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1 Επισκόπηση

Για να προστατέψετε τις πληροφορίες σας, χρησιµοποιήστε το Κέντρο αντιγράφων ασφαλείας και
επαναφοράς προκειµένου να δηµιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας µεµονωµένων αρχείων και
φακέλων, ολόκληρου του σκληρού δίσκου (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) ή για τη δηµιουργία σηµείων
επαναφοράς συστήµατος. Σε περίπτωση βλάβης του συστήµατος, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα
αντίγραφα ασφαλείας για να επαναφέρετε τα περιεχόµενα του υπολογιστή σας.

Το "Κέντρο αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς" παρέχει τις ακόλουθες επιλογές:

● ∆ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας µεµονωµένων αρχείων και φακέλων

● ∆ηµιουργία αντιγράφου ασφαλείας για ολόκληρο το σκληρό δίσκο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

● Προγραµµατισµός αυτόµατης δηµιουργίας αντιγράφων ασφαλείας (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

● ∆ηµιουργία σηµείων επαναφοράς του συστήµατος

● Επαναφορά µεµονωµένων αρχείων

● Επαναφορά του υπολογιστή σε προηγούµενη κατάσταση

● Επαναφορά πληροφοριών µε τα εργαλεία επαναφοράς

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για λεπτοµερείς οδηγίες, πραγµατοποιήστε αναζήτηση για αυτά τα θέµατα στη Βοήθεια
και υποστήριξη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Σε περίπτωση αστάθειας του συστήµατος, η HP συνιστά να εκτυπώσετε τις διαδικασίες
επαναφοράς και να τις αποθηκεύσετε για µεταγενέστερη χρήση.
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2 ∆ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας των
πληροφοριών

Η επαναφορά µετά από δυσλειτουργία του συστήµατος εξαρτάται από τα αντίγραφα ασφαλείας που
έχετε δηµιουργήσει. Πρέπει να δηµιουργήσετε τα πρώτα αντίγραφα ασφαλείας αµέσως µετά την
εγκατάσταση του λογισµικού. Καθώς προσθέτετε νέα προϊόντα λογισµικού και αρχεία δεδοµένων,
πρέπει να δηµιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας του συστήµατός σας σε τακτά χρονικά διαστήµατα,
προκειµένου τα αντίγραφα αυτά να είναι όσο το δυνατόν πιο ενηµερωµένα.

Μπορείτε να δηµιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των πληροφοριών σας σε προαιρετική εξωτερική
µονάδα σκληρού δίσκου, µονάδα δικτύου ή δίσκους.

Κατά τη δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας, λαµβάνετε υπόψη τα ακόλουθα:

● Αποθηκεύστε τα προσωπικά σας αρχεία στο φάκελο "Έγγραφα" και δηµιουργείτε αντίγραφα
ασφαλείας σε τακτά χρονικά διαστήµατα.

● ∆ηµιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των προτύπων που είναι αποθηκευµένα στα σχετικά
προγράµµατα.

● Αποθηκεύστε προσαρµοσµένες ρυθµίσεις που εµφανίζονται σε ένα παράθυρο, γραµµή εργαλείων
ή γραµµή µενού αποτυπώνοντας µια "εικόνα" αυτών των ρυθµίσεων. Η εικόνα αυτή µπορεί να
εξοικονοµήσει χρόνο, εάν χρειαστεί να ρυθµίσετε εκ νέου τις προτιµήσεις σας.

Για να δηµιουργήσετε µια εικόνα:

1. Προβάλετε στον υπολογιστή την εικόνα που θέλετε να αποθηκεύσετε.

2. Αντιγράψτε την εικόνα της οθόνης:

Για να αντιγράψετε µόνο το ενεργό παράθυρο, πατήστε alt+fn+prt sc.

Για να αντιγράψετε ολόκληρη την οθόνη, πατήστε fn+prt sc.

3. Ανοίξτε ένα έγγραφο επεξεργασίας κειµένου και έπειτα επιλέξτε Επεξεργασία >
Επικόλληση.

Η εικόνα της οθόνης προστίθεται στο έγγραφο.

4. Αποθηκεύστε το έγγραφο.

● Κατά τη δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε δίσκους, χρησιµοποιήστε οποιονδήποτε από τους
ακόλουθους τύπους δίσκων (παρέχονται ξεχωριστά): CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-
R, DVD-R DL ή DVD±RW. Οι δίσκοι που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε εξαρτώνται από τον τύπο
της µονάδας οπτικού δίσκου που είναι εγκατεστηµένη στον υπολογιστή σας.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα DVD και τα DVD µε υποστήριξη διπλής επίστρωσης µπορούν να αποθηκεύσουν
περισσότερες πληροφορίες από τα CD, εποµένως µε τη χρήση τους για τη δηµιουργία αντιγράφων
ασφαλείας µειώνεται ο αριθµός των απαιτούµενων δίσκων επαναφοράς.

● Κατά τη δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε δίσκους, αριθµήστε κάθε δίσκο πριν τον
τοποθετήσετε στη µονάδα οπτικού δίσκου του υπολογιστή.

Για να δηµιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας χρησιµοποιώντας το Κέντρο αντιγράφων ασφαλείας
και επαναφοράς, ακολουθήστε τα εξής βήµατα:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι συνδεδεµένος σε τροφοδοσία AC προτού ξεκινήσετε
τη διαδικασία δηµιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η διαδικασία δηµιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο
από µία ώρα, ανάλογα µε το µέγεθος των αρχείων και την ταχύτητα του υπολογιστή.

1. Επιλέξτε Έναρξη > Όλα τα προγράµµατα > Συντήρηση > Κέντρο αντιγράφων ασφαλείας και
επαναφοράς.

2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να δηµιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας για όλο το
σύστηµα του υπολογιστή (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) ή για τα αρχεία σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα Windows® περιλαµβάνουν τη λειτουργία "Έλεγχος λογαριασµού χρήστη" για τη
βελτίωση της ασφάλειας του υπολογιστή. Για εργασίες όπως εγκατάσταση λογισµικού, εκτέλεση
βοηθητικών προγραµµάτων ή αλλαγές ρυθµίσεων των Windows, ενδέχεται να σας ζητηθεί η άδεια
ή ο κωδικός πρόσβασής σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Βοήθεια και
υποστήριξη.
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3 Πραγµατοποίηση επαναφοράς

Σε περίπτωση βλάβης ή αστάθειας του συστήµατος, ο υπολογιστής παρέχει τα ακόλουθα εργαλεία για
την επαναφορά των αρχείων σας:

● Εργαλεία επαναφοράς των Windows: Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το "Κέντρο αντιγράφων
ασφαλείας και επαναφοράς" προκειµένου να επαναφέρετε πληροφορίες για τις οποίες είχατε
δηµιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας. Επίσης, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε την Επιδιόρθωση
εκκίνησης των Windows προκειµένου να επιδιορθώσετε προβλήµατα που ενδεχοµένως
αποτρέπουν την κατάλληλη εκκίνηση των Windows.

● Εργαλεία επαναφοράς f11: Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα εργαλεία επαναφοράς f11
προκειµένου να επαναφέρετε την αρχική εικόνα της µονάδας σκληρού δίσκου. Η εικόνα αυτή
περιλαµβάνει το λειτουργικό σύστηµα των Windows και προγράµµατα λογισµικού που έχουν
εγκατασταθεί από το εργοστάσιο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν δεν µπορείτε να εκκινήσετε τον υπολογιστή, πρέπει να αγοράσετε ένα DVD του
λειτουργικού συστήµατος Windows Vista® για να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή και να επισκευάσετε
το λειτουργικό σύστηµα. Για πρόσθετες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση DVD του
λειτουργικού συστήµατος Windows Vista (παρέχεται χωριστά)" αυτού του οδηγού.
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Χρήση των εργαλείων επαναφοράς των Windows
Για την επαναφορά πληροφοριών για τις οποίες είχατε προηγουµένως δηµιουργήσει αντίγραφα
ασφαλείας, ακολουθήστε τα εξής βήµατα:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Όλα τα προγράµµατα > Συντήρηση > Κέντρο αντιγράφων ασφαλείας και
επαναφοράς.

2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να επαναφέρετε όλο το σύστηµα του υπολογιστή (µόνο
σε επιλεγµένα µοντέλα) ή τα αρχεία σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα Windows περιλαµβάνουν τη λειτουργία "Έλεγχος λογαριασµού χρήστη" για τη
βελτίωση της ασφάλειας του υπολογιστή σας. Για εργασίες όπως εγκατάσταση λογισµικού, εκτέλεση
βοηθητικών προγραµµάτων ή αλλαγές ρυθµίσεων των Windows, ενδέχεται να σας ζητηθεί η άδεια ή ο
κωδικός πρόσβασής σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Βοήθεια και υποστήριξη.

Για την επαναφορά των πληροφοριών σας µε χρήση της Επιδιόρθωσης εκκίνησης, ακολουθήστε τα
εξής βήµατα:

ΠΡΟΣΟΧΗ Η χρήση της Επιδιόρθωσης εκκίνησης διαγράφει εντελώς τα περιεχόµενα του σκληρού
δίσκου και το διαµορφώνει ξανά. Όλα τα αρχεία που έχετε δηµιουργήσει και το λογισµικό που έχει
εγκατασταθεί στον υπολογιστή διαγράφονται οριστικά. Όταν ολοκληρωθεί η νέα διαµόρφωση, η
διαδικασία επαναφοράς θα επαναφέρει το λειτουργικό σύστηµα, καθώς και τα προγράµµατα οδήγησης,
το λογισµικό και τα βοηθητικά προγράµµατα, από τη θέση αντιγραφής ασφαλείας που χρησιµοποιήθηκε
για την επαναφορά.

1. Εάν είναι δυνατό, δηµιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας όλων των προσωπικών σας αρχείων.

2. Εάν είναι δυνατό, ελέγξτε για να διαπιστώσετε εάν υπάρχει διαµέρισµα των Windows και
διαµέρισµα επαναφοράς HP. Για να εντοπίσετε τα διαµερίσµατα, επιλέξτε Έναρξη >
Υπολογιστής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν έχετε διαγράψει το διαµέρισµα των Windows και το διαµέρισµα επαναφοράς
HP, θα πρέπει να επαναφέρετε το λειτουργικό σας σύστηµα και τα προγράµµατα µε το DVD του
λειτουργικού συστήµατος Windows Vista και το δίσκο Επαναφορά προγραµµάτων οδήγησης
(παρέχονται χωριστά). Για πρόσθετες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση DVD του
λειτουργικού συστήµατος Windows Vista (παρέχεται χωριστά)" αυτού του οδηγού.

3. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο f8 προτού φορτωθεί το
λειτουργικό σύστηµα των Windows.

4. Επιλέξτε Επιδιόρθωση του υπολογιστή σας.

5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την επαναφορά πληροφοριών µε χρήση των
εργαλείων των Windows, εκτελέστε µια αναζήτηση για αυτά τα θέµατα στη "Βοήθεια και υποστήριξη".
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Χρήση του f11
ΠΡΟΣΟΧΗ Η χρήση του f11 διαγράφει εντελώς τα περιεχόµενα του σκληρού δίσκου και το
διαµορφώνει ξανά. Όλα τα αρχεία που έχετε δηµιουργήσει και το λογισµικό που έχει εγκατασταθεί στον
υπολογιστή διαγράφονται οριστικά. Το εργαλείο επαναφοράς f11 εγκαθιστά ξανά το λειτουργικό
σύστηµα και προγράµµατα λογισµικού και προγράµµατα οδήγησης της HP που είχαν εγκατασταθεί από
το εργοστάσιο. Τα προγράµµατα λογισµικού που δεν είχαν εγκατασταθεί από το εργοστάσιο πρέπει να
εγκατασταθούν ξανά.

Για να επαναφέρετε την αρχική εικόνα του σκληρού δίσκου χρησιµοποιώντας το f11, ακολουθήστε τα
εξής βήµατα:

1. Εάν είναι δυνατό, δηµιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας όλων των προσωπικών σας αρχείων.

2. Εάν είναι δυνατό, ελέγξτε για να διαπιστώσετε εάν υπάρχει διαµέρισµα επαναφοράς ΗΡ. Για να
εντοπίσετε το διαµέρισµα, επιλέξτε Έναρξη > Υπολογιστής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν έχετε διαγράψει το διαµέρισµα επαναφοράς HP, θα πρέπει να επαναφέρετε το
λειτουργικό σας σύστηµα και τα υπόλοιπα προγράµµατα µε το DVD του λειτουργικού
συστήµατος Windows Vista και το δίσκο Επαναφορά προγραµµάτων οδήγησης (παρέχονται
χωριστά). Για πρόσθετες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση DVD του λειτουργικού
συστήµατος Windows Vista (παρέχεται χωριστά)" αυτού του οδηγού.

3. Ενεργοποιήστε ή επανεκκινήστε τον υπολογιστή και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο esc όταν
εµφανιστεί το µήνυµα "Press ESC key for Startup Menu" (Πατήστε το πλήκτρο ESC για το µενού
εκκίνησης) στην κάτω πλευρά της οθόνης.

4. Πατήστε το f11 όταν εµφανιστεί στην οθόνη το µήνυµα "Press <F11> for recovery" (Πατήστε <F11>
για επαναφορά).

5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη.
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Χρήση DVD του λειτουργικού συστήµατος Windows Vista
(παρέχεται χωριστά)

Εάν δεν µπορείτε να εκκινήσετε τον υπολογιστή, πρέπει να αγοράσετε ένα DVD του λειτουργικού
συστήµατος Windows Vista για να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή και να επισκευάσετε το λειτουργικό
σύστηµα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εύκολη πρόσβαση στα πιο πρόσφατα αντίγραφα ασφαλείας (που έχουν
αποθηκευτεί σε δίσκους ή σε εξωτερική µονάδα δίσκου). Για να παραγγείλετε ένα DVD του λειτουργικού
συστήµατος Windows Vista, µεταβείτε στη διεύθυνση http://www.hp.com/support, επιλέξτε τη χώρα ή
περιοχή στην οποία βρίσκεστε και ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη. Μπορείτε
επίσης να παραγγείλετε το DVD καλώντας την τεχνική υποστήριξη. Για πληροφορίες επικοινωνίας,
ανατρέξτε στο έντυπο Worldwide Telephone Numbers (Αριθµοί τηλεφώνων παγκοσµίως) που
συνοδεύει τον υπολογιστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ Η χρήση DVD του λειτουργικού συστήµατος Windows Vista διαγράφει εντελώς τα
περιεχόµενα του σκληρού δίσκου και το διαµορφώνει ξανά. Όλα τα αρχεία που έχετε δηµιουργήσει και
το λογισµικό που έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή διαγράφονται οριστικά. Όταν ολοκληρωθεί η νέα
διαµόρφωση, η διαδικασία επαναφοράς σάς βοηθά να επαναφέρετε το λειτουργικό σύστηµα, καθώς και
προγράµµατα οδήγησης, λογισµικό και βοηθητικά προγράµµατα.

Για να εκκινήσετε την επαναφορά χρησιµοποιώντας DVD του λειτουργικού συστήµατος Windows Vista,
ακολουθήστε τα εξής βήµατα:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η διαδικασία αυτή διαρκεί αρκετά λεπτά.

1. Εάν είναι δυνατό, δηµιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας όλων των προσωπικών σας αρχείων.

2. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το DVD του λειτουργικού
συστήµατος Windows Vista στη µονάδα οπτικού δίσκου προτού φορτωθεί το λειτουργικό σύστηµα
των Windows.

3. Όταν σας ζητηθεί, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο του πληκτρολογίου.

4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη.

5. Κάντε κλικ στο Επόµενο.

6. Επιλέξτε Επιδιόρθωση του υπολογιστή σας.

7. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη.
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