
 
 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ / ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

 

Η πλατφόρμα Adobe Connect Pro v. 7.5 υποστηρίζει διαδραστικό 

περιβάλλον βιντεοδιάσκεψης σε κώδικα flash μέχρι 25 ταυτόχρονα 

συνδεδεμένους υπολογιστές. Απαιτεί μόνο την επικαιροποίηση του 

“Adobe Flash Player” το οποίο βρίσκεται στους περισσότερους 

υπολογιστές.  

Για την παρακολούθηση του Εργαστηρίου παρακαλώ ακολουθήστε τα παρακάτω: 

Μεταβείτε στη διεύθυνση βιντεοδιάσκεψης http://connect.ea.gr/lstt/ , χρησιμοποιώντας  

Firefox ή Internet Explorer αφού ολοκληρώσετε έναν έλεγχο συμβατότητας πατώντας εδώ.  

 

 

 

Eπιλέξτε “Enter as guest”, 

πληκτρολογήστε ένα username με τη 

μορφή  KATHIGITIS_SCHOLEIO (π.χ. 

PAPADOPOULOS_3_GEL_ATHINAS) 

και στη συνέχεια πιέστε “Enter 

Room”. 

Έλεγχος συμβατότητας (αν δεν έχει 

ήδη γίνει) πρέπει να επιλεγεί 

πατώντας το HELP    

 

 

 

 

 

 

 

 

http://get.adobe.com/flashplayer/
http://connect.ea.gr/lstt/
http://connect.ea.gr/common/help/en/support/meeting_test.htm


 
Στην επόμενη οθόνη μπορείτε να διαβάσετε το δίγλωσσο κείμενο και να πατήσετε OK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε περίπτωση που βλέπετε τη διπλανή σελίδα (η οποία 

σας ενημερώνει οτι η σύνδεση έχει ανοίξει σε νέο 

παράθυρο) τότε -και αν δεν ανοίξει αυτόματα- ψάξτε για 

το παράθυρο σύνδεσης. 

(Βρίσκεται στην μπάρα εργασιών με το εικονίδιο   ).  

 

 

 

Η μικρή πράσινη μπάρα στο επάνω 

δεξιό άκρο σας δείχνει την ταχύτητα 

της σύνδεσής σας. 

Από την επιλογή meeting επάνω 

αριστερά επιλέξτε Full Screen. 

 

Οι τυχόν αλλαγές των παραθύρων καθορίζονται από τον κόμβο μετάδοσης και όχι από 

εσάς.  

 



 
 

ΔΙΑΔΡΑΣΗ ΜΕ ΗΧΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ 

 

Για να συμμετέχετε με εικόνα και ήχο επιλέξτε Meeting>Manage My Settings>Select Camera 

για την κάμερά σας και στη συνέχεια από το ίδιο 

μενού ακολουθήστε πλήρως και πιστά τη διαδικασία 

Audio Setup Wizard μέχρι το τέλος (advanced settings 

δεν είναι απαραίτητα). 

 

 

Θα σας έχουν παραχωρηθεί δικαιώματα συμμετοχής ώστε να μπορείτε να 

ενεργοποιήσετε Κάμερα και Μικρόφωνο πατώντας το “Start My Camera & Voice” από το 

παράθυρο “Camera and Voice”.  (Τα αντίστοιχα εικονίδια 

όπως δείχνει το κίτρινο βέλος στη διπλανή και την 

επόμενη εικόνα εμφανίζονται με την παραχώρηση 

δικαιωμάτων που σας δίνει ο φιλοξενών κόμβος).  

 

 

 Για να ενεργοποιήσετε μόνο το μικρόφωνό σας καθώς μιλάτε, κρατήστε 

πατημένο το “Talk” που βρίσκεται κάτω αριστερά. (Κλείνετε το μικρόφωνο 

εφόσον δεν μιλάτε).  

Αφού κάνετε όλες αυτές τις ρυθμίσεις παρακαλώ προχωρήστε και στην 

επόμενη ρύθμιση όπως δείχνει και η πιο κάτω οθόνη 

 

 

Πατήστε δεξί κλικ στην οθόνη. Θα εμφανιστεί η ένδειξη “Settings”. 

Κάνοντας «κλικ» θα εμφανιστεί το δίπλα παράθυρο. Σε αυτό είναι 

πολύ σημαντικό να επιλεγεί το «Reduce Eco», όπως ακριβώς είναι και 

στη διπλανή εικόνα.  

  

 



 
 

Η πράσινη διακεκομμένη μπάρα της έντασης κάτω από το κουμπί TALK δείχνει την ένταση 

με την οποία περνάει ο ήχος σας στην τηλεδιάσκεψη. Καλό θα είναι αφενός να μην είναι 

μονίμως καλυμμένη ολόκληρη, ιδιαίτερα όταν δεν μιλάτε, αφ ετέρου 

να μην είναι εντελώς χαμηλωμένη. Μια κίνηση γύρω από το μέσο 

καθώς μιλάτε είναι η ιδανική.  

Η ένταση των ηχείων σας καλό θα είναι να είναι χαμηλωμένη στο 

μισό. 

 

Ειδικές οδηγίες ταχύτητας δικτύου 

 

-Σε σπάνια περίπτωση χαμηλής ταχύτητας δικτύου (αυτή φαίνεται στο τρίτο βήμα του 

ελέγχου συμβατότητας "troubleshooting") ακολουθήστε το εξής:  Αν η ταχύτητα δεν είναι 

"LAN speed" τότε μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου συμβατότητας, πηγαίνετε στον χώρο 

της τηλεδιάσκεψης και επιλέξτε την ταχύτητα που σας εμφανίστηκε στο τρίτο βήμα από το 

meeting>manage my settings>My connection speed.  

 

-Απενεργοποιήστε προγράμματα απασχολούν τον υπολογιστή και το δίκτυο. Αφήστε 

ανοιχτή μόνο την τηλεδιάσκεψη.  

 

Επικοινωνία 

Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος  μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον συντονιστή 

της πλατφόρμας κο Πέτρο Στεργιόπουλο (plagiavlitis@yahoo.gr) καθώς και με το 

συντονιστή της δράσης κο Μενέλαο Σωτηρίου (sotiriou@scienceview.gr)  

 

 

 

http://connect.ea.gr/common/help/en/support/meeting_test.htm
mailto:plagiavlitis@yahoo.gr
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