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Περιβάλλον Εφαρμογής

1. Σύνδεση

Στην περιοχή αυτή, πληκτρολογήστε ένα όνομα χρήστη της αρεσκείας σας (για παράδειγμα
το όνομα σας) μέσα στο κουτί και πατήστε το κουμπί login δίπλα του για να συνδεθείτε.

2. Κατάσταση Σύνδεσης

Στην περιοχή αυτή μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της σύνδεσης.

Δεν έχει πραγματοποιηθεί σύνδεση
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Η σύνδεση έχει πραγματοποιηθεί

Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση

Έχετε αποσυνδεθεί

3. Συνδεδεμένοι Χρήστες

Στη λίστα

αυτή

εμφανίζονται

χρήστες

που είναι

συνδεδεμένοι

στο

δωμάτιο

βιντεοδιάσκεψης.

4. Συμμετέχοντες
Στην περιοχή αυτή εμφανίζονται τα βίντεο των συμμετεχόντων της βιντεοδιάσκεψης.
Για να συνδεθείτε επιλέξτε ένα από τα ελεύθερα παράθυρα και πατήστε Αποστολή
ήχου/Εικόνας όπως φαίνεται στην εικόνα.
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Πατήστε “Allow” για να επιτρέψετε στην εφαρμογή να έχει πρόσβαση στην κάμερα και το
μικρόφωνό σας.

Στο παράθυρο που επιλέξατε να συνδεθείτε εμφανίζεται πλέον το βίντεο σας. Περνώντας
τον κέρσορα του ποντικιού πάνω από το βίντεο παρέχεται μια σειρά επιλογών οι οποίες
περιγράφονται στον επόμενο πίνακα.

Κλείσιμο Παραθύρου Βίντεο
Ενεργοποίηση – Απενεργοποίηση Κάμερας
Ενεργοποίηση – Απενεργοποίηση Μικροφώνου
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Διάταξη Push‐to‐Talk

Στη διάταξη Push‐to‐Talk υπάρχουν 2 θέσεις για βίντεο τις οποίες μπορούν να
χρησιμοποιήσουν μέχρι και δύο συντονιστές της τηλεδιάσκεψης. Οι υπόλοιποι
συμμετέχοντες μπορούν να βλέπουν και να ακούν τους 2 συντονιστές, μπορούν να ακούν
όλους τους υπόλοιπους συμμετέχοντες και επιπλέον μπορούν να παίρνουν το λόγο και να
μιλάνε όταν χρειάζεται.
Προκειμένου να πάρετε το λόγο και να μιλήσετε, θα πρέπει να

κρατήσετε σταθερά

πατημένο το κουμπί Talk. Σε αυτή την περίπτωση θα δείτε ότι η κουκκίδα μπροστά από το
όνομα σας στη λίστα με τους Χρήστες γίνεται πράσινη. Για να σταματήσετε να μιλάτε
πρέπει να αφήσετε το κουμπί Talk, οπότε και η κουκκίδα μπροστά από το όνομα σας στη
λίστα με τους Χρήστες θα γίνει γκρι.
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5. Συζήτηση

Επιλέξτε κάποιο χρώμα, πληκτρολογήστε το μήνυμα σας και πατήστε Αποστολή (ή Enter)
για να το στείλετε.

6. Μοιράστε την Οθόνη σας
Πριν ξεκινήσετε να μοιράζετε την οθόνη σας, βεβαιωθείτε ότι, εκείνη τη στιγμή κανένας
άλλος από τους συμμετέχοντες της βιντεοδιάσκεψης δε μοιράζει την οθόνη του. Κάθε
στιγμή, μόνο ένας από τους συμμετέχοντες της βιντεοδιάσκεψης μπορεί να μοιράζει την
οθόνη του.
Για να μοιράσετε την οθόνη σας στους υπόλοιπους συμμετέχοντες της βιντεοδιάσκεψης,
πατήστε στο κουμπί Share Screen/ Μοιράστε την οθόνη σας. Θα ανοίξει ένα παράθυρο
στο οποίο θα σας ζητάει να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να συνεχίσετε. Πατήστε OK για να
συνεχίσετε. Αν δεν επιθυμείτε να συνεχίσετε πατήστε Ακύρωση (Cancel)
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Στη συνέχεια, θα ξεκινήσει η μεταφόρτωση ενός αρχείου στον υπολογιστή σας. Επιλέξτε να
το ανοίξετε(Open with) και στη συνέχεια να το εκτελέσετε (Run). θα ζητάει να διαλέξετε
αν θα σώσετε ή θα ανοίξετε ένα αρχείο.
Σημείωση: Δεν απαιτείται η εγκατάσταση οποιουδήποτε λογισμικού προκειμένου να
μοιράσετε την οθόνη σας.

Στη συνέχεια θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο με όνομα “Desktop Publisher”.
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Στο παράθυρο αυτό υπάρχουν 3 κουμπιά τα οποία επιτελούν τις παρακάτω λειτουργίες.
Ξεκινάει ο διαμοιρασμός της οθόνης
Σταματάει ο διαμοιρασμός της οθόνης
Έξοδος από την εφαρμογή

Μόλις πατήσετε το κουμπί για να ξεκινήσει ο διαμοιρασμός της οθόνης σας (Start Sharing),
θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου το οποίο θα σας ζητάει να παρέχετε άδεια πρόσβασης
στην εφαρμογή μέσα από το τοίχος προστασίας. Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την
εφαρμογή θα πρέπει να επιτρέψετε την πρόσβαση επιλέγοντας Allow access.
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Ξέρετε ότι ο διαμοιρασμός της οθόνης σας έχει ξεκινήσει, εφόσον δείτε ότι το κουμπί Start
Sharing έχει απενεργοποιηθεί και πλέον είναι ενεργοποιημένο το κουμπί Stop Sharing.
Η εφαρμογή διαμοιρασμού της οθόνης διαθέτει άλλη μία χρήσιμη λειτουργία. Μπορείτε αν
θέλετε να μη μοιράσετε ολόκληρη την οθόνη σας, αλλά μόνο κάποιο συγκεκριμένο κομμάτι
της, αν για παράδειγμα θέλετε αυτό να φαίνεται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια.
Προσοχή: Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, θα πρέπει να το
ενεργοποιήσετε πριν ξεκινήσετε το διαμοιρασμό της οθόνης σας.
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Επιλέξτε τη θέση στην οποία θέλετε να είναι το κομμάτι
της οθόνης που θα μοιράσετε, επιλέγοντας την
απόσταση Χ από το αριστερό μέρος της οθόνης και την
απόσταση Υ από το πάνω μέρος της οθόνης.
Πλάτος (width) και ύψος (height) του τμήματος που
μοιράζετε.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα βελάκια για να
αλλάξετε μέγεθος στο κομμάτι που θέλετε να μοιράσετε
και επίσης με το ποντίκι μπορείτε να σύρετε το
επιλεγμένο κομμάτι σε όποιο σημείο της οθόνης θέλετε.
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7. Δείτε την απομακρυσμένη Οθόνη
Για να δείτε την απομακρυσμένη οθόνη την οποία μοιράζει κάποιος συμμετέχοντας της
τηλεδιάσκεψης, πατήστε πάνω στο κουμπί Δείτε την απομακρυσμένη οθόνη οπότε θα
ανοίξει ένα νέο παράθυρο πάνω από το παράθυρο της εφαρμογής. Μπορείτε να
μετακινήσετε το νέο παράθυρο σε όποιο σημείο της οθόνης επιθυμείτε ή να του αλλάξετε
μέγεθος τραβώντας από τις άκρες του.

Στο κάτω μέρος του παραθύρου, υπάρχει μία γραμμή εργαλείων όπως φαίνεται στην
εικόνα.

Οι βασικές λειτουργίες που μπορείτε να επιτελέσετε από τη γραμμή εργαλείων είναι:
Αναπαραγωγή / Παύση αναπαραγωγής απομακρυσμένης οθόνης
Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση λειτουργίας full screen
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Ρυθμίσεις Ήχου
Οπουδήποτε πάνω στο παράθυρο της εφαρμογής επιλέξτε Δεξί κλικ ‐>Settings.

Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί, πατήστε πάνω στο εικονίδιο με το μικρόφωνο:

Στο παράθυρο που θα ανοίξει, μπορείτε να επιλέξετε το μικρόφωνο που είναι συνδεδεμένο
και εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας από τη διαθέσιμη λίστα:

Η χρωματιστή μπάρα δείχνει ότι το μικρόφωνο λειτουργεί ενώ από το «Record Volume»
μπορείτε να αυξομειώσετε την ένταση του μικροφώνου.
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Ρυθμίσεις Βίντεο
Οπουδήποτε πάνω στο παράθυρο της εφαρμογής επιλέξτε Δεξί κλικ ‐>Settings.

Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί, πατήστε πάνω στο εικονίδιο με την κάμερα.

Στο παράθυρο που θα ανοίξει, μπορείτε να επιλέξετε την κάμερα που είναι συνδεδεμένη
και εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας από τη διαθέσιμη λίστα. Η κάμερα σας λειτουργεί
σωστά αν μπορείτε να δείτε το βίντεο σας στο παράθυρο αυτό.
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