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Η διανομή Open Source Junior High School Workstation είναι μια εξειδικευμένη διανομή
για τo Γυμνάσιο που παρέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία λογισμικού για τους μαθητές της
συγκεκριμένης  βαθμίδας. Tα  .iso  της  διανομής  μπορείτε  να  τα  κατεβάσετε  από  τους
συνδέσμους:

 Έκδοση Ubuntu Mate 32bit
 Έκδοση Ubuntu Mate 64bit

Αφού κατεβάσετε  το  αρχείο  .iso  της  παρούσας διανομής -  ή  και  οποιασδήποτε  άλλης
διανομής  επιθυμείτε  -  πρέπει  να  δημιουργήσετε,  σε  έναν  άλλο  υπολογιστή,  ένα δίσκο
εκκίνησης  (boot  dvd/  usb)  από τον  οποίο  θα πραγματοποιήσετε  την  εγκατάσταση της
διανομής. Άν δεν είστε εξοικειωμένοι με την δημιουργία dvd ή usb εκκίνησης συστήματος
(bootable  dvd/usb)  ανατρέξτε  στο  Παράρτημα Α  στο  τέλος  του  παρόντος  οδηγού  για
σχετικές οδηγίες. 

Εφόσον  λοιπόν  δημιουργήσετε  το  dvd/usb  εκκίνησης  θα  πρέπει  να  ρυθμίσετε  τον
υπολογιστή σας να κάνει εκκίνηση από το DVD ή το USB ανάλογα, μέσα από το BIOS του
υπολογιστή.  Το  BIOS  σε  διαφορετικές  μητρικές  μπορεί  να  έχει  διαφορετική  μορφή,  η
διαδικασία όμως είναι βασικά η ίδια. Ένα αναλυτικό παράδειγμα μπορείτε να βρείτε στο
Παράρτημα Β στο τέλος του παρόντος οδηγού. 

Μόλις κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή, έχοντας εισάγει το dvd ή usb εκκίνησης, θα 
ξεκινήσει η διαδικασία εγκατάστασης της διανομής. Η διαδικασία της εγκατάστασης γίνεται 
μέσα από μια σειρά οθονών επιλογής και πλαισίων διαλόγου. Στο κάτω μέρος κάθε οθόνης
εγκατάστασης υπάρχουν οδηγίες για την μετακίνησή σας μέσα σε αυτήν:

 <Tab> για μετακίνηση ανάμεσα στα πεδία επιλογής,

<Space> για επιλογή ενός πεδίου,

<Enter> για ενεργοποίηση επιλογής πεδίου.

Στα πλαίσια διαλόγου υπάρχουν οι επιλογές:

<Συνέχεια> για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα εγκατάστασης

<Επιστροφή> για να επιστρέψετε σε προηγούμενο βήμα.

Επίσης, ορισμένα πλαίσια διαλόγου για να σας επιτρέψουν την μετάβαση σε επόμενο 
βήμα πρέπει να δώσετε μια απάντηση: <Ναι> ή <Όχι>.

Η εγκατάσταση περιγράφεται από τα παρακάτω βήματα ακολουθούμενα από τα αντίστοιχα
στιγμιότυπα (screenshots).

https://pithos.okeanos.grnet.gr/public/ibDJqbqGjBgy8HCmMP1V86
https://pithos.okeanos.grnet.gr/public/sP9KGi6n35YglsZ44osZq6


1. Στην πρώτη οθόνη εγκατάστασης επιλέγουμε Ελληνικά πατώντας Enter. 

2. Στο επόμενο βήμα επιλέγουμε Install JuniorHighSchool Edition για να ξεκινήσει η διαδικασία.



3. Στο παρακάτω παράθυρο επιλέγουμε Ναι για να συνεχιστεί η εγκατάσταση στην επιλεγμένη 
γλώσσα.

4. Στο παρακάτω παράθυρο επιλέγουμε Ελλάδα για καθορισμό τοπικής ζώνης και τοπικοποίησης 
του συστήματος.



5. Στην ερώτηση για την Ανίχνευση Διάταξης Πληκτρολογίου επιλέγουμε <Όχι> με Enter.

6. Στο επόμενο βήμα για την ρύθμιση του πληκτρολογίου επιλέγουμε <Greek> με Enter.



7. Επίσης, για την διάταξη του πληκτρολογίου επιλέγουμε <Greek> όπως φαίνεται παρακάτω.

8. Στη συνέχεια, για την εναλλαγή μεταξύ αγγλικής και ελληνικής διάταξης πληκτρολογίου 
επιλέγουμε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+Shift.



9. Στη συνέχεια ξεκινά η διαδικασία εγκατάστασης του συστήματος όπως φαίνεται στα παρακάτω 
στιγμιότυπα.

10. Το σύστημα κάνει διαμέριση δίσκων γι’ αυτό πρέπει να επιλέξετε <Ναι> στο παρακάτω 
πλαίσιο διαλόγου που ακολουθεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ!, Αν εκτελείτε την εγκατάσταση από boot DVD/USB σε κανονικό Η/Υ και όχι σε
εικονική μηχανή (VM) θα σβηστούν τα διαμερίσματα και θα χαθούν τα δεδομένα από το
υπάρχον λειτουργικό σύστημα.



11. Μετά την επιβεβαίωση το σύστημα προχωρά παρακάτω στη διαδικασία της εγκατάστασης και 
όταν εμφανιστεί η καρτέλα για την λήψη υποστήριξης γλώσσας επιλέγουμε <Ναι>.

12.  Πλέον, η διαδικασία προχωρά στην εγκατάσταση του βασικού λογισμικού. 



13. Στο επόμενο βήμα επιλέγουμε <Ναι> για να δώσουμε real time support με 
προτεραιότητα στις διεργασίες audio/video.

14. Στο επόμενο βήμα επιλέγουμε <Συνέχεια> .



15. Στην συνέχεια επιλέγουμε <Ναι> για να εγκατασταθούν τα ttf-mscorefonts.

16. Στα επόμενα βήματα ολοκληρώνεται η διαδικασία εγκατάστασης, όπως στα παρακάτω 
στιγμιότυπα.



17. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, ανοίγει η οθόνη εκκίνησης με όνομα χρήστη 

(username): student. Την πρώτη φορά, για την είσοδό σας στο σύστημα, εισάγετε 

κωδικό (password): juniorhighschool στο αντίστοιχο πεδίο.



Oι κωδικοί  διαχειριστή είναι:
username: root
password: csteacher

18. Μετά την σύνδεση, αυτόματα ανοίγει ένα παράθυρο τερματικού και ξεκινά η 
εγκατάσταση του απαραίτητου λογισμικού της διανομής. Επίσης εμφανίζεται ένα Welcome
Screen με πληροφορίες για το Mate.

Προσοχή! Το παράθυρο του τερματικού δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να το κλείσετε. 

Εάν στο Βήμα 18 της εγκατάστασης κατά λάθος κλείσατε το παράθυρο τερματικού που 

ανοίγει αυτόματα (ή αν για κάποιο λόγο δεν άνοιξε ποτέ), μπείτε στον  Προσωπικό

φάκελο >> InitialFiles και εκτελέστε (διπλό κλικ) το αρχείο RunME.desktop για να 

ξεκινήσει η διαδικασία εγκατάστασης του λογισμικού από την αρχή και συνεχίστε με τα 
παρακάτω βήματα. 

19. Μόλις η εγκατάσταση των πακέτων λογισμικού ολοκληρωθεί, το παράθυρο τερματικού 
κλείνει και τα προσωρινά αρχεία της εγκατάστασης διαγράφονται. Το σύστημα κάνει 
αυτόματα Reboot. Το λειτουργικό σας σύστημα με όλα τα ενσωματωμένα λογισμικά είναι 
πλέον έτοιμο για χρήση.



Όλες οι εγκατεστημένες εφαρμογές βρίσκονται ομαδοποιημένες ανά κατηγορία (π.χ.  Εκπαίδευση, 
Διαδίκτυο, Ήχος & Βιντεο κ.α. ) και μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτές από το μενού 
Εφαρμογές στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω:

Από το μενού Τοποθεσίες μπορείτε να έχετε πρόβαση σε φακέλους και αρχεία του συστήματος 
(όπως στον φάκελο Υπολογιστής, Προσωπικός φάκελος κ.α.) όπως στο παρακάτω στιγμιότυπο: 



Αντίστοιχα, από το μενού Σύστημα μπορείτε να εκτελέσετε βασικές ενέργειες στον υπολογιστή 
σας όπως Κλείδωμα Οθόνης, Αποσύνδεση και Κλείσιμο, όπως φαίνεται παρακάτω: 

Επίσης από το μενού Σύστημα ,μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε: 

 λειτουργίες Διαχείρισης του συστήματος όπως στην εικόνα παρακάτω:



 Προτιμήσεις  (ρυθμίσεις εφαρμογών και εμφάνισης του συστήματος) όπως στην παρακάτω 

εικόνα: 

 στο Κέντρο Ελέγχου (εργαλείο ρύθμισης του Mate)



Παράρτημα Α:  

Διαδικασία  δημιουργίας  dvd/  usb  για  εγκατάσταση
παραμετροποιημένης διανομής Linux 

Δημιουργία DVD εγκατάστασης  διανομής 

Άν θέλετε να δημιουργήσετε ένα dvd εγκατάστασης από ένα iso αρχείο θα χρειαστείτε

λογισμικό εγγραφής δίσκων όπως το ImgBurn για Windows ή το Brasero για πλατφόρμα

Linux. 

 Δημιουργία  dvd  εγκατάστασης  με  λογισμικό  ImgBurn  (
http://www.imgburn.com/ ) 

Αρχικά, ανοίγουμε το ImgBurng και επιλέγουμε "Write image file to disk". 

 

Στη συνέχεια, στην ενότητα “Source” μπορούμε να επιλέξουμε το αρχείο .iso της διανομής
που έχουμε κατεβάσει, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

Με  τον  ίδιο  τρόπο  στην  ενότητα  “Destination” επιλέγουμε  την  συσκευή  DVD  του
υπολογιστή μας, στην οποία έχουμε προηγουμένως τοποθετήσει ένα κενό δίσκo dvd, και
επιλέγουμε το κουμπί “Εγγραφή” όπως παρακάτω: 

http://www.imgburn.com/


Μετά από μία  διαδικασία βημάτων,  που φαίνεται  στις  παρακάτω εικόνες,  η  διαδικασία
εγγραφής ολοκληρώνεται με το ανάλογο μήνυμα.  



 Δημιουργία dvd εγκατάστασης με λογισμικό Brassero

Αρχικά, ανοίγουμε την εφαρμογή Brassero και  επιλέγουμε “Εγγραφή εικόνας” για
την δημιουργία DVD. 



Στην οθόνη ανοίγει το παρακάτω πλαίσιο διαλόγου: 

Στο πρώτο τμήμα του πλαισίου πρέπει να δώσετε το όνομα μαζί με τη διαδρομή του
αρχείου εικόνας (.iso) που θέλετε να γράψετε στο DVD. Κάνοντας κλικ πάνω ανοίγει το
κλασικό παράθυρο εξερεύνησης αρχείων στο δίσκο,  βρίσκετε  το  αρχείο  και  κάνετε
διπλό κλικ πάνω του.



Στο δεύτερο τμήμα επιλέγετε τον δίσκο DVD του υπολογιστή στον οποίο θέλετε να
γραφτεί το αρχείο εικόνας (iso) και στη συνέχεια «Δημιουργία εικόνας».

Δημιουργία USB εγκατάστασης  διανομής 

Άν θέλετε να δημιουργήσετε ένα usb εγκατάστασης από ένα iso αρχείο θα χρειαστείτε

λογισμικό  όπως το Isohybrid του Linux ή το Rufus για Windows.

 Δημιουργία  usb  εκκίνησης με  λογισμικό  Rufus (https://rufus.akeo.ie/?
locale=el_GR) 

Αρχικά,  ανοίγουμε  το  Rufus  κάνοντας  διπλό  κλικ  στο  αρχείο  rufus.exe  .  Εφόσον
έχουμε  ήδη  συνδεδεμένο  το  φλασάκι  στον  υπολογιστή  μας  το  Rufus  το  εντοπίζει
αυτόματα. 

https://rufus.akeo.ie/?locale=el_GR
https://rufus.akeo.ie/?locale=el_GR


Στις  “Επιλογές  διαμόρφωσης”,  αποεπιλέγουμε  τον  έλεγχο  για  κατεστραμμένους
τομείς. Στη συνέχεια κάνουμε κλικ στο εικονίδιο με το δισκάκι και ανοίγουμε το αρχείο
ISO  με  το  οποίο  θέλουμε  να  δημιουργήσουμε  το  boot  usb.  Μετά  επιλέγουμε
“Εκκίνηση” για να ξεκινήσει η διαδικασία. 

Στη  συνέχεια,  το  πρόγραμμα  μας  ειδοποιεί  οτι  τα  περιεχόμενα  του  usb  θα
διαγραφούν,  οπότε  για  να  προχωρήσουμε  πατάμε  ΟΚ  και  περιμένουμε  να
ολοκληρωθεί η διαδικασία, όπως φαίνεται παρακάτω. 





 Δημιουργία usb εκκίνησης με λογισμικό Isohybrid

Για τη δημιουργία ενός USB εκκίνησης συστήματος (bootable usb) μέσα από ένα ISO
αρχείο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο isohybrid του Linux. 

Για να μετατρέψετε ένα ISO 9660 image σε USB flash drive format χρησιμοποιείτε την

εντολή isohybrid στην σύνταξη της οποίας πρέπει να αναφερθεί όλο το μονοπάτι (path)

που βρίσκεται το αρχείο. 

Στο παρακάτω παράδειγμα, το αρχείο image.iso βρίσκεται μέσα στον φάκελο isofiles. 

Πριν  ξεκινήσετε,  πληκτρολογήστε  lsblk για  να  προσδιορίσετε  την  διαδρομή  της  usb
συσκευής σας στο σύστημα.



Σε  περίπτωση  που  υπάρχει,  όπως  στην  παραπάνω  εικόνα,  (sdb1
/media/ostdeveloper/KINGSTON) πρέπει να γίνει umount.

Στη συνέχεια πληκτρολογήστε dd για να γράψετε το αρχείο iso στο sdb και όχι στο sdb1. 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 Οι παραπάνω εντολές χρησιμοποιούνται  σε συνδυασμό με την εντολή  sudo του

Linux γιατί χρειάζονται δικαιώματα root.

 Η dd διαγράφει ολοκληρωτικά τα περιεχόμενα του usb δίσκου, γι’ αυτό θα πρέπει να

διαθέτετε δίσκο αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη χρήση.

 Η dd συντάσσεται με όνομα δίσκου (disk device, π.χ. sdb) και όχι με το όνομα του

επιμέρους  τμήματος  (partition device,  π.χ.  sdb1)  γιατί  η  isohybrid δημιουργεί
partition κατά την έναρξη.



Παράρτημα Β:  

Διαδικασία  δημιουργίας  dvd/  usb  εκκίνησης
υπολογιστή 

Για να ρυθμίσουμε την εκκίνηση του υπολογιστή θα πρέπει να μπούμε στο BIOS. Συνήθως
το κουμπί που πρέπει να πατήσουμε για να μπούμε στο BIOS είναι το DEL ή το F1. Στη
συνέχεια βρίσκουμε τις  επιλογές εκκίνησης (boot options) και  αλλάζουμε τη σειρά τους
επιλέγοντας να κάνουμε εκκίνηση από τη συσκευή DVD (ή  USB) του υπολογιστή μας και
αποθηκεύοντας τις επιλογές μας.

Το BIOS σε διαφορετικές μητρικές μπορεί να έχει διαφορετική μορφή, η διαδικασία όμως
είναι  βασικά  η  ίδια.  Οι  παρακάτω  οδηγίες,  που  δίνονται  ως  παράδειγμα,  αφορούν
συστήματα ThinkCentre A60 Lenovo. 

Για  να  έχουμε  πρόσβαση  στο  BIOS  του  υπολογιστή  μας  πατάμε  το  πλήκτρο  F1
επαναλαμβανόμενα κατά την εκκίνηση του υπολογιστή. Θα ακουστεί ένας χαρακτηριστικός
ήχος όταν μπούμε με επιτυχία στο BIOS. 

Με τα βελάκια πηγαίνουμε στο μενού  Startup και  στη συνέχεια επιλέγουμε το  Startup
Sequence και  πατάμε  Enter για να μπούμε στο μενού επιλογής συσκευής εκκίνησης,
όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.



Σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  της  οθόνης  αυτής,  χρησιμοποιούμε  τα  βελάκια  για  να
μετακινηθούμε  ανάμεσα  στις  διαθέσιμες  συσκευές,  το  (χ)  για  να
συμπεριλάβουμε/αποκλείσουμε μια συσκευή στις συσκευές εκκίνησης και  τα (+ / -) για να
αλλάξουμε τη σειρά εκκίνησης των συσκευών. Επιλέγουμε λοιπόν με χρήση  (+ /  -) ως
πρώτη συσκευή εκκίνησης  το DVD ή USB αναλόγως.  

Για να εμφανιστεί το USB στη λίστα των συσκευών πρέπει να το έχουμε συνδέσει πριν
κάνουμε εκκίνηση του υπολογιστή μας και μπούμε στο BIOS! 

Για να αποθηκεύσουμε τις αλλαγές πατάμε το πλήκτρο F10 ή πηγαίνουμε στο μενού Exit
--> Save changes. 

Άλλες μητρικές έχουν μια επιλογή “Boot menu” στην οποία έχουμε πρόσβαση πατώντας
ένα από τα πλήκτρα F8-F12 ή το Esc κατά την εκκίνηση του υπολογιστή μας.   Αφού
πιέσουμε επιτυχώς το πλήκτρο για το Boot Menu, θα εμφανιστεί ένα μενού με όλες τις
συσκευές  οι  οποίες  μπορούν να χρησιμοποιηθούν για  την  εκκίνηση υπολογιστή.  Απλά



επιλέγουμε  αυτή  που  θέλουμε  (DVD  ή  USB)  και  πατάμε  Enter.  Για  να  εμφανιστούν
συσκευές  USB  σε  αυτό  το  μενού  θα  πρέπει  να  τις  έχουμε  ήδη  συνδεδεμένες  στον
υπολογιστή  πριν  τον  ανοίξουμε.    Εφόσον  όλα  έχουν  ρυθμιστεί  σωστά,  μόλις
επανεκκινήσουμε τώρα τον υπολογιστή μας θα ξεκινήσει η διαδικασία εγκατάστασης από
το boot dvd/ usb. 

Σημαντικό: Θυμόμαστε να επαναφέρουμε τη σειρά εκκίνησης υπολογιστή μόλις τελειώσει
η εγκατάσταση βάζοντας  τον  σκληρό δίσκο σαν την  πρώτη συσκευή εκκίνησης –  έτσι
ακόμα και αν ξεχάσουμε το εκκινήσιμο DVD ή USB στον υπολογιστή, το σύστημα θα το
αγνοήσει και θα κάνει την επόμενη εκκίνηση υπολογιστή κανονικά από το σκληρό δίσκο.


	Παράρτημα Α:
	Διαδικασία δημιουργίας dvd/ usb για εγκατάσταση παραμετροποιημένης διανομής Linux
	Δημιουργία DVD εγκατάστασης διανομής
	Δημιουργία USB εγκατάστασης διανομής

	Παράρτημα Β:
	Διαδικασία δημιουργίας dvd/ usb εκκίνησης υπολογιστή

