
Οι  διανομές  Archlinux,  Arcolinux, EndeavourOS  και  SalientOS,  που  περιγράφηκαν  προηγουμένως,  είναι
σταθερές,  όμορφες,  απλές,  φιλικές  στον  χρήστη,  λειτουργικές  και  αξιόπιστες.  Το  ίδιο  ξεχωριστή,  αν  και  με
εντελώς διαφορετικό σκεπτικό λειτουργίας, είναι και η διανομή Backbox linux.

Backbox Linux
(https://www.backbox.org/download/)

Η διανομή BackBox Linux είναι ιταλική και βασίζεται στην διανομή Ubuntu (LTS). Επιπλέον, διαθέτει προγράμματα
για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί με hacking. H BackBox Linux χρησιμοποιεί επιφάνεια εργασίας Xfce (είναι
δυνατόν να τοποθετηθούν εύκολα και  άλλες επιφάνειες  εργασίας)  και  εγκαθίσταται  πολύ εύκολα στο PC ή στο
Laptop, καθώς και σε εικονική μηχανή (Oracle VM VirtualBox). 

Εγκατάσταση Backbox Linux

1) “Κατέβασμα” (download) της .iso Backbox (https://distrowatch.com/?newsid=10579) στο PC.

2) Δημιουργία “εκκινήσιμου USB” (bootable ή Live-USB) με το πρόγραμμα Etcher (ή με κάποιο άλλο πρόγραμμα).

3) Εκκίνηση του PC με το “εκκινήσιμο USB”. Στην πρώτη
οθόνη  (διπλανή  εικόνα),  πίεση  του  DVD  για  την
εγκατάσταση  (Install  Backbox  Linux) και  στις  διαδοχικές
οθόνες  που  εμφανίζονται,  επιλογή,  κατά  σειρά,
“γλώσσας”  (American  English)-Next,  “Location”  (Athens)-
Next,  “Keyboard”  (English  US)-Next,  “Erase  disk”  (no
swap)-Next,  αναγραφή  ενός  user  name,  ενός  password
(δύο φορές)  και τσεκάρισμα του “Log in automatically....”
και του “Use the same password…”. Μετά, πίεση Next και
Install.  Η εγκατάσταση αρχίζει  και διαρκεί 20’-30’ λεπτά
της  ώρας.  Μετά,  γίνεται  επανεκκίνηση  του  PC,
αφαιρώντας το “εκκινήσιμο USB”.

Μετά την εγκατάσταση

Πίεση του κύβου (επάνω αριστερή 
γωνία) και επιλογή, “All”, μετά, 
“Settings”, “Appearance” και: 

https://www.backbox.org/download/
https://distrowatch.com/?newsid=10579


α) στο πινακίδιο “Style”, επιλογή 
“Adwaita-dark”, 

β) στο πινακίδιο “Icons”,  επιλογή 
“Adwαita”, και 

γ) στο πινακίδιο “Font”, επιλογή 
“Ubuntu Condensed Bold”, μέγεθος 
16 και “Monospace”, μέγεθος 14. 



Μετά, επιλογή “All Settings”, “Panel”, “Items”, + (Add New Items), των εικονιδίων “Keyboard Layouts”, “Weather
Update” και διαδοχικά, προσθήκη, καθενός, στην μπάρα, πιέζοντας το Add. 

Μετά,  επιλογή  “All  Settings”,  “Keyboard”,  “Layout”,  ξετσεκάρισμα  του  “Use  system  defaults”,  πίεση  “Add”,
επιλογή “Greek” και στο “Change layout options”, “Win+Space”. 

Μετά, επιλογή “All Settings”, “Window Manager”, Theme “Default-xhdpi” και Title Font “Ubuntu Condenced” 20.

Μετά, επιλογή “All Settings”,  
“Software & Updates”, “Ubuntu 
Software” και  τσεκάρισμαα, όπως 
φαίνεται στην διπλανή εικόνα.

Μετά, επιλογή “All Settings”,  
“Software & Updates”, “Other 
Software”, τσεκάρισμα του 
“Canonical Partners” (ξετσεκάρισμα 
των υπολοίπων) και…

...στο πινακίδιο “Updates”, 
ξετσεκάρισμα του “Unsupported 
Updates (bionic backports)”.



Με την εντολή, στο τερματικό: “sudo apt update”, γίνεται η ανανέωση των προγραμμάτων, με την εντολή: “sudo
apt dist-upgrade”,  γίνεται  η  αναβάθμιση των προγραμμάτων και  με την εντολή:  “sudo apt install  ubuntu-
restricted-extras”, γίνεται η εγκατάσταση των απαραίτητων προσθέτων (media codecs). Επιπλέον, προγράμματα
εγκαθιστώνται με ομαδική εντολή στο τερματικό: “Sudo apt install vlc gimp gdebi skype” ή απ’ το πρόγραμμα
“Software”.

Το  σύστημα  διατηρείται  “καθαρό”,  με  τις  εντολές,  στο  τερματικό:  “sudo  apt  autoclean  -y”  και  “sudo  apt
autoremove -y”.

Επιφάνεια εργασίας Backbox Linux-Xfce


