
Πώς αναρτώ νέο βίντεο γεγονότος σε εκδήλωση;



Προδιαγραφές τελικού αρχείου

Για την ανάρτηση βιντεοσκοπημένου υλικού στην πλατφόρμα opendelos, τα 
τελικά βίντεο πρέπει να διαθέτουν και τις εξής προδιαγραφές ψηφιοποίησης:

1. Container mp4.

2. Codec Η.264.

3. Video bit rate 700 - 1000 kbps

4. Βίντεο ανάλυσης High Definition (1280 x 720). 

5. 20-25 fps frame rate

6. Μέγιστο τελικό μέγεθος αρχείου 700 Mb.

Σημείωση: Για να δείτε τις προδιαγραφές ενός αρχείου βίντεο επιλέξτε τις ατομικές ρυθμίσεις 
αρχείου από τα Windows. Αν δεν τις έχει συμβουλευτείτε την Ενότητα 15. για να μετατρέψετε 
το αρχείο με την εφαρμογή Handbrake.



Αρχικά βήματα.

1. Στην κεντρική σελίδα πατήστε ‘Είσοδος’.

3. Πατήστε ‘Περιεχόμενο’ και μετά ‘Προσθήκη Πολύμεσου Γεγονότος’.

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.



Βήμα 1

Επιλέξτε εκδήλωση. Εάν δεν υπάρχει η Εκδήλωση θα χρειαστεί να την 
δημιουργήσετε εσείς ή κάποιος Διαχειριστής Περιεχομένου.



Βήμα 2

Εισάγετε τον Τίτλο της διάλεξης.



Βήμα 3

Εισάγετε την περιγραφή για το συγκεκριμένο βίντεο. 



Βήμα 4

Εισάγετε τον ομιλητή από το υπάρχων καταχωρημένο διδακτικό προσωπικό. 



Βήμα 5

Εναλλακτικά πατήστε το πλήκτρο προσθήκης ομιλητή και προσθέστε τον 
ομιλητή ως μέλος ΔΕΠ ή αν έχει άλλη ιδιότητα. 



Βήμα 6

Επιλέξτε τη θεματική περιοχή από τη διαθέσιμη λίστα. 



Βήμα 7

Προαιρετικά εισάγετε τις λέξεις-κλειδιά. 



Βήμα 8

Ορίστε το είδος σειράς για το συγκεκριμένο βίντεο και έπειτα τη σειρά με την 
οποία καταχωρείται.



Βήμα 9

Ορίστε την Ημερομηνία και την Ώρα. 



Βήμα 10

Δηλώστε την Άδεια Χρήσης.



Βήμα 11

Ενεργοποιήστε την εμφάνιση της λεζάντας του ομιλητή αν είναι αναγκαίο. 



Βήμα 12

Αποθηκεύστε τα στοιχεία της διάλεξης πατώντας στο πλήκτρο ‘Αποθήκευση’. 



Βήμα 13

Πατήστε στην καρτέλα ‘Πολυμέσα’. 



Βήμα 14

Επιλέξτε το αρχείο βίντεο από τον τοπικό δίσκο και σύρτε το πάνω στην ενεργή 
επιφάνεια της καρτέλας.



Βήμα 15

Εναλλακτικά κάντε κλικ πάνω στην ενεργή επιφάνεια και επιλέξτε το αρχείο 
βίντεο από τον τοπικό σας δίσκο. 



Βήμα 16

Δοκιμάστε την αναπαραγωγή του βίντεο από την υπάρχουσα προεπισκόπηση 
στην καρτέλα. 



Βήμα 17

Τα στοιχεία του βίντεο εμφανίζονται αναλυτικά σε κείμενο. 



Βήμα 18

Πατήστε στο πλήκτρο ‘Aναπαραγωγή’ για να ανοίξει η σελίδα του ‘Player’. 



Βήμα 19

Πατήστε το πλήκτρο ‘Διαγραφή’ αν θέλετε να διαγράψετε το αρχείο 
πολυμέσου.



Βήμα 20

Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε τον το βίντεο δημόσιο αλλάξτε την 
κατάσταση δημοσιοποίησης σε ‘ΟΝ’ στις γενικές επιλογές του πόρου. 



Βήμα 21

Αν θέλετε να διαγράψετε τον πόρο πατήστε το πλήκτρο ‘Διαγραφή’. Σημείωση: δεν μπορείτε 
να κάνετε ‘Διαγραφή’ αν υπάρχει ήδη στον πόρο αρχείο πολυμέσου. 



Βήμα 22

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο του συγκεκριμένου πόρου, χωρίς 
το αρχείο πολυμέσου, πατώντας στο πλήκτρο ‘Αντιγραφή πόρου’. 



Έχετε ολοκληρώσει την προσθήκη ενός νέου βίντεο σε σειρά μαθήματος. Αυτό 
σημαίνει ότι μπορείτε να δημιουργήσετε εκ νέου έναν νέο πόρο βίντεο, για μια σειρά 
μαθήματος, με όλα τα ζητούμενα μεταδεδομένα (τίτλο, περιγραφή, ημερομηνία, ώρα, 
ομιλητές κλπ) αλλά και να μεταφορτώσετε το αντίστοιχο αρχείο βίντεο.


