υπ#ρχει µια καρτ#λα για κ#θε διεπαφ# δικτ#ου (εδ# ###0 ε#ναι το ενσ#ρµατο δ#κτυο, ## ο τοπικ#ς
βρ#γχος ανακ#κλωσης και ####0 το ασ#ρµατο δ#κτυο) και µια καρτ#λα η οπο#α εµφαν#ζει πλη−
ροφορ#ες σχετικ# µε την κατ#σταση σ#νδεσης.

Στο κ#τω µ#ρος του παραθ#ρου υπ#ρχει ο τ#τλος Καταµ#τρηση κυκλοφορ#ας, θα επα−
ν#λθουµε σε αυτ# στην επ#µενη εν#τητα.

6.1.3. ## ###µ## ###µ#######

Α # Για #να ενσ#ρµατο δ#κτυο

Μπορε#τε να αλλ#ξετε #λες τις διαθ#σιµες ρυθµ#σεις κατ# τη διαµ#ρφωση του δικτ#ου. Τις περισ−
σ#τερες φορ#ς, επιλ#γοντας Αυτ#µατη ## (#####/####) αρκε#, αλλ# σε περ#πτωση προβληµ#των, η
χειροκ#νητη διαµ#ρφωση µπορε# να επιφ#ρει καλ#τερα αποτελ#σµατα.

Για #να οικιακ# δ#κτυο, η διε#θυνση ## π#ντα δε#χνει ως 192.168.x.x, η µ#σκα δικτ#ου ε#ναι η
255.255.255.0, και οι εξυπηρετητ#ς π#λης και ### διατ#θενται απ# την ιστοσελ#δα του παρ#χου
σας πρ#σβασης στο διαδ#κτυο.

Ενεργοπο#ηση της καταµ#τρησης της κυκλοφορ#ας: Αν ε#ναι επιλεγµ#νο θα γ#νεται καταµ#τρη−
ση της κυκλοφορ#ας σε ωρια#α, ηµερ#σια, # µηνια#α β#ση. Τα αποτελ#σµατα εµφαν#ζονται στην
εποπτε#α δικτ#ου που περιγρ#φεται στην προηγο#µενη εν#τητα. Αφο# ενεργοποιηθε#, #σως να
χρειαστε# να επανασυνδεθε#τε στο δ#κτυο.
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Να επιτρ#ψτε τον #λεγχο της διεπαφ#ς απ# το ####### #######

Αυτ# η εν#τητα δεν #χει συγγραφε# ακ#µα λ#γω ελλειπουσ#ν πηγ#ν. Αν πιστε#ετε #τι µπορε#−
τε να συγγρ#ψετε #να εγχειρ#διο, παρακαλ# επικοινων#στε µε την οµ#δα τεκµηρ#ωσης [#####://
####.######.###/##/#############_####]. Ευχαριστο#µε εκ των προτ#ρων.

Το κουµπ# για Προχωρηµ#νους:

Αυτ# η εν#τητα δεν #χει συγγραφε# ακ#µα λ#γω ελλειπουσ#ν πηγ#ν. Αν πιστε#ετε #τι µπορε#−
τε να συγγρ#ψετε #να εγχειρ#διο, παρακαλ# επικοινων#στε µε την οµ#δα τεκµηρ#ωσης [#####://
####.######.###/##/#############_####]. Ευχαριστο#µε εκ των προτ#ρων.

Β # Για #να ασ#ρµατο δ#κτυο

Περιγρ#φονται µ#νο τα θ#µατα που δεν #χουν επεξηγηθε# προηγουµ#νως.

Τρ#πος λειτουργ#ας:

Επιλ#ξτε ∆ιαχειριζ#µενο αν η σ#νδεση γ#νεται µ#σω εν#ς σηµε#ου πρ#σβασης, εντοπ#ζεται #να
#####. Επιλ#ξτε ###### αν πρ#κειται για #να δ#κτυο απ# υπολογιστ# σε υπολογιστ# (############).
Επιλ#ξτε Κ#ριο αν το δ#κτυ# σας µπορε# να χρησιµοποιηθε# ως σηµε#ο πρ#σβασης, θα πρ#πει να
το υποστηρ#ζει η κ#ρτα σας.

Λειτουργ#α και κλειδ# κρυπτογρ#φησης:

Αν πρ#κειται για ιδιωτικ# δ#κτυο, θα πρ#πει να γνωρ#ζετε αυτ#ς τις ρυθµ#σεις.

Το ### χρησιµοποιε# #ναν κωδικ# πρ#σβασης ο οπο#ος ε#ναι ασθεν#στερος σε σ#γκριση µε αυτ#ν
του ### που χρησιµοποιε# #να συνθηµατικ#. Το #δη κοιν#χρηστο κλειδ# ### λ#γεται επ#σης προ−
σωπικ# ### # οικιακ# ###. Το Εταιρικ# ### δεν χρησιµοποιε#ται συχν# σε ιδιωτικ# δ#κτυα.

Επιτρ#πεται η περιαγωγ# του σηµε#ου πρ#σβασης:

Η περιαγωγ# ε#ναι µια τεχνολογ#α # οπο#α επιτρ#πει σε υπολογιστ#ς να αλλ#ζουν σηµε#ο πρ#−
σβασης εν# παραµ#νουν συνδεδεµ#νοι στο δ#κτυο.

Το κουµπ# για Προχωρηµ#νους:

Αυτ# η σελ#δα δεν #χει συγγραφε# ακ#µα λ#γω ελλειπουσ#ν πηγ#ν. Αν πιστε#ετε #τι µπορε#−
τε να συγγρ#ψετε #να εγχειρ#διο, παρακαλ# επικοινων#στε µε την οµ#δα τεκµηρ#ωσης [#####://
####.######.###/##/#############_####]. Ευχαριστο#µε εκ των προτ#ρων.

6.1.4. ## ###µ## ### #######µ#### ###µ#####

Αυτ# η εν#τητα δεν #χει συγγραφε# ακ#µα λ#γω ελλειπουσ#ν πηγ#ν. Αν πιστε#ετε #τι µπορε#−
τε να συγγρ#ψετε #να εγχειρ#διο, παρακαλ# επικοινων#στε µε την οµ#δα τεκµηρ#ωσης [#####://
####.######.###/##/#############_####]. Ευχαριστο#µε εκ των προτ#ρων.

6.2. ###µ#### µ## ### ####### ####### (LAN, ISDN, ADSL, ...)
###########
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6.2.1. ########

Αυτ# το εργαλε#ο 20 επιτρ#πει τη διαµ#ρφωση του τοπικο# δικτ#ου και της πρ#σβασης στο δια−
δ#κτυο. Θα πρ#πει να γνωρ#ζετε κ#ποιες πληροφορ#ες απ# τον π#ροχ# σας # τον διαχειριστ# του
δικτ#ου σας.

Επιλ#ξτε τον τ#πο της σ#νδεσης που επιθυµε#τε να ρυθµ#σετε, αν#λογα µε τον τ#πο του υλικο#
σας και τον π#ροχ# σας.

6.2.2. ### ### #####µ### (Ethernet) #######

1. Το πρ#το παρ#θυρο εµφαν#ζει τις διαθ#σιµες διεπαφ#ς. Επιλ#ξτε µια προς διαµ#ρφωση.
2. Σε αυτ# το σηµε#ο, σας δ#νεται η επιλογ# µεταξ# µιας αυτ#µατης # χειροκ#νητης διε#θυνσης

##.
3. Αυτ#µατη ##

#.
Ρυθµ#σεις

 Ethernet/IP: θα πρ#πει να επιλ#ξετε αν θα καθοριστο#ν αυτ#µατα εξυπηρετητ#ς
### απ# τον εξυπηρετητ# #### # χειροκ#νητα, #πως εξηγε#ται παρακ#τω. Στην τελευτα#α
περ#πτωση, θα πρ#πει να καθοριστε# η διε#θυνση ## των εξυπηρετητ#ν ###. Το #νοµα του
υπολογιστ# (########) µπορε# να καθοριστε# εδ#.. Αν δεν καθορ#σετε το #νοµα υπολογι−
στ#, η εξ ορισµο# ονοµασ#α ε#ναι η localhost.localdomain. Το #νοµα υπολογιστ# µπορε# να
αθετηθε# απ# τον εξυπηρετητ# #### µε την επιλογ# 

Αναθ#στε
 
το

 
#νοµα

 
υπολογιστ#

 
απ#

 
τον

εξυπηρετητ#
 DHCP. ∆εν διαθ#τουν #λοι οι εξυπηρετητ#ς #### αυτ#ν τη δυνατ#τητα και αν

κ#νετε τη ρ#θµιση στον υπολογιστ# σας απ# #ναν οικιακ# δροµολογητ# ####, υπ#ρχουν
µικρ#ς πιθαν#τητες αυτ# η λειτουργ#α να δουλ#ψει.

#. Το κουµπ# #Προχωρηµ#νες# δ#νει τη δυνατ#τητα να καθορ#σετε:
• Τοµ#ας αναζ#τησης (δεν ε#ναι προσβ#σιµο, δι#τι παρ#χεται απ#ν εξυπηρετητ# ####)
• Πελ#της ####
• Χρονικ# #ριο ####
• Λ#ψη των εξυπηρετητ#ν ## απ# τον εξυπηρετητ# #### (εξ ορισµο# ε#ναι επιλεγµ#νο):

καθορ#ζει τον εξυπηρετητ# ###
• Λ#ψη των εξυπηρετητ#ν #### απ# τον εξυπηρετητ# #### (συγχρονισµ#ς των ρολογι#ν)
• #νοµα υπολογιστ# (########). Χρησιµοποι#στε αυτ#ν την επιλογ# αν ο εξυπηρετητ#ς

#### απαιτε# τον καθορισµ# του ον#µατος υπολογιστ# απ# τον πελ#τη πριν τη λ#ψη µιας
διε#θυνσης ##. Αυτ# η επιλογ# δεν ε#ναι αποδεκτ# απ# µερικο#ς εξυπηρετητ#ς ####.

#. Μετ# την αποδοχ#, τα τελευτα#α β#µατα τα οπο#α ε#ναι κοιν# για #λες τις συνδ#σεις, εξη−
γο#νται εδ#: Τµ#µα 6.2.11, &##201#;Τ#λος της διαµ#ρφωσης&##201#;

4. Χειροκ#νητη διαµ#ρφωση
#.

Ρυθµ#σεις
 Ethernet/IP: πρ#πει να δηλ#σετε τους εξυπηρετητ#ς ### προς χρ#ση. Το #νοµα

του υπολογιστ# µπορε# να καθοριστε# εδ#. Αν δεν καθορ#σετε το #νοµα υπολογιστ#, η εξ
ορισµο# ονοµασ#α ε#ναι η localhost.localdomain.

Για #να οικιακ# δ#κτυο, η διε#θυνση ## συν#θως δε#χνει ως 192.168.x.x, η µ#σκα δικτ#ου
ε#ναι η 255.255.255.0, και οι εξυπηρετητ#ς π#λης και ### διατ#θενται απ# την ιστοσελ#δα
του παρ#χου σας πρ#σβασης στο διαδ#κτυο.

Στις προχωρηµ#νες ρυθµ#σεις, µπορε#τε να καθορ#σετε #ναν 
Τοµ#α

 
αναζ#τησης

. Συν#−
θως πρ#κειται για τον κ#ριο τοµ#α σας# πχ: Αν ο υπολογιστ# σας ονοµ#ζεται ########,
και ο πλ#ρης τοµ#ας ε#ναι #######.##########.####, ο τοµ#ας αναζ#τησης θα ε#ναι

20Μπορε#τε να εκκιν#σετε αυτ# το εργαλε#ο απ# τη γραµµ# εντολ#ν, πληκτρολογ#ντας ########### ως διαχειριστ#ς συστ#µατος.
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###########.####. Αυτ# η επιλογ# δεν ε#ναι υποχρεωτικ#, εκτ#ς και αν χρει#ζεστε µια συ−
γκεκριµ#νη ρ#θµιση. Αδροµερ#ς, οι οικιακο# δροµολογητ#ς δεν χρει#ζονται αυτ#ν την επι−
λογ#.

#. Τα επ#µενα β#µατα περιγρ#φονται στην εν#τητα Τµ#µα 6.2.11, &##201#;Τ#λος της διαµ#ρ−
φωσης&##201#;

6.2.3. ### ### ########## ####### (DVB)

Αυτ# η εν#τητα δεν #χει συγγραφε# ακ#µα λ#γω ελλειπουσ#ν πηγ#ν. Αν πιστε#ετε #τι µπορε#−
τε να συγγρ#ψετε #να εγχειρ#διο, παρακαλ# επικοινων#στε µε την οµ#δα τεκµηρ#ωσης [#####://
####.######.###/##/#############_####]. Ευχαριστο#µε εκ των προτ#ρων.

6.2.4. ### ### ####### ########## µ####µ

1. Το πρ#το παρ#θυρο εµφαν#ζει τις διαθ#σιµες διεπαφ#ς. Επιλ#ξτε µια προς διαµ#ρφωση.
2. Σε αυτ# το σηµε#ο, σας δ#νεται η επιλογ# µεταξ# µιας αυτ#µατης # χειροκ#νητης διε#θυνσης

##.
3. Πρ#πει να καθορ#σετε µια µ#θοδο πιστοπο#ησης:

• Καν#να
• Χρ#ση του ######## (απαρα#τητο το #######). Σε αυτ#ν την περ#πτωση θα πρ#πει να παρ#−

σχετε το #νοµα χρ#στη και τον κωδικ# πρ#σβασης.
4. Αυτ#µατη ##

#.
Ρυθµ#σεις

 
Καλωδιακο#/

IP: θα πρ#πει να επιλ#ξετε αν θα καθοριστο#ν αυτ#µατα εξυπη−
ρετητ#ς ### απ# τον εξυπηρετητ# #### # χειροκ#νητα, #πως εξηγε#ται παρακ#τω. Στην τε−
λευτα#α περ#πτωση, θα πρ#πει να καθοριστε# η διε#θυνση ## των εξυπηρετητ#ν ###. Το
#νοµα του υπολογιστ# (########) µπορε# να καθοριστε# εδ#.. Αν δεν καθορ#σετε το #νο−
µα υπολογιστ#, η εξ ορισµο# ονοµασ#α ε#ναι η localhost.localdomain. Το #νοµα υπολογιστ#
µπορε# να αθετηθε# απ# τον εξυπηρετητ# #### µε την επιλογ# 

Αναθ#στε
 
το

 
#νοµα

 
υπολο−

γιστ#
 
απ#

 
τον

 
εξυπηρετητ#

 DHCP. ∆εν διαθ#τουν #λοι οι εξυπηρετητ#ς #### αυτ#ν τη δυ−
νατ#τητα και αν κ#νετε τη ρ#θµιση στον υπολογιστ# σας απ# #ναν οικιακ# δροµολογητ#
####, υπ#ρχουν µικρ#ς πιθαν#τητες αυτ# η λειτουργ#α να δουλ#ψει.

#. Το κουµπ# #Προχωρηµ#νες# δ#νει τη δυνατ#τητα να καθορ#σετε:
• Τοµ#ας αναζ#τησης (δεν ε#ναι προσβ#σιµο, δι#τι παρ#χεται απ#ν εξυπηρετητ# ####)
• Πελ#της ####
• Χρονικ# #ριο ####
• Λ#ψη των εξυπηρετητ#ν ## απ# τον εξυπηρετητ# #### (εξ ορισµο# ε#ναι επιλεγµ#νο):

καθορ#ζει τον εξυπηρετητ# ###
• Λ#ψη των εξυπηρετητ#ν #### απ# τον εξυπηρετητ# #### (συγχρονισµ#ς των ρολογι#ν)
• #νοµα υπολογιστ# (########). Χρησιµοποι#στε αυτ#ν την επιλογ# αν ο εξυπηρετητ#ς

#### απαιτε# τον καθορισµ# του ον#µατος υπολογιστ# απ# τον πελ#τη πριν τη λ#ψη µιας
διε#θυνσης ##. Αυτ# η επιλογ# δεν ε#ναι αποδεκτ# απ# µερικο#ς εξυπηρετητ#ς ####.

#. Μετ# την αποδοχ#, τα τελευτα#α β#µατα τα οπο#α ε#ναι κοιν# για #λες τις συνδ#σεις, εξη−
γο#νται εδ#: Τµ#µα 6.2.11, &##201#;Τ#λος της διαµ#ρφωσης&##201#;

5. Χειροκ#νητη διαµ#ρφωση
#.

Ρυθµ#σεις
 
Καλωδιακο#/

IP: πρ#πει να δηλ#σετε τους εξυπηρετητ#ς ### προς χρ#ση. Το #νο−
µα του υπολογιστ# µπορε# να καθοριστε# εδ#. Αν δεν καθορ#σετε το #νοµα υπολογιστ#, η
εξ ορισµο# ονοµασ#α ε#ναι η localhost.localdomain.
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Για #να οικιακ# δ#κτυο, η διε#θυνση ## συν#θως δε#χνει ως 192.168.x.x, η µ#σκα δικτ#ου
ε#ναι η 255.255.255.0, και οι εξυπηρετητ#ς π#λης και ### διατ#θενται απ# την ιστοσελ#δα
του παρ#χου σας πρ#σβασης στο διαδ#κτυο.

Στις προχωρηµ#νες ρυθµ#σεις, µπορε#τε να καθορ#σετε #ναν 
Τοµ#α

 
αναζ#τησης

. Συν#−
θως πρ#κειται για τον κ#ριο τοµ#α σας# πχ: Αν ο υπολογιστ# σας ονοµ#ζεται ########,
και ο πλ#ρης τοµ#ας ε#ναι #######.##########.####, ο τοµ#ας αναζ#τησης θα ε#ναι
###########.####. Αυτ# η επιλογ# δεν ε#ναι υποχρεωτικ#, εκτ#ς και αν χρει#ζεστε µια συ−
γκεκριµ#νη ρ#θµιση. Αδροµερ#ς, οι οικιακο# δροµολογητ#ς δεν χρει#ζονται αυτ#ν την επι−
λογ#.

#. Τα επ#µενα β#µατα περιγρ#φονται στην εν#τητα Τµ#µα 6.2.11, &##201#;Τ#λος της διαµ#ρ−
φωσης&##201#;

6.2.5. ### ### ####### DSL

1. Αν το εργαλε#ο εντοπ#σει διεπαφ#ς δικτ#ου, προσφ#ρει τη δυνατ#τητα να επιλ#ξετε µ#α και
να τη ρυθµ#σετε.

2. Σας προτε#νεται µια λ#στα παρ#χων, ταξινοµηµ#νοι αν# χ#ρα. Επιλ#ξτε τον π#ροχ# σας. Αν
δεν βρ#σκεται στη λ#στα, επιλ#ξτε την επιλογ# Μη καταχωρηµ#νος και στη συν#χεια συµπλη−
ρ#στε τις πληροφορ#ες απ# τον π#ροχ# σας.

3. ∆ιαλ#ξτε #να απ# τα διαθ#σιµα πρωτ#κολλα:

• Πρωτ#κολλο ∆υναµικ#ς ∆ιαµ#ρφωσης Κεντρικο# Υπολογιστ# # ####### #### #############
######## (####)

• Χειροκ#νητη διαµ#ρφωση ###/##

• ### σε #### (#####)

• ### σε ######## (#####)

• Πρωτ#κολλο διασωλ#νωσης απ# σηµε#ο σε σηµε#ο # ##### ## ##### ######### ########
(####)

4. Ρυθµ#σεις πρ#σβασης

• #νοµα λογαριασµο# (#νοµα χρ#στη)

• Κωδικ#ς λογαριασµο#

• (Προχωρηµ#νο) Αναγνωριστικ# εικονικ#ς διαδροµ#ς (###)

• (Προχωρηµ#νο) Αναγνωριστικ# εικονικο# κυκλ#µατος (###)

5. Τα επ#µενα β#µατα περιγρ#φονται στην εν#τητα Τµ#µα 6.2.11, &##201#;Τ#λος της διαµ#ρφω−
σης&##201#;

6.2.6. ### ### ####### ISDN

1. Ο οδηγ#ς ρωτ# τη συσκευ# προς διαµ#ρφωση:

• Χειροκ#νητη επιλογ# (εσωτερικ# κ#ρτα ####)

• Εξωτερικ# µ#ντεµ ####

2. Σας προτε#νεται µια λ#στα υλικο# ταξινοµηµ#νη αν# κατασκευαστ#, #που µπορε#τε να επι−
λ#ξετε την κ#ρτα σας.

3. ∆ιαλ#ξτε #να απ# τα διαθ#σιµα πρωτ#κολλα:

• Πρωτ#κολλο για τον υπ#λοιπο κ#σµο εκτ#ς Ευρ#πης (####)
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• Πρωτ#κολλο για Ευρ#πη (####1)
4. Σας προτε#νεται µια λ#στα παρ#χων, ταξινοµηµ#νοι αν# χ#ρα. Επιλ#ξτε τον π#ροχ# σας. Αν

δεν βρ#σκεται στη λ#στα, επιλ#ξτε την επιλογ# Μη καταχωρηµ#νος και στη συν#χεια συµπλη−
ρ#στε τις πληροφορ#ες απ# τον π#ροχ# σας. Στη συν#χεια θα ερωτηθε#τε για τις ακ#λουθες
παραµ#τρους:
• #νοµα σ#νδεσης
• Αριθµ#ς τηλεφ#νου
• Αναγνωριστικ# σ#νδεσης
• Κωδικ#ς λογαριασµο#
• Μ#θοδος πιστοπο#ησης

5. Στη συν#χεια θα πρ#πει να επιλ#ξετε αν θα λ#βετε τη διε#θυνση ## αυτ#µατα # χειροκ#νητα.
Στη δε#τερη περ#πτωση, καθορ#στε τη διε#θυνση ## και τη µ#σκα υποδικτ#ου.

6. Στο επ#µενο β#µα θα πρ#πει να επιλ#ξετε αν οι διευθ#νσεις των εξυπηρετητ#ν ### θα λαµβ#−
νονται αυτ#µατα # χειροκ#νητα. Στην δε#τερη περ#πτωση, θα πρ#πει να εισαγ#γετε:
• #νοµα τοµ#α
• Πρ#τος και δε#τερος εξυπηρετητ#ς ###
• Επιλ#ξτε αν το #νοµα υπολογιστ# ρυθµ#ζεται απ# την διε#θυνση ##. Αυτ# η επιλογ# µπορε#

να χρησιµοποιηθε# µ#νο αν ε#στε σ#γουρος#η #τι η διαµ#ρφωση του παρ#χου σας το απο−
δ#χεται.

7. Στο επ#µενο β#µα θα πρ#πει να επιλ#ξετε αν οι διευθ#νσεις των εξυπηρετητ#ν πυλ#ν θα λαµ−
β#νονται αυτ#µατα # χειροκ#νητα. Στην δε#τερη περ#πτωση, θα πρ#πει να εισαγ#γετε τη διε#−
θυνση ##.

8. Τα επ#µενα β#µατα περιγρ#φονται στην εν#τητα Τµ#µα 6.2.11, &##201#;Τ#λος της διαµ#ρφω−
σης&##201#;

6.2.7. ### ### ####µ### ####### (WiFi)

1. Η πρ#τη οθ#νη εµφαν#ζει µια λ#στα µε τις διαθ#σιµες διεπαφ#ς και µια καταχ#ρηση
για τον οδηγ# ####### (###########). Επιλ#ξτε την επιθυµητ# διεπαφ## χρησιµοποι#στε το
########### µ#νο αν δεν λειτουργο#ν οι #λλοι τρ#ποι διαµ#ρφωσης.

2. Σε αυτ# το σηµε#ο, σας δ#νεται η επιλογ# µεταξ# των διαφ#ρων σηµε#ων πρ#σβασης που #χουν
εντοπιστε# απ# την κ#ρτα.

3. Οι παρ#µετροι που θα πρ#πει να συµπληρωθο#ν για την εκ#στοτε κ#ρτα:

• Τρ#πος λειτουργ#ας:
∆ιαχειριζ#µενο Για πρ#σβαση σε #να υπ#ρχον σηµε#ο πρ#σβασης (το πιο σ#νηθες).
###### Για τη διαµ#ρφωση απευθε#ας σ#νδεσης µεταξ# υπολογιστ#ν.

• #νοµα δικτ#ου (#####)
• Λειτουργ#α κρυπτογρ#φησης: Εξαρτ#ται απ# τον τρ#πο διαµ#ρφωσης του σηµε#ου πρ#σβα−

σης.
###/###2 Η προτειν#µενη µ#θοδος κρυπτογρ#φησης αν υποστηρ#ζεται απ# υλικ# σας.
### Μερικ#ς παλι#ς συσκευ#ς µπορο#ν να διαχειριστο#ν µ#νο αυτ#ν τη µ#θοδο

κρυπτογρ#φησης.
• Κλειδ# κρυπτογρ#φησης

Συν#θως παρ#χεται µε το υλικ# του σηµε#ου πρ#σβασης.
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4. Σε αυτ# το σηµε#ο, σας δ#νεται η επιλογ# µεταξ# µιας αυτ#µατης διε#θυνσης ## και µιας χει−
ροκ#νητης

5. Αυτ#µατη ##

#.
Ρυθµ#σεις

 IP: θα πρ#πει να επιλ#ξετε αν θα καθοριστο#ν αυτ#µατα εξυπηρετητ#ς ### απ#
τον εξυπηρετητ# #### # χειροκ#νητα, #πως εξηγε#ται παρακ#τω. Στην τελευτα#α περ#πτω−
ση, θα πρ#πει να καθοριστε# η διε#θυνση ## των εξυπηρετητ#ν ###. Το #νοµα του υπολο−
γιστ# (########) µπορε# να καθοριστε# εδ#.. Αν δεν καθορ#σετε το #νοµα υπολογιστ#, η
εξ ορισµο# ονοµασ#α ε#ναι η localhost.localdomain. Το #νοµα υπολογιστ# µπορε# να αθε−
τηθε# απ# τον εξυπηρετητ# #### µε την επιλογ# 

Αναθ#στε
 
το

 
#νοµα

 
υπολογιστ#

 
απ#

 
τον

εξυπηρετητ#
 DHCP.

#. Το κουµπ# #Προχωρηµ#νες# δ#νει τη δυνατ#τητα να καθορ#σετε:

• Τοµ#ας αναζ#τησης (δεν ε#ναι προσβ#σιµο, δι#τι παρ#χεται απ#ν εξυπηρετητ# ####)

• Πελ#της ####

• Χρονικ# #ριο ####

• Λ#ψη του εξυπηρετητ# ## απ# τον #### (εξ ορισµο# ε#ναι ενεργοποιηµ#νο): καθορισµ#ς
των εξυπηρετητ#ν ###

• Λ#ψη των εξυπηρετητ#ν #### απ# τον εξυπηρετητ# #### (συγχρονισµ#ς των ρολογι#ν)

• #νοµα υπολογιστ# (########). Χρησιµοποι#στε αυτ#ν την επιλογ# αν ο εξυπηρετητ#ς
#### απαιτε# τον καθορισµ# του ον#µατος υπολογιστ# απ# τον πελ#τη πριν τη λ#ψη µιας
διε#θυνσης ##. Αυτ# η επιλογ# δεν ε#ναι αποδεκτ# απ# µερικο#ς εξυπηρετητ#ς ####.

#. Αφο# αποδεχτε#τε τη διαµ#ρφωση, τα τελευτα#α β#µατα, τα οπο#α ε#ναι κοιν# σε #λες
τις διαµορφ#σεις σ#νδεσης, περιγρ#φονται εδ#: Τµ#µα 6.2.11, &##201#;Τ#λος της διαµ#ρ−
φωσης&##201#;

6. Χειροκ#νητη διαµ#ρφωση

#.
Ρυθµ#σεις

 IP: θα πρ#πει να επιλ#ξετε τους εξυπηρετητ#ς ###. Το #νοµα του υπολογιστ#
(########) µπορε# να καθοριστε# εδ#.. Αν δεν καθορ#σετε το #νοµα υπολογιστ#, η εξ ορι−
σµο# ονοµασ#α ε#ναι η localhost.localdomain.

Για #να οικιακ# δ#κτυο, η διε#θυνση ## π#ντα δε#χνει ως 192.168.x.x, η µ#σκα δικτ#ου
ε#ναι η 255.255.255.0, και οι εξυπηρετητ#ς π#λης και ### διατ#θενται απ# την ιστοσελ#δα
του παρ#χου σας πρ#σβασης στο διαδ#κτυο.

Στις προχωρηµ#νες ρυθµ#σεις, µπορε#τε να καθορ#σετε #ναν 
Τοµ#α

 
αναζ#τησης

. Ε#ναι
πανοµοι#τυπος µε το #νοµα υπολογιστ# χωρ#ς το πρ#το #νοµα, πριν την τελε#α.

#. Τα επ#µενα β#µατα περιγρ#φονται στην εν#τητα Τµ#µα 6.2.11, &##201#;Τ#λος της διαµ#ρ−
φωσης&##201#;

6.2.8. ### ### ####### GPRS/Edge/3G

1. Αν το εργαλε#ο εντοπ#σει ασ#ρµατες διεπαφ#ς, προσφ#ρει τη δυνατ#τητα επιλογ#ς και δια−
µ#ρφωσης αυτ#ν.

2. Θα σας ζητηθε# ο κωδικ#ς ###. Αφ#στε το κεν# αν δεν απαιτε#ται κωδικ#ς ###.

3. Ο οδηγ#ς θα ρωτ#σει για το δ#κτυο. Αν δεν #χει εντοπιστε#, επιλ#ξτε την επιλογ# Μη καταχω−
ρηµ#νο.

4. Σας προτε#νεται µια λ#στα παρ#χων, ταξινοµηµ#νοι αν# χ#ρα. Επιλ#ξτε τον π#ροχ# σας. Αν
δεν βρ#σκεται στη λ#στα, επιλ#ξτε την επιλογ# Μη καταχωρηµ#νος και στη συν#χεια συµπλη−
ρ#στε τις πληροφορ#ες απ# τον π#ροχ# σας.

5. Θα πρ#πει να παρ#σχετε τις ρυθµ#σεις πρ#σβασης
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• #νοµα σηµε#ου πρ#σβασης
• #νοµα λογαριασµο# (#νοµα χρ#στη)
• Κωδικ#ς λογαριασµο#

6. Τα επ#µενα β#µατα περιγρ#φονται στην εν#τητα Τµ#µα 6.2.11, &##201#;Τ#λος της διαµ#ρφω−
σης&##201#;

6.2.9. ### ### ####### ######### µ# ##### µ### Bluetooth

Αυτ# η εν#τητα δεν #χει συγγραφε# ακ#µα λ#γω ελλειπουσ#ν πηγ#ν. Αν πιστε#ετε #τι µπορε#−
τε να συγγρ#ψετε #να εγχειρ#διο, παρακαλ# επικοινων#στε µε την οµ#δα τεκµηρ#ωσης [#####://
####.######.###/##/#############_####]. Ευχαριστο#µε εκ των προτ#ρων.

6.2.10. ### ### ####### ######### ########## µ####µ (POTS)

1. Ο οδηγ#ς ρωτ# τη συσκευ# προς διαµ#ρφωση:
• Χειροκ#νητη επιλογ#
• Εντοπισµ#νο υλικ#, αν υπ#ρχει κ#ποιο.

2. Πρ#τεινεται µια λ#στα απ# θ#ρες. ∆ιαλ#ξτε τη θ#ρα σας.
3. Αν δεν ε#ναι ακ#µα εγκατεστηµ#νο, συνιστ#ται να εγκαταστ#σετε το πακ#το kppp-provider.
4. Σας προτε#νεται µια λ#στα παρ#χων, ταξινοµηµ#νοι αν# χ#ρα. Επιλ#ξτε τον π#ροχ# σας. Αν

δεν βρ#σκεται στη λ#στα, επιλ#ξτε την επιλογ# Μη καταχωρηµ#νος και στη συν#χεια συµπλη−
ρ#στε τις πληροφορ#ες απ# τον π#ροχ# σας. Στη συν#χεια θα ερωτηθε#τε για τις επιλογ#ς κλ#−
σεις.
•

#νοµα
 
σ#νδεσης

•
Αριθµ#ς

 
τηλεφ#νου

•
Αναγνωριστικ#

 
σ#νδεσης

•
Κωδικ#ς

 
πρ#σβασης

•
Ταυτοπο#ηση

, επιλ#ξτε µεταξ#:
# ###/####
# Βασισµ#νο σε #να σεν#ριο
# ###
# Μ#σω τερµατικο#
# ####

5. Τα επ#µενα β#µατα περιγρ#φονται στην εν#τητα Τµ#µα 6.2.11, &##201#;Τ#λος της διαµ#ρφω−
σης&##201#;

6.2.11. ##### ### ###µ#######

Στα επ#µενα β#µατα µπορε#τε να καθορ#σετε;

•
Να

 
επιτρ#πεται

 
στους

 
χρ#στες

 
να

 
διαχειρ#ζονται

 
την

 
σ#νδεση

•
Να

 
ξεκιν#ει

 
η

 
σ#νδεση

 
κατ#

 
την

 
εκκ#νηση

•
Ενεργοπο#ηση

 
της

 
καταµ#τρησης

 
κυκλοφορ#ας

•
Να

 
επιτρ#ψτε

 
τον

 
#λεγχο

 
της

 
διεπαφ#ς

 
απ#

 
το

 Network Manager

• Στην περ#πτωση της ασ#ρµατης σ#νδεσης, υπ#ρχει #να επιπλ#ον πλα#σιο 
Επιτρ#πεται

 
η

 
περια−

γωγ#
 
του

 
σηµε#ου

 
πρ#σβασης

 το οπο#ο δ#νει την πιθαν#τητα αυτ#µατης εναλλαγ#ς του σηµε#−
ου πρ#σβασης β#σει της ισχ#ς του σ#µατος.
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Απ# το κουµπ# #για προχωρηµ#νους# µπορε#τε να καθορ#σετε:

• Μετρικ# (εξ ορισµο# 10)

• ###

• Θερµ# σ#νδεση (###########) δικτ#ου

• Ενεργοπο#ηση της σ#ραγγας ###6 στο ###4

Το τελευτα#ο β#µα σας επιτρ#πει να καθορ#σετε αν η σ#νδεση θα ξεκιν#σει αµ#σως # #χι.

6.3. ######### µ## #######
########### #####

Εδ#, µπορε#τε να διαγρ#ψετε µια σ#νδεση δικτ#ου21

Πατ#στε στο πτυσσ#µενο µενο#, διαλ#ξτε αυτ# που θ#λετε να αφαιρ#σετε και µετ# πατ#στε 
επ#−

µενο
.

Θα δε#τε #να µ#νυµα #τι η διεπαφ# δικτ#ου #χει διαγραφε# επιτυχ#ς.

6.4. ###µ##########
#########

Αν χρει#ζεται να χρησιµοποι#σετε #ναν διαµεσολαβητ# για πρ#σβαση στο διαδ#κτυο, µπορε#τε
να χρησιµοποι#σετε αυτ# το εργαλε#ο22 για να το διαµορφ#σετε. Ο διαχειριστ#ς του δικτ#ου σας θα
σας παρ#σχει τις απαρα#τητες πληροφορ#ες. Μπορε#τε επ#σης να καθορ#σετε µερικ#ς υπηρεσ#ες
οι οπο#ες µπορο#ν να προσπελαστο#ν εκτ#ς διαµεσολαβητ# µ#σω εξα#ρεσης.

Απ# τη Βικιπα#δεια, στις 2014#02#14, απ# το #ρθρο για τον διαµεσολαβητ#: ∆ιακοµιστ#ς µεσο−
λ#βησης (αγγλ. ##### ######) ε#ναι #νας διακοµιστ#ς που #χει στ#χο να βελτι#σει την ταχ#τητα
πλο#γησης στο διαδ#κτυο και παρ#λληλα να µει#σει την κ#νηση του δικτ#ου προς το διαδ#κτυο.
Τοποθετε#ται ενδι#µεσα των χρηστ#ν και του διαδικτ#ου. Λαµβ#νει τα αιτ#µατα ιστοσελ#δων απ#
#ναν χρ#στη, προσκοµ#ζει τη σελ#δα απ# το ∆ιαδ#κτυο, και #πειτα την δ#νει στον υπολογιστ# που
την ζ#τησε. Ο ##### ###### µπορε# να ε#ναι και µ#ρος εν#ς ######## και µπορε# να αποτρ#πει τους
χ#κερς απ# το να χρησιµοποι#σουν το διαδ#κτυο για να αποκτ#σουν πρ#σβαση σε υπολογιστ#ς
εν#ς ιδιωτικο# δικτ#ου.

6.5. ########### ####### ### ######### µ# ###### ######## ###########
######

21Μπορε#τε επ#σης να εκκιν#σετε αυτ# το εργαλε#ο απ# τη γραµµ# εντολ#ν, πληκτρολογ#ντας ########### ##### ως διαχειριστ#ς
συστ#µατος.
22Μπορε#τε να εκκιν#σετε αυτ# το εργαλε#ο απ# τη γραµµ# εντολ#ν, πληκτρολογ#ντας ######### ως διαχειριστ#ς συστ#µατος.
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6.5.1. ##### ###########

Αυτ# η λειτουργ#α ε#ναι χρ#σιµη #ταν διαθ#τετε #ναν υπολογιστ# (3) ο οπο#ος διαθ#τει σ#νδε−
ση στο διαδ#κτυο (2) και ταυτ#χρονα ε#ναι συνδεδεµ#νος σε #να τοπικ# δ#κτυο (1). Μπορε#τε
να χρησιµοποι#σετε τον υπολογιστ# (3) ως π#λη για να δ#σετε πρ#σβαση σ#νδεσης στους #λλους
σταθµο#ς εργασ#ας (5) και (6) στο τοπικ# δ#κτυο (1). Για να επιτευχθε# αυτ#, η π#λη θα πρ#πει να
διαθ#τει δυο διεπαφ#ς# µια πρωτε#ουσα, #πως µια διεπαφ# ######## πρ#πει να ε#ναι συνδεδεµ#νη
στο τοπικ# δ#κτυο, και µια δευτερε#ουσα (4) συνδεδεµ#νη στο διαδ#κτυο (2).

Το πρ#το β#µα αφορ# τον #λεγχο πρ#σβασης στο διαδ#κτυο και στο τοπικ# δ#κτυο, #πως περιγρ#−
φεται στο Τµ#µα 6.1, &##201#;Κ#ντρο δικτ#ου&##201#;.

6.5.2. ###### #####

Ο οδηγ#ς 23 προσφ#ρει µια ακολουθ#α βηµ#των #πως περιγρ#φονται παρακ#τω:

• Αν ο µ#γος δε βρ#σκει τουλ#χιστον δ#ο διεπαφ#ς, προειδοποιε# γι#αυτ# και ζητ#ει να σταµατ#σει
το δ#κτυο και να ρυθµ#σει το υλικ#.

• καθορ#ζει τη διεπαφ# που χρησιµοποιε#ται για τη σ#νδεση στο διαδ#κτυο. Ο οδηγ#ς αυτοµ#τως
συνιστ# µια απ# τις διεπαφ#ς, αλλ# θα πρ#πει να ελ#γξετε #τι η πρ#ταση ε#ναι ορθ#.

• καθορ#ζει τη διεπαφ# που θα χρησιµοποιηθε# για την πρ#σβαση στο τοπικ# δ#κτυο. Ο οδηγ#ς
συνιστ# µια, ελ#γξτε αν πρ#ταση ε#ναι ορθ#.

• Ο οδηγ#ς προτε#νει παραµ#τρους για το τοπικ# δ#κτυο ###, #πως τη διε#θυνση ##, τη µ#σκα δι−
κτ#ου και το #νοµα τοµ#α. Ελ#γξτε #τι αυτ#ς οι παρ#µετροι ταιρι#ζουν µε την τρ#χουσα δια−
µ#ρφωση. Συνιστ#ται η αποδοχ# των τιµ#ν αυτ#ν.

• καθορ#ζει αν ο υπολογιστ#ς θα πρ#πει να χρησιµοποιηθε# ως εξυπηρετητ#ς ###. Αν ναι, ο οδη−
γ#ς θα επιβεβαι#σει αν το bind ε#ναι εγκατεστηµ#νο. ∆ιαφορετικ#, θα πρ#πει να καθορ#σετε τη
διε#θυνση εν#ς εξυπηρετητ# ###.

• καθορ#ζει αν ο υπολογιστ#ς θα χρησιµοποιε#ται ως #νας εξυπηρετητ#ς ####. Αν ναι, ο οδηγ#ς
επιβεβαι#νει την #παρξη του dhcp-server και τ#τε προσφ#ρει την επιλογ# του για διαµ#ρφωση του
ε#ρους αρχ#ς και τ#λους των διευθ#νσεων ####.

• καθορ#ζει αν ο υπολογιστ#ς χρησιµοποιε#ται ως διαµεσολαβητ#ς. Αν ναι, ο οδηγ#ς θα
επιβεβαι#σει αν το squid ε#ναι εγκατεστηµ#νο και προσφ#ρει τη δυνατ#τητα διαµ#ρφω−

23Μπορε#τε να εκκιν#σετε αυτ# το εργαλε#ο απ# τη γραµµ# εντολ#ν, πληκτρολογ#ντας ###### ως διαχειριστ#ς συστ#µατος.
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σης της διε#θυνσης διαχειριστ# (##############.###), του ον#µατος του διαµεσολαβητ#
(###################.###), της θ#ρας (3128) και του µεγ#θους της λανθ#νουσας µν#µης (100 ##).

• Το τελευτα#ο β#µα σας επιτρ#πει να ελ#γξετε αν ο υπολογιστ#ς που εξυπηρετε# ως π#λη ε#ναι
συνδεδεµ#νος σε εκτυπωτ#ς και στη συν#χεια τον διαµοιρασµ# πρ#σβασης σε αυτο#ς.

Θα λ#βετε µια προειδοπο#ηση σχετικ# µε την αν#γκη επιβεβα#ωσης αν το τε#χος προστασ#ας
ε#ναι ενεργ#.

6.5.3. ###µ#### ### ######

Αν #χετε ρυθµ#σει την π#λη του υπολογιστ# µε ####, θα πρ#πει µ#νο να καθορ#σετε στο εργαλε#ο
διαµ#ρφωσης δικτ#ου #τι λαµβ#νετε την διε#θυνση αυτ#µατα (µ#σω ####). Οι παρ#µετροι λαµβ#−
νονται κατ# τη σ#νδεση στο δ#κτυο. Αυτ# η µ#θοδος ε#ναι ισχ#ει ανεξαρτ#του λειτουργικο# συ−
στ#µατος πελ#τη.

Αν καθορ#σετε τις παραµ#τρους δικτ#ου χειροκ#νητα, θα πρ#πει κυρ#ως να καθορ#σετε την π#λη
εισ#γοντας τη διε#θυνση ## του υπολογιστ# που εξυπηρετε# ως π#λη.

6.5.4. ####### ### ############ ########

Αν θ#λετε να διακ#ψετε την κοιν#χρηστη σ#νδεση στον υπολογιστ# ######, εκκιν#στε το εργαλε#ο
και θα σας προσφ#ρει την επιλογ# διαµ#ρφωσης της σ#νδεσης # διακοπ#ς της κοιν#ς χρ#σης.

6.6. ############## ########### ###### #######
##############

Αυτ# η σελ#δα δεν #χει συγγραφε# ακ#µα λ#γω ελλειπουσ#ν πηγ#ν. Αν πιστε#ετε #τι µπορε#−
τε να συγγρ#ψετε #να εγχειρ#διο, παρακαλ# επικοινων#στε µε την οµ#δα τεκµηρ#ωσης [#####://
####.######.###/##/#############_####]. Ευχαριστο#µε εκ των προτ#ρων.

Μπορε#τε να εκκιν#σετε αυτ# το εργαλε#ο απ# τη γραµµ# εντολ#ν, πληκτρολογ#ντας
############## ως διαχειριστ#ς συστ#µατος.

6.7. ###µ#### ### ######### VPN ### ########## ### ######### ### ##-
####

#######

6.7.1. ########

Αυτ# το εργαλε#ο24 επιτρ#πει τη διαµ#ρφωση της ασφαλο#ς πρ#σβασης σε #να αποµακρυσµ#νο
δ#κτυο εγκαθιδρ#οντας µια σ#ραγγα µεταξ# του τοπικο# σταθµο# εργασ#ας και του αποµακρυ−
σµ#νου δικτ#ου. Εδ# αναφερ#µαστε µ#νο σχετικ# µε τη διαµ#ρφωση απ# την πλευρ# του σταθµο#
εργασ#ας. Υποθ#τουµε #τι το αποµακρυσµ#νο δ#κτυο ε#ναι #δη σε λειτουργ#α, και #τι διαθ#τετε
τις πληροφορ#ες σ#νδεσης απ# το διαχειριστ# δικτ#ου, #πως #να αρχε#ο διαµ#ρφωσης .###.

6.7.2. ###µ######

Κατ# αρχ#ς, επιλ#ξτε µεταξ# των ##### ### ############ # #######, αν#λογα µε το πρωτ#κολλο
που χρησιµοποιε#ται στο εικονικ# ιδιωτικ# σας δ#κτυο.

Μετ# δ#στε στη σ#νδεσ# σας #να #νοµα.

24Μπορε#τε να εκκιν#σετε αυτ# το εργαλε#ο απ# τη γραµµ# εντολ#ν, πληκτρολογ#ντας ####### ως διαχειριστ#ς συστ#µατος.
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Στην επ#µενη οθ#νη, παρ#σχετε τις λεπτοµ#ρειες για τη σ#νδεση σας ###.

• Για ##### ###

• Για #######. Το πακ#το ####### και οι εξαρτ#σεις του θα εγκατασταθο#ν κατ# την πρ#τη εκτ#−
λεση του εργαλε#ου.

Επιλ#ξτε τα αρχε#α που παραλ#βατε απ# το διαχειριστ# του δικτ#ου σας.

Προηγµ#νες παρ#µετροι:

Στην επ#µενη οθ#νη θα ερωτηθε#τε για την διε#θυνση ## της π#λης.

#ταν οι παρ#µετροι #χουν καθοριστε#, #χετε την επιλογ# #ναρξης της σ#νδεσης ###.

Η σ#νδεση ### µπορε# να διαµορφωθε# #στε να εκκινε#ται µε µια σ#νδεση στο δ#κτυο. Για να το
κ#νετε αυτ#, επαναδιαµορφ#στε τη σ#νδεση στο δ#κτυο #στε να συνδ#εται αε# στο ###.

6.8. #######µ## ### ###########
#########

Αν µερικ# συστ#µατα στο δ#κτυ# σας σας παρ#χουν υπηρεσ#ες, αυτ# το εργαλε#ο25 σας επιτρ#−
πει να καθορ#σετε #να #νοµα για αυτο#ς για ε#κολα πρ#σβαση# #πειτα θα µπορε#τε να χρησιµο−
ποιε#τε αυτ# το #νοµα αντ# της διε#θυνσης ##.

Προσθ#κη

Με αυτ# το κουµπ#, προσθ#τετε το #νοµα εν#ς ν#ου συστ#µατος. Θα ανο#ξει #να παρ#θυρο #που
µπορε#τε να καθορ#σετε τη διε#θυνση ##, το #νοµα του υπολογιστ# του συστ#µατος, και προαι−
ρετικ# #να ψευδ#νυµο το οπο#ο µπορε# να χρησιµοποιηθε# µε τον #διο τρ#πο #πως το #νοµα.

Τροποπο#ηση

Μπορε#τε να #χετε πρ#σβαση στις παραµ#τρους των προηγο#µενων καταχωρ#σεων. Θα ανο#ξει
το #διο παρ#θυρο:

7. #####µ#

Σε αυτ# την οθ#νη µπορε#τε να επιλ#ξετε µεταξ# δι#φορων εργαλε#ων συστ#µατος και διαχε#ρι−
σης. Πατ#στε σε #να σ#νδεσµο παρακ#τω για να µ#θετε περισσ#τερα.

1. ########## ### ######### #####µ####

#. Τµ#µα 7.1, &##201#;Πιστοπο#ηση&##201#;
#. Τµ#µα 7.2, &##201#;∆ιαχειριστε#τε τις υπηρεσ#ες συστ#µατος ενεργοποι#ντας τες # απε−

νεργοποι#ντας τες.&##201#;
#. Τµ#µα 7.3, &##201#;∆ιαχε#ριση, προσθ#κη και αφα#ρεση γραµµατοσειρ#ν. Εισαγωγ#

γραµµατοσειρ#ν ########&##201#;

25Μπορε#τε να εκκιν#σετε αυτ# το εργαλε#ο απ# τη γραµµ# εντολ#ν, πληκτρολογ#ντας ######### ως διαχειριστ#ς συστ#µατος.
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2. ##########

#. Τµ#µα 7.4, &##201#;∆ιαχειριστε#τε την ηµεροµην#α και την #ρα&##201#;

#. Τµ#µα 7.5, &##201#;∆ιαχειριστε#τε την τοπικ#τητα του συστ#µατ#ς σας&##201#;

3. ######## ###########

#. Τµ#µα 7.6, &##201#;Προβολ# και αναζ#τηση των καταγραφ#ν του συστ#µατος&##201#;

#. Τµ#µα 7.7, &##201#;Ανο#ξτε µια κονσ#λα ως διαχειριστ#ς&##201#;

#. Τµ#µα 7.8, &##201#;Χρ#στες και Οµ#δες&##201#;
∆ιαχε#ριση

 
των

 
χρηστ#ν

 
του

 
συστ#µατος

#. Τµ#µα 7.9, &##201#;Εισαγωγ# εγγρ#φων και ρυθµ#σεων των #######(ΤΜ)&##201#;

7.1. ###########
########

Αυτ# το εργαλε#ο 26 επιτρ#πει την επεξεργασ#α του τρ#που αναγν#ρισ#ς σας ως χρ#στης του µη−
χαν#µατος # στο δ#κτυο.

Εξ ορισµο#, οι πληροφορ#ες της ταυτοπο#ησ#ς σας ε#ναι αποθηκευµ#νες σε #να αρχε#ο στον υπο−
λογιστ# σας. Επεξεργαστε#τε το µ#νο αν ο διαχειριστ#ς του δικτ#ου σας σας προτρ#ψει να το κ#−
νετε και σας δ#σει τις απαρα#τητες πληροφορ#ες για να το πραγµατοποι#σετε.

7.2. ############## ### ######### #####µ#### ############## ### # ###-
############# ###.

#############

Αυτ# η σελ#δα δεν #χει συγγραφε# ακ#µα λ#γω ελλειπουσ#ν πηγ#ν. Αν πιστε#ετε #τι µπορε#−
τε να συγγρ#ψετε #να εγχειρ#διο, παρακαλ# επικοινων#στε µε την οµ#δα τεκµηρ#ωσης [#####://
####.######.###/##/#############_####]. Ευχαριστο#µε εκ των προτ#ρων.

Μπορε#τε να εκκιν#σετε αυτ# το εργαλε#ο απ# τη γραµµ# εντολ#ν, πληκτρολογ#ντας
############# ως διαχειριστ#ς συστ#µατος.

7.3. ##########, ######## ### ######## ###µµ#########. ######## ###µ-
µ######### Windows™

########

Αυτ# το εργαλε#ο27 βρ#σκεται στο Κ#ντρο Ελ#γχου ###### και στην καρτ#λα Σ#στηµα. Σας επι−
τρ#πει τη διαχε#ριση των διαθ#σιµων γραµµατοσειρ#ν στον υπολογιστ# σας. Η κ#ρια οθ#νη πα−
ραπ#νω εµφαν#ζει:

• τα ον#µατα των εγκατεστηµ#νων γραµµατοσειρ#ν, το στιλ και το µ#γεθος.

• µ#α προεπισκ#πηση της επιλεγµ#νης γραµµατοσειρ#ς.

• µερικ# κουµπι# επεξηγο#νται παρακ#τω.

Λ#ψη των γραµµατοσειρ#ν #######:
26Μπορε#τε να εκκιν#σετε αυτ# το εργαλε#ο απ# τη γραµµ# εντολ#ν, πληκτρολογ#ντας ######## ως διαχειριστ#ς συστ#µατος.
27Μπορε#τε να εκκιν#σετε αυτ# το εργαλε#ο απ# τη γραµµ# εντολ#ν, πληκτρολογ#ντας ######## ως διαχειριστ#ς συστ#µατος.
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Αυτ# το κουµπ# προσθ#τει αυτ#µατα τις γραµµατοσειρ#ς απ# την κατ#τµηση των #######. Θα
πρ#πει να #χετε τα ######### ####### εγκατεστηµ#να.

Επιλογ#ς:

Επιτρ#πει τον καθορισµ# των εφαρµογ#ν # των συσκευ#ν (κυρ#ως εκτυπωτ#ς) ικαν#ν να χρησιµο−
ποι#σουν τις γραµµατοσειρ#ς.

Απεγκατ#σταση:

Αυτ# το κουµπ# χρησιµε#ει στην αφα#ρεση των εγκατεστηµ#νων γραµµατοσειρ#ν και ως εκ το#του
την εξοικον#µηση χ#ρου. Να ε#στε προσεκτικο###ς κατ# την αφα#ρεση των γραµµατοσειρ#ν δι#τι
µπορε# να #χει επιπτ#σεις στα #γγραφα που τις χρησιµοποιο#ν.

Εισαγωγ#:

Επιτρ#πει την προσθ#κη γραµµατοσειρ#ν τρ#των µ#σω εν#ς ##, απ# το διαδ#κτυο ... κλπ. Οι υπο−
στηριζ#µενες γραµµατοσειρ#ς ε#ναι οι ###, ###, ###, ###, ### και ###. Κ#ντε κλικ στο κουµπ# Εισα−
γωγ# και στη συν#χεια στο προσθ#κη και θα ανο#ξει #νας διαχειριστ#ς αρχε#ων µ#σω του οπο#ου
µπορε#τε να επιλ#ξετε τις γραµµατοσειρ#ς προς εγκατ#σταση# κ#ντε κλικ στο Εγκατ#σταση #ταν
ε#στε #τοιµος#η. Η εγκατ#σταση γ#νεται στον φ#κελο /###/#####/#####.

Αν δεν εµφαν#ζονται οι τελευτα#α εγκατεστηµ#νες γραµµατοσειρ#ς (# εµφαν#ζονται οι απεγκα−
τεστηµ#νες) στο παρ#θυρο του ########, κλε#στε και ανο#ξτε εκ ν#ου το παρ#θυρο #στε να ενη−
µερωθο#ν οι τροποποι#σεις.

7.4. ############## ### #µ###µ#### ### ### ###
#########

Αυτ# το εργαλε#ο 28 βρ#σκεται στην καρτ#λα Σ#στηµα του Κ#ντρου Ελ#γχου ###### µε την ετικ#τα
∆ιαχε#ριση της #ρας και της ηµεροµην#ας. Σε µερικ# γραφικ# περιβ#λλοντα ε#ναι επ#σης διαθ#−
σιµο µε δεξ# κλικ > #Ρ#θµιση της ηµεροµην#ας και #ρας# ... στο ρολ#ι του πλαισ#ου συστ#µατος.

Πρ#κειται για #να πολ# απλ# εργαλε#ο.

Στο π#νω αριστερ# τµ#µα, βρ#σκουµε το ηµερολ#γιο. Στο παραπ#νω στιγµι#τυπο, η ηµεροµην#α
ε#ναι 2 Σεπτεµβρ#ου, 2012 και ε#ναι Κυριακ#. Επιλ#ξτε τον µ#να (# το #τος) µε κλικ στα βελ#κια
σε κ#θε πλευρ# του µ#να # του #τους. Επιλ#ξτε την ηµ#ρα µε κλικ στον αριθµ# της.

Κ#τω αριστερ# βρ#σκουµε του ∆ικτυακ# πρωτ#κολλο #ρας ### (####### #### ########) για τον
συγχρονισµ# της #ρας µε #ναν εξυπηρετητ#. Επιλ#ξτε το πλα#σιο Ενεργοπο#ηση του ### και επι−
λ#ξτε τον πλησι#στερο εξυπηρετητ#.

Στο δεξι# τµ#µα βρ#σκεται το ρολ#ι. Ε#ναι ανο#σιο να ρυθµ#σετε χειροκ#νητα την #ρα αν #χε−
τε το ### ενεργοποιηµ#νο. Τα τρ#α πλα#σια εµφαν#ζουν την #ρα, τα λεπτ# και τα δευτερ#λεπτα.
Χρησιµοποι#στε τα βελ#κια για τη ρ#θµιση της #ρας. Για να αλλ#ξετε τη µορφ# ανατρ#ξτε στις
ρυθµ#σεις της επιφ#νειας εργασ#ας σας.

Τ#λος, στο κ#τω δεξι# τµ#µα, επιλ#ξτε τη ζ#νη #ρας κ#νοντας κλικ στο Αλλαγ# της ζ#νης #ρας και
επιλ#ξτε στη λ#στα την πλησι#στερη π#λη.

Παρ#λο που δεν ε#ναι εφικτ# να ρυθµ#σετε τη µορφ# της ηµεροµην#ας και της #ρας
απ# το συγκεκριµ#νο εργαλε#ο, θα εµφαν#ζονται στην επιφ#νεια εργασ#α σας β#σει
των ρυθµ#σεων τοπικ#τητας του συστ#µατ#ς σας.

28Μπορε#τε να εκκιν#σετε αυτ# το εργαλε#ο απ# τη γραµµ# εντολ#ν, πληκτρολογ#ντας ######### ως διαχειριστ#ς συστ#µατος.
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7.5. ############## ### ########## ### #####µ#### ###
###########

Αυτ# το εργαλε#ο29 ε#ναι διαθ#σιµο στην εν#τητα Σ#στηµα του Κ#ντρου Ελ#γχου ###### (ΚΕ#
(###)) µε την ονοµασ#α #∆ιαχε#ριση της τοπικ#τητας του συστ#µατος#. Κατ# το #νοιγµα εµφαν#−
ζεται #να παρ#θυρο απ# #που µπορε#τε να επιλ#ξετε την γλ#σσα. Η επιλογ# ε#ναι προσαρµοσµ#νη
στις επιλεγµ#νες γλ#σσες κατ# την εγκατ#σταση.

Το κουµπ# Για προχωρηµ#νους δ#νει πρ#σβαση στην ενεργοπο#ηση της συµβατ#τητας µε παλι#
κωδικοπο#ηση (µη ###8).

Το δε#τερο παρ#θυρο εµφαν#ζει #ναν κατ#λογο χωρ#ν αν#λογα µε την επιλεγµ#νη γλ#σσα. Το κου−
µπ# #λλες χ#ρες δ#νει πρ#σβαση στις µη εµφανιζ#µενες χ#ρες.

Θα πρ#πει να κ#νετε επανεκκ#νηση της συνεδρ#ας µετ# απ# κ#θε τροποπο#ηση.

7.5.1. ####### #########

Στην οθ#νη #λλες χ#ρες µπορε#τε επ#σης να επιλ#ξετε την µ#θοδο εισαγωγ#ς (απ# το αναπτυσσ#−
µενο µενο# κ#τωθεν του καταλ#γου). Οι µ#θοδοι εισαγωγ#ς επιτρ#πουν στους χρ#στες την εισαγωγ#
πολυγλωσσικ#ν χαρακτ#ρων (Κιν#ζικα, Ιαπωνικ#, Κορε#τικα, κλπ).

Για ασιατικ#ς και αφρικανικ#ς τοπικ#τητες, θα τεθε# το #### ως η εξ ορισµο# µ#θοδος εισαγωγ#ς
ο#τως #στε οι χρ#στες να µην χρει#ζεται να κ#νουν την διαµ#ρφωση χειροκ#νητα.

Υπ#ρχουν και #λλες µ#θοδοι εισαγωγ#ς (####, ####, ####, κλπ.) που παρ#χουν παρ#µοιες λειτουρ−
γ#ες και µπορο#ν #αν δεν υπ#ρχουν διαθ#σιµες στο αναπτυσσ#µενο µενο## να εγκατασταθο#ν απ#
#να #λλο τµ#µα του Κ#ντρου Ελ#γχου ######. ∆ε#τε Τµ#µα 2.1, &##201#;∆ιαχε#ριση λογισµικο#
(εγκατ#σταση και αφα#ρεση λογισµικο#)&##201#;.

7.6. ####### ### ######### ### ########## ### #####µ####
########

Αυτ# το εργαλε#ο30 βρ#σκεται στο Κ#ντρο Ελ#γχου ###### στην καρτ#λα σ#στηµα, µε τ#τλο #
Προβολ# και αναζ#τηση των καταγραφ#ν του συστ#µατος#.

7.6.1. ### ### ######### #### ##########

Πρ#τα εισαγ#γετε την συµβολοσειρ# που επιθυµε#τε να αναζητ#σετε στο πεδ#ο Ταιρι#ζει και/#
αυτ#ν που 

δεν
 
θ#λετε

 να εµφανιστε# στο πεδ#ο αλλ# δεν ταιρι#ζει. Στη συν#χεια επιλ#ξτε τα αρ−
χε#α που θα γ#νει η αναζ#τηση απ# το πλα#σιο Επιλ#ξτε αρχε#ο. Προαιρετικ# µπορε#τε να πε−
ριορ#σετε την αναζ#τηση σε µια µ#νον ηµ#ρα. Επιλ#ξτε την απ# το ηµερολ#γιο, µ#σω των µικρ#ν
βελ#ν σε κ#θε πλευρ# του µην#ς και του #τους, και επιλ#ξτε #Εµφ#νιση µ#νον για την επιλεγµ#νη
ηµ#ρα#. Εν τ#λει, κ#ντε κλικ στο κουµπ# αναζ#τηση ο#τως #στε να προβληθο#ν τα αποτελ#σµατα
στο παρ#θυρο µε τ#τλο Περιεχ#µενο του αρχε#ου. Υπ#ρχει η δυνατ#τητα αποθ#κευσης των απο−
τελεσµ#των υπ# µορφ# .### κ#νοντας κλικ στο κουµπ# Αποθ#κευση.

Τα Εργαλε#α καταγραφ#ν ###### περιλαµβ#νουν τις καταγραφ#ς των εργαλε#ων δια−
µ#ρφωσης ###### #πως των εργαλε#ων του Κ#ντρου Ελ#γχου ######. Αυτ#ς οι κατα−
γραφ#ς ενηµερ#νονται σε κ#θε τροποπο#ηση µιας διαµ#ρφωσης.

29Μπορε#τε επ#σης να εκκιν#σετε αυτ# το εργαλε#ο απ# τη γραµµ# εντολ#ν, πληκτρολογ#ντας ########### ως διαχειριστ#ς συ−
στ#µατος.
30Μπορε#τε να εκκιν#σετε αυτ# το εργαλε#ο απ# τη γραµµ# εντολ#ν, πληκτρολογ#ντας ######## ως διαχειριστ#ς συστ#µατος.
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7.6.2. ### ### ###µ###### ### ############# #######µ##

Ο συναγερµ#ς µ#σω αλληλογραφ#ας ελ#γχει αυτ#µατα τον φ#ρτο του συστ#µατος και των υπη−
ρεσι#ν κ#θε #ρα και αν ε#ναι απαρα#τητο στ#λνει µια αλληλογραφ#α στην διαµορφωµ#νη διε#−
θυνση.

Για την διαµ#ρφωση του εργαλε#ου, κ#ντε κλικ στο κουµπ# Συναγερµ#ς µ#σω αλληλογραφ#ας και
στην επ#µενη οθ#νη, στο ∆ιαµ#ρφωση του συστ#µατος συναγερµο# µ#σω αλληλογραφ#ας. Εδ#
εµφαν#ζονται #λες οι τρ#χουσες υπηρεσ#ες και µπορε#τε να επιλ#ξετε αυτ#ς που θα εποπτε#ονται
(∆ε#τε στο παρακ#τω στιγµι#τυπο).

Μπορο#ν να εποπτευτο#ν οι κατωτ#ρω υπηρεσ#ες:

• Υπηρεσ#α ######

• Εξυπηρετητ#ς αλληλογραφ#ας #######

• Εξυπηρετητ#ς ###

• Εξυπηρετητ#ς ιστο# ######

• Εξυπηρετητ#ς ###

• Εξυπηρετητ#ς #####

• Υπηρεσ#α ######

• Αν#λυση ον#µατος τοµ#α ####

Στην επ#µενη οθ#νη, επιλ#ξτε τον Φ#ρτο που θεωρε#τε απαρ#δεκτο. Ο φ#ρτος αναπαριστ# την ζ#−
τηση µιας διεργασ#ας, #νας υψηλ#ς φ#ρτος επιβραδ#νει το σ#στηµα και #νας υψηλ#ς φ#ρτος µπο−
ρε# να υποδηλ#νει #τι η διεργασ#α #χει τεθε# εκτ#ς ελ#γχου. Η τιµ# εξ ορισµο# ε#ναι 3. Συνιστ#ται
να θ#σετε την τιµ# του φ#ρτου 3 φορ#ς τον αριθµ# των επεξεργαστ#ν.

Στην τελευτα#α οθ#νη, εισαγ#γετε την διε#θυνση του ηλεκτρονικο# ταχυδροµε#ου του ατ#µου που
θα πρ#πει να ειδοποιηθε# και τον διακοµιστ# ταχυδροµε#ου που θα χρησιµοποιηθε# (τοπικ#ς #
στο διαδ#κτυο).

7.7. ####### µ## ####### ## ############
###########

Αυτ# το εργαλε#ο 31 σας δ#νει πρ#σβαση σε #να τερµατικ# µε δικαι#µατα ####. ∆εν νοµ#ζουµε να
χρει#ζεται περισσ#τερη επεξ#γηση επ# αυτο#.

7.8. ####### ### #µ####
#########

Αυτ# το εργαλε#ο32 βρ#σκεται στην καρτ#λα Σ#στηµα στο Κ#ντρο Ελ#γχου ###### µε την ονοµα−
σ#α #∆ιαχε#ριση των χρηστ#ν του συστ#µατος#

Το εργαλε#ο επιτρ#πει σε #να διαχειριστ# να διαχειριστε# τους χρ#στες και τις οµ#δες, µε την
#ννοια να προσθ#σει # να διαγρ#ψει #να χρ#στη # µ#α οµ#δα και να αλλ#ξει τις ρυθµ#σεις για το
χρ#στη και την οµ#δα (##, κ#λυφος,...)

31Μπορε#τε να εκκιν#σετε αυτ# το εργαλε#ο απ# τη γραµµ# εντολ#ν, πληκτρολογ#ντας ########### ως διαχειριστ#ς συστ#µατος.
32Μπορε#τε να εκκιν#σετε αυτ# το εργαλε#ο απ# τη γραµµ# εντολ#ν, πληκτρολογ#ντας ######### ως διαχειριστ#ς συστ#µατος.
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#ταν το ######### ε#ναι ανοιχτ#, #λοι οι υπ#ρχοντες χρ#στες του συστ#µατος εµφαν#ζονται στην
καρτ#λα Χρ#στες, και #λες οι οµ#δες στην καρτ#λα Οµ#δες. Και οι δυο καρτ#λες λειτουργο#ν κατ#
τον #διο τρ#πο.

1 Προσθ#κη χρ#στη

Αυτ# το κουµπ# ανο#γει #να ν#ο παρ#θυρο µε #λα τα πεδ#α κεν#:

Το πεδ#ο Πλ#ρες #νοµα προορ#ζεται για την καταχ#ρηση του ονοµατεπ#νυµου, αλλ# µπορε#τε να
καταχωρ#σετε κ#τι #λλο # ακ#µα και να το αφ#σετε κεν#!

Το πεδ#ο Χρ#στης ε#ναι το µ#νο απαιτο#µενο πεδ#ο.

Συνιστ#ται θερµ#ς ο καθορισµ#ς εν#ς κωδικο# πρ#σβασης. Στα δεξι# βρ#σκεται µια µικρ# ασπ#δα,
αν ε#ναι ερυθρ#, ο κωδικ#ς πρ#σβασης ε#ναι αδ#νατος, πολ# µικρ#ς # πολ# σχετικ#ς µε το #νοµα
χρ#στη. Θα πρ#πει να χρησιµοποι#σετε σ#µβολα, πεζο#ς και κεφαλα#ους χαρακτ#ρες, σηµε#α
στ#ξης, κλπ. Η ασπ#δα θα εναλλαχτε# σε πορτοκαλ# και στη συν#χεια σε πρ#σινη #σο βελτι#νεται
το σθ#νος του κωδικο# πρ#σβασης.

Το πεδ#ο Επιβεβα#ωση του κωδικο# πρ#σβασης διαφυλ#σσει την επιθυµητ# καταχ#ρηση του κω−
δικο# πρ#σβασης.

Το πεδ#ο Κ#λυφος σ#νδεσης ε#ναι µια αναπτυσσ#µενη λ#στα που σας επιτρ#πει να αλλ#ξετε το
κ#λυφος που χρησιµοποιε#ται απ# τον χρ#στη που προσθ#τετε. Οι επιλογ#ς ε#ναι ####, #### και ##.

Αν το πεδ#ο ∆ηµιουργ#α µιας ιδιωτικ#ς οµ#δας για τον χρ#στη ε#ναι ενεργοποιηµ#νο, θα δηµιουρ−
γηθε# αυτ#µατα µια οµ#δα µε το #διο #νοµα και µε τον ν#ο χρ#στη ως το µοναδικ# της µ#λος (δ#−
χεται επεξεργασ#α).

Οι υπ#λοιπες επιλογ#ς ε#ναι πασιφανε#ς. Ο ν#ος χρ#στης δηµιουργε#ται #µεσα µε το π#τηµα στο
κουµπ# Εντ#ξει.

2 Προσθ#κη οµ#δας

Χρει#ζεται µ#νο να εισ#γετε το ν#ο #νοµα οµ#δας και αν απαιτε#ται, το ## της συγκεκριµ#νης
οµ#δας.

3 Επεξεργασ#α (του επιλεγµ#νου χρ#στη)

∆εδοµ#να χρ#στη: Σας επιτρ#πει την τροποπο#ηση #λων των καταχωρηµ#νων δεδοµ#νων του χρ#−
στη κατ# την δηµιουργ#α (εκτ#ς του αναγνωριστικο#).

Πληροφορ#ες λογαριασµο#:

Η πρ#τη επιλογ# καθορ#ζει την ηµεροµην#α λ#ξης για τους λογαριασµο#ς. Η σ#νδεση ε#ναι αδ#−
νατη µε το π#ρας της ηµεροµην#ας αυτ#ς. Αυτ# ε#ναι χρ#σιµο για προσωρινο#ς λογαριασµο#ς.

Η δε#τερη επιλογ# χρησιµε#ει για το κλε#δωµα του λογαριασµο#. Η σ#νδεση ε#ναι αδ#νατη #σο
ο λογαριασµ#ς ε#ναι κλειδωµ#νος.

Ε#ναι επ#σης δυνατ# να αλλ#ξετε το εικον#διο.

Πληροφορ#ες κωδικο# πρ#σβασης: Σας επιτρ#πει να καθορ#σετε µια ηµεροµην#α λ#ξης για τον
κωδικ# πρ#σβασης. Αυτ# εξαναγκ#ζει τον χρ#στη να αλλ#ζει περιοδικ# τον κωδικ# πρ#σβασης.

Οµ#δα: Εδ# µπορε#τε να επιλ#ξετε τις οµ#δες στις οπο#ες θα ε#ναι µ#λος ο χρ#στης.
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Αν τροποποιε#τε #ναν χρ#στη σε σ#νδεση, οι τροποποι#σεις θα λ#βουν χ#ρα κατ# την
επ#µενη σ#νδεση.

4 Επεξεργασ#α (µε µια επιλεγµ#νη οµ#δα)

∆εδοµ#να οµ#δας: Σας επιτρ#πει την αλλαγ# του ον#µατος της οµ#δας.

Οµ#δα χρηστ#ν: Εδ# µπορε#τε να επιλ#ξετε τους χρ#στες οι οπο#οι ε#ναι µ#λη της οµ#δος.

5 ∆ιαγραφ#

Επιλ#ξτε #ναν χρ#στη # µια οµ#δα και κ#ντε κλικ στο ∆ιαγραφ# για να τον αφαιρ#σετε. Με την
διαγραφ# εν#ς χρ#στη εµφαν#ζεται #να παρ#θυρο που σας ρωτ# αν επιθυµε#τε να διαγρ#ψετε τον
προσωπικ# του φ#κελο και το γραµµατοκιβ#τι# του. Αν #χει δηµιουργηθε# µια ιδιωτικ# οµ#δα για
τον χρ#στη, θα διαγραφε# παροµο#ως.

Ε#ναι δυνατ# να διαγρ#ψετε µια οµ#δα αν δεν ε#ναι κεν#.

6 Αναν#ωση

Η β#ση δεδοµ#νων χρηστ#ν µπορε# να αλλ#ξει εκτ#ς του #########. Κ#ντε κλικ στο εικον#διο αυτ#
για να ανανε#σετε την απεικ#νιση.

7 Λογαριασµ#ς επισκ#πτη

Ο λογαριασµ#ς επισκ#πτη ε#ναι #νας ειδικ#ς λογαριασµ#ς. #χει σκοπ# να δ#νει σε κ#ποιον προ−
σωριν# πρ#σβαση στο σ#στηµα µε απ#λυτη ασφ#λεια. Το #νοµα του χρ#στη ε#ναι το ######, χω−
ρ#ς κωδικ# πρ#σβασης, και ε#ναι δυνατ# η τροποπο#ηση του συστ#µατος απ# τον λογαριασµ#
αυτ#. Οι προσωπικο# κατ#λογοι διαγρ#φονται απ# το σ#στηµα κατ# την #ξοδο απ# την συνεδρ#α.
Αυτ#ς ο λογαριασµ#ς ε#ναι ενεργοποιηµ#νος εξ ορισµο#. Για να τον απενεργοποι#σετε κ#ντε κλικ
στο µενο# Εν#ργειες #> Απεγκατ#σταση του λογαριασµο# επισκ#πτη.

7.9. ######## ######## ### ###µ##### ### Windows(##)
#############

Αυτ# το εργαλε#ο33 θα το βρε#τε στην καρτ#λα Σ#στηµα στο Κ#ντρο Ελ#γχου ###### µε την ονο−
µασ#α Εισαγωγ# εγγρ#δων και ρυθµ#σεων των ####### (##)

Αυτ# το εργαλε#ο επιτρ#πει σε #ναν διαχειριστ# να εισαγ#γει τα #γγραφα και τις ρυθµ#σεις του
χρ#στη απ# #να σ#στηµα #######® 2000, #######® ## # #######® #####™ εγκατεστηµ#νο στον
#διο υπολογιστ# µε την ######.

Παρακαλ# σηµει#στε #τι #λες οι αλλαγ#ς θα εφαρµοστο#ν #µεσα απ# το #############
µε το π#τηµα στο κουµπ# Επ#µενο.

Μετ# την εκκ#νηση του ############# θα δε#τε την πρ#τη σελ#δα του οδηγο# µε µερικ#ς επεξη−
γ#σεις περ# του εργαλε#ου και των επιλογ#ν εισαγωγ#ς.

33Μπορε#τε να εκκιν#σετε αυτ# το εργαλε#ο απ# τη γραµµ# εντολ#ν, πληκτρολογ#ντας ############# ως διαχειριστ#ς συστ#µατος.
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Μετ# την αν#γνωση των οδηγι#ν πατ#στε στο κουµπ# Επ#µενο για να ξεκιν#σει ο εντοπισµ#ς της
εγκατ#στασης των #######®.

Μετ# το π#ρας του β#µατος του εντοπισµο# θα δε#τε µια σελ#δα στην οπο#α µπορε#τε να επιλ#ξετε
τους λογαριασµο#ς στα #######® και στην ###### για την διαδικασ#α εισαγωγ#ς. Μπορε#τε να
επιλ#ξετε #ναν #λλο λογαριασµ# εκτ#ς του δικο# σας.

Παρακαλ# σηµει#στε #τι λ#γω περιορισµ#ν του ################# (το σ#στηµα υπο−
στ#ριξης του #############) οι λογαριασµο# #######® µε ειδικο#ς χαρακτ#ρες µπο−
ρε# να εµφαν#ζονται λανθασµ#να.

Η µεταφορ# µπορε# να διαρκ#σει αρκετ# χρ#νο αν#λογα µε το µ#γεθος των φακ#λων
των εγγρ#φων.

Ορισµ#νες εφαρµογ#ς #######® (κυρ#ως οδηγο# συσκευ#ν) µπορε# να δηµιουργο#ν
λογαριασµο#ς χρηστ#ν για δι#φορους σκοπο#ς. Για παρ#δειγµα, οι οδηγο# ######
στα #######® πραγµατοποιο#ν τις ενηµερ#σεις χρησιµοποι#ντας #ναν λογαριασµ#
UpdatusUser. Παρακαλ# µην χρησιµοποιε#τε τ#τοιου ε#δους λογαριασµο#ς για εισα−
γωγ#.

#ταν τελει#σετε µε την επιλογ# λογαριασµ#ν πατ#στε το κουµπ# Επ#µενο. Η επ#µενη σελ#δα χρη−
σιµοποιε#ται για να διαλ#ξετε µια µ#θοδο εισαγωγ#ς εγγρ#φων:

Το ############# #χει σχεδιαστε# να εισ#γει δεδοµ#να των #######® απ# τις τοποθεσ#ες 
Τα

 
#γ−

γραφ#
 
µου

; 
Η

 
µουσικ#

 
µου

, και 
Οι

 
φωτογραφ#ες

 
µου

. Μπορε#τε να παραλε#ψετε την εισαγωγ# επι−
λ#γοντας το κατ#λληλο αντικε#µενο σε αυτ# το παρ#θυρο.

#ταν τελει#σετε µε την µ#θοδο επιλογ#ς των εγγρ#φων προς εισαγωγ# πατ#στε το κουµπ# Επ#µενο.
Στην επ#µενη σελ#δα µπορε#τε να επιλ#ξετε την µ#θοδο εισαγωγ#ς σελιδοδεικτ#ν.

Το ############# µπορε# να εισ#γει σελιδοδε#κτες απ# τον Internet Explorer και τον Mozilla Firefox
στην εγκατ#σταση του Mozilla Firefox στην ######.

Επιλ#ξτε την προτιµ#µενη επιλογ# εισαγωγ#ς και πατ#στε στο κουµπ# Επ#µενο.

Η επ#µενη σελ#δα σας επιτρ#πει να εισ#γετε την επιφ#νεια εργασ#ας:

Επιλ#ξτε την προτιµ#µενη επιλογ# και πατ#στε στο κουµπ# Επ#µενο.

Η τελευτα#α σελ#δα του οδηγο# εµφαν#ζει #να συγχαρητ#ριο µ#νυµα. Απλ# πατ#στε το κουµπ#
Τερµατισµ#ς.

7.10. ####µ######
###################
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Αυτ# το εργαλε#ο34 ε#ναι διαθ#σιµο στην καρτ#λα Ασφ#λεια του Κ#ντρου Ελ#γχου ######, και
στην εν#τητα Εργαλε#α διαχε#ρισης.

Κατ# την εκτ#λεση για πρ#τη φορ# του εργαλε#ου στο ###, θα δε#τε #να µ#νυµα σχετικ# µε την
εγκατ#σταση του ############. Κ#ντε κλικ στο εγκατ#σταση για να συνεχ#σετε. Θα εγκατασταθε#
το ############ και ενδεχοµ#νως και #λλα απαρα#τητα πακ#τα.

Κ#ντε ξαν# κλικ στο Στιγµι#τυπα και θα δε#τε την οθ#νη Ρυθµ#σεις. Επιλ#ξτε Ενεργοπο#ηση των
αντιγρ#φων ασφαλε#ας και, αν επιθυµε#τε εφεδρικ# αντ#γραφα για #λο το σ#στηµα, Αντ#γραφα
ασφαλε#ας για #λο το σ#στηµα.

Αν επιθυµε#τε αντ#γραφα ασφαλε#ας µ#νο για #να µ#ρος των καταλ#γων σας, τ#τε επιλ#ξτε
Προηγµ#νες ρυθµ#σεις. Χρησιµοποι#στε τα κουµπι# Προσθ#κη και Αφα#ρεση στο αναδυ#µενο
παρ#θυρο δ#πλα απ# τη λ#στα αντιγρ#φων ασφαλε#ας για να συµπεριλ#βετε # να εξαιρ#σετε κα−
ταλ#γους και αρχε#α απ# τα αντ#γραφα ασφαλε#ας. Χρησιµοποι#στε τα #δια κουµπι# δ#πλα απ#
τη λ#στα των Εξαιρουµ#νων για να αφαιρ#σετε υποκαταλ#γους και/# αρχε#α απ# τους επιλεγµ#−
νους καταλ#γους, που δεν πρ#πει να συµπεριληφθο#ν στα αντ#γραφα ασφαλε#ας. Κ#ντε κλικ στο
Κλε#σιµο µετ# το π#ρας της επεξεργασ#ας σας.

Σε αυτ# το β#µα µπορε#τε να εισαγ#γετε τη διαδροµ# στο Που να ληφθο#ν τα αντ#γραφα ασφαλε#−
ας, # κ#ντε κλικ στο κουµπ# Περι#γηση για να επιλ#ξετε τη σωστ# διαδροµ#. Οποιοδ#ποτε κλειδ#
### # εξωτερικ#ς δ#σκος µπορε# να εντοπιστε# στο /###/#####/#νοµα_χρ#στη/.

Κ#ντε κλικ στο κουµπ# Εφαρµογ# για τη δηµιουργ#α του στιγµι#τυπου.

8. ########### #######

Σε αυτ# την οθ#νη µπορε#τε να επιλ#ξετε µεταξ# διαφ#ρων εργαλε#ων για κοινοχρησ#α δ#σκων
και καταλ#γων. Πατ#στε το σ#νδεσµο παρακ#τω για να µ#θετε περισσ#τερα.

1. ###µ#### ### ###### ####### µ# ## Microsoft Windows(R)

#. Τµ#µα 8.1, &##201#;Πρ#σβαση στους κοιν#χρηστους δ#σκους και καταλ#γους των #######
(###)&##201#;

#. Τµ#µα 8.2, &##201#;Κοιν#χρηστοι κατ#λογοι και οδηγο# µε #####&##201#; = 
Κοιν#

 
χρ#ση

δ#σκων
 
και

 
καταλ#γων

 
µε

 
συστ#µατα

 Windows (SMB)

2. ###µ#### ## ########### NFS

#. Τµ#µα 8.3, &##201#;Πρ#σβαση σε κοιν#χρηστους δ#σκους και καταλ#γους ###&##201#;

#. Τµ#µα 8.4, &##201#;Κοιν# χρ#ση δ#σκων και καταλ#γων µ#σω ###&##201#;

3. ###µ#### ## ########### WebDAV

#. Τµ#µα 8.5, &##201#;Πρ#σβαση σε κοιν#χρηστους δ#σκους και καταλ#γους
######&##201#;

8.1. ######## ##### ############# ####### ### ########## ### Windows
(SMB)

######### #####

34Μπορε#τε να εκκιν#σετε αυτ# το εργαλε#ο απ# τη γραµµ# εντολ#ν, πληκτρολογ#ντας ################### ως διαχειριστ#ς συ−
στ#µατος.
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8.1.1. ########

Αυτ# το εργαλε#ο 35 σας επιτρ#πει να δηλ#σετε τους κοιν#χρηστους καταλ#γους στους υπ#λοιπους
χρ#στες του µηχαν#µατος. Το πρωτ#κολλο που χρησιµοποιε#ται ε#ναι το ### δηµοφιλ#ς στα συ−
στ#µατα #######(#). Ο κοιν#χρηστος κατ#λογος θα ε#ναι διαθ#σιµος απευθε#ας κατ# την εκκ#−
νηση. Οι κοιν#χρηστοι κατ#λογοι µπορο#ν να ε#ναι προσβ#σιµοι απ# #ναν χρ#στη σε µια µ#νο
συνεδρ#α µε τη βο#θεια των αν#λογων εργαλε#ων #πως #ναν περιηγητ# αρχε#ων.

Πριν ξεκιν#σετε το εργαλε#ο, ε#ναι καλ# ιδ#α να δηλ#σετε τα ον#µατα των διαθ#σιµων εξυπηρε−
τητ#ν, για παρ#δειγµα µε το Τµ#µα 6.8, &##201#;Καθορισµ#ς των υπολογιστ#ν&##201#;

8.1.2. ##########

Επιλ#ξτε Αναζ#τηση εξυπηρετητ#ν να να λ#βετε µια λ#στα µε εξυπηρετητ#ς που διαθ#τουν κοι−
ν#χρηστους καταλ#γους.

Πατ#στε στο #νοµα του εξυπηρετητ# και στο > πριν το #νοµα του εξυπηρετητ# για να εµφανιστε# η
λ#στα των κοιν#χρηστων καταλ#γων και να επιλ#ξετε τον κατ#λογο που θ#λετε να προσπελ#σετε.

Απ# το κουµπ# Σηµε#ο προσ#ρτησης θα πρ#πει να καθορ#σετε τον κατ#λογο που θα γ#νει η προ−
σ#ρτηση του αποµακρυσµ#νου καταλ#γου στο µηχ#νηµ# σας.

Αφο# επιλ#ξετε το σηµε#ο προσ#ρτησης, µπορε# να προσαρτηθε# µε το Κουµπ# προσ#ρτησης.
Μπορε#τε επ#σης να επιβεβαι#σετε και να αλλ#ξετε κ#ποιες επιλογ#ς µε το κουµπ# Επιλογ#ς .

Στις επιλογ#ς, µπορε#τε να καθορ#σετε το #νοµα χρ#στη και τον κωδικ# αυτ#ν που µπορο#ν να
συνδεθο#ν στον εξυπηρετητ# ###. Μετ# την προσ#ρτηση του καταλ#γου, µπορε#τε να τον απο−
προσαρτ#σετε µε το #διο κουµπ#.

Αφο# αποδεχτε#τε τη διαµ#ρφωση µε το κουµπ# #γινε, θα ερωτηθε#τε αν επιθυµε#τε να αποθηκευ−
το#ν οι τροποποι#σεις στο /###/#####. Με αυτ#ν τον τρ#πο ο αποµακρυσµ#νος κατ#λογος θα προ−
σαρτ#ται στο σ#στηµ# σας σε κ#θε εκκ#νηση, αν το δ#κτυο ε#ναι προσβ#σιµο. Ο κατ#λογος θα
ε#ναι διαθ#σιµος στον διαχειριστ# αρχε#ων σας πχ στον #######).

8.2. ############ ######### ### ###### µ# Samba
##############

8.2.1. ########

Το ##### ε#ναι #να πρωτ#κολλο που χρησιµοποιε#ται σε διαφορετικ# λειτουργικ# συστ#µατα για
την κοιν# χρ#ση ορισµ#νων π#ρων #πως κατ#λογοι # εκτυπωτ#ς. Αυτ# το εργαλε#ο σας επιτρ#πει
τη διαµ#ρφωση του υπολογιστ# ως #ναν εξυπηρετητ# ##### κ#νοντας χρ#ση του πρωτοκ#λλου ###/
####. Αυτ# το πρωτ#κολλο χρησιµοποιε#ται επ#σης απ# τα #######(#) και οι σταθµο# εργασ#ας
αυτο# του λειτουργικο# µπορο#ν να προσπελ#σουν τους π#ρους του εξυπηρετητ# #####.

8.2.2. #######µ####

Για να ε#ναι προσπελ#σιµο απ# #λλους σταθµο#ς εργασ#ας, ο διακοµιστ#ς πρ#πει να #χει µια
σταθερ# διε#θυνση ##. Αυτ# µπορε# να καθοριστε# απευθε#ας στον διακοµιστ#, για παρ#δειγµα

35Μπορε#τε να εκκιν#σετε αυτ# το εργαλε#ο απ# τη γραµµ# εντολ#ν, πληκτρολογ#ντας ######### ##### ως διαχειριστ#ς συστ#−
µατος.
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µε Τµ#µα 6.1, &##201#;Κ#ντρο δικτ#ου&##201#;, # στον διακοµιστ# #### ο οπο#ος ταυτοποιε# το
σταθµ# β#σει της ### διε#θυνσ#ς του και του δ#νει π#ντα την #δια διε#θυνση. Το τε#χος προστα−
σ#ας µε τη σειρ# του θα πρ#πει να επιτρ#πει τις εισερχ#µενες αιτ#σεις στον διακοµιστ# #####.

8.2.3. ###### - ######µ## #####µ#####

Κατ# την πρ#τη εκτ#λεση, τα εργαλε#α 36 ελ#γχουν αν τα απαιτο#µενα πακ#τα ε#ναι εγκατεστη−
µ#να και προτε#νει την εγκατ#στασ# τους αν δεν ε#ναι εγκατεστηµ#να. Στη συν#χεια εκτελε#ται
ο οδηγ#ς διαµ#ρφωσης του εξυπηρετητ# #####.

Στο επ#µενο παρ#θυρο #χει προεπιλεγε# η διαµ#ρφωση του Αυτ#νοµου διακοµιστ#.

Στη συν#χεια καθορ#στε το #νοµα της οµ#δας εργασ#ας. Το #νοµα θα πρ#πει να ε#ναι το #διο για
την προσπ#λαση των κοιν#χρηστων π#ρων.

Το #νοµα ####### ε#ναι το #νοµα που θα χρησιµοποιε#ται για τον καθορισµ# του εξυπηρετητ#
στο δ#κτυο.

Επιλ#ξτε την λειτουργ#α ασφαλε#ας:

• χρ#στης: ο πελ#της θα πρ#πει να ε#ναι ταυτοποιηµ#νος για την προσπ#λαση του π#ρου.

• κοιν#χρηστος π#ρος: ο πελ#της ταυτοποιε#ται ξεχωριστ#, για κ#θε π#ρο.

Μπορε#τε να καθορ#σετε τους υπολογιστ#ς που επιτρ#πεται η προσπ#λαση στους π#ρους, β#σει
της διε#θυνσης ## # του ον#µατος υπολογιστ#.

Καθορ#στε το λογ#τυπο του διακοµιστ#. Το λογ#τυπο του εξυπηρετητ# ε#ναι ο τρ#πος µε τον οπο#ο
ο εξυπηρετητ#ς θα περιγρ#φεται στους σταθµο#ς εργασ#ας #######.

Η τοποθεσ#α καταγραφ#ν του εξυπηρετητ# ##### µπορε# να καθοριστε# στο επ#µενο β#µα.

Ο οδηγ#ς εµφαν#ζει µια λ#στα µε τις επιλεγµ#νες παραµ#τρους πριν την αποδοχ# της διαµ#ρφωσης.
Μετ# την αποδοχ# της, η διαµ#ρφωση θα καταχωρηθε# στο etc/samba/smb.conf.

8.2.4. ###### - ######## ######## ##µ##

Αν ε#ναι επιλεγµ#νος ο #Πρωτε#ων ελεγκτ#ς τοµ#α#, ο οδηγ#ς θα σας ρωτ#σει αν θα υπ#ρχει υπο−
στ#ριξη #### # #χι και να παρ#σχετε τα ον#µατα των διαχειριστ#ν. Τα ακολουθο#µενα β#µατα
στη συν#χεια ε#ναι τα #δια µε αυτ# του αυτ#νοµου εξυπηρετητ#, εκτ#ς του #τι µπορε#τε να επι−
λ#ξετε τη λειτουργ#α ασφαλε#ας:

• τοµ#ας επιτρ#πει την αποθ#κευση #λων των λογαριασµ#ν των χρηστ#ν και των οµ#δων σε #να
κεντρικ# και κοιν#χρηστο αποθετ#ριο λογαριασµ#ν. Αυτ# το κεντρικ# αποθετ#ριο λογαριασµ#ν,
ε#ναι κοιν#χρηστο αν#µεσα στους ελεγκτ#ς (ασφαλε#ας) του τοµ#α.

36Μπορε#τε να εκκιν#σετε αυτ# το εργαλε#ο απ# τη γραµµ# εντολ#ν, πληκτρολογ#ντας ############## ως διαχειριστ#ς συστ#µα−
τος.
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8.2.5. ####### #### ######## ### ###########

Με το κουµπ# Προσθ#κη, επιτυγχ#νουµε:

Με αυτ#ν τον τρ#πο προστ#θεται µια ν#α καταχ#ρηση. Μπορε# να τροποποιηθε# µ#σω του κου−
µπιο# Τροποπο#ηση. Μπορε#τε να επεξεργαστε#τε τις επιλογ#ς #πως αν ο κατ#λογος θα ε#ναι ορα−
τ#ς δηµ#σια, εγγρ#ψιµος # προσπελ#σιµος. Το #νοµα του κοιν#χρηστου π#ρου δεν µπορε# να µε−
τονοµαστε#.

8.2.6. ############ µ####

#ταν η λ#στα περι#χει τουλ#χιστον µια καταχ#ρηση θα µπορο#ν να χρησιµοποιηθο#ν και οι κα−
ταχωρ#σεις.

Αρχε#ο | Εγγραφ# της διαµ#ρφωσης. Αποθ#κευση της τρ#χουσας διαµ#ρφωσης στο /etc/samba/
smb.conf.

∆ιακοµιστ#ς ##### | ∆ιαµ#ρφωση. Ο οδηγ#ς µπορε# να εκτελεστε# εκ ν#ου µε αυτ#ν την εντολ#.

Εξυπηρετητ#ς ##### | Επανεκκ#νηση. ∆ιακ#πτεται η λειτουργ#α του εξυπηρετητ# και επανεκ−
κινε#ται µε τα τρ#χοντα αρχε#α διαµ#ρφωσης.

Εξυπηρετητ#ς ##### | Επαναφ#ρτωση. Η ρ#θµιση που εµφαν#ζεται επαναφορτ#νεται απ# τα τω−
ριν# αρχε#α ρυθµ#σεων.

8.2.7. ##### ##### #########

Το ##### σας επιτρ#πει την κοιν# χρ#ση των εκτυπωτ#ν

8.2.8. ####### Samba

Σε αυτ#ν την καρτ#λα µπορε#τε να προσθ#σετε τους χρ#στες στους οπο#ους επιτρ#πεται η προ−
σπ#λαση των κοιν#χρηστων π#ρων #ταν απαιτε#ται ταυτοπο#ηση. Μπορε#τε να προσθ#σετε χρ#−
στες απ# Τµ#µα 7.8, &##201#;Χρ#στες και Οµ#δες&##201#;

8.3. ######## ## ############# ####### ### ########## NFS
######### #####

.

8.3.1. ########

Αυτ# το εργαλε#ο 37 σας επιτρ#πει να δηλ#σετε µερικο#ς κοιν#χρηστους καταλ#γους να ε#ναι προ−
σβ#σιµοι σε #λους τους χρ#στες του υπολογιστ#. Το πρωτ#κολλο που χρησιµοποιε#ται ε#ναι το
### το οπο#ο ε#ναι διαθ#σιµο σε #λα περ#που τα συστ#µατα ##### # ####. Ο κοιν#χρηστος κα−
τ#λογος θα ε#ναι διαθ#σιµος κατ# την εκκ#νηση. Οι κοιν#χρηστοι κατ#λογοι µπορο#ν να ε#ναι
προσβ#σιµοι απ# #ναν χρ#στη σε µια µ#νο συνεδρ#α µε τη βο#θεια των αν#λογων εργαλε#ων #πως
#ναν περιηγητ# αρχε#ων.

37Μπορε#τε να εκκιν#σετε αυτ# το εργαλε#ο απ# τη γραµµ# εντολ#ν, πληκτρολογ#ντας ######### ##### ως διαχειριστ#ς συστ#−
µατος.
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8.3.2. ##########

Επιλ#ξτε Αναζ#τηση εξυπηρετητ#ν να να λ#βετε µια λ#στα µε εξυπηρετητ#ς που διαθ#τουν κοι−
ν#χρηστους καταλ#γους.

Πατ#στε το σ#µβολο > πρ#ν το #νοµα του εξυπηρετητ# για να εµφανιστε# η λ#στα των κοιν#χρη−
στων καταλ#γων και να επιλ#ξετε τον κατ#λογο που θ#λετε να προσπελ#σετε.

Απ# το κουµπ# Σηµε#ο προσ#ρτησης θα πρ#πει να καθορ#σετε τον κατ#λογο που θα γ#νει η προ−
σ#ρτηση του αποµακρυσµ#νου καταλ#γου στο µηχ#νηµ# σας.

Αφο# επιλ#ξετε το σηµε#ο προσ#ρτησης, µπορε#τε να το προσαρτ#σετε. Μπορε#τε επ#σης να επι−
βεβαι#σετε και να αλλ#ξετε κ#ποιες επιλογ#ς µε το κουµπ# Επιλογ#ς. Αφο# προσαρτ#σετε τον κα−
τ#λογο, µπορε#τε να τον αποπροσαρτ#σετε µε το #διο κουµπ#.

Αφο# αποδεχτε#τε τη διαµ#ρφωση µε το κουµπ# #γινε, θα ερωτηθε#τε αν επιθυµε#τε να αποθηκευ−
το#ν οι τροποποι#σεις στο /###/#####. Με αυτ#ν τον τρ#πο ο αποµακρυσµ#νος κατ#λογος θα προ−
σαρτ#ται στο σ#στηµ# σας σε κ#θε εκκ#νηση, αν το δ#κτυο ε#ναι προσβ#σιµο. Ο κατ#λογος θα
ε#ναι διαθ#σιµος στον διαχειριστ# αρχε#ων σας πχ στον #######).

8.4. ##### ##### ###### ### ######### µ### NFS
#######

8.4.1. ##########µ###

#ταν ο οδηγ#ς 38 εκκινηθε# για πρ#τη φορ#, µπορε# να εµφανιστε# το παρακ#τω µ#νυµα:

Το πακ#το ######### πρ#πει να εγκατασταθε#. Θ#λετε να το εγκαταστ#σετε;

Μετ# το π#ρας της εγκατ#στασης, εµφαν#ζεται #να παρ#θυρο µε µια κεν# λ#στα.

8.4.2. ######## ########

Εµφαν#ζεται µια λ#στα µε τους κοιν#χρηστους καταλ#γους. Σε αυτ# το β#µα, η λ#στα ε#ναι κεν#.
Το κουµπ# Προσθ#κη δ#νει πρ#σβαση σε #να εργαλε#ο διαχε#ρισης.

8.4.3. ########### ###########

Το εργαλε#ο διαµ#ρφωσης #χει τ#τλο παραθ#ρου #Επεξεργασ#α καταχ#ρησης#. Μπορε#τε επ#σης
να το ανο#ξετε απ# το κουµπ# Επεξεργασ#α. Υπ#ρχουν διαθ#σιµες οι παρακ#τω παρ#µετροι.

8.4.3.1. ######### NFS

Εδ# µπορε#τε να προσδιορ#σετε τον κοιν#χρηστο κατ#λογο. Το κουµπ# Κατ#λογος σας δ#νει πρ#−
σβαση στον δι#λογο επιλογ#ς αρχε#ων.

38Μπορε#τε να εκκιν#σετε αυτ# το εργαλε#ο απ# τη γραµµ# εντολ#ν, πληκτρολογ#ντας ####### ως διαχειριστ#ς συστ#µατος.
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8.4.3.2. ######## ##########

Εδ# µπορε#τε να προσδιορ#σετε τους υπολογιστ#ς στους οπο#ους επιτρ#πεται η προσπ#λαση στον
κοιν#χρηστο κατ#λογο.

Οι πελ#τες ### µπορο#ν να καθοριστο#ν µε περισσ#τερους τρ#πους:

απλ#ς
 
υπολογιστ#ς

: #νας υπολογιστ#ς µε #να συντµηµ#νο #νοµα υπολογιστ# που αναγνωρ#ζεται
απ# τον αναλυτ# ονοµ#των, ε#τε #να #γκυρο #νοµα τοµ#α (####), ε#τε µια διε#θυνση ##

netgroups: #να #νοµα οµ#δας ### µπορε# να δοθε# ως ######.

σ#µβολα
 
υποκατ#σταση

: τα ον#µατα των υπολογιστ#ν µπορο#ν να περι#χουν τα σ#µβολα υπο−
κατ#στασης # και ?. Για παρ#δειγµα: #.##.###.### ταιρι#ζει µε #λους τους υπολογιστ#ς του τοµ#α
##.###.###.

δ#κτυα
 IP: µπορε#τε επ#σης να εξαγ#γετε #ναν κατ#λογο σε #λους τους υπολογιστ#ς σε #να

(υπ##)δ#κτυο ## ταυτ#χρονα. Για παρ#δειγµα µπορο#ν να προστεθο#ν ε#τε το #/255.255.252.0# #
το #/22# στη βασικ# #κδοση του δικτ#ου.

8.4.3.3. ######### ID ######

συσχ#τιση
 
του

 
χρ#στη

 root 
ως

 
αν#νυµος

: αιτ#σεις συσχ#τισης απ# ###/### 0 στον αν#νυµο ###/
### (####_######). Ο χρ#στης #### απ# τον πελ#τη δεν µπορε# να κ#νει αν#γνωση # εγγραφ# στα
αρχε#α στον διακοµιστ# που #χει δηµιουργηθε# απ# τον #### στον #διο τον διακοµιστ#.

επιτρ#πεται
 
η

 
πραγµατικ#

 
αποµακρυσµ#νη

 
πρ#σβαση

 root: απενεργοποιε# την παρ#καµψη ####.
Αυτ# η επιλογ# χρησιµε#ει κυρ#ως σε πελ#τες χωρ#ς σκληρ# δ#σκο (##_####_######).

συσχ#τιση
 
#λων

 
των

 
χρηστ#ν

 
µε

 
τον

 
αν#νυµο

 
χρ#στη

: συσχ#τιση #λων των ### και ### στον
αν#νυµο χρ#στη (###_######). Χρ#σιµο για δηµ#σιους καταλ#γους ### εξαγωγ#ς ###, καταλ#−
γους ουρ#ς αναµον#ς ειδ#σεων, κλπ. Η αντ#θετη επιλογ# ε#ναι χωρ#ς συσχ#τιση ### χρ#στη
(##_###_######), η οπο#α ε#ναι και η ρ#θµιση εξορισµο#.

anonuid 
και

 anongid: ορ#ζει ρητ#ς το ### και ### του λογαριασµο# αν#νυµου χρ#στη.

8.4.3.4. #######µ#### ########

Ασφαλ#ς
 
σ#νδεση

: η επιλογ# αυτ# προ#ποθ#τει, #τι οι αιτ#σεις προ#ρχονται απ# µια θ#ρα ## µι−
κρ#τερη της ######_######## (1024). Αυτ# η επιλογ# ε#ναι ενεργοποιηµ#νη εξ ορισµο#.

Κοιν#χρηστος
 
π#ρος

 
αν#γνωσης

 
µ#νο

: επιτρ#πει ε#τε µ#νο την αν#γνωση, ε#τε την αν#γνωση και
εγγραφ# στον τ#µο ###. Απ# προεπιλογ#, κ#θε α#τηµα τροποπο#ησης απορρ#πτεται. Αυτ# η επιλογ#
σας επιτρ#πει να προσδιορ#σετε ακριβ#ς την συµπεριφορ# αυτ#.

Συγχρονισµ#νη
 
πρ#σβαση

: απαγορε#ει στον εξυπηρετητ# ### να παραβι#σει το πρωτ#κολλο ###
απαντ#ντας στα αιτ#µατα πριν να #χουν πραγµατοποιηθε# οι σχετικ#ς διεργασ#ες στις αποθη−
κευτικ#ς συσκευ#ς (π.χ. δ#σκος).

#λεγχος
 
υποδ#ντρου

: ενεργοποιε# τον #λεγχο στους υποκαταλ#γους, το οπο#ο επιτρ#πει την βελ−
τ#ωση της ασφ#λειας σε ορισµ#νες περιπτ#σεις, αλλ# µπορε# να µει#σει την αξιοπιστ#α. ∆ε#τε στη
σελ#δα εγχειριδ#ου #######(5) για περισσ#τερες λεπτοµ#ρειες.

8.4.4. ############ µ####

Η λ#στα θα πρ#πει να περι#χει τουλ#χιστον µια καταχ#ρηση.

8.4.4.1. ###### | ####### ### ###µ#######

Αποθηκε#στε την τρ#χουσα διαµ#ρφωση.
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8.4.4.2. ############ NFS | ############

∆ιακ#πτεται η λειτουργ#α του εξυπηρετητ# και επανεκκινε#ται µε τα τρ#χοντα αρχε#α διαµ#ρ−
φωσης.

8.4.4.3. ############ NFS | ############

Η ρ#θµιση που εµφαν#ζεται επαναφορτ#νεται απ# τα τωριν# αρχε#α ρυθµ#σεων.

8.5. ######## ## ############# ####### ### ########## WebDAV
######### #####

Αυτ# το εργαλε#ο39 βρ#σκεται στο Κ#ντρο Ελ#γχου ######, στην καρτ#λα κοιν#χρηστα δικτ#ου,
µε την ετικ#τα Ρυθµ#στε τις κοιν#ς χρ#σεις ######.

8.5.1. ########

## ###### [####://##.#########.###/####/######] ε#ναι #να πρωτ#κολλο που σας επιτρ#πει την προ−
σ#ρτηση εν#ς καταλ#γου εξυπηρετητ# ιστο# τοπικ#, #στε να εµφαν#ζεται ως #νας τοπικ#ς φ#κε−
λος. Απαιτε#ται απ# το αποµακρυσµ#νο µηχ#νηµα να εκτελε#ται #νας εξυπηρετητ#ς ######. Η
διαµ#ρφωση του εξυπηρετητ# ###### δεν ε#ναι στ#χος του εργαλε#ου αυτο#.

8.5.2. ##µ####### #### ###########

Η πρ#τη οθ#νη εµφαν#ζει τις #δη ρυθµισµ#νες καταχωρ#σεις, ε#ν υπ#ρχουν, και #να κουµπ# Ν#ο.
Χρησιµοποι#στε το για να δηµιουργ#σετε µια ν#α καταχ#ριση. Εισ#γετε το ### του εξυπηρετητ#
στο πεδ#ο της ν#ας οθ#νης.

Στη συν#χεια εµφαν#ζεται µια οθ#νη µε κουµπι# επιλογ#ν για την επιλογ# µερικ#ν ενεργει#ν. Συνε−
χ#στε µε την εν#ργεια Σηµε#ο προσ#ρτησης µε κλικ στο Εντ#ξει αφο# επιλ#ξετε το κουµπ# επιλογ#ν,
εν# ο Εξυπηρετητ#ς ε#ναι #δη διαµορφωµ#νος. Μπορε#τε ωστ#σο να το διορθ#σετε αν χρει#ζεται.

Το περιεχ#µενο του αποµακρυσµ#νου καταλ#γου θα ε#ναι προσβ#σιµο απ# αυτ# το σηµε#ο προ−
σ#ρτησης.

Στο επ#µενο β#µα, θα πρ#πει να δηλ#σετε το #νοµα χρ#στη και τον κωδικ# πρ#σβασης. Αν χρει#−
ζεστε κ#ποιες #λλες επιλογ#ς, µπορε#τε να τις δηλ#σετε στην οθ#νη για προχωρηµ#νους.

Η επιλογ# Προσ#ρτηση σας επιτρ#πει να προσαρτ#σετε #µεσα την πρ#σβαση.

Αφο# αποδεχτε#τε τη διαµ#ρφωση µ#σω του κουµπιο# επιλογ#ν #γινε, εµφαν#ζεται π#λι η πρ#τη
οθ#νη µε το ν#ο σας σηµε#ο προσ#ρτησης. Μετ# την επιλογ# #ξοδος, θα ερωτηθε#τε αν επιθυµε#τε
να αποθηκε#σετε τις αλλαγ#ς στο /etc/fstab. Επιλ#ξτε το αν επιθυµε#τε να γ#νεται προσ#ρτηση του
αποµακρυσµ#νου καταλ#γου σε κ#θε εκκ#νηση. Αν η διαµ#ρφωσ# σας ε#ναι για µια µ#νο χρ#ση,
δεν χρει#ζεται να το αποθηκε#σετε.

9. ####### ######

Σε αυτ# την οθ#νη µπορε#τε να διαλ#ξετε µεταξ# δι#φορων εργαλε#ων διαχε#ρισης # κοιν#ς χρ#σης
των τοπικ#ν σας δ#σκων. Πατ#στε σε #ναν σ#νδεσµο παρακ#τω για να µ#θετε περισσ#τερα.

39Μπορε#τε να εκκιν#σετε αυτ# το εργαλε#ο απ# τη γραµµ# εντολ#ν, πληκτρολογ#ντας ######### ##### ως διαχειριστ#ς συστ#−
µατος.
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####### ######

1. Τµ#µα 9.1, &##201#;∆ιαχειριστε#τε τις κατατµ#σεις των σκληρ#ν δ#σκων&##201#;

2. Τµ#µα 9.2, &##201#;Εγγραφ#ας ##/###&##201#;

3. Τµ#µα 9.3, &##201#;Μοιραστε#τε τις κατατµ#σεις του σκληρο# δ#σκου&##201#;

9.1. ############## ### #####µ##### ### ####### ######
######## # #########

Πρ#κειται για #να 40 πολ# ισχυρ# εργαλε#ο, το παραµικρ# σφ#λµα # #να ακο#σιο χτ#−
πηµα στο πληκτρολ#γιο µπορε# να αποφ#ρει την απ#λεια των δεδοµ#νων µιας κατ#−
τµησης # ακ#µα τη διαγραφ# #λου του σκληρο# δ#σκου. Για αυτ#ν το λ#γο, θα δε#τε
την παραπ#νω εικ#να µ#λις εκκιν#σετε το εργαλε#ο. Κ#ντε κλικ στο 

#ξοδος
 αν δεν ε#−

στε σ#γουρος #τι επιθυµε#τε να συνεχ#σετε.

Αν διαθ#τετε περισσ#τερους απ# #ναν σκληρο#ς δ#σκους, µπορε#τε να µεταβε#τε στον σκληρ#
δ#σκο που επιθυµε#τε να εργαστε#τε επιλ#γοντας τη σωστ# καρτ#λα (###, ###, ###, κλπ).

Μπορε#τε να επιλ#ξετε µεταξ# πολλ#ν ενεργει#ν για την προσαρµογ# του σκληρο# σας δ#σκου στα
µ#τρα σας. ∆ιαγραφ# ολ#κληρου του δ#σκου, διαχωρισµ#ς # συγχ#νευση κατατµ#σεων, αλλαγ#
του µεγ#θους τους # του συστ#µατος αρχε#ων, µορφοπο#ηση # προβολ# των περιεχοµ#νων της
κατ#τµησης, #λα αυτ# ε#ναι εφικτ#. Με το κουµπ# 

Καθαρισµ#ς
 
#λων

 στο κ#τω µ#ρος µπορε#τε να
διαγρ#ψετε #λες τις κατατµ#σεις, τα #λλα κουµπι# γ#νονται ορατ# στο δεξι# τµ#µα αφο# κ#νετε
κλικ σε µια κατ#τµηση.

Αν διαθ#τετε #να σ#στηµα ####, θα βρε#τε µια µικρ# κατ#τµηση επονοµαζ#µενη #κα−
τ#τµηση συστ#µατος #### και προσαρτηµ#νη στο /####/###. ∆εν θα πρ#πει να την δια−
γρ#ψετε ποτ# δι#τι περι#χει #λα τα προγρ#µµατα εκκ#νησης των διαφ#ρων λειτουργι−
κ#ν σας.

Αν η επιλεγµ#νη κατ#τµηση #χει προσαρτηθε#, #πως στο κ#τωθεν παρ#δειγµα, δεν µπορε#τε να
αλλ#ξετε το µ#γεθος, να τη διαγρ#ψετε # να τη µορφοποι#σετε. Για να ε#στε σε θ#ση να το κ#νετε
αυτ# θα πρ#πει να αποπροσαρτ#σετε την κατ#τµηση πρ#τα.

Μπορε#τε να αλλ#ξετε το µ#γεθος µιας κατ#τµησης µ#νο προς τα δεξι#

Για να αλλ#ξετε τον τ#πο της κατ#τµησης (πχ αλλαγ# απ# ###3 σε ###4) θα πρ#πει να διαγρ#ψετε
την κατ#τµηση και να την δηµιουργ#σετε εκ ν#ου µε τον ν#ο τ#πο συστ#µατος αρχε#ων. Το κουµπ#
∆ηµιουργ#α εµφαν#ζεται #ταν #χει επιλεγε# #να κεν# τµ#µα του δ#σκου.

Μπορε#τε να επιλ#ξετε #να µη υπ#ρχον σηµε#ο προσ#ρτησης καθ#ς αυτ# θα δηµιουργηθε#.

Επιλ#γοντας σε 
Εναλλαγ#

 
σε

 
προχωρηµ#νη

 
λειτουργ#α

 #χουµε στη δι#θεσ# µας µερικ#ς επιπλ#ον
εν#ργειες, #πως προσθ#κη µιας ετικ#τας στην κατ#τµηση, #πως φα#νεται και στο παρακ#τω στιγ−
µι#τυπο.

40Μπορε#τε να εκκιν#σετε αυτ# το εργαλε#ο απ# τη γραµµ# εντολ#ν, πληκτρολογ#ντας ######## # ######### ως διαχειριστ#ς συ−
στ#µατος.
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9.2. ######### CD/DVD
######### ###########

Αυτ# το εργαλε#ο 41 βρ#σκεται στην καρτ#λα Τοπικο# δ#σκοι στο Κ#ντρο Ελ#γχου ###### ονοµα−
σµ#νο αν#λογα µε τον τ#πο του αφαιρουµ#νου µ#σου (Αναπαραγωγε#ς και εγγραφε#ς ##/### και
δισκ#τες µ#νο).

Ο σκοπ#ς του ε#ναι να καθορ#σει τον τρ#πο µε τον οπο#ο ο αφαιρο#µενος δ#σκος σας προσαρτ#ται.

Στην κορυφ# του παραθ#ρου υπ#ρχει µια σ#ντοµη περιγραφ# του υλικο# σας και τις ρυθµισµ#νες
επιλογ#ς προσ#ρτησης. Για να τις τροποποι#σετε χρησιµοποι#στε το µενο# στο κ#τω µ#ρος. Επι−
λ#ξτε το αντικε#µενο προς τροποπο#ηση και στη συν#χεια πατ#στε Εντ#ξει.

9.2.1. ##µ### ###########

Επιλ#ξτε αυτ# το πλα#σιο για να αλλ#ξετε το σηµε#ο προσ#ρτησης. Το προκαθορισµ#νο ε#ναι το /
#####/#####.

9.2.2. ########

Εδ# µπορε#τε να αλλ#ξετε τις επιλογ#ς προσ#ρτησης, ε#τε απευθε#ας στη λ#στα ε#τε το υποµενο#
Για προχωρηµ#νους. Οι βασικ#τερες ε#ναι:

9.2.2.1. user/nouser

Η επιλογ# #### επιτρ#πει #ναν τυπικ# χρ#στη (#χι ####) να προσαρτ#σει τον αφαιρο#µενο δ#σκο,
αυτ# η επιλογ# χρει#ζεται την ενεργοπο#ηση των επιλογ#ν ######, ###### και #####. Ο χρ#στης
που προσ#ρτησε τον δ#σκο ε#ναι ο µ#νος που µπορε# να τον αποπροσαρτ#σει.

9.3. ########### ### #####µ##### ### ####### ######
######### ###########

Αυτ# το απλ# εργαλε#ο 42σας επιτρ#πει, τον διαχειριστ#, να επιτρ#ψετε στους χρ#στες να #χουν
κοιν#χρηστα τµ#µατα του προσωπικο# τους καταλ#γου /#### σε #να τοπικ# δ#κτυο µε ##### #
####### συστ#µατα.

Βρ#σκεται στο Κ#ντρο Ελ#γχου της ######, στην καρτ#λα Τοπικ#ς ∆#σκος, µε τ#τλο #Μοιραστε#τε
τις κατατµ#σεις του σκληρο# σας δ#σκου#.

Πρ#τα, απαντ#στε στο ερ#τηµα: #Επιθυµε#τε να επιτρ#πεται στους χρ#στες να #χουν κοιν#χρη−
στους καταλ#γους;#, κ#ντε κλικ στο Χωρ#ς κοιν# χρ#ση αν η απ#ντηση ε#ναι #χι για #λους τους
χρ#στες, κλικ στο Επιτρ#ψτε σε #λους τους χρ#στες για να επιτρ#ψετε σε #λους τους χρ#στες και
κ#ντε κλικ στο Προσαρµοσµ#νο αν η απ#ντηση ε#ναι ναι για µερικο#ς χρ#στες και #χι για #λ−
λους. Σε αυτ#ν την περ#πτωση, οι χρηστ#ς που επιτρ#πεται να #χουν κοιν#χρηστους καταλ#γους
θα πρ#πει να αν#κουν στην οµ#δα #########, η οπο#α δηµιουργε#ται αυτ#µατα απ# το σ#στηµα.
Θα ερωτηθε#τε για αυτ# αργ#τερα.

Κ#ντε κλικ στο Εντ#ξει, θα εµφανιστε# µια δε#τερη οθ#νη και θα ερωτηθε#τε να επιλ#ξετε µεταξ#
### και ###. Επιλ#ξτε ### αν στο δ#κτυ# σας #χετε µ#νο συστ#µατα #####, # ### αν στο δ#κτυ# σας

41Μπορε#τε να εκκιν#σετε αυτ# το εργαλε#ο απ# τη γραµµ# εντολ#ν, πληκτρολογ#ντας ######### ########### ως διαχειριστ#ς
συστ#µατος.
42Μπορε#τε να εκκιν#σετε αυτ# το εργαλε#ο απ# τη γραµµ# εντολ#ν, πληκτρολογ#ντας ######### ########### ως ####.

64



υπ#ρχουν συστ#µατα ##### και #######, και πατ#στε Εντ#ξει. Αν απαιτε#ται κ#ποιο πακ#το που
δεν ε#ναι εγκατεστηµ#νο, θα σας ζητηθε# να το εγκαταστ#σετε.

Η διαµ#ρφωση #χει τ#ρα ολοκληρωθε# εκτ#ς και #χετε επιλ#ξει την επιλογ# Προσαρµοσµ#νο. Σε
αυτ#ν την περ#πτωση, #νας επιπλ#ον δι#λογος προτρ#πει τη χρ#ση του #########. Αυτ# το εργα−
λε#ο σας επιτρ#πει να προσθ#σετε τους επιτρεπ#µενους χρ#στες που θα #χουν κοιν#χρηστους κα−
ταλ#γους στην οµ#δα #########. Στην καρτ#λα Χρ#στης, κ#ντε κλικ στο χρ#στη που θ#λετε να
προσθ#σετε στην οµ#δα #########, και στη συν#χεια Επεξεργασ#α στην καρτ#λα Οµ#δες. Επιλ#ξ−
τε την οµ#δα ######### και κ#ντε κλικ στο Εντ#ξει. Για περισσ#τερες πληροφορ#ες σχετικ# µε το
#########, ανατρ#ξτε σε αυτ#ν τη Τµ#µα 7.8, &##201#;Χρ#στες και Οµ#δες&##201#;

#ταν προσθ#τετε #να ν#ο χρ#στη στην οµ#δα #########, θα πρ#πει να αποσυνδεθε#τε
και να επανασυνδεθε#τε #στε να ληφθο#ν υπ#ψη οι τροποποι#σεις.

Στο εξ#ς κ#θε χρ#στης που αν#κει στην οµ#δα ######### µπορε# να επιλ#ξει, στον διαχειριστ#
αρχε#ων, αν το υποστηρ#ζει, τους κοιν#χρηστους καταλ#γους του.

10. ########

Σε αυτ# την οθ#νη µπορε#τε να διαλ#ξετε µεταξ# δι#φορων εργαλε#ων ασφαλε#ας. Πατ#στε σε #να
σ#νδεσµο παρακ#τω για να µ#θετε περισσ#τερα.
########

1. Τµ#µα 10.1, &##201#;####: Ασφ#λεια και #λεγχοι Συστ#µατος&##201#;
Ρυθµ#στε

 
την

 
ασφ#λεια

του
 
συστ#µατος,

 
τις

 
#δειες

 
και

 
τους

 
ελ#γχους

 
ασφαλε#ας

2. Τµ#µα 10.2, &##201#;Ρυθµ#στε το προσωπικ# σας τε#χος προστασ#ας&##201#;
3. Τµ#µα 10.3, &##201#;Ρυθµ#στε την πιστοπο#ηση για τα εργαλε#α ######&##201#;
4. Τµ#µα 10.4, &##201#;Προχωρηµ#νες ρυθµ#σεις για τις διεπαφ#ς δικτ#ου και το τε#χος προ−

στασ#ας&##201#;
5. Τµ#µα 10.5, &##201#;Γονικ#ς #λεγχος&##201#;

10.1. MSEC: ######## ### ####### #####µ####
#######

10.1.1. ##########

Το #######43 ε#ναι #να γραφικ# περιβ#λλον χρ#στη για το #### που σας επιτρ#πει την διαµ#ρφωση
της ασφ#λειας του συστ#µατ#ς σας β#σει δυο προσεγγ#σεων:

• Ορ#ζει την συµπεριφορ# του συστ#µατος, το #### επιβ#λει τροποποι#σεις στο σ#στηµα ο#τως
#στε να το καταστ#σει περισσ#τερο ασφαλ#ς.

• Πραγµατοποιε# αυτ#µατα περιοδικο#ς ελ#γχους στο σ#στηµα ο#τως #στε να σας προειδοποιε#
#ταν κ#τι φα#νεται ως επικ#νδυνο.

Το #### χρησιµοποιε# τον σχεδιασµ# των #επιπ#δων ασφ#λειας# τα οπο#α σκοπε#ουν στη διαµ#ρ−
φωση εν#ς συν#λου αδει#ν που θα ελ#γχονται για αλλαγ#ς # επιβολ#ς. Μερικ#ς απ# αυτ#ς προ−

43Μπορε#τε να εκκιν#σετε αυτ# το εργαλε#ο απ# τη γραµµ# εντολ#ν, πληκτρολογ#ντας ####### ως διαχειριστ#ς συστ#µατος.
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τε#νονται απ# την ######, αλλ# µπορε#τε να καθορ#σετε τα δικ# σας προσαρµοσµ#να επ#πεδα
ασφ#λειας.

10.1.2. ####### ###########

∆ε#τε το παραπ#νω στιγµι#τυπο

Η πρ#τη καρτ#λα εµφαν#ζει τον κατ#λογο µε τα εργαλε#α ασφ#λειας µε #να κουµπ# στα δεξι# για
την διαµ#ρφωσ# τους:

• Τε#χος προστασ#ας: µπορε# να προσπελαστε# και στο ΚΕ# / Ασφ#λεια / Ρυθµ#στε το προσωπικ#
σας τε#χος προστασ#ας

• Ενηµερ#σεις: υπ#ρχει επ#σης στο ΚΕ# / ∆ιαχε#ριση του λογισµικο# / Ενηµ#ρωση του συστ#µα−
τος

• Και το #### συνοδευ#µενο µε µερικ#ς πληροφορ#ες:
# ενεργοποιηµ#νο # #χι
# Το διαµορφωµ#νο επ#πεδο ασφ#λειας
# την ηµεροµην#α των τελευτα#ων περιοδικ#ν ελ#γχων και #να κουµπ# για την προβολ# µιας

λεπτοµερο#ς αναφορ#ς και ακ#µα #να κουµπ# για την #µεση εκτ#λεση των ελ#γχων.

10.1.3. ####### ###µ##### #########

Με κλικ στην δε#τερη καρτ#λα # στο κουµπ# ∆ιαµ#ρφωση της Ασφ#λειας, εµφαν#ζεται η παρακ#τω
οθ#νη:

10.1.3.1. ####### ####### #########

Επ#πεδα ασφ#λειας:

Αφο# #χετε επιλ#ξει το πλα#σιο Ενεργοπο#ηση του ####, αυτ# η καρτ#λα σας επιτρ#πει µε διπλ#
κλικ να επιλ#ξετε το επ#πεδο ασφ#λειας το οπο#ο εµφαν#ζεται µε #ντονα γρ#µµατα. Αν το πλα#σιο
δεν ε#ναι επιλεγµ#νο, η ιδι#τητα του επιπ#δου θα ε#ναι #καν#να#. Ε#ναι διαθ#σιµα τα παρακ#τω
επ#πεδα:

1. Το επ#πεδο Καν#να. Αυτ# το επ#πεδο χρησιµοποιε#ται #ταν δεν επιθυµε#τε την χρ#ση του
#### για τους ελ#γχους ασφαλε#ας του συστ#µατος, και επιθυµε#τε την ενεργοπο#ησ# του κα−
τ# βο#ληση. Απενεργοποιε# #λους τους ελ#γχους ασφαλε#ας και αναιρε# κ#θε περιορισµ# #
φραγµ# στη διαµ#ρφωση και τις ρυθµ#σεις του συστ#µατος . Παρακαλ# χρησιµοποι#στε αυτ#
το επ#πεδο µ#νο αν ε#στε σε θ#ση να γνωρ#ζετε τι κ#νετε, δι#τι θα καταστ#σει το σ#στηµα
ευ#λωτο σε επιθ#σεις.

2. Επ#πεδο ########. Αυτ# ε#ναι το εξ ορισµο# επ#πεδο και προορ#ζεται στον µ#σο χρ#στη. Πε−
ριορ#ζει µερικ#ς ρυθµ#σεις του συστ#µατος και εκτελε# καθηµεριν# ελ#γχους ασφαλε#ας για
τον εντοπισµ# αλλαγ#ν στα αρχε#α του συστ#µατος, στους λογαριασµο#ς και σε ευ#λωτες
#δειες καταλ#γων. Αυτ# το επ#πεδο ε#ναι παραπλ#σιο των επιπ#δων 2 και 3 απ# παλαι#τερες
εκδ#σεις του ####.

3. Επ#πεδο ######. Αυτ# το επ#πεδο προορ#ζεται για την σ#γουρη διασφ#λιση του συστ#µατος
εν# παραµ#νει χρησιµοποι#σιµο. Περιορ#ζει επιπλ#ον τις #δειες του συστ#µατος και εκτελε#
περισσ#τερους περιοδικο#ς ελ#γχους. Ωστ#σο η πρ#σβαση στο σ#στηµα ε#ναι περισσ#τερο
περιορισµ#νη. Αυτ# το επ#πεδο ε#ναι παραπλ#σιο των επιπ#δων 4 (Υψηλ#) και 5 (Παρανο#κ#)
απ# παλαι#τερες εκδ#σεις του ####.

4. Παρ#λληλα µε αυτ# τα επ#πεδα, παρ#χεται επιπλ#ον διεργασιοστρεφ#ς ασφ#λεια, #πως τα επ#−
πεδα ########## , ######### και ####### . Αυτ# τα επ#πεδα αποσκοπο#ν στην προδιαµ#ρφωση
της ασφ#λειας του συστ#µατος β#σει των συνηθ#στερων περιπτ#σεων χρ#σης.
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5. Τα τελευτα#α δυο επ#πεδα ονοµαζ#µενα #####_#####  και #####_###### δεν ε#ναι ακριβ#ς
επ#πεδα ασφαλε#ας αλλ# περισσ#τερο εργαλε#α περιοδικ#ν ελ#γχων µ#νο.

Αυτ# τα επ#πεδα αποθηκε#ονται στο etc/security/msec/level.<levelname>. Μπορε#τε να ορ#σετε τα
δικ# σας επ#πεδα ασφ#λειας, να τα αποθηκε#σετε σε συγκεκριµ#να αρχε#α µε την ονοµασ#α
level.<levelname>, τοποθετηµ#να στον φ#κελο etc/security/msec/.. Αυτ# η λειτουργ#α προορ#ζεται σε
ειδ#µονες χρ#στες οι οπο#οι χρει#ζονται #να προσαρµοσµ#νο # πιο ασφαλ#ς διαµ#ρφωση συστ#−
µατος.

#χετε υπ#ψιν #τι οι τροποποιηµ#νες απ# τον χρ#στη παρ#µετροι αντικαθιστο#ν τις εξ
ορισµο# ρυθµ#σεις του επιπ#δου.

Ειδοποι#σεις Ασφαλε#ας:

Αν επιλ#ξετε το πλα#σιο Αποστολ# των συναγερµ#ν ασφαλε#ας µ#σω ηλεκτρονικ#ς αλληλογρα−
φ#ας στον:, οι συναγερµο# ασφαλε#ας του #### θα στ#λνονται µ#σω τοπικ#ς η# αλληλογραφ#ας
στον διαχειριστ# ασφ#λειας που προσδιορ#ζεται στο παραπλ#σιο πεδ#ο. Μπορε#τε να συµπληρ#−
σετε ε#τε #ναν τοπικ# χρ#στη ε#τε µια πλ#ρης διε#θυνση ηλ. αλληλογραφ#ας (η τοπικ# αλληλο−
γραφ#α και ο διαχειριστ#ς αλληλογραφ#ας θα πρ#πει να #χουν ρυθµιστε# αναλ#γως). Εν τ#λει,
µπορε#τε να λ#βετε τους συναγερµο#ς ασφαλε#ας απευθε#ας στην επιφ#νεια εργασ#ας. Επιλ#ξτε
το σχετικ# πλα#σιο για να το ενεργοποι#σετε.

Συνιστ#ται να ενεργοποι#σετε την επιλογ# των συναγερµ#ν ασφαλε#ας ο#τως #στε
να ειδοποι#σετε #µεσα τον διαχειριστ# του συστ#µατος για ενδεχ#µενα προβλ#µατα
ασφαλε#ας. ∆ιαφορετικ#, ο διαχειριστ#ς θα πρ#πει αν τακτ# χρονικ# διαστ#µατα να
ελ#γχει τα αρχε#α των καταγραφ#ν διαθ#σιµα στο /var/log/security.

Επιλογ#ς ασφαλε#ας:

Η δηµιουργ#α εν#ς προσαρµοσµ#νου επιπ#δου δεν ε#ναι ο µ#νος τρ#πος προσαρµογ#ς της ασφ#−
λειας του υπολογιστ#, µπορε#τε επ#σης να χρησιµοποι#σετε τις καρτ#λες που παρουσι#ζονται εδ#
ο#τως #στε να αλλ#ξετε οποιαδ#ποτε επιλογ# επιθυµε#τε. Η τρ#χουσα διαµ#ρφωση του #### βρ#−
σκεται στην διαδροµ# /etc/security/msec/security.conf. Αυτ# το αρχε#ο περι#χει το #νοµα του τρ#χο−
ντος επιπ#δου και µια λ#στα µε #λες τις τροποποι#σεις των επιλογ#ν.

10.1.3.2. ####### ######### #####µ####

Αυτ# η καρτ#λα εµφαν#ζει στην κολ#να της αριστερ#ς πλευρ#ς #λες τις επιλογ#ς ασφαλε#ας, στο
κ#ντρο µια περιγραφ#, και στην δεξι# στ#λη τις τρ#χουσες τιµ#ς.

Για να τροποποι#σετε µια επιλογ#, κ#ντε διπλ# κλικ σε αυτ#ν και θα εµφανιστε# #να ν#ο παρ#θυρο
(δε#τε στο παρακ#τω στιγµι#τυπο). Σε αυτ# εµφαν#ζεται το #νοµα, µια σ#ντοµη περιγραφ#, οι τρ#−
χουσες και οι εξ ορισµο# τιµ#ς, και #νας αναπτυσσ#µενος κατ#λογος #που µπορε#τε να επιλ#ξετε
µια ν#α τιµ#. Κ#ντε κλικ στο Εντ#ξει για να επικυρ#σετε την επιλογ# σας.

Μην ξεχ#σετε κατ# την #ξοδο του ####### να αποθηκε#σετε οριστικ# την διαµ#ρφωσ#
σας µ#σω του µενο# Αρχε#ο #> Αποθ#κευση της διαµ#ρφωσης. Αν #χετε αλλ#ξει τις
ρυθµ#σεις, το ####### σας επιτρ#πει την προεπισκ#πηση των αλλαγ#ν πριν την απο−
θ#κευσ# τους.
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10.1.3.3. ######## #######

Αυτ# η καρτ#λα εµφαν#ζει #λες τις επιλογ#ς του δικτ#ου και οι λειτουργ#ες ε#ναι παρ#µοιες µε
αυτ#ς της προηγο#µενης καρτ#λας

10.1.3.4. ####### ########## #######

Οι περιοδικο# #λεγχοι #χουν ως σκοπ# να πληροφορο#ν τον διαχειριστ# του συστ#µατος µ#σω των
συναγερµ#ν ασφαλε#ας #λων των καταστ#σεων που το #### θεωρε# εν δυν#µει επικ#νδυνες.

Αυτ# η καρτ#λα εµφαν#ζει #λους τους πραγµατοποιηµ#νους περιοδικο#ς ελ#γχους του #### και
την συχν#τητ# τους (αν το πλα#σιο Ενεργοπο#ηση των περιοδικ#ν ελ#γχων ασφαλε#ας ε#ναι ενερ−
γοποιηµ#νο). Η αλλαγ# των ρυθµ#σεων γ#νεται #πως και στις προηγο#µενες καρτ#λες.

10.1.3.5. ####### ##########

Μερικ#ς φορ#ς οι συναγερµο# αφορο#ν γνωστοποιηµ#νες και θεµιτ#ς καταστ#σεις. Σε αυτ#ς τις
περιπτ#σεις η αποστολ# των µηνυµ#των ασφαλε#ας στον διαχειριστ# ε#ναι ανο#σια και χρονο−
φθ#ρα. Αυτ# η καρτ#λα σας επιτρ#πει να δηµιουργ#σετε #σες εξαιρ#σεις επιθυµε#τε ο#τως #στε να
αποφ#γετε τους ανεπιθ#µητους συναγερµο#ς. Κατ# την πρ#τη εκτ#λεση του #### δεν υπ#ρχουν εξ
ορισµο# εξαιρ#σεις. Το παρακ#τω στιγµι#τυπο εµφαν#ζει τ#σσερις εξαιρ#σεις.

Για να δηµιουργ#σετε µια εξα#ρεση, κ#ντε κλικ στο κουµπ# Προσθ#κη εν#ς καν#να

Επιλ#ξτε τους επιθυµητο#ς περιοδικο#ς ελ#γχους απ# τον αναπτυσσ#µενο κατ#λογο µε την ονο−
µασ#α #λεγχος και στη συν#χεια εισαγ#γετε την Εξα#ρεση στην περιοχ# του κειµ#νου. Η προσθ#−
κη µιας εξα#ρεσης φυσικ# δεν ε#ναι οριστικ#, µπορε#τε ε#τε να την διαγρ#ψετε µ#σω του κουµπιο#
∆ιαγραφ# της καρτ#λας των Εξαιρ#σεων # να την τροποποι#σετε µε διπλ# κλικ.

10.1.3.6. ######

Αυτ# η καρτ#λα προορ#ζεται για τον #λεγχο και την εν#σχυση των αδει#ν των αρχε#ων και των
καταλ#γων.

#πως και µε την ασφ#λεια, το #### διαθ#τει διαφορετικ# επ#πεδα αδει#ν (τυπικ#, ασφαλ#ς, ...), τα
οπο#α ενεργοποιο#νται αντιστο#χως µε το επιλεγµ#νο επ#πεδο ασφαλε#ας. Μπορε#τε να δηµιουρ−
γ#σετε τα δικ# σας προσαρµοσµ#να επ#πεδα ασφαλε#ας, και να τα αποθηκε#σετε σε ιδια#τερα αρ−
χε#α µε την ονοµασ#α perm.<levelname>  και να τα τοποθετ#σετε στον κατ#λογο etc/security/msec/.
Αυτ# η λειτουργ#α απευθ#νετε σε ειδ#µονες χρ#στες οι οπο#οι χρει#ζονται µια προσαρµοσµ#νη
διαµ#ρφωση. Μπορε#τε επ#σης να χρησιµοποι#σετε την καρτ#λα που παρουσι#ζεται εδ# για να
αλλ#ξετε τις #δειες που επιθυµε#τε. Η τρ#χουσα διαµ#ρφωση αποθηκε#εται στο /etc/security/msec/
perms.conf. Αυτ# το αρχε#ο περι#χει τον κατ#λογο #λων των πραγµατοποιηµ#νων τροποποι#σεων
στις #δειες.

Οι εξ ορισµο# #δειες εµφαν#ζονται ως µια λ#στα καν#νων (#νας καν#νας αν# γραµµ#). Στην αρι−
στερ# πλευρ# θα βρε#τε το αρχε#ο # τον φ#κελο που αφορ# ο καν#νας, τον ιδιοκτ#τη, την οµ#δα
και τις #δειες που αποδ#δονται απ# τον καν#να. Αν για #ναν καν#να:

• το πλα#σιο Εξαναγκασµ#ς δεν ε#ναι επιλεγµ#νο, το #### ελ#γχει µ#νο αν οι καθορισµ#νες #δειες
του καν#να λαµβ#νονται υπ#ψη διαφορετικ# στ#λνει #ναν συναγερµ#, χωρ#ς να κ#νει κ#ποια
τροποπο#ηση.
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• το πλα#σιο Εξαναγκασµ#ς ε#ναι επιλεγµ#νο, τ#τε το #### θα ελ#γξει αν οι #δειες του καν#να
λαµβ#νονται υπ#ψη στον πρ#το περιοδικ# #λεγχο και θα αντικαταστ#σει τις #δειες.

Για να τεθε# σε λειτουργ#α θα πρ#πει να #χει διαµορφωθε# αναλ#γως η επιλογ#
#####_##### στην καρτ#λα των περιοδικ#ν ελ#γχων.

Για να δηµιουργ#σετε #να ν#ον καν#να, κ#ντε κλικ στο κουµπ# Προσθ#κη εν#ς καν#να και συ−
µπληρ#στε τα πεδ#α #πως φα#νεται στο παρακ#τω παρ#δειγµα. Μπορε#τε να χρησιµοποι#σετε το
σ#µβολο υποκατ#στασης # στο πεδ#ο Αρχε#ο. Το ######### σηµα#νει #τι δεν γ#νεται καµι# τρο−
ποπο#ηση.

Για να επικυρ#στε την επιλογ# κ#ντε κλικ στο Εντ#ξει και µην ξεχ#σετε εγκαταλε#ποντας να απο−
θηκε#σετε οριστικ# την διαµ#ρφωσ# σας µ#σω του µενο# Αρχε#ο #> Αποθ#κευση της διαµ#ρφω−
σης. Αν #χετε αλλ#ξει τις ρυθµ#σεις, το ####### σας επιτρ#πει την προεπισκ#πηση των αλλαγ#ν
πριν την αποθ#κευσ# τους.

Μπορε#τε επ#σης να δηµιουργ#σετε # να τροποποι#σετε τους καν#νες επεξεργ#ζοντας
το αρχε#ο της διαµ#ρφωσης /etc/security/msec/perms.conf.

Οι αλλαγ#ς στην καρτ#λα των αδει#ν (# απευθε#ας απ# το αρχε#ο της διαµ#ρφω−
σης) λαµβ#νονται υπ#ψιν κατ# τον πρ#το περιοδικ# #λεγχο (ανατρ#ξτε στην επιλο−
γ# #####_##### στην καρτ#λα των περιοδικ#ν ελ#γχων). Αν θ#λετε να ληφθο#ν υπ#ψη
#µεσα, χρησιµοποι#στε την εντολ# ######### σε #να τερµατικ# µε δικαι#µατα διαχει−
ριστ#. Προηγουµ#νως µπορε#τε να χρησιµοποι#σετε την εντολ# ######### ## ο#τως
#στε να γνωρ#ζετε τις #δειες που θα τροποποιηθο#ν µ#σω της εντολ#ς #########.

Μην ξεχν#τε #τι αν τροποποι#σετε τις #δειες σε #να τερµατικ# # στον διαχειριστ# αρ−
χε#ων, για #να αρχε#ο του οπο#ου το πλα#σιο Εξαναγκασµ#ς ε#ναι επιλεγµ#νο στην
καρτ#λα των αδει#ν, το ####### θα επαναγρ#ψει τις παλαι#ς ρυθµ#σεις µετ# απ# λ#γο,
αν#λογα µε την διαµ#ρφωση των επιλογ#ν #####_##### και #####_#####_####### στην
καρτ#λα των περιοδικ#ν ελ#γχων.

10.2. ###µ#### ## ######### ### ###### ##########
############

Αυτ# το εργαλε#ο44 θα το βρε#τε στην εν#τητα #Ασφ#λεια# στο Κ#ντρο Ελ#γχου ######, µε την
περιγραφ# #Ρυθµ#στε το προσωπικ# σας τε#χος προστασ#ας#. Παραµ#τρους του #διου εργαλε#ου
µπορε#τε να βρε#τε και µ#σω του #λλου εργαλε#ου στην #δια καρτ#λα #Ρυθµ#στε την ασφ#λεια
του συστ#µατος, τις #δειες και τους ελ#γχους ασφαλε#ας#.

Με την εγκατ#σταση της ###### συµπεριλαµβ#νεται και #να βασικ# τε#χος προστασ#ας. #λες οι
εισερχ#µενες συνδ#σεις φρ#ζονται αν δεν επιτρ#πονται απ# το τε#χος προστασ#ας. Στην πρ#τη
οθ#νη παραπ#νω, µπορε#τε να επιλ#ξετε τις υπηρεσ#ες για τις οπο#ες οι εξωτερικ#ς απ#πειρες σ#ν−
δεσης θα γ#νονται αποδεκτ#ς. Για την ασφ#λει# σας αποεπιλ#ξτε το πρ#το πλα#σιο # #λα (χωρ#ς
τε#χος προστασ#ας) # εκτ#ς και αν επιθυµε#τε την απενεργοπο#ηση του τε#χους προστασ#ας, και
την επιλογ# των αναγκα#ων υπηρεσι#ν µ#νο.

44Μπορε#τε να εκκιν#σετε αυτ# το εργαλε#ο απ# τη γραµµ# εντολ#ν, πληκτρολογ#ντας ############ ως διαχειριστ#ς συστ#µατος.
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Μπορε#τε να εισαγ#γετε τον αριθµ# θ#ρας που θ#λετε να ανο#ξετε χειροκ#νητα. Κ#ντε κλικ στο
Για προχωρηµ#νους και θα ανο#ξει #να ν#ο παρ#θυρο. Στο πεδ#ο #λλες θ#ρες, καταχωρ#στε τις
επιθυµητ#ς θ#ρες σ#µφωνα µε αυτ# τα παραδε#γµατα:

80/### : ανο#γει τη θ#ρα 80 πρωτ#κολλο ###

24000:24010/### : ανο#γει #λες τις θ#ρες απ# 24000 µ#χρι 24010 πρωτ#κολλο ###

Οι θ#ρες στη λ#στα θα πρ#πει να διαχωρ#ζονται µε κεν#.

Αν το πλα#σιο Καταγραφ# των µηνυµ#των του τε#χους προστασ#ας στις καταγραφ#ς συστ#µατος
ε#ναι επιλεγµ#νο, τα µην#µατα του τε#χους προστασ#ας θα καταγρ#φονται στις καταγραφ#ς συ−
στ#µατος.

Αν δεν τρ#χετε συγκεκριµ#νες υπηρεσ#ες (εξυπηρετητ# ιστο# # αλληλογραφ#ας, δια−
µοιρασµ# αρχε#ων, ...) µπορε#τε απλ# να µην επιλ#ξετε κ#ποια υπηρεσ#α, κ#τι το
οπο#ο και συνιστ#ται, δεν θα σας εµποδ#σει τη σ#νδεση µε το διαδ#κτυο.

Στην επ#µενη οθ#νη µπορε#τε να ρυθµ#σετε τις επιλογ#ς του διαδραστικο# τε#χους προστασ#ας.
Αυτ# το χαρακτηριστικ# σας επιτρ#πει να ειδοποιε#στε για απ#πειρες σ#νδεσης αν #χει επιλεγε#
τουλ#χιστον το πρ#το πλα#σιο Χρ#ση του διαδραστικο# τε#χους προστασ#ας. Επιλ#ξτε το δε#τερο
πλα#σιο για να ειδοποιε#στε αν οι θ#ρες σαρ#νονται µε στ#χο τον εντοπισµ# εν#ς ελαττ#µατος και
την διε#σδυση στον υπολογιστ# σας. Κ#θε πλα#σιο εφεξ#ς του τρ#του πλαισ#ου αντιστοιχε# σε
µια ανοιγµ#νη θ#ρα σε µια απ# τις δυο προηγο#µενες οθ#νες. Στο παρακ#τω στιγµι#τυπο µπορο#µε
να δο#µε δυο τ#τοια πλα#σια: εξυπηρετητ#ς ### και 80:150/###. Επιλ#ξτε τα #στε να ειδοποιε#στε
κ#θε φ#ρα που γ#νεται µια απ#πειρα σ#νδεσης σε αυτ#ς τις θ#ρες.

Οι προειδοποι#σεις εµφαν#ζονται σε αναδυ#µενα µην#µατα απ# τη µικροεφαρµογ# δικτ#ου.

Στην τελευτα#α οθ#νη, επιλ#ξτε τις διεπαφ#ς δικτ#ου συνδεδεµ#νες µε το διαδ#κτυο που θα προ−
στατε#ονται. Μετ# την αποδοχ# κ#νοντας κλικ στο Εντ#ξει, γ#νεται λ#ψη των απαρα#τητων πα−
κ#των.

Αν δεν ξ#ρετε τι να επιλ#ξετε, ανατρ#ξτε στο Κ#ντρο Ελ#γχου ###### στην καρτ#λα
∆#κτυο & ∆ιαδ#κτυο, Ρ#θµιση µιας ν#ας διεπαφ#ς δικτ#ου.

10.3. ###µ#### ### ########### ### ## ######## Mageia
#######

Αυτ# το εργαλε#ο45 βρ#σκεται στο Κ#ντρο Ελ#γχου ###### και στην καρτ#λα Ασφ#λεια

Επιτρ#πει την αν#θεση αδει#ν στους τυπικο#ς χρ#στες #στε να πραγµατοποιο#ν διεργασ#ες αρµο−
διοτ#των διαχειριστ#.

Κ#ντε κλικ στο µικρ# β#λος πριν το αντικε#µενο που επιθυµε#τε να αναπτ#ξετε:

Τα περισσ#τερα απ# τα διαθ#σιµα εργαλε#α στο Κ#ντρο Ελ#γχου ###### εµφαν#ζονται στην αρι−
στερ# πλευρ# του παραθ#ρου (βλ#πετε στο στιγµι#τυπο ανωτ#ρω) και για κ#θε εργαλε#ο, µια ανα−
πτυσσ#µενη λ#στα στη δεξι# πλευρ# σας σας προσφ#ρει την επιλογ# µεταξ# των:

45Μπορε#τε να εκκιν#σετε αυτ# το εργαλε#ο απ# τη γραµµ# εντολ#ν, πληκτρολογ#ντας ####### ως διαχειριστ#ς συστ#µατος.
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• Εξ ορισµο#: Η λειτουργ#α εκκ#νησης εξαρτ#ται απ# το επιλεγµ#νο επ#πεδο ασφαλε#ας. Ανα−
τρ#ξτε στην #δια καρτ#λα στο Κ#ντρο Ελ#γχου, στο εργαλε#ο #Ρυθµ#στε την ασφ#λεια του συ−
στ#µατος, τις #δειες και τους ελ#γχους ασφαλε#ας#.

• Κωδικ#ς πρ#σβασης χρ#στη: Ο κωδικ#ς πρ#σβασης χρ#στη ερωτ#ται πριν την εκτ#λεση του ερ−
γαλε#ου.

• Κωδικ#ς πρ#σβασης διαχειριστ#: Ο κωδικ#ς πρ#σβασης διαχειριστ# ερωτ#ται πριν την εκτ#λεση
του εργαλε#ου.

• Χωρ#ς κωδικ# πρ#σβασης: Εκτ#λεση του εργαλε#ου χωρ#ς ερ#τηση για τον κωδικ# πρ#σβασης.

10.4. #######µ#### ###µ##### ### ### ######## ####### ### ## ######
##########

############

Αυτ# η σελ#δα δεν #χει συγγραφε# ακ#µα λ#γω ελλειπουσ#ν πηγ#ν. Αν πιστε#ετε #τι µπορε#−
τε να συγγρ#ψετε #να εγχειρ#διο, παρακαλ# επικοινων#στε µε την οµ#δα τεκµηρ#ωσης [#####://
####.######.###/##/#############_####]. Ευχαριστο#µε εκ των προτ#ρων.

Μπορε#τε να εκκιν#σετε αυτ# το εργαλε#ο απ# τη γραµµ# εντολ#ν, πληκτρολογ#ντας ############
ως διαχειριστ#ς συστ#µατος.

10.5. ####### #######
#########

Αυτ# το εργαλε#ο46 βρ#σκεται στο Κ#ντρο Ελ#γχου ######, και στην καρτ#λα Ασφ#λεια, µε τον
τ#τλο Γονικ#ς #λεγχος. Αν δεν το βλ#πετε, θα πρ#πει να εγκαταστ#σετε το πακ#το ######### (δεν
ε#ναι εγκατεστηµ#νο εξ ορισµο#).

10.5.1. ##########

Το ######### ε#ναι #νας ε#κολος τρ#πος διαµ#ρφωσης γονικο# ελ#γχου στον υπολογιστ# σας, #στε
να περιορ#σετε τις εν#ργειες των χρηστ#ν, και σε ποιο δι#στηµα της ηµ#ρας. Το ######### #χει
τρ#α χρ#σιµα χαρακτηριστικ#:

• Περιορ#ζει την πρ#σβαση στο διαδ#κτυο αν# χρ#στη και σε προκαθορισµ#νο χρ#νο της ηµ#−
ρας. Αυτ# γ#νεται µ#σω του τε#χους προστασ#ας ######### το οπο#ο ε#ναι ενσωµατωµ#νο στη
######.

• Φρ#σσει την εκτ#λεση συγκεκριµ#νων εντολ#ν αν# χρ#στη #στε αυτο# οι χρ#στες να µπορο#ν
να εκτελο#ν µ#νο #τι εσε#ς ορ#ζετε.

• Περιορ#ζει την πρ#σβαση σε ιστοσελ#δες, χειροκ#νητα µ#σω µα#ρης και λευκ#ς λ#στας, αλλ#
και δυναµικ# β#σει του περιεχοµ#νου της ιστοσελ#δας. Για να το πραγµατοποι#σει κ#νει χρ#ση
του ανοιχτο# κ#δικα και πρωταγωνιστ# στον γονικ# #λεγχο, ############.

10.5.2. ###µ###### ### ####### #######

Αν στον υπολογιστ# σας #χετε κατατµ#σεις µορφοποιηµ#νες σε ###2, ###3, # ########,
θα εµφανιστε# #να αναδυ#µενο παρ#θυρο για τη διαµ#ρφωση ### στις κατατµ#σεις

46Μπορε#τε να εκκιν#σετε αυτ# το εργαλε#ο απ# τη γραµµ# εντολ#ν, πληκτρολογ#ντας ######### ως διαχειριστ#ς συστ#µατος.
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σας. ### σηµα#νει Λ#στες Ελ#γχου Προσπ#λασης ( ###### ####### #####), και ε#ναι
#να χαρακτηριστικ# του πυρ#να ##### το οπο#ο επιτρ#πει τον περιορισµ# της προ−
σπ#λασης µεµονωµ#νων αρχε#ων αν# χρ#στη. Το ### ε#ναι ενσωµατωµ#νο στους τ#−
πους συστηµ#των αρχε#ων ###4 και #####, αλλ# θα πρ#πει να ενεργοποιηθε# µ#σω
µιας επιλογ#ς για τα συστ#µατα αρχε#ων ###2, ###3, # ########. Αν επιλ#ξετε #Ναι#
το ######### θα διαµορφ#σει την υποστ#ριξη ### σε #λες τις κατατµ#σεις σας, και θα
σας προτε#νει την επανεκκ#νηση του υπολογιστ#.

Ενεργοπο#ηση του γονικο# ελ#γχου: Ενεργοποιε# τον γονικ# #λεγχο και την πρ#σβαση στην καρ−
τ#λα Φραγ# προγραµµ#των.

Αποκλεισµ#ς #λης της κ#νησης δικτ#ου: Αποκλεισµ#ς της πρ#σβασης σε #λες τις ιστοσελ#δες εκτ#ς
αυτ#ν της λευκ#ς λ#στας. ∆ιαφορετικ#, επιτρ#πεται η πρ#σβαση σε #λες τις ιστοσελ#δες εκτ#ς αυ−
τ#ν στη µα#ρη λ#στα.

Πρ#σβαση χρ#στη: Οι χρ#στες στην αριστερ# στ#λη θα #χουν περιορισµ#νη πρ#σβαση β#σει των
καθορισµ#ν σας. Οι χρ#στες στη δεξι# στ#λη δεν #χουν περιορισµ# πρ#σβασης, µπορε#τε #τσι να
επιτρ#ψετε στους εν#λικους χρ#στες την πλ#ρη πρ#σβαση. Επιλ#ξτε #ναν χρ#στη στην αριστερ#
στ#λη και κ#ντε κλικ στο Προσθ#κη για να τον προσθ#σετε ως επιτρεπ#µενο. Επιλ#ξτε #ναν χρ#−
στη απ# τη δεξι# στ#λη και κ#ντε κλικ στο Αφα#ρεση για να τον αφαιρ#σετε απ# τη στ#λη των
επιτρεποµ#νων.

Ελεγκτ#ς χρ#νου: Η πρ#σβαση στο διαδ#κτυο επιτρ#πεται µε περιορισµο#ς µεταξ# του χρ#νου
#ναρξης και Τερµατισµο#. Ε#ναι εντελ#ς φραγµ#νη εκτ#ς του συγκεκριµ#νου χρονικο# διαστ#µα−
τος.

10.5.2.1. #####/##### #####

Εισ#γετε το ### της ιστοσελ#δας στο πρ#το πεδ#ο στην κορυφ# και κ#ντε κλικ στο κουµπ# Προ−
σθ#κη#.

10.5.2.2. ########µ## ######µµ####

Αποκλεισµ#ς καθορισµ#νων εφαρµογ#ν: Ενεργοποιε# τη χρ#ση ### για τον περιορισµ# προσπ#λα−
σης συγκεκριµ#νων εφαρµογ#ν. Καταχωρ#στε την πλ#ρη διαδροµ# της εφαρµογ#ς που επιθυµε#τε
τον αποκλεισµ# πρ#σβασης.

Λ#στα επιτρεποµ#νων χρηστ#ν: Οι χρ#στες που εµφαν#ζονται στη δεξι# στ#λη δεν θα υφ#σταντο
### αποκλεισµ#.

11. ########

Σε αυτ# την οθ#νη µπορε#τε να διαλ#ξετε µεταξ# δι#φορων εργαλε#ων για να ρυθµ#σετε τα β#µατα
εκκ#νησης. Πατ#στε σε #ναν σ#νδεσµο παρακ#τω για να µ#θετε περισσ#τερα.
###µ#### ## ###### #########

1. Τµ#µα 11.1, &##201#;Ρυθµ#στε την αυτ#µατη σ#νδεση χρ#στη&##201#;

2. Τµ#µα 11.2, &##201#;Ρυθµ#στε την εκκ#νηση του υπολογιστ#&##201#;

3. Τµ#µα 11.3, &##201#;Ρυθµ#στε τον διαχειριστ# σ#νδεσης χρηστ#ν&##201#;

11.1. ###µ#### ### ####µ### ####### ######
#############
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Αυτ# το εργαλε#ο 47 σας επιτρ#πει την αυτ#µατη σ#νδεση εν#ς χρ#στη, χωρ#ς να ερωτηθε# για τον
κωδικ# πρ#σβασης. Συν#θως εξυπηρετε# #ταν υπ#ρχει µ#νο #νας χρ#στης στο µηχ#νηµα.

Θα το βρε#τε στην καρτ#λα Εκκ#νηση στο Κ#ντρο Ελ#γχου ###### µε την ονοµασ#α #Ρ#θµιση της
αυτ#µατης εκκ#νησης χρ#στη#.

Τα κουµπι# ελ#γχου ε#ναι ευν#ητα:

Επιλ#ξτε την #Εκτ#λεση του γραφικο# περιβ#λλοντος κατ# την εκκ#νηση του συστ#µατος#, αν
επιθυµε#τε την εκκ#νηση του συστ#µατος γραφικο# περιβ#λλοντος # ###### ###### κατ# την εκ−
κ#νηση. ∆ιαφορετικ#, το σ#στηµα θα εκκινηθε# σε λειτουργ#α κειµ#νου (χωρ#ς γραφικ# περιβ#λ−
λον). Αυτ# µπορε# να πραγµατοποιηθε# χειροκ#νητα εκτελ#ντας την εντολ# ######## # ##########
##### ###.

Αν η πρ#τη επιλογ# ε#ναι επιλεγµ#νη, προσφ#ρονται #λλες δυο επιλογ#ς# #χι δεν επιθυµ# την αυ−
τ#µατη σ#νδεση, αν επιθυµε#τε τη σ#νδεση σε κ#θε εκκ#νηση µε το #νοµα χρ#στη και τον κωδικ#
πρ#σβασης # επιλ#ξτε Ναι, επιθυµ# την αυτ#µατη σ#νδεση. Σε αυτ#ν την περ#πτωση, θα πρ#πει
να παρ#σχετε το προεπιλεγµ#νο #νοµα χρ#στη και το εξ ορισµο# Γραφικ# περιβ#λλον.

11.2. ###µ#### ### ######## ### ##########
########

Αν χρησιµοποιε#τε #να σ#στηµα #### αντ# για ####, το περιβ#λλον χρ#στη ε#ναι ελαφρ#ς διαφο−
ρετικ# #πως το πρ#γραµµα εκκ#νησης το σ#στηµα κατ#τµησης ### (###).

Αυτ# το εργαλε#ο 48 σας επιτρ#πει να διαµορφ#σετε τις επιλογ#ς εκκ#νησης (επιλογ# του προγρ#µ−
µατος εκκ#νησης, ορισµ#ς κωδικο# πρ#σβασης, την προκαθορισµ#νη εκκ#νηση, κλπ)

Θα το βρε#τε στην καρτ#λα Εκκ#νηση στο Κ#ντρο Ελ#γχου ###### µε την ονοµασ#α #Ρ#θµιση της
εκκ#νησης του συστ#µατος#.

Μην χρησιµοποι#σετε αυτ# το εργαλε#ο αν δεν ξ#ρετε τι πραγµατικ# κ#νετε. Αλλ#ζο−
ντας µερικ#ς ρυθµ#σεις µπορε# να εµποδισθε# η οµαλ# εκκ#νηση του υπολογιστ#!

Στην πρ#τη εν#τητα που ονοµ#ζεται Πρ#γραµµα εκκ#νησης, αν χρησιµοποιε#τε #### ε#ναι εφικτ#
να επιλ#ξετε το Πρ#γραµµα εκκ#νησης που θα χρησιµοποιε#ται, ####2 # ####, και αν θα χρησι−
µοποι#σετε γραφικ# περιβ#λλον # µενο# κειµ#νου. Ε#ναι καθαρ# θ#µα προτ#µησης, δεν υπ#ρχουν
#λλες επιπτ#σεις. Μπορε#τε επ#σης να ρυθµ#σετε τη συσκευ# εκκ#νησης, µην αλλ#ξετε κ#τι εδ#
εκτ#ς και ε#στε ειδικ#ς. Η συσκευ# εκκ#νησης ε#ναι το µ#ρος που βρ#σκεται εγκατεστηµ#νο το
πρ#γραµµα εκκ#νησης και οποιαδ#ποτε τροποπο#ησης µπορε# να εµποδ#σει την εκκ#νηση του
υπολογιστ#.

Σε #να σ#στηµα ####, το πρ#γραµµα εκκ#νησης ε#ναι το ####2#### και εγκαθ#σταται στην κατ#−
τµηση /####/###. Η µορφοπο#ηση σε ###32 της κατ#τµησης ε#ναι κοιν# σε #λα τα εγκατεστηµ#να
λειτουργικ# συστ#µατα.

Στο δε#τερο τµ#µα µε τ#τλο Κ#ριες επιλογ#ς, µπορε#τε να καθορ#σετε την καθυστ#ρηση πριν την
εκκ#νηση της προεπιλεγµ#νης εικ#νας, σε δευτερ#λεπτα. Κατ# την αναµον#, το #### # το #### θα
εµφαν#ζουν τη λ#στα µε τα διαθ#σιµα λειτουργικ# συστ#µατα, προτρ#ποντ#ς σας να κ#νετε την

47Μπορε#τε να εκκιν#σετε αυτ# το εργαλε#ο απ# τη γραµµ# εντολ#ν, πληκτρολογ#ντας ############# ως διαχειριστ#ς συστ#µατος.
48Μπορε#τε να εκκιν#σετε αυτ# το εργαλε#ο απ# τη γραµµ# εντολ#ν, πληκτρολογ#ντας ######## ως διαχειριστ#ς συστ#µατος.
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επιλογ# σας. Αν δεν επιλ#ξετε κ#ποιο, το πρ#γραµµα εκκ#νησης θα εκκιν#σει το προεπιλεγµ#νο
µετ# το π#ρας της χρονικ#ς καθυστ#ρησης.

Στο τρ#το και τελευτα#ο τµ#µα την Ασφ#λεια, σας επιτρ#πεται να ορ#σετε τον κωδικ# πρ#σβασης
για το πρ#γραµµα εκκ#νησης. Αυτ# σηµα#νει #τι κατ# την εκκ#νηση θα απαιτε#ται το #νοµα χρ#−
στη και ο κωδικ#ς πρ#σβασης για την αλλαγ# µιας καταχ#ρησης εκκ#νησης # την αλλαγ# µιας
ρ#θµισης. Το #νοµα χρ#στη ε#ναι ###### και ο κωδικ#ς πρ#σβασης ε#ναι αυτ#ς που θα επιλ#ξετε
εδ#.

Το κουµπ# Για προχωρηµ#νους παρ#χει κ#ποιες επιπλ#ον επιλογ#ς.

Ενεργοπο#ηση ####:

Το #### (######## ############# ### ##### #########) ε#ναι #να πρ#τυπο για τη διαχε#ριση εν#ρ−
γειας. Μπορε# να εξοικονοµε# εν#ργεια διακ#πτοντας τις µη χρησιµοποιο#µενες συσκευ#ς, Αυτ#
#ταν η χρησιµοποιο#µενη µ#θοδος πριν το ###. Επιλ#ξτε αυτ# το πλα#σιο αν το υλικ# σας ε#ναι
συµβατ# µε το ####.

Ενεργοπο#ηση ###:

Το ### παραπ#µπει στο ######### ##### ##########, πρ#κειται για µια αρχιτεκτονικ# επεξεργα−
στ#ν πολλαπλ#ν πυρ#νων.

Αν #χετε #ναν επεξεργαστ# µε ##############, η ###### θα το δει σαν διπλ# επεξερ−
γαστ# και θα ενεργοποι#σει το ###.

Ενεργοπο#ηση #### και Ενεργοπο#ηση τοπικο# ####:

Το #### παραπ#µπει στο ######## ############ ######### ##########. Υπ#ρχουν δυο συστατικ#
στο σ#στηµα #### της ###### το τοπικ# #### (#####) και το #/# ####. Ο τελευτα#ος διαχειρ#ζεται τις
διακοπ#ς που λαµβ#νει απ# τους δια#λους των περιφερειακ#ν προς #να # περισσ#τερα τοπικ# ####
του επεξεργαστ#. Ε#ναι κ#τι το οπο#ο µπορε# να προκαλ#σει παγ#µατα # λανθασµ#νο εντοπισµ#
συσκευ#ν (######### 8259# #########: ###7#). Σε αυτ#ν την περ#πτωση, απενεργοποι#στε το ####
και/# το Τοπικ# ####.

Η Επ#µενη οθ#νη διαφ#ρει αν#λογα µε το πρ#γραµµα εκκ#νησης που χρησιµοποιε#τε.

• #χετε παλαιο# τ#που #### # ####:

Σε αυτ#ν την περ#πτωση, µπορε#τε να δε#τε τη λ#στα #λες τις διαθ#σιµες καταχωρ#σεις εκκ#−
νησης. Η εξ ορισµο# εµφαν#ζεται µε #να αστερ#κι. Για να αλλ#ξετε τη σειρ# ταξιν#µησης, κ#ντε
κλικ στο π#νω/κ#τω βελ#κι για να µετακιν#σετε την επιλεγµ#νη καταχ#ρηση. Αν κ#νετε κλικ στο
κουµπ# Προσθ#κη # στο Επεξεργασ#α , θα εµφανιστε# #νας ν#ος δι#λογος για να προσθ#σετε µια
ν#α καταχ#ρηση στο πρ#γραµµα εκκ#νησης # να επεξεργαστε#τε µια υπ#ρχουσα. Θα πρ#πει να
ε#στε εξοικειωµ#νοι µε το #### # το #### για να χρησιµοποι#σετε αυτ# τα εργαλε#α.

Το πεδ#ο Ετικ#τα ε#ναι ελε#θερης µορφ#ς, µπορε#τε να γρ#ψετε οτιδ#ποτε επιθυµε#τε να εµφα−
ν#ζεται στο µενο#. Αντιστοιχε# στην εντολ# του #### #######. Για παρ#δειγµα: ###### 3.

Το πεδ#ο Εικ#να περι#χει το #νοµα του πυρ#να. Αντιστοιχε# στην εντολ# του #### ########. Για
παρ#δειγµα /####/#######.

Το πεδ#ο Κατ#τµηση #### περι#χει το #νοµα της συσκευ#ς που βρ#σκεται ο πυρ#νας. Αντιστοι−
χε# στην εντολ# του #### ######. Για παρ#δειγµα (##0,1).
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Το πεδ#ο Επιλογ#ς περασµ#νες στον πυρ#να περι#χει τις επιλογ#ς του πυρ#να κατ# την εκκ#νη−
ση.

Αν ε#ναι επιλεγµ#νο το πλα#σιο Προκαθορισµ#νο, το #### θα φορτ#νει τη συγκεκριµ#νη κατα−
χ#ρηση εξ ορισµο#.

Στην επιπλ#ον οθ#νη Για προχωρηµ#νους, µπορε#τε να επιλ#ξετε τη λειτουργ#α β#ντεο, #να αρ−
χε#ο ###### και #να προφ#λ δικτ#ου, δε#τε στο Τµ#µα 6.6, &##201#;∆ιαχειριστε#τε διαφορετικ#
προφ#λ δικτ#ου&##201#; στην κυλι#µενη λ#στα.

• #χετε ####2 # ####2#### (τα εξ ορισµο# προγρ#µµατα εκκ#νησης αντιστο#χως στις λειτουργ#ες
Παλαιο# τ#που και ####):

Σε αυτ#ν την περ#πτωση, η αναπτυσσ#µενη λ#στα µε την ονοµασ#α ####### εµφαν#ζει #λες τις
διαθ#σιµες καταχωρ#σεις# κ#ντε κλικ στην επιθυµητ# εξ ορισµο#.

Το πεδ#ο Επιλογ#ς περασµ#νες στον πυρ#να περι#χει τις επιλογ#ς του πυρ#να κατ# την εκκ#νη−
ση.

Αν #χετε και #λλα λειτουργικ# συστ#µατα εγκατεστηµ#να, η ###### προσπαθε# να τα προσθ#σει
στο ν#ο µενο# εκκ#νησης ######. Αν δεν το επιθυµε#τε, αποεπιλ#ξτε την επιλογ# Εντοπισµ#ς
ξ#νου λειτουργικο#

Στην επιπλ#ον οθ#νη Για προχωρηµ#νους, µπορε#τε να επιλ#ξετε την λειτουργ#α β#ντεο. Αν
δεν θ#λετε µια εκκιν#σιµη ###### αλλ# να την φορτ#σετε αλυσιδωτ# απ# #να #λλο λειτουργικ#
σ#στηµα, επιλ#ξτε το πλα#σιο Μην αγγ#ξεις το ### # το ### και αποδεχτε#τε την προειδοπο#ηση.

Η αποτροπ# της εγκατ#στασης σε ### # ### σηµα#νει #τι η εγκατ#σταση δεν ε#ναι
εκτελ#σιµη εκτ#ς αν αλυσοδ#σετε την φ#ρτωση απ# #να #λλο λειτουργικ# σ#στηµα .

Για τον καθορισµ# πολλ#ν #λλων παραµ#τρων, µπορε#τε να χρησιµοποι#σετε το εργαλε#ο Grub
Customize, διαθ#σιµο στα αποθετ#ρια της ###### (δε#τε παρακ#τω).

11.3. ###µ#### ### ########### ######## #######
#######

Εδ#49 µπορε#τε να επιλ#ξετε τον διαχειριστ# σ#νδεσης των χρηστ#ν. Εµφαν#ζονται µ#νο αυτο#
που ε#ναι διαθ#σιµοι στο σ#στηµα.

Οι περισσ#τεροι χρ#στες δεν διακρ#νουν κ#ποια διαφορ# µεταξ# των οθον#ν σ#νδεσης. Ωστ#σο,
υπ#ρχουν διαφορ#ς στις υποστηριζ#µενες λειτουργ#ες. Ο #### ε#ναι #νας ελαφρ#ς διαχειριστ#ς
σ#νδεσης, οι #### και ### προσφ#ρουν περισσ#τερες λειτουργ#ες.

12. #### ######## ### Mageia

Υπ#ρχουν περισσ#τερα εργαλε#α ###### που µπορο#ν να εκκινηθο#ν απ# το Κ#ντρο Ελ#γχου
######. Κ#ντε κλικ σε #ναν σ#νδεσµο παρακ#τω για να µ#θετε περισσ#τερα, # συνεχ#στε την αν#−
γνωση των επ#µενων σελ#δων.

49Μπορε#τε να εκκιν#σετε αυτ# το εργαλε#ο απ# τη γραµµ# εντολ#ν, πληκτρολογ#ντας ####### ως διαχειριστ#ς συστ#µατος.
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1. Τµ#µα 12.1, &##201#;Εργαλε#ο αναφορ#ς σφαλµ#των ######&##201#;drakbug

2. Τµ#µα 12.2, &##201#;Συλλογ# Καταγραφ#ν και πληροφορι#ν Συστ#µατος για αναφορ#ς σφαλ−
µ#των&##201#;drakbug_report

3. Τµ#µα 12.3, &##201#;Απεικον#ζει τους διαθ#σιµους κοιν#χρηστους π#ρους ### και
###&##201#;

ΠΡΟΣ
 
ΕΓΓΡΑΦΗ

4. Τµ#µα 12.4, &##201#;Απεικ#νιση των πληροφορι#ν περ# ###, ### και ######&##201#;
5. Και #λλα εργαλε#α;

12.1. ######## ######## ####µ#### Mageia
#######

Συν#θως αυτ# το εργαλε#ο 50 εκτελε#ται αυτ#µατα #ταν #να εργαλε#ο ###### καταρρε#σει. Ωστ#−
σο, υπ#ρχει η πιθαν#τητα #ταν #χετε στε#λει µια αναφορ# σφ#λµατος, να σας ζητηθε# να εκτελ#−
σετε αυτ# το εργαλε#ο #στε να ελ#γξετε µερικ#ς απ# τις δοσµ#νες πληροφορ#ες, και στη συν#χεια
να τις στε#λετε στην αναφορ# σφ#λµατος.

Αν χρει#ζεστε να αναφ#ρετε #να σφ#λµα αλλ# δεν ε#στε αρκετ# εξοικειωµ#νοι#ες µε αυτ#, τ#−
τε παρακαλ# ανατρ#ξτε πρ#τα στο Π#ς να αναφ#ρετε σωστ# µια αναφορ# σφ#λµατος [#####://
####.######.###/##/###_##_######_#_###_########] πριν να κ#νετε κλικ στο κουµπ# #Αναφορ##.

Σε περ#πτωση που το σφ#λµα #χει #δη αναφερθε# (σε αυτ#ν την περ#πτωση το µ#νυµα λ#θους που
δ#θηκε απ# το ####### θα ε#ναι το #διο), ε#ναι χρ#σιµο να σχολι#σετε την υπ#ρχουσα αναφορ#
σχετικ# µε την αναπαραγωγ# του σφ#λµατος στο σ#στηµ# σας.

12.2. ####### ########## ### ########### #####µ#### ### ######## ####-
µ####

#######_######

Αυτ# το εργαλε#ο 51 µπορε# να εκκινηθε# και να χρησιµοποιηθε# µ#νο απ# τη γραµµ# εντολ#ν.

Συνιστ#ται να αποθηκε#σετε την #ξοδο αυτ#ς της εντολ#ς σε #να αρχε#ο, για παρ#δειγµα µε
#######_###### > #############.###, αλλ# σιγουρευτε#τε #τι #χετε αρκετ# ελε#θερο χ#ρο στο
σκληρ# δ#σκο: το αρχε#ο µπορε# πολ# ε#κολα να καταλ#βει µερικ# ##.

Η #ξοδος της εντολ#ς ε#ναι αρκετ# µεγ#λη για να την επισυν#ψετε σε µια αναφορ#
σφ#λµατος χωρ#ς πρ#τιστα να αφαιρ#σετε τα περιττ# στοιχε#α.

Αυτ# η εντολ# συλλ#γει τις ακ#λουθες πληροφορ#ες στο σ#στηµ# σας:

• #####
• ###_#######
• #########
• #####
• ####
• /###/###/####/#######

50Μπορε#τε να εκκιν#σετε αυτ# το εργαλε#ο απ# τη γραµµ# εντολ#ν, πληκτρολογ#ντας #######.
51Μπορε#τε να εκκιν#σετε αυτ# το εργαλε#ο απ# τη γραµµ# εντολ#ν, πληκτρολογ#ντας #######_###### ως διαχειριστ#ς συστ#µα−
τος.
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• #####
• #######
• ######: ####
• ###
• ##########
• #######
• ######
• ####.###
• #######_####_####
• #####1.###
• ######.###
• #######.###
• #####
• ########.####
• ####.####
• ####: ####.###
• ####: #######.##
• ####: ######.###
• ####.####
• #####.###
• ########.#######
• #########/#18#
• /####/#####
• /####/######
• ###### #######
• ### ###
• ##

Τη στιγµ# που γρ#φτηκε αυτ# το εγχειρ#διο, το τµ#µα ######## της εξ#δου της εντολ#ς
#ταν κεν#, δι#τι αυτ# το εργαλε#ο δεν #χει ακ#µα προσαρµοστε# στην εναλλαγ# µας
σε #######. Αν ε#ναι ακ#µα κεν#, µπορε#τε να ανακτ#σετε τις καταγραφ#ς ########
εκτελ#ντας ως #### ########## ## > ##########.###. Αν δεν #χετε αρκετ# χ#ρο στον
σκληρ# δ#σκο, µπορε#τε για παρ#δειγµα να π#ρετε τις τελευτα#ες 5000 γραµµ#ς της
καταγραφ#ς µε: ########## ## | #### ##5000 > ##########5000.###.

12.3. ########### #### #######µ### ############# ###### NFS ### SMB
##########

Αυτ# το εργαλε#ο 52 µπορε# να εκκινηθε# και να χρησιµοποιηθε# µ#νο απ# τη γραµµ# εντολ#ν.

Αυτ# η σελ#δα δεν #χει συγγραφε# ακ#µα λ#γω ελλειπουσ#ν πηγ#ν. Αν πιστε#ετε #τι µπορε#−
τε να συγγρ#ψετε #να εγχειρ#διο, παρακαλ# επικοινων#στε µε την οµ#δα τεκµηρ#ωσης [#####://
####.######.###/##/#############_####]. Ευχαριστο#µε εκ των προτ#ρων.

52Μπορε#τε να εκκιν#σετε αυτ# το εργαλε#ο απ# τη γραµµ# εντολ#ν, πληκτρολογ#ντας ##########.
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12.4. ########## ### ########### #### PCI, USB ### PCMCIA
##########

Αυτ# το εργαλε#ο 53 µπορε# να εκκινηθε# και να χρησιµοποιηθε# µ#νο απ# τη γραµµ# εντολ#ν. Αν
εκτελεστε# µε δικαι#µατα διαχειριστ# θα εµφαν#σει µερικ#ς επιπλ#ον πληροφορ#ες.

Η ########## παρ#χει τον κατ#λογο #λων των συνδεδεµ#νων συσκευ#ν στον υπολογιστ# (###, ###
και ######) και τους χρησιµοποιο#µενους οδηγο#ς. Για την λειτουργ#α του απαιτο#νται τα πακ#τα
####### και ###########.

Με το #ρισµα ##, η ########## προσθ#τει τα αναγνωριστικ# του κατασκευαστ# και της συσκευ#ς.

Η ########## συχν# δηµιουργε# πολ# µακριο#ς καταλ#γους και ως εκ το#του για την αναζ#τηση
µιας πληροφορ#ας συχν# χρησιµοποιε#ται η διασωλ#νωση µ#σω της εντολ#ς ####, #πως στα κ#−
τωθεν παραδε#γµατα:

Πληροφορ#ες σχετικ# µε την κ#ρτα γραφικ#ν#

########## | #### ###

Πληροφορ#ες σχετικ# µε το δ#κτυο

########## | #### ## #######

µε ## αγνοε#ται η δι#κριση πεζ#ν # κεφαλα#ων.

Στο παρακ#τω στιγµι#τυπο, µπορε#τε να δε#τε την εν#ργεια της επιλογ#ς ## του ########## και τη
επιλογ# ## για το #### .

Υπ#ρχει #να #λλο εργαλε#ο το οπο#ο παρ#χει πληροφορ#ες σχετικ# µε το υλικ#, λ#γεται #########
(εκτ#λεση ως διαχειριστ#ς)

53Μπορε#τε να εκκιν#σετε αυτ# το εργαλε#ο απ# τη γραµµ# εντολ#ν, πληκτρολογ#ντας ##########.
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