
Πώς παρακολουθώ δημόσια βίντεο στην 
‘Αναζήτηση Περιεχομένου’;



Βήμα 1

Το περιβάλλον Αναζήτηση Περιεχομένου για τους τελικούς χρήστες είναι διαθέσιμο στην 
κεντρική σελίδα της πλατφόρμας OpenDelos, και αφορά όλα τα βίντεο τα οποία ορίζονται 
δημόσια προς το κοινό.



Βήμα 1

Εναλλακτικά οι Διαχειριστές Περιεχομένου μπορούν να ανατρέξουν στην Αναζήτηση 
Περιεχομένου από το εικονίδιο Αναζήτησης πάνω δεξιά, εφόσον έχουν κάνει είσοδο στην 
πλατφόρμα.



Βήμα 1

Η Αναζήτηση Περιεχομένου επίσης είναι μία από τις τρείς βασικές υπηρεσίες της πλατφόρμας 
OpenDelos. Όλοι οι χρήστες μπορούν να ανατρέξουν στο περιβάλλον Αναζήτησης από το μενού 
υπηρεσιών πάνω αριστερά. Οι τρείς βασικές Υπηρεσίες διαχωρίζονται με ένα χαρακτηριστικό 
χρώμα.



Βήμα 1

Για την προβολή του διαθέσιμου δημόσιου υλικού, ξεκινώντας από την αρχική οθόνη, ο 
χρήστης πρέπει να επιλέξει ένα βασικό κριτήριο αναζήτησης όπως: α) Θεματική Περιοχή β) 
Τμήμα γ) Εκδήλωση ή δ) Εισαγωγή λέξεων - κλειδιών



Βήμα 1

Μετά την επιλογή ενός κριτηρίου αναζήτησης εμφανίζονται σε λίστα τα διαθέσιμα 
αποτελέσματα. Για κάθε αποτέλεσμα 



Βήμα 1

Για κάθε αποτέλεσμα εμφανίζονται όλες οι πληροφορίες του καταγεγραμμένου πόρου. Ο 
χρήστης μπορεί να αλλάξει την εμφάνιση της λίστας από ‘Λεπτομερή’ σε ‘Συμπτυγμένη’ 
πάνω δεξιά.



Βήμα 1

Δυνατότητα υπάρχει επίσης στην αλλαγή ταξινόμησης των αποτελεσμάτων ανά 
Ημερομηνία, Τίτλο και αριθμό Επισκέψεων



Βήμα 1

Υποχρεωτικά τα εμφανιζόμενα βίντεο ορίζονται από το κριτήριο αναζήτησης του 
Ακαδημαϊκού Έτους στο πάνω μέρος. Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει παλαιότερα βίντεο 
επιλέγοντας το αντίστοιχο Ακαδημαϊκό Έτος από το μενού πάνω δεξιά.



Βήμα 1

Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα είναι πάνω από έναν αριθμό ο χρήστης μπορεί να 
ανατρέξει και στα υπόλοιπα αποτελέσματα με την χρήση των κουμπιών σελιδοποίησης.



Βήμα 1

Κατά την εμφάνιση αποτελεσμάτων αριστερά εμφανίζονται επιπλέον φίλτρα όπως το 
Μάθημα και ο Υπεύθυνος διδάσκων. Ο χρήστης μπορεί να περιορίσει τα αποτελέσματα 
ανάλογα με το φίλτρο αναζήτησης.



Βήμα 1

Εφόσον έχει ενεργοποιηθεί ένα φίλτρο ο χρήστης μπορεί να το αφαιρέσει, στην μπάρα 
αναγραφής εφαρμοσμένων φίλτρων, ώστε να επανέλθει στην αρχική λίστα αποτελεσμάτων.



Βήμα 1

Σε κάθε Πόρο αποτελέσματος υπάρχει διαθέσιμο το πλήκτρο ‘Αναπαραγωγή’ όπου 
πατώντας το προβάλεται σε νέα καρτέλα η αναπαραγωγή του συγκεκριμένου βίντεο. 



Βήμα 1

Το εργαλείο αναπαραγωγής (Player) προβάλει το διαθέσιμο βίντεο. Εάν έχουν προστεθεί 
διαφάνειες τότε εμφανίζονται επιπλέον η μεγέθυνση της επιλεγμένης διαφάνειας αλλά και 
συνολική λίστα διαφανειών.



Βήμα 1

Ακόμη σε κάθε πόρο βίντεο υπάρχει διαθέσιμο το πλήκτρο ‘Πληροφορίες’.



Βήμα 1

Πατώντας το πλήκτρο ‘Πληροφορίες’ ενός πόρου εμφανίζεται η σελίδα αναλυτικών 
πληροφοριών πόρου.



Βήμα 1

Για κάθε πόρο βίντεο υπάρχει η δυνατότητα ανάρτησης/δημοσίευσης του συνδέσμου 
κατευθείαν σε πλατφόρμες Social Media όπως Facebook, Twitter και Linkedin. Οι επιλογές 
ανάρτησης βρίσκονται κάτω από το πλήκτρο Πληροφοριών.



Έχετε ολοκληρώσει την χρήση της Αναζήτησης Περιεχομένου. Αυτό σημαίνει ότι 
μπορείτε να πλοηγηθείτε με άνεση στα βίντεο δημόσιας προβολής και να αναζητήσετε 
αυτά που σας ενδιαφέρουν, ανάλογα με τη χρήση φίλτρων, κριτηρίων ή κειμένου 
αναζήτησης.


