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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. Η εγνωσμένη χαμηλή ποιότητα ήχου και εικόνας οφείλεται 
στο οτι ο κόμβος σας μπορεί πλήρως να διαδράσει οπτικοακουστικά με όλους τους 
υπόλοιπους συμμετέχοντες κόμβους πράγμα που αποτελεί ερευνητικό ζητούμενο του 

προγράμματος “Εξ Αποστάσεως Μουσική Αγωγή” (το πρόγραμμα πραγματεύεται την ενθάρρυνση της 
μουσικής παιδείας μέσω οπτικοακουστικής  διάδρασης απομακρυσμένων κοινοτήτων με στοιχειώδεις 
απαιτήσεις μηχανημάτων, λογισμικού και συνθηκών δικτύου. Περισσότερα στο http://dma.ea.gr).
 

Για την παρακολούθηση του δρώμενου παρακαλώ ακολουθήστε τα παρακάτω:

Μεταβείτε στη διεύθυνση βιντεοδιάσκεψης που σας έχει ήδη δοθεί, χρησιμοποιώντας κατά προτίμηση 
Firefox ή Internet Explorer αφού ολοκληρώσετε έναν έλεγχο συμβατότητας πατώντας εδώ. 
Σε περίπτωση που δεν έχετε διεύθυνση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον συντονιστή του προγράμματος 
κο Πέτρο Στεργιόπουλο (plagiavlitis@yahoo.gr).

(H διεύθυνση που σας έχει δοθεί ξεκινά με  http://connect.ea.gr/ <ένα όνομα>).

Μετά την είσοδό σας και αν σας έχουν
δοθεί διαπιστευτήρια παρακαλώ
επιλέξτε “Enter with your login and
password”, και μετά πιέστε “Enter
Room”.

http://dma.ea.gr/
mailto:plagiavlitis@yahoo.gr
http://connect.ea.gr/common/help/en/support/meeting_test.htm
http://dma.ea.gr/
http://get.adobe.com/flashplayer/
http://dma.ea.gr/


                   Ή

Αν   δεν σας έχουν δοθεί
διαπιστευτήρια παρακαλώ επιλέξτε 
“Enter as guest”, γράψτε το όνομα
και τον τόπο σας και στη συνέχεια
πιέστε “Enter Room”.

Έλεγχος συμβατότητας (αν δεν έχει
ήδη γίνει) πρέπει να επιλεγεί
πατώντας το HELP   

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 πράσσινη μπάρα στο επάνω
δεξιό άκρο σας δείχνει την ταχύτητα της
σύνδεσής σας.
Από την επιλογή meeting 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).

Αν έχετε εισέλθει με διαπιστευτήρια και αν ο κόμβος
μετάδοσης σας έχει παραχωρήσει δικαιώματα
συμμετοχής 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 φιλεξενών κόμβος). 

 Για να ενεργοποιήσετε μόνο το μικρόφωνο, πατήστε το “hands free” με τη
μορφή λουκέτου δίπλα από το “Talk” που βρίσκεται κάτω αριστερά. 

Σας Ευχαριστώ,

Πέτρος Στεργιόπουλος
Καθηγητής Φλάουτου & Μουσικής Δωματίου
Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης Ελληνογερμανικής Αγωγής
Αθήνα, Ελλάς
http://plagiavlia.wix.com/plagiavlitis/cv#%21__cv

http://plagiavlia.wix.com/plagiavlitis/cv#!__cv
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