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Στον παρόν οδηγό μπορείτε να βρείτε αναλυτικές 
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περιήγηση στην ψηφιακή ηλεκτρονική πλατφόρμας 
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1. Εισαγωγή 
Η ψηφιακή  βιβλιοθήκη είναι διαθέσιμη μέσω της παρακάτω διεύθυνσης:  

http://multimedia-library.prosvasimo.gr : 

 

Πατώντας το κουμπί ‘Περιήγηση’ μεταφέρεστε στην κεντρική σελίδα της πλατφόρμας: 

 

 

 

 

Κεντρική Σελίδα 

Στην κορυφή εμφανίζεται το κεντρικό μενού της πλατφόρμας (1) . Στη συνέχεια 

εμφανίζονται οι επιλογές εμφάνισης (2). Δίπλα εμφανίζονται οι επιλογές αναζήτησης 

(3).  Κατόπιν εμφανίζονται τα φίλτρα εμφάνισης, όπως ανά project, περιγραφή, έτος και 

άλλα (όπως π.χ. λέξεις-κλειδιά) (4). Τέλος εμφανίζεται η λίστα με τα βίντεο (5).  

 

http://multimedia-library.prosvasimo.gr/
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2. Κεντρικό Μενού 

 

Το κεντρικό μενού έχεις τις επιλογές: ‘Χρήστης’, ‘Λίστα’, ‘Αντικείμενο’, ‘Προβολή’, 

‘Ταξινόμηση’, ‘Εύρεση’, ‘Δεδομένα’, ‘Βοήθεια’. 

2.1 Χρήστης 
Επιλογή για είσοδο χρηστών στην πλατφόρμα. Στην παρούσα φάση η δυνατότητα   εγγραφής 

και εισόδου χρηστών στην πλατφόρμα είναι απενεργοποιημένη. 

2.2 Λίστα 
Περιλαμβάνει εξατομικευμένες επιλογές για χρήστες (όπως η δημιουργία λιστών με βίντεο 

επιλογής) που δεν έχουν ενεργοποιηθεί. Στην παρούσα φάση η πιο χρήσιμη επιλογή είναι η 

‘Εκτύπωση’, όπου είναι δυνατή η εκτύπωση λίστας με τα βίντεο που περιλαμβάνονται στην 

πλατφόρμα. Επίσης υπάρχει και η επιλογή ‘ΤV’ όπου γίνεται έναρξη της προβολής του βίντεο σε 

πλήρες παράθυρο και όλα τα μενού και οι επιπλέον πληροφορίες εξαφανίζονται. 

2.3 Αντικείμενο 
Το μενού αυτό έχει επιλογές χρήσιμες μόνο για τους διαχειριστές της πλατφόρμας. 

2.4 Προβολή 
Περιλαμβάνονται χρήσιμες επιλογές για την αλλαγή πολλών παραμέτρων προβολής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημείωση: Η επιλογές ‘Χρονοσειρά, ‘Άνοιγμα 

Βίντεο’, ‘Άνοιγμα Κλιπς’ θα περιγραφεί στην 

Ενότητα 3, όπου περιγράφονται οι επιλογές 

αναπαραγωγής των βίντεο. Η επιλογή ‘Κολώνες’ 

είναι διαθέσιμη μόνο στους διαχειριστές 

/εγγεγραμμένους χρήστες.  
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2.4.1 Τμήμα 

 

 

2.4.2 Βίντεος 

 

 

 

 

 

2.4.2.1 Προβολή ‘σαν Πλέγμα’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Σημείωση: Κάνοντας μονό κλικ στην κόκκινη γραμμή (όπου εμφανίζεται το μήνυμα στο 

λευκό κουτί) εξαφανίζεται η περιοχή με τα φίλτρα. Με διπλό κλικ πάνω σε οποιοδήποτε βίντεο 

ξεκινά η αναπαραγωγή του. 

 

Αλλάζει την προβολή από τα Βίντεο σε Επεξεργασίες (για τους 

διαχειριστές) ή σε Κείμενα (προς το παρόν δεν υπάρχουν 

διαθέσιμα) 

 
Αλλάζει τον τύπο προβολής των βίντεο στην κεντρική σελίδα. Οι 

επιλογές Χάρτης και Ημερολόγιο δεν χρησιμοποιούνται στην 

παρούσα φάση. 
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2.4.2.2 Προβολή ‘με Χρονοσειρές’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Με την προβολή ‘με Χρονοσειρές’ εκτός από την αναπαραγωγή του βίντεο με διπλό κλικ πάνω 

στο εξώφυλλο αριστερά, είναι δυνατή και η αναπαραγωγή οποιασδήποτε χρονικής στιγμής 

κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη χρονική στιγμή πάνω στην μπάρα της χρονοσειράς. 

 

Σημείωση: Κάνοντας πάλι κλικ στην περιοχής της κόκκινης γραμμής (όπου εμφανίζεται το 

μήνυμα στο λευκό κουτί) εξαφανίζεται πάλι η περιοχή με τα φίλτρα. 
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2.4.2.3 Προβολή ‘με Κλιπς’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2.4 Προβολή ‘σαν Κλιπς’: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η προβολή ‘με Κλιπς’ εμφανίζει τα βίντεο της πλατφόρμας μαζί με τα κλιπ από τα οποία 

αποτελείται. Εκτός από την αναπαραγωγή του βίντεο είναι δυνατή και η αναπαραγωγή του 

κάθε κλιπ ξεχωριστά κάνοντας διπλό κλικ πάνω του. 

Η προβολή ‘σαν Κλιπς’ εμφανίζει όλα τα βίντεο κλιπ της πλατφόρμας διαδοχικά το ένα 

δίπλα στο άλλο. 
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2.4.3 Εικονίδια 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.4 Εμφάνιση Πλευρικής Μπάρας 

 

 

 

 

 

 

Οι δυνατές επιλογές είναι ‘Αφίσες’ (προεπιλεγμένη) και ‘Καρέ’ 

που δίνει τη δυνατότητα να αναπαραχθεί το βίντεο από 

οποιαδήποτε καρέ κάνοντας κλικ στην μπάρα κάτω από το 

βίντεο. 

 

Η πλευρική μπάρα είναι δυνατή για τους εγγεγραμμένους χρήστες και δε χρησιμοποιείται 

στην παρούσα φάση. 
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2.4.5 Εμφάνιση Πληροφοριών 

 

 

 

2.1.6 Εμφάνιση Φίλτρων 

Εμφανίζεται το φίλτρο πάνω από τα βίντεο (πρώτη εικόνα στην παράγραφο 2.2.1) 

2.4.6 Πλήρης Οθόνη  

Η πλατφόρμα εμφανίζεται σε πλήρης οθόνη μέσα στον περιηγητή (browser). Τα μενού 

του browser εξαφανίζονται. Η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της πλήρης οθόνης 

μπορεί να γίνει και με το πλήκτρο F11. 

2.4.7 Θέμα  

 

 

2.4.8 Γλώσσα 

 

 

 

 

Η Εμφάνιση Πληροφοριών εμφανίζει ένα βίντεο, όπου μετακινώντας τον κέρσορα πάνω 

του, εμφανίζει το καρέ που αντιστοιχεί στη χρονική στιγμή. Κάνοντας κλικ πάνω του ξεκινά 

η αναπαραγωγή του βίντεο από το καρέ αυτό. 

Επιλογή ενός από τα τρία διαθέσιμα θέματα της πλατφόρμας 

(αλλαγή της εμφάνισής της) 

Επιλογή της γλώσσας εμφάνισης της πλατφόρμας. Προς το 

παρόν είναι διαθέσιμα τα Ελληνικά και τα Αγγλικά. 
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2.4.9 Ενσωμάτωση 

Κάνοντας κλικ στην επιλογή ‘Ενσωμάτωση’ εμφανίζεται ένα νέο παράθυρα όπου δίνει  

τη δυνατότητα ενσωμάτωσης οποιουδήποτε βίντεο ή άλλης πληροφορίας της 

πλατφόρμας σε εξωτερικές ιστοσελίδες: 

 

 

2.5 Ταξινόμηση 

 

 

Η ταξινόμηση ομαδοποιεί την εμφάνιση των βίντεο 

χρησιμοποιώντας διάφορα φίλτρα. 
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2.6 Εύρεση 
Η εύρεση αποτελεί ένα από τα πιο δυνατά χαρακτηριστικά της ψηφιακής πλατφόρμας 

και δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης πληθώρα παραμέτρων ανάμεσα στα βίντεο. 

 

  

Η πιο χρήσιμη επιλογή είναι η ‘Ταξινόμηση Βίντεος ανά’, 

που εμφανίζει πληθώρα επιλογών για ταξινόμηση. 

Η επιλογή ‘Εύρεση’ επιλέγει ανάμεσα 

σε τι θα αναζητηθεί η λέξη ή η φράση 

που επιθυμείτε. 

Σημαντικό: Πολύ χρήσιμη επιλογή είναι ή εύρεση ανάμεσα στους υπότιτλους που μας 

επιτρέπει να βρούμε τα κλιπ του βίντεο που περιέχουν τους υπότιτλους που μας 

ενδιαφέρου και να τα συγκρίνουμε μεταξύ τους. 
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Αφού επιλέξουμε (προαιρετικά) που θέλουμε να γίνει η εύρεση, κάνουμε κλικ είτε στην 

‘Προηγμένη Εύρεση’ είτε χρησιμοποιούμε τη φόρμα αναζήτησης στο πάνω δεξιό μέρος 

της οθόνης. Αν δεν αλλάξουμε το εύρος της εύρεσης τότε γίνεται για όλα τα στοιχεία της 

πλατφόρμας 

2.6.1 Εύρεση με την επιλογή ‘Προηγμένη Εύρεση’ 

Κάνοντας κλικ στην ‘Προηγμένη Εύρεση’ εμφανίζεται ένα παράθυρο στο οποίο μπορούμε να 

επιλέξουμε τις παραμέτρους της αναζήτησής μας.  

Στην παρακάτω εικόνα το παράθυρο της αναζήτησης φαίνεται στην κάτω δεξιά γωνία, όπου 

επιλέγουμε πρώτα η αναζήτηση να γίνεται ανάμεσα στους υπότιτλους (1) και στη συνέχεια 

γράφουμε τη λέξη-φράση προς αναζήτηση, στην προκειμένη περίπτωση είναι η λέξη ‘δέντρο’ 

(2). Τότε αυτόματα εμφανίζονται μόνο τα βίντεο που περιλαμβάνουν στους υπότιτλούς τους 

τη λέξη ‘δέντρο’ (3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημαντικό: Aν επιλέξουμε την προβολή ‘με Κλιπς’ (Παράγραφος 2.1.2.2) τότε η 

παραπάνω αναζήτηση, εμφανίζει τα βίντεο και δίπλα τα κλιπ που περιλαμβάνουν τη 

λέξη δέντρο. Η λέξη προς αναζήτηση εμφανίζεται με κίτρινο φόντο. 
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2.6.2 Εύρεση με τη χρήση της αναζήτησης 

` 

 

 

 

 

 

 

Παρακάτω φαίνονται τα αποτελέσματα της αναζήτησης με τύπο προβολής της 

παραγράφου 2.2.4 (προβολή ‘σαν Κλιπς’), δηλαδή όλα τα κλιπ που περιέχουν τη λέξη 

δέντρο εμφανίζονται το ένα δίπλα στο άλλο. Η λέξη προς αναζήτηση εμφανίζεται με 

κίτρινο φόντο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Δεδομένα 
Αυτές οι επιλογές είναι διαθέσιμες μόνο για τους διαχειριστές της πλατφόρμας. 

2.8 Βοήθεια 
Τεχνικές πληροφορίες για την πλατφόρμα. 

Χρησιμοποιώντας τη φόρμα 

αναζήτησης στη πάνω δεξιά γωνία 

επιλέγουμε η αναζήτηση να γίνει μόνο 

για τους υπότιτλους και στη συνέχεια 

γράφουμε τη λέξη/φράση που 

επιθυμούμε. 

Σημαντικό: Αν θέλουμε να αναζητήσουμε μια λέξη χωρίς να υπάρχει περίπτωση να 

εντοπιστεί ως τμήμα μιας άλλης λέξης (π.χ. ακτή – χαρακτήρες), γράφουμε τη λέξη αφήνοντας 

ένα κενό πριν και μετά τη λέξη. 
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3.0 Αναπαραγωγή βίντεο 
 

3.1 Εισαγωγή 

Κάνοντας διπλό κλικ σε ένα βίντεο της ψηφιακής βιβλιοθήκης ξεκινά η αναπαραγωγή του, που 

γίνεται μέσα από την παρακάτω σελίδα: 

 

Η περιοχή της αναπαραγωγή του βίντεο διακρίνεται στην κεντρική οθόνη (1), στις επιλογές 

αναπαραγωγής του βίντεο (2), (5),  στις επιπρόσθετες πληροφορίες (3), στους διαδραστικούς 

υπότιτλους (4) και στην αναζήτηση μέσα στο βίντεο (6). Αναλυτικά η κάθε περιοχή 

περιγράφεται παρακάτω. Η παρένθεση με το νούμερο δίπλα στον κάθε τίτλο αναφέρεται στις 

περιοχές της παραπάνω εικόνες. 

3.2 Κεντρική Οθόνη (1)  

Η κεντρική οθόνη είναι το σημείο όπου γίνεται η αναπαραγωγή του βίντεο. Κάνοντας κλικ 

πάνω στην επιφάνεια η αναπαραγωγή παγώνει και κάνοντας κλικ πάλι συνεχίζει. 

3.3 Επιλογές αναπαραγωγής (2), (5). 

(2) 
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 ,          :  Ξεκινά η αναπαραγωγή του βίντεο, παγώνει η αναπαραγωγή του βίντεο. 

 : Η αναπαραγωγή του βίντεο πηγαίνει πίσω και ξεκινά από την αρχή του τρέχον κλιπ.        

 : Ρύθμιση ήχου 

 : Αυτόματη προσαρμογή των διαστάσεων της οθόνης αναπαραγωγής. 

 : Timeline. Πηγαίνοντας τον κέρσορα πάνω στην επιφάνεια αυτή φαίνεται 

η χρονική στιγμή και ο υπότιτλος που αντιστοιχεί. Κάνοντας κλικ η αναπαραγωγή του βίντεο 

μεταφέρεται στην στιγμή αυτή. 

,  : Απενεργοποίηση loop (εκκίνηση βίντεο αυτόματα μετά την ολοκλήρωσή του), 

Ενεργοποίηση loop. 

 : Τρέχουσα χρονική στιγμή. 

 

 

 

 

 

: Αλλαγή ανάλυσης του βίντεο (240p, 480p, 720p, 1080p),        

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Υποτίτλων, Λήψη Βίντεο 

(5) 

 : Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση Πλήρους Οθόνης 
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3.4 Επιπρόσθετες πληροφορίες βίντεο (3) 

 

3.5 Διαδραστικοί υπότιτλοι (4) 

Ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά της παρούσας πλατφόρμας είναι οι διαδραστικοί της 

υπότιτλοι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην περιοχή αυτή είναι δυνατή η προσθήκη λέξεων – 

κλειδιών που να χαρακτηρίζουν το βίντεο (1), ιδιωτικών 

σημείων των εγγεγραμμένων χρηστών (δεν είναι 

διαθέσιμο στην παρούσα φάση) και επιπλέον 

πληροφοριών σε μορφή HTML (3). Το γρανάζι στην 

πάνω δεξιά γωνία μας εμφανίζει τις παρακάτω 

επιλογές:  

Οι επιλογές αυτές έχουν να 

κάνουν με τον  τρόπο 

εμφάνιση των διαδραστικών 

υποτίτλων, οι οποίοι  

περιγράφονται στη επόμενη 

παράγραφο.  

Οι διαδραστικοί υπότιτλοι που εμφανίζονται δεξιά από το 

βίντεο μας επιτρέπουν να πλοηγηθούμε στο βίντεο 

κάνοντας κλικ πάνω τους. Όταν επιλέξουμε έναν υπότιτλο 

τότε αυτός αλλάζει χρώμα σε σκούρο γκρι και το βίντεο 

συνεχίζει την αναπαραγωγή του από τη σκηνή που 

αντιστοιχεί στην επιλεγμένο υπότιτλο. 

 
Το γρανάζι στην πάνω αριστερή γωνία μας επιτρέπει να 

εμφανίζονται όλοι οι υπότιτλοι (επιλογή ‘Όλα’), ή μόνο ο 

υπότιτλος που αναπαράγεται (επιλογή ‘Στην τρέχουσα 

Θέση). Επίσης οι υπότιτλοι μπορούν να ταξινομηθούν. Η 

προεπιλεγμένη επιλογή είναι ‘Ανά Θέση’, δηλαδή χρονικά 

και μπορεί να γίνεται και ‘Ανά Διάρκεια’, δηλαδή από το 

μεγαλύτερο κείμενο προς το μικρότερο. 
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3.6 Αναζήτηση μέσα στο βίντεο (6) 

Κάνοντας κλικ στον μεγεθυντικό φακό εμφανίζεται το πλαίσιο της αναζήτησης: 

 : Εύρεση / Αναζήτηση ανάμεσα τους υπότιτλους του 

βίντεο. 

Για παράδειγμα στην περίπτωση που θέλουμε να αναζητήσουμε τη λέξη ‘σχολικό’ ανάμεσα 

στους υπότιτλους του βίντεο το αποτέλεσμα φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 

 

Γράφοντας τη λέξη ‘σχολικό’ στη φόρμα αναζήτησης στην πάνω δεξιά γωνία του βίντεο (1), η 

λέξη σχολικό επισημαίνεται με κίτρινο χρώμα στους υπότιτλους στο κεντρικό τμήμα του βίντεο 

(2), στους διαδραστικούς υπότιτλους στη δεξί τμήμα (3) καθώς επίσης και μέσα στο timeline (4), 

όπου φαίνεται σε ποιες χρονικές στιγμές εμφανίζεται η λέξη μέσα στο βίντεο. Κάνοντας κλικ 

στις επισημασμένες περιοχές του timeline το βίντεο μεταφέρεται στην αντίστοιχη σκηνή. 

Γράφοντας μια λέξη/φράση στην εύρεση (1) η αναζήτηση γίνεται αυτόματα, τη στιγμή που 

γράφουμε και επισημαίνονται με κίτρινο χρώμα η λέξη/φράση στις περιοχές (2), (3) και (4). 

Επίσης η αναζήτηση έχει κάποιες επιπλέον επιλογές: 

 

Το νούμερο 5 (Α) σημαίνει ότι η λέξη σχολικό υπάρχει συνολικά 5 φορές στους υπότιτλους του 

βίντεο. Τα βελάκια (Β) μας επιτρέπουν να πλοηγηθούμε στις 5 σκηνές του βίντεο όπου βρίσκεται 
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η λέξη ενώ τα δύο επόμενα εικονίδια (Γ), (Δ) καθαρίζουν τη φόρμα αναζήτησης και κλείνουν την 

αναζήτηση αντίστοιχα. 

 
Σημαντικό: Αν θέλουμε να αναζητήσουμε μια λέξη χωρίς να υπάρχει περίπτωση να 

εντοπιστεί ως τμήμα μιας άλλης λέξης (π.χ. κοιμήθηκα – αποκοιμήθηκα), γράφουμε τη λέξη 

αφήνοντας ένα κενό πριν και μετά τη λέξη: 


