
Είσοδος στην πλατφόρμα
• Για να εισέλθετε στην πλατφόρμα δεν είναι απαραίτητο να έχετε 

προηγουμένως εγγραφεί.

• Προκειμένου να συνδεθείτε σε μία συνεδρία θα πρέπει να έχετε λάβει από 
τον εκπαιδευτή ένα link σαν το παρακάτω μέσω του οποίου θα μπορείτε να 
συνδεθείτε.

• Εναλλακτικά, εάν για κάποιο λόγο το link δεν δουλεύει, υπάρχει τρόπος να 
συνδεθούμε στην πλατφόρμα με το ID της συνεδρίας. Και αυτός ο τρόπος 
παρουσιάζεται παρακάτω.



Σύνδεση στην συνεδρία μέσω link

Αφού πατήσετε το link που σας 
έχει στείλει ο εκπαιδευτής, θα 
ανοίξει ο προεπιλεγμένος σας 
browser και θα σας προτρέψει να 
κατεβάσετε ένα αρχείο.

Πατήστε Save File



Σύνδεση στην συνεδρία μέσω link

Όταν κατέβει το αρχείο 
ανοίξτε τις λήψεις και 
επιλέξτε άνοιγμα αρχείου.



Σύνδεση στην συνεδρία μέσω link
Μετά από λίγη ώρα (και αφού 
εγκατασταθεί ο ZOOM client 
εάν το τρέχετε για πρώτη 
φορά) θα σας εμφανιστεί η 
διπλανή οθόνη.

Επιλέξτε Test Speaker and 
Microphone για να δοκιμάσετε 
ότι το μικρόφωνο και τα ηχεία 
σας δουλεύουν κανονικά. 



Σύνδεση στη συνεδρία με ID
• Υπάρχει περίπτωση η σύνδεση σε συνεδρία μέσω του link να μην είναι 

δυνατή. Αυτό μπορεί να συμβεί σε περίπτωση που το δίκτυο είναι 
υπερφορτωμένο.

• Σε αυτήν την περίπτωση μπορούμε να συνδεθούμε χρησιμοποιώντας το ID 
της συνεδρίας το οποίο είναι ο αριθμός που βρίσκεται στο τέλος του link.



Σύνδεση σε συνεδρία με ID
Εάν είναι η πρώτη μας συνεδρία, 
προκειμένου να συνδεθούμε με χρήση 
του ID θα πρέπει να κατεβάσουμε και 
να εγκαταστήσουμε μόνοι μας τον 
client.

Ανοίγουμε την διεύθυνση zoom.us/download

Πατάμε Download τον Zoom Client for Meetings 

Πατάμε Save

Τρέχουμε το αρχείο ZoomInstaller.exe



Σύνδεση σε συνεδρία με ID

Θα γίνει εγκατάσταση του Client

Τις επόμενες φορές, εάν θέλουμε να 
συνδεόμαστε με χρήση του ID, θα πρέπει 
να ανοίγουμε τον client από τα 
προγράμματα του υπολογιστή ή από 
συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας

Μετά την εγκατάσταση θα ανοίξει 
αυτόματα το παράθυρο του client.



Σύνδεση σε συνεδρία με ID

Στο παράθυρο που θα ανοίξει επιλέγουμε 
Join Meeting

Εισάγουμε το ID και το όνομα με το οποίο 
επιθυμούμε να εμφανιζόμαστε στους 
υπόλοιπους συμμετέχοντες της συνεδρίας 
και πατάμε Join.



Σύνδεση στη συνεδρία με ID
Θα πρέπει να εμφανιστεί η 
ίδια οθόνη που θα 
εμφανιζόταν εάν είχατε 
συνδεθεί μέσω του link.

Επιλέξτε Test Speaker and 
Microphone για να 
δοκιμάσετε ότι το 
μικρόφωνο και τα ηχεία 
σας δουλεύουν κανονικά. 



Έλεγχος Ηχείων και Μικροφώνου

Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο το οποίο 
έχει ως σκοπό να δοκιμάσει εάν 
μπορείτε να ακούτε από τα ηχεία του 
υπολογιστή.

Θα πρέπει να ακούτε μία 
επαναλαμβανόμενη μελωδία.

Αυτό σημαίνει ότι τα ηχεία σας 
δουλεύουν σωστά.

Εάν δεν την ακούτε ελέγξτε τα ηχεία σας 
(πχ αν έχουν αποσυνδεθεί, εάν η ένταση 
είναι πολύ χαμηλά κλπ).

Όταν όλα είναι εντάξει με τον ήχο, 
πατήστε Yes.



Έλεγχος Ηχείων και Μικροφώνου
Το επόμενο παράθυρο έχει ως στόχο 
να δοκιμάσει ότι το μικρόφωνό σας 
δουλεύει κανονικά.

Σας προτρέπει να μιλήσετε για λίγο 
και μετά να σταματήσετε. 

Δοκιμάστε να μιλήσετε για 2 
δευτερόλεπτα.

Εάν το μικρόφωνο λειτουργεί 
κανονικά, θα πρέπει μετά από λίγο να 
ακούσετε την φράση που είπατε.

Εάν δεν την ακούσετε, ελέγξτε τις 
ρυθμίσεις και τις συνδέσεις του 
μικροφώνου σας.

Όταν όλα είναι εντάξει πατήστε Yes.



Σύνδεση στη συνεδρία

Όταν τα τεστ ολοκληρωθούν 
επιτυχώς θα επιστρέψετε στην 
αρχική οθόνη. 

Πατήστε Join with Computer 
Audio



Μία τυπική οθόνη συνεδρίας
Πλέον έχετε συνδεθεί στην συνεδρία. Το παράθυρο του ZOOM Client εμφανίζει αυτό που έχει επιλέξει να μοιράζεται μαζί σας 
ο εκπαιδευτής. Επιπλέον έχετε διάφορες επιλογές στο πάνω και κάτω μέρος και στα δεξιά της οθόνης.

Εμφάνιση 
συμμετεχόντων

Εμφάνιση 
chat

Το παράθυρο 
του chat

Το παράθυρο των 
συμμετεχόντων

Σήκωμα χεριού



Μία τυπική οθόνη συνεδρίας
Για να μπορέσετε να καταγράψετε την συνεδρία, να διαμοιράσετε την οθόνη σας και να ανοίξετε την κάμερά σας, πρέπει ο 
εκπαιδευτής να έχει επιτρέψει τις ανάλογες λειτουργίες μέσα από τις δικές του επιλογές της πλατφόρμας.

Διαμοιρασμός 
οθόνης

Έναρξη 
καταγραφής

Άνοιγμα μικροφώνου 
και κάμερας



Σύνδεση από συσκευή android
Η σύνδεση είναι δυνατή και από 
συσκευή android όπως φαίνεται 
από την παρακάτω εικόνα. 

Αρκεί πρώτα να κατεβάσετε 
το αντίστοιχο App από το 
Google Play Store.


