Γρήγορη χρήση του προγράμματος ePresence Producer
Τα ακόλουθα βήματα θα πρέπει να γίνουν

για κάθε διάλεξη

1. Δημιουργία φακέλου για το μάθημα. Αποφύγετε την χρήση διαδρομών με κενά ή
ελληνικούς χαρακτήρες (π.χ. δημιουργήστε τον φάκελο στον βασικό κατάλογο
του σκληρού δίσκου c:\).
2. Ξεκινάμε το πρόγραμμα ePresence Producer και πηγαίνουμε στην επιλογή
Tools->Options από το μενού του προγράμματος.
3. Εκεί στην καρτέλα General προσδιορίζουμε ως εξ ορισμού φάκελο
αρχειοθέτησης (Default archive directory) τον φάκελο που δημιουργήσαμε για το
μάθημα στο 1ο βήμα. Επίσης αν υπάρχει ePresence server URL το σβήνουμε. Και
θέτουμε το “Start Mode” σε “Disconnected”

4. Πατάμε το «ΟΚ» και βγαίνουμε από το πρόγραμμα. Ξεκινάμε και πάλι το
πρόγραμμα.
Διευκρίνιση: Ο λόγος που βγαίνουμε από το πρόγραμμα και ξεκινάμε το
πρόγραμμα από την αρχή είναι πως το αρχείο ρυθμίσεων διαβάζεται από το
πρόγραμμα όταν το ξεκινάμε και κατά την είσοδο σε αυτό δημιουργούνται κάποια
απαραίτητα αρχεία και φάκελοι στον φάκελο που επιλέξαμε ως εξ ορισμού φάκελο
για την διάλεξη.
5. Πηγαίνουμε στο μενού ToolsÆUpload Presentation για να φορτώσουμε το
αρχείο παρουσίασης (PPT file) για την διάλεξη. Θα εμφανισθεί το ακόλουθο
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μήνυμα στο οποίο απλά πατάμε το «OK».

6. Στο πλαίσιο διαλόγου που θα εμφανισθεί επιλέγουμε το αρχείο διαφανειών της
διάλεξης (το PPT αρχείο) από τον δίσκο μας πατώντας το πλήκτρο «Browse» στο
«Source Power Point Presentation» και πατάμε το πλήκτρο «Convert». Μόλις
ολοκληρωθεί η μετατροπή των διαφανειών σε εικόνες JPEG το σύστημα θα μας
εμφανίσει το μήνυμα «The presentation has been converted» όπως φαίνεται στην
εικόνα που ακολουθεί. Πατάμε το πλήκτρο «ΟΚ» για να κλείσουμε το παράθυρο
του μηνύματος και στην συνέχεια πατάμε το πλήκτρο “Close” για να κλείσουμε
το πλαίσιο διαλόγου της μετατροπής των slides.

7. Στην συνέχεια από το μενού File επιλέγουμε Capture για να ξεκινήσουμε την
καταγραφή της διάλεξης. Πριν από αυτό το βήμα θα πρέπει να έχουμε
συνδέσει την κάμερα και το μικρόφωνο με τον υπολογιστή μας. Θα
εμφανισθεί το παράθυρο που φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί.
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Περιοχή
τρέχουσας
διαφάνειας

Περιοχή
εξερεύνησης
διαφανειών

8. Όταν είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την καταγραφή πατάμε το πράσινο
πλήκτρο “Start”. Κάνοντας κλικ από την περιοχή εξερεύνησης των διαφανειών
φέρνουμε την διαφάνεια στην οποία αναφερόμαστε στο κέντρο. Η διαφάνεια που
είναι τρέχουσα κάθε φορά θα πρέπει να φαίνεται στην περιοχή τρέχουσας
διαφάνειας και στην περιοχή εξερεύνησης διαφανειών με πράσινο πλαίσιο. Για να
κάνουμε μία διαφάνεια τρέχουσα κάνουμε κλικ στην διαφάνεια από την περιοχή
εξερεύνησης των διαφανειών για να την φέρουμε στο μέσο της περιοχής
εξερεύνησης. Αρχικά η διαφάνεια είναι με κόκκινο πλαίσιο. Κάνουμε κλικ πάνω
της για να γίνει το πλαίσιό της πράσινο (όπως φαίνεται στην εικόνα). Τότε η
διαφάνεια φαίνεται στην περιοχή της τρέχουσας διαφάνειας.
Προσοχή: Δεν είναι δυνατή η διακοπή της διάλεξης γιατί κάθε φορά που
πατάμε το “Stop” και μετά πάλι το “Start” η καταγραφή ξεκινά από την
αρχή. Θα πρέπει να φροντίσετε ώστε να έχετε διαθέσιμα 45 συνεχόμενα
λεπτά για την ολοκλήρωση του μαθήματος.
9. Μόλις ολοκληρώσουμε την διάλεξη πατάμε το πλήκτρο «Stop» και το «Exit» για
να κλείσουμε το παράθυρο καταγραφής.
10. Ένα τελευταίο βήμα είναι πως θα πρέπει να κάνουμε την μετατροπή σε μορφή
WMV. Από το μενού Export επιλέγουμε Build Archive.
10i.
Στο πρώτο βήμα του οδηγού (CD/Web) επιλέγουμε αν η διάλεξη
εξάγεται για αρχειοθήκη CD ή για έκδοση στο Web. Αφήστε την
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προεπιλεγμένη τιμή «Web Archive» όπως δείχνει η εικόνα που ακολουθεί
και πατήστε το πλήκτρο “Next>>” (βλ. εικόνα)

10ii.
Στο επόμενο βήμα (στο “Encode”) επιλέγουμε «Windows Media»
από την επιλογή «Formats» και από το «Streaming» την επιλογή «56K
modem» (βλέπε εικόνα στην επόμενη σελίδα) έτσι ώστε να είναι
κατάλληλη η εξαγωγή του video για αργές συνδέσεις (π.χ. για τους
φοιτητές από το σπίτι τους). Στην συνέχεια πατάμε το πράσινο πλήκτρο
“Encode” και αφού ολοκληρωθεί η κωδικοποίηση πατάμε το πλήκτρο
«Cancel» για να τερματίσουμε την διαδικασία εξαγωγής του video.
Διευκρίνιση: Πατάμε το πλήκτρο «Cancel» γιατί τα επόμενα βήματα του
οδηγού σχετίζονται με την δημοσίευση του εκπαιδευτικού υλικού στο portal.
Αυτό θα γίνει από την ομάδα διαχείρισης του έργου.
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11. Τέλος κάνουμε File Æ Exit για να βγούμε από το πρόγραμμα.
Το τελικό αποτέλεσμα για κάθε διάλεξη είναι ο φάκελος της διάλεξης με ότι
περιέχεται μέσα σε αυτόν.
Θα πρέπει να κάνετε όσα DVD χρειάζονται με το σύνολο των διαλέξεων για το
μάθημα που αναπτύσσετε σε 2 αντίτυπα.
Στα DVD θα υπάρχουν όλοι οι φάκελοι για όλες τις διαλέξεις σας.
Τυπικά χρειάζονται 2 DVD για ένα σύνολο 10 διαλέξεων των 45 λεπτών η κάθε μία.
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