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1. Εισαγωγή 

1.1. Σύντομη περιγραφή 

Μέσω των υπηρεσιών βίντεο και ζωντανών μεταδόσεων του ΠΣΔ που βρίσκεται στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση http://vod-new.sch.gr δίνεται η δυνατότητα στην 

εκπαιδευτική κοινότητα του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ), ανάρτησης, 

αναπαραγωγής βίντεο, καθώς και ένα μεγάλο πλήθος προσωποποιημένων 

υπηρεσιών.  

 

 

Εξελιγμένες Υπηρεσίες Βίντεο κατά Απαίτηση 

Η υπηρεσία προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σύστημα προβολής και διαχείρισης 

ψηφιακού υλικού όπως και ένα σύνολο προσωποποιημένων λειτουργιών για τα μέλη 

του ΠΣΔ. Λειτουργίες που περιλαμβάνει η υπηρεσία είναι η ανάρτηση ψηφιακού 

υλικού από χρήστες του ΠΣΔ, η αναζήτηση ενός ψηφιακού υλικού μέσω 

μεταδεδομένων (Dublin core), η προβολή επιλεγμένων ή δημοφιλών ψηφιακών 

υλικών, νέα & ανακοινώσεις ή σχετικό βίντεο της ημέρας, ένα σύστημα αξιολόγησης 

υλικού και προβολής του υλικού με υψηλότερη αξιολόγηση από τα πιστοποιημένα 

μέλη του ΠΣΔ, διάφορες προσωποποιημένες υπηρεσίες όπως ομάδες, λίστες, 

αγαπημένα, το δικαίωμα σχολιασμού του υλικού από χρήστες του ΠΣΔ, ο 

διαμοιρασμός ψηφιακού υλικού σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), η 

τοπική αποθήκευση ψηφιακού υλικού ή ενσωμάτωση σε προσωπικές ιστοσελίδες 

και ιστολόγια (blogs) και η κατηγοριοποίηση ψηφιακού υλικού. 

Επίσης μεγάλη έμφαση έχει δοθεί στην διευκόλυνση ανάρτησης υλικού καθώς και 

στην παρακολούθηση από όσο το δυνατόν περισσότερες σταθερές και φορητές 

υπολογιστικές συσκευές όπως κινητά τηλέφωνα και ταμπλέτες (tablets) διαφόρων 

λειτουργικών συστημάτων, υποστηρίζοντας αναλύσεις υψηλής ευκρίνειας (HD).  Στις 

http://vod-new.sch.gr/
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εξελιγμένες υπηρεσίες βίντεο αξιοποιούνται πρότυπα και τεχνολογίες τελευταίας 

γενιάς, στην κωδικοποίηση των βίντεο  καθώς και στην αναπαραγωγή τους (HTML5). 

Στο παρών εγχειρίδιο παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά για την χρήση της 

υπηρεσίας, οι ρόλοι και δικαιώματα χρηστών, οι διάφορες επιλογές χρηστών, η 

αναπαραγωγή και ανάρτηση υλικού όπως και οι προσωποποιημένες υπηρεσίες που 

προσφέρει η υπηρεσία. 

1.2. Βασικά χαρακτηριστικά 

Ενδεικτικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας είναι τα παρακάτω: 

o Κάθε μέλος του ΠΣΔ μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλο το διαθέσιμο υλικό 

o Όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα ανάρτησης υλικού στην υπηρεσία 

o Όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα σχολιασμού των διαθέσιμων βίντεο 

o Όλα τα πιστοποιημένα μέλη έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις 

προσωποποιημένες λειτουργίες της υπηρεσίας 

o Δυνατότητα προβολής της υπηρεσίας σε δυο γλώσσες (Ελληνικά & Αγγλικά) 

o Δυνατότητα αναζήτησης στο σύνολο των διαθέσιμων βίντεο 

o Δυνατότητα δημιουργίας και συμμετοχής σε ομάδες βίντεο 

o Δυνατότητα δημιουργίας λιστών αναπαραγωγής 

o Δυνατότητα Δημιουργίας Εκπαιδευτικών Καναλιών 
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2. Ρόλοι και δικαιώματα χρηστών 
Οι ρόλοι χρήσης της πλατφόρμας διαχωρίζονται σε τρείς κατηγορίες σύμφωνα με τα 

δικαιώματα του ρόλου, παρακάτω περιγράφονται οι ρόλοι και ο σκοπός αυτών 

2.1. Μη συνδεδεμένος χρήστης 

Ο μη συνδεδεμένος χρήστης (επισκέπτης) έχει δικαιώματα προβολής του υλικού 

που είναι ανοικτό σε όλο το κοινό. 

2.2. Συνδεδεμένος χρήστης – μαθητής  

Ο συνδεδεμένος χρήστης στο επίπεδο μαθητή, έχει δικαιώματα σχολιασμού, 

βαθμολόγησης του υλικού, σχολιασμού υλικού, προσωποποιημένων 

λειτουργιών υπηρεσίας, αναζήτησης υλικού και διαμοιρασμό υλικού σε μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης. 

2.3. Συνδεδεμένος χρήστης – εκπαιδευτικός ή σχολική μονάδα 

Ο συνδεδεμένος χρήστης (εκπαιδευτικός ή σχολική μονάδα) έχει πρόσβαση σε 

όλες τις λειτουργίες που προσφέρει η πλατφόρμα. 
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3. Επιλογές χρηστών 

3.1. Παρουσίαση κεντρικής/αρχικής σελίδας 

Η αρχική ιστοσελίδα της πλατφόρμας αποτελείται από τέσσερις βασικές ενότητες 

πλοήγησης και ακόμα τέσσερις βοηθητικές  (βλ. Εικόνα 1). Στην αρχική σελίδα 

μπορούμε να πλοηγηθούμε ανάμεσα στα βίντεο που έχουν ταξινομηθεί σε 

‘Πρόσφατα’, ‘Δημοφιλή’ και ‘Επιλεγμένα’ (6). 

 

Εικόνα 1 – Αρχική Σελίδα Υπηρεσιών Βίντεο 

Σημείωση: Στην περίπτωση που σε κάποιο υλικό έχει αποδοθεί ‘Σχετική Ημέρα’ το 

υλικό θα προβάλλεται  την συγκεκριμένη ημερομηνία ακριβώς πάνω από τις 

ανακοινώσεις (βλ. Εικόνα 1α) 

 

Εικόνα 1α – Βίντεο της Ημέρας 
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Οι βασικές ενότητες που περιλαμβάνει η αρχική σελίδα είναι: 

o Αρχικό μενού πλοήγησης (1) – Βασικό μενού πλοήγησης 

o Βασικές Καρτέλες (Πρόσφατα – Δημοφιλή – Επιλεγμένα) των βίντεο 

που έχουν αναρτηθεί (6) 

o Ανακοινώσεις και νέα της πλατφόρμας (5) 

o Βοηθητικό Μενού Υποσέλιδου (7) 

Οι βοηθητικές ενότητες της αρχικής σελίδας είναι οι εξής: 

o Αναζήτηση στην πλατφόρμα (4) 

o Επιλογή γλώσσας (2) 

o Είσοδος στην πλατφόρμα (3) 

o Και Σύνδεση με κοινωνικά δίκτυα (social media) (8) 

 

 

3.2. Παρουσίαση μενού  

Το κεντρικό μενού της πλατφόρμας διαθέτει τέσσερις κατηγορίες πλοήγησης στην 

υπηρεσία (βλ. Εικόνα 2). Την ‘Αρχική’ (1) όπου παραπέμπει στην αρχική σελίδα της 

υπηρεσίας, το ‘Κατηγορίες’ (2) που παραπέμπει στις διάφορες κατηγορίες βίντεο 

σύμφωνα με τις προεπιλεγμένες κατηγορίες βίντεο της υπηρεσίας, το ‘Ομάδες’ (3) 

που παραπέμπει στις ομάδες που έχουν δημιουργηθεί από χρήστες και τέλος το 

‘Θεματικά κανάλια’ (4) όπου περιγράφει την ενότητα θεματικών καναλιών των 

χρηστών. 

Εικόνα 2 – Βασικό Μενού Υπηρεσίας 

Το μενού κατηγορίες περιέχει βίντεο της πλατφόρμας ταξινομημένα σύμφωνα με την 

κατηγορία του κάθε βίντεο (βλ. Εικόνα 3). Για να εισέλθετε σε κάποια κατηγορία 

βίντεο θα πρέπει να επιλέξετε το μενού ‘Κατηγορίες’ (1) και στην ‘Επιλογή 

κατηγορίας’ (2) την κατάλληλη κατηγορία, μετέπειτα πατήστε το κουμπί ‘Εφαρμογή’ 

(3). Το μενού ‘Θεματικά Κανάλια’ (4) μας παραπέμπει στην ιστοσελίδα των 

θεματικών καναλιών όπου βρίσκετε υπό κατασκευή. 
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Εικόνα 3 – Μενού Κατηγορίες 

 

3.3. Διγλωσσία 

Η πλατφόρμα Εξελιγμένων Υπηρεσιών Βίντεο παρέχει μετάφραση σε δύο γλώσσες. 

Η αλλαγή γλώσσας στην πλατφόρμα γίνεται από την κεφαλίδα της πλατφόρμας σε 

οποιαδήποτε μενού επιλέγοντας Ελληνικά (1) ή Αγγλικά (2) (English) (βλ. Εικόνα 4) 

 

Εικόνα 4 – Αλλαγή Γλώσσας 

3.4. Μενού Υποσέλιδου 

Στο κάτω μέρος της πλατφόρμας βρίσκεται το βοηθητικό μενού υποσέλιδου (βλ. 

Εικόνα 5). Σε αυτό υπάρχουν διάφοροι σύνδεσμοι σε βοηθητικές ιστοσελίδες της 

πλατφόρμας όπως οι ‘Όροι Χρήσης’ (2) και τα ‘Στατιστικά Στοιχεία’ (6) αυτής. Πιο 

αναλυτικά: 

 

Εικόνα 5 – Βοηθητικό Μενού Υποσέλιδου 
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 ‘Σχετικά’ (1) – Σχετικές πληροφορίες για την πλατφόρμα Εξελιγμένων 

Υπηρεσιών Βίντεο του ΠΣΔ όπως και για τις Τεχνολογίες που 

χρησιμοποιήθηκαν για την Υλοποίηση αυτής. 

 ‘Επικοινωνία’ (2) – Επικοινωνία με την ομάδα Υποστήριξης της Υπηρεσίας 

 ‘Όροι χρήσης’ (3) – Οι Όροι Χρήσης της Υπηρεσίας 

 ‘Οδηγίες χρήσης’ (4) – Οι αναλυτικές οδηγίες για την χρήση της Υπηρεσίας 

 ‘Αναφορά προβλήματος’ (5) – Η Αναφορά Προβλήματος που αφορά την 

Υπηρεσία (Για πιστοποιημένους χρήστες) 

 ‘Στατιστικά’ (6) – Τα στατιστικά στοιχεία χρήσης της Υπηρεσίας 

 

3.5. Ανακοινώσεις & Βίντεο της Ημέρας 

Στην δεξιά στήλη της ιστοσελίδας της υπηρεσίας στην αρχική σελίδα βρίσκονται δύο 

ενότητες ανάρτησης νέων της Υπηρεσίας. Η μία αφορά το ‘Βίντεο της Ημέρας’ και 

παρουσιάζει ένα προτεινόμενο Βίντεο για την συγκεκριμένη ημερομηνία όπου 

προβάλετε και έχει αναρτηθεί από χρήστες της υπηρεσίας και η δεύτερη τις 

‘Ανακοινώσεις’ της Υπηρεσίας που αφορά στις διάφορες ανακοινώσεις της 

Υπηρεσίας (βλ Εικόνα 6). 

 

Εικόνα 6 – Ανακοινώσεις & Βίντεο ημέρας 

3.6. Σύνδεση 

Η σύνδεση στην Υπηρεσία των πιστοποιημένων χρηστών γίνεται μέσω της επιλογής 

στο δεξί μέρος της επικεφαλίδας της ιστοσελίδας (βλ. Εικόνα 7).  Δικαίωμα εισόδου 

στην Υπηρεσία έχουν όλοι οι πιστοποιημένοι χρήστες του ΠΣΔ (δικαίωμα ανάρτησης 

έχουν οι συνδεδεμένοι χρήστες εξαιρουμένων των μαθητών).  

 

Εικόνα 7 – Είσοδος στην Υπηρεσία 
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Επιλέγοντας το Είσοδος στην επικεφαλίδα της ιστοσελίδας μεταφερόμαστε στην 

Κεντρική Υπηρεσία Πιστοποίησης του Πανελλήνιου Σχολικού  

 

Εικόνα 8 – Κεντρική Υπηρεσία Πιστοποίησης 

3.7. Ανάρτηση Περιεχομένου 

Η Ανάρτηση ενός Βίντεο στην Υπηρεσία γίνετε από την επιλογή ‘Ανάρτηση’ που 

βρίσκετε στην κεφαλίδα της Υπηρεσίας δίπλα στην ‘Αναζήτηση’ (βλ. Εικόνα 9). 

 

Εικόνα 9 – Ανάρτηση Περιεχομένου 

Στην συνέχεια ο Πιστοποιημένος Χρήστης θα πρέπει να ακολουθήσει τέσσερα 

βήματα για την ολοκλήρωση της ανάρτησης του περιεχομένου που επιθυμεί (βλ. 

Εικόνα 10). 

Σημείωση: Η επιλογή ανάρτησης ψηφιακού υλικού αφορά μόνο τους 

συνδεδεμένους χρήστες με (δικαίωμα ανάρτησης έχουν οι συνδεδεμένοι χρήστες 

εξαιρουμένων των μαθητών) 
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Εικόνα 10 – Ανάρτηση Περιεχομένου βήμα 1ο 

Υποσημείωση: Οι μόνες επιτρεπόμενες επεκτάσεις αρχείων προς ανάρτηση είναι 

οι εξής: WMV, FLV, MP4, MOV, AVI και MP3 για αρχεία ήχου, Επίσης το μέγιστο 

επιτρεπόμενο όριο αρχείων προς ανάρτηση είναι το 1GB ανά αρχείο. 

3.8. Αναζήτηση 

Η αναζήτηση περιεχομένου στην υπηρεσία γίνεται μέσω του πλαισίου αναζήτησης 

που βρίσκετε στο κεντρικό μέρος της κεφαλίδας της υπηρεσίας όπως εμφανίζετε 

στην εικόνα 11 (βλ. Εικόνα 11) 

 

Εικόνα 11 – Αναζήτηση στην Υπηρεσία 

Ο χρήστης μπορεί να από εκεί να αναζητήσει Βίντεο και Περιεχόμενο της 

πλατφόρμας πληκτρολογώντας λέξεις κλειδιά και μετά-δεδομένα που αναζητεί. 

3.9. Αναπαραγωγή 

Η Αναπαραγωγή Ψηφιακού Υλικού στην Υπηρεσία γίνεται πατώντας σε κάποιο 

περιεχόμενο (βλ. Εικόνα 12). Στην συνέχεια η υπηρεσία θα ανοίξει το περιεχόμενο 
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Εικόνα 12 – Αναπαραγωγή Υλικού 

και ο χρήστης θα μεταφερθεί στην αναπαραγωγή του υλικού όπου μπορεί να 

παρακολουθήσει το περιεχόμενο και διάφορες άλλες πληροφορίες όπως και τις 

διαθέσιμες ποιότητες που διατίθεται το υλικό. 
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4. Αναπαραγωγή υλικού 

4.1. Δυνατότητες Αναπαραγωγής 

Κατά την επιλογή του υλικού μεταφερόμαστε στην αναπαραγωγή υλικού, μέσα από 

το αυτό το πλαίσιο δίνεται η δυνατότητα αναπαραγωγής όπου ο χρήστης μπορεί να 

παρακολουθήσει το περιεχόμενο όπως και άλλες επιλογές και πληροφορίες σχετικά 

με το ψηφιακό υλικό βίντεο και ήχου που έχει επιλέξει (βλ. Εικόνα 13).  

 

Εικόνα 13 – Αναπαραγωγή Υλικού 

Στα αριστερά πάνω μπορεί ο χρήστης να δει τον τίτλο του περιεχομένου όπως και 

αμέσως από κάτω το περιεχόμενο. Στα δεξιά αντίστοιχα ο χρήστης μπορεί να επιλέξει 

ποιότητα προβολής από τις διαθέσιμες για το περιεχόμενο όπως και να δει τις 

κατηγορίες που έχει αντιστοιχηθεί το βίντεο (βλ. Εικόνα 13). Στην συνέχεια υπάρχει 

η βαθμολογία του ψηφιακού υλικού όπως και το σύνολο ψήφων. Ο Χρήστης μπορεί 

να ενημερωθεί και να δώσει βαθμολογία στο αντίστοιχο περιεχόμενο πατώντας τα 

αστέρια που θέλει να βαθμολογήσει το περιεχόμενο. Στα δεξιά της βαθμολογίας & 

ψήφων ο πιστοποιημένος χρήστης μπορεί να προσθέσει το βίντεο στα αγαπημένα 

του, ομάδα αρεσκείας του ή σε λίστα.  
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Επιπλέον με τον σύνδεσμο ‘Αναφορά ως ακατάλληλο’ ο χρήστης μπορεί να αναφέρει 

το βίντεο ως ακατάλληλο στους διαχειριστές της υπηρεσίας για περαιτέρω 

διερεύνηση του υλικού και της καταλληλότητας του για δημόσια προβολή.  

Στην ίδια καρτέλα ακόμα μπορεί ο χρήστης να διακρίνει αριθμό προβολών, διάρκεια 

και πληροφορίες χρήστη που ανέβασε το βίντεο (βλ. Εικόνα 12). Αμέσως από κάτω ο 

πιστοποιημένος χρήστης μπορεί να δει την περιοχή σχολίων όπου μπορεί να γράψει 

κάποιο σχόλιο, της γενικές πληροφορίες μετά-δεδομένων του ψηφιακού 

περιεχομένου και εν τέλει την κοινοποίηση στην οποία μπορεί και να κατεβάσει το 

υλικό εάν υπάρχει η συγκεκριμένη άδεια από τον χρήστη που το ανέβασε. 

Σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η κωδικοποίηση του υλικού από τον 

εξυπηρετητή της υπηρεσίας στην καρτέλα ‘Ποιότητες’ θα φανεί η ένδειξη ‘Το βίντεο 

δεν είναι διαθέσιμο σε καμία ποιότητα’ (βλ. Εικόνα 13α). Σε αυτή την περίπτωση ο 

χρήστης θα πρέπει να περιμένει να ολοκληρωθεί η κωδικοποίηση από τον 

εξυπηρετητή.  

 

Εικόνα 13α – Κωδικοποίηση σε Εξέλιξη 

Σημείωση: Το ψηφιακό περιεχόμενο έχει δυνατότητα αναπαραγωγής σε 

αναλύσεις Βασικής και Υψηλής ευκρίνειας (HD)  (βλ. Εικόνα 12-Πάνω Δεξιά) και η 

αναπαραγωγή του γίνεται μέσω τεχνολογίας HTML5 όπου έχει δοθεί ιδιαίτερη 

βαρύτητα στον σχεδιασμό της για την καθολική προβολή της από πολλαπλούς 

περιηγητές διαφόρων λειτουργικών συστημάτων επιτραπέζιων ή ακόμα και 

φορητών συσκευών. 

4.2. Προσωποποιημένες Υπηρεσίες 

 

Οι προσωποποιημένες υπηρεσίες που παρέχονται από την σελίδα αναπαραγωγής 

ψηφιακού υλικού της υπηρεσίας είναι (βλ. Εικόνα 14): 

 Προσθήκη του περιεχομένου στα αγαπημένα του χρήστη (1) 

 Προσθήκη του περιεχομένου σε ομάδα επιλογής χρήστη (2) 

 Προσθήκη του περιεχομένου σε λίστα επιλογής χρήστη (3) 
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 Αναφορά του περιεχομένου ως ακατάλληλο στους διαχειριστές της υπηρεσίας 

(4) 

 

Εικόνα 14 – Προσωποποιημένες Υπηρεσίες 

 Ανάρτηση Σχολίων από τον χρήστη για το συγκεκριμένο περιεχόμενο (5) 

 Γενικές πληροφορίες μεταδεδομένων (metadata τύπου dublin core) του 

συγκεκριμένου περιεχομένου (6) (βλ. Εικόνα 15) 

 

Εικόνα 15 – Πληροφορίες υλικού 

 Η κοινοποίηση αναφέρετε στην κοινοποίηση του ψηφιακού υλικού σε 

διάφορα κοινωνικά μέσα δικτύωσης  όπως Tweeter (1), Facebook (2), 

Google+ (3) και Linkedln (4) (βλ. Εικόνα 16, βήματα 1 έως 4). 
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Εικόνα 16 – Κοινοποίηση Ψηφιακού Περιεχομένου 

Τέλος η κοινοποίηση ψηφιακού υλικού προσφέρει επίσης εφόσον έχουν δοθεί τα 

κατάλληλα δικαιώματα από τον χρήστη που έχει ανεβάσει το υλικό, (i)Δικαίωμα 

τοπικής αποθήκευσης του υλικού (βλ. Εικόνα 16 βήμα 5) ή (ii)Ενσωμάτωσης Βίντεο 

σε ιστοσελίδα (βλ. Εικόνα 19 βήμα 6) με τεχνολογία φόρμας βίντεο iframe/html (βλ 

Εικόνα 16 βήματα 5 & 6). 
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5. Ανάρτηση υλικού 

5.1. Ανάρτηση Υλικού Βήμα 1ο έως 4ο  

Η ανάρτηση περιεχομένου που παρέχετε από την υπηρεσία γίνετε σε τέσσερα απλά 

βήματα για τον πιστοποιημένο χρήστη εκτός μαθητών. Βασική προϋπόθεση είναι η 

σύνδεση στην υπηρεσία μέσω sso.sch.gr του πιστοποιημένου χρήστη. Η σύνδεση μέσω 

sso.sch.gr στην υπηρεσία γίνετε όπως αναφέρθηκε στην υποενότητα 3.6 του τρέχων 

εγχειριδίου χρήσης, και η υπηρεσία παραπέμπει στην αρχική σελίδα της. 

Μετά την επιτυχημένη είσοδο του χρήστη στην υπηρεσία δίπλα από την αναζήτηση στην 

κεφαλίδα της υπηρεσίας ο χρήστης μπορεί να δει το κουμπί της ανάρτησης (βλ. Εικόνα 

17). Πατώντας το κουμπί ανάρτησης η υπηρεσία οδηγεί τον χρήστη σε μια σειρά 

βημάτων για την σωστή ανάρτηση του περιεχομένου 

 
Εικόνα 17 – Κουμπί αναζήτησης 

Βήμα 1ο - Το βήμα ένα (βλ. Εικόνα 18) αφορά την επιλογή του αρχείου προς ανάρτηση και 

κάποιες βασικές προϋποθέσεις όπως: 

 Μέγιστο Επιτρεπόμενο Όριο αρχείο 1GB 

 Επιτρεπόμενες Επεκτάσεις αρχείου: WMV, FLV, MP4, MOV, AVI και MP3 

 

 

Εικόνα 18 – Ανάρτηση Περιεχομένου - Βήμα 1ο 

 

Ο χρήστης θα πρέπει να πατήσει το ‘Επιλογή αρχείου’ όπου θα ανοίξει η επιλογή 

αρχείου του προγράμματος περιήγησης και θα επιλέξει το αρχείο από τον τοπικό 

δίσκο του συστήματος που έχει συνδεθεί (βλ. Εικόνα 18 – Βήμα 1).  
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Σημείωση: Η υπηρεσία έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπεται το ανέβασμα 

των αρχείων και από φορητές συσκευές όπως κινητά και ταμπλέτες διαφόρων 

λειτουργικών συστημάτων. 

 

Στην συνέχεια θα πρέπει να διαβάσει και αν συμφωνεί με τους Όρους Χρήσης της 

υπηρεσίας (βλ. Εικόνα 18 βήμα 2 & Εικόνα 19) θα πρέπει να πατήσει το κουμπί 

ανάρτηση (βλ. Εικόνα 18 βήμα 3) όπου αποδέχεται τους Όρους Χρήσης και ξεκινάει 

η διαδικασία μεταφόρτωσης υλικού για να περάσει στο επόμενο βήμα της 

ανάρτησης περιεχομένου της υπηρεσίας.  

 

Σημείωση: Ο χρήστης θα πρέπει να περιμένει κάποιο χρόνο να αναρτηθεί το 

υλικό στον εξυπηρετητή. 

 

 
Εικόνα 19 –  Μέρος Όρων Χρήσης 

 

Βήμα 2ο – Αφού ολοκληρωθεί η ανάρτηση του αρχείου ο χρήστης περνάει στο 

δεύτερο βήμα της ανάρτησης όπου είναι η εισαγωγή πληροφοριών του ψηφιακού 

περιεχομένου που ανεβάζει ο χρήστης (βλ. Εικόνα 20). Σε αυτή την φόρμα ο χρήστης 

πρέπει να εισάγει Το τίτλο του περιεχομένου, μια περιγραφή, τις κατηγορίες που 

θέλει να αναφέρεται το περιεχόμενο προς ανέβασμα και τις επιπλέον πληροφορίες 

που είναι τα μετά-δεδομένα του ψηφιακού περιεχομένου και το επόμενο βήμα για 

την συνέχεια του ανεβάσματος του περιεχομένου. 
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Εικόνα 20 – Βασικές πληροφορίες περιεχομένου προς ανέβασμα - Βήμα 2ο 

 

Οι επιπλέον πληροφορίες απαρτίζονται από μία συλλογή πληροφοριών για τα μετά-

δεδομένα του ψηφιακού υλικού προς ανάρτηση. Σε αυτές τις πληροφορίες είναι το 

Θέμα, ο Δημιουργός, Εκδότης, Συντελεστές, Ημερομηνία δημιουργίας και διάθεσης 

όπως και η Πηγή και τα Δικαιώματα Χρήσης και επεξηγούνται παρακάτω (βλ. Πίνακα 

1). 

 

Πληροφορία Επεξήγηση 

Θέμα Το θέμα του βίντεο. Πρέπει να είναι εκφρασμένο ως λέξεις 

κλειδιά, χωρισμένα με κενά, ή φράσεις που περιγράφουν το 

θέμα ή το περιεχόμενό του. 

Δημιουργός Το άτομο ή ο οργανισμός που είναι κύρια υπεύθυνος για την 

δημιουργία του περιεχομένου του βίντεο. 

Εκδότης Το άτομο ή ο οργανισμός που είναι έκανε διαθέσιμο το βίντεο 

στην παρούσα μορφή του. 

Συντελεστής Το άτομο ή ο οργανισμός που συνέβαλε στη δημιουργία του 

περιεχομένου του βίντεο. 
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Ημερομηνία Η ημερομηνία δημιουργίας και διάθεσης του βίντεο. 

Τύπος Η φύση ή το είδος του βίντεο. 

Πηγή Πληροφορίες για έναν δεύτερο πόρο από τον οποίο το παρόν 

βίντεο απορρέει. 

Γλώσσα Η γλώσσα που χρησιμοποιείται στο βίντεο. 

Σχέση Η σχέση με την πηγή (πεδίο "Πηγή") απο την οποία το βίντεο 

απορρέει. 

Σχετική 

ημέρα 

Η ημέρα του χρόνου με την οποία το βίντεο σχετίζεται. Το 

πεδίο αυτό χρησιμοποιείται για την προώθηση των βίντεο στην 

αρχική σελίδα (πλαίσιο ανακοίνωσης "Βίντεο ημέρας"). 

Κάλυψη Τα χαρακτηριστικά χώρου ή χρόνου του πνευματικού 

περιεχομένου του βίντεο. 

Δικαιώματα 

Χρήσης 

Πληροφορίες σχετικά με τη δήλωση δικαιωμάτων χρήσης του 

βίντεο. 

Πίνακας 1 – Πληροφορίες υλικού προς ανάρτηση 

 

Σημείωση: Το πεδίο σχετική ημέρα αναφέρεται στην συγκεκριμένη ημερομηνία 

που αναφέρεται το υλικό π.χ. μία σχολική γιορτή για την 28ή Οκτωβρίου θα 

πρέπει να συνδεθεί με την συγκεκριμένη ημερομηνία για να προβληθεί το υλικό 

στην ενότητα  Βίντεο ημέρας στην αρχική σελίδα (βλ. Εικόνα 6 & Εικόνα 1α) 

 

Βήμα 3ο - Το επόμενο στάδιο του ανεβάσματος είναι ο Καθορισμός Δικαιωμάτων που 

ψηφιακού περιεχομένου (βλ. Εικόνα 21). Στην συγκεκριμένη ενότητα ο χρήστης 

ορίζει το Δικαίωμα πρόσβασης του περιεχομένου(1) δηλαδή εάν αυτό θα είναι 

προσιτό από όλους τους χρήστες ή μόνο τους πιστοποιημένους. Στην συνέχεια ορίζει 

το Δικαίωμα τοπικής αποθήκευσης (2) του περιεχομένου από τους πιστοποιημένους 

χρήστες.  
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Εικόνα 21 – Ανάρτηση Περιεχομένου Βήμα 3ο 

 

Τέλος ο χρήστης ορίζει συνοδευτικό αρχείο για  πνευματικά δικαιώματα(3) που 

αφορούν το βίντεο. Το συγκεκριμένο αρχείο θα πρέπει να είναι μέχρι 5mb και σε 

μορφή pdf.  

 

Σημείωση: Το συνοδευτικό έγγραφο (βλ. Εικόνα 21 βήμα 3) αφορά την υπεύθυνη 

δήλωση κηδεμόνων για την παραχώρηση δικαιωμάτων και συγκατάθεση τους για 

την προβολή των μαθητών δημόσια μέσω της υπηρεσίας. 

 

Βήμα 4ο - Το τελευταίο βήμα για την ανάρτηση  του περιεχομένου (βλ. Εικόνα 22) 

περιλαμβάνει την επιλογή στιγμιότυπων (1) και την ολοκλήρωση της ανάρτησης (2).  

 
Εικόνα 22 – Επιλογή Στιγμιότυπων και Ολοκλήρωση Ανάρτησης – Βήμα 4ο 

Σημείωση: Η ευθύνη για το Περιεχόμενο και τα Πνευματικά Δικαιώματα για την 

συμμετοχή των μαθητών στο υλικό είναι εξολοκλήρου στον πιστοποιημένο 

χρήστη οποίος ανάρτησε το ψηφιακό υλικό. 
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6. Προσωποποιημένες υπηρεσίες 

6.1. Ομάδες 

Οι ‘Ομάδες’ αποτελούν ένα προσωποποιημένο στοιχείο για δημιουργία του χρήστη 

ομάδας ψηφιακού υλικού(βλ. Εικόνα 23).   

 

Εικόνα 23 – Πιστοποιημένες Υπηρεσίες – Ομάδες 

6.1.1. Εγγραφή σε Ομάδα 

Επιλέγοντας το μενού ‘Ομάδες’ (βλ. Εικόνα 23) ο χρήστης μπορεί να δει πληροφορίες 

για αυτές όπως Το Όνομα της ομάδας (1), την Περιγραφή (2) τα πολυμεσικά Στοιχεία 

(3) που περιέχει, τον Ιδιοκτήτη-Δημιουργό (4) της και τέλος την Ημερομηνία (5) 

τελευταίας ανάρτηση περιεχομένου σε αυτή.  

Ο κάθε χρήστης έχει την δυνατότητα παρακολούθησης του υλικού μιας ομάδας με 

την προϋπόθεση να εγγραφεί σε αυτήν. Η εγγραφή σε ομάδα γίνεται επιλέγοντας 

την ομάδα και πατώντας τον σύνδεσμο στο κάτω δεξί μέρος κάτω από τις 

πληροφορίες (βλ. Εικόνα 24) 

 

Εικόνα 24 – Εγγραφή σε ομάδα 
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6.1.2.  Προσθήκη Υλικού σε Ομάδα 

Μετά την εγγραφή του ο χρήστης έχει την δυνατότητα να πλοηγηθεί και να δει το 

περιεχόμενο μιας ομάδας ή να προσθέσει περιεχόμενο σε αυτή  εφόσον υπάρχουν 

τα κατάλληλα δικαιώματα (βλ. Εικόνα 14 – Προσθήκη σε ομάδα & Εικόνα 25). 

 

Εικόνα 25 – Προσθήκη Υλικού σε Ομάδα Χρήστη 

6.1.3.  Δημιουργία Ομάδας 

 

Εικόνα 26 – Δημιουργία Ομάδας Βήμα 1ο 

Για την δημιουργία μιας ομάδας, ο πιστοποιημένος χρήστη θα πρέπει να επιλέξει 

από το μενού κεφαλίδας το ‘Οι σελίδες μου’ (1), ‘Ομάδες’ (2) και μετέπειτα 

‘Δημιουργία νέας ομάδας’ (3) (βλ. Εικόνα 26 βήμα 1ο έως 3ο). Στην συνέχεια ο χρήστης 

θα πρέπει να δώσει πληροφορίες που αφορούν την ομάδα υπό δημιουργία (βλ. 

Εικόνα 27).  
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Εικόνα 27 – Δημιουργία Ομάδας Βήμα 2ο 

Στις βασικές πληροφορίες που πρέπει να δώσει ο χρήστης για την δημιουργία νέας 

ομάδας είναι ο ‘Τίτλος’ του περιεχομένου, η ‘Περιγραφή’ της ομάδας και 

‘Δικαιώματα’ της ομάδας ως προς εάν οι υπόλοιποι χρήστες αυτής της ομάδας 

μπορούν να προσθέτουν δικό τους περιεχόμενο ή όχι, όπως και για την παροχή RSS 

από την ομάδα ή όχι (βλ. Εικόνα 27).  

6.2. Λίστες 

Οι Λίστες είναι μία προσωποποιημένη υπηρεσία για να κρατάει ο χρήστης λίστες με 

περιεχόμενο της υπηρεσίας ταξινομημένο. Οι λίστες είναι προσωπικές και δεν είναι 

ορατές από άλλους χρήστες. 

6.2.1.  Δημιουργία Λίστας 

Η δημιουργία μίας λίστας γίνεται από το μενού κεφαλίδας ‘Οι σελίδες μου’ και 

μετέπειτα στην καρτέλα ‘Λίστες’  ο χρήστης πατάει το ‘Δημιουργία νέας Λίστας’ (βλ. 

Εικόνα 26). Στην συνέχεια ο χρήστης πρέπει να πληκτρολογήσει ‘Τίτλο’ και 

‘Περιγραφή’ (βλ. Εικόνα 28).  

 

Εικόνα 28 – Δημιουργία Νέας Λίστας Βήμα 1ο  

 



  
 

Π.Κ.  Σελίδα  25 από  33 

 

Εικόνα 29 – Δημιουργία Νέας Λίστας Βήμα 2ο 

6.2.2. Προσθήκη Υλικού σε Λίστα 

Μετά την δημιουργία Λίστας ο χρήστης έχει την επιλογή Προσθήκης σε λίστα.  (βλ. 

Εικόνα 14 Προσθήκη σε Λίστα & Εικόνα 30) θα ανοίξει ένα παράθυρο για προσθήκη 

του ψηφιακού περιεχομένου σε κάποια από τις λίστες του χρήστη με δύο απλά 

βήματα (1) επιλέγοντας την λίστα και πατώντας (2) ‘Καταχώρηση’. 

 

Εικόνα 30 – Προσθήκη Βίντεο σε Λίστες 

 

6.2.3.  Χρήση & Αξιοποίηση Λίστας 

Εφόσον ο χρήστης δημιουργήσει λίστα, μετά την αποθήκευση της λίστας η υπηρεσία 

θα πλοηγήσει τον χρήστη στις λίστες αναπαραγωγής του για περεταίρω επεξεργασία 

(βλ. Εικόνα 31) όπου ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει, επεξεργαστεί ή ακόμα να 

διαγράψει τις λίστες του (βλ. Εικόνα 31). Στην περίπτωση που ο Τίτλος της Λίστας δεν 

είναι ενεργό λινκ η λίστα δεν έχει περιεχόμενο. Σε αντίθετη περίπτωση ο τίτλος  μας 

παραπέμπει στο περιεχόμενο της λίστας. 
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Εικόνα 31 – Επεξεργασία Λιστών Χρήστη 

Επιλέγοντας το όνομα της λίστας (εφόσον είναι ενεργό λινκ) η υπηρεσία θα μας 

παραπέμψει στην αναπαραγωγή της λίστας του χρήστη (βλ. Εικόνα 31α). Οι 

λειτουργίες της λίστας αναπαραγωγής είναι πανομοιότυπες με τις λειτουργίες της 

αναπαραγωγής υλικού με την διαφορά ότι το περιεχόμενο της λίστας είναι συνεχές 

και μπορεί να το πλοηγηθεί ο χρήστης σε αυτό ακριβώς κάτω από την αναπαραγωγή 

(βλ. Εικόνα 31α).   

 

Εικόνα 31α – Αναπαραγωγή Λίστας 

Σε περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει την επεξεργασία λίστας (βλ. Εικόνα 31) η 

υπηρεσία θα παραπέμψει τον χρήστη στην επεξεργασία της λίστας (βλ. Εικόνα 31β). 

Ο χρήστης μπορεί από την καρτέλα ‘Πληροφορίες’ να αλλάξει τίτλο και περιγραφή 

της λίστας. Από την καρτέλα ‘Περιεχόμενο’ (βλ. Εικόνα 31γ) ο χρήστης  
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Εικόνα 31β – Επεξεργασία Λίστας 

έχει την δυνατότητα αλλαγής σειράς προτεραιότητας της λίστας αναπαραγωγής 

επιλέγοντας το εικονίδιο της μετακίνησης μπροστά από το όνομα του περιεχομένου 

(βλ. Εικόνα 31γ) και κρατώντας πατημένο το αριστερό κουμπί του ποντικιού 

μπορούμε να το μετακινήσουμε στην επιθυμητή θέση.  

 

Εικόνα 31γ – Αλλαγή σειράς αναπαραγωγής της λίστας 

Οι αλλαγές στην θέση του υλικού της λίστας θα γίνουν μόνο εάν ο χρήστης πατήσει 

το κουμπί αποθήκευση στο κάτω αριστερό μέρος της καρτέλας (βλ. Εικόνα 31γ) 

 

6.3. Εκπαιδευτικά κανάλια 

Ο χρήστης αυτής της υπηρεσίας έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί, να προσθέτει υλικό και 

να προβάλει εκπαιδευτικά κανάλια. Από το κεντρικό μενού της υπηρεσία αφού επιλέξει το 

«Οι σελίδες μου» και εν συνεχεία την καρτέλα «Κανάλια» μπορεί να δει τα διαθέσιμα 

κανάλια που έχει δημιουργήσει. Επιλέγοντας το κουμπί «Δημιουργία νέου καναλιού» ο 

χρήστης μεταβαίνει σε σελίδα όπου μπορεί να καταχωρήσει κάποιο τίτλο και περιγραφή του 

καναλιού και να το δημιουργήσει. Επιπλέον, μπορεί να επιλέξει εάν επιθυμεί να παρέχεται 

ή όχι δικαίωμα παρέμβασης των χρηστών στη ροή αναπαραγωγής του εκπαιδευτικού 

καναλιού. Δικαίωμα δημιουργίας εκπαιδευτικών καναλιών έχουν όλοι οι πιστοποιημένοι 

χρήστες εξαιρουμένων των μαθητών. 
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Εικόνα 32 – Δημιουργία εκπαιδευτικού καναλιού 

Για να προσθέσει κάποιο βίντεο ο χρήστης σε κάποιο κανάλι θα πρέπει κατά την 

παρακολούθηση του βίντεο που επιθυμεί να προσθέσει, να επιλέξει το σύνδεσμο 

«Προσθήκη σε κανάλι». Κάποιο βίντεο μπορεί να ανήκει σε περισσότερες από ένα κανάλι 

αλλά δεν υπάρχει η δυνατότητα να προστεθεί πολλαπλές φορές στο ίδιο κανάλι. 

Για να παρακολουθήσει κάποιο κανάλι ο χρήστης θα πρέπει να μεταβεί στη σελίδα 

«Κανάλια» από το κεντρικό μενού. Από εκεί επιλέγοντας το σύνδεσμο του καναλιού θα 

μεταβεί στη σελίδα παρακολούθησης της συγκεκριμένης καναλιού. Δικαίωμα 

παρακολούθησης έχουν όλοι οι χρήστες της υπηρεσίας. Τα κανάλια που δεν διαθέτουν 

κανένα βίντεο δεν διαθέτουν κάποιο σύνδεσμο παρακολούθησης. Κατά την παρακολούθηση 

του καναλιού θα εμφανιστεί το πρώτο βίντεο στη σειρά αναπαραγωγής ενώ σε ειδικό 

πλαίσιο θα εμφανιστεί ο τίτλος και η περιγραφή του συγκεκριμένου καναλιού καθώς και το 

βίντεο περιεχόμενό του. Από εκεί ο χρήστης μπορεί να επιλέξει κάποιο βίντεο ώστε να 

μεταβεί άμεσα εάν έχει επιτραπεί η συγκεκριμένη λειτουργία από τον δημιουργό του 

καναλιού. 
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Εικόνα 33 – Αναπαραγωγή εκπαιδευτικού καναλιού 

Προκειμένου ο δημιουργός ενός καναλιού να διαχειριστεί ή να διαγράψει κάποιο κανάλι 
θα πρέπει να επιλέξει τον κατάλληλο σύνδεσμο από τη σελίδα «Οι σελίδες μου» στην 
καρτέλα «Κανάλια». Εάν το κάναλι διαθέτει βίντεο θα μπορεί κατά την διαχείριση να 
αλλάξει τη σειρά των βίντεο χρησιμοποιώντας τη μέθοδο drag & drop.  
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6.4. Προσωποποιημένες  Επιλογές στην Σελίδα Αναπαραγωγής  

Οι προσωποποιημένες επιλογές στην σελίδα αναπαραγωγής της υπηρεσίας 

προσφέρουν μία πληθώρα δυνατοτήτων για τον πιστοποιημένο χρήστη. Σε αυτές τις 

δυνατότητες είναι και η δυνατότητα βαθμολόγησης του Ψηφιακού Περιεχομένου 

που έχει αναρτηθεί από κάποιον χρήστη. Η βαθμολόγηση του περιεχομένου 

δουλεύει σε κλίμακα του ένα έως πέντε (με την μορφή αστεριών βλ. Εικόνα 34 (1)) 

και ο χρήστης μπορεί να βαθμολογήσει ένα ψηφιακό υλικό πατώντας στον αριθμό 

αστεριών που θέλει να δώσει, περαιτέρω ακριβώς κάτω από την βαθμολογία ο 

χρήστης μπορεί να δει και το σύνολο ψήφων που έχει δεχτεί το συγκεκριμένο υλικό. 

Η επιλογή Προσθήκη στα αγαπημένα δίνει την δυνατότητα ανεξάρτητα των Ομάδων 

και Λιστών τις υπηρεσίας να αποθηκεύσει την διεύθυνση του ψηφιακού υλικού στην 

προσωποποιημένη σελίδα ‘Αγαπημένα μου’  του πιστοποιημένου χρήστη (βλ. Εικόνα 

34 (2)). 

 

Εικόνα 34 – Προσωποποιημένες Υπηρεσίες στην σελίδα Αναπαραγωγής 

Η επιλογή Προσθήκη σε ομάδα ή λίστα (βλ. Εικόνα 34 (3-4)) δίνει την δυνατότητα στο 

χρήστη να προσθέσει το συγκεκριμένο υλικό σε κάποια από τις Ομάδες που 

διαχειρίζεται. Σε περίπτωση επιλογής η υπηρεσία θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο με 

τις Ομάδες που έχει δημιουργήσει ο χρήστης ή ακόμα, που έχει οριστεί και έχει 

δικαίωμα η Ομάδα για προσθήκη υλικού, για να επιλέξει σε ποιες από τις Ομάδες θα 

προσθέσει το συγκεκριμένο ψηφιακό υλικό (βλ. Εικόνα 25 & 30) όπως επεξηγείται 

παραπάνω στα υποκεφάλαια 6.1.2 & 6.2.2. 

Η επιλογή Αναφορά σαν ακατάλληλο (βλ. Εικόνα 34 (5)) θα ενημερώσει την αρμόδια 

ομάδα διαχείρισης της υπηρεσίας για ακαταλληλότητα του ψηφιακού περιεχομένου 

και την άμεση ενέργεια της ομάδας για διερεύνηση του περιστατικού. 
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Στο κάτω μέρος των προσωποποιημένων υπηρεσιών υπάρχει η καρτέλα Σχόλια (βλ. 

Εικόνα 34 (6)). Τα σχόλια είναι διαθέσιμα μόνο στον πιστοποιημένο χρήστη και 

δίνουν την δυνατότητα να υπάρχει ανατροφοδότηση για το συγκεκριμένο ψηφιακό 

υλικό.  Οι καρτέλα ‘Πληροφορίες’ και ‘Κοινοποίηση’ επεξηγούνται περεταίρω στο 

Κεφάλαιο 4.2 (βλ. Εικόνες 14, 15, 16). 

6.5. Καρτέλα «Οι Σελίδες Μου»  

Μετά την σύνδεση πιστοποιημένου χρήστη στην υπηρεσία, στο αρχικό μενού της 

κεφαλίδας της ιστοσελίδας ενεργοποιείται το μενού ‘Οι σελίδες μου’ (βλ. Εικόνα 35) 

 

Εικόνα 35 – Μενού ‘Οι σελίδες μου’ 

Η συγκεκριμένη ενότητα αναφέρεται στις προσωποποιημένες υπηρεσίες που 

προσφέρονται από την υπηρεσία. Πατώντας το ‘Οι σελίδες μου’  η υπηρεσία μας 

πηγαίνει στην αρχική σελίδα του ψηφιακού υλικού του χρήστη (βλ. Εικόνα 36)   

 

Εικόνες 36 – Αρχική σελίδα στην κατηγορία οι σελίδες μου 

Σε αυτήν την σελίδα ο χρήστης μπορεί να δει τις καρτέλες των προσωποποιημένων 

υπηρεσιών του (Βίντεο, Ομάδες, Λίστες) όπου είναι προεπιλεγμένη καρτέλα βίντεο 

για το ψηφιακό υλικό που έχει ανεβάσει. Σε αυτή την καρτέλα ο χρήστης έχει την 

δυνατότητα να αναρτήσει νέο περιεχόμενο, να δει προεπισκόπηση του ανεβασμένου 

υλικού του και να το επεξεργαστεί ή το διαγράψει. Επιλέγοντας το ‘Ανάρτηση νέου 

βίντεο’ η υπηρεσία θα οδηγήσει τον χρήστη στα βήματα ανάρτησης νέου υλικού που 

αναφέρονται στο Κεφάλαιο 5.  

Σε περίπτωση που ο χρήστης θέλει να επεξεργαστεί το υλικό μπορεί να επιλέξει την 

‘Επεξεργασία’  σε κάποιο ψηφιακό υλικό και μεταφέρεται από την υπηρεσία στην 
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καρτέλα επεξεργασίας του υλικού αυτού όπου μπορεί να επεξεργαστεί διάφορες 

πληροφορίες όπως Τίτλο, Περιγραφή και Κατηγορίες του υλικού (βλ. Εικόνα 37). 

  

Εικόνα 37 – Επεξεργασία Ψηφιακού Υλικού 

Στην ίδια καρτέλα πληροφοριών επιλέγοντας την προβολή όλων των επιπλέον 

πληροφοριών ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί και τα μετά-δεδομένα του υλικού 
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του (βλ. Εικόνα 37). Επιλέγοντας την καρτέλα ‘Δικαιώματα’ (βλ. Εικόνα 37)  

  

Εικόνα 38 – Επεξεργασία Δικαιωμάτων υλικού 

ο χρήστης θα μεταφερθεί στην καρτέλα ‘Δικαιωμάτων’  όπου μπορεί να επεξεργαστεί 

και να αλλάξει βασικές ρυθμίσεις στα δικαιώματα του υλικού όπως το ‘Δικαίωμα 

πρόσβασης’  στο υλικό από πιστοποιημένους ή μη χρήστες, το ‘Δικαίωμα τοπικής 

αποθήκευσης’ του υλικού και να προσθέσει συνοδευτικό αρχείο αδειών του υλικού. 

 


