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1 Σεχνικζσ Απαιτήςεισ 

1.1 Ειςαγωγή 

Απηή ε ελόηεηα πεξηγξάθεη ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο πιαηθόξκαο θαη παξέρεη κηα ιίζηα κε ηνπο πην 

θνηλνύο viewers. Οη viewers είλαη πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνύ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πξόζβαζε ζηνλ 

εηθνληθό θόζκν.. Γηα λα κπνξέζεηε λα ζπλδεζείηε ζε έλαλ εηθνληθό θόζκν, πξώηα πξέπεη λα θαηεβάζεηε 
θαη λα εγθαηαζηήζεηε έλαλ από ηνπο πξνηεηλόκελνπο viewers  ζηνλ ππνινγηζηή ζαο 

1.2 Απαιτήςεισ Viewer  

Ο Πίλαθαο 1 παξνπζηάδεη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ππνινγηζηή πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε 
ιεηηνπξγία ελόο viewer. 

 

Πίνακαρ1: Απαιηήζειρ ςζηήμαηορ 

REQUIREMENT MINIMUM RECOMMENDED 

INTERNET CONNECTION Cable or DSL Cable or DSL 
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COMPUTER PROCESSOR Windows: CPU with SSE2 support, 
including Intel Pentium 4, Pentium 
M, Core or Atom, AMD Athlon 64 
or later. 
Mac: 1.5 GHz Intel based 

Windows: 2-GHz  64-bit (x86) or 
better 
Mac: 2 GHz Intel Core 2 Duo or 
above 

COMPUTER MEMORY 4 GB or more (32bit version) 8 GB or more (64bit version) 

GRAPHICS CARD 

(REQUIRES LATEST 

DRIVERS): 

Windows: NVIDIA GeForce 6600 
or better OR ATI Radeon 9500 or 
better OR Intel 945 chipset 
Mac: ATI Radeon 9200 and above 
OR NVIDIA GeForce 2, GeForce 4 
 

NVIDIA Graphics cards 
9000 Series 
200 Series 

ATI Graphics Cards 
4000 Series  
5000 Series 

INTERNET CONNECTION 750 Kbps down, 100 Kbps up  10 Mbps down, 1 Mbps up 
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2 Εγκατάςταςη και Ρφθμιςη 

2.1 Εγκατάςταςη Viewer  

Αξρηθά πξέπεη λα θαηεβάζεηε έλαλ viewer από ηνλ ηζηόηνπν ηνπ. Γηα λα δηαζθαιηζηεί ε κέγηζηε 

ζπκβαηόηεηα, ν πξνηεηλόκελνο viewer είλαη ν Firestorm viewer (ε πιαηθόξκα θαηαζθεπάζηεθε κε 

Firestorm). Αλνίμηε ή αληηγξάςηε θαη επηθνιιήζηε απηήλ ηε δηεύζπλζε url ζην πξόγξακκα πεξηήγεζήο 

ζαο γηα λα αλνίμεηε ηε ζειίδα ιήςεο:  

https://www.firestormviewer.org/os-operating-system/ 

Δπηιέμηε ηελ θαηάιιειε εηθόλα αλάινγα κε ην ιεηηνπξγηθό ζαο ζύζηεκα (Windows, Mac ή Linux) 

(Δηθόλα 1). 

 

 

Εικόνα 1: Επιλέξηε ηο λειηοςπγικό ζαρ ζύζηημα 
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πληζηάηαη λα θάλεηε ιήςε ηεο έθδνζεο 64bit εάλ ν ππνινγηζηήο ζαο ηελ ππνζηεξίδεη, νη ρξήζηεο ζα 

πξέπεη λα επηιέμνπλ ηελ έθδνζε 32bit κόλν εάλ ην ιεηηνπξγηθό ηνπο ζύζηεκα είλαη 32bit ή έρνπλ κλήκε 
RAM κηθξόηεξε από 4 GB. 
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2.2 Ρφθμιςη του Viewer  

Όηαλ νινθιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε, ηξέμηε ηνλ viewer θάλνληαο δηπιό θιηθ ζην εηθνλίδην ηνπ viewer πνπ 

δεκηνπξγήζεθε ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο. Μόιηο αλνίμεη ν viewer, αθνινπζήζηε ηα βήκαηα πνπ 
απεηθνλίδνληαη ζηελ Δηθόλα 2. 

Βήμα 1: Κάληε θιηθ ζην θνπκπί ηνπ Viewer ζηελ επάλσ αξηζηεξή γσλία 

Βήμα 2: Κάληε θιηθ ζην θνπκπί Πξνηηκήζεηο 

Βήμα 3: Κάληε θιηθ ζην θνπκπί OpenSim 

Βήμα 4: Δηζάγεηε ην ISSA login URI:  

http://opensim.westgate.gr:9010 

Βήμα 5: Κάληε θιηθ ζην θνπκπί Δθαξκνγή (Apply)  

 

 

Εικόνα 2: Ρύθμιζη ηος URI 



ISSA project - Internationalization for Social and Innovative Start Up's and Entrepreneurs  

 

  
 8 

Δάλ όια ηα βήκαηα αθνινπζήζεθαλ ζσζηά, νη ξπζκίζεηο ζαο ζα είλαη παξόκνηεο κε απηέο ηεο Δηθόλα 3. 

 

Εικόνα 3: ωζηή πύθμιζη  ηος Firestorm viewer  

Βήμα 6: Κάληε θιηθ ζην θνπκπί Ok θαη ε ξύζκηζε έρεη νινθιεξσζεί. 
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2.3 Δημιουργία λογαριαςμοφ (Φτιάξτε το Avatar ςασ) 

Αθνύ ξπζκίζεηε επηηπρώο ηνλ viewer ζην πξνεγνύκελν βήκα, πξέπεη λα δεκηνπξγήζεηε ηνλ ινγαξηαζκό 

ζαο - ην Avatar ζαο. Κάληε θιηθ ζην "Γεκηνπξγία ινγαξηαζκνύ" (Δηθόλα 4) θαη ζα εκθαληζηεί έλα 
αλαδπόκελν παξάζπξν γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ινγαξηαζκνύ ζαο (Δηθόλα 5). 

 

εικόνα 4:  κοςμπί Δημιοςπγίαρ λογαπιαζμού  

ε απηό ην βήκα, πξέπεη λα εηζαγάγεηε ηηο απαηηνύκελεο πιεξνθνξίεο κε ηνλ αζηεξίζθν πνπ 

πεξηιακβάλεη (Δηθόλα 5):  

 όλνκα 

 επίζεην  

 Κσδηθόο πξόζβαζεο  

 πιεθηξνινγήζηε μαλά ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο  

 Σύπνο avatar  

 θαη παηήζηε "δεκηνπξγία"  

Λάβεηε ππόςε όηη ην email δελ απαηηείηαη.  
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Υξεζηκνπνηήζηε ην ΊΓΙΟ όλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο πνπ έρεηε επηιέμεη γηα ην ISSA 

Moodle. Γηα παξάδεηγκα, εάλ γηα ηελ πιαηθόξκα ISSA Moodle ην όλνκα ρξήζηε ζαο είλαη: user21, ζα 
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε:  

Όλνκα: user21 θαη επώλπκν: user21 

 

 

Εικόνα 5: ζελίδα Δημιοςπγίαρ Λογαπιαζμού 



ISSA project - Internationalization for Social and Innovative Start Up's and Entrepreneurs  

 

  
 11 

2.4 φνδεςη ςτον Εικονικό Κόςμο ( Virtual World) 

Αθνινπζήζηε ηα βήκαηα ηεο Δηθόλαο 6:: 

Βήμα 1 Σνπνζεηήζηε ην όλνκα ρξήζηε ζαο (ηα νλόκαηα ρξεζηώλ είλαη δύν ιέμεηο: user21 user21) 

Βήμα 2: Βάιηε ηνλ θσδηθό ζαο 

(Μπνξείηε λα επηιέμεηε λα ζπκάηαη ην ζύζηεκα ην όλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθό ζαο) 

Βήμα 3: Βεβαησζείηε όηη έρεη επηιεγεί ε ηειεπηαία ζέζε ζαο (γηα λα ζπλερίζεηε από ηελ ηειεπηαία 
ηνπνζεζία ζαο ηελ επόκελε θνξά πνπ ζα ζπλδεζείηε ζηελ πιαηθόξκα) 

Βήμα 4: Κάληε θιηθ ζηελ επηινγή ύλδεζε ( Log in) 

 

Εικόνα 6: ζελίδα για ύνδεζη ( Login) 
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3 Λειτουργίεσ του Σριςδιάςτατου Εικονικοφ Κόςμου (3D Virtual 

World)  

3.1 Επικοινωνία 

Τπάξρνπλ 3 ηξόπνη επηθνηλσλίαο (Δηθόλα 7)  

 

Εικόνα 7: Σπόποι επικοινωνίαρ 

3.1.1 Παράθυρο ςυνομιλίασ  
ηελ θάησ αξηζηεξή γσλία ζαο (Δηθόλα 8), ππάξρεη έλα παξάζπξν ζπλνκηιίαο. Αλνίμηε ην παηώληαο ην 

θνπκπί ζπλνκηιίαο ή ηε ζπληόκεπζε Ctrl + H. Κάληε θύιηζε πξνο ηα επάλσ γηα λα δείηε ην ηζηνξηθό 
ζπλνκηιηώλ 
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Εικόνα 8: Παπάθςπο ζςνομιλίαρ 

3.1.2 Κάρτεσ ςημειώςεων  
Οη θάξηεο ζεκεηώζεσλ είλαη απιά έγγξαθα θεηκέλνπ πνπ πεξηέρνπλ νδεγίεο ή άιιεο ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο (Δηθόλα 9). Γηα λα απνθηήζεηε πξόζβαζε ζε κηα θάξηα ζεκεηώζεσλ πνπ ιάβαηε, εληνπίζηε 

ηελ ζην Απνζέκα ζαο  (Inventory) θάησ από ην θάθειν «Notecards»(Κάξηεο εκεηώζεσλ) θαη θάληε 
δηπιό θιηθ 

 

Εικόνα 9: Κάπηα ημειώζεων 
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3.1.3 Ειδοποιήςεισ  
Οη εηδνπνηήζεηο είλαη κηθξά κελύκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ επάλσ δεμηά γσλία  (Δηθόλα 10). Δίλαη ε 

κόλε κνξθή επηθνηλσλίαο κε ηελ νπνία κπνξεί λα αιιεινεπηδξάζεη ν ρξήζηεο παηώληαο έλα θνπκπί πνπ 

θάλεη θάηη. Πξνηείλεηαη πάληα λα δέρεζηε αληηθείκελα πνπ δίλνληαη από ην παηρλίδη. Γελ ζπληζηάηαη λα 

παηήζεηε ζίγαζε, επεηδή δελ ζα κπνξείηε λα ιακβάλεηε μαλά κελύκαηα / θάξηεο ζεκεηώζεσλ από απηό ην 

αληηθείκελν ή έλαλ ραξαθηήξα πνπ δελ είλαη παίθηεο. Γεληθά, πξέπεη λα δηαβάζεηε πξνζεθηηθά ηα 

κελύκαηα. Οη ζπλνκηιίεο θαη νη θάξηεο ζεκεηώζεσλ κπνξνύλ λα δηαβαζηνύλ μαλά, ζε πεξίπησζε πνπ 
ράζεηε θάηη θιπ. 

 

 

Εικόνα 10: Ειδοποιήζειρ 

3.2 Λειτουργίεσ του Viewer  

Ο ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ viewer είηε από ην κελνύ ελεξγεηώλ πνπ κπνξεί 

λα εκθαληζηεί θάλνληαο δεμί θιηθ νπνπδήπνηε (δει. ε αληηθείκελα, εηθνληθό θόζκν γεληθά) ή 

ρξεζηκνπνηώληαο ηελ θάησ κπάξα ηνπ viewer (Δηθόλα 11 επηζεκαίλεηαη κε θόθθηλν ρξώκα). Μπνξείηε λα 

βξείηε δηαθνξεηηθέο ελέξγεηεο ζε θάζε κελνύ. Η θάησ γξακκή παξέρεη πξόζβαζε ζηε ζπλνκηιία (Κνληηλή 

ζπλνκηιία), ρεηξηζηήξηα θάκεξαο, ρεηξηζηήξηα ράξηε, ρεηξηζηήξηα εκθάληζεο θ.ιπ. Δλώ, κε δεμί θιηθ 

νπνπδήπνηε κπνξεί λα δώζεη πξόζβαζε ζε θαζηζηή / όξζηα ζέζε, κεηάβαζε ζηελ επηιεγκέλε ηνπνζεζία, 
επεμεξγαζία θαη ιήςε πεξηζζόηεξσλ πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε επηιεγκέλν αληηθείκελν.  

 



ISSA project - Internationalization for Social and Innovative Start Up's and Entrepreneurs  

 

  
 15 

 

Εικόνα 11:Κάηω Μπάπα 

3.3 Ζλεγχοσ του Avatar  

3.3.1 Γενικζσ Κινήςεισ  

 Πεξπαηήζηε πξνο ηα εκπξόο / πξνο ηα πίζσ: ↑ / ↓ 

 ηξίςηε αξηζηεξά / δεμηά: ← / → 

 Σξέμηκν: Γηπιό πάηεκα πιήθηξσλ γηα πξνο ηα εκπξόο / πξνο ηα πίζσ (ζε νξηζκέλνπο viewers: 
ctrl-R γηα ελεξγνπνίεζε / απελεξγνπνίεζε ιεηηνπξγίαο) 

 Πεδήμηε ή Πεηάμηε πξνο ηα επάλσ: ζειίδα πξνο ηα επάλσ 

 Κνπινπξηαζηείηε ή πεηάμηε πξνο ηα θάησ: ζειίδα πξνο ηα θάησ 

 Καζίζηε: Κάληε δεμί θιηθ ζην εαπηό ζαο / αληηθείκελν / έδαθνο θαη επηιέμηε "Sit" (ζε κεξηθνύο 
viewers : ctrl-S γηα λα θαζίζεη / λα ζηαζεί) 

 ηαζείηε: Κάληε δεμί θιηθ ζηνλ εαπηό ζαο θαη επηιέμηε "Stand" 
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3.3.2 Για χειριςτήρια WASD  

 Πεξπαηήζηε πξνο ηα εκπξόο / πξνο ηα πίζσ: W / S 

 ηξίςηε αξηζηεξά / δεμηά: A / D 
 Δλαιιαγή πηήζεο ελεξγνπνίεζε/ απελεξγνπνίεζε: F 

 Πεδήμηε ή Πεηάμηε πξνο ηα πάλσ: E  

 Κνπινπξηαζηείηε ή πεηάμηε πξνο ηα θάησ: C . 

Οη παίθηεο πνπ γλσξίδνπλ ηα ρεηξηζηήξηα ηνπ WASD κπνξνύλ λα ελεξγνπνηήζνπλ απηήλ ηελ ελαιιαθηηθή 
ιεηηνπξγηθόηεηα αθνινπζώληαο ηα 5 βήκαηα ηεο Δηθόλαο 12. 

  

Εικόνα 12: Ρςθμίζειρ για Ενεπγοποίηζη ηος σειπιζηηπίος  WASD  
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3.3.3 Εναλλακτικοί  ζλεγχοι  
Μπνξείηε επίζεο λα ειέγμεηε ην avatar ζαο κέζσ ηεο δηεπαθήο ρξήζηε (Δηθόλα 13) ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

έρεηε πξόζβαζε ζε πιεθηξνιόγην, γηα λα ην θάλεηε, θάληε θιηθ ζην θνπκπί θίλεζεο (1) ζα εκθαληζηεί έλα 

αλαδπόκελν παξάζπξν δηαιόγνπ πνπ δείρλεη ηα ρεηξηζηήξηα ηεο θάκεξαο (2) όπνπ κπνξεί λα επηιέμεη λα 
πεξπαηήζεη ηξέμηκν ή λα πεηάμεη θαη λα θηλεζεί.. 

 

 

Εικόνα 13: Εναλλακηικοί έλεγσοι 
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3.4 Ζλεγχοσ Κάμερασ  

Η θάκεξα κπνξεί λα πεξηζηξαθεί ρξεζηκνπνηώληαο ηα αξηζηεξά θαη δεμηά (arr / →) βέιε ζην 
πιεθηξνιόγην. Η θύιηζε ηνπ ηξνρνύ ηνπ πνληηθηνύ ζα αιιάμεη ην επίπεδν δνπκ. Κάληε πιήξε κεγέζπλζε 
θαη ε θάκεξα ζα γίλεη πξώην πξόζσπν 

Μπνξείηε επίζεο λα αιιάμεηε ηε γσλία ηεο θάκεξαο θάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί ηεο θάκεξαο πνπ 
βξίζθεηαη ζην θάησ κέξνο ηνπ παξαζύξνπ πξνβνιήο, όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 14. Θα εκθαληζηεί έλα 
αλαδπόκελν παξάζπξν δηαιόγνπ πνπ δείρλεη ηα ρεηξηζηήξηα ηεο θάκεξαο.  

 

 

Εικόνα 14: Εναλλακηικοί έλεγσοι κάμεπαρ  
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3.5 Αποθετήριο (Inventory) 

Μπνξείηε λα έρεηε πξόζβαζε ζε δηάθνξα πιηθά (όπσο θνζηνύκηα, ξνύρα, ζεκεηώζεηο, γεληθό εμνπιηζκό 

θ.ιπ.) από ην απνζεηήξην (inventory). Απηό ην πιηθό αλήθεη ζηνλ ηξέρνληα ζπλδεδεκέλν ρξήζηε (avatar) 

θαη κπνξεί λα πξνβιεζεί ή λα ρξεζηκνπνηεζεί νπνηεδήπνηε. Γηα λα αλνίμεηε ην απνζεηήξην (inventory), 

πξέπεη λα επηιέμεηε ην θνπκπί "Απνζεηήξην- inventory" από ηελ θάησ γξακκή ηνπ παξαζύξνπ ηνπ viewer 

ή λα παηήζεηε ην πιήθηξν Ctrl + i (Δηθόλα 15). Απηό ζα εκθαλίζεη ην παξάζπξν ηνπ Απνζεηεξίνπ 

(inventory). Από ην απνζεηήξην κπνξείηε λα αιιάμεηε ηελ ηξέρνπζα εμσηεξηθή κνξθή ζαο, λα δηαβάζεηε 

ηηο θάξηεο ζεκεηώζεσλ (νη θάξηεο ζεκεηώζεσλ απνζεθεύνληαη ζηνλ θαηάινγν Κάξηεο εκεηώζεσλ) θαη 

πνιιά άιια. Σν Απνζεηήξην (inventory) θαη νη θαηάινγνη ηνπ ζα παξάζρνπλ ρξήζηκν πιηθό θαηά ηε 
δηάξθεηα ησλ απνζηνιώλ. 

 

 

Εικόνα 15: Αποθεηήπιο (inventory) ηος Avatar 


