
Πώς συγχρονίζω βίντεο και διαφάνειες;



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 ‘Επεξεργασία’ στον πόρο που σας ενδιαφέρει.



Bήμα 1

Επιλέξτε την καρτέλα ‘Παρουσίαση’.



Βήμα 2

Στην καρτέλα ‘Παρουσίαση’ ΄μιας βιντεοδιάλεξης, πατήστε το πλήκτρο 
‘Συγχρονισμός’ και θα ανοίξει σε νέο tab η εφαρμογή Synchronizer.



Βήμα 3

Τοποθετήστε την κεφαλή αναπαραγωγής στην αρχή του βίντεο. 



Βήμα 4

Ξεκινήστε την αναπαραγωγή του βίντεο και βρείτε ποια είναι η πρώτη 
διαφάνεια.



Βήμα 5

Επιλέξτε τη σωστή διαφάνεια και πατήστε διπλό κλικ πάνω της ώστε να 
δημιουργήσετε το πρώτο σημείο χρονισμού.



Βήμα 6

Το σημείο χρονισμού προστίθεται στη λίστα σημείων χρονισμού αλλά και 
αυτόματα εμφανίζεται μία πράσινη γραμμή πάνω στην γραμμή χρόνου.



Βήμα 7

Εναλλακτικά πατήστε το κουμπί ‘Sync’. 



Βήμα 8

Αν θέλετε να συγχρονίσετε τη διαφάνεια και να επιλεγεί αυτόματα η επόμενη σε σειρά, 
τότε πατήστε το πλήκτρο ‘Συγχρονισμός και Μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια’. 



Βήμα 9

Προσέξτε ότι στη συγχρονισμένη πλέον διαφάνεια αλλάζει το χρώμα πλαισίου 
της αριθμητικής ένδειξης σε πράσινο.



Βήμα 10

Εντοπίστε με την βοήθεια του player την επόμενη αλλαγή διαφάνειας. 



Βήμα 11

Πλοηγηθείτε στη λίστα διαφανειών με την χρήση του mouse scroll ή με τα 
βελάκια, αριστερά και δεξιά, για να εντοπίσετε την επιθυμητή διαφάνεια.



Βήμα 12

Συγχρονίστε τη διαφάνεια με τους τρόπους που αναφέρθηκαν προηγουμένως. 



Βήμα 13

Η διαδικασία συγχρονισμού μιας διαφάνειας μπορεί να γίνει είτε όσο το 
βίντεο αναπαράγεται είτε αν έχει γίνει παύση σε ένα συγκεκριμένο σημείο. 



Βήμα 14

Προχωρήστε στον συγχρονισμό ομοίως και για τις υπόλοιπες διαφάνειες.
Κάντε αποθήκευση. 



Βήμα 15

Δείτε τη μπάρα ένδειξης συγχρονισμένων διαφανειών πως ‘γεμίζει’. 



Βήμα 16

Πατήστε το κουμπί εύρεσης μη συγχρονισμένης διαφάνειας και θα εντοπιστεί 
η πρώτη διαφάνεια που δεν έχει συγχρονιστεί.



Βήμα 17

Στη λίστα σημείων χρονισμού πλοηγηθείτε σε μια διαφάνεια που έχει σφάλμα 
στο χρόνο. 



Βήμα 18

Αλλάξτε με ακρίβεια το σημείο χρονισμού πατώντας στο πλήκτρο 
‘Επεξεργασία’ και αλλάζοντας το χρόνο στο αντίστοιχο πεδίο. 



Βήμα 19

Μπορείτε να επιβεβαιώσετε το σημείο συγχρονισμού μιας διαφάνειας 
πατώντας το πλήκτρο ‘Μετάβαση’. 



Βήμα 20

Μπορείτε να διαγράψετε ένα σημείο χρονισμού πατώντας στο πλήκτρο 
‘Διαγραφή’. 



Βήμα 21

Πατώντας στο πλήκτρο ‘Λειτουργία Προεπισκόπησης’, ο Synchronizer μετατρέπεται σε 
Player και μπορείτε να κάνετε έλεγχο συγχρονισμού διαφανειών σε σχέση με το βίντεο.



Βήμα 22

Αν είναι αναγκαία μια αλλαγή μπορείτε να ξαναγυρίσετε σε λειτουργία 
επεξεργασίας συγχρονισμού πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο.



Βήμα 23

Πατώντας το πλήκτρο με το ερωτηματικό μπορείτε ανά πάσα στιγμή να 
προβάλετε το εγχειρίδιο με όλες τις λειτουργίες.



Έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία συγχρονισμού διαφανειών σε ένα βίντεο, με τη 
χρήση του εργαλείου Synchronizer. Τώρα μπορείτε να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες 
συγχρονισμού μιας παρουσίασης με βίντεο, όπως τις απαραίτητες διαφάνειες που 
προβάλλονται με το βίντεο αλλά και τους χρόνους συγχρονισμού κάθε διαφάνειας.


