ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ COMSOL MULTIPHYSICS 5.2
Η εγθαηάζηαζε ηεο δηαζέζηκεο από ην ΕΜΠ έθδνζεο ηνπ COMSOL Multiphysics
πξνϋπνζέηεη όηη δηαζέηεηε 64bit επεμεξγαζηή ζηνλ ππνινγηζηή ζαο. Γηα λα
έιεγμεηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο αλ είλαη 64bit ή 32bit αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ζην
ζύλδεζκν: https://support.microsoft.com/el-gr/help/15056/windows-32-64-bit-faq.
Σύνδεζη ζηο VPN ηου ΕΜΠ
Γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ COMSOL 5.2 ζα ρξεηαζηεί λα
ζπλδεζείηε ζην εηθνληθό ηδησηηθό δίθηπν (VPN) ηνπ ΕΜΠ. Οδεγίεο γηα ηε ζύλδεζε ζην
VPN ηνπ ΕΜΠ ζα βξείηε ζηνλ αθόινπζν ζύλδεζκν: http://www.noc.ntua.gr/help/VPN
Γηα ηε ζύλδεζή ζαο ζην VPN ηνπ ΕΜΠ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ θσδηθό πνπ
ζαο έρεη δνζεί γηα ρξήζε ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ ηνπ ΕΜΠ (θσδηθόο central). Σε
πεξίπησζε
πνπ
δελ
έρεηε
θσδηθό
βξείηε
νδεγίεο
ζην
http://www.central.ntua.gr/newmembers/.

Γηα λα βεβαησζείηε όηη έρεηε ζπλδεζεί ζην VPN ηνπ ΕΜΠ ειέγμηε ην εηθνλίδην
ηεο εθαξκνγήο OpenVPN GUI πνπ θαίλεηαη ζηελ επόκελε εηθόλα:

Προζοχή!!! Για να καηεβάζεηε, για να εγκαηαζηήζεηε και για να
χρηζιμοποιήζεηε ηο COMSOL 5.2 θα πρέπει να παραμένεηε
ζυνδεδεμένοι ζηο VPN ηου ΕΜΠ.
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Τν αξρείν iso ηνπ COMSOL Multiphysics 5.2 βξίζθεηαη ζην ζύλδεζκν:
ftp://ftp.central.ntua.gr/ ζην θάθειν comsol. Αλ ζαο δεηεζεί θσδηθόο πξόζβαζεο,
απηόο είλαη ν θσδηθόο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζύλδεζή ζαο ζην VPN.
Πξνζνρή !! Γηα όζνπο ρξεζηκνπνηείηε chrome ζαλ browser ζα πξέπεη λα
ελεξγνπνηήζεηε ηελ ππνζηήξημε ftp. Αθνινπζήζηε ηα εμήο βήκαηα:
i)
Αλνίμηε ηε ζειίδα: chrome://flags/
ii)
Αλαδεηήζηε ηελ επηινγή: Enable support for FTP URLs (κπνξείηε ζην
πεδίν Search flags πνπ βξίζθεηαη πάλσ θαη θεληξηθά ζηε ζειίδα λα
γξάςεηε ftp θαη ε επηινγή ζα εκθαληζηεί)
iii)
Αιιάμηε ηελ επηινγή Default ζε Enabled
iv)
Παηήζηε θάησ δεμηά ην θνπκπί Relaunch γηα ηελ επαλεθίλεζε ηνπ
Chrome.
Γηα λα αλνίμεηε ην αξρείν iso (COMSOL52_dvd.iso) κπνξείηε λα
ρξεζηκνπνηήζεηε ην ινγηζκηθό WinCDEmu (https://wincdemu.sysprogs.org/). Αλ
ζηνλ ππνινγηζηή ζαο έρεηε εγθαηεζηεκέλα Windows 10 κπνξείηε λα αλνίμεηε ην
iso αξρείν θάλνληαο δεμί θιηθ θαη επηιέγνληαο: Άλνηγκα κε > Εμεξεύλεζε ησλ
Windows (Open with > Windows Explorer).
Όηαλ αλνίμεηε ην αξρείν iso θάληε δηπιό θιηθ ζην αξρείν setup γηα λα αξρίζεη ε
εγθαηάζηαζε.
Τα βήµαηα ηεο εγθαηάζηαζεο θαίλνληαη παξαθάησ:
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