ΕΠ ΚςΠ – Μέςοξ 1.2 «Ειραγχγή και Ανιξπξίηρη ςχμ Νέχμ Τευμξλξγιώμ ρςημ Εκπαίδεσρη»
Ποάνη «Δοάρειπ Επιμόοτχρηπ Εκπαιδεσςικώμ Πληοξτξοικήπ»
Υπξέογξ : Ποακςική Εκπαίδεσρη Εκπαιδεσςικώμ Πληοξτξοικήπ

Συέδιξ μαθήμαςξπ για ςξ Αμςικείμεμξ εκπαίδεσρηπ #04:
«Διαυείοιρη ρσρςημάςωμ ενσπηοεςηςή και ρςαθμώμ εογαρίαπ»
Διδακςικόπ Σκξπόπ
Σκξπόπ ςξσ αμςικειμέμξσ είμαι ξ σπεύθσμξπ ςξσ ΣΕΠΕΗΥ μα μπξοεί μα εταομόζει ςιπ μεθόδξσπ
διαυείοιρηπ ςχμ ρσρςημάςχμ ςξσ ενσπηοεςηςή και ςχμ ρςαθμώμ εογαρίαπ, αμςιμεςχπίζξμςαπ λάθη
πξσ παοξσριάζξμςαι ρε επίπεδξ ρσρκεσώμ, ρσρςήμαςξπ και εταομξγώμ.

Διάοκεια: 20’
Πεοιευόμεμα
Έλεγυξπ ςξσ device manager


Εμςξπιρμόπ λαθώμ ρςημ αμαγμώοιρη ρσρκεσώμ ςξσ ενσπηοεςηςή ή ςχμ ρςαθμώμ εογαρίαπ.



Αμςιμεςώπιρη ποξβλημάςχμ με επαμεγκαςάρςαρη ξδηγώμ.

Έλεγυξπ ςξσ Event Viewer


Εμςξπιρμόπ λαθώμ



Πηγέπ εμημέοχρηπ για ςα λάθη και ςξσπ ςοόπξσπ αμςιμεςώπιρήπ ςξσπ (

Σσμςήοηρη δίρκχμ


Αμίυμεσρη λαθώμ



Ελεύθεοξπ υώοξπ ρςξ δίρκξ κας’ ελάυιρςξ 15%, ποξςειμόμεμξ ςξσλάυιρςξμ 40%



Defragmentation ςχμ δίρκχμ



Χοξμξποξγοαμμαςιρμόπ ςχμ εογαριώμ ρσμςήοηρηπ δίρκχμ

Εμημεοώρειπ με μέεπ εκδόρειπ


Ασςξμαςξπξίηρη λήφηπ και εγκαςάρςαρηπ εμημεοώρεχμ ΛΣ και εταομξγώμ



Σε Windows Server 2003 υοήρη ςηπ εταομξγήπ MBSA



Σε Windows 2000 Server υοήρη ςηπ εταομξγήπ Shavlik NetChk Limited



Αμςιγοατή ρε ςξπικό δίρκξ ςχμ πιξ ποόρταςχμ Service Packs για ςα ΛΣ ςξσ εογαρςηοίξσ.

Αμςίγοατα αρταλείαπ


Δεδξμέμα Χοηρςώμ



Αμςίγοατα ρσρςήμαςξπ με ghost boot cd ρςημ καςάςμηρη backup ςξσ ενσπηοεςηςή

Παοαςηοήρειπ – Υπξδείνειπ
Ο εκπαιδεσςήπ ποξςοέπει ςξμ εκπαιδεσόμεμξ μα αμαζηςά μέξ σλικό σπξρςήοινηπ ρςξμ Εμημεοχςικό
Κόμβξ http://ts.sch.gr και μα ςηοεί ςα ρχρςά υαοακςηοιρςικά ςξσ ενξπλιρμξύ ςξσ ΣΕΠΕΗΥ ρςξ ΠΣ
Κςημαςξλξγίξσ. Αμ καςά ςη διάοκεια ςηπ επιςόπιαπ εκπαίδεσρηπ διαπιρςχθξύμ πξλλέπ διατξοέπ και
δεμ επαοκεί ξ υοόμξπ για ςημ εμημέοχρη όλχμ, ςόςε ποαγμαςξπξιείςαι από ςξμ εκπαιδεσςή
εμημέοχρη μόμξ ςχμ υαοακςηοιρςικώμ ςξσ ενσπηοεςηςή και εμόπ ρςαθμξύ εογαρίαπ. Ο
εκπαιδεσόμεμξπ θα πεοάρει ςιπ σπόλξιπεπ εμημεοώρειπ ρύμτχμα με ςξμ καμξμιρμό λειςξσογίαπ ςξσ
ΣΕΠΕΗΥ.

Ποόρθεςξ σλικό
http://ts.sch.gr/
Εμόςηςα_1_Παοξσρίαρη_ςξσ_ΣΕΠΕΗΥ.ppt

Σσμεογαζόμεμξι τξοείπ:

Αμάδξυξπ:
Εοεσμηςικό Ακαδημαψκό
Ιμρςιςξύςξ Τευμξλξγίαπ Υπξλξγιρςώμ

Αοιρςξςέλειξ Παμεπιρςήμιξ Θερραλξμίκηπ, Δημξκοίςειξ
Παμεπιρςήμιξ Θοάκηπ, Εθμικό & Καπξδιρςοιακό Παμεπιρςήμιξ
Αθημώμ, Εθμικό Μεςρόβιξ Πξλσςευμείξ, Παμεπιρςήμιξ Αιγαίξσ,
Παμεπιρςήμιξ Ιχαμμίμχμ, Παμεπιρςήμιξ Κοήςηπ, Παμεπιρςήμιξ
Μακεδξμίαπ, Τ.Ε.Ι. Αθήμαπ, Τ.Ε.Ι. Θερραλξμίκηπ, Τ.Ε.Ι. Λάοιραπ

