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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MSDN-AA 

Το Πανε̟ιστήµιο Πατρών ̟αρέχει υ̟ηρεσία διανοµής του λογισµικού MSDN 

Academic Alliance. Η υ̟ηρεσία είναι διαθέσιµη στον ιστότο̟ο:  

http://msdnaa.upatras.gr/ 

Στο ̟αρόν ̟εριγράφεται η διαδικασία λήψης του διαθέσιµου λογισµικού α̟ό 

µεµονωµένα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας. 

Το λογισµικό είναι διαθέσιµο στα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας για 

εκ̟αιδευτικούς ή ερευνητικούς σκο̟ούς. Το λογισµικό µ̟ορεί να εγκατασταθεί 

και στον ̟ροσω̟ικό υ̟ολογιστή ή φορητό υ̟ολογιστή του δικαιούχου. 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MSDN 

Μετά την ε̟ιτυχή σύνδεση σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες, ̟ατάµε το κουµ̟ί 

«Software», ο̟ότε εµφανίζεται µία εικόνα ̟αρόµοια µε την Εικόνα 1. Α̟ό τη 

διαθέσιµη λίστα αναζήτησης, ε̟ιλέγουµε το λογισµικό ̟ου µας ενδιαφέρει και 

̟ατάµε το κουµ̟ί «Go». 

 

ΕΙΚΟΝΑ 1 

Στην ε̟όµενη οθόνη εµφανίζονται χρήσιµες ̟ληροφορίες για το λογισµικό. 

Πατάµε το κουµ̟ί «Add to cart», ο̟ότε µ̟αίνει στο καλάθι για να το κατεβάσουµε. 
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ΕΙΚΟΝΑ 2 

Στην ε̟όµενη οθόνη εµφανίζονται οι όροι ̟αραλαβής και χρήσης του λογισµικού, 

τους ο̟οίους ̟ρέ̟ει να α̟οδεχθούµε για να µ̟ορέσουµε να κατεβάσουµε το  

λογισµικό. Αφού τους διαβάσουµε και συµφωνούµε µε αυτούς, ̟ατάµε το κουµ̟ί «I 

Agree» για να ̟ροχωρήσει η διαδικασία. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 3 
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Το λογισµικό έχει ̟ροστεθεί στο καλάθι µας, µε µηδενική τιµή. Μ̟ορούµε να 

̟ροχωρήσουµε στην ̟αραγγελία και άλλου λογισµικού, ̟ατώντας το κουµ̟ί 

«Continue Shopping»  ή να ολοκληρώσουµε την ̟αραγγελία, ̟ατώντας το κουµ̟ί 

«Check Out». 

 

ΕΙΚΟΝΑ 4 

Αν ε̟ιλέξουµε το «Check Out», στην οθόνη ̟ου εµφανίζεται ̟ρέ̟ει να 

εµφανίζονται τα στοιχεία µας και να ̟ατήσουµε το κουµ̟ί «Next». 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙ∆ΙΩΝ 

Πατώντας το σύνδεσµο «My Software», εµφανίζεται το λογισµικό ̟ου έχουµε 

̟ροσθέσει στο καλάθι µας. 
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ΕΙΚΟΝΑ 5 

Πατώντας το κουµ̟ί «Download» εµφανίζεται η οθόνη για το κατέβασµα του 

λογισµικού. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου χρειάζεται κλειδί για την εγκατάσταση, αυτό 

εµφανίζεται στην ενότητα «Serial Number» (Εικόνα 6). 



Σελίδα 6 α̟ό 8 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 6 

Πατώντας το κουµ̟ί «Download», θα κατέβει ένα εκτελέσιµο αρχείο (.exe). Το 

αρχείο αυτό ̟ρέ̟ει να το α̟οθηκεύσετε σε κά̟οιο σηµείο του υ̟ολογιστή σας και 

στη συνέχεια να το τρέξετε. Αφού το τρέξετε, θα εµφανιστεί µία εικόνα ̟αρόµοια 

µε την Εικόνα 7. 

ΧΧΧΧΧ-ΧΧΧΧΧ-ΧΧΧΧΧ-ΧΧΧΧΧ-ΧΧΧΧΧ 
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ΕΙΚΟΝΑ 7 

Ε̟ιλέγουµε τον κατάλογο ̟ου θα α̟οθηκευτούν τα ̟ροσωρινά δεδοµένα και 

̟ατάµε το κουµ̟ί «Continue». Η διαδικασία λήψης του λογισµικού (Εικόνα 8) 

εκκινεί και ανάλογα µε την ταχύτητα σύνδεσής σας µε το ∆ιαδίκτυο θα 

ολοκληρωθεί σε ένα εύλογο χρονικό διάστηµα. Αφού ολοκληρωθεί η λήψη και 

α̟οσυµ̟ίεση του αρχείου, εµφανίζεται µία εικόνα ̟αρόµοια µε την Εικόνα 9. 

Μ̟ορούµε να εκκινήσουµε τη διαδικασία εγκατάστασης, ̟ατώντας το κουµ̟ί 

«Launch Install».  

Εναλλακτικά, µ̟ορούµε να κλείσουµε την εφαρµογή και να µεταφερθούµε στον 

κατάλογο ̟ροσωρινής α̟οθήκευσης. Εκεί βρίσκονται τα αρχεία της εγκατάστασης. 

Μ̟ορούµε να τα εγγράψουµε σε ένα α̟οθηκευτικό µέσο (̟.χ. CD ή DVD) και να 

τα χρησιµο̟οιήσουµε σε άλλον υ̟ολογιστή. 
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ΕΙΚΟΝΑ 8 

 

ΕΙΚΟΝΑ 9 

 


