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 Η Οκάδα Σερληθήο Τπνζηήξημεο ησλ Ionian Webinars, έρεη ζπληάμεη θαη δεκνζηεύζεη έλαλ 

"ύληνκν Οδεγό ύλδεζεο ζηελ Τπεξεζία Σειεδηάζθεςεο BigBlueButton" γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ζηελ πιαηθόξκα (Δθπαηδεπηέο θαη Δθπαηδεπνκέλνπο), ώζηε λα ελεκεξσζνύλ γηα ηηο ιεηηνπξγίεο 

ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνύ. 

 ε πεξίπησζε πνπ ρξεηάδεζηε επηπιένλ δηεπθξηλίζεηο, κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε ηελ 

Σερληθή Τπνζηήξημε Υξεζηώλ ζηα ηειέθσλα: 2661087452, e-mail: ts.ionianwebinars@gmail.com. 

 

 

ΚΔΡΚΤΡΑ, ΜΑΙΟ 2018  

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ 

ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 

ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ, 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΤΔΙΟΛΟΓΙΑ 

 

mailto:ts.ionianwebinars@gmail.com


 

2 

 

ΒΑΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ  

 

Πποδιαγπαθέρ Τλικού και Λογιζμικού  

Σν ινγηζκηθό BigBlueButton ππνζηεξίδεη ρξήζηεο ζε πεξηβάιινληα Windows, MacOS 

θαη Linux. Γηα ηα θαιύηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα ζπληζηάηαη ε ζύλδεζε από 

Παλεπηζηεκηαθό Γίθηπν. Δλαιιαθηηθά, κπνξεί λα γίλεη ρξήζε ζύλδεζεο ADSL 

ηνπιάρηζηνλ ζηα 2 Mbps κέζσ ενζύπμαηος δηθηύνπ (ην αζύξκαην δίθηπν έρεη 

απνδεηρζεί όηη δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ πνηόηεηα ζύλδεζεο)  

Απαιηούμενορ Δξοπλιζμόρ  

Η ρξήζε webcam (βηληενθάκεξα ππνινγηζηή) γηα ηε κεηάδνζε βίληεν θαη ηε 

ζπκκεηνρή ζε βηληενδηάζθεςε (ιεηηνπξγία Γηακνηξαζκνύ Κάκεξαο) θαη ε ρξήζε 

headset (αθνπζηηθά κε ελζσκαησκέλν κηθξόθσλν) γηα ηε κεηάδνζε ηνπ ήρνπ 

(ιεηηνπξγία Γηακνηξαζκνύ Μηθξνθώλνπ). ΗΜΔΙΩΗ: Γελ ζπζηήλεηαη ε ρξήζε 

ερείσλ θαη μερσξηζηνύ κηθξνθώλνπ, διόηι αναμεηαδίδεηαι ο ήσορ πος αναπαπάγεηαι 

από ηα ησεία και πποκαλούνηαι ζοβαπά πποβλήμαηα ανηήσηζηρ (echo) και 

μικποθυνιζμού.  

ςμβαηοί Φςλλομεηπηηέρ (Browsers)  

Σν BigBlueButton ππνζηεξίδεηαη από ηνπο 

παξαθάησ θπιινκεηξεηέο (browsers): Mozilla 

Firefox, Internet Explorer, Opera, Apple 

Safari, ζςνίζηαηαι υζηόζο η σπήζη ηος 

Mozilla Firefox.  

Δγκαηάζηαζη ηηρ ηελεςηαίαρ 

έκδοζηρ ηος Adobe Flash Player  

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζε on-line ζπλεδξίεο θαη 

ζύλδεζε ζην πεξηβάιινλ ηνπ BigBlueButton, 

απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε ηεο ηειεπηαίαο 

έθδνζεο ηνπ Adobe Flash Player. πλίζηαηαη ε 

εγθαηάζηαζε ηεο λεόηεξεο έθδνζεο. Γηα λα 

ειέγμηε ηελ έθδνζε ηνπ Flash Player θαη γηα λα εγθαηαζηήζηε ηελ ηειεπηαία έθδνζή 

ηνπ κπνξείηε λα επηζθεθηείηε ην ζύλδεζκν https://helpx.adobe.com/flash-player.html.   

https://helpx.adobe.com/flash-player.html
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Δγκαηάζηαζη ηηρ ηελεςηαίαρ έκδοζηρ ηος Java Runtime Environment  

Δθηόο από ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Flash Player, γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γηακνηξαζκνύ 

Δπηθάλεηαο Δξγαζίαο (Desktop Sharing), απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ Java Runtime 

Environment. πλίζηαηαη ε εγθαηάζηαζε ηεο λεόηεξεο έθδνζεο. Γηα λα εγθαηαζηήζηε 

ην Java Runtime Environment κπνξείηε λα επηζθεθηείηε ην ζύλδεζκν 

http://www.java.com/en/download/index.jsp, ελώ γηα λα ειέγμεηε αλ είλαη ήδε 

εγθαηεζηεκέλν ζηνλ ππνινγηζηή ζαο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην ζύλδεζκν 

http://java.com/en/download/testjava.jsp. ε πεξίπησζε πνπ εκθαληζηεί κήλπκα 

επηβεβαίσζεο γηα ηε Java, επηιέμηε λα «Δπηηξέπεηαη πάληα».  
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Άπζη αποκλειζμού αναδςόμενυν παπαθύπυν (pop-up windows) 

Δίναι απαπαίηηηη η πύθμιζη ηνπ ρξεζηκνπνηνύκελνπ browsers, ώζηε λα κε γίλεηαη 

απνθιεηζκόο ησλ αλαδπόκελσλ παξαζύξσλ (pop-up windows) θαη λα κπνξεί ν 

ρξήζηεο λα ζπλδεζεί ζην πεξηβάιινλ ηνπ BigBlueButton. 

Γηα λα θάλεηε ηε ζρεηηθή ξύζκηζε ζην Mozilla Firefox, από ην θεληξηθό κελνύ ηνπ 

θπιινκεηξεηή επηιέμηε Δπγαλεία (Σools) θαη παηήζηε Δπιλογέρ (Options). ην 

παξάζπξν επιλογέρ (Options) πνπ εκθαλίδεηαη, παηήζηε ην εηθνλίδην Πεπιεσόμενο 

(Content). Απνεπηιέμηε (uncheck) ην πεδίν Φπαγή Αναδςόμενυν Παπαθύπυν 

(Block Pop-up windows) θαη θιείζηε ην παξάζπξν. 

Δπηιέγνπκε ηελ θαξηέια "Πεξηερόκελν" 
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Απνεπηιέγνπκε ην πιαίζην ειέγρνπ "Pop-ups" 
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ΤΝΓΔΗ Δ ΤΝΔΓΡΙΑ ΣΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΨΗ 

BigBlueButton 

 

ηε ζπλέρεηα ειέγμηε, νπνηαδήπνηε ώξα ζαο δηεπθνιύλεη, αλ ν ππνινγηζηήο ζαο κπνξεί 

λα ζπλδεζεί επηηπρώο ζην ινγηζκηθό ηειεδηάζθεςεο αθνινπζώληαο ηα θάησζη βήκαηα:  

1. Θα ιάβεηε ζην email ζαο ην ινγαξηαζκό ρξήζηε θαη ην password θαζώο θαη ην 

link http://195.130.127.9:8088/ionianwebinars/ionianwebinars/ γηα λα 

ζπλδεζείηε ζηελ πιαηθόξκα.  

 
 
 

2. Άλσ δεμηά ζελ θνξπθή ηεο ζειίδαο παηήζηε ηε ιέμε «Αζύγρξνλε» έηζη ώζηε λα 

κεηαβείηε ζην e-class  

 
 

http://195.130.127.9:8088/ionianwebinars/ionianwebinars/
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3. Πξνρσξάηε ζηε ζύλδεζε ρξήζηε εηζάγνληαο ην username θαη ην password πνπ 

ζαο έρνπλ δνζεί. 

 
 

 

4. Δηζάγεζηε ζην e-class ηνπ ζεκηλαξίνπ 
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5. ηελ αξηζηεξή ζηήιε ππάξρνπλ νη δηαζέζηκεο δπλαηόηεηεο ηνπ e-class 

(Αηδέληα, ύλδεζκνη, Έγγξαθα, Πνιπκέζα, Αλαθνηλώζεηο, Μελύκαηα, 

Ηιεθηξνληθό Βηβιίν Πεξηγξαθή, Σειεζπλεξγαζία) 

 
 

 
 

6. Κάλεηε θιηθ ζην εηθνλίδην, «Σειεζπλεξγαζία». Θα ζαο νδεγήζεη ζηε ζειίδα 

ηεο «Ηιεθηξνληθήο Αίζνπζαο». 

 
 
 
 



 

9 

 

7. Μεηαθέξεζηε ζηελ νζόλε ηεο ηειεθπαίδεπζεο θαη ζαο δεηάεη αλ ζα ζπλδεζείηε 

κε κηθξόθσλν ή απιά ζα ζπκκεηέρεηε κε ηα ερεία ζαο. (Όηαλ επηιέγεηε ην 

κηθξόθσλν ζεκαίλεη πσο κπνξείηε λα πάξεηε κέξνο θαη λα ζαο αθνύλ όινη νη 

ζπκκεηέρνληεο, όηαλ επηιέγεηε ην ερείν, ζεκαίλεη πσο κόλν ζα αθνύηε θαη ζα 

κπνξείηε λα ζπκκεηέρεηε κόλν κε ηελ ζπδήηεζε (chat)). 

Γηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα πξέπεη λα επηιέμεηε ην κηθξόθσλν. 
 

8. Αλ ζαο εκθαλίζεη ην δηπιαλό παξάζπξν: 

παηήζηε επηηξέπεηαη (Allow).  

9. ην εηζαγσγηθό παξάζπξν πνπ 

αθνινπζεί, ειέγμηε ηα αθνπζηηθά θαη ην 

κηθξόθσλό ζαο σο εμήο:  

α. Παηήζηε ην πιήθηξν «Yes» κόιηο αθνύζεηε 
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ήρν. Απηό δείρλεη πσο ιεηηνπξγνύλ ηα αθνπζηηθά ζαο θαη ην κηθξόθσλό ζαο.   

β. ε πεξίπησζε πνπ παηήζεηε όρη γηαηί δελ αθνύζαηε θάηη, παηήζηε ην πιήθηξν “Test 

speakers” θαη πξνρσξήζηε ζε ειέγρνπο αθνπζηηθώλ θαη κηθξνθώλνπ. Μηιήζηε ζην 

κηθξόθσλν. Θα πξέπεη λα ρξσκαηίδεηαη ε πξάζηλε ξάβδνο θαη ζα πξέπεη λα αθνύηε ηε 

θσλή ζαο από ηα αθνπζηηθά ζαο. Αλ δε γίλεηαη ηίπνηα από ηα 2, ζα πξέπεη λα επηιέμεηε 

ην κηθξόθσλν πνπ ρξεζηκνπνηείηε παηώληαο θάησ από ηελ έλδεημε “Microphone”, 

θαηόπηλ παηήζηε ην πιήθηξν “Close”.  
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Πάλσ πάλσ βιέπεηε ην εηθνλίδην ηνπ κηθξνθώλνπ. Απηό ζεκαίλεη πσο ε ζπλεδξία ζαο 

δηακνηξάδεη ην κηθξόθσλν θαη γίλεηαη ρξήζε απηνύ. Αλ από ιάζνο παηήζαηε θαηά ηελ 

είζνδό ζαο ην εηθνλίδην ησλ αθνπζηηθώλ κπνξείηε λα παηήζεηε ζην εηθνλίδην κε ηα 

αθνπζηηθά  γηα λα γπξίζεηε ζε θαηάζηαζε κηθξνθώλνπ. 

Αθνινπζώληαο ηα παξαπάλσ βήκαηα κπνξείηε λα 

πεξηεγεζείηε θαη λα δνθηκάζεηε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηειεδηαζθέςεσλ BigBlueButton (BBB).  

Δθόζνλ βξίζθεζηε κέζα ζην πεξηβάιινλ ηεο αλνηρηήο ζπλεδξίαο, ξπζκίζηε ηελ έληαζε 

ηνπ κηθξνθώλνπ ζαο θαη δνθηκάζηε ηελ εηθόλα ηεο θάκεξάο ζαο:  

Πσο ξπζκίδνπκε ηελ έληαζε ηνπ 

κηθξνθώλνπ.  

Κάληε δεμί θιηθ νπνπδήπνηε κέζα ζην 

πεξηβάιινλ δηεπαθήο ηνπ 

BigBlueButton θαη επηιέμηε Settings 

(Ρπζκίζεηο):  

 

ην παξάζπξν Adobe Flash Player Settings (Ρπζκίζεηο Adobe Flash Player) πνπ 

εκθαλίδεηαη, επηιέμηε ηελ θαξηέια ηνπ κηθξνθώλνπ από ηα εηθνλίδηα ζηελ θάησ 

πιεπξά ηνπ παξαζύξνπ:  

ην ζεκείν απηό, κπνξείηε λα κηιήζεηε ζην 

κηθξόθσλν γηα λα αθνύζεηε ηε θσλή ζαο. Αλ 

δελ αθνύηε ηε θσλή ζαο, κπνξείηε ζηελ 

πεξίπησζε πνπ έρεηε ζπλδεδεκέλα 

πεξηζζόηεξα από έλα κηθξόθσλα ζηνλ 

ππνινγηζηή ζαο, λα επηιέμηε από ην 

Microphone (Μηθξόθσλν) απηό πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεηε. Δίλαη ζεκαληηθό λα έρεη 

ξπζκηζηεί ζε κία κέζε ζηάζκε ε έληαζε ηνπ 

κηθξνθώλνπ ζαο. Από ηελ νξηδόληηα κπάξα 

Record volume (Έληαζε εγγξαθήο), κπνξείηε 

λα απμήζεηε ή λα κεηώζεηε ηελ έληαζε έηζη 

ώζηε όηαλ κηιάηε λα κε γίλεηαη πνξηνθαιί ή θόθθηλν ην ρξώκα ηεο θάζεηεο κπάξαο ζηα 

αξηζηεξά ηνπ παξαζύξνπ Adobe Flash Player Settings (Ρπζκίζεηο Adobe Flash Player).  

Διέγμεηε όηη ην πεδίν Reduce Echo 

(Μείσζε αληήρεζεο) είλαη επηιεγκέλν ώζηε 

λα κεησζεί ε ερώ.  

Πυρ ελέγσοςμε ηην κάμεπα:  

Δπηιέμηε ην εηθνλίδην κε ηελ θάκεξα πνπ 

βξίζθεηαη πάλσ αξηζηεξά ζην πεξηβάιινλ 

ηεο δηεπαθήο:  

Δκθαλίδεηαη ην παξάζπξν πξνεπηζθόπεζεο 

βίληεν:  
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1. Δθόζνλ έρεηε ζπλδεδεκέλεο πεξηζζόηεξεο από κία θάκεξεο ζηνλ ππνινγηζηή 

ζαο, επηιέμηε ηελ θάκεξα κε ηελ νπνία ζα εκθαλίδεζηε. Διέγμεηε ηελ εηθόλα πνπ 

ζα δηακνηξάζεηε ζηνπο ππόινηπνπο ζπκκεηέρνληεο ξπζκίδνληαο ηνλ θσηηζκό 

ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ θαη ηεο θάκεξαο.  

2. Παηώληαο ην allow sharing, μεθηλάηε ην δηακνηξαζκό ηεο θάκεξαο θαη δίλεηε ηε 

δπλαηόηεηα ζηνπο ππόινηπνπο ρξήζηεο λα ζαο βιέπνπλ.  

Για καλύηεπη λειηοςπγία ηος λογιζμικού ηηλεδιάζκετηρ BBB πποηείνοςμε:  

ύνδεζη ηος Δκπαιδεςηή μέζυ ηος Πανεπιζηημιακού Γικηύος  

Οη εθπαηδεπηέο ζπληζηάηαη, αλ είλαη δπλαηόλ, λα ζπλδένληαη κέζα από ην 

Παλεπηζηεκηαθό Γίθηπν γηα λα εμαζθαιίδνπλ κεγαιύηεξεο ηαρύηεηεο θαη ζηαζεξόηεηα 

ζύλδεζεο ζην δηαδίθηπν, γηαηί ε πνηόηεηα ζπκκεηνρήο ηνπο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

νκαιή δηεμαγσγή θαη νινθιήξσζε ησλ ζπλεδξηώλ.  

Ρύθμιζη ένηαζηρ μικποθώνος  

Δίλαη ζεκαληηθό λα έρεη ξπζκηζηεί ζε κία κέζε ζηάζκε ε έληαζε κηθξνθώλνπ ηνπ 
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ρξήζηε πξηλ ηελ θαλνληθή έλαξμε ηεο ζπλεδξίαο. Όηαλ ε έληαζε είλαη πνιύ ρακειή, 

ελεξγνπνηείηαη ε ιεηηνπξγία audio clipping, κε απνηέιεζκα λα κεζνιαβεί κηθξό 

ρξνληθό δηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξηζηεί αλ ππάξρεη ή όρη ερεηηθό ζήκα, 

πξνηνύ μεθηλήζεη ε κεηάδνζε ηνπ ήρνπ. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απώιεηα ησλ 

πξώησλ δεπηεξνιέπησλ, θάζε θνξά πνπ παίξλεη ην ιόγν έλαο ζπκκεηέρσλ ζηε 

ζπλεδξία. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, όηαλ δειαδή ε έληαζε είλαη πνιύ πςειή, 

κεηαδίδνληαη ήρνη ηνπ πεξηβάιινληνο, κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδνληαη θαηλόκελα 

κηθξνθσληζκνύ θαη αληήρεζεο.  

Δπανάκηηζη ηος πόλος ηος Διζηγηηή από ηοςρ Δκπαιδεςηέρ  

Οη εθπαηδεπηέο πξέπεη λα δηαηεξνύλ ην ξόιν ηνπ Δηζεγεηή εθόζνλ ρξεηάδεηαη. Γηα λα 

επαλαθηήζνπλ ην ξόιν ηνπ Δηζεγεηή, πξέπεη ζην παξάζπξν “Users” λα επηιέμνπλ ην 

όλνκά ηνπο θαη λα παηήζνπλ ην πιήθηξν “Αιιαγή Δηζεγεηή (Switch Presenter)”.  

Αποζύνδεζη ηυν σπηζηών με ηην ολοκλήπυζη ηηρ ζςνεδπίαρ  

Με ηελ νινθιήξσζε κηαο ζπλεδξίαο, όινη νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα απνζπλδένληαη 

ην ζπληνκόηεξν, ώζηε λα θιείλεη ην δσκάηην ηεο ζπλεδξίαο.  

ηα πιαίζηα ηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο, είλαη ζεκαληηθό λα έρεηε θαηεβάζεη συπίρ να 

έσεηε εκηελέζει ην ινγηζκηθό TeamViewer, γηα άκεζε ππνζηήξημε κέζσ 

απνκαθξπζκέλεο πξόζβαζεο ζηνλ ππνινγηζηή ζαο, ζε πεξίπησζε πνπ απηό θξηζεί 

απαξαίηεην. Γηα λα θαηεβάζηε ην TeamViewer επηζθεθηείηε ην ζύλδεζκν: 

https://www.teamviewer.com/el/ θαη παηήζηε ην πιήθηξν "Πιήξεο έθδνζε είλαη 

δσξεάλ":  

Οη ζπκκεηέρνληεο ζπλίζηαηαη λα έρνπλ θαιή γλώζε θαη θαηαλόεζε ηνπ ζύληνκνπ 

απηνύ νδεγνύ. Eπηπιένλ ππνζηεξηθηηθέο πιεξνθνξίεο ζα ζαο ζηαιζνύλ ζην mail ζαο 

θαη ζα αλαξηεζνύλ θαη ζηε ζειίδα 

http://195.130.127.9:8088/ionianwebinars/ionianwebinars/ 

Γηα ηπρόλ απνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο παξαθαιείζζε λα απεπζύλεζζε εγθαίξσο ζην 

Helpdesk: ts_ionianwebinars@gmail.com.  

Η ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο ζηελ αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ είλαη ε εμήο:  

1. Μέζσ ηνπ email: ts_ionianwebinars@gmail.com  

2. Σειεθσληθά ζηνλ αξηζκό: +30.2661087452 

 

αο επραξηζηνύκε  

Γηα ηελ νκάδα ηερληθήο ππνζηήξημεο ηνπ έξγνπ:  

 

 Αποζηόλος Έθη 

Msc Πιεξνθνξηθή   

Τπεύζπλε Σκήκαηνο  

Σερληθήο Τπνζηήξημεο 

Ionian Webinars  

e-mail: apostef@ionio.gr  
 

https://www.teamviewer.com/el/
mailto:apostef@ionio.gr

