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Όταν πρωτοκυκλοφόρησε το εκπαιδευτικό λογισµικό ΓΑΙΑ ΙΙ (το 2002) δεν υπήρχαν 
ακόµη τα Windows Vista και Windows 7, οπότε χρειάζεται µερικά παραπάνω βήµατα 
από τα συνήθη η σωστή εγκατάσταση του. 

Πρόκειται για βήµατα παρόµοια µε αυτά που χρειάζονται για να εγκατασταθεί στα 
Windows Vista και Windows 7 το Αβάκιο / E-Slate µιας και αυτό χρησιµοποιήθηκε 
ως πλατφόρµα (αν και µε αρκετές τροποποιήσεις µου), πέραν από τις επιπλέον 
ψηφίδες (JavaBeans) που αναπτύξαµε τότε ειδικά για τη ΓΑΙΑ ΙΙ. 

1) Εκκινούµε το πρόγραµµα “Εγκατάσταση” (.exe) της ΓΑΙΑ ΙΙ 

 

  

2) Στο τέλος της εγκατάστασης κρατάµε τις επιλογές που έχει για να στήσει τη Java 
(θα στήσει την Java 1.3 και ας έχουµε νεότερη στηµένη γιατί την χρειάζεται η ΓΑΙΑ 
ΙΙ) και το Blaxxun Contact VRML player. Προαιρετικά αποεπιλέγουµε το DirectX 
setup γιατί έχουν νεότερο τα Windows 7 (και να µην το επιλέξουµε θα µας 
ενηµερώσει µόνο του πως υπάρχει νεότερη έκδοση όταν το τρέξει) 

 3) Στο πρόγραµµα εγκατάστασης της Java 1.3 που ξεκινά αποεπιλέγουµε το 
"INTERNET EXPLORER", το "FIREFOX" και όποιο άλλο web browser αναφέρει 
εκεί για λόγους ασφαλείας (πρόκειται για παλιά έκδοση της Java – αν θέλουµε 
νεότερη για Java applets στο Web Browser θα πρέπει να τη στήσουµε ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
από το http://java.com όταν τελειώσουµε) 



 

 



 4) Στα Regional Settings του συστήµατος (Control Panel) βάζουµε "Greek" (στην 1η 
καρτέλα "Formats") στην επιλογή "Format" και πατάµε OK (αν δεν έχουµε ελληνικά 
Windows ή έχουµε αλλάξει τις ρυθµίσεις τους) 

 

 



Αν είµαστε σε σύστηµα µε πολλούς λογαριασµούς χρηστών πρέπει να κάνει ο κάθε 
χρήστης τη ρύθµιση αυτή µόνος του, αλλά αν θέλουµε τυχόν νέοι λογαριασµοί 
χρηστών που θα δηµιουργήσουµε να έχουν έτοιµη τη ρύθµιση αυτή, αντί να 
πατήσουµε OK στο παράθυρο Regional Settings πατάµε Apply για να µην κλείσει και 
πάµε µετά στην καρτέλα "Administrative", όπου πατάµε το κουµπί "Copy 
settings…". Στο νέο παράθυρο που ανοίγει επιλέγουµε στο "Copy your current 
settings to:" το "New user accounts" (αφού πρώτα επιβεβαιώσουµε πως στο "Current 
User" λέει Format "Greek (Greece)") και κλείνουµε τα παράθυρα ρυθµίσεων µε OK 

 

 



5) Στο φάκελο “C:\Program Files\Gaia-II\“ (µπορούµε να δούµε εύκολα τα 
περιεχόµενα του στο µενού Έναρξη των Windows 7 γράφοντας στο “Αναζήτηση…” 
εκεί τη διαδροµή του φακέλου µαζί µε το τελικό “\”), κάνουµε δεξί κλίκ και 
επιλέγουµε Properties (Ιδιότητες) στο "Γαία ΙΙ" (.exe)  

 

 



Στην καρτέλα Compatibility (Συµβατότητα) επιλέγουµε το "Run this program as 
administrator" (Εκτέλεση ως διαχειρηστής).  

 

Αν είµαστε σε σύστηµα µε πολλούς λογαριασµούς χρηστών και θέλουµε να µην 
κάνει ο κάθε χρήστης τη ρύθµιση αυτή µόνος του, κάνουµε πρώτα "Change settings 
for all users" (Αλλαγή ρυθµίσεων για όλους τους χρήστες) και µετά επιλέγουµε το 
"Run this program as administrator". 

Εναλλακτική λύση στην παραπάνω ρύθµιση είναι η απενεργοποίηση του UAC (User 
Access Control) των Windows Vista και Windows 7, αλλά δεν συνιστάται από 
άποψης ασφαλείας γιατί τότε όλες οι εφαρµογές θα εκτελούνται µε τα πλήρη 
δικαιώµατα που διαθέτει ο τρέχον χρήστης, ενώ µπορεί να προκύψουν και τότε 
προβλήµατα αν ο λογαριασµός του χρήστη είναι περιορισµένων δικαιωµάτων αντί 
για διαχειριστής. 



6) Μετά εκκινούµε τη "Γαία ΙΙ" από το µενού έναρξη ή ανοίγουµε από εκεί το 
φάκελο "Μικρόκοσµοι" και κάνουµε διπλό κλίκ στο µικρόκοσµο (αρχείο .gaia) που 
θέλουµε ν’ανοίξουµε.  

 

Εαν το User Access Control (UAC) των Windows είναι ενεργοποιηµένο, θα 
βλέπουµε κάθε φορά που εκκινούµε τη ΓΑΙΑ ΙΙ ένα παράθυρο επιβεβαίωσης όπου 
πρέπει ν’απαντήσουµε καταφατικά. 

  

Για βοήθεια αφήστε ένα σχόλιο στο 
http://zoomicon.wordpress.com/2012/01/12/%CE%AC-%CF%8D-iota/ 

 


