
Πώς κάνω αναπαραγωγή περιεχομένου (Player);



2. Εάν είστε μέλος ΔΕΠ πατήστε ‘Είσοδος μέσω Κεντρικής Υπηρεσίας
Πιστοποίησης’ και εισάγετε τα στοιχεία του Ιδρυματικού Λογαριασμού.
Αν είστε Διαχειριστής Περιεχομένου Τμήματος ή Προσωπικό Υποστήριξης
εισάγετε το email και το password.

Αρχικά βήματα.

1. Στην κεντρική σελίδα πατήστε ‘Είσοδος’.

3. Πατήστε ‘Περιεχόμενο’ και μετά 
‘Διαχείριση’.

2. Πατήστε ‘Επεξεργασία’ στον ενδιαφερόμενο πόρο

4. Πατήστε ‘Αναπαραγωγή’ στον πόρο που σας ενδιαφέρει.



Βήμα 1

Πατήστε πάνω στο παράθυρο του βίντεο για Αναπαραγωγή ή στο πλήκτρο με 
το αντίστοιχο εικονίδιο. 



Βήμα 2

Πλοηγηθείτε με τη χρήση της μπάρας αναπαραγωγής στο κάτω μέρος για να 
μεταφερθείτε σε άλλο χρονικό σημείο του βίντεο. 



Βήμα 3

Αν έχετε προσθέσει και συγχρονισμένες διαφάνειες τότε αυτόματα θα εμφανιστεί στο 
αριστερό μέρος η συγχρονισμένη διαφάνεια, παράλληλα με την αναπαραγωγή του βίντεο. 



Βήμα 4

Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος των παραθύρων του βίντεο και διαφανειών με τη χρήση 
του πλήκτρου στο κέντρο, ανάλογα με τη διάταξη που σας εξυπηρετεί. 



Βήμα 5

Μπορείτε να περιηγηθείτε στη λίστα διαφανειών στα δεξιά με το scroll του 
ποντικιού ή με την χρήση της κάθετης scroll bar. 



Βήμα 6

Μπορείτε να μεταφερθείτε σε ένα συγκεκριμένο σημείο συγχρονισμού κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη 
διαφάνεια ή με τη χρήση των βελών πάνω στο κάδρο εμφάνισης της διαφάνειας. Αντίστοιχα τότε το βίντεο 
αυτόματα θα μεταβεί στο αντίστοιχο συγχρονισμένο σημείο. 



Βήμα 7

Πατώντας στο πλήκτρο με το σύμβολο ‘i’ εμφανίζεται αναδυόμενο παράθυρο 
με αναλυτικά στοιχεία του πόρου. 



Βήμα 8

Αν γνωρίζετε την αρίθμηση της διαφάνειας μπορείτε εναλλακτικά να τη δηλώσετε στο πεδίο 
αρίθμησης και να μεταβείτε πάλι στο αντίστοιχο χρονικό σημείο. Επίσης μπορείτε να 
δηλώσετε και το χρονικό σημείο, αν το γνωρίζετα, ώστε να μεταβείτε κατευθείαν. 



Βήμα 9

Μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση της λίστας διαφανειών από λίστα εικόνων σε λίστα 
τίτλων (εφόσον αυτοί έχουν εισαχθεί) πατώντας στο πλήκτρο αλλαγής μορφής λίστας. 



Βήμα 10

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο χωρίς συγχρονισμό με τις 
διαφάνειες πατώντας το πλήκτρο συγχρονισμού πάνω δεξιά. 



Βήμα 11

Πάνω αριστερά εμφανίζεται ο γενικός Τίτλος μαθήματος και η ημερομηνία 
που έχει διεξαχθεί.



Βήμα 12

Πατήστε στο πλήκτρο με το εικονίδιο του ακουστικού για να κάνετε σίγαση τον 
ήχο. 



Βήμα 13

Πατήστε στα πλήκτρα ‘+’ ή ‘-’ για να προχωρήσετε το βίντεο μπροστά ή πίσω 
στον χρόνο.



Βήμα 14

Πατήστε στο πλήκτρο ‘fullscreen’ για να παρακολουθήσετε το βίντεο σε πλήρη 
οθόνη.



Έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία χρήσης του εργαλείου Αναπαραγωγής. Αυτό 
σημαίνει ότι μπορείτε να παρακολουθήσετε/επιβλέψετε ένα βίντεο σε συνδυασμό με 
την προβολή συγχρονισμένων διαφανειών εφόσον αυτές υπάρχουν.


