ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Κέντρο Η/Υ – Κέντρο Δικτύων

Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Cisco Webex Meetings
Το παρακάτω ενημερωτικό φυλλάδιο συντάχθηκε από το Κέντρο Η/Υ με το Κέντρο Δικτύων σε
συνεργασία με τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Σκοπός είναι να δοθεί στην κοινότητα του ΕΜΠ
μια εφικτή και χωρίς κόστος λύση έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί όσο το δυνατόν αποτελεσματικά το
πρόβλημα της απομακρυσμένης διδασκαλίας. Το ΚΗΥ, το ΚΕΔ και η Σχολή ΠΜ δεν έχει καμιά
σχέση με το συγκεκριμένο λογισμικό και σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να προσφέρουν
υποστήριξη εκπαίδευσης στην πλατφόρμα ή να λύσουν ενδεχόμενα τεχνικά προβλήματα του
εξοπλισμού του χρήστη κατά τη σύνδεσή του με την πλατφόρμα.
Δείτε πληροφορίες στους παρακάτω συνδέσμους:
1. https://www.webex.com/faqs.html
2. https://help.webex.com/ld-nyw95a4-CiscoWebexMeetings/Webex-Meetings#Get-Started
Η συγκεκριμένη λύση έχει ήδη τρέξει με μεγάλη επιτυχία σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά
μαθήματα της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών.
Βήμα 1ο Άνοιγμα Μαθήματος
Ο φοιτητής πατάει το σχετικό σύνδεσμο που του έχει σταλεί με email ή που εμφανίζεται στις
ανακοινώσεις του μαθήματος στο mycourses.
Ο σύνδεσμος είναι της μορφής
https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=*******************
Στη συνέχεια πατάει το κουμπί Join Meeting

Στην επόμενη σελίδα πληκτρολογούμε το ονοματεπώνυμο και την ηλεκτρονική διεύθυνση που
θέλουμε να εμφανίζεται κατά τη διάρκεια του μαθήματος και πατάμε το κουμπί Next.

Στην επόμενη οθόνη πατάμε Skip.

Τέλος, επιλέγουμε Join Meeting.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα σχετικά μηνύματα που θα σας εμφανιστούν στο browser για να επιτρέπεται η
πρόσβαση στα μικρόφωνο ή την κάμερα του υπολογιστή σας πατήστε Allow.

Βήμα 2ο Διαχείριση Μαθήματος
Στο μενού που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας παρέχονται διάφορα εργαλεία.
Ξεκινώντας από αριστερά η πρώτη και δεύτερη επιλογή ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το μικρόφωνο
ή την κάμερα αντίστοιχα. Η αμέσως επόμενη επιλογή μας επιτρέπει να κάνουμε share την οθόνη
του υπολογιστή μας. Η επιλογή με το μπλε εικονίδιο ανοίγει παράθυρο στα δεξιά της σελίδας μας
και μας εμφανίζει τους συνδεδεμένους χρήστες. Η αμέσως επόμενη μας ανοίγει παράθυρο για text
επικοινωνία (chat) με τους συμμετέχοντες. Τέλος το κόκκινο κουμπί τερματίζει τη συνάντηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτείνουμε στους διδάσκοντες και τους συμμετέχοντες να μην χρησιμοποιούν την
κάμερα κατά τη διάρκεια του μαθήματος παρά μόνο ήχο. Οι συμμετέχοντες να έχουν
απενεργοποιημένο τον ήχο στα συστήματα τους και να τον ενεργοποιούν μόνο όταν θέλουν να
επικοινωνήσουν με το διδάσκοντα, αν και σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει και το chat.

