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ΓΕΩΛΟΓΙΑΓΕΩΛΟΓΙΑ –– ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Α΄Α΄--Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΒ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΟδηγίεςΟδηγίες γιαγια τηντην εκτέλεσηεκτέλεση τουτου
λογισμικούλογισμικού σταστα WindowsWindows



nn ΑνοίγονταςΑνοίγοντας τοντον υπολογιστήυπολογιστή μαςμας, , στηνστην
πρώτηπρώτη οθόνηοθόνη πουπου εμφανίζεταιεμφανίζεται, , μαςμας δίνεταιδίνεται
ηη δυνατότηταδυνατότητα νανα εργαστούμεεργαστούμε μεμε
λειτουργικόλειτουργικό ::
1. 1. ubuntuubuntu
2. 2. WindWindowsows ΧΧP P ΗΗomeome EditionEdition



nn ΕπιλέγουμεΕπιλέγουμε, , μεμε τατα βέληβέλη τουτου
πληκτρολογίουπληκτρολογίου, , νανα εργαστούμεεργαστούμε μεμε τοτο

λειτουργικόλειτουργικό Windows XPWindows XP
nn ΕάνΕάν δενδεν επιλέξουμεεπιλέξουμε τατα WindowsWindows,, οο
υπολογιστήςυπολογιστής αυτόματααυτόματα εισέρχεταιεισέρχεται στοστο
λειτουργικόλειτουργικό ubuntuubuntu. . 

nn ΕπανεκκινούμεΕπανεκκινούμε τοντον υπολογιστήυπολογιστή καικαι
επιλέγουμεεπιλέγουμε τατα windows.windows.



ΣτηνΣτην επιφάνειαεπιφάνεια εργασίαςεργασίας θαθα πρέπειπρέπει νανα βρίσκεταιβρίσκεται τοτο
εικονίδιοεικονίδιο μεμε τηντην ονομασίαονομασία ««ΕκπαιδευτικόΕκπαιδευτικό ΥλικόΥλικό»», , τοτο οποίοοποίο

καικαι ανοίγουμεανοίγουμε..



ΒρισκόμαστεΒρισκόμαστε στηνστην παρακάτωπαρακάτω σελίδασελίδα στηνστην οποίαοποία επιλέγουμεεπιλέγουμε
««ΛογισμικάΛογισμικά»»..



ΑπόΑπό τηντην λίσταλίστα τωντων συμπιεσμένωνσυμπιεσμένων εκπαιδευτικώνεκπαιδευτικών
λογισμικώνλογισμικών γιαγια τοτο ΓυμνάσιοΓυμνάσιο επιλέγουμεεπιλέγουμε ««ΓεωλογίαΓεωλογία ––

ΓεωγραφίαΓεωγραφία Α΄Α΄,,Β΄Β΄ ΓυμνασίουΓυμνασίου»»



ΜπαίνουμεΜπαίνουμε στοστο φάκελοφάκελο όπουόπου βρίσκονταιβρίσκονται όλαόλα τατα αρχείααρχεία γιαγια
τοτο συγκεκριμένοσυγκεκριμένο λογισμικόλογισμικό σεσε συμπιεσμένησυμπιεσμένη μορφήμορφή καικαι

επιλέγουμεεπιλέγουμε ««ΕξαγωγήΕξαγωγή όλωνόλων τωντων αρχείωναρχείων»». . 



ΣτηνΣτην καρτέλακαρτέλα τουτου οδηγούοδηγού εξαγωγήςεξαγωγής συμπιεσμένωνσυμπιεσμένων
φακέλωνφακέλων, , πουπου ανοίγειανοίγει, , επιλέγουμεεπιλέγουμε ««ΕπόμενοΕπόμενο»»..



ΗΗ θέσηθέση πουπου θαθα εξαχθούνεξαχθούν τατα αρχείααρχεία ορίζεταιορίζεται αυτόματααυτόματα. . ΕάνΕάν
θέλουμεθέλουμε νανα εξαχθούνεξαχθούν τατα αρχείααρχεία σεσε διαφορετικήδιαφορετική θέσηθέση, , τηντην

ορίζουμεορίζουμε καικαι συνεχίζουμεσυνεχίζουμε μεμε τοτο ««ΕπόμενοΕπόμενο»»..



ΑπόΑπό τηντην επιφάνειαεπιφάνεια εργασίαςεργασίας ανοίγουμεανοίγουμε τοτο ««ΥπολογιστήςΥπολογιστής
μουμου»»..



ΑνοίγουμεΑνοίγουμε τοτο δίσκοδίσκο ««(C:)(C:)»»



ΑνοίγουμεΑνοίγουμε τοτο φάκελοφάκελο ««ΕκπαιδευτικόΕκπαιδευτικό ΥλικόΥλικό»»



ΚαιΚαι στηστη συνέχειασυνέχεια τοτο φάκελοφάκελο ««logismika_gymnasioulogismika_gymnasiou»»..



ΒρίσκουμεΒρίσκουμε τοτο φάκελοφάκελο ««GeografiaGeografia AA--BB»» σεσε αποσυμπιεσμένηαποσυμπιεσμένη
μορφήμορφή, , τοντον οποίοοποίο καικαι ανοίγουμεανοίγουμε..



ΣτονΣτον φάκελοφάκελο αυτόναυτόν βρίσκουμεβρίσκουμε τοτο έγγραφοέγγραφο ««beginbegin»»..



ΜεΜε δεξίδεξί κλικκλικ, , στοστο έγγραφοέγγραφο αυτόαυτό, , επιλέγουμεεπιλέγουμε ««ΑποστολήΑποστολή
προςπρος»» καικαι ««ΕπιφάνειαΕπιφάνεια εργασίαςεργασίας ((δημιουργίαδημιουργία συντόμευσηςσυντόμευσης))»»



ΑπόΑπό τηντην επιφάνειαεπιφάνεια εργασίαςεργασίας ανοίγουμεανοίγουμε τηντην ««ΣυντόμευσηΣυντόμευση
γιαγια τοτο beginbegin»»..



ΒρισκόμαστεΒρισκόμαστε στηνστην παρακάτωπαρακάτω οθόνηοθόνη..



ΕδώΕδώ απαιτείταιαπαιτείται σύνδεσησύνδεση στοστο Internet.Internet.
ΣτοΣτο κάτωκάτω αριστερόαριστερό μέροςμέρος τηςτης οθόνηςοθόνης επιλέγουμεεπιλέγουμε

««Flash Flash PluginPlugin»» καικαι στηνστην σελίδασελίδα πουπου ανοίγειανοίγει επιλέγουμεεπιλέγουμε ««Always AllowAlways Allow»». . 



ΚλείνουμεΚλείνουμε τηντην σελίδασελίδα πουπου άνοιξεάνοιξε καικαι επιστρέφουμεεπιστρέφουμε στηνστην παρακάτωπαρακάτω
σελίδασελίδα, , όπουόπου επιλέγουμεεπιλέγουμε ««Image Image PluginPlugin»», , απόαπό τοτο κάτωκάτω αριστερόαριστερό μέροςμέρος

τηςτης σελίδαςσελίδας..
ΔενΔεν απαιτείταιαπαιτείται σύνδεσησύνδεση στοστο Internet.Internet.



ΕπιλέγουμεΕπιλέγουμε εκτέλεσηεκτέλεση τουτου προγράμματοςπρογράμματος..



ΜετάΜετά τοτο τέλοςτέλος τηςτης εγκατάστασηςεγκατάστασης κλείνουμεκλείνουμε τηντην εφαρμογήεφαρμογή
καικαι τηντην ξανανοίγουμεξανανοίγουμε απόαπό τηντην επιφάνειαεπιφάνεια εργασίαςεργασίας απόαπό τηντην

««ΣυντόμευσηΣυντόμευση γιαγια τοτο beginbegin»»..



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ



1. 1. ΕνδεχομένωςΕνδεχομένως οο υπολογιστήςυπολογιστής σαςσας αποτρέπειαποτρέπει στοστο νανα ανοίξετεανοίξετε κάποιακάποια
απόαπό τατα παραπάνωπαραπάνω παράθυραπαράθυρα. . ΑπόΑπό τοτο ««ΥπολογιστήςΥπολογιστής μουμου»» στηνστην

επιφάνειαεπιφάνεια εργασίαςεργασίας καικαι στοστο ««ΠίνακαςΠίνακας ελέγχουελέγχου»» επιλέγουμεεπιλέγουμε συνδέσειςσυνδέσεις
««δικτύουδικτύου καικαι InternetInternet»», , ««επιλογέςεπιλογές InternetInternet»», , ««ΓιαΓια προχωρημένουςπροχωρημένους»»
καικαι ενεργοποιούμεενεργοποιούμε τηντην επιλογήεπιλογή ««ΝαΝα επιτρέπεταιεπιτρέπεται ηη εκτέλεσηεκτέλεση ενεργούενεργού

περιεχομένουπεριεχομένου στονστον υπολογιστήυπολογιστή μουμου»»..



2.2. ΠιθανόνΠιθανόν τοτο εικονίδιοεικονίδιο ««ΕκπαιδευτικόΕκπαιδευτικό ΥλικόΥλικό»» νανα
μηνμην υπάρχειυπάρχει στηνστην επιφάνειαεπιφάνεια εργασίαςεργασίας τουτου
υπολογιστήυπολογιστή σαςσας. . ΑνοίξτεΑνοίξτε τοτο ««ΥπολογιστήςΥπολογιστής
μουμου»» απόαπό τηντην επιφάνειαεπιφάνεια εργασίαςεργασίας, , μπείτεμπείτε στοστο
δίσκοδίσκο ««(C:)(C:)»», , ανοίξτεανοίξτε τοτο φάκελοφάκελο ««ΕκπαιδευτικόΕκπαιδευτικό
ΥλικόΥλικό»» καικαι στηστη συνέχειασυνέχεια τοτο φάκελοφάκελο
««logismika_gymnasioulogismika_gymnasiou»», , βρίσκουμεβρίσκουμε τοτο φάκελοφάκελο
««GeografiaGeografia AA--BB»» σεσε συμπιεσμένησυμπιεσμένη μορφήμορφή, , τοντον
οποίοοποίο καικαι ανοίγουμεανοίγουμε καικαι επιλέγουμεεπιλέγουμε ««ΕξαγωγήΕξαγωγή
όλωνόλων τωντων αρχείωναρχείων»» ακολουθώνταςακολουθώντας τηντην ίδιαίδια
διαδικασίαδιαδικασία πουπου περιγράφηκεπεριγράφηκε παραπάνωπαραπάνω..



3.3. ΜεΜε τοτο λειτουργικόλειτουργικό ubuntuubuntu δενδεν γίνεταιγίνεται ηη
εγκατάστασηεγκατάσταση τουτου Image Image PluginPlugin μεμε
αποτέλεσμααποτέλεσμα νανα μηνμην ««τρέχειτρέχει»» τοτο

λογισμικόλογισμικό..



nn ΓιαΓια οποιαδήποτεοποιαδήποτε επιπλέονεπιπλέον πληροφορίαπληροφορία ήή
απορίααπορία επικοινωνήστεεπικοινωνήστε μεμε τοτο ΕΚΦΕΕΚΦΕ
ΜαγνησίαςΜαγνησίας στοστο τηλτηλ. 24210 64655  . 24210 64655  ήή στοστο
mailmail@@ekfe.mag.sch.grekfe.mag.sch.gr. . ήή στοστο
fonbatfonbat@@schsch..grgr


