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1 Εγκαηάζηαζη ghost corporate edition 
Σηελ πιεηνλόηεηα ησλ ζρνιηθώλ εξγαζηεξίσλ είλαη εγθαηεζηεκέλε θάπνηα έθδνζε 

ηεο εθαξκνγήο Symantec Ghost πνπ παξέρεη δπλαηόηεηεο γξήγνξεο επαλαθνξάο 

ησλ ζπζηεκάησλ ζε πεξίπησζε αζηνρίαο πιηθνύ ή άιισλ πξνβιεκάησλ 

ινγηζκηθνύ, δεκηνπξγώληαο αληίγξαθα αζθαιείαο ελόο πιήξνπο ιεηηνπξγηθνύ 

κεραλήκαηνο. Σπλήζσο γίλεηαη εθκεηάιιεπζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ησλ 

εξγαζηεξίσλ θαη νη ζηαζκνί εξγαζίαο ειέγρνληαη από ηνλ εμππεξεηεηή ζηνλ νπνίν 

είλαη εγθαηεζηεκέλε ε εθαξκνγή θαη ε θεληξηθή θνλζόια δηαρείξηζεο. 

Υπάξρνπλ δπλαηόηεηεο δεκηνπξγίαο  αληηγξάθνπ νιόθιεξνπ ηνπ ζθιεξνύ δίζθνπ 

(Disk) ή ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα (partition). Τν αληίγξαθν αζθαιείαο είηε 

αληηγξάθεηαη bit – bit  ζε άιιν ζθιεξό δίζθν είηε ζε έλα εηθνληθό αξρείν ζθιεξνύ 

δίζθνπ πνπ έρεη θαηάιεμε .gho. 

 

Τα δεδνκέλα κπνξνύλ λα κεηαθεξζνύλ :  

 ζε ηνκέα δίζθνπ (partition) ή ζε δεύηεξν δίζθν ηνπηθά ζην ίδην ην 

κεράλεκα (ζπλδεκέλν εζσηεξηθά, κε ζύξα USB ή firewire 1394) 

 ζε CD/DVD εγγξαθήο ή 

 ζε άιιν δίζθν κέζσ ηνπ ηνπηθνύ δηθηύνπ 

 

Τν αληίγξαθν αζθαιείαο γίλεηαη κε ηελ εθαξκνγή Ghost ρξεζηκνπνηώληαο: 

 δηζθέηηα εθθίλεζεο (Bootable Disk),  

 CD/DVD εθθίλεζεο (Bootable CD/DVD) ή  

 εθθηλώληαο ηελ δηαδηθαζία από ηελ θνλζόια δηαρείξηζεο 

 

Τν Symantec, Ghost Corporate Edition κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί κε έλαλ από ηνπο 

παξαθάησ ηξόπνπο: 

1. εγθαηάζηαζε ζε θάζε ζηαζκό εξγαζίαο μερσξηζηά από ην CD εγθαηάζηαζεο 

ηνπ κε ηα βήκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ 

2. εγθαηάζηαζε ζε θάζε ζηαζκό εξγαζίαο από ηελ θεληξηθή θνλζόια 

δηαρείξηζεο ηνπ Ghost  

3. εγθαηάζηαζε κε ρξήζε αξρείνπ θεηκέλνπ κε ηηο IP δηεπζύλζεηο ησλ 

ζηαζκώλ εξγαζίαο 

εκείσζε: 

Γηα λα κπνξεί λα γίλεη απνκαθξπζκέλα ε εγθαηάζηαζε θαη δηαρείξηζε ησλ ζηαζκώλ 

εξγαζίαο από ηελ θνλζόια δηαρείξηζεο (Symantec System Center) πξέπεη : 

 λα κελ είλαη ελεξγνπνηεκέλν ην ηείρνο πξνζηαζίαο κε ηξόπν πνπ λα 

απαγνξεύεη ηελ πξόζβαζε ζηα κεραλήκαηα πξνο δηαρείξηζε 

 λα ππάξρνπλ νη δηαρεηξηζηηθνί θνηλόρξεζηνη θάθεινη (administrative 

shares), admin$, c$ 

 λα έρνπκε όλνκα ρξήζηε θαη θσδηθό κε δηαρεηξηζηηθά δηθαηώκαηα 

ζην domain, θαη επηπιένλ όλνκα ρξήζηε θαη θσδηθό γηα ηελ 

δηαρείξηζε ηνπ Symantec Server Group (απηά είραλ δνζεί θαηά ηελ 

εγθαηάζηαζε). 
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1.1 Εγκαηάζηαζη Symantec Ghost Corporate Edition 
 

Αθνινπζνύλ νδεγίεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε εθαξκνγήο εθόζνλ έρεη αγνξαζηεί γηα 

ρξήζε ζην εξγαζηήξην. 

 Δκθαλίδεηαη ε αξρηθή νζόλε ηεο εγθαηάζηαζεο, όπνπ επηιέγεηαη λα 

μεθηλήζεη ε εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο (‘Install Symantec Ghost 

Corporate Edition’). 

 

Εηθόλα 1 – Symantec Ghost Corporate Edition: Αξρηθή νζόλε εγθαηάζηαζεο 
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 Δπηιέγεηαη ε εγθαηάζηαζε ηεο βαζηθήο θνλζόιαο θαη ησλ ηππηθώλ 

εξγαιείσλ (‘Install Console and Standard Tools’). 

 

Εηθόλα 2 – Symantec Ghost Corporate Edition: Επηινγή ηκεκάηωλ εγθαηάζηαζεο 

 Γίλεηαη εθθίλεζε ηνπ νδεγνύ εγθαηάζηαζεο. 

 

Εηθόλα 3 – Symantec Ghost Corporate Edition: Εθθίλεζε νδεγνύ εγθαηάζηαζεο 
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 Γίλεηαη απνδνρή ησλ όξσλ ηεο άδεηαο ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο. 

 

Εηθόλα 4 – Symantec Ghost Corporate Edition: License agreement 

 Δκθαλίδνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνύ, 

πνπ πξέπεη λα γίλνπλ απνδεθηέο γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο 

εγθαηάζηαζεο. 

 

Εηθόλα 5 – Symantec Ghost Corporate Edition: Δηθαίωκα ρξήζεο ινγηζκηθνύ 
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 Γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ νδεγό ρξήζεο, πνπ πεξηέρεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο 

γηα ηελ εθαξκνγή. 

 

Εηθόλα 6 – Symantec Ghost Corporate Edition: Ελεκεξωηηθό κήλπκα 

 Δηζάγνληαη ηα ζηνηρεία ρξήζηε. Πξνηείλεηαη λα δηαηεξεζνύλ νη 

πξνεπηιεγκέλεο ηηκέο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ησλ 

Windows. 

 

Εηθόλα 7 – Symantec Ghost Corporate Edition: Εηζαγωγή ζηνηρείωλ ρξήζηε 
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 Δπηιέγεηαη ν θάθεινο εγθαηάζηαζεο. 

 

Εηθόλα 8 – Symantec Ghost Corporate Edition: Επηινγή θαθέινπ εγθαηάζηαζεο 

 Δπηιέγεηαη ε πιήξεο εγθαηάζηαζεο ηεο εθαξκνγήο. 

 

Εηθόλα 9 – Symantec Ghost Corporate Edition: Επηινγή ζπληζηωζώλ εγθαηάζηαζεο 
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 Γεκηνπξγείηαη έλαο ινγαξηαζκόο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζηαζκώλ εξγαζίαο 

πνπ αλήθνπλ ζην domain. Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη νη 

πξνεπηιεγκέλεο ηηκέο. 

 

Εηθόλα 10 – Symantec Ghost Corporate Edition: Οξηζκόο δηαρεηξηζηηθνύ ινγαξηαζκνύ 

 Αλ έρεη επηβεβαησζεί πσο έρνπλ γίλεη νξζέο επηινγέο κπνξεί λα ζπλερηζηεί ε 

δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο. 

 

Εηθόλα 11 – Symantec Ghost Corporate Edition: Επηβεβαίωζε εγθαηάζηαζεο 
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 Γλσζηνπνηείηαη πσο ε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο έρεη νινθιεξσζεί. 

 

Εηθόλα 12 – Symantec Ghost Corporate Edition: Οινθιήξωζε δηαδηθαζίαο εγθαηάζηαζεο 

 Οινθιεξώλεηαη ν νδεγόο εγθαηάζηαζεο. 

 

Εηθόλα 13 – Symantec Ghost Corporate Edition: Τεξκαηηζκόο νδεγνύ εγθαηάζηαζεο 
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1.2 Εγκαηάζηαζη Remote Client Installation 
Γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ζηαζκώλ εξγαζίαο απνκαθξπζκέλα, κέζα από ηελ Ghost 

Console , απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ Remote Client Installation. Απηό γίλεηαη 

από ην κελνύ "Tools", επηιέγνληαο "Remote Client Installation". 

 

Σην παξάζπξν πνπ εκθαλίδεηαη επηιέγεηε ηνλ ηνκέα όπνπ αλήθεη ν ζηαζκόο 

εξγαζίαο θαη θάλεηε θιηθ ζην "Add". Εεηείηαη ην όλνκα ρξήζηε θαη ν θσδηθόο 

πξόζβαζεο ρξήζηε πνπ έρεη δηθαηώκαηα δηαρεηξηζηή ζηνλ ηνκέα (Domain 

Administrator). 

 

 
Εηθόλα 14 Symantec Ghost Corporate: Εγθαηάζηαζε Remote Client –

πξνηξνπή γηα θσδηθό δηαρεηξηζηή 

 

 
Αλ ν θσδηθόο πξόζβαζεο γίλεη δεθηόο ν επηιεγκέλνο ζηαζκόο εξγαζίαο εκθαλίδεηαη 

ζην δεμί παξάζπξν, νπόηε θαη θάλεηε θιηθ ζηελ επηινγή "Install". 
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Εηθόλα 15 Symantec Ghost Corporate: Εκθάληζε ηεξκαηηθνύ – έλαξμε 

εγθαηάζηαζε κε πιήθηξν Install 

 

Δκθαλίδεηαη κηα κπάξα πξνόδνπ κε ηελ πεξηγξαθή ηεο εξγαζίαο πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη θάζε ρξνληθή ζηηγκή. 
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Εηθόλα 16 Symantec Ghost Corporate: Έλαξμε εγθαηάζηαζεο  

 

 
Εηθόλα 17 Symantec Ghost Corporate: Εγθαηάζηαζε 
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Αλ δελ εκθαληζηεί θάπνην ζθάικα, ην παξάζπξν δηαιόγνπ αλαθέξεη "All clients 

installed successfully" δειαδή όηη ε εγθαηάζηαζε έγηλε επηηπρώο ζε όινπο ηνπο 

ζηαζκνύο εξγαζίαο. Γηαθνξεηηθά, εκθαλίδεηαη έλα επηπιένλ πιήθηξν πνπ έρεη ηα 

αξρεία θαηαγξαθήο κε ηα ζθάικαηα πνπ ζπλέβεζαλ. 

 

 
Εηθόλα 18 Symantec Ghost Corporate: Η εγθαηάζηαζε έγηλε επηηπρώο 

 

 
Μεηά ηελ επηηπρή εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο "Remote client", ν ελ ιόγσ 

ζηαζκόο εξγαζίαο εκθαλίδεηαη πιένλ ζηα δηαζέζηκα κεραλήκαηα (Machine 

Groups). 

 

 
Δηθόλα 19 Symantec Ghost Corporate: Δκθάληζε ζηα δηαζέζηκα κεραλήκαηα 

 

1.3 Δημιοσργία Διζκέηας/ CD εκκίνηζης για λήυη 
ανηιγράθφν αζθαλείας 

Ζ ζνπίηα εθαξκνγώλ ηνπ Ghost Corporate edition δηαζέηεη εθαξκνγή πνπ κε ηελ 

βνήζεηα νδεγνύ δεκηνπξγνύληαη δηζθέηεο/ CD εθθίλεζεο. Απηό γίλεηαη από ην 

κελνύ Start – Programs – Symantec Ghost – Ghost Boot Wizard. Σην 

παξάδεηγκα πνπ αθνινπζεί επηιέγεηαη λα δεκηνπξγεζεί δηζθέηα πνπ πεξηέρεη 

νδεγνύο γηα θάξηεο δηθηύνπ (Network Boot Disk) ώζηε λα είλαη δπλαηή ε 

κεηαθνξά δεδνκέλσλ ζε άιιν ζηαζκό εξγαζίαο ηνπ ηνπηθνύ δηθηύνπ. 
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Εηθόλα 20 Symantec Ghost Corporate: Επηινγή δεκηνπξγίαο δηζθέηηαο 

εθθίλεζεο 

 

 
Εηθόλα 21 Symantec Ghost Corporate: Επηινγή Κάξηαο Δηθηύνπ 

 
Από κηα ιίζηα από πξνηεηλόκελεο θάξηεο δηθηύνπ γίλεηαη επηινγή απηήο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ν H/Y ηνπ νπνίνπ ζα γίλεη αληίγξαθν αζθαιείαο (ή επαλαθνξά 

ζπζηήκαηνο). 

  

Δάλ δελ είλαη γλσζηόο ν θαηαζθεπαζηήο ηεο θάξηαο δηθηύνπ ηνπ ζπζηήκαηνο, 

κπνξεί λα γίλεη αλαδήηεζε ζηε δηαδξνκή  Πίλαθαο ειέγρνπ – Σύζηεκα - Γηαρείξηζε 

Σπζθεπώλ. Δθεί αλαθέξεηαη θαη ε δηαδξνκή δίζθνπ (path) πνπ ζα πξέπεη λα δνζεί, 

αλ ρξεηαζηεί, θαηά ηελ πξνζζήθε λένπ νδεγνύ γηα ηελ θάξηα δηθηύνπ. 

C:\windows\system32\drivers\xxx.sys 
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εκείσζε: Αλ θαη ε εθαξκνγή πεξηέρεη ηνπο πην δηαδεδνκέλνπο νδεγνύο θαξηώλ 

δηθηύνπ (network adapter drivers), ππάξρεη πηζαλόηεηα λα ππάξρεη ζηαζκόο 

εξγαζίαο ηνπ νπνίνπ ε θάξηα δηθηύνπ λα είλαη από άιιν θαηαζθεπαζηή ή λα είλαη 

λεόηεξν κνληέιν. Γη απηό ην ελδερόκελν κέζα από ην κελνύ "Add" δίλεηαη ε 

επηινγή πξνζζήθεο λέσλ νδεγώλ θαξηώλ δηθηύνπ. 

 

 
Εηθόλα 22 Symantec Ghost Corporate: Εύξεζε δηαδξνκήο εγθαηεζηεκέλνπ 

νδεγνύ θάξηαο δηθηύνπ 
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Εηθόλα 23 Symantec Ghost Corporate: Πξνζζήθε νδεγνύ Κάξηαο δηθηύνπ 

 

 
Εηθόλα 24 Symantec Ghost Corporate: Αλαδήηεζε νδεγνύ θάξηαο δηθηύνπ 
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Εηθόλα 25 Symantec Ghost Corporate: Επηινγή από ηελ ππάξρνπζα ιίζηα 

 

 
Εηθόλα 26 Symantec Ghost Corporate:  
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Εηθόλα 27 Symantec Ghost Corporate: Client type 

 

 
Εηθόλα 28 Symantec Ghost Corporate: Επηπιένλ επηινγέο 

 
 

Δπηιέγεηε DHCP, δηόηη ζηα εξγαζηήξηα ηνπ ΠΣΓ ν δξνκνινγεηήο δίλεη ηηο δηθηπαθέο 

ξπζκίζεηο. 
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Εηθόλα 29 Symantec Ghost Corporate: Δηθηπαθέο ξπζκίζεηο 

 

 
Εηθόλα 30 Symantec Ghost Corporate: Έλαξμε δεκηνπξγίαο δηζθέηηαο 
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Εηθόλα 31 Symantec Ghost Corporate: 

 
Αθνινπζνύλ πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκηνπξγία δηζθέηηαο.  

Γηα ιήςε αληηγξάθνπ κέζσ δηθηύνπ ρξεζηκνπνηνύληαη δύν (2) δηζθέηηεο, αθνύ δελ 

ρσξάλε νη απαξαίηεηνη νδεγνί γηα ηελ θάξηα δηθηύνπ θαη ην πξόγξακκα ghost.exe 

ζε κία δηζθέηα. 

 
Εηθόλα 32 Symantec Ghost Corporate: Ελεκέξσζε γηα ηελ δεκηνπξγία 2 

δηζθεηηώλ Εθθίλεζεο κέζσ δηθηύνπ 

 
Πξώηα εκθαλίδεηαη ελεκέξσζε γηα ηελ επηθείκελε δηακόξθσζε ηεο δηζθέηαο 

(Format). 
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Εηθόλα 33 Symantec Ghost Corporate: Format 

 
Αθνινπζεί ε ελεκέξσζε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηακόξθσζεο 

 
Εηθόλα 34 Symantec Ghost Corporate: Format complete 
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Εηθόλα 35 Symantec Ghost Corporate: Δεκηνπξγία Δηζθέηηαο 

 
Δθόζνλ δεκηνπξγεζεί ε πξώηε δηζθέηηα, αλαθνηλώλεηαη ε εηζαγσγή ηεο δεύηεξεο 

δηζθέηηαο 

 
Εηθόλα 36 Symantec Ghost Corporate: Σέινο δεκηνπξγίαο 

 
 

2 Λήτη ανηιγπάθυν αζθαλείαρ 

2.1 Με τρήζη ηοσ ghost server console 
Ζ ιήςε αληηγξάθσλ αζθαιείαο από πνιινύο ζηαζκνύο εξγαζίαο  δελ απαηηεί ηελ 

ηνπνζέηεζε ηεο δηζθέηαο ή ηνπ CD εθθίλεζεο (bootable disk) ζε θάζε ζηαζκό, 
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αιιά γίλεηαη κέζα από ηελ θνλζόια δηαρείξηζεο, αξθεί λα είλαη εγθαηεζηεκέλε ε 

εθαξκνγή "Remote client" ηνπ Ghost.  
 

Δπηιέγεηε ηελ θαηεγνξία "Backup Regimes" θαη ζην δεμί παξάζπξν επηιέγεηε κε 

δεμί θιηθ "New Backup Regime". 

 

 
Εηθόλα 37 Symantec Ghost Corporate: Νέα Backup Regime 

 
Σην λέν παξάζπξν κπνξνύλ λα αιιαρζνύλ ηα πεδία κε ηηο παξακέηξνπο, ώζηε λα 

δνζεί θαηαλνεηό όλνκα ζηελ εξγαζία. 
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Εηθόλα 38 Symantec Ghost Corporate: Ρπζκίζεηο παξακέηξσλ 

  
Θάλνληαο θιηθ ζην πιήθηξν "Browse" επηιέγεηε ηνλ ζηαζκό εξγαζίαο πνπ ζα 

αθνξά ε εξγαζία. 
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Εηθόλα 39 Symantec Ghost Corporate: Επηινγή ζηαζκνύ από ηα δηαζέζηκα 

Πξναηξεηηθά κπνξεί λα νξηζηεί ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο. 

 

 
Εηθόλα 40 Symantec Ghost Corporate: Πξνγξακκαηηζκόο εξγαζηώλ, λα 

εθηειεζζνύλ ζε επηιεγκέλν ρξόλν, ή αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

 
Οξίδνληαη ηα δηθαηώκαηα κε ηα νπνία ζα ηξέρεη ε δηεξγαζία (πνηνο ρξήζηεο είλαη). 
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Εηθόλα 41 Symantec Ghost Corporate: Εκθάληζε λέαο θαξηέιαο Tasks θαη 

ξπζκίζεηο 

 
Οξίδεηαη επηπιένλ ε ζπρλόηεηα εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο. 
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 26 

 
Εηθόλα 42 Symantec Ghost Corporate: Εκθάληζε λέαο θαξηέιαο Schedule 

θαη ξπζκίζεηο 

 
Δθόζνλ επηζπκείηε λα γίλεη έλαξμε ηεο εξγαζίαο ρεηξνθίλεηα ρσξίο λα πεξηκέλεηε 

λα παξέιζεη ν πξνγξακκαηηζκέλνο ρξόλνο, θάλεηε δεμί θιηθ ζηελ εξγαζία πνπ 

εκθαλίδεηαη ζηελ θαηεγνξία "Backup Regimes" θαη δίλεηε ηελ εληνιή "Backup 

Now".  
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Εηθόλα 43 Symantec Ghost Corporate: Έλαξμε εξγαζίαο ρεηξνθίλεηα 

 
Σην επόκελν παξάζπξν εκθαλίδνληαη επηινγέο γηα ηελ δεκηνπξγία ή όρη πιήξνπο 

αληηγξάθνπ ηνπ ζπζηήκαηνο (baseline image) όπνπ κπνξνύλ λα ζπκπιεξσζνύλ 

επηπιένλ ζρόιηα. 

 

 
Εηθόλα 44 Symantec Ghost Corporate: Οξηζκόο λα γίλεη πιήξεο εηθόλα 

(baseline image) 

 
Τν πξόγξακκα ελεκεξώλεη όηη μεθθίλεζε ε δηεξγαζία. 

 
Εηθόλα 45 Symantec Ghost Corporate: Εηδνπνίεζε όηη ε εξγαζία μεθίλεζε 

επηηπρώο – επαλεθθίλεζε client 
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Ξεθηλά ε εθαξκνγή GhostCast Server, θαη πεξηκέλεη ηελ ζύλδεζε ηνπ client. 

 
Εηθόλα 46 Symantec Ghost Corporate: Από ηελ κεξηά ηνπ Server πεξηκέλεη 

ηελ ζύλδεζε ηνπ client. 

 
Παξαθάησ θαίλεηαη ε νζόλε ηνπ ζηαζκνύ εξγαζίαο ηελ ζηηγκή πνπ εηνηκάδεηαη ε 

ζύλδεζε κε ηνλ GhostCast Server. 

 

 
Εηθόλα 47 Symantec Ghost Corporate: Σν Client κεράλεκα κεηά ηελ 

επαλεθθίλεζε πεξηκέλνληαο λα γίλεη ε ζύλδεζε… 
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Εηθόλα 48 Symantec Ghost Corporate: Ο εμππεξεηεηήο ιακβάλεη δεδνκέλα 

 

 
Εηθόλα 49 Symantec Ghost Corporate: Σν Client κεράλεκα απνζηέιιεη 

δεδνκέλα 

 
 

2.2 Με τρήζη διζκέηας/CD εκκίνηζης και τρήζη δικηύοσ 
Γηα λα γίλεη κεηαθνξά ηεο εηθόλαο από έλαλ ζηαζκό εξγαζίαο ζηνλ εμππεξεηεηή 

ρξεζηκνπνηείηαη peer-peer επηθνηλσλία. Από ηελ πιεπξά ηνπ εμππεξεηεηή πξέπεη 

λα εθηειείηαη ε εθαξκνγή "Ghost Cast Server" θαη λα πεξηκέλεη ηελ ζύλδεζε ηνπ 
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πξνγξάκκαηνο "Ghost" πνπ βξίζθεηαη ζηελ δηζθέηα/ CD εθθίλεζεο κε ηελ νπνία ζα 

μεθηλήζεη ν ζηαζκόο εξγαζίαο.  

 

Ζ εθθίλεζε ηεο εθαξκνγήο "Ghost Cast Server" γίλεηαη από ηελ θνλζόια "Ghost 

Console" πεγαίλνληαο ζην κελνύ "Tools". 

 

 
Εηθόλα 50 Symantec Ghost Corporate: Ghost Cast Server 

 
Γηα ηε δεκηνπξγία εηθόλαο ζπζηήκαηνο  επηιέγεηε ην θνπκπί "Create Image". 

 

Σην πεδίν "Session name" δίλεηαη έλα κνλαδηθό όλνκα ζηελ ηξέρνπζα ελέξγεηα θαη 

αλαδεηείηαη ν πξννξηζκόο ηνπ αξρείνπ επηιέγνληαο  ην πιήθηξν "Βrowse". 
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Εηθόλα 51 Symantec Ghost Corporate: Ghost Cast Server 

 
Σηνλ Ghost Cast Server ππάξρνπλ επηινγέο γηα ηελ απηόκαηε εθθίλεζε (Auto 

Start) όπνπ κπνξνύλ λα νξηζηνύλ ηα εμήο ζηνηρεία  

 Time δει. ε ώξα έλαξμεο π.ρ. 18:30 

 Client count δει. κόιηο ζπλδεζεί έλαο νξηζκέλνο αξηζκόο ζηαζκώλ λα 

μεθηλά ή κεηάδνζε ησλ παθέησλ. 

Με ηελ επηινγή Accept clients κπαίλεη ζε εηνηκόηεηα ε εθαξκνγή θαη πεξηκέλεη λα 

νινθιεξσζνύλ ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξζεθαλ πξηλ γηα λα γίλεη κεηάδνζε 

δεδνκέλσλ. 
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Εηθόλα 52 Symantec Ghost Corporate: Εηνηκόηεηα λα ζπλδεζνύλ νη 

ζηαζκνί. 

 
Δθόζνλ πεξηκέλεη ν GhostCast Server ζα πξέπεη ν ζηαζκόο εξγαζίαο λα μεθηλήζεη  

κε ηελ δηζθέηηα/ CD εθθίλεζεο. 

 

 
Εηθόλα 53 Symantec Ghost Corporate: κελνύ δηζθέηηαο εθθίλεζεο 

ζηαζκνύ εξγαζίαο 

 

Γίλεηαη εηζαγσγή ηεο 2εο δηζθέηαο εθθίλεζεο. 

 
Εηθόλα 54 Symantec Ghost Corporate: Boot Disk 

 



 

Πρακηική Εκπαίδεσζη Εκπαιδεσηικών 

Πληροθορικής 

Εγκαηάζηαζη και διατείριζη Λογιζμικού 

Επαναθοράς Εργαζηηρίοσ 

 

 

 33 

 
Εηθόλα 55 Symantec Ghost Corporate: ην πξώην κελνύ ηεο εθαξκνγήο 

ghost 

 
Δπηιέγεηαη Multicast. 
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Εηθόλα 56 Symantec Ghost Corporate: Multicast 

 
Γίλεηαη ην  Session name ζην νπνίν ζα ζπκκεηέρεη ν ζηαζκόο. Ζ εθαξκνγή κπνξεί 

λα ηξέμεη πεξηζζόηεξα από 1 sessions. Τν session πξέπεη λα έρεη ην ίδην όλνκα ην 

νπνίν ηξέρεη θαη ν ghost cast server. 
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Εηθόλα 57 Symantec Ghost Corporate: Επηινγή session 

 

 
Εηθόλα 58 Symantec Ghost Corporate: Επαιήζεπζε Session Name 

 

 
Εηθόλα 59 Symantec Ghost Corporate: επηινγή Session Name 

 
Δπηιέγεηαη ε πεγή δεδνκέλσλ. 

 

 
Εηθόλα 60 Symantec Ghost Corporate: Επηινγή πεγήο δεδνκέλσλ 
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Εηθόλα 61 Symantec Ghost Corporate: Εθθίλεζε Δεκηνπξγίαο αληηγξάθνπ 

αζθαιείαο 

 
Σην ελεκεξσηηθό παξάζπξν ηνπ GhostCast Server θαίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

IP θαη ηηο MAC δηεπζύλζεηο ησλ ζπλδεδεκέλσλ ζηαζκώλ, όπσο θαη γηα ηελ 

θαηάζηαζε ηεο πξνόδνπ κεηαθνξάο δεδνκέλσλ θαη ηνλ αλακελόκελν ρξόλν ηεο 

νινθιήξσζεο. 
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Εηθόλα 62 Symantec Ghost Corporate: ελεκέξσζε πξνόδνπ 

 

 



 

Πρακηική Εκπαίδεσζη Εκπαιδεσηικών 

Πληροθορικής 

Εγκαηάζηαζη και διατείριζη Λογιζμικού 

Επαναθοράς Εργαζηηρίοσ 

 

 

 38 

Εηθόλα 63 Symantec Ghost Corporate: ελεκέξσζε θαηάζηαζεο από ην 

ζηαζκό εξγαζίαο 

 

 
Εηθόλα 64 Symantec Ghost Corporate: ελεκέξσζε θαηάζηαζεο από ηνλ 

Ghost Cast Server 

 

 
Εηθόλα 65 Symantec Ghost Corporate: Ελεκέξσζε θαηάζηαζεο 

νινθιήξσζεο κε επηηπρία 
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2.3 Με τρήζη διζκέηας/CD εκκίνηζης ζε ηοπικό δίζκο τφρίς 
τρήζη δικηύοσ 

Γηα ηε δεκηνπξγία αληηγξάθνπ αζθαιείαο από έλαλ ζηαζκό εξγαζίαο κεηαθέξνληαο 

ηα δεδνκέλα ζηνλ ηνπηθό δίζθν, δελ απαηηείηαη λα γίλεη θακία ελέξγεηα από ηελ 

κεξηά ηνπ εμππεξεηεηή. 

 

Τνπνζεηείηε ηελ δηζθέηα ή CD εθθίλεζεο ζην νδεγό θαη επαλεθθηλείηε ην 

κεράλεκα. Θα δεηεζεί αξρηθά ε πξώηε δηζθέηα θαη έπεηηα ε δεύηεξε. Όηαλ 

νινθιεξσζεί ε αλάγλσζε ησλ δεδνκέλσλ εθηειείηαη ην πξόγξακκα Ghost.exe θαη 

εκθαλίδεηαη ην αξρηθό κελνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Αθνύ επηιερζεί από ην κελνύ "Local", "Partition", "To Image"  

 
Εηθόλα 66 Symantec Ghost Corporate: Επηιέγεηε ηη είδνπο αληίγξαθν ζα 

πάξεηε (Partition 2 Image) 

 
Θάλεηε θιηθ ζηνλ δίζθν πνπ ζα πάξεηε αληίγξαθν. 
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Εηθόλα 67 Symantec Ghost Corporate: Επηινγή ηνπ ζθιεξνύ δίζθνπ πνπ 

ζα πάξεηε αληίγξαθν 

Έπεηηα επηιέγεηαη ν ηνκέαο δίζθνπ (partition) πνπ έρεη ηα δεδνκέλα πνπ ζέιεηε 

(ζπλήζσο ρξήζηκνο είλαη κόλν ν ηνκέαο ηνπ ζπζηήκαηνο, εθηόο αλ ην ζύζηεκα 

είλαη dual boot νπόηε ζπληζηάηαη ιήςε αληηγξάθνπ νιόθιεξνπ ηνπ ζθιεξνύ 

δίζθνπ). 
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Εηθόλα 68 Symantec Ghost Corporate: Επηινγή ηνπ ηνκέα δίζθνπ πνπ ζα 

πάξεηε αληίγξαθν 

 
Εεηείηαη ε δηαδξνκή δίζθνπ θαη ην όλνκα ηνπ αξρείνπ. 
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Εηθόλα 69 Symantec Ghost Corporate: Επηινγή ηεο δηαδξνκήο δίζθνπ θαη 

ηνπ νλόκαηνο αξρείνπ ηεο εηθόλαο πνπ ζα δεκηνπξγεζεί 

 
Δπηιέγεηαη αλ ζα ελεξγνπνηεζεί ζπκπίεζε δεδνκέλσλ γηα λα δεκηνπξγεζεί 

κηθξόηεξν κέγεζνο αξρείνπ. 

 
Εηθόλα 70 Symantec Ghost Corporate: Επηινγή αλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

ζπκπίεζε δεδνκέλσλ (ζπλίζηαηαη ε ρξήζε Γξήγνξεο ζπκπίεζεο) 

Τν πξόγξακκα έπεηηα δεηά επηβεβαίσζε γηα ηελ εθθίλεζε ηεο  δηαδηθαζίαο. 
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Εηθόλα 71 Symantec Ghost Corporate: Επηβεβαίσζε δεκηνπξγίαο εηθόλαο 

 
Δκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε ε κπάξα πξνόδνπ ηεο ηξέρνπζαο εξγαζίαο. 

 
Εηθόλα 72 Symantec Ghost Corporate: Εθθίλεζε αληηγξάθνπ, εκθάληζε 

κπάξαο πξνόδνπ 
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3 Επαναθοπά ζηαθμών από ανηίγπαθα αζθαλείαρ 
 
Οη δηαδηθαζίεο επαλαθνξάο αληηγξάθνπ αζθαιείαο είλαη αθξηβώο ίδηεο κε ηελ 

δηαδηθαζία ιήςεο αληηγξάθσλ αζθαιείαο αιιά επηιέγεηαη αληίζηξνθα ε πεγή θαη ν 

πξννξηζκόο ησλ δεδνκέλσλ. 

 

εκείσζε: Θέιεη κεγάιε πξνζνρή εηδηθά όηαλ επαλαθέξεηε δεδνκέλα κόλν ζε 

έλα ηνκέα ελόο ζθιεξνύ, ν νπνίνο πεξηέρεη δεδνκέλα πνπ ρξεηάδεζηε ζε άιιν 

ηνκέα ηνπ. 

 

3.1 Διαδικαζίες επαναθοράς ανηιγράθοσ με τρήζη Ghost 
Console 

Ζ επαλαθνξά ελόο ιεηηνπξγηθνύ ζηαζκνύ εξγαζίαο ζε παιαηόηεξε θαηάζηαζε ηνπ, 

κε ρξήζε ηεο Ghost console είλαη δπλαηή, αιιά αλ ν ζηαζκόο εξγαζίαο είρε 

θαηαζηξαθεί θαη δελ ππάξρεη  δηθηπαθή πξόζβαζε, ζα πξέπεη ηνπηθά λα 

ηνπνζεηεζεί ε δηζθέηα/ CD εθθίλεζεο θαη λα εθθηλεζεί από ηελ κεξηά ηνπ 

εμππεξεηεηή ε εθαξκνγή GhostCast Server ζε θαηάζηαζε απνζηνιήο δεδνκέλσλ 

(Restore Image). 

3.2 Διαδικαζίες newSID 
Σε θάζε Ζ/Υ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αξρηθήο εγθαηάζηαζεο δεκηνπξγείηαη κηα 

κνλαδηθή ηαπηόηεηα, ην ιεγόκελν SID (Security identifier).  

 

Σε δίθηπα όπσο είλαη ηα εξγαζηήξηα ηνπ ΠΣΓ όπνπ νη ζηαζκνί εξγαζίαο είλαη 

member ζε domains, κπνξνύλ λα πξνθύςνπλ πνιιά πξνβιήκαηα πνπ λα 

νδεγήζνπλ ζε απξόβιεπηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζηαζκώλ, όηαλ δηαθνξεηηθνί 

ινγαξηαζκνί ρξεζηώλ έρνπλ ην ίδην SID. Αλ γηα παξάδεηγκα ρξεζηκνπνηεζεί ε ίδηα 

εηθόλα γηα ηελ επαλαθνξά όισλ ησλ ζηαζκώλ εξγαζίαο ελόο εξγαζηεξίνπ, όινη νη 

ζηαζκνί ζα έρνπλ ην ίδην όλνκα θαη ην ίδην SID. 

 

Γηα ηε δεκηνπξγία λένπ SID, ππάξρνπλ αξθεηά πξνγξάκκαηα: 

 SYSPREP –http://www.microsoft.com (πξηλ ην cloning) 

 GHOST Walk - http://www.symantec.com 

 NewSID - http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb897418.aspx 

Σηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη πην αλαιπηηθά ηα πξνηεηλόκελα πξνγξάκκαηα γηα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε εξγαζία 

3.2.1 Χπήζη εθαπμογήρ ghostwalk, για ηην αλλαγή ηος SID  

 
Ζ ρξήζε ηεο εθαξκνγήο ghostwalk απαηηεί ηα παξαθάησ βήκαηα: 

 

1.) Αλ ν ζηαζκόο εξγαζίαο είλαη κέινο ελόο domain, πξέπεη λα αθαηξεζεί θαη λα 

γίλεη κέινο ζε workgroup. Ζ ιεηηνπξγία απηή απαηηεί επαλεθθίλεζε. (Απηή ε 

δηαδηθαζία πξέπεη λα γίλεηαη πξηλ ηε ιήςε ηεο εηθόλαο ηνπ 

κεραλήκαηνο). 

2.) Αιιαγή ηνπ νλόκαηνο ηνπ ππνινγηζηή. 

http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb897418.aspx
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3.) Δπαλεθθίλεζε κε κηα δηζθέηηα ή CD εθθίλεζεο dos windows 98 ή κε ΜΔ ή 

αθόκε θαη κε ηελ Ghost boot disk. 

4.) Δθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ghstwalk.exe. Τν πξόγξακκα απηό δελ 

βξίζθεηαη ζε θακία από ηηο δηζθέηηεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ. Γηα απηό ζα 

πξέπεη λα γίλεη αληηγξαθή ηνπ από ηελ δηαδξνκή δίζθνπ (Path) 

c:\windows\program files\symantec\Ghost ηνπ εμππεξεηεηή όπνπ 

βξίζθεηαη, κέζα ζε θελή δηζθέηα. 

 

Ghost walker 

 
Εηθόλα 73 Symantec Ghost Corporate: Ghost walker 

 
Γίλεηαη έιεγρνο γηα ην SID ηνπ Σηαζκνύ. 

 

 
Εηθόλα 74 Symantec Ghost Corporate: Ghost Walker 

 
Αλ o ζηαζκόο εξγαζίαο δελ έρεη αθαηξεζεί από ην Domain, εκθαλίδεηαη ην 

αθόινπζν κήλπκα: 

 
Εηθόλα 75 Symantec Ghost Corporate: ghost Walker 

 
Υπάξρνπλ νη εμήο επηινγέο γηα αιιαγή ηνπ νλόκαηνο θαη ηνπ SID. 
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Εηθόλα 76 Symantec Ghost Corporate: ghost walker 

 

 
Εηθόλα 77 Symantec Ghost Corporate: αιιαγή SID 

 
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ην κελνύ ηνπ ghostwalker επηζηξέθεη ζε DOS prompt. 

3.2.2 Αλλαγή ηος SID με άλλα επγαλεία 

 

3.2.2.1 Microsoft NewSID:  

Δίλαη πξόγξακκα ην νπoίν αλαπηύρζεθε από ηελ εηαηξία Sysinternals ησλ Mark 

Russinovich and Bryce Cogswell θαη εμαγνξάζζεθε ην 2006 από ηελ Microsoft.  

 

εκείσζε: ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ε Microsoft αλαθέξεη όηη δελ ππνζηεξίδεη επίζεκα 

ηελ ρξήζε θαη θισλνπνίεζε ζπζηεκάησλ κε ρξήζε άιινπ πξνγξάκκαηνο εκτός 
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του sysprep. Τν πξόγξακκα NewSID κπνξείηε λα ην κεηαθνξηώζεηε από ηελ 

ηζηνζειίδα:  

http://technet.microsoft.com/el-gr/sysinternals/bb897418(en-us).aspx 

 

Μηα από ηηο δηαθνξέο ηηο νπνίεο έρεη από ην Symantec GhostWalk είλαη όηη 

εθηειείηαη ζε γξαθηθό πεξηβάιινλ (win32) κε ρξήζε νδεγνύ. 

 
Δθθηλείηε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θαη επηιέγεηε ην πιήθηξν Agree ζπκθσλώληαο κε 

ηνπο όξνπο ηεο άδεηαο ρξήζεο. 

 
Εηθόλα 78 εγθαηάζηαζε ΝewSID 

 
Σην επόκελν πιαίζην δηαιόγνπ δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηνλ 

ζθνπό ρξήζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 

 
Εηθόλα 79 Εθηέιεζε εθαξκνγήο NewSID 

 
Δπηιέγεηε random SID θαη Next 

http://technet.microsoft.com/el-gr/sysinternals/bb897418%28en-us%29.aspx
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Εηθόλα 80 Δεκηνπξγία random SID 

 
Μαδί κε ην SID κπνξεί λα αιιάμεη θαη ην όλνκα ηνπ Ζ/Υ. Όηαλ έρεη γίλεη 

επαλαθνξά από παιαηόηεξε εηθόλα ghost, θαιό είλαη λα αιιαρζεί θαη ην όλνκα ηνπ 

ζηαζκνύ εξγαζίαο γηα λα κε ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζην domain. 

 
Εηθόλα 81 Επηινγή αιιαγήο νλόκαηνο 
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Εηθόλα 82 Αιιαγή νλόκαηνο 

 
Σην παξάζπξν δηαιόγνπ εκθαλίδνληαη πιεξνθνξίεο γηα ην παιηό θαη ην λέν SID θαη 

επηιέγεηαη αλ ζα γίλεη απηόκαηα επαλεθθίλεζε ή όρη. 

 
Εηθόλα 83 Πιεξνθνξίεο γηα ην SID 

 
Θάλνληαο θιηθ ζην Νext μεθηλά ε δηαδηθαζία θαη ζην ηέινο γίλεηαη reboot. 
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Εηθόλα 84 Αιιαγή ηνπ SID θαη επαλεθθίλεζε 

 

4 Επιλεκηική ανάκηηζη απσείυν από ανηίγπαθα 
αζθαλείαρ μέζυ ghost explorer 

Τν "Ghost Explorer" είλαη ε εθαξκνγή κε ηελ νπνία πξνβάιινληαη ηα πεξηερόκελα 

ελόο αξρείνπ αληηγξάθνπ αζθαιείαο κε θαηάιεμε .gho 

 

Με ηε ρξήζε απηήο ηεο εθαξκνγήο κπνξνύλ λα επαλέιζνπλ επηιεθηηθά αξρεία ή 

ππνθαηάινγνη κέζα από κία εηθόλα αληηγξάθνπ αζθαιείαο ελόο ππνινγηζηή. 

 

Γηα λα εθηειεζηεί ε εθαξκνγή επηιέγεηε από ην θεληξηθό κελνύ ησλ windows 

"Πξνγξάκκαηα", "Symantec Ghost", "Ghost Explorer". 
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Εηθόλα 85 Ghost Explorer 

 

 
Εηθόλα 86 Ghost explorer 

 

Δπηιέγεηε ηελ εηθόλα πνπ ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε κέζα από ην κελνύ File -> 

Open δίλνληαο ηελ δηαδξνκή θαη ην αξρείν (κε θαηάιεμε .gho).  
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Εηθόλα 87 επηινγή αξρείνπ 

  
Έρνληαο επηιέμεη ην αξρείν εηθόλαο, ζην αξηζηεξό παξάζπξν εκθαλίδεηαη ην δέληξν 

θαηαιόγσλ θαη ζην δεμί παξάζπξν εκθαλίδνληαη ηα πεξηερόκελα ηνπ επηιεγκέλνπ 

θαηαιόγνπ. 
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Εηθόλα 88 Ghost explorer Extract files 

 

Δπηιέγεηε κε δεμί θιηθ ηα αξρεία πνπ ζέιεηε λα εμαγάγεηε θαη επηιέγεηε "Extract". 

Ο νδεγόο έπεηηα δεηά λα θαζνξηζηεί ν δίζθνο θαη ε δηαδξνκή δίζθνπ. Τέινο, 

πιεθηξνινγείηε ην όλνκα ηνπ λένπ αξρείνπ πξννξηζκνύ ή δελ πιεθηξνινγείηε 

ηίπνηα αλ ζέιεηε λα δηαηεξεζεί ην όλνκα. 
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Εηθόλα 89 πξννξηζκόο αξρείνπ 

 

Ζ δηαδηθαζία νινθιεξώλεηαη επηιέγνληαο ην πιήθηξν extract. 

 

5 Μαζική εγκαηάζηαζη εθαπμογών - πακέηυν AI 
(AutoInstall) 

5.1 Εγκαηάζηαζη εθαρμογών με τρήζη AI Packages 

5.1.1 Δημιοςπγώνηαρ AI Packages 

Τν πξώην βήκα είλαη λα γίλεη επηινγή ελόο κεραλήκαηνο αλαθνξάο. Τν κεράλεκα 

αλαθνξάο δελ πξέπεη λα έρεη εγθαηεζηεκέλν νύηε ην GHOST νύηε θάπνην άιιν 

εξγαιείν ηνπ Ghost tools. Αλ είλαη εγθαηεζηεκέλν ην Ghost client πξέπεη λα απ–
εγθαηαζηαζεί. 

Τνπνζεηείηε ην CD Ghost Installation ζην κεράλεκα αλαθνξάο. Από ην κελνύ 

επηιέγεηε DeployCenter and other Tools θαη κεηά επηιέγεηε Install 

AutoInstall. Απνδέρεζηε ηηο πξνεπηιεγκέλεο ξπζκίζεηο θαη εγθαζηζηάηε ην 
πξόγξακκα. 
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Όηαλ έρεη εγθαηαζηαζεί επηηπρώο, θιείλεηε ηα άιια πξνγξάκκαηα θαη εθηειείηε ην 

AI Snapshot. Μεηά από ηελ απνδνρή ησλ όξσλ ρξήζεο (Next), ην AI Snapshot 

δεκηνπξγεί θαηάινγν κε ην κεηξών ηνπ ΖΥ (windows registry) θαη ηα αξρεία ζην 

ζθιεξό δίζθν. Απηό κπνξεί λα πάξεη αξθεηή ώξα αλάινγα κε ην εγθαηεζηεκέλν 
ινγηζκηθό. 

Μόιηο νινθιεξσζεί ε αξρηθή εηθόλα ηνπ ΑΗ snapshot, είηε δίλεηε ζην Ghost ηελ 

δηαδξνκή θαη ην εθηειέζηκν αξρείν πνπ ζα θάλεηε ηελ εγθαηάζηαζε, ή πξνρσξάηε 

ζε εγθαηάζηαζε κόλνη ζαο, (αλ δελ παξέρεηαη έλα ζπγθεθξηκέλν αξρείν 
εγθαηάζηαζεο). Θάλεηε θιηθ ζην επόκελν (Next). 

Μόιηο νινθιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δώζηε έλα πεξηγξαθηθό 

όλνκα ζην AI packag, θαη παηήζηε ζύγθξηζε (Compare). Με απηή ηελ ελέξγεηα 

δεκηνπξγείηαη μαλά θαηάινγνο κε ην κεηξών ηνπ ΖΥ (windows registry) θαη ηα 

αξρεία ζην ζθιεξό δίζθν βξίζθνληαο ηηο αιιαγέο πνπ έγηλαλ σο ζπλέπεηα ηεο 

ηειεπηαίαο εγθαηάζηαζεο. Ζ δηαδηθαζία απηή ζα δηαξθέζεη ηνπιάρηζηνλ όζν ρξόλν 
έθαλε θαη ην αξρηθό snapshot. 

Όηαλ νινθιεξσζεί ε ζύγθξηζε, πξνζέμηε ηελ δηαδξνκή δίζθνπ πνπ ηνπνζεηείηαη ην 

αξρείν AI (πξηλ παηήζεηε ΟΚ). Πην πξνρσξεκέλνη ρξήζηεο κπνξνύλ θάλνπλ 
επηπιένλ ξπζκίζεηο παηώληαο ηελ επηινγή Modify. Γηαθνξεηηθά επηιέμηε Build. 

Μόιηο νινθιεξσζεί ε δεκηνπξγία ηνπ αξρείνπ, ην αληηγξάθεηε ζηνλ εμππεξεηεηή 

από όπνπ ζα ρεηξίδεζηε ηελ Ghost Console. Αλ δελ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε 

μαλά ην Ghost AI tool, κελ μεράζεηε λα ην απ-εγθαηαζηήζεηε. Σηαζκνί εξγαζίαο κε 

εγθαηεζηεκέλν ην AI Tool δελ κπνξνύλ λα έρνπλ θαη ην Ghost Client. 

5.1.2 Εγκαθιζηώνηαρ AI Packages 

Δθόζνλ έρεη δεκηνπξγεζεί έλα παθέην AI θαη ππάξρεη ηνπηθά ζηνλ Ghost server (ή 

άιιε ηνπνζεζία), ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί ν νξηζκόο ηνπ ζην Ghost Console. 

Δπηιέγεηε ηνλ θαηάινγν AI Packages  θάησ από ην Configuration Resources. 

Θάλεηε δεμί θιηθ ζην δεμί παξάζπξν θαη επηιέγεηε New AI Package. 

 

 Εηθόλα 90 Δεκηνπξγία λένπ παθέηνπ ΑΙ 
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Σην παξάζπξν κε ηηο ηδηόηεηεο (Properties), δώζηε έλα πεξηγξαθηθό όλνκα ζην 

παθέην, θαη παηήζηε (Browse) γηα λα δώζεηε ηελ δηαδξνκή θαη ην αξρείν AI πνπ 

έρεηε θηηάμεη από ην κεράλεκα αλαθνξάο. Έγθπξα αξρεία AI Packages ζαο δίλνπλ 

ηελ δπλαηόηεηα λα εθηειέζεηε ην Launch AI Builder θαη λα θάλεηε 
πξνρσξεκέλεο ξπζκίζεηο ζην παθέην. Παηήζηε  OK. 

 

 
Εηθόλα 91 Ιδηόηεηεο γηα ην λέν παθέην 

 

 

Γεκηνπξγείηε έλα θάθειν πξννξηζκνύ ζηνλ θάθειν Machine Groups κε ην ίδην 

όλνκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε ζηελ δηεξγαζία εγθαηάζηαζεο. Έπεηηα επηιέμηε ηνλ 

θάθειν Tasks, θάληε δεμί θιηθ ζην δεμί παξάζπξν θαη επηιέμηε Create New 

Task. Σηελ θαξηέια ξπζκίζεηο (Properties), πιεθηξνινγήζηε ην όλνκα ηνπ 

θαθέινπ πξννξηζκνύ, επηιέμηε Deploy AI Package, θαη βξείηε ην θάθειν 
πξννξηζκνύ (Browse). 

 



 

Πρακηική Εκπαίδεσζη Εκπαιδεσηικών 

Πληροθορικής 

Εγκαηάζηαζη και διατείριζη Λογιζμικού 

Επαναθοράς Εργαζηηρίοσ 

 

 

 57 

 

Εηθόλα 92 Ιδηόηεηεο λέαο εξγαζίαο 

 

 

Σην παξάζπξν Deploy AI Package, παηήζηε Browse γηα λα επηιέμεηε ην παθέην 

ΑΗ πνπ είραηε δεκηνπξγήζεη ζε πξνεγνύκελν βήκα. (Σεκείσζε κπνξείηε λα 

επηιέμεηε πάλσ από έλα παθέην AI γηα θάζε δηεξγαζία, αλ θαη δελ ζπλίζηαηαη. Ζ 

εγθαηάζηαζε άλσ ηνπ ελόο παθέηνπ θάζε θνξά θάλεη ηελ αθαίξεζε ηνπο πνιύ πην 
δύζθνιε αλ θάηη πάεη ζηξαβά.) Παηήζηε OK. 
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Εηθόλα 93 Επηινγή παθέηνπ 

 

 

Παξαθάησ θαίλεηαη όηη ππάξρνπλ επηινγέο γηα αθαίξεζε παθέησλ (Remove 

packages). Απηή ηελ επηινγή κπνξείηε λα ηελ ρξεζηκνπνηήζεηε επηηπρώο ζην 
κέιινλ γηα ηελ αθαίξεζε παθέησλ ΑΗ πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί.  
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Εηθόλα 94 Αθαίξεζε παθέησλ 

 

 

Παηήζηε OK γηα λα νινθιεξσζεί ε δεκηνπξγία ηεο δηεξγαζίαο. Αληηγξάςηε όζνπο 

ζηαζκνύο εξγαζίαο ζέιεηε λα ζπκπεξηιάβεηε ζε απηή ηελ δηεξγαζία ζηνλ θάθειν 

Tasks. 
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Εηθόλα 95 Εθηέιεζε εξγαζίαο 

 

 

Παηήζηε δεμί θιηθ πάλσ ζηελ δηεξγαζία θαη επηιέμηε Execute Task γηα λα 

μεθηλήζεη ε εγθαηάζηαζε ηνπ παθέηνπ AI. Σηγνπξεπηείηε γηα ηελ νξζή εγθαηάζηαζε 

ηνπ παθέηνπ, ειέγρνληαο ηα αξρεία θαηαγξαθήο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηεξγαζίαο . 
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5.2 Εγκαηάζηαζη Εθαρμογών με τρήζη AutoInstaller 
(Transfer-Execute) 

 
Δθηόο από ηελ ρξήζε παθέησλ AI-Packages, ππάξρεη άιιε κηα πνιύ ελδηαθέξνπζα 

ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο AutoInstall είλαη ε δπλαηόηεηα λα κεηαθεξζεί έλα 

εθηειέζηκν αξρείν ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ζην ζθιεξό δίζθν ηνπ απνκαθξπζκέλνπ 

ζηαζκνύ εξγαζίαο θαη έπεηηα λα ην εθηειέζεηε ρξεζηκνπνηώληαο ηηο θαηάιιειεο 

παξακέηξνπο / δηαθόπηεο. 
 

Έηζη αλ ππνζέζνπκε όηη ζέιεηε λα εγθαηαζηήζεηε ζε έλα νιόθιεξν εξγαζηήξην κε 

15 ζηαζκνύο εξγαζίαο, windows xp Sp2, ην ηειεπηαίν Service Pack 3. Θα θάλεηε 

ην εμήο. 

 

Θα εθηειέζεηε ην ελ ιόγν αξρείν εγθαηάζηαζεο κε ηελ εληνιή /? Δκθαλίδνληαο 

έηζη ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο – δηαθόπηεο πνπ παξακεηξνπνηνύλ ηελ εγθαηάζηαζε 

από γξακκή εληνιώλ. 

 

 
Εηθόλα 96 Εκθάληζε δηαθνπηώλ – εληνιώλ γηα ηελ εθαξκνγή πξνο 

εγθαηάζηαζε (winXP SP3) 

 
Έπεηηα κέζα από ηελ θνλζόια δηαρείξηζεο ηνπ Ghost, επηιέγνπκε ηελ θαηεγνξία 

εξγαζίεο "Tasks" θαη ζην δεμί παξάζπξν επηιέγνπκε κε δεμί θιηθ ηνπ πνληηθηνύ Νέα 

εξγαζία, "New Task". 
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Εηθόλα 97 Δεκηνπξγία λέαο εξγαζίαο 

 
Δκθαλίδεηαη ην παξάζπξν ηδηνηήησλ ηεο λέαο εξγαζίαο 

 
Εηθόλα 98 Ιδηόηεηεο Νέαο Εξγαζίαο 

 
Σην παξάζπξν απηό, θαξηέια "General" πξέπεη λα γίλνπλ νη παξαθάησ αιιαγέο: 
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 Πιεθηξνιόγεζε ελόο νλόκαηνο πνπ πεξηγξαθή ηελ δηεξγαζία κε ζαθήλεηα  

 Δπηινγή ησλ, "Transfer Files" θαη "Execute Command" 

 Δπηινγή κε ην πνληίθη από ην θνπκπί "Browse" ησλ ζηαζκώλ εξγαζίαο ή 

νκάδσλ κεραλεκάησλ πνπ ζα αθνξά απηή ε εξγαζία. 

 

 
Εηθόλα 99 Αιιαγή πεξηγξαθήο θαη επηινγή Transfer – Execute Command 
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Σηελ δεύηεξε θαξηέια "Network" ππάξρνπλ δηάθνξεο ξπζκίζεηο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηνύζακε αλ έπξεπε λα κεηαδίδνληαη ηα δεδνκέλα κε ζπγθεθξηκέλν ξπζκό 

ή αλ ζα πξέπεη λα "μππλήζνπλ" ζηαζκνί εξγαζίαο πνπ είλαη ζβεζηνί, γηα ην 

παξάδεηγκα δελ απαηηείηαη ε ηξνπνπνίεζε θακίαο παξακέηξνπ. 

 

 
Εηθόλα 100 Παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηελ κεηαθνξά δεδνκέλσλ ζην 

δίθηπν  
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Σηελ Τξίηε θαξηέια "Transfer Files", πξνζζέηνπκε ην αξρείν ή αξρεία πνπ 

πξόθεηηαη λα εθηειεζηνύλ παηώληαο κε ην πνληίθη, "Add" θαη επηιέγνληαο ηελ 

δηαδξνκή δίζθνπ θαη ην όλνκα ηνπ αξρείνπ ηεο εγθαηάζηαζεο. 

 
Εηθόλα 101 Επηινγή αξρείνπ πξνο κεηαθνξά ζην απνκαθξπζκέλν 

κεράλεκα  

 
Όηαλ έρεηε επηιέμεη ην αξρείν ηεο εγθαηάζηαζεο παηάηε "Open" αλ ππάξρνπλ θαη 

άιια αξρεία πξνο κεηαθνξά μαλαπαηάηε "Add", δηαθνξεηηθά παηάηε, Δπόκελν 

"Next". 

 

 
Εηθόλα 102 Πξνζζήθε θαη άιισλ αξρείσλ πξνο κεηαθνξά 
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Έπεηηα εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν "Destination" πνπ κπνξείηε λα επηιέμεηε ζε πνην 

ζεκείν ζην άιιν κεράλεκα ζα απνζεθεπηεί ην εθηειέζηκν αξρείν. Θαη ηέινο παηάηε 

"Finish". 

 
Εηθόλα 103 Αιιαγή πξννξηζκνύ ηνπ αξρείνπ εγθαηάζηαζεο 

  
Σηελ Τξίηε θαξηέια "Transfer Files", εκθαλίδεηαη πιένλ ην αξρείν πνπ ζα 

κεηαθεξζεί ζην απνκαθξπζκέλν κεράλεκα. Θαη παηώληαο "Execute" νξίδνπκε ηηο 

παξακέηξνπο εθηέιεζεο ηνπ αξρείνπ.  
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Εηθόλα 104 Αξρεία πξνο κεηαθνξά ζην απνκαθξπζκέλν κεράλεκα 

Δπηιέμηε λα εθηειεζηεί ε εγθαηάζηαζε ηνπ SP3 κε ηηο παξακέηξνπο / δηαθόπηεο 

εθηέιεζεο :  /passive    /forcerestart 

 
Εηθόλα 105 Επηινγή παξακέηξσλ ηεο εληνιήο πνπ ζα εθηειεζζεί 

 

 
Παηώληαο "OK", εκθαλίδεηαη ζηελ θαξηέια "Execute Command", νιόθιεξε ε 

δηαδξνκή, ην εθηειέζηκν αξρείν θαη νη παξάκεηξνη εθηέιεζεο πνπ δώζακε. 

 
Εηθόλα 106 Επηινγή εληνιώλ πνπ ζα εθηειεζηνύλ κεηά ηελ κεηαθνξά ηνπ 

αξρείνπ 
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Δπηιέγνπκε Απνζήθεπζε "Save" θαη έπεηηα  θιείζηκν "Close" θαη εθηεινύκε ηελ 

εξγαζία, παηώληαο πάλσ ζην εηθνλίδην κε δεμί θιηθ ηνπ πνληηθηνύ θαη επηιέγνληαο 

"Execute Task" 

 

 
Εηθόλα 107 Εθηέιεζε εξγαζίαο - Execute Task 

 
 
Όηαλ δνζεί εληνιή λα εθηειεζζεί ε εξγαζία, από ηελ κεξηά ηνπ εμππεξεηεηή 

εκθαλίδεηαη κήλπκα  

 

 
Εηθόλα 108 Εκθάληζε ελεκεξωηηθνύ πιαηζίνπ δηαιόγνπ γηα ηελ επηηπρή έλαξμε ηεο εξγαζίαο 

 
Εηθόλα 109 Εκθάληζε πξνόδνπ ηεο ηξέρνπζαο εξγαζίαο  
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Σην απνκαθξπζκέλν κεράλεκα αλ ειέγμεηε ηηο δηεξγαζίεο πνπ εθηεινύληαη ζα 

παξαηεξήζεηε όηη έρεη εκθαληζηεί κηα λέα δηεξγαζία πνπ εθηειείηαη θαη 

απνζπκπηέδεη ην εθηειέζηκν ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ SP3. 

 

 
Εηθόλα 110 Εκθάληζε δηεξγαζίαο πνπ εθηειείηαη θαη παξαζύξνπ πνπ απνζπκπηέδνληαη ηα 

δεδνκέλα 

6 Troubleshooting Symantec Ghost  

1. Σε πεξίπησζε απνηπρίαο ηεο απνκαθξπζκέλεο εγθαηάζηαζεο ή εθηέιεζεο 

εξγαζηώλ ζα πξέπεη λα ειεγρζνύλ  ζην ζηαζκό εξγαζίαο  ηα παξαθάησ: 

 αλ είλαη ελεξγνπνηεκέλν ην ηείρνο πξνζηαζίαο (ζα πξέπεη είηε λα 

απελεξγνπνηεζεί πξνζσξηλά ή λα κπεη κόληκα εμαίξεζε γηα ηελ 

εμππεξεηεηή ηνπ εξγαζηεξίνπ) 

Γηα λα γίλεη έιεγρνο αλεκπόδηζηεο επηθνηλσλίαο κε ρξήζε ηεο εληνιήο ping, 

κπνξεί λα πιεθηξνινγεζεί είηε ε ip δηεύζπλζε είηε ην NETBIOS όλνκα ηνπ 

κεραλήκαηνο; 

ping 10.10.10.128 

 αλ ην ADMIN$ share είλαη ελεξγνπνηεκέλν 

Γηα λα γίλεη ν έιεγρνο αλ ην ADMIN$ share είλαη ελεξγό, αθνινπζνύληαη ηα 

εμήο βήκαηα: 

 δεμί θιηθ πάλσ ζην εηθνλίδην Μy Computer ζην ζηαζκό εξγαζίαο  

 επηιέγεηαη manage 
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 ζηελ θνλζόια επηιέγεηαη ε θαηεγνξία Shared Folders, θαη κεηά 

Shares θαη ζηελ δεμηά πιεπξά ζα πξέπεη λα θαίλεηαη ν θάθεινο 

ADMIN$ 

 

Εηθόλα 111 ADMIN$ share ζε ζηαζκό εξγαζίαο 

 

 αλ ζηηο δηεξγαζίεο (Task Manager) έρεη κείλεη λα εθηειείηαη δηεξγαζία 

msiexec.exe 

Δπεηδή ε εγθαηάζηαζε ηνπ Client γίλεηαη κε Silent Install, αλ γηα θάπνην ιόγν 

θνιιήζεη ην εθηειέζηκν ηεο εγθαηάζηαζεο, κέλεη λα εθηειείηαη ην πξόγξακκα 

msiexec.exe παξεκπνδίδνληαο ηελ εθηέιεζε λέαο εγθαηάζηαζεο. Δθόζνλ 

δηαπηζησζεί όηη ππάξρεη θνιιεκέλν ην εθηειέζηκν απηό, ηεξκαηίδεηαη θαη αλ 

ρξεηαζηεί γίλεηαη επαλεθθίλεζε ηνπ ζηαζκνύ εξγαζίαο. 
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