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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Το Ιόνιο Πανεπιστήµιο στο πλαίσιο των προσπαθειών για την ανάπτυξη και εισαγωγή δράσεων 

τηλεκπαίδευσης στην εκπαιδευτική διαδικασία και µετά τη συµµετοχή του στα αντίστοιχα 

προγράµµατα της Κοινωνίας της Πληροφορίας έχει αναπτύξει και θέτει σε λειτουργία µια 

αίθουσα τηλεκπαίδευσης στο κτίριο «Καλυψώ», εξοπλισµό τηλεπαρουσίασης στην αίθουσα 

εκδηλώσεων της Ιονίου Ακαδηµίας και εξοπλισµό τηλεδιασκέψεων. 

 

Η αίθουσα τηλεκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστηµίου έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει 15, 

περίπου, φοιτητές/µαθητές, και παρέχει την δυνατότητα  διαδραστικής παρακολούθησης και 

διδασκαλίας µαθηµάτων καθιστώντας εφικτή την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. Φυσικά ο 

εξοπλισµός µπορεί παράλληλα να χρησιµοποιηθεί για µονόδροµες τηλεπαρουσιάσεις ή   για την 

κάλυψη µιας τηλεδιάσκεψης. 

 

Η αίθουσα εκδηλώσεων της Ιονίου Ακαδηµίας διαθέτει εγκατεστηµένο εξοπλισµό µετάδοσης 

των εκδηλώσεων και συνεδρίων στο ∆ιαδίκτυο, ενώ ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα να 

αποθηκευτούν τα µεταδιδόµενα συνέδρια στον εξυπηρετητή «βίντεο κατ’απαίτηση» και να 

ανακαλούνται ασύγχρονα σε µελλοντικές αιτήσεις χρηστών. 

 

Επιπλέον,  υπάρχει διαθέσιµος και «φορητός» εξοπλισµός ο οποίος µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε 

οποιοδήποτε χώρο του Πανεπιστηµίου για τη διεξαγωγή τηλεδιασκέψεων ή και τηλεκπαίδευσης 

ολιγοµελούς οµάδας.   

 

Στο συγκεκριµένο εγχειρίδιο επιχειρείται µια περιγραφή της χρήσης του εξοπλισµού που 

βρίσκεται στην αίθουσα τηλεκπαίδευσης, σε µια προσπάθεια να αποτελέσει και η αίθουσα 

τηλεκπαίδευσης ένα σύγχρονο εργαλείο στη διάθεση των διδασκόντων του Ιονίου 

Πανεπιστηµίου και των φοιτητών του. 

 

2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 

 
Η αίθουσα είναι άρτια εξοπλισµένη προκειµένου να µπορεί να λειτουργεί και απλά ώς 

«σταθµός» παρακολούθησης µιας τηλεδιάσκεψης, αλλά και ως «σταθµός» εκποµπής µιας 

τηλεδιάλεξης, καλύπτοντας έτσι τις πιθανές ανάγκες των ενδιαφερόµενων µελών ∆ΕΠ και 

γενικότερα των όποιων ενδιαφεροµένων. 

 

Συγκεκριµένα, η αίθουσα περιλαµβάνει: 

 

Α) δύο κάµερες (µια στο εµπρόσθιο και µία στο πίσω µέρος της αίθουσας) οι οποίες καλύπτουν 

κοινό και οµιλητή αντίστοιχα. Η εναλλαγή ανάµεσα στις δύο κάµερες γίνεται µε τη χρήση 

ανάλογου επιλογέα ο οποίος έχει τη δυνατότητα να «φιλοξενήσει» δύο ακόµη κάµερες. 

 

Β) πλήρη µικροφωνική εγκατάσταση (διατίθενται τόσο ενσύρµατα/επιτραπέζια µικρόφωνα, οσο 

και ασύρµατα, τα οποία διευκολύνουν πολλές φορές τόσο το κοινό, όσο και τον 

οµιλητή/διδάσκοντα).  Η λειτουργία της µικροφωνικής εγκατάστασης συντονίζεται µε τη χρήση 

κατάλληλης κονσόλας ήχου, που βρίσκεται στην αίθουσα και περιγράφεται στην παράγραφο 4. 

 

Γ)  έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή (PC) ο οποίος περιλαµβάνει το απαραίτητο υλικό και 

λογισµικό προκειµένου να επιτευχθεί η σύνδεση µε τους αποµακρισµένους «σταθµούς» και να 
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διεξαχθεί µία τηλεδιάσκεψη. Λεπτοµέρειες για τη χρήση του απαραίτητου υλικού και 

λογισµικού θα δωθούν παρακάτω. 

 

∆) µία συσκευή προβολής (projector) η οποία διευκολύνει την παρακολούθηση της 

τηλεδιάσκεψης. 

 

Ε) και τέλος έναν ασπροπίνακα (whiteboard) ο οποίος διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισµό για 

άµεση ψηφιοποίηση των περιεχοµένων του ώστε να µπορεί να µεταδοθεί οτιδήποτε γράφεται 

πάνω σε αυτόν. 

 

3. ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΙΑΣ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗΣ 

 
Για τη διεξαγωγή µιας τηλεδιάσκεψης ο χρήστης της αίθουσας θα πρέπει να χρησιµοποιήσει 

τόσο την υλοτεχνική υποδοµή της αίθουσας όσο και το απαραίτητο λογισµικό που διατίθεται 

στον ηλεκτρονικό υπολογιστή της αίθουσας. Συγκεκριµενα κατά τη διάρκεια µιας 

τηλεδιάσκεψης η σύνδεση µε τους αποµακρυσµένους σταθµούς επιτυγχάνεται µε τη χρήση του 

προγράµµατος Vpoint. Η λειτουργία του προγράµµατος αυτού, καθώς και η ακριβής διαδικασία 

που πρέπει να ακολουθηθεί περιγράφονται παρακάτω. 

 

 3.1 ΕΚΤΕΛΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΚΛΗΣΗ 

 

Η εφαρµογή VPoint αποτελεί ουσιαστικά το πρόγραµµα µέσω του οποίου γίνεται η κλήση στους 

αποµακρυσµένους σταθµούς, προκειµένου να επιτευχθεί µία σύνδεση εικόνας και ήχου. 

Για την εκκίνηση της εφαρµογής υπάρχει το αντίστοιχο εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας του 

PC. 

 
Εικονίδιο εκκίνησης VPoint 

 

Με το άνοιγµα της εφαρµογής  συναντάµε το παρακάτω παράθυρο. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράθυρο εκκίνησης εφαρµογής VPoint 
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Από το παράθυρο αυτό εκτελούµε τις κλήσεις µας. Στο µέσο του παραθύρου, στην περιοχή που 

στην παραπάνω εικόνα καλύπτεται µε µπλέ χρώµα, θα πρέπει να βλέπουµε την εικόνα που 

καταγράφει µία από τις δύο κάµερες τις αίθουσας (ανάλογα ποια έχουµε επιλέξει). Η εικόνα 

αυτή αποτελεί και την εικόνα που αποστέλουµαι στους αποµακρυσµένους σταθµούς, µε τους 

οποίους συνδεόµαστε. 

 

Για να επιτύχουµε τη σύνδεση αυτή αρκεί να εκτελλέσουµε µία κλήση προς τον σταθµό µε τον 

οποίο επιθυµούµε να συνδεθούµε, εισάγοντας τον κατάλληλο αριθµό κλήσης (µας παρέχεται 

κάθε φορά από τους υπεύθυνους του αποµακρυσµένου σταθµού) στο άσπρο πλαίσιο στο πάνω 

µέρος του παραθύρου και πατώντας στη συνέχεια το κουµπί DIAL. 

 

 
 

Ο αριθµός κλήσης  µπορεί να είναι είτε µια διεύθυνση ΙΡ της µορφής xxx.xxx.xxx.xxx είτε 
κάτι σαν αριθµός τηλεφώνου (όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα) ο οποίος ουσιαστικά 

αποτελεί ένα «κωδικό» όνοµα µιας ΙΡ διεύθυνσης. 

 

Μετά την επιλογή του κουµπιού DIAL εµφανίζεται στην οθόνη µας το παρακάτω παράθυρο το 

οποίο µας δείχνει ότι µία κλήση µας βρίσκεται σε εξέλιξη. Το παράθυρο αυτό θα εξαφανιστεί τη 

στιγµή που η κλήση µας θα γίνει αποδεκτή από τον καλούµενο σταθµό. 

 

 
Παράθυρο «Κλήση σε Εξέλιξη» 

 

Μετά την αποδοχή της κλήσης µας από τον καλούµενο το παράθυρο του VPoint θα πάρει την 

παρακάτω µορφή. Στο µέσω της οθόνης, εκεί που αρχικά εµφανιζόταν η εικόνα που κατέγραφε 

η κάµερα µας, θα εµφανιστεί η εικόνα που καταγράφει και αποστέλει η κάµερα του καλούµενου. 

Την ίδια στιγµή σε ένα νέο µικρότερο παράθυρο εµφανίζεται η εικόνα που αποστέλλουµε εµείς 

στον καλούµενο. 

 

Αριθµός Κλήσης Dial Button 
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Αποστέλλουσα 

Εικόνα 

Παραλειφθήσα 

Εικόνα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο σηµείο αυτό ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αλλάξει το µέγεθος του παραθύρου σύµφωνα 

µε τις δικές του προτιµήσεις. Συγκεκριµένα η εφαρµογή διαθέτει τεσσάρων ειδών προβολές. 

 

1. Mini Mode: Σε ένα µικρό παράθυρο εµφανίζεται µόνο η εικόνα που λαµβάνει ο χρήστης 

από τον αποµακρυσµένο σταθµό και τα βασικά κουµπιά λειτουργίας. 

 

 
Mini Mode 

 

2. Normal Mode: Το παράθυρο της εφαρµογής έχει τη µορφή που έχουµε περιγράψει 

παραπάνω. 
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Mute/Un-mute Speakers Mute/Un-mute 

Microphone 

Κατάργηση 

Κλήσης 

3. Large Mode: Το παράθυρο έχει την ίδια ακριβώς µορφή µε την επιλογή Normal Mode, 

αλλά σε λίγο µεγαλύτερες διαστάσεις. Όταν βρισκόµαστε σε κλήση ουσιαστικά η 

διαφορά παρατηρείται στο µέγεθος της εικόνας που λαµβάνουµε. 

4. Full Screen Mode: Και εδώ το παράθυρο έχει την ίδια µορφή µόνο που η παραλαθφείσα 

εικόνα καταλαµβάνει ολόκληρη την οθόνη. 

 

Κατά τη διάρκεια της κλήσης ο χρήστης θα παρατηρήσει ότι ενεργοποιείται το κουµπί HANG 

UP στο κάτω µέρος του παραθύρου. Πατώντας το κουµπί αυτό τερµατίζουµε την κλήση που 

βρίσκεται σε εξέλιξη. 

 

Τέλος στο κάτω µέρος του παραθύρου υπάρχουν δύο ακόµη κουµπιά τα οποία ρυθµίζουν τη ροή 

του εισερχόµενου και του εξερχόµενου ήχου. Συγκεκριµένα το κουµπί µε το µικρόφωνο 

ανοιγοκλείνει τον εξερχόµενο ήχο, δηλαδή τον ήχο που στέλνουµε µέσω του µικροφώνου µας 

στον αποµακρυσµένο σταθµο. (Παρατήρηση: µε την επίτευξη της σύνδεσης µε τον 

αποµακρυσµένο σταθµό πρέπει να κλείσουµε τον εξερχόµενο ήχο πατώντας το κουµπι του 

µικροφώνου. Όταν επιθυµούµε να µιλήσουµε ενεργοποιούµε τον εξερχόµενο ήχο.). Με ανάλογο 

τρόπο λειτουργεί και το κουµπί µε το ηχείο, το οποίο ρυθµίζει τον ήχο που λαµβάνουµε από τον 

αποµακρυσµένο σταθµό. Το κουµπί αυτό το πατάµε µόνο όταν επιθυµούµε να διακόψουµε τη 

λήψη του ήχου. 

 

 

 

  

 

 

 

 

3.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΗΣΗ 

 

Πριν εκτελέσουµε µία κλήση, ακολουθώντας µε τη διαδικασία που περιγράψαµε παραπάνω, θα 

πρέπει να βεβαιώθούµε ότι έχουν γίνει οι απαραίτητες ρυθµίσεις τόσο στην εφαρµογή VPoint 

όσο και στον υπόλοιπο εξοπλισµό που θα χρησιµοποιήσουµε. Σε αυτή την παράγραφο θα δούµε 

τις ρυθµίσεις της εφαρµογής VPoint. 

 

Για να ανοίξουµε το παράθυρο των ρυθµίσεων στην εφαρµογή αρκεί να πατήσουµε το δεξί 

βέλος που υπάρχει στο κάτω δεξιά µέρος του παραθύρου της εφαρµογής ή εναλλακτικά στην 

επιλέξουµε Control και στη συνέχεια Settings. Εκτελώντας µία από τις παραπάνω ενέργειες 

ανοίγουµε το παράθυρο των ρυθµίσεων που έχει την παρακάτων µορφή. 
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Παράθυρο ρυθµίσεων VPoint 

 

Όπως  φαίνεται και στην παραπάνω εικόνα το παράθυρο των ρυθµίσεων διαθέτει 4 διαφορετικές 

κατηγορίες ρυθµίσεων. Μία που έχει να κάνει µε τις ρυθµίσεις του δικτύου, µία για τις ρυθµίσεις 

του υλικού (Εικόνα και Ήχος), µία κατηγορία γενικών ρυθµίσεων και τέλος µία καρτέλα 

ρυµίσεων των κλήσεων. 

 

Όσον αφορά τις ρυθµίσεις των κλήσεων και τις γενικές ρυθµίσεις τις περισσότερες φορές δε 

χρειάζεται κάποια αλλαγή, οι προεπιλεγµένες ρυθµίσεις αρκούν για τη σωστή λειτουργία της 

εφαρµογής. Όσον αφορά τις ρυθµίσεις του δικτύου συνήθως διαφέρουν ανάλογα µε τον ποιο 

καλούµε. Συνίσταται στους χρήστες της αίθουσας να συµβουλεύονται κάποιον από το τεχνικό 

προσωπικό της αίθουσας για τις συγκεκριµένες ρυθµίσεις. Τέλος, όσον αφορά τις ρυθµίσεις του 

υλικού είναι συγκεκριµένες κάθε φορά, πράγµα που σηµαίνει ότι ο χρήστης µπορεί εύκολα να 

ελέγξει έαν είναι οι σωστές. Η καρτέλα των ρυθµίσεων του υλικού χωρίζεται µε τη σειρά της σε 

δύο υποκαρτέλες, µία για τις ρυθµίσεις του ήχου και µία για τις ρυθµίσεις της εικόνας, όπως 

παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα. 

 
Καρτέλα ρυθµίσεων υλικού 
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Όπως προαναφέραµε στην καρτέλα αυτή ρυθµίζουµε τον ήχο και την εικόνα. Ξεκινώντας µε τον 

ήχο ο χρήστης µπορεί να «τρέξει» τον οδηγό ρύθµισης του ήχου, Tuning Wizard, πατώντας το 

αντίστοιχο κουµπί. Αφού ξεκινήσει ο οδηγός ο χρήστης πρέπει να βεβαιωθεί ότι οι ρυθµίσεις 

είναι αυτές που παρουσιάζονται στην παρακάτω εικόνα. 

 

 
 

Πατώντας το κουµπί Επόµενο ο χρήστης µεταβαίνει στην επόµενη οθόνη όπου ρυθµίζεται η 

ένταση του µικροφώνου του, όπως φαίνεται παρακάτω. 

 

 
 

1. Πιέστε το πλήκτρο Start 

2. ∆ιαβάστε στο µικρόφωνο σας το κείµενο 

3. Πιέστε το πλήκτρο Επόµενο 

 

Στο σηµείο αυτό έχετε ολοκληρώσει τη ρύθµιση του µικρόφώνου σας. Λεπτοµέρειες που 

αφορούν τη σύνδεση και λειτουργία του µικροφώνου µε τον ηλεκτρονικό υπο΄λογιστή 

περιγράφονται στη σχετική παράγραφο. 

1 

                        

2 

     3 
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Στη συνέχεια ακολουθεί ο καθορισµός των ρυθµίσεων της εικόνας. Οι ρυθµίσεις στην 

καρτέλα Camera, πρέπει να είναι αυτές που φαίνονται στην παρακάτω εικόνα. 

 

 
Ρυθµίσεις Εικόνας 

 

Παρατήρηση: σε ορισµένες περιπτώσεις απαιτείται επανεκκίνηση της εφαρµογής για να 

αποθηκευτούν αλλαγές στις ρυθµίσεις, αυτό γίνεται ύστερα από προτροπή της ίδιας της 

εφαρµογής. Σε περιπτώσεις αντιµετώπισης προβληµάτων να συµβουλεύεστε τους τεχνικούς 

της αίθουσας. 

 

 3.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ 

 

Για να κάνουµε µια επιτυχή τηλεδιάσκεψη θα πρέπει να ελέγξουµε έαν υπάρχει σωστή 

συνδεσµολογία του υλικού που είναι απαραίτητο για τη διεξαγωγή της τηλεδιάσκεψης. Με το 

όρο υλικό αναφερόµαστε κατά κύριο λόγο στις κάµερες, τα µικρόφωνα και τα ηχεία. 

 

 Σύνδεση Καµερών 
 

Όπως έχει αναφερθεί πρωτύτερα η αίθουσα διαθέτει δύο κάµερες, µία στο εµπρός και µια στο 

πίσω µέρος. Οι κάµερες αυτές είναι συνδεδεµένες µε έναν επιλογέα, ο οποίος µας δίνει τη 

δυνατότητα να επιλέγουµε από ποια κάµερα θα στέλνουµε εικόνα. Συγκεκριµένα ο επιλογέας 

διαθέτει ένα κουµπί SELECT  µε το πάτηµα του οποίου µετακινούµαστε στα 4 διαφορετικά 

«κανάλια» που διαθέτει. Στον επιλογέα της αίθουσας είναι ενεργά µόνο τα δύο από τα τέσσερα 

κανάλια και συγκεκριµένα το κανάλι 2, που αντιστοιχεί στην πίσω κάµερα (αυτή που καλύπτει 

το διδάσκοντα) και το κανάλι 3, που αντιστοιχεί στην εµπρός κάµερα (αυτή που καλύπτει το 

κοινό.). 
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Ο επιλογέας διαθέτει στο πίσω µέρος µία έξοδο από όπου, µέσω ενός composite καλωδίου, η 

εικόνα που καταγράφουν οι κάµερες µεταφέρεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Για την 

ακρίβεια, το composite καλώδιο, που προαναφέραµε συνδέεται στην κάρτα καταγραφής βίντεο 

(video capture card) του PC. Η κάρτα αυτή είναι τελευταία κάρτα όπως κοιτάµε το πίσω µέρος 

του PC. Το composite καλώδιο θα πρέπει να συνδέεται στην υποδοχή που έχει την ένδειξη video. 

 

 
 

 

 

Παρατήρηση: έαν µε την εκκίνηση της εφαρµογής VPoint εµφάνίζεται κανονικά εικόνα από µία 

από τις δύο κάµερες η συνδεσµολογία που περιγράψαµε παραπάνω είναι σωστή και δεν 

χρειάζεται κανένα έλεγχο. Σε περίπτωση µη εµφάνισης της εικόνας βεβαιωθείτε ότι ο επιλογέας 

έιναι ανοικτός, ότι έχετε επιλέξει ένα από τα δύο ενεργά κανάλια και ότι οι κάµερες έιναι 

ανοικτές (πράσινη ένδειξη). 

 

 Σύνδεση Μικροφώνου 
 

Η αίθουσα τηλεκπαίδευσης διαθέτει µικροφώνικη εγκατάσταση, όπως έχει αναφερθεί, γεγονός 

που σηµαίνει ότι η διαχείριση των µικροφώνων γίνεται µέσω της κονσόλας του ήχου. Το πως 

ακριβώς λειτουργεί η κονσόλα θα περιγραφεί σε επόµενη παράγραφο. Αυτό που θα 

περιγράψουµε εδώ είναι πως πρέπει να συνδέεται η κονσόλα µε το PC προκειµένου να 

µεταφέρεται ο ήχος κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης. Η κονσόλα στο πάνω δεξιά µέρος έχει 

δύο υποδοχές µε τις ενδείξεις Right Left, αυτές αποτελούν τις εξόδους της κονσόλας. Το 

καλώδιο που συνδέεται στις υποδοχές αυτές πρέπει να καταλήγει στην είσοδο µικροφώνου της 

κάρτας ήχου του υπολογιστή. Η είσοδος αυτή δεν είναι άλλη από την υποδοχή µε το ροζ χρώµα 

στο πίσω µέρος του υπολογιστή.  

 

SELECT BUTTON 
POWER BUTTON 

ΕΞΟ∆ΟΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑ 

ΚΑΛΩ∆ΙΟ COMPOSITE 

ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΙΣΟ∆ΟΥ 
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 Σύνδεση Ηχείων 
 

Η σύνδεση των ηχείων δεν παρουσιάζει κάποια ιδιαιτερότητα. Τα ηχεία πρέπει να είναι απλώς 

συνδεδεµένα στην αντίστοιχη υποδοχή της κάρτας ήχου του υπολογιστή. Η υποδοχή αυτή δεν 

είναι άλλη από αυτή µε το πράσινο χρώµα. 

 

Παρατήρηση: σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ο υπολογιστής να είναι συνδεδεµένος στο δίκτυο 

του πανεπιστηµίου µε το ανάλογο καλώδιο δικτύου. 

 

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΗΧΟΥ 
 

Η αίθουσα είναι εξοπλισµένη µε 5 επιτραπέζια και 4 ασύρµατα µικρόφωνα, η διαχείριση των 

οποίων επιτυγχάνεται µέσω της κονσόλας του ήχου.  

 

 

 

 Ασύρµατα Μικρόφωνα 

 

Κάθε ένα ασύρµατο µικρόφωνο συνοδεύεται από ένα δέκτη, ο οποίος λάµβάνει τον ήχο που 

εκπέµπει το µικρόφωνο και τον µεταφέρει µε τη σειρά του στην κονσόλα του ήχου. Η µεταφορά 

αυτή γίνεται µέσω του αντίστοιχου καλωδίου. Όσον αφορά την αίθουσα οι δέκτες των 

ασύρµατων µικροφώνων συνδέονται στην κονσόλα στις θέσεις από 1 έως 4 (µικρές υποδοχές). 

Η σωστή λειτουργία των ασύρµατων µικροφώνων προϋποθέτει οι δέκτες να είναι ενεργοί και τα 

µικρόφωνα να είναι εφοδιασµένα µε τις απαραίτητες µπαταρίες.  

 

Παρατήρηση: ∆έκτες και µικρόφωνα έχουν κοινά χρώµατα για να γίνεται εύκολα αντιστοίχιση 

µεταξύ τους. 

 

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΗΧΕΙΩΝ 

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 
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Η κονσόλα διαθέτει για κάθε κανάλι εισόδου διάφορα κουµπιά για την επεξεργασία του 

εισερχόµενου σε κάθε κανάλι ήχου. Μη θέλοντας να κουράσουµε το χρήστη µε πολλές 

λεπτοµέρειες θα αρκεστουµε στην περιγραφή των δύο βασικότερων κουµπιών. Στο κάτω µέρος 

της κονσόλας υπάρχει για κάθε κανάλι ένα κουµπί Mute το οποίο ουσιαστικά ενεργοποιεί και 

απενεργοποιεί τον εισερχόµενο ήχο στο αντίστοιχο κανάλι εισόδου. Όταν θέλουµε να 

ενεργοποιήσουµε ένα µικρόφωνο θα πρέπει το Μute να µην είναι πατηµένο, ενώ την ίδια στιγµή 

θα πρέπει να ισχύει το ακριβώς αντίθετο για τα υπόλοιπα µικρόφωνα που είναι συνδεδεµένα 

στην κονσόλα. Η χρήση του MUTE είναι ιδιαίτερα σηµαντική όταν χρησιµοποιούµε τα 

επιτραπέζια µικρόφωνα. Στην περιπτώση των ασύρµατων µικροφώνων τα πράγµατα είναι 

απλούστερα καθώς τα µικρόφωνα αυτά διαθέτουν δικό τους MUTE, οπότε και 

απενεργοποιούνται από τον ίδιο το χρήστη τους. 

 

Εκτός του MUTE το δεύτερο σηµαντικότερο κουµπί είναι ο ροοστάτης που ρυθµίζει την ένταση 

του µικροφώνου. Και έδω υπάρχει ένα για κάθε κανάλι εισόδου. Κατά τη σύνδεση µας µε έναν 

αποµακρυσµένο σταθµό, ίσως χρειαστεί να αυξοµειώσουµε την ένταση του µικροφώνου µας και 

αυτό επιτυγχάνεται µέσω αυτού του ροοστάτη. 

 

Παρατήρηση: καθώς µιλάµε σε ένα µικρόφωνο αναβοσβήνουν οι ενδείξεις στο δεξιό µέρος της 

κονσόλας. Καλό είναι η ένταση των µικροφώνων να είναι έτσι ρυθµισµένη ώστε όταν µιλάµε σε 

κανονικό τόνο να µην ανάβουν οι κίτρινες ενδείξεις. 

 

5. ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΛΗΨΗ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΩΝ 

 
Κατά τη διεξαγωγή µιας διάλεξης συνηθίζεται, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, ο οµίλητης 

να διαθέτει κάποια παρουσίαση, σε ψηφιακή µορφή, η οποία συνοδεύει τα λεγόµενα του και 

βοηθάει στην ευκολότερη παρακολούθηση από το κοινό. Στην περίπτωση µιας τηλεδιάσκεψης η 

ύπαρξη µιας τέτοιας παρουσίασης είναι επίσης επιθυµητή. Το ερώτηµα που τίθεται είναι µε ποιο 

ΕΞΟ∆ΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ 

ΕΙΣΟ∆ΟΙ 

ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ 

ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ 

ΕΙΣΟ∆ΟΙ 

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ 

ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ 

MUTE BUTTONS 

ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ 

ΕΝΤΑΣΗΣ 

ΗΧΟΥ 
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τρόπο ο οµιλητής θα µπορέσει να προβάλει το σύνολο των διαφανειών της παρουσίασης του 

στους αποµακρυσµένους σταθµούς. Αυτό ακριβώς θα περιγράψουµε σε αυτήν την παράγραφο, 

πως δηλαδή ο οµιλητής θα «στείλει» την παρουσίαση του στο κοινό και µε ποιο τρόπο το κοινό 

θα τη λάβει. Αν και υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να γίνει αυτή η διεργασία εδώ θα περιγραφεί 

αυτός που θεωρείται ο απλούστερος και συχνότερα χρησιµοποιούµενος. 

 

Η διεργασία που περιγράψαµε παραπάνω επιτυγχάνεται µε τη χρήση µιας κατηγορίας 

λογισµικού γνωστής ως VNC Server/Viewer (Virtual Network Computing). Το λογισµικό αυτό 

ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του είτε να «διαθέτουν» σε κοινή θέα την 

επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή τους (αυτό επιτυγχάνεται µε τη χρήση του Server), είτε να 

αποκτούν οπτική επαφή µε τα περιεχόµενα της επιφάνειας εργασίας ενός αποµακρυσµένου 

υπολογίστη (αυτό επιτυγχάνεται µε τη χρήση του Viewer). 

 

Ας εξετάσουµε αρχικά την περίπτωση λήψης διαφανειών, δηλαδή τη χρήση του VNC Viewer. 

Έστω ότι παρακολουθούµε µια διάλεξη και ο οµιλητής µας ενηµερώνει ότι οι διαφάνειες της 

παρουσίασης του διατίθενται σε µια ορισµένη ΙΡ διεύθυνση ( xxx.xxx.xxx.xxx). Στην επιφάνεια 
εργασίας του υπολογιστή της αίθουσας υπάρχει ένα εικονίδιο εκκίνησης της εφαρµογής Real 

VNC Viewer, που είναι εγκατεστηµένη στον υπολογιστή. 

 

 
Εικονίδιο Εκκίνησης VNC Viewer 

 

Επιλέγοντας το εικονίδιο αυτό ανοίγει το παράθυρο που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

 
 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να εισάγουµε, στο λευκο πλαίσιο, τη διεύθυνση που µας έχει δώσει ο 

οµιλητής και στη συνέχεια να πατήσουµε ΟΚ. Ο υπολογιστής µας ως «πελάτης» (client) καλεί 

τον αποµακρυσµένο υπολογιστή, που εκτελεί χρέει «εξυπηρετητή» (server). Όταν ο 

αποµακρυσµένος υπολογιστής δεκτεί την κλήση µας θα µας ζητήσει να εισάγουµε κάποιο 

κωδικό πρόσβασης προκειµένου να αποκτήσουµε εικόνα της επιφάνειας εργασίας του. Αυτό 

γίνεται µέσω ενός παραθύρου που έχει την παρακάτω µορφή. 

 

 
 

Στο λευκό πλαίσιο µε ένδειξη Password εισάγουµε τον κωδικό ασφαλείας που µας έχει διατεθεί 

από τον οµιλητή. Στη συνέχεια πατάµε ΟΚ. Στην οθόνη µας ανοίγει ένα νέο παράθυρο στο 

οποίο εµφανίζονται τα περιεχόµενα της επιφάνειας εργασίας του αποµακρυσµένου υπολογιστή. 
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Ο οµιλητής «τρέχοντας» την παρουσίαση του στον υπολογιστή του, την ίδια στιγµή την κάνει 

διαθέσιµη σε όλους τους αποµακρυσµένους σταθµούς που τον παρακολουθούν. 

 

Έχοντας περιγράψει το πως λειτουργεί ο VNC Viewer είναι πολύ απλό να κατανοήσουµε το πως 

προβάλουµε εµείς διαφάνειες µέσω του VNC Server όταν είµαστε οµιλητές. Συγκεκριµένα στον 

υπολογιστή της αίθουσας έχουν γίνει οι απαραίτητες ρυθµίσεις για τη λειτουργία του VNC 

Server, ο χρήστης το µόνο που έχει να κάνει είναι να ξεκινήσει τη λειτουργία του. Αυτό γίνεται 

πολύ απλά ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία. 

 

Ο χρήστης αρχικά από το µενού Εναρξη επιλέγει Προγράµµατα, στη συνέχεια RealVNC, 

ύστερα VNC Server 4(Service-Mode) και τέλος Start VNC Service. Ύστερα από µερικά 

δευτερόλεπτα η υπηρεσία τοπυ VNC Server έχει ξεκινήσει και οι αποµακρυσµένοι χρήστες 

µπορούν να συνδεθούν. Για την επιβεβαίωση της σωστής εκκίνησης της υπηρεσίας ελέγχουµε 

εάν έχει προστεθεί το ανάλογο εικονίδιο στο κάτω δεξιά µέρος της οθόνης µας. 

 

 
∆ιαδικασία Ενεργοποίησης Υπηρεσίας VNC Server 

 

 
 

 

 

Με την ολοκλήρωση της διάλεξης συνίσταται ο χρήστης να απενεργοποιήσει την υπηρεσία 

VNC Server. Αυτό γίνεται ακολουθώντας την προαναφερθείσα διαδικασία µόνο που στο τέλος 

επιλέγουµε Stop VNC Service. 

 

Παρατήρηση: ο VNC Server έχει ρυθµιστεί µε τέτοιο τρόπο ούτως ώστε οι αποµακρυσµένοι 

χρήστες να µην έχουν καµία δυνατότητα να παρέµβουν στο υπολογιστή µας, παρά µόνο να δούν 

αυτά που προβάλονται στην οθόνη του. Τέλος αναφέρεται ότι η διεύθυνση του VNC Server 

ειναι 195.251.110.133 και ο κωδικός ασφαλείας ionio. 

 

 

 

 

Εικονίδιο Υπηρεσίας 

VNC Server 


