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########### ### Mageia µ### µ### µ############ ####### #########

Εγκατ#σταση της Mageia µ#σω µιας µικροσκοπικ#ς εικ#νας
εκκ#νησης

1. ########

1.1. #### NetInstall

1.1.1. #########

Τα ### ελ#χιστης εγκατ#στασης περι#χουν:

• µικρ#τερα απ# 120 ## και εξυπηρετο#ν #ταν το ε#ρος ζ#νης ε#ναι πολ# µικρ# για τη λ#ψη εν#ς
πλ#ρους ###, # #ταν ο υπολογιστ#ς δεν διαθ#τει οδηγ# ### # #ταν ο υπολογιστ#ς δεν υποστηρ#ζει
την εκκ#νηση απ# #να κλειδ# ###.

• #χι περισσ#τερο απ# τα απαρα#τητα για α)την εκκ#νηση του εγκαταστ#τη DrakX και β)την ε#−
ρεση του DrakX-installer-stage2 και #λλων πακ#των που απαιτο#νται για την #κβαση και αποπε−
ρ#τωση της εγκατ#στασης.

Το απαιτο#µενο πηγα#ο πακ#το µπορε# να βρ#σκεται σε #ναν σκληρ# δ#σκο του υπολογιστ#, #ναν
τοπικ# δ#σκο, στο τοπικ# δ#κτυο # στο διαδ#κτυο.

1.1.2. #######µ#####

Υπ#ρχουν δυο εκδ#σεις του µ#σου ##########:

• ##########.### Το ### περι#χει µ#νο ελε#θερο λογισµικ## κατ#λληλο για αυτο#ς που προτιµο#ν
να µην χρησιµοποιο#ν ιδι#κτητο λογισµικ#.

• ##################.### Αυτ# το ### περι#χει επιπλ#ον οδηγο#ς, οι οπο#οι µπορο#ν να φανο#ν
απαρα#τητοι για τα περιφερειακ# δικτ#ου, ελεγκτ#ς δ#σκων, κλπ.

Και οι δυο εκδ#σεις ε#ναι διαθ#σιµες ξεχωριστ# ### των 32#### ### 64####. ∆ε#τε εδ#: #####://
###.######.###/#########/

1.1.3. #######µ####

Μετ# την τηλεφ#ρτωση της εικ#νας, και την εγγραφ# σε #να ### # αν προτιµ#−
τε σε #να κλειδ# ###, ακολουθε#στε τις δοθε#σες οδηγ#ες εδ#: #####://####.######.###/##/
############_##########_######_####_##_##_###_#####

1.2. ## ###### ### ############

Η εγκατ#σταση πραγµατοποιε#ται σε δυο στ#δια:

• Στ#διο 1 Το στ#διο της προεγκατ#στασης. Θα πρ#πει να παρ#σχετε την µ#θοδο και τις λεπτοµ#−
ρειες για την πρ#σβαση στο µ#σο µε τα αρχε#α που θα χρησιµοποιηθο#ν για την εγκατ#σταση.
Αν η µ#θοδος αφορ# #ναν διακοµιστ#, θα ενεργοποιηθε# η δικτυακ# σ#νδεση. Αυτ# το δ#κτυο
µπορε# α ε#ναι µια σ#νδεση #### µε κρυπτογρ#φηση ### # ###2 (εδ# θα πρ#πει να δ#σετε προ−
σοχ# στην παρακ#τω προειδοπο#ηση σχετικ# µε την δι#ταξη εισαγωγ#ς του πληκτρολογ#ου).

• Στ#διο 2 Ε#ναι το στ#διο της τρ#χουσας εγκατ#στασης, η οπο#α θα ξεκιν#σει αυτοµ#τως αφο#
υπ#ρχει µια σ#νδεση µε τα αρχε#α της εγκατ#στασης.
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########### ### Mageia µ### µ### µ############ ####### #########

Στο Στ#διο 1, δεν γρ#φεται τ#ποτα στον σκληρ# δ#σκο και ως εκ το#του µπορε#τε να
εγκαταλε#ψετε #ποτε το επιθυµε#τε µ#σω του συνδυασµο# πλ#κτρων ####+###+###.

Μπορε#τε να αναγν#σετε τις καταγραφ#ς πι#ζοντας ###+#3 και να επιστρ#ψετε στην
εγκατ#σταση µε ###+#1 για επιστροφ# στην οθ#νη εγκατ#στασης.

Εν αντιθ#σει µε την εγκατ#σταση µ#σω ### # ζωντανο# ##, θα σας ζητηθε# να εισα−
γ#γετε πληροφορ#ες για το πρ#το τµ#µα της δικτυακ#ς εγκατ#στασης (Στ#διο 1). Σε
αυτ# το στ#διο, το πληκτρολ#γιο θα λειτουργε# µε την αµερικανικη δι#ταξη [#####://
##.#########.###/####/########_#############_######]. #Να το #χετε υπ#ψη σας #ταν
πληκτρολογε#τε ον#µατα, διαδροµ#ς αρχε#ων κλπ.

2. ###### 1 (###### ### ###############)

2.1. ########

Η 
Οθ#νη

 
υποδοχ#ς

 που θα δε#τε µε την εκκ#νηση µ#σω εν#ς µ#σου εγκατ#στασης δικτ#ου, εξαρ−
τ#ται µε το αν χρησιµοποιε#τε #να σ#στηµα #### # ####. ∆ε#τε στα δυο παρακ#τω στιγµι#τυπα:

###µ# 1. ##### ######## BIOS

Κατ# την εκκ#νηση, #χετε την δυνατ#τητα να διαβ#σετε την προηγµ#νη βο#θεια πατ#ντας στο
πλ#κτρο #2 και να επιστρ#ψετε στην οθ#νη εγκατ#στασης µε #1. ∆ιαφορετικ# η εκκ#νηση θα συ−
νεχ#σει µε τις εξ ορισµο# παραµ#τρους.
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########### ### Mageia µ### µ### µ############ ####### #########

###µ# 2. ##### ######## UEFI

• Χρησιµοποι#στε τα βελ#κια για να επιλ#ξετε Εκκ#νηση της 
εγκατ#στασης

 
της

 Mageia και πι#στε
το πλ#κτρο #####.

Για τα συστ#µατα #### και ####, θα δε#τε µια αναδυ#µενη ειδοπο#ηση αν#χνευσης των συσκευ#ν
###:

2.2. ####### ############

Τ#ρα µπορε#τε να επιλ#ξετε την µ#θοδο εγκατ#στασης µ#σω του #####/### # εν#ς διακοµιστ# (###,
### # ####).

Επ#σης σε αυτ# το σηµε#ο µπορε#τε να φορτ#σετε αρθρ#µατα τρ#των.
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########### ### Mageia µ### µ### µ############ ####### #########

• Χρησιµοποι#στε τα βελ#κια για να ανεβε#τε ε#ναι κατεβε#τε στο κατ#στιχο µ#χρι να ενεργο−
ποι#σετε την κατ#λληλη µ#θοδο.

• Πι#στε το πλ#κτρο ### µ#χρις #του να τονιστε# το 
Εντ#ξει

 και πατ#στε στο πλ#κτρο #####.

2.2.1. ############

• Αν δεν ξ#ρετε τι να επιλ#ξετε για µια δικτυακ# εγκατ#σταση, επιλ#ξτε 
διακοµιστ#ς

 FTP.

• Σε #να επιχειρησιακ# δ#κτυο, τα ### και ##### µπορε# να ε#ναι φραγµ#να. Σε αυτ#ν την περ#−
πτωση ο 

διακοµιστ#ς
 HTTP ε#ναι µια καλ# επιλογ#.

Αφο# ολοκληρ#σετε µε τις επιλογ#ς που προσφ#ρει ο εξυπηρετητ#ς θα µεταβε#τε αυτοµ#τως στην
εν#τητα Network Connection

2.2.2. CDROM/HDD

Αν επιλ#ξετε την εγκατ#σταση απ# ##### # σκληρ# δ#σκο (# κλειδ# ###), θα πραγµατοποιηθε# µια
σ#ρωση για συσκευ#ς αποθ#κευσης:

• Πρ#τα, επιλ#ξτε τον σχετικ# σκληρ# δ#σκο (# το κλειδ# ###)
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########### ### Mageia µ### µ### µ############ ####### #########

• Ακολουθο#µενο απ# την σχετικ# κατ#τµηση

• #πειτα καθορ#στε τον κατ#λογο # το #νοµα του αρχε#ου του ###

Μπορε#τε να το αφ#σετε κεν# # να χρησιµοποι#σετε το #νοµα του καταλ#γου ο#τως #στε το πρ#−
γραµµα εγκατ#στασης να σας παρουσι#σει #να κατ#στιχο καταλ#γων και αρχε#ων απ# τα οπο#α
µπορε#τε να επιλ#ξετε κ#ποιο µε τα βελ#κια #πως στο παρ#δειγµα στην δε#τερη εικ#να που ακο−
λουθε#.
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########### ### Mageia µ### µ### µ############ ####### #########

Μετ# τον καθορισµ# της διαδροµ#ς του ##### # του σκληρο# δ#σκου, θα µεταφερθε#τε στο στ#διο
Stage 2 (το τρ#χον στ#διο της εγκατ#στασης).

2.2.3. ####### #####µ#### ######

Για τα 
αρθρ#µατα

 
τρ#των

, θα ερωτηθε#τε σχετικ# µε την διαδροµ# του καταλ#γου που περι#χει
τα αρθρ#µατα:

2.3. ####### #######

2.3.1. ####### ########

Αν επιλ#ξετε κ#ποια απ# τις επιλογ#ς του διακοµιστ# στο β#µα της 
µεθ#δου

 
εγκατ#στασης

, θα
ερωτηθε#τε στη συν#χεια για την επιλογ# της συσκευ#ς δικτ#ου:
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########### ### Mageia µ### µ### µ############ ####### #########

2.3.2. ##### ########

Σε αυτ# το β#µα θα πρ#πει να επιλ#ξετε αν η συσκευ# δικτ#ου θα χρησιµοποι#σει µια σ#νδεση
####, Στατικ#, # ####:

Αν δεν ξ#ρετε ποια επιλογ# ε#ναι η καταλληλ#τερη επιλ#ξτε την επιλογ# εξ ορισµο# (####).

2.3.3. ###µ### ##µ## ### ##########

Αν ε#ναι απαρα#τητο, καθορ#στε τ#ρα τα ον#µατα υπολογιστ# και τοµ#α:
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########### ### Mageia µ### µ### µ############ ####### #########

• Αν δεν ε#στε σ#γουρος#η για το τι σηµα#νει µπορε#τε να αφ#σετε κεν# τα πεδ#α, τον#στε το 
Εντ#−

ξει
 και πι#στε ##### για να συνεχ#σετε. Στη συν#χεια θα ενεργοποιηθε# η δικτυακ# σ#νδεση.

Αν χρησιµοποιε#τε ### # ####, θα µεταφερθε#τε αυτοµ#τως στην εν#τητα Mirrors

Αν χρησιµοποιε#τε ###, θα ερωτηθε#τε για το #νοµα του διακοµιστ# ### και τον κατ#λογο που
περι#χει την διανοµ# ######:

Μετ# την εισαγωγ# των λεπτοµερει#ν του ### θα µεταφερθε#τε στο στ#διο Stage 2 (το τρ#χον στ#διο
της εγκατ#στασης).

2.4. #########µ##

Αν χρησιµοποιε#τε ### # ####, πρ#πει να καθορ#σετε #ναν καθρεπτισµ#. Μπορε#τε να το κ#νετε
χειροκ#νητα # να επιλ#ξετε #ναν απ# το κατ#στιχο

2.4.1. ############ #######µ##

Εδ# θα βρε#τε #να κατ#στιχο µε #λους τους διαθ#σιµους καθρεπτισµο#ς: ####://
#######.######.###/

Ανεξαρτ#τως του επιλεγµ#νου καθρεπτισµο#, θα πρ#πει να χρησιµοποιηθε# η #δια δοµ# δ#ντρου
µε τους επ#σηµους καθρεπτισµο#ς της ######, απ# το ######## (# ########). Τουτ#στιν .../######/
#######/<#######>/<####>

Μια σωστ# καταχ#ρηση (αν χρησιµοποιο#µε #ναν επ#σηµο καθρεπτισµ#) στο πεδ#ο 
κατ#λογοςMageia κατωτ#ρω, θα µπορο#σε να ε#ναι:

pub/linux/mageia/distrib/cauldron/i586

#να #λλο παρ#δειγµα (για την ###### 6 #86_64) θα µπορο#σε να ε#ναι:
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########### ### Mageia µ### µ### µ############ ####### #########

pub/Mirrors/Mageia/distrib/6/x86_64

#λλοι καθρεπτισµο# µπορε# να #χουν µια διαφορετικ# δοµ# της διαδροµ#ς #πως το δε#χνουν τα
παρακ#τω στιγµι#τυπα:

Αν χρησιµοποιε#τε #ναν διακοµιστ# ###:

Αν χρησιµοποιε#τε #ναν διακοµιστ# ####:

Μετ# τον καθορισµ# των πληροφορι#ν, θα µεταφερθε#τε στο στ#διο Stage 2 (το τρ#χον στ#διο της
εγκατ#στασης).

2.4.2. ####### ### ### #########

Αν µετ#πειτα κατ# την δι#ρκεια της εγκατ#στασης, λαµβ#νετε πολλαπλ# σφ#λµατα εξαρτ#σεων,
κ#ντε επανεκκ#νηση και δοκιµ#στε #ναν #λλο καθρεπτισµ#.
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########### ### Mageia µ### µ### µ############ ####### #########

Αφο# επιλ#ξετε #ναν διακοµιστ# ###, θα δε#τε µια οθ#νη #που µπορε#τε να προσθ#σετε προαιρε−
τικ# #να #νοµα σ#νδεσης και #ναν κωδικ# πρ#σβασης αν απαιτε#ται.

Μετ# τον καθορισµ# των πληροφορι#ν, θα µεταφερθε#τε στο στ#διο Stage 2 (το τρ#χον στ#διο της
εγκατ#στασης).

3. ###### 2 (###### ### ############)

Σε αυτ# το σηµε#ο δεν #χει ακ#µα γ#νει καµι# εγγραφ# στον σκληρ# σας δ#σκο. Αν αποφασ#σετε
να µην προβε#τε στην εγκατ#σταση, µπορε#τε µε ασφ#λεια να κ#νετε επανεκκ#νηση τ#ρα: µετα−
βε#τε στο tty2 µε ####+###+#2 και πι#στε ####+###+### (# ####+###+#7 για να επιστρ#ψετε αν το
επιθυµε#τε).

3.1. ######## ######## ## ###### ### ## #####µ########

• Επιλ#ξτε την γλ#σσα που προτιµ#τε, αναπτ#σσοντας πρ#τα τη λ#στα της ηπε#ρου σας. Η ######
θα χρησιµοποι#σει αυτ# την επιλογ# για τον οδηγ# εγκατ#στασης και για το εγκατεστηµ#νο σ#−
στηµα.

• Αν υπ#ρχει πιθαν#τητα να χρειαστε#τε περισσ#τερες γλ#σσες εγκατεστηµ#νες στο σ#στηµ# σας,
για εσ#ς # για #λλους χρ#στες, τ#τε θα πρ#πει να χρησιµοποι#σετε την επιλογ# 

Πολλαπλ#ς
 
γλ#σ−
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########### ### Mageia µ### µ### µ############ ####### #########

σες
 #στε να τις προσθ#σετε τ#ρα. ∆εν ε#ναι δυνατ# η προσθ#κη υποστ#ριξης επιπλ#ον γλωσσ#ν

µε αυτ#µατο τρ#πο µετ# την εγκατ#σταση.

Παρ#λο την επιλογ# περισσοτ#ρων γλωσσ#ν, θα πρ#πει να επιλ#ξετε µια απ# αυτ#ς ως
την προτιµ#µενη γλ#σσα στην πρ#τη οθ#νη επιλογ#ς γλ#σσας Θα σηµειωθε# επ#σης ως
επιλεγµ#νη στην οθ#νη 

πολλαπλ#ν
 
γλωσσ#ν

.

• Αν η γλ#σσα της δι#ταξης του πληκτρολογ#ου σας δεν ε#ναι η #δια µε την προτιµ#µενη γλ#σσα,
τ#τε ε#ναι ορθ# να εγκαταστ#σετε και την απαρα#τητη γλ#σσα του πληκτρολογ#ου σας

• Η ###### χρησιµοποιε# την υποστ#ριξη ####8 (#######) απ# προεπιλογ#. Αυτ# µπορε# να απε−
νεργοποιηθε# στην οθ#νη 

Πολλαπλ#ς
 
γλ#σσες

 αν γνωρ#ζετε #τι δεν ε#ναι κατ#λληλο για τη
γλ#σσα σας. Η απενεργοπο#ηση της υποστ#ριξης ####8 θα εφαρµοστε# σε #λες τις γλ#σσες.

• Μπορε#τε να αλλ#ξετε τη γλ#σσα του συστ#µατ#ς σας µετ# την εγκατ#σταση απ# το Κ#ντρο
Ελ#γχου ###### → Σ#στηµα → ∆ιαχειριστε#τε την τοπικ#τητα του συστ#µατ#ς σας.
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########### ### Mageia µ### µ### µ############ ####### #########

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

3.2.1. ##### ######

• Πριν την εγκατ#σταση της ######, παρακαλ# διαβ#στε τους #ρους και τις συνθ#κες της #δειας
χρ#σης προσεκτικ#.

• Οι #ροι και οι συνθ#κες ισχ#ουν για ολ#κληρη τη διανοµ# ###### και θα πρ#πει να τους απο−
δεχτε#τε πριν να συνεχ#σετε.

• Για να συνεχ#σετε, απλ# επιλ#ξτε 
Αποδοχ#

 και #πειτα κ#ντε κλικ στο 
Επ#µενο

Αν τελικ# αποφασ#σετε να µην αποδεχτε#τε τους #ρους, σας ευχαριστο#µε για το ενδιαφ#ρον σας
για την ###### και για να συνεχ#σετε κ#ντε κλικ στο 

#ξοδος
 για επανεκκ#νηση του υπολογιστ# σας.

3.2.2. ##µ####### #######

Μπορε#τε να δε#τε τις σηµαντικ#ς πληροφορ#ες σχετικ# µε αυτ#ν την #κδοση της ###### κ#νοντας
κλικ στο κουµπ# 

Σηµει#σεις
 
#κδοσης

.
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########### ### Mageia µ### µ### µ############ ####### #########

3.3. ###µ###### SCSI

Το ##### κανονικ# θα εντοπ#σει τους σκληρο#ς σας δ#σκους σωστ#. Ωστ#σο, µπορε# να αποτ#−
χει στον εντοπισµ# ορισµ#νων παλαι#τερων ελεγκτ#ν οδηγ#ν #### µε αποτ#λεσµα να αποτ#χει η
εγκατ#σταση των απαρα#τητων οδηγ#ν.

Αν η συσκευ# σας δεν #χει αναγνωριστε#, θα πρ#πει να ορ#σετε χειροκ#νητα στο ##### τους οδη−
γο#ς #### που διαθ#τετε. Στη συν#χεια, το ##### θα πρ#πει να ε#ναι σε θ#ση να αναγνωρ#σει ποιες
παραµ#τρους χρει#ζεται για την διαµ#ρφωση του οδηγο# και για να τον θ#σει σε λειτουργ#α.
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########### ### Mageia µ### µ### µ############ ####### #########

3.4. ########### # ######µ###

• Εγκατ#σταση

Χρησιµοποι#στε αυτ#ν την επιλογ# για να πραγµατοποι#σετε µια ν#α εγκατ#σταση της ######.
Θα γ#νει µορφοπο#ηση της κατ#τµησης root (/), αλλ# #χετε την δυνατ#τητα να χρησιµοποι#σετε
µια υπ#ρχουσα κατ#τµηση /home (µια ξεχωριστ# κατ#τµηση /#### αντ# να #χετε #ναν φ#κελο /
#### στην κατ#τµηση #### (/)).

• Αναβ#θµιση

Αυτ# η επιλογ# χρησιµε#ει στην αναβ#θµιση µιας υπ#ρχουσας εγκατ#στασης της ######.

#χει δοκιµαστε# µ#νο η αναβ#θµιση απ# µια 
ακ#µα

 
υποστηριζ#µενη

 προηγο#µενη #κ−
δοση της ###### #ταν κυκλοφ#ρησε η συγκεκριµ#νη #κδοση του εγκαταστ#τη. Αν θ#−
λετε να αναβαθµ#σετε απ# µια #κδοση της ###### που #χει φτ#σει στο &##201#;τ#−
λος του κ#κλου ζω#ς&##201#; της (###), τ#τε ε#ναι καλ#τερα να πραγµατοποι#σετε µια
&##201#;καθαρ#&##201#; εγκατ#σταση διαφυλ#σσοντας την κατ#τµηση /home.

Αν ανακαλ#ψετε #τι ξεχ#σατε να επιλ#ξετε µια επιπλ#ον γλ#σσα, µπορε#τε να επι−
στρ#ψετε απ# την οθ#νη 

Εγκατ#σταση
 # 

Αναβ#θµιση
 στην οθ#νη επιλογ#ς γλ#σσας

πατ#ντας ####+###+####. Μην το κ#νετε αυτ# στα επ#µενα β#µατα της εγκατ#στασης.
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########### ### Mageia µ### µ### µ############ ####### #########

3.5. ############

Το ##### επιλ#γει το κατ#λληλο πληκτρολ#γιο για τη γλ#σσα σας. Αν δεν βρεθε# #να κατ#λληλο
πληκτρολ#γιο θα οριστε# ως προκαθορισµ#νο #να µε δι#ταξη των Η.Π.Α.

• Σιγουρευτε#τε #τι η επιλογ# ε#ναι σωστ# # επιλ#ξτε µια #λλη δι#ταξη πληκτρολογ#ου. Αν δεν
γνωρ#ζετε ποια ε#ναι η δι#ταξη του πληκτρολογ#ου σας, δε#τε στα χαρακτηριστικ# του υπο−
λογιστ# σας # ρωτ#στε τον προµηθευτ# του υπολογιστ# σας. #σως υπ#ρχει και κ#ποια ετικ#−
τα στο πληκτρολ#γιο µε κ#ποιο αναγνωριστικ# της δι#ταξης. Μπορε#τε επ#σης να δε#τε εδ#:
##.#########.###/####/########_###### [####://##.#########.###/####/########_######]

• Αν το πληκτρολ#γι# σας δεν βρ#σκεται στη λ#στα, κ#ντε κλικ στο 
Περισσ#τερα

 για να δε#τε #να
πληρ#στερο κατ#στιχο, και επιλ#ξτε το πληκτρολ#γι# σας απ# εκε#.

Μετ# την επιλογ# εν#ς πληκτρολογ#ου απ# το δι#λογο 
Περισσ#τερα

, θα επιστρ#ψε−
τε στον πρ#το δι#λογο επιλογ#ς πληκτρολογ#ου και θα φα#νεται #τι #χετε επιλ#ξει
#να πληκτρολ#γιο απ# αυτ# την οθ#νη. Μπορε#τε ασφαλ#ς να το αγνο#σετε και να
συνεχ#σετε την εγκατ#σταση: Θα εφαρµοστε# το επιλεγµ#νο πληκτρολ#γιο απ# το
πλ#ρες κατ#στιχο.

• Αν επιλ#ξετε #να πληκτρολ#γιο βασισµ#νο σε µη λατινικο#ς χαρακτ#ρες, θα δε#τε #ναν επιπλ#−
ον δι#λογο στον οπο#ο θα ερωτηθε#τε πως επιθυµε#τε να κ#νετε την εναλλαγ# της δι#ταξης του
πληκτρολογ#ου µεταξ# του λατινικο# και του µη λατινικο#.

15

http://en.wikipedia.org/wiki/Keyboard_layout
http://en.wikipedia.org/wiki/Keyboard_layout


########### ### Mageia µ### µ### µ############ ####### #########

3.6. ###µ####µ##

3.6.1. #####µ#µ#### ###µ####µ##

Σε αυτ#ν την οθ#νη µπορε#τε να δε#τε το περιεχ#µενο των σκληρ#ν σας δ#σκων και να δε#τε τις
προτ#σεις που βρ#κε ο οδηγ#ς διαµερισµο# ##### για το που θα γ#νει η εγκατ#σταση της ######.

Οι τρ#χουσες επιλογ#ς απ# την παρακ#τω λ#στα ποικ#λουν αν#λογα µε τη δι#ταξη και το περιε−
χ#µενο των σκληρ#ν σας δ#σκων.

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

• Χρ#ση των υπαρχουσ#ν κατατµ#σεων

Αν αυτ# η επιλογ# ε#ναι διαθ#σιµη, σηµα#νει #τι #χουν βρεθε# κατατµ#σεις συµβατ#ς µε το
##### και µπορο#ν να χρησιµοποιηθο#ν για την εγκατ#σταση.

• Χρ#ση του ελε#θερου χ#ρου

Αν #χετε µη χρησιµοποιο#µενο χ#ρο στο σκληρ# σας δ#σκο τ#τε αυτ# η επιλογ# θα τον χρησι−
µοποι#σει για τη ν#α σας εγκατ#σταση της ######.

• Χρ#ση του ελε#θερου χ#ρου σε µια κατ#τµηση των #######

Αν #χετε αχρησιµοπο#ητο χ#ρο σε µια υπ#ρχουσα κατ#τµηση #######, ο εγκαταστ#της µπο−
ρε# να σας τον διαθ#σει για να τον χρησιµοποι#σετε. Αυτ# µπορε# να φανε# χρ#σιµο για την
δηµιουργ#α του κατ#λληλου χ#ρου για την εγκατ#σταση της ###### αλλ# δε#τε την παρακ#τω
προειδοπο#ηση.
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########### ### Mageia µ### µ### µ############ ####### #########

Με αυτ#ν την επιλογ#, ο εγκαταστ#της εµφαν#ζει την υπολειπ#µενη κατ#τµηση των ####### µε
ανοιχτ# κυαν# και της προτειν#µενης κατ#τµησης ###### σε βαθ# κυαν# µε το προοριζ#µενο
µ#γεθος να αναγρ#φεται στο κ#τω µ#ρος. #χετε τη δυνατ#τητα να προσαρµ#σετε αυτ# τα µεγ#θη
κ#νοντας κλικ και σ#ρσιµο του διαστ#µατος µεταξ# των δυο κατατµ#σεων. ∆ε#τε στο παρακ#τω
στιγµι#τυπο:

Αυτ# εµπλ#κει την συρρ#κνωση της κατ#τµησης των #######, και ε#ναι µια δια−
κινδυνευµ#νη εργασ#α. Για τον λ#γο αυτ# σιγουρευτε#τε #τι #χετε π#ρει αντ#γραφα
ασφαλε#ας των σηµαντικ#ν αρχε#ων πριν συνεχ#σετε.

Η κατ#τµηση θα πρ#πει να ε#ναι #καθαρ## δηλαδ# τα ####### πρ#πει να #χουν κλε#−
σει σωστ# την τελευτα#α φορ# που χρησιµοποι#θηκαν. Επ#σης θα πρ#πει να #χετε
κ#νει αποκερµ#τωση, ωστ#σο δεν αποτελε# εγγ#ηση #τι #λα τα αρχε#α στην κατ#−
τµηση #χουν µετακινηθε# εκτ#ς της περιοχ#ς που θα χρησιµοποιηθε# απ# την ######

• ∆ιαγραφ# και χρ#ση ολ#κληρου του δ#σκου

Αυτ# η επιλογ# θα χρησιµοποι#σει ολ#κληρο τον δ#σκο για τη ######

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αυτ# θα διαγρ#ψει ΟΛΑ τα δεδοµ#να στον επιλεγµ#νο σκληρ# δ#σκο. Αν
σκοπε#ετε να χρησιµοποι#σετε #να τµ#µα του δ#σκου για #λλον σκοπ#, # αν διαθ#−
τετε #δη κ#ποια δεδοµ#να στον δ#σκο τα οπο#α δεν θα θ#λατε να χ#σετε, τ#τε µην
χρησιµοποι#σετε αυτ#ν την επιλογ#.

• Προσαρµοσµ#νη κατ#τµηση δ#σκων

Αυτ# σας δ#νει πλ#ρη #λεγχο στον διαµερισµ# της εγκατ#στασης στους σκληρο#ς σας δ#σκους.

Αν δεν χρησιµοποι#σετε την επιλογ# 
Προσαρµοσµ#νη

 
κατ#τµηση

 
του

 
δ#σκου

, το πρ#γραµµα εγκα−
τ#στασης θα διαµοιρ#σει τον ελε#θερο κοιν#χρηστο χ#ρο β#σει των ακ#λουθων καν#νων:

• Αν ο συνολικ#ς διαθ#σιµος χ#ρος ε#ναι µικρ#τερος απ# 50##, τ#τε θα δηµιουργηθε# µ#νο η ριζικ#
κατ#τµηση / (####).

• Αν ο συνολικ# διαθ#σιµος χ#ρος ε#ναι µεγαλ#τερος απ# 50 ##, τ#τε δηµιουργο#νται τρεις κα−
τατµ#σεις
# 6/19 του συνολικο# διαθ#σιµου χ#ρου εκχωρο#νται στην κατ#τµηση / µε µ#γιστο χ#ρο 50 ##
# 1/19 του συνολικο# διαθ#σιµου χ#ρου εκχωρο#νται στην κατ#τµηση swap µε µ#γιστο χ#ρο 4 ##
# # υπολειπ#µενος χ#ρος (τουλ#χιστον 12/19) εκχωρε#ται στον προσωπικ# κατ#λογο /home

Αυτ# σηµα#νει πως απ# τα 160 ## ελε#θερου χ#ρου και #νω, το πρ#γραµµα εγκατ#στασης δηµιουρ−
γε# τρεις κατατµ#σεις:

• 50 ## για /
• 4 ## για την κατ#τµηση swap

• και το υπ#λοιπο για την κατ#τµηση /home

Αν χρησιµοποιε#τε #να σ#στηµα ####, το ### (### ###### #########) θα εντοπιστε#
αυτοµ#τως, η αν δεν υπ#ρχει θα δηµιουργηθε#, και θα προσαρτηθε# στο /boot/EFI. Η
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########### ### Mageia µ### µ### µ############ ####### #########

επιλογ# 
Προσαρµοσµ#νη

 
κατ#τµηση

 
δ#σκου

 ε#ναι η µοναδικ# που επιτρ#πει τον #λεγ−
χο επικ#ρωσης.

Αν χρησιµοποιε#τε #να παλι# σ#στηµα (γνωστ# και ως ####) µε δ#σκο κατατετµηµ#νο
σε ###, χρει#ζεστε να δηµιουργ#σετε µια κατ#τµηση εκκ#νησης #### αν δεν υφ#σταται
#δη. Πρ#κειται για µια κατ#τµηση 1 ## χωρ#ς σηµε#ο προσ#ρτησης. Επιλ#ξτε την επι−
λογ# 

Προσαρµοσµ#νη
 
κατ#τµηση

 
δ#σκου

 ο#τως #στε να µπορ#σετε να την δηµιουργ#−
σετε µε τον εγκαταστ#τη #πως κ#θε #λλη κατ#τµηση, απλ# επιλ#ξτε την &##201#;κα−
τ#τµηση εκκ#νησης ####&##201#; ως τ#πο συστ#µατος αρχε#ων.

Για περισσ#τερες πληροφορ#ες, ανατρ#ξτε στο #########.

Μερικο# ν#οι οδηγο# σκληρ#ν δ#σκων χρησιµοποιο#ν τ#ρα 4096 #### λογικο#ς τοµε#ς,
αντ# του προηγο#µενου πρ#τυπου των λογικ#ν τοµ#ων 512 ####. Εξαιτ#ας της #λλειψης
διαθ#σιµου υλικο#, το εργαλε#ο κατατµ#σεων που χρησιµοποι#θηκε στον εγκαταστ#−
τη δεν δοκιµ#στηκε σε τ#τοιους οδηγο#ς.

Μερικο# οδηγο# ### χρησιµοποιο#ν τ#ρα τµ#µατα διαγραφ#ς µεγαλ#τερα του 1 ##. Αν
#χετε µια τ#τοια συσκευ# σας συνιστο#µε να πραγµατοποι#σετε την κατ#τµηση στον
οδηγ# σας εκ των προτ#ρων µε τη βο#θεια εν#ς #λλου εργαλε#ου κατατµ#σεων #πως το
#######, και να χρησιµοποι#σετε την παρακ#τω διαµ#ρφωση:

•
Στο#χιση

 
σε

 = ###

•
Ελε#θερος

 
χ#ρος

 
που

 
προηγε#ται

 (MiB) = 2

Σιγουρευτε#τε επ#σης #τι #λες οι κατατµ#σεις #χουν δηµιουργηθε# µε #να ζυγ# αριθµ#
##.
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########### ### Mageia µ### µ### µ############ ####### #########

3.6.2. ####### ### ##µ#### ###########

Εδ# βλ#πετε τις κατατµ#σεις ##### που βρ#θηκαν στον υπολογιστ# σας. Αν δεν συµφωνε#τε µε τις
προτ#σεις του #####, µπορε#τε να αλλ#ξετε τα σηµε#α προσ#ρτησης.

• Στα αριστερ# του αναπτυσσ#µενου µενο# βρ#σκεται #να κατ#στιχο µε τις διαθ#σιµες κατατµ#−
σεις. Για παρ#δειγµα: sda ε#ναι #νας σκληρ#ς δ#σκος και 5 ε#ναι #νας 

αριθµ#ς
 
κατ#τµησης

,
ακολουθο#µενος απ# τα 

(χωρητικ#τητα,
 
σηµε#ο

 
προσ#ρτησης,

 
τ#πος

 
συστ#µατος

 
αρχε#ων)

 της
κατ#τµησης.

• Αν #χετε πολλαπλ#ς κατατµ#σεις, µπορε#τε να επιλ#ξετε δι#φορα 
σηµε#α

 
προσ#ρτησης

 απ# το
αναπτυσσ#µενο µενο#, #πως /, /home και /var. Μπορε#τε επ#σης να ορ#σετε τα δικ# σας σηµε#α
προσ#ρτησης, για παρ#δειγµα /video για µια κατ#τµηση #που θα αποθηκε#ετε τις ταιν#ες σας, #
/Data (# κ#ποιο #λλο #νοµα) για τα δεδοµ#να σας.

• Για τις κατατµ#σεις που δεν θ#λετε να χρησιµοποι#σετε, µπορε#τε να αφ#σετε το πεδ#ο του ση−
µε#ου προσ#ρτησης κεν#.

Αν πραγµατοποι#σετε οποιαδ#ποτε αλλαγ# εδ#, σιγουρευτε#τε #τι #χετε π#ντα µια κα−
τ#τµηση / (####).

Αν δεν ε#στε σ#γουρος#η τι να επιλ#ξτε, κ#ντε κλικ στο 
Προηγο#µενο

 για να οπισθο−
δροµ#σετε και στη συν#χεια επιλ#ξτε 

Προσαρµοσµ#νη
 
κατ#τµηση

 
του

 
δ#σκου

, #που
µπορε#τε να κ#νετε κλικ σε µια κατ#τµηση για να δε#τε τον τ#πο και το µ#γεθ#ς της.
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########### ### Mageia µ### µ### µ############ ####### #########

Αν ε#στε σ#γουρος#η #τι τα σηµε#α προσ#ρτησης ε#ναι σωστ#, κ#ντε κλικ στο 
Επ#µενο

, και επι−
λ#ξτε αν επιθυµε#τε την µορφοπο#ηση (µε διαγραφ# δεδοµ#νων) των κατατµ#σεων που προτε#νει
το #####, # #λλες επιλογ#ς.

3.6.3. ########### ### ####### ###### #### µ##########

• Κ#ντε κλικ στο 
Προηγο#µενο

 αν δεν ε#στε σ#γουρος#η για την επιλογ# σας.

• Κ#ντε κλικ στο 
Επ#µενο

 για να συνεχ#σετε αν ε#στε σ#γουρος#η #τι και αποδ#χεστε την διαγρα−
φ# #λων των κατατµ#σεων, #λων των λειτουργικ#ν συστηµ#των και #λων των δεδοµ#νων στον
συγκεκριµ#νο σκληρ# δ#σκο.
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########### ### Mageia µ### µ### µ############ ####### #########

3.6.4. ######µ##µ### #####µ### ###### µ# ## DiskDrake

• Εδ# µπορε#τε να τροποποι#σετε τη δι#ταξη των δ#σκων σας. Μπορε#τε να αφαιρ#σετε # να δη−
µιουργ#σετε κατατµ#σεις, να αλλ#ξετε το σ#στηµα αρχε#ων # το µ#γεθος µιας κατ#τµησης και
επιπροσθ#τως να δε#τε τις λεπτοµ#ρει#ς τους πριν να ξεκιν#σετε.

• Υπ#ρχει µια καρτ#λα στην κορυφ# για κ#θε εντοπισµ#νο σκληρ# δ#σκο (# #λλη συσκευ# απο−
θ#κευσης, #πως #να κλειδ# ###), για παρ#δειγµα sda, sdb και sdc κλπ.

• Για τις υπ#λοιπες εν#ργειες: κ#ντε κλικ στην επιθυµητ# κατ#τµηση πρ#τα. Στη συν#χεια µπο−
ρε#τε να την προβ#λετε # επιλ#ξετε το σ#στηµα αρχε#ων, #να σηµε#ο προσ#ρτησης, να αλλ#ξτε
το µ#γεθ#ς της # να την καθαρ#σετε. Η 

Λειτουργ#α
 
ειδ#µονα

 παρ#χει περισσ#τερες πληροφορ#ες
#πως την επιλογ# ετικ#τας µε το #νοµα της κατ#τµησης, # την επιλογ# του τ#που της κατ#τµησης.

• Συνεχ#στε την επεξεργασ#α µ#χρι να ικανοποι#σετε τις αν#γκες σας και κ#ντε κλικ στο 
Εντ#ξει#ταν ε#στε #τοιµος#η.

1. Προσ#ξτε µε την επιλογ# του 
Καθαρισµ#ς

 
#λων

, χρησιµοποι#στε την µ#νο αν ε#−
στε σ#γουρος#η #τι θ#λετε να καθαρ#σετε #λες τις κατατµ#σεις στην επιλεγµ#νη
συσκευ# αποθ#κευσης.

2. Αν επιθυµε#τε να χρησιµοποι#σετε κρυπτογρ#φηση στην κατ#τµηση / σιγουρευ−
τε#τε #τι #χετε µια ξεχωριστ# κατ#τµηση /boot. Η επιλογ# κρυπτογρ#φησης για την
κατ#τµηση /boot ∆ΕΝ θα πρ#πει να οριστε#, διαφορετικ# δεν θα ε#ναι δυνατ# η εκ−
κ#νηση του υπολογιστ# σας.
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########### ### Mageia µ### µ### µ############ ####### #########

• Αν κ#νετε εγκατ#σταση της ###### σε #να σ#στηµα ####, ελ#γξτε #τι µια κατ#τµηση
### (### ###### #########) ε#ναι παρο#σα και προσαρτηµ#νη σωστ# στο /boot.EFI
(δε#τε κατωτ#ρω.

• Αν κ#νετε εγκατ#σταση της ###### σε #να παλι#/### σ#στηµα, ελ#γξτε #τι µια κα−
τ#τµηση εκκ#νησης #### ε#ναι παρο#σα και εν#ς σωστο# τ#που. ∆ε#τε την εικ#να
2 παρακ#τω.

###µ# 3. #####µ### #####µ#### EFI

###µ# 4. #####µ### ######### BIOS

3.6.5. ###########

Εδ# µπορε#τε να επιλ#ξετε ποιες κατατµ#σεις επιθυµε#τε να µορφοποι#σετε. Τα δεδοµ#να στις κα−
τατµ#σεις που 

δεν
 #χουν σηµειωθε# για µορφοπο#ηση θα διατηρηθο#ν.

Συν#θως τουλ#χιστον οι κατατµ#σεις που #χει επιλ#ξει το #####, χρει#ζεται να µορφοποιηθο#ν.

Κ#ντε κλικ στο 
Για

 
προχωρηµ#νους

 για να επιλ#ξετε τις κατατµ#σεις για τις οπο#ες επιθυµε#τε να
γ#νει #λεγχος για 

χαλασµ#να
 
τµ#µατα

Αν δεν ε#στε σ#γουρος#η #τι #χετε κ#νει την σωστ# επιλογ#, µπορε#τε να κ#νετε κλικ
στο 

Προηγο#µενο
, ξαν# στο 

Προηγο#µενο
 και στη συν#χεια στο 

Προσαρµοσµ#νο
 για
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########### ### Mageia µ### µ### µ############ ####### #########

να επιστρ#ψετε στην κ#ρια οθ#νη, #που µπορε#τε να επιλ#ξετε την προβολ# των λε−
πτοµερει#ν των κατατµ#σεων.

#ταν ε#στε β#βαιος#η για την επιλογ# σας, κ#ντε κλικ στο 
Επ#µενο

 για να συνεχ#σετε.

3.7. #####µ###

3.7.1. ####### µ####

3.7.1.1. ########### µ### ############

Σε αυτ#ν την οθ#νη #χετε µια λ#στα των #δη αναγνωρισµ#νων αποθετηρ#ων. Μπορε#τε να προ−
σθ#σετε και #λλες πηγ#ς πακ#των, #πως #ναν οπτικ# οδηγ# # µια αποµακρυσµ#νη πηγ#. Η επιλογ#
των πηγ#ν καθορ#ζει ποια πακ#τα θα ε#ναι διαθ#σιµα σε µεταγεν#στερα β#µατα.

Για µια δικτυακ# πηγ#, θα πρ#πει να ακολουθ#σετε δυο β#µατα:

1. Επιλογ# και ενεργοπο#ηση του δικτ#ου, αν δεν ε#ναι #δη ενεργοποιηµ#νο.
2. Επιλογ# εν#ς καθρεπτισµο# # καθορισµ#ς του ### (η πρ#τη καταχ#ρηση) Επιλ#γοντας #ναν

καθρεπτισµ# , #χετε τη δυνατ#τητα να επιλ#ξετε µεταξ# των αποθετηρ#ων που διαχειρ#ζονται
απ# τη ######, #πως το Nonfree, Tainted και Updates. Με το ###, µπορε#τε να υποδε#ξετε #να
συγκεκριµ#νο αποθετ#ριο # τη δικ# σας εγκατ#σταση ###.

Αν κ#νετε ενηµ#ρωση µιας 64### εγκατ#στασης η οπο#α µπορε# να περι#χει µερικ#
32### πακ#τα, συνιστ#ται να χρησιµοποι#σετε την οθ#νη προσθ#κης εν#ς διαδικτυα−
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κο# καθρεπτισµο# επιλ#γοντας #να απ# τα παρ#ντα δικτυακ# πρωτ#κολλα. Το 64###
### ### περι#χει µ#νο 64### και noarch πακ#τα# δεν θα ε#ναι σε θ#ση να ενηµερ#σει τα
32### πακ#τα. Ωστ#σο, µετ# την προσθ#κη εν#ς διαδικτυακο# καθρεπτισµο#, ο εγκα−
ταστ#της θα εντοπ#σει εκε# τα 32### πακ#τα.

3.7.1.2. #######µ# µ###

Εδ# #χετε τη λ#στα µε τα διαθ#σιµα αποθετ#ρια. Αν#λογα µε το µ#σο που χρησιµοποι#σατε για
την εγκατ#σταση #χετε και διαθ#σιµα αποθετ#ρια. Η επιλογ# των αποθετηρ#ων καθορ#ζει ποια θα
ε#ναι τα διαθ#σιµα πακ#τα κατ# τα επ#µενα β#µατα της εγκατ#στασης.

• Το αποθετ#ριο Core δεν µπορε# να απενεργοποιηθε# δι#τι περι#χει τη β#ση της διανοµ#ς.
• Το αποθετ#ριο Nonfree περι#χει πακ#τα που ε#ναι δωρε#ν, η ###### µπορε# να κ#νει αναδια−

νοµ#, αλλ# περι#χουν λογισµικ# που υπ#κειται σε πνευµατικ# δικαι#µατα (εξ ου και η ονοµα−
σ#α #Ν###### που σηµα#νει µη ελε#θερο). Για παρ#δειγµα, σε αυτ# το αποθετ#ριο βρ#σκονται
οι ιδι#κτητοι οδηγο# των καρτ#ν γραφικ#ν ###### και ###, το υλικολογισµικ# διαφ#ρων καρτ#ν
#### κλπ.

• Το αποθετ#ριο Tainted περι#χει πακ#τα τα οπο#α διαθ#τουν µια ελε#θερη #δεια. Ο κ#ριος λ#γος
που αυτ# τα πακ#τα βρ#σκονται σε αυτ# το αποθετ#ριο ε#ναι #τι µπορε# να παραβι#ζουν πατ#−
ντες και πνευµατικ# δικαι#µατα σε ορισµ#νες χ#ρες, π.χ. οι αποκωδικοποιητ#ς πολυµ#σων που
απαιτο#νται για την αναπαραγωγ# διαφ#ρων αρχε#ων #χου/β#ντεο, πακ#τα που απαιτο#νται για
την αναπαραγωγ# εµπορικ#ν β#ντεο ###, κλπ.

3.7.2. ####### ############# ########

Μερικ#ς απ# τις επιλογ#ς σε αυτ# το στ#διο θα ανο#ξουν #λλες οθ#νες µε σχετικ#ς επιλογ#ς.
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Μετ# τα β#µατα επιλογ#ς, θα δε#τε #να διαπ#ραµα κατ# τη δι#ρκεια της εγκατ#στασης των πακ#−
των Το διαπ#ραµα µπορε# να απενεργοποιηθε# πατ#ντας στο κουµπ# 

Λεπτοµ#ρειες
.

• Επιλ#ξτε το περιβ#λλον προς χρ#ση µεταξ# των ### ###### και #####. Και τα δυο #ρχονται µε
#να πλ#ρες σ#νολο εργαλε#ων και εφαρµογ#ν.

• Επιλ#ξτε 
Προσαρµοσµ#νο

 αν δεν θ#λετε ε#τε να χρησιµοποι#σετε αυτ# (# και τα δυο), # αν θ#−
λετε να τροποποι#σετε τις προκαθορισµ#νες επιλογ#ς για τα γραφικ# περιβ#λλοντα. Το γραφικ#
περιβ#λλον #### για παρ#δειγµα, ε#ναι ελαφρ#τερο απ# τα #λλα δυο, µε λιγ#τερα διακοσµητικ#
στοιχε#α και λιγ#τερα εγκατεστηµ#να πακ#τα εξ ορισµο#.
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3.7.3. ####### #µ#### #######

Τα πακ#τα #χουν ταξινοµηθε# σε κοιν#ς οµ#δες, για να σας διευκολ#νουν στην επιλογ# των πακ#−
των που χρει#ζεστε. Το περιεχ#µενο των οµ#δων διακρ#νεται ε#κολα απ# τον τ#τλο τους, ωστ#σο
περισσ#τερες πληροφορ#ες σχετικ# µε το περιεχ#µενο του καθεν#ς υπ#ρχουν στις υποδε#ξεις που
εµφαν#ζονται κατ# το π#ρασµα του ποντικιο# απ# π#νω τους.

• Σταθµ#ς εργασ#ας
• Εξυπηρετητ#ς
• Γραφικ# περιβ#λλον
• Επιλογ# µεµονωµ#νων πακ#των: µπορε#τε να χρησιµοποι#σετε αυτ# την επιλογ# για την προ−

σθ#κη επιπλ#ον πακ#των χειροκ#νητα.

Ανατρ#ξτε στο ####### ####### για οδηγ#ες σχετικ# µε την ελ#χιστη εγκατ#σταση (µε # χωρ#ς #
& #####).

3.7.4. ######## ###########

Η ελ#χιστη εγκατ#σταση προορ#ζεται για αυτο#ς που θ#λουν να κ#νουν µια ειδικ# χρ#ση της
######, #πως #ναν εξυπηρετητ# # #ναν εξειδικευµ#νο σταθµ# εργασ#ας. Πιθαν#ς θα χρησιµοποι#−
σετε αυτ# την επιλογ# σε συνδυασµ# µε την 

επιλογ#
 
µεµονωµ#νων

 
πακ#των

, δε#τε ###### ########
####.

• Μπορε#τε να επιλ#ξετε την 
Ελ#χιστη

 
εγκατ#σταση

 αποεπιλ#γοντας τα π#ντα στην οθ#νη επι−
λογ#ς 

Οµ#δων
 
πακ#των

, δε#τε ###### ####### ######.

Αν το επιθυµε#τε, µπορε#τε να επιλ#ξετε την 
επιλογ#

 
µεµονωµ#νων

 
πακ#των

 στην #δια οθ#νη.
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• Αν επιλ#ξετε αυτ#ν την µ#θοδο εγκατ#στασης, τ#τε στην επ#µενη οθ#νη (δε#τε το παρακ#τω
στιγµι#τυπο) θα µπορε#τε να επιλ#ξετε µεταξ# µερικ#ν χρ#σιµων εργαλε#ων προς εγκατ#σταση,
#πως τεκµηρ#ωση και &##201#;#&##201#;.

Αν επιλ#ξετε 
µε

 X θα συµπεριληφθε# επ#σης ο διαχειριστ#ς παραθ#ρων ##### ως #να ελαφρ#
περιβ#λλον εργασ#ας.

Η βασικ# τεκµηρ#ωση παρ#χεται υπ# τη µορφ# σελ#δων εγχειριδ#ου &##201#;###&##201#; και
&##201#;####&##201#;. Περι#χει τις σελ#δες ### απ# τις σελ#δες #### των ##### #############
####### [####://###.####.###/########/###.####] και ### ######### [####://###.###.###/########/
#########/######/].
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3.7.5. ####### µ#µ###µ#### #######

Εδ# µπορε#τε να προσθ#σετε οποιαδ#ποτε επιπλ#ον πακ#τα για να προσαρµ#σετε την εγκατ#στασ#
σας.

Αφο# πραγµατοποι#σετε την επιλογ# σας, µπορε#τε να κ#νετε κλικ στο εικον#διο της 
δισκ#τας

 στο
κ#τω µ#ρος της σελ#δας #στε να αποθηκε#σετε την επιλογ# των πακ#των σας (µπορε#τε επ#σης
να κ#νετε την αποθ#κευση σε #να κλειδ# ###). Με αυτ#ν τον τρ#πο µπορε#τε να χρησιµοποι#σετε
αυτ# το αρχε#ο για να εγκαταστ#σετε τα #δια πακ#τα σε κ#ποιο #λλο σ#στηµα, κ#νοντας κλικ στο
#διο κουµπ# κατ# την εγκατ#σταση και επιλ#γοντας την φ#ρτωσ# του.
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3.8. ########## #######:

3.8.1. ###### ### ###### ######### ### ########### (root):

Συνιστ#ται για #λες τις εγκαταστ#σεις ###### ο καθορισµ#ς εν#ς κωδικο# πρ#σβαση ############
στο ##### συνηθ#ζεται να λ#γεται 

κωδικ#ς
 root. Για την αποφυγ# λαθ#ν πληκτρολ#γησης θα πρ#πει

να επαναλ#βετε τον κωδικ# πρ#σβασης στο επ#µενο πεδ#ο.

Καθ#ς πληκτρολογε#τε #ναν κωδικ# πρ#σβασης θα εµφανιστε# µια ασπ#δα η οπο#α θα
αλλ#ζει χρ#µα απ# κ#κκινο σε κ#τρινο και πρ#σινο αναλ#γως µε την δ#ναµη του κωδι−
κο# πρ#σβασης, Η πρ#σινη ασπ#δα σηµα#νει #τι ο κωδικ#ς πρ#σβασης ε#ναι ισχυρ#ς.

#λοι οι κωδικο# κ#νουν δι#κριση µεταξ# πεζ#ν και κεφαλα#ων, συνιστ#ται η χρ#ση
µικτ#ν γραµµ#των (πεζ#ν και κεφαλα#ων), αριθµ#ν και λοιπ#ν χαρακτ#ρων σε #ναν
κωδικ#.

3.8.2. ######## #### ######

Εδ# µπορε#τε να προσθ#σετε #ναν χρ#στη. #νας χρ#στης #χει λιγ#τερα δικαι#µατα απ# τον ###-
######## (####), αλλ# αρκετ# απ# προεπιλογ# #στε να πλοηγε#ται στο διαδ#κτυο, να χρησιµοποιε#
εφαρµογ#ς γραφε#ου # να πα#ζει παιχν#δια και οτιδ#ποτε #λλο κ#νει #νας µ#σος χρ#στης µε τον
υπολογιστ# του.

• Εικον#διο

Κ#νετε κλικ σε αυτ# το κουµπ# αν θ#λετε να αλλ#ξετε το εικον#διο του χρ#στη
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• Πραγµατικ# #νοµα

Εισαγ#γετε το πραγµατικ# #νοµα του χρ#στη σε αυτ# το πλα#σιο κειµ#νου

• #νοµα σ#νδεσης

Εισαγ#γετε το #νοµα σ#νδεσης χρ#στη # αφ#στε το ##### να χρησιµοποι#σει µια µορφ# του πραγ−
µατικο# ον#µατος του χρ#στη. Το #νοµα σ#νδεσης κ#νει δι#κριση µεταξ# πεζ#ν και κεφαλα#ων.

• Κωδικ#ς πρ#σβασης

Πληκτρολογε#στε τον κωδικ# πρ#σβασης (#χετε υπ#ψιν την σηµε#ωση προηγουµ#νως).

Κωδικ#ς πρ#σβασης (ξαν#): Επαναλ#βετε τον κωδικ# πρ#σβασης του χρ#στη# το ##### θα ελ#γ−
ξει #τι #χετε πληκτρολογ#σει τον #διο κωδικ# πρ#σβασης.

Κ#θε χρ#στης που προσθ#τετε κατ# την εγκατ#σταση της ######, θα #χει #ναν προσω−
πικ# κατ#λογο µε προστασ#α εγγραφ#ς και αν#γνωσης (#####=0027)

Μπορε#τε να προσθ#σετε #λους τους απαρα#τητους επιπλ#ον χρ#στες απ# το β#µα 
∆ια−

µ#ρφωση
 - 

Σ#νοψη
 κατ# την εγκατ#σταση. Επιλ#ξτε 

∆ιαχε#ριση
 
χρηστ#ν

.

Οι #δειες πρ#σβασης µπορο#ν επ#σης να τροποποιηθο#ν και µετ# την εγκατ#σταση.

3.8.3. ########## ####### (#####µ###)

Το κουµπ# 
για

 
προχωρηµ#νους

 σας επιτρ#πει να επεξεργαστε#τε τις ρυθµ#σεις για τον χρ#στη που
προσθ#τετε.

•
Κ#λυφος

: Αυτ# το αναπτυσσ#µενο κατ#στιχο σας επιτρ#πει να αλλ#ξετε το κ#λυφος που χρη−
σιµοποιε#ται απ# τον χρ#στη που προσθ#τετε στην προηγο#µενη οθ#νη. Οι επιλογ#ς ε#ναι Bash,
Dash και Sh

•
Αναγνωριστικ#

 
χρ#στη

: Εδ# µπορε#τε να ορ#σετε το αναγνωριστικ# του χρ#στη που προσθ#σατε
στην προηγο#µενη οθ#νη. Αν δεν ξ#ρετε τι να κ#νετε αφ#στε το κεν#.

•
Αναγνωριστικ#

 
οµ#δος

: Σας επιτρ#πει να ορ#σετε το αναγνωριστικ# της οµ#δος. Αν δεν ξ#ρετε
τι να κ#νετε αφ#στε το κεν#.
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3.9. ###µ###### ### ########### ########

3.9.1. ###µ###### ### ###### ######## ### ### ######

Ανεξαρτ#του της επιλογ#ς του γραφικο# περιβ#λλοντος για την εγκατ#σταση της ######, #λα τα πε−
ριβ#λλοντα βασ#ζονται σε #να σ#στηµα γραφικ#ς διεπαφ#ς χρ#στη που λ#γεται X Window system,
# απλ#ς &##201#;#&##201#; Ως εκ το#του, για να λειτουργο#ν σωστ# τα γραφικ# περιβ#λλοντα
#πως το ### ######, #####, #### # #λλο, οι παρακ#τω επιλογ#ς του &##201#;#&##201#; θα πρ#πει να
ε#ναι σωστ#ς. Επιλ#ξτε τις σωστ#ς επιλογ#ς αν δεν εµφαν#ζεται κ#ποια, # αν πιστε#ετε #τι ε#ναι
λανθασµ#νες.

Επιλ#ξτε τις κατ#λληλες ρυθµ#σεις χειροκ#νητα αν πιστε#ετε #τι οι πληροφορ#ες ε#ναι εσφαλµ#−
νες, # αν δεν εµφαν#ζεται τ#ποτα.

• Κ#ρτες γραφικ#ν

Αν χρει#ζεται, µπορε#τε να επιλ#ξετε µια συγκεκριµ#νη κ#ρτα απ# το αναπτυσσ#µενο κατ#στι−
χο. Ανατρ#ξτε στο ###### ## # ###### (######### #### ####### ####).

• Οθ#νη:

Μπορε#τε να επιλ#ξετε #µεσης τοποθ#τησης και λειτουργ#ας αν ε#ναι εφικτ#, # επιλ#ξτε την
οθ#νη σας απ# τη λ#στα των 

Κατασκευαστ#ν
 # 

Γενικο#
 
τ#που

 Επιλ#ξτε 
Προσαρµοσµ#νο

 αν
επιθυµε#τε να ορ#σετε τις οριζ#ντιες και κ#θετες συχν#τητες αναν#ωσης της οθ#νης σας χειρο−
κ#νητα. ∆ε#τε σχετικ# στο ######## #### #######.

• Αν#λυση

Εδ# µπορε#τε να ορ#σετε την αν#λυση και το β#θος χρ#µατος της οθ#νης σας.
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• ∆οκιµ#

Το κουµπ# δοκιµ#ς δεν εµφαν#ζεται π#ντα κατ# την εγκατ#σταση. Αν υπ#ρχει αυτ# η επιλογ#,
και δοκιµ#ζετε τις ρυθµ#σεις σας, θα ερωτηθε#τε αν οι ρυθµ#σεις σας ε#ναι σωστ#ς. Αν απα−
ντ#σετε 

Ναι
, οι ρυθµ#σεις θα διατηρηθο#ν. Αν δεν εµφαν#ζεται κ#τι, θα επιστρ#ψετε στην οθ#νη

διαµ#ρφωσης για να επιλ#ξετε εκ ν#ου τις κατ#λληλες ρυθµ#σεις. Αν η επιλογ# δοκιµ#ς δεν ε#ναι
διαθ#σιµη, θα πρ#πει να σιγουρευτε#τε #τι #χετε επιλ#ξει τις σωστ#ς ρυθµ#σεις.

• Επιλογ#ς

Εδ# µπορε#τε να επιλ#ξετε την ενεργοπο#ηση # απενεργοπο#ηση ορισµ#νων παραµ#τρων.

Υπ#ρχει κ#νδυνος καταστροφ#ς της οθ#νης αν επιλ#ξετε συχν#τητες αναν#ωσης εκτ#ς
των αποδεκτ#ν ορ#ων της οθ#νης σας. Αυτ# ισχ#ει για τις παλαι#τερες τ#που ### οθ#−
νες. Οι σ#γχρονες οθ#νες θα απορρ#ψουν µια µη υποστηριζ#µενη συχν#τητα και κα−
νονικ# θα µεταβο#ν σε λειτουργ#α αναµον#ς.

3.9.2. ######## #### ########### X (###µ###### ### ###### ########)

Το ##### διαθ#τει µια πολ# περιεκτικ# β#ση δεδοµ#νων καρτ#ν γραφικ#ν και συν#θως θα αναγνω−
ρ#σει σωστ# την κ#ρτα σας.

Αν το πρ#γραµµα εγκατ#στασης δεν εντ#πισε σωστ# την κ#ρτα γραφικ#ν σας και γνωρ#ζετε τον
τ#πο της, µπορε#τε να την επιλ#ξετε απ# τη λ#στα δ#ντρου αν#:

• Κατασκευαστ#ς
• στη συν#χεια τον κατασκευαστ# της κ#ρτας
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• και το µοντ#λο της κ#ρτας

Αν δεν µπορε#τε να βρε#τε την κ#ρτα σας στο κατ#στιχο των κατασκευαστ#ν (δι#τι δεν βρ#σκε−
ται ακ#µα στην β#ση δεδοµ#νων # πρ#κειται για παλι# κ#ρτα) µπορε# να βρε#τε #ναν κατ#λληλο
οδηγ# στην κατηγορ#α Xorg, η οπο#α παρ#χει περισσ#τερους απ# 40 γενικο#ς και ανοιχτο# κ#δικα
οδηγο#ς. Αν παρ# #λα αυτ# δεν µπορε#τε να βρε#τε #ναν συγκεκριµ#νο οδηγ# για την κ#ρτα σας
µπορε#τε να χρησιµοποι#σετε τον οδηγ# #### ο οπο#ος προσφ#ρει βασικ# υποστ#ριξη.

Προσ#ξτε δι#τι αν επιλ#ξετε #ναν ακατ#λληλο οδηγ# θα #χετε πρ#σβαση µ#νο στη

γραµµ#
 
εντολ#ν

Μερικο# κατασκευαστ#ς καρτ#ν γραφικ#ν παρ#χουν ιδι#κτητους οδηγο#ς για ##### οι οπο#οι µπο−
ρε# να διατεθο#ν µ#νο απ# τα αποθετ#ρια Nonfree και σε ορισµ#νες περιπτ#σεις µ#νο απ# την ιστο−
σελ#δα του κατασκευαστ# της κ#ρτας. Τα αποθετ#ρια Nonfree πρ#πει να ενεργοποιηθο#ν ρητ#ς.
Αν δεν το κ#νατε προηγουµ#νως θα πρ#πει να το πρ#ξετε µετ# την πρ#τη εκκ#νηση.

3.9.3. ####### ### ######

Το ##### διαθ#τει µια αρκετ# περιεκτικ# β#ση δεδοµ#νων συσκευ#ν οθον#ν και συν#θως θα ανα−
γνωρ#σει σωστ# και τη δικ# σας.

Η επιλογ# µιας οθ#νης µε διαφορετικ# χαρακτηριστικ# µπορε# να καταστρ#ψει την
οθ#νη σας # τη συσκευ# γραφικ#ν. Παρακαλ# µην προσπαθε#τε να κ#νετε απλ# δοκιµ#ς
αν δεν γνωρ#ζετε τι ακριβ#ς κ#νετε. Αν #χετε αµφιβολ#ες θα πρ#πει να συµβουλευτε#τε
την τεκµηρ#ωση της οθ#νης σας
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Προσαρµοσµ#νο Αυτ# η επιλογ# σας επιτρ#πει να ορ#σετε δ#ο κρ#σιµες παραµ#−
τρους: τη συχν#τητα της κατακ#ρυφης αναν#ωσης και τη συ−
χν#τητα του οριζ#ντιου συγχρονισµο#. Η συχν#τητα της κα−
τακ#ρυφης αναν#ωσης ορ#ζει π#σο συχν# θα ανανε#νεται η
οθ#νη και ο οριζ#ντιος συγχρονισµ#ς ε#ναι η συχν#τητα στην
οπο#α εµφαν#ζονται οι γραµµ#ς σ#ρωσης.

Ε#ναι 
ΠΟΛΥ

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

 να µην ορ#σετε µια οθ#νη µε ε#ρος
συγχρονισµο# εκτ#ς των δυνατοτ#των της οθ#νης σας: µπορε#
να καταστρ#ψετε την οθ#νη σας. Αν #χετε αµφιβολ#α, επιλ#ξτε
µια συντηρητικ# ρ#θµιση και συµβουλευτε#τε την τεκµηρ#ωση
της οθ#νης σας.

#µεσης τοποθ#τησης και λει−
τουργ#ας

Αυτ# ε#ναι και η εξ# ορισµο# επιλογ# και γ#νεται προσπ#θεια
αυτ#µατου εντοπισµο# του τ#που της οθ#νης απ# τη β#ση δε−
δοµ#νων µε τις συσκευ#ς οθον#ν.

Κατασκευαστ#ς Αν το πρ#γραµµα εγκατ#στασης δεν εντ#πισε σωστ# την οθ#νη
σας και γνωρ#ζετε τον τ#πο της, µπορε#τε να την επιλ#ξετε απ#
τις επιλογ#ς αν#:

• Κατασκευαστ#ς
• Μοντ#λο οθ#νης

Γενικο# τ#που Επιλ#γοντας αυτ#ν την οµ#δα θα εµφανιστο#ν γ#ρω στις 30 διαµορφ#σεις οθο−
ν#ν #πως 1024#768 # 60## συµπεριλαµβ#νονται και οι οθ#νες #### των φορη−
τ#ν υπολογιστ#ν. Συχν# ε#ναι µια καλ# οµ#δα επιλογ#ς οθ#νης αν πρ#πει να
χρησιµοποι#σετε τον οδηγ# κ#ρτας γραφικ#ν #### #ταν το υλικ# της κ#ρτας
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γραφικ#ν σας δεν µπορε# να εντοπιστε# αυτ#µατα. Ακ#µα µια φορ# θα πρ#πει
να ε#στε συντηρητικο# στις επιλογ#ς σας.

3.10. ######µµ# #########

3.10.1. #######µ# ######µµ### #########

3.10.1.1. Grub2

####2 σε παλι# σ#στηµα µε ###/###

• Το ####2 (µε # χωρ#ς γραφικ# περιβ#λλον) θα χρησιµοποιηθε# αποκλειστικ# ως το πρ#γραµµα
εκκ#νησης για παλι# συστ#µατα ###/###.

• Εξ ορισµο#, θα γ#νει εγγραφ# εν#ς ν#ου προγρ#µµατος εκκ#νησης ε#τε στο ### (###### ####
######) του πρ#του σκληρο# δ#σκου # στην κατ#τµηση εκκ#νησης του ####.

####2#### σε συστ#µατα ####

• Το ####2#### # το ###### µπορε# να χρησιµοποιηθε# ως το πρ#γραµµα εκκ#νησης εν#ς ####
συστ#µατος.

• Εξ ορισµο#, θα γ#νει εγγραφ# εν#ς ν#ου προγρ#µµατος εκκ#νησης (####2####) στο ### (###
###### #########).

Αν υπ#ρχουν #δη εγκατεστηµ#να λειτουργικ# συστ#µατα µε #### (####### 8 για παρ#δειγµα),
το πρ#γραµµα εγκατ#στασης της ###### θα εντοπ#σει το υπ#ρχουν ### των ####### και θα προ−
σθ#σει σε αυτ# το ####2####. Αν δεν υπ#ρχει κ#ποιο ### σ#στηµα τ#τε θα δηµιουργηθε# #να.
Αν και µπορε# να υπ#ρχουν περισσ#τερα ### συστ#µατα, µ#νον #να απαιτε#ται, ανεξαρτ#του
αριθµο# των εγκατεστηµ#νων λειτουργικ#ν συστηµ#των που διαθ#τετε.

3.10.1.2. rEFInd

###### σε συστ#µατα ####

• Το ###### #χει #να καλ# σ#νολο επιλογ#ν, και #χει αυτ#µατο εντοπισµ# των εγκαταστηµ#νων
προγραµµ#των εκκ#νησης ###. ∆ε#τε στο: ####://###.#########.###/######/

Σηµει#στε #τι για να χρησιµοποι#σετε την επιλογ# #rEFInd, θα πρ#πει να #χετε µια κα−
τ#τµηση συστ#µατος ### σ#µφωνα µε την αρχιτεκτονικ# του συστ#µατος: Αν #χετε µια
κατ#τµηση συστ#µατος ### 32 δυφ#ων εγκατεστηµ#νη σε #να σ#στηµα 64 δυφ#ων, τ#τε
η επιλογ# ###### δεν θα εµφαν#ζεται ως διαθ#σιµη.
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3.10.2. ###µ### ### ######µµ#### #########

3.10.2.1. ###### ######## ### ######µµ#### #########

• Πρ#γραµµα εκκ#νησης προς χρ#ση
# Μπορε#τε να επιλ#ξετε το ####2 (µε µενο# γραφικ# # κειµ#νου), για ####### ##### MBR/BIOS

και UEFI συστ#µατα.
# Το ###### (µε γραφικ# µενο#) ε#ναι µια εναλλακτικ# επιλογ# µ#νο για συστ#µατα µε UEFI.

• Συσκευ# εκκ#νησης

Μην τροποποι#σετε τη συσκευ# εκκ#νησης εκτ#ς και αν γνωρ#ζεται τι ακριβ#ς πρ#τ−
τετε.

∆εν υπ#ρχει επιλογ# εγγραφ#ς του #### στον τοµ#α εκκ#νησης µιας κατ#τµησης (π.χ.:
sda1), δι#τι αυτ# η µ#θοδος δεν θεωρε#ται αξι#πιστη.

#ταν χρησιµοποιε#τε την λειτουργ#α ####, τ#τε η συσκευ# εκκ#νησης θα εµφανιστε# ως Κατ#−
τµηση συστ#µατος ###.

• Καθυστ#ρηση πριν την εκκ#νηση της προεπιλεγµ#νης εικ#νας

Αυτ# το πλα#σιο κειµ#νου σας επιτρ#πει τον ορισµ# µιας καθυστ#ρησης σε δευτερ#λεπτα πριν
την εκκ#νηση του εξ ορισµο# λειτουργικο# συστ#µατος.
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• Ασφ#λεια

Αυτ# σας επιτρ#πει τον ορισµ# εν#ς κωδικο# 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. Αυτ# ε#ναι προαιρετικ#
και γενικ#ς δεν πολυχρησιµοποιε#ται. Το #νοµα χρ#στη ε#ναι root και ο κωδικ#ς πρ#σβασης
ε#ναι αυτ#ς που θα επιλ#ξετε εδ#.

• Κωδικ#ς πρ#σβασης

Επιλ#ξτε #ναν κωδικ# πρ#σβασης για το πρ#γραµµα εκκ#νησης (προαιρετικ#)
• Κωδικ#ς πρ#σβασης (ξαν#)

Επαναλ#βετε την πληκτρολ#γηση του κωδικο# πρ#σβασης και το ##### θα ελ#γξει αν ο κωδικ#ς
πρ#σβασης ταιρι#ζει µε τον ανωτ#ρω

Για
 
προχωρηµ#νους

•
Ενεργοπο#ηση

 ACPI

Το #### (######## ############# ### ##### ######### # Εξελιγµ#νη διεπαφ# ρ#θµισης και δια−
χε#ρισης εν#ργειας) ε#ναι #να πρ#τυπο διαχε#ρισης εν#ργειας Μπορε# να εξοικονοµε# εν#ργεια
διακ#πτοντας αχρησιµοπο#ητες συσκευ#ς. Η αποεπιλογ# του µπορε# να φανε# χρ#σιµη παρα−
δε#γµατος χ#ριν αν ο υπολογιστ#ς σας δεν υποστηρ#ζει το #### # αν εκτιµ#τε #τι η ενσωµ#τωση
του #### µπορε# να προκαλ#σει κ#ποια προβλ#µατα (για παρ#δειγµα τυχα#ες επανεκκιν#σεις #
κωλ#µατα του συστ#µατος).

•
Ενεργοπο#ηση

 
του

 SMP

Αυτ# η επιλογ# (απ)ενεργοποιε# την συµµετρικ# πολυδιεργασ#α για επεξεργαστ#ς πολλαπλ#ν
πυρ#νων

•
Ενεργοπο#ηση

 
του

 APIC

Ενεργοποι#ντας το δ#νεται στο λειτουργικ# σ#στηµα πρ#σβαση στον προηγµ#νο προγραµµατι−
ζ#µενο ελεγκτ# διακοπ#ν ( ######## ############ ######### ##########). Οι συσκευ#ς #### επι−
τρ#πουν περισσ#τερο πολ#πλοκα πρ#τυπα, και προηγµ#νη διαχε#ριση ### (Αιτ#σεις διακοπτ#ν).

•
Ενεργοπο#ηση

 
του

 
τοπικο#

 APIC

Εδ# µπορε#τε να ορ#σετε το τοπικ# ####, το οπο#ο διαχειρ#ζεται #λους τους εξωτερικο#ς δια−
κ#πτες για µερικο#ς εξειδικευµ#νους επεξεργαστ#ς σε #να σ#στηµα ###

3.10.2.2. ###µ### ### ######µµ#### #########

Αν στην προηγο#µενη εν#τητα επιλ#ξατε rEFInd ως τον φορτωτ# εκκ#νησης προς χρ#ση, τ#τε θα
εµφανιστο#ν οι επιλογ#ς #πως φα#νονται στο παρακ#τω στιγµι#τυπο. ∆ιαφορετικ#, µεταβε#τε στο
επ#µενο στιγµι#τυπο για τις επιλογ#ς σας.

Οι επιλογ#ς της διαµ#ρφωσης ######:

• Εγκατ#σταση # ενηµ#ρωση του ###### στην κατ#τµηση συστ#µατος ###.
• Εγκατ#σταση στο /###/####.

Αυτ# η επιλογ# εγκαθιστ# στο πρ#γραµµα εκκ#νησης στον κατ#λογο /###/#### του ### (Κατ#−
τµηση συστ#µατος ###). Αυτ# µπορε# να φανε# χρ#σιµο #ταν:

α) Κ#νετε εγκατ#σταση σε #ναν αφαιρο#µενο οδηγ# (πχ κλειδ# ###) που µπορε# να αφαιρεθε# και
να συνδεθε# σε #να διαφορετικ# µηχ#νηµα. Αν το πρ#γραµµα εκκ#νησης ε#ναι αποθηκευµ#νο
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στο /###/####, το #### #### θα το εντοπ#σει και θα σας επιτρ#ψει να εκκιν#σετε απ# αυτ#ν τον
οδηγ#.

β) Ως εναλλακτικ# λ#ση, #ταν λ#γω σφαλµ#των στο #### ####, το προσφ#τως εγγεγραµµ#νο πρ#−
γραµµα εκκ#νησης της ###### δεν θα αναγνωριστε# στο τ#λος της εγκατ#στασης.

Αν στην προηγο#µενη εν#τητα δεν επιλ#ξατε τον φορτωτ# εκκ#νησης ######, τ#τε θα δε#τε παρα−
κ#τω την διαµ#ρφωση των επιλογ#ν του φορτωτ# εκκ#νησης:

• Προκαθορισµ#νο

Το λειτουργικ# σ#στηµα που εκκινε#ται εξ ορισµο#.
• Επιλογ#ς περασµ#νες στον πυρ#να

Αυτ# η επιλογ# σας δ#νει την δυνατ#τητα να περ#σετε επιλογ#ς στον πυρ#να # να πε#τε στον
πυρ#να να σας εµφαν#σει περισσ#τερες πληροφορ#ες κατ# την εκκ#νηση.

• Εντοπισµο# των #λλων Λειτουργικ#ν Συστηµ#των

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, κ#ντε κλικ στο Επ#µενο και αποεπιλ#ξτε
το πλα#σιο Εντοπισµ#ς ξ#νου λειτουργικο#.

• Εγκατ#σταση στο /###/####. (Σηµε#ωση: αυτ# το µενο# ε#ναι διαθ#σιµο #ταν ο εγκαταστ#της
εντοπ#ζει #τι #να µηχ#νηµα ε#ναι σε λειτουργ#α ####.

Αυτ# η επιλογ# εγκαθιστ# στο πρ#γραµµα εκκ#νησης στον κατ#λογο /###/#### του ### (Κατ#−
τµηση συστ#µατος ###). Αυτ# µπορε# να φανε# χρ#σιµο #ταν:

α) Κ#νετε εγκατ#σταση σε #ναν αφαιρο#µενο οδηγ# (πχ κλειδ# ###) που µπορε# να αφαιρεθε# και
να συνδεθε# σε #να διαφορετικ# µηχ#νηµα. Αν το πρ#γραµµα εκκ#νησης ε#ναι αποθηκευµ#νο
στο /###/####, το #### #### θα το εντοπ#σει και θα σας επιτρ#ψει να εκκιν#σετε απ# αυτ#ν τον
οδηγ#.

β) Ως εναλλακτικ# λ#ση, #ταν λ#γω σφαλµ#των στο #### ####, το προσφ#τως εγγεγραµµ#νο πρ#−
γραµµα εκκ#νησης της ###### δεν θα αναγνωριστε# στο τ#λος της εγκατ#στασης.

Για
 
προχωρηµ#νους

•
Λειτουργ#α

 
β#ντεο

Ορ#ζει το µ#γεθος της οθ#νης και το χρωµατικ# β#θος που θα χρησιµοποιε# το πρ#γραµµα εκ−
κ#νησης Αν κ#νετε κλικ στο κ#τω τρ#γωνο θα εµφανιστο#ν οι επιλογ#ς µεγ#θους και χρωµατικο#
β#θους.

•
Μην

 
αγγ#ξετε

 
το

 ESP # 
το

 MBR

Επιλ#ξτε το αν δεν θ#λετε µια εκκιν#σιµη εγκατ#σταση της ######, αλλ# µια αλυσιδωτ# φ#ρ−
τωση απ# #να #λλο λογισµικ#. Θα λ#βετε #να µ#νυµα #τι λε#πει το πρ#γραµµα εκκ#νησης. Κ#−
ντε κλικ στο Εντ#ξει µ#νον αν πιστε#ετε #τι καταλαβα#νετε τις επιπτ#σεις, και επιθυµε#τε να
προχωρ#σετε.

Η αλυσιδωτ# φ#ρτωση µ#σω παλαι#ν φορτωτ#ν εκκ#νησης (Παλι# #### και ####) δεν
υποστηρ#ζεται πια απ# τη ###### αφο# συν#θως η εκκ#νηση της ###### θα αποτυ−
χα#νει. Αν χρησιµοποιε#τε κ#τι #λλο απ# το ####2 και το ###### θα ε#ναι µε δικ#
σας ευθ#νη!

38



########### ### Mageia µ### µ### µ############ ####### #########

3.10.3. ##### ########

3.10.3.1. ##### #### ########## µ#### #########

Η ακριβ#ς διαδικασ#α για να προσθ#σετε τη ###### σε #να υπ#ρχον πρ#γραµµα εκκ#νησης δεν ε#−
ναι το αντικε#µενο σε αυτ#ν την τεκµηρ#ωση. Ωστ#σο στις περισσ#τερες περιπτ#σεις αυτ# απαιτε#
την εκτ#λεση του κατ#λληλου προγρ#µµατος εκκ#νησης, το οπο#ο θα πρ#πει να εντοπ#σει αυτ#−
µατα το σ#στηµα ###### και να το καταχωρ#σει στο µενο# ∆ε#τε στην τεκµηρ#ωση του εν λ#γω
λειτουργικο# συστ#µατος.

3.10.3.2. ########### ##### ######µµ# #########

Παρ#λο που σας δ#νετε η δυνατ#τητα να εγκαταστ#σετε την ###### χωρ#ς πρ#γραµµα εκκ#νησης
(ανατρ#ξτε στην εν#τητα 2.1 Για προχωρηµ#νους), αυτ# η εν#ργεια δεν συνιστ#ται εκτ#ς και αν
γνωρ#ζετε απολ#τως τι κ#νετε, αφο# χωρ#ς #να πρ#γραµµα εκκ#νησης δεν θα ε#στε σε θ#ση να
εκκιν#σετε το λειτουργικ# σας σ#στηµα.

3.10.3.3. ######## # ########### µ### ########### ### µ#### #########

Για να το κ#νετε αυτ# θα πρ#πει να επεξεργαστε#τε χειροκ#νητα το /####/####2/######.### # να
χρησιµοποι#σετε το λογισµικ# ############### (∆ιαθ#σιµο στα αποθετ#ρια της ######).

Για περισσ#τερες πληροφορ#ες ανατρ#ξτε στο #### µας #####://####.######.###/##/
####2####_###_###### [#####://#############/##/########_###_######]

3.11. ###### ###µ#######

Το ##### παρουσι#ζει µια πρ#ταση για την διαµ#ρφωση του συστ#µατ#ς σας, αν#λογα µε τις επι−
λογ#ς που κ#νατε προηγουµ#νως και το υλικ# που εντοπ#στηκε. Μπορε#τε να ελ#γξετε τις ρυθµ#−
σεις εδ# και αν θ#λετε να τις αλλ#ξετε πατ#ντας 

∆ιαµ#ρφωση
.

Ως γενικ#ς καν#νας, συνιστ#ται η αποδοχ# των ρυθµ#σεων εξ ορισµο# εκτ#ς και αν:

• υπ#ρχουν γνωστοποιηµ#να προβλ#µατα µε τις εξ ορισµο# ρυθµ#σεις
• η εξορισµο# ρ#θµιση #χει #δη δοκιµαστε# και δεν λειτουργε# σωστ#
• κ#ποιος #λλος συντελεστ#ς που αναφ#ρεται στις αναλυτικ#ς εν#τητες κατωτ#ρω

αποτελε# πρ#βληµα

3.11.1. ####µ##### ### #####µ####

• Ζ#νη #ρας

Το ##### επιλ#γει µια ζ#νη #ρας για εσ#ς, αν#λογα µε την προτιµ#µενη γλ#σσα. Αν χρει#ζεται
µπορε#τε να την αλλ#ξετε. ∆ε#τε επ#σης ######### ########

• Χ#ρα / Περιοχ#:

Αν η επιλεγµ#νη χ#ρα ε#ναι λανθασµ#νη, ε#ναι πολ# σηµαντικ# να διορθ#σετε τη ρ#θµιση. ∆ε#−
τε ###### #######
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• Πρ#γραµµα εκκ#νησης

Η πρ#ταση του ##### για τη ρ#θµιση του προγρ#µµατος εκκ#νησης

Μην αλλ#ξετε τ#ποτα, αν δεν γνωρ#ζετε πως να διαµορφ#σετε το ####2. Για περισσ#τερες πλη−
ροφορ#ες ανατρ#ξτε στο ##########

• ∆ιαχε#ριση χρηστ#ν

Εδ# µπορε#τε να προσθ#σετε επιπλ#ον χρ#στες. Καθ#νας θα αποκτ#σει τον δικ# του κατ#λογο
/home.

• Υπηρεσ#ες

Οι υπηρεσ#ες συστ#µατος ε#ναι αυτ# τα µικρ# προγρ#µµατα που εκτελο#νται στο παρασκ#νιο
(δα#µονες). Αυτ# το εργαλε#ο σας επιτρ#πει την ενεργοπο#ηση # την απενεργοπο#ηση ορισµ#−
νων διεργασι#ν.

Θα πρ#πει να ελ#γξετε προσεκτικ# πριν να αλλ#ξετε οτιδ#ποτε εδ# # #να σφ#λµα µπορε# να προ−
καλ#σει τη δυσλειτουργ#α του υπολογιστ# σας. Για περισσ#τερες πληροφορ#ες ανατρ#ξτε στο
######### ########

3.11.2. ####µ##### ######

• Πληκτρολ#γιο

∆ιαµορφ#στε την δι#ταξη του πληκτρολογ#ου # οπο#α εξαρτ#ται απ# την τοποθεσ#α σας, τη
γλ#σσα # τον τ#πο του πληκτρολογ#ου.

Αν διαπιστ#σετε µια λανθασµ#νη δι#ταξη πληκτρολογ#ου και επιθυµε#τε να την
αλλ#ξετε, λ#βετε υπ#ψη #τι ο κωδικ#ς πρ#σβασης θα αλλ#ξει επ#σης.

• Ποντ#κι

Εδ# µπορε#τε να προσθ#σετε # να διαµορφ#σετε #λλες συσκευ#ς κατ#δειξης, ταµπλ#τες, σφαι−
ροδε#κτες κλπ.

• Κ#ρτα #χου

Το πρ#γραµµα εγκατ#στασης θα χρησιµοποι#σει τον προκαθορισµ#νο οδηγ# αν αυτ#ς ε#ναι
διαθ#σιµος.

Αν δεν υπ#ρχει κ#ποιος εκ ορισµο# οδηγ#ς για την κ#ρτα #χου, µπορε# να υπ#ρχουν διαθ#σιµοι
εναλλακτικο# οδηγο#. Αν συµβα#νει αυτ# και πιστε#ετε #τι ο εγκαταστ#της δεν #χει κ#νει την
καλ#τερη επιλογ#, κ#ντε κλικ στο 

Προηγµ#νες
 για να καθορ#σετε τον οδηγ# χειροκ#νητα.

• Κ#ρτα γραφικ#ν

Αυτ# η εν#τητα σας επιτρ#πει να διαµορφ#σετε την κ#ρτα γραφικ#ν σας και τις οθ#νες σας. Για
περισσ#τερες πληροφορ#ες ανατρ#ξτε στο ######## #### ### ####### #############
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3.11.3. ####µ##### ####### ### ##########

• ∆#κτυο

Εδ# µπορε#τε να ρυθµ#σετε το δ#κτυ# σας, αλλ# για κ#ρτες δικτ#ου χωρ#ς ελε#θερους οδηγο#ς
ε#ναι καλ#τερα να το κ#νετε µετ# την επανεκκ#νηση, στο Κ#ντρο Ελ#γχου ######, αφο# #χετε
ενεργοποι#σει τα αποθετ#ρια Nonfree.

#ταν προσθ#τετε µια κ#ρτα δικτ#ου, µην ξεχ#σετε να διαµορφ#σετε το το#χος προ−
στασ#ας για την εποπτε#α των επαφ#ν αυτ#ν.

• ∆ιαµεσολαβητ#ς

#νας εξυπηρετητ#ς διαµεσολαβητ# δρα ως µεσ#ζοντας µεταξ# του υπολογιστ# σας και το ευ−
ρ#τερο διαδ#κτυο. Αυτ# η εν#τητα σας επιτρ#πει να διαµορφ#σετε τον υπολογιστ# σας για την
χρ#ση µιας υπηρεσ#ας διαµεσολαβητ#.

#σως χρει#ζεται να συµβουλευτε#τε τον διαχειριστ# των συστηµ#των σας για να λ#βετε τις πα−
ραµ#τρους που χρει#ζεστε να εισ#γετε εδ#.

3.11.4. ########

• Επ#πεδο ασφ#λειας
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Το επ#πεδο ασφ#λειας για τον υπολογιστ# σας, στις περισσ#τερες περιπτ#σεις η προκαθορισµ#νη
επιλογ# (Τυπικ#) ε#ναι το καταλληλ#τερο για γενικ# χρ#ση. Επιλ#ξτε την επιλογ# που καλ#πτει
καλ#τερα τις αν#γκες σας.

• Τε#χος προστασ#ας

Το τε#χος προστασ#ας σας επιτρ#πει την διαχε#ριση των επιτρεπ#µενων δικτυακ#ν συνδ#σεων
στον υπολογιστ# σας. Η σ#α και ασφαλ#ς εξ ορισµο# επιλογ# ε#ναι να επιτρ#πονται ΜΗ∆ΕΝ ει−
σερχ#µενες συνδ#σεις. Αυτ# δεν σας αποτρ#πει να κ#νετε εξερχ#µενες συνδ#σεις χρησιµοποι#−
ντας τον υπολογιστ# σας κανονικ#.

Να #χετε υπ#ψιν #τι το διαδ#κτυο ε#ναι #να υψηλο# κινδ#νου δ#κτυο και υπ#ρχουν συνεχ#µενες
προσπ#θειες παραβ#ασης συστηµ#των. Ακ#µα και οι φαινοµενικ# &##201#;ασφαλε#ς&##201#;
συνδ#σεις #πως του #### (για ####) #χουν χρησιµοποιηθε# ως κρυφ# καν#λια δεδοµ#νων για την
εξαγωγ# δεδοµ#νων απ# κακοποιο#ς.

Για περισσ#τερες πληροφορ#ες, ανατρ#ξτε στο ##########.

#χετε υπ#ψη σας #τι επιτρ#ποντας τα 
π#ντα

 (χωρ#ς τε#χος προστασ#ας) µπορε# να
ε#ναι ριψοκ#νδυνο.

3.12. ##########

3.12.1. ###µ###### ### ##### ####
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• Επιλ#ξτε την ωρολογιακ# σας ζ#νη επιλ#γοντας την χ#ρα # µια π#λη κοντ# σας στην #δια ζ#νη
#ρας.

Στην επ#µενη οθ#νη µπορε#τε να επιλ#ξετε τη ρ#θµιση της τοπικ#ς #ρας β#σει του ρολογιο# της
µητρικ#ς κ#ρτας # ### (Γκρ#νου#τς), γνωστ# και ως ###.

Αν #χετε περισσ#τερα απ# #να λειτουργικ# συστ#µατα στον υπολογιστ# σας, σιγου−
ρευτε#τε #τι #λα #χουν ρυθµιστε# στην τοπικ# #ρα, # σε ###/### στο σ#νολ# τους.

3.12.2. ######## ## ####/####### ###

• Επιλ#ξτε τη χ#ρα # την περιοχ# σας. Αυτ# ε#ναι σηµαντικ# για #λων των ειδ#ν ρυθµ#σεων, #πως
το ν#µισµα και ο κανονιστικ#ς τοµ#ας ασ#ρµατου δικτ#ου. Η επιλογ# µιας λανθασµ#νης χ#ρας,
µπορε# να οδηγ#σει σε αδυναµ#α χρ#σης εν#ς ασ#ρµατου δικτ#ου.

• Αν η χ#ρα σας δεν εµφαν#ζεται στη λ#στα, κ#ντε κλικ στην επιλογ# 
#λλες

 
χ#ρες

 και απ# εκε#
επιλ#ξτε τη χ#ρα # την περιοχ#.

Αν η χ#ρα σας εµφαν#ζεται µ#νο στη λ#στα 
#λλες

 
χ#ρες

, αφο# κ#νετε κλικ στο κουµπ#

Εντ#ξει
 µπορε# να φα#νεται ως µια χ#ρα επιλεγµ#νη απ# την πρ#τη λ#στα. Μπορε#τε

να το αγνο#σετε, το ##### θα εφαρµ#σει την πραγµατικ# σας επιλογ#.
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3.12.2.1. ####### #########

Στην οθ#νη 
#λλες

 
χ#ρες

 µπορε#τε επ#σης να επιλ#ξετε µια µ#θοδο εισαγωγ#ς (στο κ#τω µ#ρος της
λ#στας). Οι µ#θοδοι εισαγωγ#ς επιτρ#πουν στους χρ#στες να εισ#γουν πολυγλωσσικο#ς χαρακτ#−
ρες (Κιν#ζικα, Ιαπωνικ#, Κορε#τικα, κλπ). Το #### ε#ναι η προκαθορισµ#νη µ#θοδος εισαγωγ#ς
#στε οι χρ#στες να µην χρειαστε# να κ#νουν τη διαµ#ρφωση χειροκ#νητα. #λλες µ#θοδοι εισαγω−
γ#ς (####, ####, ####, κλπ) παρ#χουν επ#σης πανοµοι#τυπες λειτουργ#ες και µπορο#ν να εγκατα−
σταθο#ν αν προσθ#σατε #να µ#σο ####/### πριν την επιλογ# των πακ#των.

Αν παραλε#ψατε τη ρ#θµιση της µεθ#δου εισαγωγ#ς κατ# την εγκατ#σταση, µπορε#τε
να µεταβε#τε εκ ν#ου σε αυτ# µετ# την επανεκκ#νηση του εγκατεστηµ#νου συστ#µα−
τ#ς σας µ#σω του µενο# ∆ιαµορφ#στε τον υπολογιστ# σας → Σ#στηµα, # εκτελ#ντας
########### ως root.

3.13. ###µ####### ### ######### ###

Εδ# µπορε#τε να ορ#σετε εκκ#νηση των υπηρεσι#ν µε την #ναρξη του συστ#µατος.

• Κ#ντε κλικ στο τρ#γωνο την αν#πτυξη της οµ#δος και #λων των σχετικ#ν υπηρεσι#ν. Οι εξ ορι−
σµο# ρυθµ#σεις του ##### καλ#πτουν σε γενικ#ς γραµµ#ς τις αν#γκες χρ#σης.

• Αν τον#σετε µε το ποντ#κι µια υπηρεσ#α, θα εµφανιστε# µια υπ#δειξη µε σχετικ#ς πληροφορ#ες.

Αλλ#ξτε κ#τι µ#νο αν γνωρ#ζετε πολ# καλ# τι κ#νετε.
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3.14. ####### #########

Αν δεν ε#στε ευχαριστηµ#νος µε την απ#κριση του ποντικιο# σας, µπορε#τε απ# εδ# να επιλ#ξετε
κ#ποιο #λλο.

Συν#θως, Γενικ# → Οποιοδ#ποτε ##/2 και ### ποντ#κι ε#ναι µια καλ# επιλογ#.

Επιλ#ξτε Γενικ# → Εξαναγκασµ#ς ##### για να διαµορφ#σετε τα κουµπι# που δεν δουλε#ουν σε
#να ποντ#κι µε #ξι # περισσ#τερα κουµπι#.
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3.15. ###µ### ### ####

Αυτ# η οθ#νη εµφαν#ζει τις λεπτοµ#ρειες του οδηγο# της κ#ρτας #χου που επιλ#χτηκε απ# τον
εγκαταστ#τη και θα πρ#πει να λειτουργε# χωρ#ς προβλ#µατα.

Ωστ#σο, αν αντιµετωπ#ζετε προβλ#µατα µετ# την εγκατ#σταση, εκτελ#στε την εντολ# #########
# ανο#ξτε το εργαλε#ο απ# το Κ#ντρο Ελ#γχου ###### → Υλικ# → ∆ιαµ#ρφωση του #χου. Στη
συν#χεια απ# το draksound # το 

∆ιαµ#ρφωση
 
του

 
#χου

 κ#ντε κλικ στο 
Αντιµετ#πιση

 
προβληµ#τωνγια να βρε#τε συµβουλ#ς για το πως να επιλ#σετε το πρ#βληµα.

3.15.1. ### #######µ#####

Αν δεν υπ#ρχει κ#ποιος εκ ορισµο# οδηγ#ς για την κ#ρτα #χου, µπορε# να υπ#ρχουν διαθ#σιµοι
εναλλακτικο# οδηγο#. Αν συµβα#νει αυτ# και πιστε#ετε #τι ο εγκαταστ#της δεν #χει κ#νει την
καλ#τερη επιλογ#, κ#ντε κλικ στο 

Προηγµ#νες
 για να καθορ#σετε τον οδηγ# χειροκ#νητα.
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3.16. ####### #########

Παρακαλ# επιλ#ξτε το επιθυµητ# επ#πεδο ασφαλε#ας

Τυπικ#
 ε#ναι η προκαθορισµ#νη και συνιστ#µενη ρ#θµιση για τον µ#σο χρ#στη.

Το 
Ασφαλ#ς

 δηµιουργε# #να υψηλ#ς προστασ#ας σ#στηµα # για παρ#δειγµα αν το σ#στηµα προ−
ορ#ζεται για χρ#ση ως #νας δηµ#σιος εξυπηρετητ#ς.

∆ιαχειριστ#ς ασφαλε#ας

Αυτ# το αντικε#µενο σας επιτρ#πει να διαµορφ#σετε µια ηλεκτρονικ# διε#θυνση στην οπο#α το
σ#στηµα θα στ#λνει 

µην#µατα
 
ειδοποι#σεων

 
ασφαλε#ας

 #ταν ανιχνε#ονται καταστ#σεις οι οπο#ες
απαιτο#ν να ειδοποιηθε# ο διαχειριστ#ς του συστ#µατος.

Μια καλ# και ε#κολη στην ενσωµ#τωση λ#ση ε#ναι το <χρ#στης>########## # #που <χρ#στης>
ε#ναι το #νοµα σ#νδεσης του χρ#στη που θα λαµβ#νει τα µην#µατα.

Το σ#στηµα στ#λνει τα µην#µατα ως #### ######### µην#µατα και #χι ως #τυπικ##
#### αλληλογραφ#α: ωστ#σο ο χρ#στης πρ#πει να #χει οριστε# για να λ#βετε την αλ−
ληλογραφ#α!

Ε#ναι π#ντα δυνατ# να ρυθµ#σετε τις ρυθµ#σεις ασφ#λειας µετ# την εγκατ#σταση απ# την εν#τητα

Ασφ#λεια
 του Κ#ντρου Ελ#γχου ######.
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3.17. ###### ##########

Αυτ# η εν#τητα σας επιτρ#πει την διαµ#ρφωση µερικ#ν απλ#ν καν#νων του τε#χους προστασ#ας:
καθορ#ζουν τον τ#πο των επιτρεπ#µενων µηνυµ#των απ# το διαδ#κτυο στο σ#στηµα προορισµο#.
Αυτ# επιτρ#πει ταν#παλιν την πρ#σβαση των αντ#στοιχων υπηρεσι#ν απ# το διαδ#κτυο.

Στην εξ ορισµο# ρ#θµιση (δεν υπ#ρχει κ#ποιο κουµπ# επιλεγµ#νο), οι υπηρεσ#ες συστ#µατος δεν
ε#ναι προσβ#σιµες απ# το διαδ#κτυο. Η επιλογ# #

#λα
 
(χωρ#ς

 
τε#χος

 
προστασ#ας)

# #χει µια ειδικ#
λειτουργ#α: ενεργοποιε# την πρ#σβαση σε #λες τις υπηρεσ#ες του µηχαν#µατος# αυτ# η επιλογ#
δεν #χει ν#ηµα στην περ#πτωση του εγκαταστ#τη αφο# θα αφ#σει το σ#στηµα εκτεθειµ#νο. Η ου−
σιαστικ# του χρ#ση προορ#ζεται για το Κ#ντρο Ελ#γχου ###### (#που χρησιµοποιε#ται το #διο
περιβ#λλον χρ#στη) και για την προσωριν# καθολικ# απενεργοπο#ηση των καν#νων του τε#χους
προστασ#ας για δοκιµ#ς και αποσφαλµ#τωση.

#λες οι #λλες επιλογ#ς ε#ναι αυτον#ητες. Για παρ#δειγµα, επιλ#ξτε το πλα#σιο ελ#γχου Εξυπηρε−
τητ#ς #### αν θ#λετε οι εκτυπωτ#ς σας να ε#ναι προσπελ#σιµοι απ# το δ#κτυο.

Προχωρηµ#νες

Η επιλογ# 
Προχωρηµ#νες

 ανο#γει #να παρ#θυρο #που µπορε#τε να ενεργοποι#σετε µια σειρ# απ#
υπηρεσ#ες πληκτρολογ#ντας τες και αφ#νοντας κεν# µεταξ# τους.

<αριθµ#ς#θ#ρας>/<πρωτ#κολλο>
# 

<αριθµ#ς#θ#ρας>
: πρ#κειται για τον αριθµ#ς της θ#ρας που #χει ανατεθε# στην υπηρεσ#α που

θ#λετε να ενεργοποι#σετε (π.χ. 873 για την υπηρεσ#α #####) #πως καθορ#ζεται στο RFC-433#
# 

<πρωτ#κολλο>
 πρ#κειται για το TCP # το UDP # το διαδικτυακ# πρωτ#κολλο της εκ#στοτε υπη−

ρεσ#ας.

Για παρ#δειγµα, η καταχ#ρηση για την ενεργοπο#ηση της πρ#σβασης στην υπηρεσ#α ##### ε#ναι
η 873/tcp.

Σε περ#πτωση που η υπηρεσ#α #χει ενσωµατωθε# χρησιµοποι#ντας και τα δυο πρωτ#κολλα, θα
πρ#πει να καθορ#σετε 2 ζε#γη για την #δια θ#ρα.
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3.18. ###µ#######

Απ# τη στιγµ# που κυκλοφ#ρησε η συγκεκριµ#νη #κδοση της ######, µερικ# πακ#τα #χουν ενηµε−
ρωθε# # βελτιωθε#.

• Επιλ#ξτε 
Ναι

 αν επιθυµε#τε να κ#νετε λ#ψη και εγκατ#σταση

• Επιλ#ξτε 
#χι

 αν δεν επιθυµε#τε να το πραγµατοποι#σετε τ#ρα, # αν δεν ε#στε συνδεδεµ#νος#η
στο διαδ#κτυο

• Κ#ντε κλικ στο 
Επ#µενο

 για να συνεχ#σετε
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3.19. ############

#χετε ολοκληρ#σει την εγκατ#σταση και διαµ#ρφωση της ###### και µπορε#τε τ#ρα να επανεκκι−
ν#σετε τον υπολογιστ# σας µε ασφ#λεια.

Μετ# την επανεκκ#νηση, µπορε#τε να χρησιµοποι#σετε την οθ#νη του µενο# εκκ#νησης για να
επιλ#ξετε µε ποιο λειτουργικ# σ#στηµα (αν #χετε περισσ#τερα απ# #να) θα εκκιν#σετε τον υπολο−
γιστ# σας.

Αν δεν #χετε αλλ#ξει τις ρυθµ#σεις του προγρ#µµατος εκκ#νησης, η εγκατ#στασ# σας της ######
θα επιλεχθε# αυτ#µατα και θα εκκινηθε#.

Απολα#στε!

Μεταβε#τε στο ###.######.###/##/ [####://###.######.###/##/] αν #χετε δι#φορες απορ#ες # αν θ#λετε
να συνεισφ#ρετε στη ######

3.20. ############# ### Mageia

Αν η ###### δεν σας ##πεισε# # αν δεν δεν µπορε#τε να την απεγκαταστ#σετε σωστ#, µε λ#γα λ#για
αν θ#λετε να την #ξεφορτωθε#τε# # ε#ναι δικα#ωµ# σας και η ###### σας δ#νει τη δυνατ#τητα να
το κ#νετε εν αντιθ#σει #λλων λειτουργικ#ν συστηµ#των.

Αφο# πραγµατοποι#σετε εφεδρικ# αντ#γραφα, επανεκκιν#στε το ### εγκατ#στασης της ###### και
επιλ#ξτε 

∆ι#σωση
 
του

 
συστ#µατος

 και στη συν#χεια, 
Επαναφορ#

 
του

 
προγρ#µµατος

 
εκκ#νησης

των
 Windows. Στην επ#µενη εκκ#νηση, θα #χετε µ#νο #######, χωρ#ς την δυνατ#τητα επιλογ#ς του

λειτουργικο# συστ#µατος ######.
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Για να αν#κτηση του χ#ρου που χρησιµοποιο#σαν οι κατατµ#σεις ###### στα #######, κ#ντε κλικ
στο #ναρξη → Π#νακας ελ#γχου → Εργαλε#α διαχε#ρισης → ∆ιαχε#ριση του υπολογιστ# → Απο−
θ#κευση → ∆ιαχε#ριση δ#σκων. Θα αναγνωρ#σετε την κατ#τµηση της ###### απ# την ετικ#τα
#######, αλλ# και απ# το µ#γεθος και την τοποθεσ#α στον δ#σκο. Κ#ντε δεξ# κλικ σε κ#θε µια απ#
τις κατατµ#σεις και επιλ#ξτε 

∆ιαγραφ#
 για να ελευθερ#σετε χ#ρο.

Αν χρησιµοποιε#τε ####### ##, µπορε#τε να δηµιουργ#σετε µια ν#α κατ#τµηση και να την µορφο−
ποι#σετε σε (###32 # ####). #τσι θα αποκτ#σει #να γρ#µµα κατ#τµησης.

Αν #χετε ##### # 7, #χετε ακ#µα µια επιλογ#, µπορε#τε να επεκτε#νετε την υπ#ρχουσα κατ#τµηση
που βρ#σκεται στα αριστερ# απ# τον απελευθερωµ#νο χ#ρο. Υπ#ρχουν και #λλα εργαλε#α κατα−
τµ#σεων που µπορο#ν να χρησιµοποιηθο#ν, #πως το #######, διαθ#σιµο για ####### και #####.
#πως π#ντα, κατ# την αλλαγ# των κατατµ#σεων, φροντ#στε να #χετε π#ρει αντ#γραφα ασφαλε#ας
για #λα τα σηµαντικ# σας αρχε#α.
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