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1 χετικϊ με τα ςυςτόματα τηλεδιϊςκεψησ 

 
Με τον όρο ςφγχρονθ τθλεδιάςκεψθ εννοοφμε τθν αμφίδρομθ επικοινωνία με 

ανταλλαγι εικόνασ (video), ιχου (audio), κειμζνου (chat) και δεδομζνων (data) ςε 
πραγματικό χρόνο μεταξφ δφο ι και περιςςότερων ατόμων.  

Μποροφμε να διακρίνουμε δφο μεγάλεσ κατθγορίεσ ςτισ υπθρεςίεσ τθλεδιάςκεψθσ, 
οι οποίεσ κακορίηονται από τον αρικμό των ατόμων που παίρνουν μζροσ ςε αυτι (τθν 
τθλεδιάςκεψθ) και από τον τρόπο διαςφνδεςθσ μεταξφ τουσ. Οι κατθγορίεσ αυτζσ είναι: 

 

 Σθλεδιάςκεψθ μεταξφ δφο χρθςτϊν με απευκείασ ςφνδεςθ (point to point). 

 Σθλεδιάςκεψθ μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων χρθςτϊν με τθν χριςθ ενόσ κεντρικοφ 
εξυπθρετθτι τθλεδιαςκζψεων (point to multipoint). 

 
Τπάρχουν δφο ςυςτιματα τθλεδιάςκεψθσ που ανικουν ςτο κζντρο δικτφων. Σα δφο 

ςυςτιματα είναι ανεξάρτθτα μεταξφ τουσ αλλά μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και 
παράλλθλα. Σο ζνα είναι ςτατικό, βρίςκεται ςτθν αίκουςα υπολογιςτϊν ςτο Μοναςτιρι 
Δουροφτθσ και το δεφτερο είναι κινθτό και δίνει τθν δυνατότθτα χρθςιμοποίθςισ του ςε 
οποιοδιποτε ςθμείο με μόνθ απαίτθςθ τθν φπαρξθ γραμμισ LAN για ςφνδεςθ ςτο 
διαδίκτυο. 

τα επόμενα κεφάλαια κα περιγράψουμε αναλυτικά τισ δυνατότθτεσ τον τρόπο 
λειτουργίασ αλλά και ςυντιρθςθσ, αυτϊν των δφο ςυςτθμάτων. 

Πριν από τθν χριςθ και των δφο ςυςτθμάτων, κα πρζπει να δοκεί ιδιαίτερθ 
προςοχι κατά τθν ςφνδεςθ των περιφερειακϊν το ςφςτθμα να μην βρίςκεται ςε 
λειτουργία, ακόμθ καλφτερα κα ιταν, να μθν είναι ςυνδεδεμζνο το ςφςτθμα τροφοδοςίασ.  
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Εν ςυντομία οι δυνατότθτεσ των δφο ςυςτθμάτων είναι: 
 

Για το φορητό ςφςτημα. 

 φνδεςθ με άλλα ςυςτιματα τθλεδιάςκεψθσ που χρθςιμοποιοφν το πρωτόκολλο 
Η.323, αλλά και το πρωτόκολλο Η.239 για μετάδοςθ καλφτερθσ ποιότθτασ βίντεο. 

 Live streaming με δφο streams αναλόγωσ τθσ ταχφτθτασ ςφνδεςθσ των clients ςτα 
1024KB/s 640x480 res και 400KB/s 388x254 res. 

 Αποκικευςθσ τθσ τθλεδιάςκεψθσ ςτθν μζγιςτθ δυνατι ανάλυςθ. 

 Χριςθ projector ι δεφτερθσ οκόνθσ VGA ι και TV με το ςφςτθμα. 

 1 αναλογικι κάμερα με μζγιςτθ ανάλυςθ 720x576. 

 1 μικρόφωνο. 

 1 ψθφιακι κάμερα High Definition 1080i 
 

Για το ςταθερό ςφςτημα 

 φνδεςθ με άλλα ςυςτιματα τθλεδιάςκεψθσ που χρθςιμοποιοφν το πρωτόκολλο 
Η.323, 

 Αποκικευςθ τθσ τθλεδιάςκεψθσ ςε καςζτα VHS. 

 Προβολι τθσ τθλεδιάςκεψθσ ςε οκόνθ τθλεόραςθσ τεχνολογίασ plasma 32inch 

 Χριςθ projector 

 Χριςθ electronic whiteboard για άμεςθ παρουςίαςθ ςτα μζλθ τθσ τθλεδιάςκεψθσ. 

 Χριςθ ψθφιακοφ projector διαφανειϊν. 

 2 αναλογικζσ κάμερεσ. 

 3 επιτραπζηια μικρόφωνα και 2 αςφρματα μικρόφωνα. 
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2 Σο φορητό ςύςτημα τηλεδιϊςκεψησ 

 Σο φορθτό ςφςτθμα τθλεδιάςκεψθσ αποτελείται από τα παρακάτω: 

 Τπολογιςτι HP DX6120 Pentium 4 3.2GHz HT, 2.5GB RAM.  

 

 Κάρτα γραφικϊν με chip το ATI Radeon X850 GTO “all in VIVO” 1 VGA out, 1 DVI, 1 
S-Video out, 1 Composite out, 1 S-Video in, 1 Composite in  

 

 Κάρτα ςφλλθψθσ Pinnacle DV/AV 1 S-Video in, 1 S-Video out, 1 Composite in, 1 
Composite out 

 

 1 κφρα Firewire IEEE 1394 6pin female 

 1 monitor TFT 1240x1024 max res. 
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 1 αςφρματο πλθκτρολόγιο-ποντίκι με ςφνδεςθ PS/2  

 

 

 1 κάμερα Sony PTZ με τθλεχειριςτιριο και εξόδουσ s-video και composite 
ανεξάρτθτεσ μεταξφ τουσ  

 

 1 μικρόφωνο 360ο  

 

 Σο πρόγραμμα τθλεδιάςκεψθσ τθσ εταιρίασ VCON, HD4000 αναβακμιςμζνο ςτθν 
ζκδοςθ 7.1 SP1. (για να λειτουργιςει το πρόγραμμα χρειάηεται ζνα hasp USB key) 

 Σο πρόγραμμα Windows Media Encoder 9 που δίνει τθν δυνατότθτα live 
μετάδοςθσ-ςφλλθψθσ και παρακολοφκθςθσ από οποιοδιποτε player ζχει τθν 
δυνατότθτα αναπαραγωγισ αρχείων .asf όπωσ ο windows media player, VLC, 
winamp κ.τ.λ. 

 Σο πρόγραμμα τθσ εταιρίασ Pinnacle “studio version 9”. 

 Σο πρόγραμμα AMCAM που μασ δίνει τθν δυνατότθτα αποςτολισ τθσ εικόνασ ςε 
ζνα δεφτερο monitor, projector. 

  



ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΔΙΚΣΤΩΝ 

Το φορητό σύστημα τηλεδιϊσκεψης VCON HD4000 
http://noc.uoi.gr , http://ecourse.uoi.gr   σελίδα 7 

2.1 Λειτουργύα του Τπολογιςτό για Σηλεδιϊςκεψη 

2.1.1 Ρυθμύςεισ του προγρϊμματοσ HD4000. 

Κάνουμε εκκίνθςθ του υπολογιςτι, φροντίηουμε να ζχουμε προμθκευτεί τον 
κωδικό για τθν είδοδό μασ ςτα windows αν μασ ηθτθκεί, και ανοίγουμε το πρόγραμμα 
HD4000, ςυντόμευςθ του οποίου υπάρχει ςτθν επιφάνεια εργαςίασ, ι διαφορετικά ςτθν 
διαδρομι ΕΚΚΙΝΗΗ -> Όλα τα προγράμματα -> HD4000. 

Η αρχικι εικόνα του προγράμματοσ είναι αυτι που φαίνεται ςτθν παρακάτω εικόνα 

 

τθν ςυνζχεια κα πρζπει να ρυκμίςουμε το πρόγραμμα ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ 
μασ. Για να ανοίξουμε το παράκυρο με τισ ρυκμίςεισ (settings) του προγράμματοσ πατάμε 

το πλικτρο με το εικονίδιο . 
Θα ανοίξει ζτςι ζνα νζο παράκυρο το οποίο βλζπουμε παρακάτω… 

 

…το οποίο μασ δείχνει τθν IP του ςυςτιματόσ μασ και από κάτω είναι το κουμπί με 
τισ ρυκμίςεισ το οποίο και πατάμε. το παράκυρο που κα ανοίξει αυτι τθν φορά, 
βρίςκονται όλεσ οι ρυκμίςεισ που μποροφμε να κάνουμε ςτο πρόγραμμα. Θα εξθγιςουμε 
τϊρα κάκε μία ξεχωριςτά. 
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Options 

 

Η αρχικι είναι θ καρτζλα GGEENNEERRAALL θ οποία μασ δείχνει τθν ζκδοςθ του 
προγράμματόσ μασ, θ ζκδοςθ που είναι εγκατεςτθμζνθ τθν ςτιγμι που γράφεται αυτόσ ο 
οδθγόσ είναι θ 7,1.97 (ςτθν ςελίδα του καταςκευαςτι του προγράμματοσ αναφζρεται ωσ 
HD4000 7.0 SP1), το αν κζλουμε να μασ δείχνει πλθροφορίεσ για τθν λειτουργία των 
πλικτρων όταν αφινουμε το δείκτθ του ποντικιοφ για λίγο πάνω από αυτά, και τθν επιλογι 
γλϊςςασ για το πρόγραμμα, θ οποία είναι μόνο μία, θ αγγλικι. 

 

τθν ςυνζχεια είναι θ καρτζλα UUSSEERR..  ε αυτι ζχουμε τθν δυνατότθτα να δϊςουμε 
τα ςτοιχεία μασ ϊςτε να είναι πιο εφκολθ θ αναγνϊριςι μασ από τα άλλα ςυςτιματα 
τθλεδιάςκεψθσ με τα οποία κα ςυνδεκοφμε. Επίςθσ αυτά κα είναι τα ςτοιχεία που κα 
χρθςιμοποιθκοφν, αν πρόκειται να ςυνδεκοφμε ςε κάποιο online Directory, για το οποίο κα 
μιλιςουμε παρακάτω. 
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Directory 

Περιζχει τισ ρυκμίςεισ του HD4000 αν ζχει γίνει εγγραφι του ςε κάποιο online 
directory. Ζνα online directory είναι ζνασ κατάλογοσ από άλλουσ χριςτεσ ςυςτθμάτων 
τθλεδιάςκεψθσ τουσ οποίουσ μποροφμε να καλζςουμε αν βρίςκονται online. Για να 
καλζςουμε κάποιον άλλο χριςτθ τον επιλζγουμε και πατάμε το πλικτρο dial το οποίο 
βρίςκεται ςτθν αρχικι οκόνθ του προγράμματοσ (το μεγάλο πράςινο κουμπί ςτο κζντρο του 
παρακφρου με εικόνα ζνα ακουςτικό τθλεφϊνου). 

 

Enable Online Directory Registration Επιλζξτε το, αν κζλετε να εγγραφείτε ςε ζνα 
online directory. 

 Αν το HD4000 είναι καταχωρθμζνο ςε κάποιο Media Xchange Manager® (MXM) τθσ 
εταιρίασ Emblaze-VCON, τότε αυτόματα κα πάρει τισ ρυκμίςεισ για τον online 
κατάλογο από αυτό. 

 Αν πρόκειται να ςυνδεκοφμε ςε κάποιο κατάλογο ILS, κα πρζπει να 
ςυμπλθρϊςουμε εδϊ τα ςτοιχεία του διακομιςτι. 

 Αν θ λειτουργία του είναι stand alone, τότε κα πρζπει χειροκίνθτα να 
ςυμπλθρωκοφν τα ςτοιχεία. Η διαδικαςία είναι ανάλογθ με άλλα προγράμματα του 
είδουσ όπωσ το Microsoft net meeting. 
Σο πρόγραμμα Netmeeting τθσ εταιρίασ Microsoft αποτελεί ζνα από τα πρϊτα 

προγράμματα επικοινωνίασ με βίντεο, ιχο και μεταφορά δεδομζνων. Είναι ςυμβατό με το 
πρωτόκολλο H.323 και υποςτθρίηει τουσ περιςςότερουσ video codec’s που 
χρθςιμοποιοφνται ςυνικωσ από τα προγράμματα τθλεδιάςκεψθσ εκτόσ από τον τελευταία 
εμφανιηόμενο H.264 ο οποίοσ είναι ζνασ video codec υψθλισ ςυμπίεςθσ με πολφ καλι 
ποιότθτα MPEG-4 format. Επίςθσ από άποψθ ιχου υποςτθρίηει τα δθμοφιλι format που 
χρθςιμοποιοφνται από τα προγράμματα τθλεδιάςκεψθσ. Σο netmeeting βρίςκεται 
εγκατεςτθμζνο εξ’ οριςμοφ ςε όλα τα μθχανιματα με λειτουργικό ςφςτθμα windows. Η 
ζκδοςθ του προγράμματοσ δεν παίηει και ιδιαίτερο ρόλο ςτθν ποιότθτα τθσ επικοινωνίασ. 
Δφο εκδόςεισ μποροφμε να ςυναντιςουμε (ςε καινοφργια μθχανιματα τθν ζκδοςθ 3.1 και 
ςε παλαιότερα με λειτουργικό windows 2000 και παλαιότερα τθν ζκδοςθ 2.5). Βρίςκεται 
μζςα ςτον φάκελο (My Computer -> Program Files -> Netmeeting ->conf.exe.)  
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Security 

 

Εάν είςτε ο διαχειριςτισ του ςυςτιματοσ και χρθςιμοποιείτε απομακρυςμζνθ 
πρόςβαςθ ςτο ςφςτθμα μζςω του προγράμματοσ πλοιγθςθσ για να μπορείτε να ελζγξετε 
το ςφςτθμα κα πρζπει να ζχετε ενεργοποιθμζνθ τθν επιλογι αυτι και φυςικά να δϊςετε 
ζνα κωδικό για να μθν είναι εφικτι θ πρόςβαςθ από άλλουσ.  

Επίςθσ μπορείτε να αποτρζψετε τθν αλλαγι προχωρθμζνων των ρυκμίςεων του 
προγράμματοσ ενεργοποιϊντασ τθν ςχετικι επιλογι με τον ίδιο κωδικό πρόςβαςθσ του 
διαχειριςτι. 

Calls 
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ε αυτι τθν καρτζλα το μόνο που πρζπει να προςζξουμε είναι ότι το πρωτόκολλο 
H.239 δεν υποςτθρίηεται από παλαιότερα ςυςτιματα με αποτζλεςμα πολλζσ φορζσ να μθν 
μποροφμε να ςυνδεκοφμε με αυτά. Επίςθσ κα πρζπει να αναφζρουμε εδϊ ότι όταν θ 
ςφνδεςθ είναι peer to peer τότε θ επιλογι των codec για τθν επικοινωνία γίνεται αυτόματα 
από τα δφο ςυςτιματα. Αντίκετα, ςτθν περίπτωςθ broadcast κα πρζπει να ορίςουμε εμείσ 
τουσ codec και μάλιςτα να επιλζξουμε τζτοιουσ ϊςτε να είναι ςυμβατοί με όλα τα 
προγράμματα που κα χρθςιμοποιοφν οι υπόλοιποι ςυμμετζχοντεσ ςε αυτό. 

 

τισ ρυκμίςεισ του Broadcast δεν αλλάηουμε κάτι, εκτόσ και αν πρζπει να 
χρθςιμοποιιςουμε άλλθ IP address για το broadcast. Για να γίνει αυτό κα πρζπει να 
υπάρξει ςυνεννόθςθ με τον διαχειριςτι του δικτφου. 

 

Σο πρόγραμμα μασ δίνει τθν δυνατότθτα να μεταφζρουμε τθν κλίςθ ςε κάποιο άλλο 
αντίςτοιχο πρόγραμμα κάτω από προχποκζςεισ.  
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Network 

 

τθν καρτζλα Lan πάλι δεν αλλάηουμε κάτι, εδϊ βλζπουμε απλϊσ αν οι ρυκμίςεισ 
μασ είναι ςωςτζσ. Αλλιϊσ κα πρζπει από τισ ‘’ςυνδζςεισ δικτφου των windows’’ το οποίο 
βρίςκεται ανοίγοντασ το control panel – ι πίνακα ελέγχου , αν χρθςιμοποιοφμε τθν 
ελλθνικι ζκδοςθ των windows, να αλλάξουμε τισ ρυκμίςεισ μασ. 

 

Αν βριςκόμαςτε πίςω από NAΣ κα πρζπει να ενεργοποιιςουμε τθν αντίςτοιχθ 
επιλογι και να δϊςουμε τθν διεφκυνςθ για το NAT. Αν ενεργοποιιςουμε το Domain Name 
Server addressing ζχουμε τθν δυνατότθτα να καλοφμε και να μασ καλοφνε με το όνομα του 
υπολογιςτι ςτο δίκτυο και όχι μζςω τθσ ΙΡ address που είναι πιο δφςκολο να τθν 
κυμόμαςτε.  
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Εδϊ βρίςκονται οι ρυκμίςεισ αν το ςφςτθμά μασ ελζγχεται από ζνα MXM server. 
Για τισ ρυκμίςεισ αυτζσ κα πρζπει να υπάρξει ςυνεννόθςθ με τον διαχειριςτι του MXM 
server, αν πρόκειται να χρθςιμοποιιςετε ζναν για τθν πραγματοποίθςθ τθλεδιάςκεψθσ με 
τον ρόλο του host. 

Hardware 

  

Η κάρτα ιχου του υπολογιςτι που βρίςκεται εγκατεςτθμζνο το πρόγραμμα είναι 
τθσ Analog Devises, με το όνομα SoundMAX digital audio. Κοιτάηουμε απλϊσ να είναι αυτι 
επιλεγμζνθ, τόςο ωσ Audio input όςο και ωσ Audio Output. Η επιλογι Microphone Boost κα 
πρζπει να είναι επιλεγμζνθ για να δϊςουμε μία ενίςχυςθ ςτον ιχο που ακοφει ο 
ςυνομιλθτισ μασ. Αν χρθςιμοποιοφμε αντί για τθν κφρα του μικροφϊνου ςτον υπολογιςτι 
τθν κφρα ειςόδου (line In) τότε κα πρζπει να τθν επιλζξουμε κάτω από το Microphone 
Boost. Η ζνταςθ τθσ φωνισ μασ ρυκμίηεται αυτόματα, και αν παρατθροφμε χρονικι 
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υςτζρθςθ ανάμεςα ςτθν ομιλία και ςτθν κίνθςθ του ςυνομιλθτι μασ, τότε μετακινϊντασ 
τθν μπάρα με τίτλο Lip Synchronization μποροφμε να εξαλείψουμε αυτό το φαινόμενο. 

 

Αυτζσ είναι οι default ρυκμίςεισ για τθν κάμερα που περιλαμβάνει το ςφςτθμά μασ. 
Η επιλογι allow far end camera control, δίνει τθν δυνατότθτα ςτον ςυνομιλθτι μασ να 
μπορεί να χειριςτεί τθν κάμερά μασ αρκεί και το πρόγραμμα που αυτόσ χρθςιμοποιεί να 
ζχει αυτι τθν δυνατότθτα. 

 

Η κάρτα γραφικϊν του ςυςτιματόσ μασ ζχει τθν ονομαςία ATI T200 AV stream και 
για καλφτερθ ποιότθτα εικόνασ ςυνίςταται θ ςφνδεςθ μζςω s-video. 
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2.2 Πραγματοπούηςη τηλεδιϊςκεψησ 
 
τθν αρχικι οκόνθ του προγράμματοσ ι μζςω του τθλεχειριςτθρίου πατάμε το 

πλικτρο που ζχει ωσ εικόνα ζνα ακουςτικό τθλεφϊνου, όπωσ φαίνεται και ςτθν παρακάτω 
εικόνα. 

 

Ανοίγει ζτςι ζνα καινοφργιο παράκυρο το οποίο μασ δίνει τθν δυνατότθτα να 
επιλζξουμε τον τρόπο επικοινωνίασ (δθλ. audio/video ι μόνο audio) να ρυκμίςουμε το 

 

Bandwidth και τζλοσ είτε μζςω του πλθκτρολογίου είτε με το onscreen 
πλθκτρολόγιο μποροφμε να καλζςουμε τθν IP του ςυνομιλθτι μασ. Αφοφ γράψουμε τθν IP 
του ςυνομιλθτι μασ, πιζηουμε πάλι το μεγάλο πλικτρο με τθν εικόνα του τθλεφϊνου. Αν 
κζλουμε να ακυρϊςουμε τθν κλιςθ πιζηουμε το κόκκινο πλικτρο τθλεφϊνου με το x που 
φαίνεται ςτο κζντρο τθσ οκόνθσ. 
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Σο πρόγραμμα μασ δίνει τθν δυνατότθτα κατά τθν διάρκεια μιασ ςυνομιλίασ να 
‘’μοιράςουμε’’ κάποιο παράκυρο ι κάποιο ζγγραφο ακόμθ και το πρόγραμμα πλοιγθςθσ 
που χρθςιμοποιοφμε, τθσ επιφάνειασ εργαςίασ μασ με τον ςυνομιλθτι μασ πιζηοντασ το 
ανάλογο πλικτρο που βρίςκεται αριςτερά ςτο παράκυρο του προγράμματοσ. 

Για να εμφανίςουμε αυτι τθν επιλογι κα πρζπει να πιζςουμε το πλικτρο που 
φαίνεται με χρϊμα πορτοκαλί ςτθν παραπάνω εικόνα. 

Αντίςτοιχα για τον ζλεγχο τθσ κάμεράσ μασ ι τθσ κάμερασ του απομακρυςμζνου 
ςυνομιλθτι μασ πιζηουμε το πλικτρο που ζχει ωσ εικόνα μία κάμερα. Σότε ανοίγει το 
παρακάτω παράκυρο διαλόγου. Μασ δίνει ζτςι τθν δυνατότθτα να ρυκμίςουμε τόςο τθν 
κζςθ τθσ κάμερασ όςο και τθν χρωματικι τθσ απόδοςθ. 
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2.3 Λειτουργύα του αςύρματου τηλεχειριςτηρύου 
 
Και τζλοσ το πρόγραμμα μποροφμε να το χειριςτοφμε και μζςω του παρερχομζνου 

τθλεκοντρόλ. Οι λειτουργίεσ κάκε πλικτρου φαίνονται παρακάτω. 
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2.4 Ο Τπολογιςτόσ HP DX-6120 
Πρόκειται για ζνα ςτακερό tower τελευταίασ τεχνολογίασ, το οποίο καλφπτει τισ 

ανάγκεσ για τθν πραγματοποίθςθ ι ςυμμετοχι ςε μια τθλεδιάςκεψθ. Σο λειτουργικό 
ςφςτθμα είναι windows XP Professional SP2 με όλα τα τελευταία updates.το μπροςτινό 
μζροσ του πφργου, βρίςκουμε 2 υποδοχζσ για usb 2.0 κακϊσ και 2 κφρεσ για ςφνδεςθ 
ακουςτικϊν και μικροφϊνου. Να ςθμειωκεί εδϊ ότι αν χρθςιμοποιιςουμε τθσ μπροςτινζσ 
κφρεσ ιχου, τότε απενεργοποιοφμε τισ πίςω. Καλό κα είναι να ςυνδζουμε οτιδιποτε 
κζλουμε (ςχετικό με ιχο) ςτο πίςω μζροσ του πφργου. Η μθτρικι του υπολογιςτι 
περιλάμβανε κάρτα οκόνθσ, θ οποία ζχει απενεργοποιθκεί αυτόματα από το ςφςτθμα 
κακϊσ χρθςιμοποιείται θ κάρτα οκόνθσ τθσ εταιρίασ ΑΣΙ, θ οποία μασ δίνει τθν δυνατότθτα 
χριςθσ δφο οκονϊν ταυτόχρονα. 

τθν παρακάτω εικόνα φαίνονται οι πικανζσ διαςυνδζςεισ και ο τφποσ των 
καλωδίων που χρθςιμοποιείται. 

 

 

Για το αςφρματο ποντίκι –τφπου trackball- (το οποίο βρίςκεται ενςωματωμζνο ςτο 
αςφρματο πλθκτρολόγιο), επειδι δεν είναι βολικό για όλουσ όςουσ χρθςιμοποιοφν το 
ςφςτθμα, υπάρχει και αντικαταςτάτθσ, το οποίο είναι ζνα ενςφρματο ποντίκι usb που 
μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ταυτόχρονα με το αςφρματο (δεν χρειάηεται να αποςυνδζουμε 
το ζνα για να χρθςιμοποιιςουμε το άλλο ποντίκι). 

Η κάρτα γραφικϊν του ςυςτιματοσ περιλαμβάνει και κάρτα ςφλλθψθσ. Ζτςι μαηί 
και με τθν κάρτα τθσ pinnacle ζχουμε τθν δυνατότθτα να χρθςιμοποιοφμε 2 αναλογικά 
ςιματα ειςόδου (π.χ. μία κάμερα και ζνα visualizer). Οι επιδόςεισ από τισ κάρτεσ ςφλλθψθσ 
είναι παρόμοιεσ, και δεν παίηει τόςο μεγάλο ρόλο ποια από τισ δφο κα χρθςιμοποιιςουμε 
όταν ζχουμε μία πθγι ειςόδου. 
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3 Σο ςταθερό ςύςτημα τηλεδιϊςκεψησ 

Σο ςτακερό ςφςτθμα τθλεδιάςκεψθσ το οποίο βρίςκεται ςτο Μοναςτιρι Δουροφτθσ 
αποτελείται από τα παρακάτω: 

 

 Ζναν υπολογιςτι ςτα 2.4GHz με 1GB μνιμθ 

 

 

 Ζνα video/audio matrix switcher τθσ εταιρίασ Kramer Electronics ςυγκεκριμζνα το 
μοντζλο VP-84 δυνατότθτασ 8 ειςόδων video + stereo audio, 4 εξόδων video + 
stereo audio. 

 

 

 1 ςετ ελζγχου τθσ τθλεδιάςκεψθσ τθσ εταιρίασ VideoLabs που αποτελείται από δφο 
ξεχωριςτοφσ ελεγκτζσ ζναν για το βίντεο με τθν ονομαςία CamCommand και ζνα 
για τον ιχο, που ονομάηεται MicCommand.  

 

 

 2 δζκτεσ για τα αςφρματα μικρόφωνα τθσ εταιρίασ sennheiser μοντζλο ew 100 
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 3 μικρόφωνα επιτραπζηια με διακόπτθ αφισ on/off. 

 

 

 Ζνα βίντεο recorder που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί τόςο για καταγραφι όςο και 
για αναπαραγωγι VHS καςετϊν 

 

 Ζνα UPS τθσ εταιρίασ APC smart-UPS 1000watt για λόγουσ αυτονομίασ του 
ςυςτιματοσ αλλά και προςταςίασ του από απότομεσ μεταβολζσ τθσ τάςθσ του 
ρεφματοσ. 

 

 Ζνα μίκτθ 8 ειςόδων, μικροφϊνων αλλά και άλλων πθγϊν ιχου 
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 Μία οκόνθ – monitor τθσ εταιρίασ Nec 42VP4 wide vga plasma monitor 42 ιντςϊν 

 

 Ζναν ψθφιακό προβολζα διαφανειϊν (visualizer) τθσ εταιρίασ Lumens και 
ςυγκεκριμζνα το μοντζλο PS-500 με δυνατότθτα ςφνδεςθσ με PC και εξόδουσ S-
video,DVI. 

 

 

 Ζνα whiteboard ςτον οποίο ζχει ενςωματωκεί μία υλοποίθςθ τθσ εταιρίασ E-beam 
(δθμιουργϊντασ ζτςι ζνα αλλθλεπιδραςτικό πίνακα) για μεταφορά όςων γράφονται 
εκεί ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι.  
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 2 κάμερεσ τεχνολογίασ Pan Tilt Zoom τθσ εταιρίασ Video Labs 

 

 4 θχεία μεςαίων ςυχνοτιτων τθσ Ιταλικισ εταιρίασ Paso μοντζλο C548-Σ 
τοποκετθμζνα περιμετρικά ςτθν αίκουςα για τθν καλφτερθ δυνατι ακρόαςθ. 

 

 To πρόγραμμα τθσ εταιρίασ VCON, Meeting Point για τον ζλεγχο τθσ Hardware 
υλοποίθςθ τθσ ίδιασ εταιρίασ. 
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3.1 Ρυθμύςεισ του ςυςτόματοσ 

3.1.1 Λειτουργύα του Audio matrix switcher VP-84 

 

(1) Ο δζκτθσ για το αςφρματο τθλεχειριςτιριο 
(2) Διακόπτθσ επιλογισ ςιματοσ εξόδου 
(3) Διακόπτθσ επιλογισ ςιματοσ ειςόδου 
(4) Οπτικι παρατιρθςθ τθσ διαςφνδεςθσ του ςιματοσ ειςόδου με το ςιμα εξόδου 
(5) Διακόπτθσ τροφοδοςίασ 
(6) Πιζηοντασ το πλικτρο ALL και μετά ζνα πλικτρο ειςόδου τότε το ςιμα ιχου και 

βίντεο ςυνδζεται ςε όλεσ τισ εξόδουσ. Όταν πιζηουμε το πλικτρο OFF, αν ςτθν 
ςυνζχεια πιζςουμε ζνα πλικτρο εξόδου του ςιματοσ τότε διακόπτουμε τθν παροχι 
ςιματοσ ςε αυτι τθν ζξοδο. Για να αποςυνδζςουμε όλεσ τισ εξόδουσ με μία κίνθςθ, 
τότε πιζηουμε αρχικά ALL και ςτθν ςυνζχεια OFF 

(7) Σο ςφςτθμα ζχει 2 καταςτάςεισ λειτουργίασ. Σθν κανονικι (normal) ςτθν οποία θ 
εντολζσ εκτελοφνται κατ’ ευκείαν με τθν πίεςθ ενόσ πλικτρου, και τθν κατάςταςθ 
TAKE ςτθν οποία όταν βρίςκεται το ςφςτθμα όταν πιζηουμε κάποιο πλικτρο, τότε 
το πλικτρο TAKE αναβοςβινει ηθτϊντασ επιβεβαίωςθ και αυτό που ζχουμε να 
κάνουμε είναι να πιζςουμε το πλικτρο TAKE. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για να ακυρώςουμε μία λάκοσ πλθκτρολόγθςθ πιζηουμε ξανά το 

πλικτρο που κάναμε λάκοσ. 
 

Ο ζλεγχοσ τθσ ςυςκευισ μπορεί να πραγματοποιθκεί και μζςω θλεκτρονικοφ 
υπολογιςτι με τθν χριςθ του προγράμματοσ K-Router.  

Η διαςφνδεςθ του υπολογιςτι με τθν ςυςκευι πραγματοποιείται μζςω τισ Θφρασ 
RS-232 χρθςιμοποιϊντασ ζνα καλϊδιο 9 pin, null modem. 

Η χριςθ του προγράμματοσ μασ διευκολφνει ςτον ζλεγχο τθσ ςυςκευισ με οπτικό 
τρόπο, κακϊσ μασ δίνει τθν δυνατότθτα να δϊςουμε ονομαςίεσ ςτισ ειςόδουσ και ςτισ 
εξόδουσ των ςθμάτων που κα μασ διευκολφνουν ςτθν αναγνϊριςι τουσ. 

Ανοίγοντασ το πρόγραμμα (ςυντόμευςθ του οποίου υπάρχει ςτθν επιφάνεια 
εργαςίασ) και αφοφ πρϊτα ελζγξουμε ότι είναι ςυνδεδεμζνο με τον υπολογιςτι μζςω 
RS-232, βλζπουμε τθν παρακάτω αρχικι εικόνα. 
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το κεντρικό παράκυρο του προγράμματοσ εμφανίηονται οι τρόποι διαςφνδεςθσ 
που ζχουν μεταξφ τουσ, οι πθγζσ εικόνασ και ιχου που ζχουμε ενεργζσ. Ο οριηόντιοσ άξονασ 
αναφζρεται ςτισ πθγζσ εξόδου και ο κατακόρυφοσ ςτισ πθγζσ ειςόδου. Σα μπλε 
τετραγωνάκια αντιςτοιχοφν ςε πθγζσ βίντεο και τα κόκκινα ςε πθγζσ ιχου. 

Στθν δικι μασ διαμόρφωςθ του ςυςτιματοσ δεν ζχουμε χρθςιμοποιιςει τθν 
δυνατότθτα ελζγχου των πθγών ιχου από το matrix κακώσ χρθςιμοποιοφμε τθν κονςόλα 
ιχου που μασ παρζχει πολφ περιςςότερεσ δυνατότθτεσ ρφκμιςθσ του ιχου. 

Σα ονόματα input1, input2… output1, output2… μποροφν να μετονομαςτοφν ςε ότι 
κζλουμε ϊςτε να μασ βοθκοφνε ςτθν αναγνϊριςθ τθσ πθγισ. 

Θα παρουςιάςουμε ζνα παράδειγμα τϊρα, ςτον τρόπο με τον οποίο μποροφμε να 
χειριςτοφμε τθν ςυςκευι μζςω του προγράμματοσ. 

Ασ κεωριςουμε ότι το μόνιτορ είναι ςυνδεδεμζνο ςτο output1 το πρόγραμμα 
meeting point ςτο input1, και ο visualizer ςτο input3. Αν κζλουμε να δείξουμε ςτο μόνιτορ 
τθν εικόνα που ςτζλνει ο visualizer κάνουμε το εξισ: 

Επιλζγουμε, αν δεν είναι ιδθ επιλεγμζνοσ ο τφποσ πθγισ (ςτθν δικι μασ περίπτωςθ 
video) από τθν κάτω μπάρα του προγράμματοσ (φαίνεται ςτθν παραπάνω εικόνα). Στθν 
ςυνζχεια βρίςκουμε με το ποντίκι το ςθμείο πάνω ςτο πλζγμα ςτο οποίο διαςταυρώνονται 
το output1 (monitor) με το input3 (visualizer). Αμζςωσ ςτο μόνιτορ κα εμφανιςτεί θ εικόνα 
που ςτζλνει ο visualizer. 

Αν δεν κζλαμε να γίνει αμζςωσ θ μετάβαςθ από τθν μία είςοδο ςτθν άλλθ, αλλά 
απλϊσ κα κζλαμε να είμαςτε ζτοιμοι για τθν μετάβαςθ αυτι, (κάτι αντίςτοιχο με αυτό που 
γίνεται αν είναι ενεργοποιθμζνο το πλικτρο take ςτθν εμπρόςκια όψθ τθσ ςυςκευισ, τότε 
κα πρζπει να είναι ενεργοποιθμζνθ θ επιλογι offline που βρίςκεται περίπου ςτο μζςω του 
μενοφ που φαίνεται ςτθν αρχικι οκόνθ του προγράμματοσ. Ζχοντασ ενεργοποιθμζνθ τθν 
επιλογι offline μποροφμε να επιλζξουμε τον ςυνδυαςμό ειςόδου εξόδου που κζλουμε, και 
αυτόσ κα εφαρμοςτεί όταν πατιςουμε το πλικτρο online. (Αν κζλουμε να επιςτρζψουμε 
ςτθν προθγοφμενθ κατάςταςθ λειτουργίασ, απλϊσ πατάμε το πλικτρο online). 
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Σο πρόγραμμα μασ δίνει τθν δυνατότθτα να αποκθκεφςουμε τισ ρυκμίςεισ μασ, 
επιτρζποντασ μασ ζτςι τθν δθμιουργία προφίλ ρυκμίςεων. Η αποκικευςθ μιασ ομάδασ 
τζτοιων ρυκμίςεων γίνεται ανοίγοντασ τθν καρτζλα Switcher αναπτφςςοντασ το μενοφ 
Store setup και επιλζγοντασ μία από τισ 8 διακζςιμεσ κζςεισ για αποκικευςθ (οι οποίεσ 
αρχικά ζχουν ονομαςίεσ STO 1, STO 2 …). Για να αλλάξουμε το όνομα από μία 
αποκθκευμζνθ ομάδα ρυκμίςεων, αναπτφςςουμε το μενοφ Rename Setup, και επιλζγουμε 
τθν ομάδα που κζλουμε να μετονομάςουμε. 

Σθμείωςθ: Επειδι ο υπολογιςτισ ζχει δφο μόνο ςειριακζσ κφρεσ, δεν υπάρχει θ 
δυνατότθτα μόνιμθσ διαςφνδεςθσ του μθχανιματοσ με τον υπολογιςτι. Αυτό ζχει ωσ 
ςυνζπεια, ότι πριν ξεκινιςουμε να χρθςιμοποιοφμε το πρόγραμμα, να κοιτάξουμε ςτο πίςω 
μζροσ του rack αν το καλώδιο null modem ζχει ςυνδεκεί ςτθν ςειριακι κφρα του 
υπολογιςτι. (ςυνικωσ χρθςιμοποιείται γι’ αυτό το ςκοπό θ COM 2). Συνίςταται πριν τθν 
διαςφνδεςθ, μζςω του ςειριακοφ καλωδίου, να είναι κλειςτά, τόςο ο υπολογιςτισ όςο και 
το matrix switcher. Αν κατά τθν εκκίνθςι του το πρόγραμμα δεν “ανιχνεφςει” τθν ςειριακι 
διαςφνδεςθ, τότε από τθν καρτζλα Tools, κάνουμε κλικ με το ποντίκι ςτθν επιλογι Rescan. 

 

3.1.2 Video Labs control systems 

 
Πρόκειται για δφο υποςυςτιματα που ςκοπό ζχουν τον ζλεγχο τθσ πθγισ ιχου και 

τθσ πθγισ βίντεο. Με αυτά τα δφο υποςυςτιματα μποροφμε να προκακορίςουμε κζςεισ 
για τισ κάμερεσ pan-tilt-zoom που διακζτουμε ϊςτε να κοιτάηουν τον ομιλθτι που ζχει τον 
λόγο. Μποροφμε να κακορίςουμε 12 κζςεισ για τθν κφρια κάμερα και μία για τθν 
δευτερεφουςα. 

Ο κακοριςμόσ τον κζςεων γίνεται πολφ απλά, επιλζγουμε – ενεργοποιϊντασ – το 
μικρόφωνο που κζλουμε, περιςτρζφουμε τθν κάμερα με το αςφρματο τθλεχειριςτιριό τθσ 
ςτθν κζςθ τθν οποία κζλουμε, και ςτθν ςυνζχεια πιζηουμε πρϊτα το πλικτρο set ςτθν 
ςυνζχεια ζνα αρικμό για να αποκθκευτεί αυτι θ κζςθ. 

3.1.3  Σα αςύρματα μικρόφωνα sennheiser 

 

Αφοφ ενεργοποιιςουμε αρχικά τουσ δζκτεσ τουσ πάνω ςτο rack, ςτθν ςυνζχεια 
ανοίγουμε και τα μικρόφωνα από ζνα μικρό διακόπτθ on/off που βρίςκεται ςτθν βάςθ 
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τουσ. Θα πρζπει, πριν ξεκινιςουμε να τα χρθςιμοποιοφμε να κάνουμε ζνα τεςτ, πιζηοντασ 
ζνα πλικτρο που βρίςκεται πάνω ςτο μικρόφωνο για να δοφμε τθν κατάςταςθ τθσ 
μπαταρίασ. 

τθν παρακάτω εικόνα μποροφμε να δοφμε τισ διαςυνδζςεισ κακϊσ και τισ 
πλθροφορίεσ που μασ δίνει θ οκόνθ LCD για τθν κατάςταςθ τθσ ςφνδεςθσ μεταξφ 
μικροφϊνου και βάςθσ. 

 

 

 

3.1.4 Σο βύντεο recorder 

 
Πιζηουμε τον διακόπτθ on/off ςτθν μπροςτινι όψθ του βίντεο για να το 

ενεργοποιιςουμε. 
Η λειτουργία του είναι πολφ απλι, ίδια με αυτι των περιςςότερων ςυςκευϊν 

καταγραφισ εικόνασ. Αφοφ τοποκετιςουμε μία άδεια καςζτα VHS και βεβαιωκοφμε ότι θ 
καςζτα είναι γυριςμζνθ ςτθν αρχι, πατάμε το πλικτρο REC είτε ςτο μπροςτινό μζροσ τθσ 
ςυςκευισ, είτε από το τθλεχειριςτιριο. Η ςυςκευι βίντεο είναι ζτςι ρυκμιςμζνθ, ϊςτε να 
καταγράφει τθν εικόνα που προβάλλεται και ςτο μόνιτορ τθσ NEC. 
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3.1.5 Η οθόνη τεχνολογύασ πλϊςμα NEC 42 VP4 

 
Πρόκειται για ζνα μόνιτορ μεγάλων διαςτάςεων για να προςφζρει τθν απαραίτθτθ 

ευκρίνεια ςτθν παρακολοφκθςθ του απομακρυςμζνου ςυνομιλθτι και των ςτοιχείων (είτε 
πρόκειται για PowerPoint, είτε για άλλα ζγγραφα) που ζχει να παρουςιάςει, ςτουσ 
παρευριςκόμενουσ ςτθν αίκουςα Σθλεκπαίδευςθσ. 

Η λειτουργία τθσ δεν διαφζρει ςε τίποτα από τα απλά μόνιτορ που χρθςιμοποιοφμε 
ςτουσ κακθμερινοφσ μασ υπολογιςτζσ, πζραν τθσ μεγαλφτερθσ ανάλυςθσ οκόνθσ και των 
πολλϊν δυνατοτιτων προβολισ και διαςφνδεςθσ με άλλεσ ςυςκευζσ εικόνασ που 
προςφζρει. 

Παρακάτω κα περιγράψουμε τισ λειτουργίεσ κάκε πλικτρου που βρίςκεται επάνω 
ςτο μόνιτορ, κακϊσ και τισ διαςυνδζςεισ που προςφζρει. 

 

 

Σα μπροςτινά πλικτρα ελζγχου τθσ οκόνθσ βρίςκονται κάτω από τθν οκόνθ. 
(1) Power/Standby. Θζτει ςε λειτουργία τθν οκόνθ. 
(2) Remote sensor window. Αν χρθςιμοποιοφμε το αςφρματο τθλεχειριςτιριο, τότε θ 
δζςμθ του κα πρζπει να κατευκφνεται προσ αυτό το ςθμείο. 
(3) Power/Standby indicator. Όταν θ οκόνθ βρίςκεται ςε λειτουργία το χρϊμα από το 
led είναι πράςινο, όταν βρίςκεται ςε αναςτολι, το χρϊμα είναι κόκκινο, αυτό κα πρζπει να 
μασ υπενκυμίηει ότι θ οκόνθ ζχει πάντα ρεφμα, για να διακόψουμε τθν παροχι ρεφματοσ 
τθσ οκόνθσ κα πρζπει να βγάλουμε το καλϊδιο ρεφματοσ τθσ οκόνθσ από το UPS. 
(4) INPUT SELECT/EXIT. Πιζηοντασ αυτό το πλικτρο διαδοχικά κάνουμε εναλλαγι ςτο 
ςιμα ειςόδου. Οι διακζςιμεσ είςοδοι φαίνονται παρακάτω και εξαρτϊνται από τθν επιλογι 
‘’BNC INPUT” 
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Εκτελεί και τθν λειτουργία exit (ζξοδοσ ι πίςω) όταν βριςκόμαςτε ςε κάποιο μενοφ 
του OSD (On screen display) 
(5) LEFT/- and RIGHT/+. Μεγαλϊνουν ι μικραίνουν τθν προβαλλόμενθ εικόνα. Όταν 
είναι ανοιχτό το OSD εκτελεί χρζθ κζρςορα (αριςτερά / δεξιά) < / >, μασ επιτρζπει να 
κινθκοφμε μζςα ςτο μενοφ τθσ οκόνθσ κατά τθν οριηόντια κατεφκυνςθ. 
(6) Volume Down and Up. Ρυκμίηουν τθν ζνταςθ του ιχου. Επίςθσ μασ επιτρζπουν τθν 
κάκετθ μετακίνθςθ μζςα ςτο μενοφ τθσ οκόνθσ. 
(7) Menu/enter. Με αυτό το πλικτρο αποκτάμε πρόςβαςθ ςτισ ρυκμίςεισ τθσ οκόνθσ 
μασ. Η κίνθςθ μζςα ςτα μενοφ γίνεται με τα πλικτρα (5) (6) για κίνθςθ πάνω κάτω, 
αριςτερά και δεξιά. Η επιλογι μιασ λειτουργίασ γίνεται με αυτό το πλικτρο (7) και για να 
πάμε πίςω ςε κάποιο προθγοφμενο μενοφ πιζηουμε το πλικτρο (4). 

 

το πίςω μζροσ τθσ οκόνθσ δεν υπάρχουν ςυνδζςεισ, όλεσ βρίςκονται ςτα πλάγια 
και δεξιά όπωσ κοιτάμε από το μπροςτινό μζροσ τθν οκόνθ και ςτο κάτω μζροσ κοντά ςτθν 
μζςθ τθσ οκόνθσ. 

 
(A) AC IN. Από εδϊ τροφοδοτείται με ρεφμα θ οκόνθ. 
(B) φνδεςθ για θχεία. (ΠΡΟΟΧΗ, μόνο ζξοδοσ ιχου). 
(C) VIDEO 1, 2, 3 (BNC, RCA, S-Video). Οι τρεισ αυτζσ ςυνδζςεισ είναι ανεξάρτθτεσ 
μεταξφ τουσ, δθλαδι μποροφμε να ςυνδζςουμε 3 διαφορετικά ςιματα (και από το 
τθλεχειριςτιριο ι το πλικτρο επάνω ςτθν οκόνθ να επιλζξουμε τθν είςοδο που κζλουμε να 
προβάλουμε ςτθν οκόνθ). Η ςφνδεςθ VIDEO 1 μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και ςαν ζξοδοσ 
τθσ προβαλλόμενθσ εικόνασ ςτθν οκόνθ ςε κάποια άλλθ ςυςκευι προβολισ. 
(D) AUDIO 1, AUDIO 2, AUDIO 3, είναι οι αντίςτοιχεσ ςυνδζςεισ για είςοδο ιχου. 
Μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε διαφορετικι είςοδο βίντεο και διαφορετικι ιχου (θ 
επιλογι του ςιματοσ ειςόδου για τον ιχο ςε ςχζςθ με το ςιμα ειςόδου για το βίντεο 
γίνεται μζςα από το μενοφ τθσ οκόνθσ). 
(E) DVD1/HD1. Η ςφνδεςθ αυτι μασ επιτρζπει να ςυνδζςουμε μία ςυςκευι high 
definition. 
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(F) RGB2/DVD2/HD2. Παρζχει ςφνδεςθ με κονζκτορεσ τφπου BNC και μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί για τα εξισ ςιματα: Αναλογικό RGB μαηί με το ςιμα ςυγχρονιςμοφ, ι high 
definition ςιμα, από μία ςυςκευι που το υποςτθρίηει. 
(G) RGB1 (mini D-Sub 15pin). Εδϊ μποροφμε να ςυνδζςουμε το RGB ςιμα από ζνα 
υπολογιςτι, όπωσ ακριβϊσ κα κάναμε με ζνα μικρότερο ςε διαςτάςεισ μόνιτορ. 
(H) RGB3 (DVI 24pin). Μασ επιτρζπει να ςυνδζςουμε ζνα ψθφιακό ςιμα (TMDS) από 
μία πθγι που υποςτθρίηει αυτι τθν μορφι ςιματοσ. 
(I) Διαςφνδεςθ RS232 για ζλεγχο των λειτουργιϊν τθσ οκόνθσ από απόςταςθ, με 
χριςθ ενόσ άλλου υπολογιςτι. (Λόγω των διαςτάςεων τθσ αίκουςασ τθλεκπαίδευςθσ, αλλά 
και του τρόπου διαςφνδεςθσ των ςυςκευϊν, δεν υπάρχει λόγοσ χριςθσ αυτισ τθσ 
δυνατότθτασ.) 
(J) Σο αςφρματο τθλεχειριςτιριο που ςυνοδεφει τθν οκόνθ ζχει τθν δυνατότθτα να 
λειτουργιςει και ενςφρματα με ςφνδεςι του με καλϊδιο τφπου 1/8 stereo Mini (το οποίο 
δεν παρζχεται) ςε αυτι τθν επαφι. (Κατά τθν ενςφρματθ λειτουργία του, το 
τθλεχειριςτιριο δεν είναι απαραίτθτο να είναι εφοδιαςμζνο με μπαταρίεσ. Σροφοδοτείται 
από τθν οκόνθ). 
(K) Η οκόνθ ζχει τθν δυνατότθτα λειτουργίασ video wall (2x2 ι 3x3). ε αυτι τθν 
περίπτωςθ για τον ζλεγχο όλων των οκονϊν από ζνα τθλεχειριςτιριο κα πρζπει να γίνει 
ςφνδεςθ του REMOTE IN τθσ μιασ οκόνθσ με το REMOTE OUT τθσ άλλθσ. 

 

3.1.6 Ο Αλληλεπιδραςτικόσ Πύνακασ με το Πρόγραμμα τησ Εταιρύασ e-beam 

Πρόκειται για ζνα απλό whiteboard ςτον οποίο με τθν προςκικθ δφο αιςκθτιρων 
και τθν χριςθ κατάλλθλων μαρκαδόρων μετατρζπεται ςε αλλθλεπιδραςτικό πίνακα, με 
δυνατότθτα τόςο να μεταφζρει όςα γράφει κάποιοσ ςε αυτόν ςτθν οκόνθ του υπολογιςτι, 
όςο και ζλεγχο του ιδίου του υπολογιςτι ςε ρόλο ποντικιοφ (με τθν βοικεια ενόσ 
προτηζκτορα που κα προβάλει τθν οκόνθ του υπολογιςτι επάνω ςτο whiteboard). 

Σο ςφςτθμα για να λειτουργιςει χρειάηεται να ςυνδεκεί ςτθν ςειριακι κφρα του 
υπολογιςτι (COM 2) και να τροφοδοτθκεί με ρεφμα το οποίο ςυνδζεται πάνω ςτθν ειδικι 
υποδοχι που υπάρχει ςτο άκρο του RS-232 καλωδίου που το ςυνοδεφει. Για τον ζλεγχο τθσ 
λειτουργίασ του μποροφμε να παρατθριςουμε τόςο το πράςινο Led που υπάρχει πάνω 
ςτθν RS-232 επαφι, όςο και το δεφτερο πράςινο led που ανάβει επάνω ςτον ζνα 
αιςκθτιρα του ςυςτιματοσ που βρίςκεται ςτθν κορυφι του whiteboard. 

Αυτό που κα πρζπει να προςζξουμε για τθν ςωςτι λειτουργία τθσ διάταξθσ είναι οι 
δφο αιςκθτιρεσ να βρίςκονται ςτο ίδιο φψοσ κατά τον οριηόντιο άξονα. Η απόςταςθ μεταξφ 
τουσ δεν παίηει ρόλο για τθν ακρίβεια του ςυςτιματοσ, κακορίηει όμωσ το εφροσ ςε πλάτοσ 
του πίνακα που μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε ωσ επιφάνεια εργαςίασ. 

Σο ςφςτθμα περιλαμβάνει 5 μαρκαδόρουσ διαφόρων χρωμάτων και μία ςβιςτρα 
για τον πίνακα. Η λειτουργία του ςυςτιματοσ βαςίηεται ςε εκπομπι και λιψθ ςθμάτων με 
μικοσ κφματοσ τθσ τάξθσ των μικροκυμάτων, με τουσ πομποφσ να βρίςκονται περιμετρικά 
κοντά ςτθν μφτθ από τουσ μαρκαδόρουσ και κοντά ςτθν επιφάνεια επαφισ τθσ ςβιςτρασ 
με τον πίνακα. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα να απαιτεί από εμάσ να καλφπτουμε τθν περιοχι 
αυτι με οποιαδιποτε τρόπο ϊςτε να ζχουμε το καλφτερο δυνατό αποτζλεςμα. Για να 
καταλαβαίνουμε και εμείσ ότι το ςφςτθμα δουλεφει κανονικά, όταν ο μαρκαδόροσ ι θ 
ςβιςτρα ζρχονται ςε ςωςτι επαφι με τον πίνακα, εκπζμπουν ζνα πολφ ςιγανό αλλά 
χαρακτθριςτικό ιχο. Αν δεν ακοφμε αυτόν τον ιχο, τότε είτε δεν πιζηουμε αρκετά τον 
μαρκαδόρο ςτον πίνακα ι ζχουνε τελειϊςει οι μπαταρίεσ που υπάρχουν μζςα ςτον 
μαρκαδόρο. 
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3.1.6.a Λειτουργύα του προγρϊμματοσ e-beam 

Για τθν εκκίνθςθ του προγράμματοσ είτε κάνουμε διπλό κλικ ςτο 
εικονίδιο που υπάρχει ςτθν επιφάνεια εργαςίασ, είτε αν είναι ιδθ ανοιχτό, 
δεξί κλικ ςτο εικονίδιο του προγράμματοσ που βρίςκεται κάτω δεξιά ςτθν 
notification area δίπλα από το ρολόι.  

Η αρχικι εικόνα του προγράμματοσ είναι αυτι που φαίνεται παρακάτω. 

 

το κάτω μζροσ του παρακφρου, ςτθν μζςθ, μποροφμε να δοφμε αν επικοινωνεί το 
πρόγραμμα με τουσ αιςκθτιρεσ που βρίςκονται πάνω ςτον πίνακα. Αν ζχει 
πραγματοποιθκεί θ ςφνδεςθ όπωσ φαίνεται και ςτθν παραπάνω εικόνα, τότε μποροφμε να 
αρχίςουμε να γράφουμε ςτον πίνακα, και ότι γράφουμε κα μεταφζρεται αυτόματα και 
ςτθν οκόνθ του υπολογιςτι, ςυγκεκριμζνα το λευκό τμιμα του παραπάνω παρακφρου ζχει 
τισ διαςτάςεισ του whiteboard.  

Μποροφμε να ςβινουμε και να ξαναγράφουμε πάνω ςτθν ίδια επιφάνεια, ι αν 
κζλουμε μποροφμε να αλλάηουμε εικονικά πίνακεσ, πατϊντασ το πλικτρο New που 
βρίςκεται πάνω αριςτερά ςτο παράκυρο εργαςίασ του προγράμματοσ. Σότε δθμιουργείται 
ζνα καινοφριο λευκό φφλλο εργαςίασ. Μποροφμε αν κζλουμε να δθμιουργιςουμε ζνα 
ακριβζσ αντίγραφο του αρχικοφ πίνακα, ϊςτε να εργαςτοφμε πάνω ςε αυτόν χωρίσ να 
διαγράψουμε τα ςτοιχεία που υπάρχουν πάνω ςε αυτό. Αυτό γίνεται από τθν καρτζλα Page 
με τθν επιλογι Duplicate Page όπωσ φαίνεται και ςτθν παρακάτω εικόνα. 
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Αν κζλουμε να επιςτρζψουμε ςτον προθγοφμενο πίνακα, κάτω αριςτερά – ςε μία 
οριηόντια μπάρα - δθμιουργοφνται μικρογραφίεσ από τουσ εικονικοφσ πίνακεσ που ζχουμε 
δθμιουργιςει με αφξοντα αρικμό κακενόσ από αυτοφσ. Κάνοντασ κλικ με το ποντίκι πάνω 
ςε ζνα από αυτοφσ, ανοίγουμε ζνα προθγοφμενο πίνακα. Ζτςι ζχουμε τθν δυνατότθτα να 
προςκζςουμε ι να αφαιρζςουμε ςτοιχεία από αυτόν, είτε εργαηόμενοι πάνω ςτον 
πραγματικό πίνακα, είτε μζςω του υπολογιςτι χρθςιμοποιϊντασ τα εργαλεία που 
βρίςκονται κάτω αριςτερά, όπωσ κα κάναμε με το πρόγραμμα ηωγραφικισ paint των 
windows. 

Επειδι αν ζχουμε χρθςιμοποιιςει – δθμιουργιςει πολλοφσ εικονικοφσ πίνακεσ, δεν 
είναι εφκολο να κυμόμαςτε τι ζχουμε γράψει ςε κάκε ζνα από αυτοφσ, το πρόγραμμα μασ 
δίνει τθν δυνατότθτα πιζηοντασ το πλικτρο που δείχνει ζνα πίνακα 2x3 και 
βρίςκεται κάτω αριςτερά να δοφμε τουσ πίνακεσ ςε μικρογραφίεσ. 

 
Επίςθσ ζχουμε τθν δυνατότθτα να χρθςιμοποιιςουμε το πρόγραμμα και για τθν 

προβολι ιςτοςελίδων κακϊσ περιλαμβάνει και ζνα internet browser. Αυτό γίνεται κάνοντασ 
κλικ ςτο εικονίδιο που δείχνει μία μικρογραφία τθσ γθσ, και βρίςκεται κάτω αριςτερά, όπωσ 
μποροφμε να δοφμε ςτθν παρακάτω εικόνα. το πάνω μζροσ βρίςκεται θ γραμμι 
διευκφνςεωσ και θ λειτουργία του είναι παρόμοια με οποιονδιποτε internet browser 
ζχουμε μάκει να χρθςιμοποιοφμε. 

 

Μζςω του προγράμματοσ Meeting Point ςτθν διάρκεια μιασ τθλεδιάςκεψθσ, 
ζχουμε τθν δυνατότθτα να χρθςιμοποιιςουμε το πρόγραμμα e-beam με τθν επιλογι μζςα 
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από το Meeting Point “launch external application”. Σο πρόγραμμα όμωσ e-beam μασ δίνει 
τθν δυνατότθτα να το χρθςιμοποιιςουμε και αυτόνομα μζςω του server που περιλαμβάνει. 

Η ενεργοποίθςθ του server είναι πολφ απλι και κα τθν εξθγιςουμε αμζςωσ. Αφοφ 
ανοίξουμε το πρόγραμμα πθγαίνουμε ςτθν καρτζλα Meeting (όπωσ φαίνεται και ςτθν 
παρακάτω εικόνα) και επιλζγουμε share meeting… 

 

Σο ίδιο μποροφμε να κάνουμε και από το πλικτρο ςυντόμευςθσ που βρίςκεται ςτθν 
οριηόντια μπάρα εργαλείων ςτο πάνω μζροσ του παρακφρου του προγράμματοσ. 
Επιλζγοντάσ το, ανοίγει ζνα καινοφργιο παράκυρο διαλόγου ςαν αυτό που φαίνεται ςτθν 
παρακάτω εικόνα. 

τθν καρτζλα αυτι, κα πρζπει να δϊςουμε ζνα όνομα για τθν ςυνεδρία μασ, το 
οποίο καλό είναι να είναι κάτι που να τθ χαρακτθρίηει. Επίςθσ μποροφμε να δϊςουμε και 
μερικά επιπλζον ςτοιχεία, αν πρόκειται να προβάλουμε μζςω κάποιου online directory για 
να είναι ποιο εφκολθ θ αναγνϊριςι τθσ από τα άτομα που κα κζλουν να τθν 
παρακολουκιςουν. Αν πρόκειται να τθν εγγράψουμε ςε κάποιο online directory κα πρζπει 
να τςεκάρουμε και τθν επιλογι δίπλα από το όνομα τθσ ςυνεδρίασ - publish meeting name. 

 

Μποροφμε να ορίςουμε και κωδικό πρόςβαςθσ για τα άτομα που κα κζλουν να τθν 
παρακολουκιςουν – ο οποίοσ κα είναι κοινόσ για όλουσ. Αυτό γίνεται τςεκάροντασ τθν 
επιλογι use Password που βρίςκεται περίπου ςτο κζντρο του παρακφρου, και δίνουμε τον 
κωδικό που κζλουμε. τθν ςυνζχεια επιλζγουμε αν κα χρθςιμοποιιςουμε ςαν server τον 
ίδιο υπολογιςτι που ζχει και το πρόγραμμα ι κάποιον άλλο server από τθν εταιρία e-beam. 
τθν περίπτωςθ που χρθςιμοποιιςουμε τον ίδιο υπολογιςτι ζχουμε τθν δυνατότθτα να 
ορίςουμε και το port που κα χρθςιμοποιιςουμε. (το port 80 που χρθςιμοποιεί εξ οριςμοφ 
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το πρόγραμμα δουλεφει κανονικά, κακϊσ δεν ζρχεται ςε διζνεξθ με κάποιο άλλο 
πρόγραμμα που να χρθςιμοποιεί το ςυγκεκριμζνο port ςτθν διαμόρφωςθ που ζχει ο 
υπολογιςτισ μασ). 

Εάν επιλζξουμε ζνα server από τθν εταιρία e-beam τότε δεν ζχουμε τθν δυνατότθτα 
να χρθςιμοποιιςουμε τον internet browser. 

Σζλοσ πατάμε το πλικτρο share ςτο κάτω μζροσ του παρακφρου και είμαςτε 
ζτοιμοι. 

Για να ςυνδεκεί κάποιοσ και να παρακολουκιςει ότι γράφουμε ςτο whiteboard δεν 
ζχει παρά να ανοίξει το πρόγραμμα προβολισ ιςτοςελίδων που χρθςιμοποιεί και να 
πλθκτρολογιςει τθν IP διεφκυνςθ του υπολογιςτι μασ ι το DNS όνομα του. 
ΠΡΟΟΧΗ: Στον υπολογιςτι του client κα πρζπει να υπάρχει εγκατεςτθμζνθ θ εικονικι 
μθχανι τθσ java ζκδοςθσ 5 ι ανώτερθσ. 

Μποροφμε να ςυνδεκοφμε και εμείσ ςε κάποια ςυνεδρία μζςω του προγράμματοσ. 
Με τθν επιλογι join meeting ανοίγει το παρακάτω παράκυρο διαλόγου το οποίο μασ 
επιτρζπει να επιλζξουμε κάποια από τισ ςυνεδρίεσ που είναι ενεργζσ. Αν θ ςυνεδρία 
χρθςιμοποιεί κάποιο άλλο server ζχουμε τθν δυνατότθτα να τον προςκζςουμε κάνοντασ 
κλικ ςτο πλικτρο που βρίςκεται δεξιά οπότε ανοίγει το παράκυρο διαλόγου που βλζπουμε 
ςτθν παρακάτω εικόνα ςτο κζντρο, και θ οποία μασ επιτρζπει να δοφμε τουσ server που 
ζχουμε ορίςει κακϊσ και το port που αυτοί χρθςιμοποιοφν. Κάνουμε κλικ ςτο πλικτρο add 
και δίνουμε τα ςτοιχεία για τον νζο server. 

 

3.1.6.b Ρυθμύςεισ του προγρϊμματοσ 

Αρχικά κα πρζπει να ορίςουμε τθν κφρα επικοινωνίασ τθσ ςυςκευισ με τον 
υπολογιςτι. Ανοίγουμε τθν καρτζλα Tools (βλζπε παρακάτω εικόνα) και επιλζγουμε 
Detect.  
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Θα ανοίξει ζνα καινοφργιο παράκυρο διαλόγου ςαν αυτό που φαίνεται ςτθν 
παρακάτω εικόνα ςτο οποίο μποροφμε να επιλζξουμε, είτε τθν αυτόματθ εφρεςθ τθσ 
κφρασ, είτε χειροκίνθτα να τθν ορίςουμε εμείσ. Καλφτερο είναι να ορίςουμε εμείσ τθν κφρα, 
και επιλζγουμε COM 2, γιατί ςε αυτι τθν κφρα ζχουμε ςυνδζςει τθν ςυςκευι. 

 

τθν ςυνζχεια κα πρζπει να ορίςουμε το μζγεκοσ του πίνακα (whiteboard) που 
πρόκειται να χρθςιμοποιιςουμε για προβολι μζςω του προγράμματοσ. Σο πλάτοσ του 
ορίηεται αυτόματα, από τθν απόςταςθ που ζχουμε τοποκετιςει τουσ δφο δζκτεσ επάνω ςτο 
whiteboard, το μόνο που μζνει να ορίςουμε είναι το φψοσ. Για το ςκοπό αυτό πάλι από τθν 
καρτζλα Tools επιλζγουμε Calibrate Capture Area… κα ανοίξει τότε το παρακάτω 
παράκυρο διαλόγου, και το μόνο που ζχουμε να κάνουμε, είναι να πιζςουμε με ζνα 
μαρκαδόρο το κατϊτερο μζροσ ςτον πίνακα (whiteboard) που κζλουμε να ςυμπεριλάβουμε 
ωσ επιφάνεια εργαςίασ μασ.  

 

Όταν ορίςουμε αυτό το ςθμείο κα εμφανιςτεί ζνα παράκυρο επιβεβαίωςθσ (αν 
αυτό είναι το φψοσ του πίνακα που κζλουμε να χρθςιμοποιιςουμε) ςτο οποίο απαντάμε 
κετικά. 

Μία άλλθ επιλογι που μασ δίνει το πρόγραμμα e-beam είναι να ορίςουμε το πάχοσ 
αλλά και το χρϊμα που κα ζχει ζνασ μαρκαδόροσ από αυτοφσ που χρθςιμοποιοφμε. 
Δθλαδι, ανεξάρτθτα από το πραγματικό πάχοσ γραφισ και χρϊματοσ, ενόσ μαρκαδόρου, 
ζχουμε τθν δυνατότθτα να ορίςουμε διαφορετικό, (και μάλιςτα να αλλάξουμε αυτά τα 
μεγζκθ και να εφαρμόςουμε τισ αλλαγζσ αυτζσ ςε οποιοδιποτε χρονικι ςτιγμι αν 
ενεργοποιιςουμε τθν επιλογι Apply to previous strokes).  
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Οι υπόλοιπεσ ρυκμίςεισ του προγράμματοσ βρίςκονται ςτθν καρτζλα Tools -> Setup 
και κα τισ αναλφςουμε ςτισ αμζςωσ επόμενεσ ςελίδεσ. τθν πρϊτθ καρτζλα (θ οποία 
φαίνεται ςτθν παρακάτω εικόνα) του νζου παρακφρου διαλόγου που κα ανοίξει βρίςκουμε 
τισ προτιμιςεισ (preferences). 

 

File Saving: Μποροφμε να ορίςουμε αν κζλουμε για λόγουσ αςφαλείασ από 
απϊλεια να ςϊηεται ζνα αντίγραφο αςφαλείασ των εικονικϊν πινάκων που 
χρθςιμοποιοφμε, κακϊσ και το χρονικό διάςτθμα για τθν δθμιουργία ενόσ αντίγραφου. 

Επίςθσ περιλαμβάνει και αιςκθτικζσ επιλογζσ, όπωσ αν κζλουμε να εμφανίηονται 
μόνο εικονίδια, τθν ποιότθτα αναπαράςταςθσ αυτϊν που γράφουμε ςτον πίνακα, κακϊσ 
και τθν ποιότθτα των εικόνων που περιζχονται ςε κάποια παρουςίαςθ Power Point τθν 
οποία ειςάγουμε ςτον εικονικό πίνακα. 
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τθν δεφτερθ καρτζλα, image size μποροφμε να ορίςουμε τθν ανάλυςθ (ςε pixels) 
του εικονικοφ πίνακα κακϊσ και τον λόγο των πλευρϊν του, δθλαδι αν κζλουμε να είναι 
αντίςτοιχοσ με τον λόγο του πραγματικοφ πίνακα. Χρθςιμοποιώντασ μεγαλφτερθ ανάλυςθ 
βελτιώνουμε τθν αναπαράςταςθ αυτών που γράφουμε ςτον πραγματικό πίνακα, αλλά 
μπορεί να ξεφφγουμε από τα όρια τθσ οκόνθσ που χρθςιμοποιεί το ακροατιριο 
δυςχεραίνοντασ τθν παρακολοφκθςθ αυτών που γράφουμε από αυτοφσ. 

 

Web Tour: Όπωσ είπαμε και προθγουμζνωσ το πρόγραμμα περιλαμβάνει και 
internet browser και ςε αυτι τθν καρτζλα μποροφμε να ορίςουμε τθν αρχικι ςελίδα, (αν 
κζλουμε να χρθςιμοποιιςουμε κάποια διαφορετικι από τθν προεπιλεγμζνθ, ι αν κζλουμε 
να ξεκινά χωρίσ αρχικι ςελίδα use blank) κακϊσ επίςθσ και να κακαρίςουμε το ιςτορικό 
του, αν το επικυμοφμε. 
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eBeam Hardware: Εδϊ ορίηουμε αν το πρόγραμμα κα προςπακεί κάκε φορά που 
το εκκινοφμε να κοιτάξει να δει αν είναι ςυνδεδεμζνθ θ ςυςκευι με τον υπολογιςτι. Επειδι 
όπωσ αναφζραμε και παραπάνω δεν είναι δυνατόν να είναι μόνιμα ςυνδεδεμζνθ θ 
ςυςκευι με τον υπολογιςτι, καλό είναι αυτι θ επιλογι να είναι ενεργι. 

 

Σζλοσ ςτθν καρτζλα Proxy Server μποροφμε να ορίςουμε, αν χρειάηεται, τα 
ςτοιχεία για τον proxy server που κζλουμε να χρθςιμοποιιςουμε είτε να 
χρθςιμοποιιςουμε τισ ρυκμίςεισ που ζχουμε από τον Internet Explorer και αυτό γίνεται 
από το πλικτρο κάτω αριςτερά ςτθν καρτζλα με τθν ονομαςία Use IE Settings. 

3.1.6.c Διαςύνδεςη τησ ςυςκευόσ 

Σο όλο ςφςτθμα αποτελείται από δφο δζκτεσ (τον ζνα τον κεωροφμε master και τον 
άλλο slave). Ονομάηουμε master αυτόν που περιλαμβάνει δφο κφρεσ επικοινωνίασ, μία με 
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τον slave και μία με τον υπολογιςτι. H διαςφνδεςθ με τον slave γίνεται μζςω ενόσ 
καλωδίου UTP και ακροδζκτεσ RJ-45, 1 προσ 1. Η επικοινωνία του master με τον υπολογιςτι 
γίνεται μζςω ενόσ καλωδίου με ακροδζκτθ RJ-25 ςτθν μία πλευρά και ενόσ ςειριακοφ 
ακροδζκτθ RS-232 9pin ςτθν άλλθ. Ο ςειριακόσ ακροδζκτθσ περιλαμβάνει και τθν είςοδο 
τροφοδοςίασ τθσ ςυςκευισ θ οποία γίνεται μζςω ενόσ μεταςχθματιςτι. Λόγω τθσ μεγάλθσ 
απόςταςθσ ανάμεςα ςτον πίνακα και το rack που βρίςκεται ο υπολογιςτισ ζχει προςτεκεί 
μία προζκταςθ από καλϊδιο UTP με ακροδζκτεσ RJ-45, 1 προσ 1. 
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3.1.7 Ο ψηφιακόσ προτζϋκτορασ Lumens 

 

 

1) Κεφαλι κάμερασ  2) Κορμόσ κάμερασ   3) Φωτιςμόσ 
4) Οπίςκιοσ φωτιςμόσ  5) Χειρολαβι   6) Πλικτρα ελζγχου 
7) Θζςθ αποκικευςθσ τθλεχειριςτθρίου 

Η λειτουργία του ψθφιακοφ προτηζκτορα είναι πολφ απλι. Από τον χειριςτι απαιτεί τθν 
χριςθ μόνο 3 πλικτρων. Ζχει τθν δυνατότθτα παρουςίαςθσ τόςο διαφανειϊν όςων και 
κανονικϊν εντφπων ακόμθ και βιβλίων. 

 

Αρχικά ανοίγουμε τον προτηζκτορα, αυτό γίνεται με το πλικτρο 1 που φαίνεται ςτθν 
παραπάνω εικόνα και γράφει power  

τθν ςυνζχεια ανάλογα με το είδοσ χαρτιοφ (διαφάνεια ι κανονικό) επιλζγουμε το 
ανάλογο φωτιςμό το οποίο γίνεται από το πλικτρο 3 Lamp. 

Η μεγζκυνςθ ενόσ τμιματοσ του προβαλλόμενου δοκιμίου ι εικόνασ γίνεται από το 
πλικτρο 2 χρθςιμοποιϊντασ τα αντίςτοιχα βελάκια. 
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3.2 Ρυθμύςεισ του προγρϊμματοσ Meeting Point 
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Κάνοντασ δεξί κλικ με το ποντίκι επάνω ςτθν οριηόντια μπάρα του προγράμματοσ 
και επιλζγοντασ από το μενοφ που κα εμφανιςτεί ‘’properties’’ ανοίγει το παρακάτω 
παράκυρο που μασ δίνει τθν δυνατότθτα να παραμετροποιιςουμε το πρόγραμμα 
ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ μασ. 

 
Θα εξθγιςουμε τώρα κάκε μία από αυτζσ τισ καρτζλεσ αναλυτικά. 

Display 

 

 

Αναφζρεται ςτα αρχικά παράκυρα του προγράμματοσ (τθν οριηόντια μπάρα ςτο 
πάνω μζροσ τθσ οκόνθσ και ςτο παράκυρο γριγορθσ πρόςβαςθσ δεξιά ςτθν οκόνθ), αν 
κζλουμε να είναι πάντα επάνω από τα άλλα παράκυρα ι να εκκινεί το πρόγραμμα 
ελαχιςτοποιθμζνο ςτο system tray δεξιά κάτω ςτθν οκόνθ δίπλα ςτο ρολόι του ςυςτιματοσ. 

 

Όπωσ παραπάνω μόνο που αυτι θ επιλογι αναφζρεται ςτο παράκυρο του βίντεο, 
το οποίο ςτο ςυγκεκριμζνο ςφςτθμα ςτο Μοναςτιρι βρίςκεται ςε άλλθ οκόνθ (ςτθν 
πλάςμα ςυγκεκριμζνα). Αν χρθςιμοποιοφςαμε μία οκόνθ τότε κα υπιρχε λόγοσ επιλογισ 
αυτισ τθσ ιδιότθτασ. 
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Ζχοντασ αυτι τθν επιλογι ενεργι, όταν προςπακιςουμε να τερματίςουμε μία 
τθλεδιάςκεψθ, το ςφςτθμα μασ ρωτά αν πραγματικά κζλουμε να το κάνουμε αυτό. Είναι 
μία επιλογι αςφαλείασ, για να μθν τερματίςουμε μία τθλεδιάςκεψθ κατά λάκοσ. 

 

Από εδϊ επιλζγουμε τον αρικμό των οκονϊν που ζχουμε ςυνδζςει ςτο ςφςτθμα. 
Σο ςφςτθμα χρειάηεται αυτι τθν πλθροφορία για να μπορζςουμε ςτθν ςυνζχεια να 
επιλζξουμε ποια παράκυρα του προγράμματοσ κζλουμε να ανοίγουν και ςε ποια οκόνθ το 
κάκε ζνα από αυτά. 

Conversation 

 

Σο μενοφ conversation (επικοινωνία) περιλαμβάνει δφο καρτζλεσ (εικόνα και 
δεδομζνα). 
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Μετακινϊντασ το δρομζα προσ τα αριςτερά πετυχαίνουμε καλφτερθ ποιότθτα 
εικόνασ ςε βάροσ τθσ κινοφμενθσ εικόνασ, αντίκετα πθγαίνοντάσ το προσ τα δεξιά ζχουμε 
περιςςότερα καρζ το δευτερόλεπτο, αλλά με μικρότερθ ανάλυςθ εικόνασ. 

 

Επιλζγουμε τθν ποιότθτα τθσ εικόνασ του βίντεο ςτθν περίπτωςθ που κάνουμε 
broadcast. 

Normal (CIF) είναι θ καλφτερθ ποιότθτα εικόνασ που μποροφμε να ςτείλουμε, 
απαιτεί όμωσ καλι ςφνδεςθ (lan ι ADSL). 

Quarter size (QCIF) θ εικόνα δεν είναι τόςο κακαρι (εμφανίηονται περιςςότερα 
pixel ςτο περίγραμμα κινοφμενων αντικειμζνων). Χρθςιμοποιείται κυρίωσ όταν οι 
ςυμμετζχοντεσ ςτθν τθλεδιάςκεψθ χρθςιμοποιοφν ςφνδεςθ (ISDN) (πάνω από 128kb/s, ι 
όταν υπάρχουν προβλιματα με το bandwidth. 

 

Μασ επιτρζπει να επιλζξουμε το πρόγραμμα που κα διαχειρίηεται τα αρχεία που 
κζλουμε να διαμοιράςουμε ςε μία τθλεδιάςκεψθ. Χρθςιμοποιϊντασ τθν εφαρμογι του 
Meeting Point κερδίηουμε ςε υπολογιςτικι ιςχφ (γιατί καταναλϊνει λιγότερα resources) 
αλλά από τθν άλλθ επιλζγοντασ το Net meeting ζχουμε πρόςβαςθ ςε περιςςότερα 
ςτοιχεία. Επιλζγουμε ανάλογα με τισ ανάγκεσ μασ κάκε φορά. 

 

Αν κζλουμε να αλλάξουμε τθν προκακοριςμζνθ κζςθ ςτθν οποία αποκθκεφονται τα 
αρχεία που δεχόμαςτε, πατϊντασ Browse εδϊ ζχουμε τθν δυνατότθτα να ορίςουμε κάποιο 
άλλο φάκελο. 
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Όταν κατά τθν διάρκεια μιασ τθλεδιάςκεψθσ εργαηόμαςτε πάνω ςε κάποια 
εφαρμογι ενεργοποιϊντασ τθν παραπάνω επιλογι επιτρζπει ςτα υπόλοιπα μζλθ τθσ 
τθλεδιάςκεψθσ να ςυμμετζχουν ενεργά, παρά να παρακολουκοφν απλϊσ εμάσ να 
εργαηόμαςτε πάνω ςτθν εφαρμογι. 

 

 

Ενεργοποιϊντασ αυτι τθν επιλογι κατά τθν εκκίνθςθ μιασ τθλεδιάςκεψθσ ανοίγει 
πάντα από τθν αρχι και ζνα κανάλι δεδομζνων με τουσ ςυμμετζχοντεσ. Αν δεν πρόκειται να 
πραγματοποιιςουμε μεταφορά αρχείων δεδομζνων κατά τθν τθλεδιάςκεψθ που πρόκειται 
να πραγματοποιιςουμε καλό είναι για λόγουσ αςφαλείασ να το ζχουμε ανενεργό. Αν όμωσ 
πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν είναι καλφτερο να το ορίςουμε ςτο ςφςτθμα από τθν αρχι 
για να ρυκμίςουμε ανάλογα και το τείχοσ προςταςίασ του ςυςτιματόσ μασ. 

Address Book 
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τθν καρτζλα αυτι ζχουμε τθν δυνατότθτα να ορίςουμε ςτοιχεία ςχετικά με το 
βιβλίο διευκφνςεων, όπωσ τον αρικμό των τελευταίων κλιςεων που κα αποκθκεφει το 
ςφςτθμα, τθν διαδρομι (δθλαδι ςε ποιο φάκελο κα αποκθκεφονται αυτά τα ςτοιχεία, τθν 
φωτογραφία που κα ζχει μία καταχϊρθςι μασ και άλλα πράγματα που κα δοφμε 
παρακάτω αναλυτικά. 

 

Κακορίηει το μζγεκοσ τθσ μικρογραφίασ (μζγεκοσ ςε pixel) για τισ φωτογραφίεσ που 
αντιςτοιχοφμε ςτισ καταχωρίςεισ μασ ςτο βιβλίο διευκφνςεων. 

 

Ιςτορικό αρικμοφ κλιςεων που πραγματοποιικθκαν χειροκίνθτα (Με τθν επιλογι 
clear Lan, διαγράφουμε το Ιςτορικό.) 

 

Διαδρομι φακζλου ςτον οποίο αποκθκεφεται το βιβλίο διευκφνςεων. (πατϊντασ 
browse… ζχουμε τθν δυνατότθτα να ορίςουμε κάποιο άλλο path. 

 

 

Αυτζσ είναι οι φωτογραφίεσ που περιλαμβάνει το πρόγραμμα και μασ επιτρζπει να 
διαλζξουμε από αυτζσ μία για να αντιςτοιχίςουμε ςε κάποια καταχϊρθςι μασ, για τθν 
οποία δεν ζχουμε μία πραγματικι φωτογραφία να αντιςτοιχιςουμε.  
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Εδϊ ορίηουμε αν πρόκειται να εγγραφοφμε ςε κάποιο online directory (υπθρεςία 
καταλόγου) τον τφπο τθσ εγγραφισ και τον εξυπθρετθτι που κα χρθςιμοποιιςουμε. 

 

Και τζλοσ ςτο dialing options (επιλογζσ κλιςθσ) ζχουμε τθν δυνατότθτα να 
ορίςουμε ποια ςφνδεςθ δικτφου κα είναι θ αρχικι (ISDN ι Lan) κακϊσ και το bandwidth. 

Calls 

 

 

τισ ρυκμίςεισ κλίςεων ζχουμε τισ εξισ επιλογζσ. 
Αυτόματθ απάντθςθ τθσ ειςερχόμενθσ κλίςθσ όταν δεν βρίςκεται ςε κλίςθ. 
Κατά τθν διάρκεια μιασ τθλεδιάςκεψθσ να μθν μπορεί κάποιοσ να καλζςει το 

ςφςτθμα. 
ε μία αλλθλεπιδραςτικι τθλεδιάςκεψθ να επιλζξουμε τον τρόπο που κα 

ςυνδζονται οι υπόλοιποι ςυμμετζχοντεσ ςτθν τθλεδιάςκεψθ. 
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Να επιλζξουμε αν κα ακοφγεται ο ιχοσ κλίςθσ και αν ναι από ποια ζξοδο του 
υπολογιςτι. Επίςθσ να επιλζξουμε ζνα διαφορετικό ιχο κλίςθσ τόςο για τισ ειςερχόμενεσ 
κλίςεισ όςο και για τισ εξερχόμενεσ. (το αρχείο ιχου που κζλουμε να χρθςιμοποιιςουμε 
πρζπει να είναι ςε μορφι .wav) 
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3rd party viewer broadcast settings 

  
ε αυτι τθν καρτζλα βρίςκονται οι ρυκμίςεισ που μποροφμε να κάνουμε ςτο 

πρόγραμμα όταν πρόκειται να φιλοξενιςει μία τθλεδιάςκεψθ με άτομα που χρθςιμοποιοφν 
προγράμματα ςυμβατά, αλλά άλλων καταςκευαςτϊν. 

 

Αναλόγωσ τθν δυνατότθτα κωδικοποίθςθσ βίντεο τισ άλλθσ πλευράσ, ζχουμε τθν 
δυνατότθτα χριςθσ 2 codec. Η.261, Η263. (ςυνικωσ οι default ρυκμίςεισ δουλεφουν, άρα 
πρζπει να αλλάξουμε κάτι μόνο αν οι υπόλοιποι ςυμμετζχοντεσ ςτθν τθλεδιάςκεψθ 
χρθςιμοποιοφν παλαιότερα ι ειδικευμζνα ςυςτιματα τθλεδιάςκεψθσ.) 

 

Μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε κωδικό ςε μία τθλεδιάςκεψθ οπότε για να 
ςυμμετάςχει κάποιοσ ςε αυτι κα πρζπει να τον γνωρίηει. 

Επίςθσ εδϊ βρίςκονται και οι ρυκμίςεισ για τθν δθμιουργία τθλεδιάςκεψθσ. 
Μποροφμε να ορίςουμε το bandwidth (το μζγιςτο bandwidth εξαρτάται από το 

bandwidth του δικτφου που βριςκόμαςτε), τθν κωδικοποίθςθ του βίντεο αλλά και του ιχου. 
Επίςθσ κα πρζπει να ορίςουμε τθν Broadcast IP θ οποία κα πρζπει να είναι μία D κλάςθσ 
διεφκυνςθ (από 224.0.0.0 ζωσ 239.255.255.255). Επίςθσ τα ports που κα χρθςιμοποιιςει το 
πρόγραμμα για να μπορζςουμε ζτςι να ρυκμίςουμε και το τείχοσ αςφαλείασ ανάλογα. 
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User Data 

 
Μποροφμε να ειςάγουμε τα ςτοιχεία μασ, που κζλουμε να εμφανίηονται ςε αυτοφσ 

που καλοφμε , ι ςε ζνα online directory. Επίςθσ να τοποκετιςουμε και φωτογραφία μασ, 

 

Σθλεφωνικοφσ αρικμοφσ, τθν φυςικι μασ διεφκυνςθ και τθν προςωπικι μασ 
ιςτοςελίδα. 

 

Communication 

 

τθν καρτζλα communication επιλζγουμε αν κα χρθςιμοποιιςουμε τθν ςφνδεςθ 
ΙSDN ι τθν ςφνδεςθ Lan ωσ το φυςικό μζςο για τθν επικοινωνία του ςυςτιματοσ μασ με τα 
υπόλοιπα ςυςτιματα. 
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Αν πρόκειται να ςυνδεκοφμε μζςω ενόσ gatekeeper, κα πρζπει να δϊςουμε τθν 
διεφκυνςθ IP κακϊσ και το όνομα χριςτθ και τον αρικμό χριςτθ, με τον οποίο είμαςτε 
καταχωρθμζνοι ςε αυτόν. 

Telephony 

 

ε αυτι τθν καρτζλα ορίηουμε τα ςτοιχεία τθσ τθλεφωνικισ μασ ςφνδεςθσ, δθλαδι 
τθν χϊρα που βριςκόμαςτε, τον κωδικό περιοχισ, κ.α. 

Hardware 

 

Εδϊ ζχουμε τθν επιλογι να αλλάξουμε κάποιεσ ρυκμίςεισ που αφοροφν το υλικό 
μασ.  
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Audio origin: Επιλζγουμε ανάμεςα ςτο μικρόφωνο τθσ κάρτασ VCon του 
προγράμματοσ ι ενόσ εξωτερικοφ που ςυνδζεται ςτο Line In τισ κάρτασ ιχου του 
υπολογιςτι μασ. τθν περίπτωςθ που χρθςιμοποιοφμε μικρόφωνο που ςυνδζεται ςτον 
υπολογιςτι ςτο line In (όπωσ ςτθν δικιά μασ περίπτωςθ- μιασ και χρθςιμοποιοφμε ζνα 
μίκτθ ιχου για τα μικρόφωνα του ςυςτιματόσ μασ), δεν ζχουμε τθν δυνατότθτα να 
χρθςιμοποιιςουμε τισ επιλογζσ για το mixing mode. 

Σο acoustic echo canceller όταν είναι ενεργοποιθμζνο διορκϊνει το πρόβλθμα να 
ακοφει ο απομακρυςμζνοσ χριςτθσ τθν φωνι του κακϊσ αυτι περνάει από τα θχεία μασ 
ςτο μικρόφωνό μασ και επιςτρζφει ςε αυτόν. 

Automatic Gain Control. Η ενεργοποίθςι του επιτρζπει ςτον απομακρυςμζνο 
ςυνομιλθτι μασ να ακοφει με τθν ίδια ζνταςθ τθν φωνι μασ, ανεξάρτθτα τισ αποςτάςεϊσ 
μασ από το μικρόφωνο. (μζςα ςε κάποια λογικά όρια). 

Automatic Noise Suppression. Η επιλογι αυτι απομονϊνει τον περιβάλοντα 
κόρυβο, με αποτζλεςμα ο ςυνομιλθτισ μασ να μπορεί να μασ ακοφςει μόνο αν μιλάμε πολφ 
κοντά ςτο μικρόφωνο. 

 

Και τζλοσ οι ρυκμίςεισ για τθν επικοινωνία τθσ κάμερασ με το πρόγραμμα. Θα 
πρζπει να ορίςουμε το μοντζλο τθσ κάμερασ, το οποίο ςτθν δικιά μασ περίπτωςθ είναι τθσ 
εταιρίασ video labs, (μιασ και δεν υπάρχει αυτι θ επιλογι κα χρθςιμοποιιςουμε τουσ 
οδθγοφσ “other”) και τθν ςειριακι κφρα ςτθν οποία ζχουμε ςυνδζςει τθν κάμερα, θ οποία 
είναι θ COM1. 

Camera Control, το ενεργοποιοφμε ςτθν περίπτωςθ που κζλουμε ο 
απομακρυςμζνοσ ςυνομιλθτισ μασ να μπορεί να ελζγχει τθν κάμερα μασ. (κάτι τζτοιο 
προχποκζτει τθν χριςθ προγράμματοσ τθλεδιάςκεψθσ από τον ςυνομιλθτι μασ με 
δυνατότθτα ελζγχου απομακρυςμζνθσ κάμερασ). 
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3.2.1 Πραγματοπούηςη τηλεδιϊςκεψησ 

 
Για τθν πραγματοποίθςθ τθλεδιάςκεψθσ αρχικά ανοίγουμε το πρόγραμμα VCON 

Meeting Point ςυντόμευςθ του οποίου κα βροφμε ςτθν επιφάνεια εργαςίασ. Σο εικονίδιο 
του προγράμματοσ είναι αυτό που φαίνεται παρακάτω. 

 

Σο πρόγραμμα ζχει οριςτεί να δουλεφει ςε λειτουργία dual monitor, ζτςι τόςο θ 
δικιά μασ εικόνα όςο και θ εικόνα από τθν τθλεδιάςκεψθ εμφανίηονται ςτο monitor των 42 
ιντςϊν (λειτουργία picture in picture). το μόνιτορ του υπολογιςτι μποροφμε να δοφμε το 
παράκυρο ρυκμίςεων του προγράμματοσ όπωσ φαίνεται και ςτθν παρακάτω εικόνα. 

 

Για τθν πραγματοποίθςθ μιασ κλίςθσ πατάμε το πλικτρο DIALER που βρίςκεται 
πάνω αριςτερά το οποίο κα μασ ανοίξει το επόμενο παράκυρο. 

 

Επιλζγουμε τον Lan Dialer από τθν δενδροειδι διάταξθ αριςτερά και ςτο λευκό 
τετράγωνο ςτθν μζςθ του παρακφρου γράφουμε τθν IP address του υπολογιςτι που 



ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΔΙΚΣΤΩΝ 

Το σταθερό σύστημα τηλεδιϊσκεψης Meeting Point 
http://noc.uoi.gr , http://ecourse.uoi.gr   σελίδα 53 

κζλουμε να ςυνομιλιςουμε (μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε και το αρικμθτικό 
πλθκτρολόγιο που βρίςκεται δεξιά γι’ αυτό το ςκοπό – ςε περίπτωςθ που χρθςιμοποιοφμε 
τθλεχειριςτιριο για τον ζλεγχο του ςυςτιματοσ που ζχει λειτουργία mouse). ε περίπτωςθ 
που θ ςφνδεςθ δεν είναι πολφ καλι μποροφμε να μειϊςουμε το bandwidth (το μζγιςτο 
bandwidth που υποςτθρίηει το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα είναι 1536kb/s). 

Επίςθσ ζχουμε τθν δυνατότθτα να πραγματοποιιςουμε κλιςθ μόνο φωνισ αν αντί να 
πατιςουμε το DIAL πιζςουμε το πλικτρο που γράφει AUDIO CALL ONLY που βρίςκεται 
κάτω από το DIAL. 
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4 υντόρηςη 

4.1 Γενικϊ και για τα δύο ςυςτόματα 
 
Η ςυντιρθςθ και των δφο ςυςτθμάτων κα πρζπει να γίνεται ςε τακτά χρονικά 

διαςτιματα για τθν εξαςφάλιςθ τθσ απρόςκοπτθσ λειτουργίασ τουσ όταν τουσ ηθτθκεί. 
Επειδι πολλά από τα υποςυςτιματα ςτθρίηονται ςε ενζργεια που παρζχεται ςε αυτά 

μζςω ςυςςωρευτϊν κα πρζπει να υπολογίηεται ο χρόνοσ χριςθσ κάκε υποςυςτιματοσ για 
τθν ζγκαιρθ αντικατάςταςθ των ςυςςωρευτϊν πριν από το τζλοσ ηωισ τουσ, το οποίο κα 
μποροφςε να είναι και κατά τθν διάρκεια μιασ τθλεδιάςκεψθσ. 

Για τον ίδιο λόγο κα πρζπει να δίνεται ιδιαίτερθ προςοχι και ςτο ςφςτθμα 
αδιάλειπτθσ παροχισ ενζργειασ UPS που χρθςιμοποιεί το ςφςτθμα τθλεδιάςκεψθσ ςτο 
Μοναςτιρι Δουροφτθσ. 

Να αναφζρουμε εδϊ ότι θ ςυντιρθςθ κα πρζπει να γίνεται μόνο από το 
εξειδικευμζνο προςωπικό του Κζντρου Διαχείριςθσ Δικτφων του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων. 
Αναλόγωσ το πρόβλθμα κα πρζπει να ζρκετε ςε επαφι με τον κ. Ιωάννθ Χριςτου, αν 
πρόκειται για ςφςτθμα Σθλεκπαίδευςθσ ι με τον κ. Κϊςτα Γεροδιμο αν πρόκειται για 
πρόβλθμα που ζχει ςχζςθ με τθν ςυνδεςιμότθτα του ςυςτιματοσ ςτο διαδίκτυο. 

Αναλυτικά τϊρα για κάκε ςφςτθμα ζχουμε. 

4.2 υντόρηςη του Υορητού ςυςτόματοσ Σηλεδιϊςκεψησ 
 

Όπωσ αναφζραμε και παραπάνω ιδιαίτερθ προςοχι κα πρζπει να δοκεί ςτθν 
τροφοδοςία των υποςυςτθμάτων. υγκεκριμζνα το φορθτό ςφςτθμα χρθςιμοποιεί 
ςυςςωρευτζσ για το αςφρματο πλθκτρολόγιο και ποντίκι που διακζτει. Η διάρκεια ηωισ των 
ςυςςωρευτϊν του είναι 3 μινεσ ςε λειτουργία 2 ωρϊν ανά θμζρα. Χρθςιμοποιεί 8 
ςυςςωρευτζσ τφπου ΑΑ (αλκαλικζσ – όχι επαναφορτιηόμενεσ). Καλό κα είναι όταν δεν κα 
χρθςιμοποιθκεί το ςφςτθμα για αρκετό διάςτθμα (π.χ. διακοπζσ Χριςτουγζννων, καλοκαίρι) 
να αφαιροφνται. 

Η κάμερα Pan-Tilt-Zoom που διακζτει το ςφςτθμα είναι καλό κατά διαςτιματα 1 
φορά το μινα να περιςτρζφεται προσ κάκε κατεφκυνςθ για να αποφεφγονται φαινόμενα 
επικάκιςθσ ςκόνθσ ςτον μθχανιςμό κίνθςθσ τθσ κάμερασ. 

Η φορθτι κάμερα HDV τθσ Sony που ςυνοδεφει το ςφςτθμα, χρθςιμοποιεί μπαταρίεσ 
ιόντων λικίου οι οποίεσ για τθν μεγιςτοποίθςθ του χρόνου ηωισ τουσ απαιτοφν κατά 
διαςτιματα (κάκε 2 μινεσ) τθν πλιρθ εκφόρτιςθ και φόρτιςθ. 

Σζλοσ ο υπολογιςτισ HP DX6120 κα πρζπει να ελζγχεται για ενθμερωμζνεσ εκδόςεισ 
αςφαλείασ του λογιςμικοφ που χρθςιμοποιεί, τόςο για το πρόγραμμα προςταςίασ από τουσ 
ιοφσ όςο και για το λειτουργικό του ςφςτθμα. 
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4.3 υντόρηςη του ταθερού ςυςτόματοσ 
 

Σο ςτακερό ςφςτθμα αποτελείται από πολφ περιςςότερα υποςυςτιματα ςτα οποία 
κα πρζπει να δίνεται ξεχωριςτι βαρφτθτα κατά τθν διάρκεια τθσ ςυντιρθςθσ. 

Παρακάτω κα μιλιςουμε αναλυτικά για τα ςτοιχεία εκείνα που κα πρζπει να 
προςζξουμε ςε κάκε υποςφςτθμα του ςτακεροφ ςυςτιματοσ τθλεκπαίδευςθσ. 

Ο Υπολογιςτήσ του ςυςτήματοσ 

Σο λειτουργικό ςφςτθμα του υπολογιςτι είναι τα windows 2000 professional. Κατά 
τακτά διαςτιματα ο διαχειριςτισ κα πρζπει να εγκακιςτά τισ τελευταίεσ ενθμερϊςεισ τόςο 
για το λειτουργικό, όςο και για το πρόγραμμα προςταςίασ από ιοφσ που χρθςιμοποιεί. 
Επίςθσ κάκε 4 μινεσ καλό είναι να γίνεται ζνα full back up του ςυςτιματοσ (του 
λειτουργικοφ μαηί με τα εγκατεςτθμζνα προγράμματα, για αςφάλεια, αλλά και για γριγορθ 
επαναφορά του ςυςτιματοσ ςε περίπτωςθ αςτοχίασ κάποιου υποςυςτιματοσ του 
υπολογιςτι). 

το κζμα ςυντιρθςθσ, κα πρζπει να γίνεται ζνασ οπτικόσ ζλεγχοσ κατά τακτά 
χρονικά διαςτιματα, ϊςτε να διαπιςτϊνεται ότι δεν ζχει επικακίςει πολφ ςκόνθ ςτο 
εςωτερικό του κουτιοφ, ότι οι ανεμιςτιρεσ λειτουργοφν κανονικά, χωρίσ παράξενουσ 
κορφβουσ (ςε αυτι τθν περίπτωςθ αυτό είναι μία πρϊτθ ζνδειξθ αςτοχίασ των 
ανεμιςτιρων). Επίςθσ κα πρζπει να τρζχει κάποια μετροπρογράμματα για να διαπιςτϊςει 
ότι οι επιδόςεισ του υπολογιςτι δεν ζχουν μεταβλθκεί πολφ (προσ το χειρότερο) από τθν 
προθγοφμενθ φορά 

Σο ςφςτθμα περιλαμβάνει πολλά τθλεχειριςτιρια μερικά από τα οποία δεν είναι και 
τόςο αναγκαία για τθν λειτουργία του ςυςτιματοσ, αλλά οριςμζνα κρίνονται απολφτωσ 
απαραίτθτα γιατί διευκολφνουν πολφ τον χειριςμό των μθχανθμάτων. 

Αυτά είναι, το χειριςτιριο για τισ κάμερεσ και το τθλεχειριςτιριο για τον ψθφιακό 
προτηζκτορα. Οι ςυςςωρευτζσ που χρθςιμοποιοφνται είναι διαςτάςεωσ ΑΑΑ και θ διάρκεια 
ηωισ τουσ είναι περιςςότερθ του ενόσ χρόνου. 

Επίςθσ τα αςφρματα μικρόφωνα sennheiser χρθςιμοποιοφν ςυςςωρευτζσ 9Volt θ 
διάρκεια των οποίων εξαρτάται από τθν χριςθ τουσ. Η κατάςταςθ των ςυςςωρευτϊν 
αυτϊν μπορεί να ελεγχκεί από το ενςωματωμζνο κφκλωμα ελζγχου που ζχουν τα 
μικρόφωνα. 

 

Επίςθσ επιβάλλεται και κακαριςμόσ των μικροφϊνων για να διατθριςουν τθν υψθλι 
απόδοςι τουσ. τα αςφρματα μικρόφωνα αυτό που πρζπει να κάνουμε είναι να 
αφαιρζςουμε το αφρϊδεσ υλικό που βρίςκεται ςτο πάνω μζροσ του μικροφϊνου και να το 
κακαρίςουμε με πίεςθ αζρα (και απλόσ αν αφαιρζςουμε τθν ςυςςωρευμζνθ ςκόνθ κα 
ζχουμε αποτζλεςμα). Για να αφαιρζςουμε το αφρϊδεσ υλικό, κα πρζπει να ξεβιδϊςουμε 
τθν κορυφι του μικροφϊνου κατά τθν φορά των δεικτϊν του ρολογιοφ. 

Ο μίκτθσ ιχου του ςυςτιματοσ απαιτεί κατά διαςτιματα ςυντιρθςθ θ οποία κα 
πρζπει να περιλαμβάνει τθν μεταβολι των ρυκμίςεων των λογαρικμικϊν ποτενςιόμετρων, 
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κακϊσ αυτά ζχουν τθν τάςθ να χάνουν τισ αγϊγιμεσ ιδιότθτζσ τουσ εξαιτίασ τισ ςκόνθσ που 
επικάκεται πάνω ςε αυτά. Μετακινϊντασ τα ανά τακτά διαςτιματα αποφεφγουμε τθν 
επικάκιςθ ςκόνθσ πάνω ςε αυτά. 

Αν και ο χϊροσ που βρίςκεται το ςτακερό ςφςτθμα τθλεκπαίδευςθσ δεν ζχει 
προβλιματα ςκόνθσ κα πρζπει μία φόρα ςτουσ 6 μινεσ να γίνεται κακαριςμόσ του rack με 
τθν χριςθ θλεκτρικισ ςκοφπασ. Επίςθσ κα πρζπει να ελζγχεται ο χϊροσ αλλά και το rack 
ιδιαίτερα για τυχόν φπαρξθ υγραςίασ ςτον χϊρο. ε μία τζτοια περίπτωςθ ςυνίςταται ο 
τακτικόσ αεριςμόσ τθσ αίκουςασ και αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ ςτο ςφςτθμα κζρμανςθσ 
που διακζτει. 

Για τον φόβο υγραςίασ κα πρζπει και θ οκόνθ προβολισ του προτηζκτορα που 
βρίςκεται πάνω από τον λευκό πίνακα να ξετυλίγεται και να τυλίγεται τουλάχιςτον μία 
φορά το μινα. 

Αν υπάρχουν βιντεοκαςζτεσ είτε γραμμζνεσ είτε άγραφεσ κα πρζπει να 
τοποκετοφνται ςτο βίντεο και να γίνει μία πλιρθ επαναδίπλωςθ τθσ καςζτασ μία φορά το 
χρόνο. 

Κακϊσ θ χριςθ του ςυςτιματοσ δεν είναι ςε κακθμερινι βάςθ κα πρζπει μία φορά 
το μινα, ανεξάρτθτα από τθν χριςθ τθσ αίκουςασ να γίνεται μία δοκιμαςτικι 
τθλεδιάςκεψθ μιασ ϊρασ με το φορθτό ςφςτθμα ςτθν διάρκεια τθσ οποίασ να γίνεται χριςθ 
όλων των υποςυςτθμάτων για τθν ανίχνευςθ τυχϊν βλαβϊν ι δυςλειτουργιϊν των δφο 
ςυςτθμάτων. 

Η ςυντιρθςθ του υπολογιςτι περιλαμβάνει τθν ανανζωςθ του προγράμματοσ 
προςταςίασ από ιοφσ του τοίχουσ προςταςίασ και του λειτουργικοφ ςυςτιματοσ. Επίςθσ κα 
πρζπει να γίνεται ζλεγχοσ μία φορά τον μινα για ανανεωμζνεσ εκδόςεισ των 
προγραμμάτων υποςτιριξθσ των hardware υλοποιιςεων του ςυςτιματοσ. Αυτά είναι: το 
πρόγραμμα τθσ εταιρίασ e-beam για τον θλεκτρονικό πίνακα, το πρόγραμμα τθσ εταιρίασ 
Kramer http://www.kramerelectronics.com/ για τον ζλεγχο του audio/video matrix και το 
πρόγραμμα meeting point http://www.vcon.com/ τθσ εταιρίασ VCON 

 

http://www.kramerelectronics.com/
http://www.vcon.com/
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5 Ευρετόριο Όρων 
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6 Λεξικό Όρων 

 BNC Σφποσ βφςματοσ που χρθςιμοποιείται ςε επαγγελματικζσ ςυςκευζσ. Διακζτει 
μθχανιςμό αςφάλιςθσ (πρζπει να περιςτραφεί μιςι ςτροφι δεξιόςτροφα) για να 
εφαρμόςει με τθν κθλυκι επαφι και αυτό εξαςφαλίηει τθν ςτακερότθτα τθσ ςφνδεςθσ 
μεταξφ των ςυςκευϊν. 

 

 CIF (Common Intermediate Format), χρθςιμοποιείται για να ζχουμε ζνα ςτάνταρτ 
για τθν οριηόντια και κάκετθ ανάλυςθ ςτθν ακολουκία εικονοςτοιχείων YCbCr ςθμάτων 
βίντεο. Σο πρωτόκολλο H.261 το περιλαμβάνει. Οι αναλφςεισ για τα διάφορα είδθ CIF 
φαίνονται ςτο παρακάτω πίνακα. 

Ονομαςία  quarter normal Full CIF  

Μορφή SQCIF QCIF CIF 4CIF 16CIF 

Ανάλυςη βίντεο 128x96 176x144 352x288 704x576 1408x1152 

 

 Component Με αυτι τθν διαςφνδεςθ πετυχαίνουμε τθν καλφτερθ μεταφορά 
εικόνασ (αρκεί να τθν υποςτθρίηουν οι δφο ςυςκευζσ) 

      

Y = Luminance, Pb = Chrominance 1, Pr = Chrominance 2 

 Composite Προςφζρει βαςικι ποιότθτα εικόνασ, κακϊσ ολόκλθρθ θ πλθροφορία 
μεταφζρεται από ζνα ακροδζκτθ (το εξωτερικό είναι γείωςθ). υνικωσ το βφςμα ζχει 
κίτρινο χρϊμα για να αποφεφγεται ςφγχυςθ με τα βφςματα του ιχου. Κυριότερθ μορφι 
βφςματοσ που χρθςιμοποιείται είναι RCA και BNC. 
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 RJ-45, RJ-25 Σφποσ διαςφνδεςθσ που χρθςιμοποιείται κυρίωσ ςτισ επικοινωνίεσ, 
(φωνισ ι δεδομζνων). Σο RJ-25 κυρίωσ για φωνι και το RJ-45 για δίκτυα δεδομζνων. 

 

τθν παραπάνω εικόνα βλζπουμε ζνα RJ-45 το οποίο διαφζρει από το RJ-25 ςτον 
αρικμό τον PIN (8 πρϊτο και 6 για το δεφτερο). Σα ςυνθκιςμζνα τθλεφωνικά καλϊδια 
μπορεί να ζχουν μόνο 2 ακροδζκτεσ ςυνδεδεμζνουσ, ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ 4). 

 RS-232 ειριακό Πρωτόκολλο Επικοινωνίασ. Χρθςιμοποιείται 1 καλϊδιο για 
εκπομπι δεδομζνων, 1 για λιψθ και θ Γείωςθ. Η αποςτολι των δεδομζνων γίνεται 
αςφγχρονα με ςυγκεκριμζνο ρυκμό. 

 

 RS-232 Null Modem Χρθςιμοποιείται ςτθν επικοινωνία του Matrix switcher VP-84 
με τον υπολογιςτι. Για τθν καταςκευι ενόσ τζτοιου καλωδίου χρθςιμοποιοφμε το 
παρακάτω διάγραμμα. 

 

Αν χρθςιμοποιοφμε κωρακιςμζνο καλϊδιο τότε κα πρζπει να ςυνδζςουμε τθν 
κωράκιςθ και με τον ακροδζκτθ 5. 

 S-Video Είναι καλφτερθ μορφι διαςφνδεςθσ για μετάδοςθ αναλογικοφ ςιματοσ 
(από το composite) εικόνασ ανάμεςα ςε δφο ςυςκευζσ. Σο βφςμα που χρθςιμοποιείται 
αποτελείται από 4 ακροδζκτεσ. Πολλζσ φορζσ –ειδικότερα ςε κάρτεσ γραφικϊν 
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υπολογιςτϊν- μπορεί να περιλαμβάνει 7 ακροδζκτεσ. Οι υπόλοιποι 3 ακροδζκτεσ 
χρθςιμοποιοφνται από τον καταςκευαςτι τθσ κάρτασ και εξυπθρετοφν διαφορετικζσ 
ανάγκεσ κάκε φορά (μπορεί π.χ. να είναι για ζξοδο ιχου).  

                  

Pin 1 GND Ground (Y) Pin 3 Y Intensity (Luminance) 

Pin 2 GND Ground (C) Pin 4 C Color (Chrominance 
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