
Σε συνέχεια της εγκυκλίου 155066/Λ-15/12/2009 του ΥΠ.Ε.Π.Θ. σχετικά με την

εγκατάσταση και λειτουργία του Λογισμικού e-School, σας αποστέλλουμε συνοπτικές

οδηγίες για την εγκατάσταση της εφαρμογής.

1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει Windows XP SP2/3 ,VISTA ή Windows 7  (όχι

Windows 2000), με τουλάχιστον 1 GB μνήμη RAM (2GB μνήμη RAM αν

χρησιμοποιηθεί σαν λειτουργικό σύστημα τα Windows Vista ή Windows 7). Στο

σύστημα αυτό δεν θα πρέπει να υπάρχει προεγκατεστημένη καμία έκδοση του

προγράμματος  Microsoft SQL Server.

Για τα Windows Vista και Windows 7, θα πρέπει να γίνει απενεργοποίηση του User

Access Control - Πρόσβαση Ελέγχου Χρήστη (αναλυτικές οδηγίες θα βρείτε στη

διεύθυνση  http://www.petri.co.il/disable_uac_in_windows_vista.htm ή στη σχετική

σελίδα της Microsoft).

2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση στο Internet  μέσω του  Πανελλήνιου Σχολικού

Δικτύου - οποιαδήποτε άλλη σύνδεση με άλλο πάροχο δεν θα λειτουργήσει. Η

σύνδεση θα πρέπει να είναι απευθείας όχι μέσω Proxy και να

χρησιμοποιηθεί ο Internet Explorer σαν φυλλομετρητής. Το μέγεθος των αρχείων

που θα μεταφερθούν είναι περίπου 200 MB ( 22 MB το .ΝΕΤ framework + 85 MB το

e-school  + 85 ΜΒ ο SQL express).

3. Αλλάξτε απαραιτήτως το όνομα του μηχανήματος σε 1DIMALEXANDREV ώστε να

συμφωνήσει με το όνομα του αρχείου παραμετροποίησης που σας στέλνουμε

(1DIMALEXANDREV.XML).

Προσοχή: η αλλαγή απλώς του ονόματος του αρχείου
παραμετροποίησης ώστε να ταιριάζει με το όνομα του υπολογιστή σας δεν θα
λειτουργήσει. Μετά την αλλαγή απαιτείται επανεκκίνηση του υπολογιστή.

            Η εγκατάσταση θα πρέπει να γίνει μετά την αλλαγή του ονόματος αλλιώς θα

υπάρξει πρόβλημα· όσοι είχανε ξεκινήσει την εγκατάσταση πριν την αλλαγή ονόματος

θα πρέπει να τη διακόψουν και να τη συνεχίσουνε μετά την αλλαγή ονόματος και την

επανεκκίνηση.

4. Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση θα πρέπει να ορίσετε password στο

λογαριασμό χρήστη που χρησιμοποιείτε για είσοδο στα Windows. O λογαριασμός

αυτός πρέπει να έχει δικαιώματα τοπικού διαχειριστή.

5. Κατεβάστε τα αρχεία http://pki.ypepth.gr/CA/CA.pem.crt   και

http://pki.ypepth.gr/CA/eschool.p7b στην επιφάνεια εργασίας και με δεξί κλικ επιλέξτε

μετά εγκατάσταση, επόμενο, επόμενο. Κάντε επανεκκίνηση του Internet Explorer για

να συνεχίστε την εγκατάσταση.

http://www.petri.co.il/disable_uac_in_windows_vista.htm
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/el-GR/help/58b3b879-924d-4e08-9358-c316055d3eae1032.mspx
http://pki.ypepth.gr/CA/CA.pem.crt
http://pki.ypepth.gr/CA/eschool.p7b


6. Διαβάστε για τα επόμενα βήματα τις οδηγίες εγκατάστασης που θα βρείτε στη σελίδα

https://www4.eschooldm.ypepth.gr/deploy/installation/installation.htm (pdf αρχείο).

7. Για την εγκατάστασης της βάσης SQL Server 2005 Express (δεύτερο κομμάτι

εγκατάστασης) θα χρησιμοποιείστε το username & password του λογαριασμού e-mail

του σχολείου στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, όπως αναφέρεται στο εγχειρίδιο

εγκατάστασης της εφαρμογής(SSO user name & password). Απενεργοποιήστε τον

firewall κατά την διάρκεια αυτής της φάσης  (αναλυτικά στον οδηγό εγκατάστασης).

8. Η  εφαρμογή μπορεί να λειτουργήσει μόνο από το ίδιο Windows λογαριασμό από

το οποίο έγινε εγκατάσταση. H υπηρεσία (service) του Προγραμματισμού Εργασιών

(task scheduler)  - θα πρέπει να εκτελείται πάντα (ώστε να μπορεί να γίνεται

συγχρονισμός με την κεντρική βάση δεδομένων της Κεντρικής Υπηρεσίας του

ΥΠΕΠΘ) - ο λογαριασμός που θα χρησιμοποιήσατε για αυτόν θα πρέπει να είναι ο

ίδιος που χρησιμοποιήσατε για την εγκατάσταση της εφαρμογής.

9. Δείτε από τη σελίδα https://www4.eschooldm.ypepth.gr/deploy/migration/index.htm τις

οδηγίες για μετάπτωση(migration) των δεδομένων από τον Nestor ή δ-Βάση στην

καινούρια εφαρμογή.

10.Αφού ολοκληρώσετε την εγκατάσταση, για να ανοίξτε το πρόγραμμα πηγαίνετε στα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΕΠΑΦΟΣ/e-school. Tα διαπιστευτήρια για να μπείτε στην εφαρμογή

είναι :

                            user: admin   password: admin@eschool

11.Σε περίπτωση που χρειαστεί να κάνετε απεγκατάσταση του προγράμματος διαβάστε

τις οδηγίες απεγκατάστασης στη σελίδα

https://www4.eschooldm.ypepth.gr/DEPLoy/uninstallation/index.htm.

12.Το εγχειρίδιο χρήσης του προγράμματος βρίσκεται στην αρχική σελίδα

https://www4.eschooldm.ypepth.gr/Deploy .

στη διάθεση σας,

Ομάδα Υποστήριξης e-School
Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών Πληροφοριακών Συστημάτων
Διεύθυνση Λειτουργικών Υποδομών Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

τηλ. 210 - 344 3941
e-mail: eschoolsupport@ypepth.gr
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