
                              ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΩΣΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

                                   ULTIMATE TERRAIN X EUROPE (UTX EU)  

                                                                            &  

                                     GROUND ENVIRONMENT X EUROPE (GEX EU) 

 

 

O παρακάτω οδηγός είναι ό,τι καλύτερο θα βρείτε στα ελληνικά για μια άρτια 

εγκατάσταση του UTX & GEX. Αμφότερα δίνουν άλλη διάσταση στα ground texture 

της Ευρώπης. Διάβασα αρκετά forum για να βγάλω τη σούμα αυτή. Ο οδηγός είναι 

ΠΟΛΥ επηξηγηματικός. Εκτελέστον βήμα προς βήμα. Δεν θα ανεχτώ να μου πρήξετε 

τον πούτσο ☺ για πράματα που γράφονται εδώ μέσα. 

 

Γενικά, πρώτα βάζουμε το UTX και μετά το GEX. 

 

 

UTX EUROPE 

 

1) Kατεβάστε το UTX EUROPE v1.0 

(http://torrents.thepiratebay.org/5157937/Ultimate_Terrain_X_Europe_for_FSX.51

57937.TPB.torrent και κάντε install. 

 

2) Aνοίξτε το setup tool. Θα σας βγάλει την παρακάτω εικόνα. Πατήστε ΟΚ. Μετά, θα 

σας πει ότι είναι ACTIVE. Πατήστε πάλι ΟΚ. Κλείστε το UTX. 

 

 

 
 



3) Tρέξτε το FSX, αφήστε να σετάρει στην αρχή μόνο του και μόλις μπείτε στο User 

Interface (εκεί που διαλέγουμε α/φος), βγείτε από το FSX. 

 

4) Kατεβάστε το UTX EUROPE V1.1c 

(http://files.100megabyte.com/ultterrain/UtxEurV11.zip) και το UTX EUROPE V1.4 

(http://files.100megabyte.com/ultterrain/UtxEurV14.zip) 

 

5) Κάντε unzip το UtxEurV11.zip. Έχει μέσα 2 αρχεία. Τρέξτε το Patch.exe. Θα σας 

βγάλει την παρακάτω φωτό 

 

 

 

Πατήστε πρώτα το Patch Preparation και αφού βγάλει κάτι παπαριές πατήστε το 

Launch Patch Application για να κάνετε install την έκδοση 1.1c. (σημ. Μη δίνετε 

σημασία στο FSX Location της συγκεκριμένης φωτο).  Aφού τελειώσει η 

εγκατάσταση ξανανοίξτε το setup tool του UTX όπως στο ΒΗΜΑ 2. Αφού σας βγάλει 

τα check ok και το ACTIVE STATUS κλείστε το UTX και ανοίξτε το FSX όπως στο 

ΒΗΜΑ 3. Mετά, βγείτε από το FSX πάλι. 

 

6) Κάντε ακριβώς τα ίδια με το UtxEurV14.zip. Όπως ακριβώς τα περιγράφω στο 

ΒΗΜΑ 5. Επίσης, βεβαιωθείτε όταν ανοίξετε το setup tool ότι πάνω πάνω γράφει 

ότι τρέχετε την UTX EUROPE V1.4.0 

 

 

7) Κατεβάστε και τρέξτε το αρχείο αυτό 

http://files.100megabyte.com/Ultterrain/UtxEurAccel.exe 

 

8) Ανοίξτε πάλι το setup tool. Όταν σας βγάλει στην παρακάτω φωτό 

 

 

        πατήστε CTRL + SHIFT + R. Θα σας βγάλει ένα διαγνωστικό τεστ. Τρέξτε το και ό,τι 

errors  σας βγάλει διορθώστε τα αυτόματα. (Κάτι duplicate αρχεία ψάχνει). 

 



9) Στο setup tool δεξιά θα δείτε μια στήλη με διάφορες επιλογές. Είναι self 

explanatory. Κάτω από κάθε επιλογή σας δείχνει μια μπλε μπάρα τι επίπτωση έχει 

το κάθε χαρακτηριστικό στις επιδόσεις (frames, stutter, blurring) του FSX. Όσο πιο 

δεξιά είναι η μπάρα τόσο βαρύ είναι το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Δύο είναι τα 

πιο βαριά χαρακτηριστικά. Πρώτον, τα νυχτερινά φώτα και δεύτερον η κυκλοφορία 

αυτοκινήτων στους δρόμους. Δες παρακάτω φωτό 

 

 

   Όποιο χαρακτηριστικό θεωρείται ότι είναι βαρύ πατάτε πάνω στο ACTIVE και γυρίζει σε 

INACTIVE και τούμπαλιν. Προσωπικά, απενεργοποίησα ΜΟΝΟ το νυχτερινό φωτισμό και 

τπτ άλλο. Όλα τα υπόλοιπα τα άφησα default. Συνιστώ να κάνετε το ίδιο. Αν βέβαια έχετε 

πολύ δυνατό PC, τότε αφήστε και τα νυχτερινά φώτα ACTIVE. 

 

10) Mέσα στο setup tool πηγαίνετε  πάνω πάνω στο TERRAIN -> Change Resolution of 

Ultimate Terrain Textures και επιλέξτε 60cm / 1m. 

 

 

 

 

11)  Mετά μέσα στο setup tool επιλέξτε πάνω αριστερά FSX και έπειτα Modify FSX 

Settings / Performance Report. 

 



Θα σας βγάλει ένα msg. Πατήστε ΟΚ. Κατόπιν θα δείτε μια εικόνα όπου μπορείτε να 

πειράξετε τα settings του FSX (ενώ βρίσκεστε εκτός FSX) και από κάτω με δύο μπλε 

μπάρες να δείτε real time τι επιπτώσεις θα έχει κάθε επιλογή σας στην επίδοση του 

FSX (ΦΟΒΕΡΟ). Έτσι, δεν χρειάζεται να πετάτε με ένα αεροπλάνο μέσα στο FSX για 

να βλέπετε ιδίοις όμμασι τα frames. Όσο full settings επιλέγετε τόσο οι μπάρες θα 

πηγαίνουν προς τα δεξιά (τέλεια γραφικά, αλλά frames hit). Όσο πιο ελαφριά 

settings επιλέγετε τόσο ασχημαίνουν τα γραφικά (οι μπάρες στα αριστερά), αλλά 

θα έχετε καλά frames. Μια μέση λύση είναι ό,τι καλύτερο. 

 

Ωστόσο, υποχρεωτικά επιλέξτε τα κάτωθι κυκλωμένα 

 

 

Θα πρέπει ό,τι επιλέξατε στο ΒΗΜΑ 10 να συμπίπτει με το Texture Resolution εδώ. 

Η τιμή του 1m λένε ότι είναι πολύ καλή. Για αυτό συνιστώ κι εγώ αυτή. Κατόπιν 

πατήστε Update & Exit. Eπιπρόσθετα, όταν τελειώσετε όλο τον οδηγό αυτό και 

μπείτε στο FSX για δοκιμή προσέξτε τα εξής. Αν παρατηρήσετε ότι αργούν να 

φορτώσουν τα textures (γενικά όσο γρήγορα πετάτε τόσο αργούν τα textures να 

φορτώσουν) ή βλέπτε κάπως θολά textures τότε παίξτε εδώ με τις τιμές Fibre Frame 

Time Fraction και Texture Bandwidth Multiplier. Τα κόμβια ASSIST δίπλα εξηγούν τι 

κάνει το καθένα.  

 

 

 

 

12) Τρέξτε το FSX. Αφήστε να σετάρει μόνο του. Μόλις μπείτε στο User Interface, 

βγείτε. 

 



 

GEX EUROPE 

 

1) Kατεβάστε το GEX Europe (http://torrents.thepiratebay.org/5183185/FSX-

Flight1-Ground_Environment_X_Europe.5183185.TPB.torrent) 

 

2)  Κάντε install. (τρέξτε απλά το exe αρχείο. Το άλλο αρχείο αφήστε το όπως 

είναι). Θα σας ζητήσει να κάνετε backup. Υποδείξτε του ένα οποιοδήποτε 

δικό σας φάκελο και αφήστε να κάνει backup. Μόλις τελειώσει το backup θα 

σας βγάλει στο main menu 

 

 

 
 

Επιλέξτε αριστερά το UPDATES και κατεβάστε την έκδοση 1.2 (περίπου 800mb). 

 

3) Όταν κατέβει το update τρέξτε το. Θα κάνετε πάλι ένα back up και στη συνέχεια θα 

σας βγάλει πάλι στο main menu. Εκεί επιλέξτε και τις δύο επιλογές 

 

 

 

Και μετά κάτω δεξιά επιλέξτε το INSTALL SELECTED OPTIONS. Περιμένετε να 

ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και τέλος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΤWEAKS 

 

1) Αν έχετε ΧΡ, πατήστε START -> RUN -> %appdata% Πηγαίνετε στο φάκελο 

Microsoft και μετά στον υποφάκελο FSX. Ανοίξτε με notepad το fsx.cfg. 

Bρείτε την καταχώρηση [DISPLAY.Device.ΧΧΧΧΧΧ], όπου ΧΧΧΧ η κάρτα 

γραφικών σας. Ακριβώς από κάτω είναι η ανάλυση που χρησιμοποιείτε και 

πιο κάτω κάτι άλλα settings. Εσείς προσθέστε την καταχώρηση MipBias=6. 

Π.χ. το δικό μου FSX.cfg είναι έτσι: 

 

[DISPLAY.Device.NVIDIA GeForce GT 240.0] 

Mode=1280x1024x32 

Anisotropic=1 

MipBias=6 

 

Πατήστε save και exit. 

 

2) Όσοι έχετε κάρτες Nvidia, πηγαίνε στο nvidia control panel (control panel) 

και στα advanced settings βρείτε την καταχώρηση “Negative LOD BIAS”. Aπό 

ACTIVE αλλάξτε την σε CLAMP. Π.χ. σε εμένα είναι έτσι 

 

 

Για κατόχους ATI RADEON δεν διευκρινίζει κάτι, ωστόσο καλό θα ήταν να 

δοκιμάσετε τις επιδόσεις του FSX με CATALYST AI on και οff. 

 

 

3) Κάθε φορά που θα πετάτε στο FSX καλό θα ήταν (έτσι λένε οι γκουρού του 

είδους) να πάτε στο σκληρό δίσκο που έχετε το FSX εγκαταστημένο (π.χ. My 

Computer -> C:\). Κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε properties. Κατόπιν, τέρμα 

κάτω κάντε UNCHECK το allow indexes. Πατήστε ΑPPLY. Μετά διαλέξτε την 

επιλογή C:\, Folders and subfolders και περιμένετε να ολοκληρωθεί η 

διαδιακασία. Εάν σας βγάλει σε μερικά αρχειά ένα error, πατήστε Ignore All 

για να συνεχίσει το unindex. (To unindex σπιντάρει τον σκληρό δίσκο). 



 

 

 

4) Επίσης, οι γκουρού του FSX συνιστούν κάθε φορά που πετάτε με FSX να 

κάνετε ΠΑΝΤΑ DISABLE το Antivirus και αυτό γιατί μπλοκάρει το φόρτωμα 

των textures για το FSX. 

 

5) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΤΩΡΑ πρέπει να κάνετε defrag. Κατεβάσατε πολλά αρχεία και 

πρέπει να μπούνε σε τάξη. Το defrag θα γίνει με το πρόγραμμα που 

ΣΥΣΤHΝΕΙ το FSX. Όχι με τα windows defrag ή κάποιο άλλο addon. 

Χρησιμοποιείστε το O&O Defrag 1.2  

 

(http://torrents.thepiratebay.org/5204247/OO.Defrag.Pro.v12.0.197.x32_64.

Incl.Serial.5204247.TPB.torrent) 

 

Aνοίξτε το. Πηγαίνε στο C:\ ή όπου έχετε εγκαταστήσει το FSX και πατήστε 

δεξί κλικ. Κατόπιν επιλέξτε το OPTIMIZE / COMPLETE και περιμένετε ώρες 

μέχρι να γίνει defrag. Καλύτερα να το κάνετε αυτό το βράδυ προτού 

κοιμηθείτε. 

 



 

 

 

 


