Φροντιστήριο ΠΡΙΣΜΑ
Ένας σύντομος οδηγός χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας bitpaper
για διδασκαλία εξ’αποστάσεως
Αυτός ο οδηγός θα σε βοηθήσει να γνωρίσεις, να συνδεθείς και να χρησιµοποιήσεις µε
επιτυχία την ηλεκτρονική πλατφόρµα bitpaper, που χρησιµοποιεί το φροντιστήριο Πρίσµα
για την εξ’αποστάσεως διδασκαλία των µαθητών του.
Θα χρειαστείς:
 έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή µε Windows έκδοσης 7 και πάνω, εξοπλισµένο µε
ενσωµατωµένη κάµερα και µικρόφωνο. (κατά προτίµηση laptop)
 σύνδεση στο internet
 πρόγραµµα περιήγησης στο internet
 µια διεύθυνση e-mail

Να ξέρεις ότι:
 Η κάµερα δεν είναι 100% απαραίτητη, ενώ αν δεν υπάρχει ενσωµατωµένο
µικρόφωνο, πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον υποδοχή µικροφώνου και ένα
ζευγάρι ακουστικών τύπου headset.
 Είναι καλό η σύνδεση internet να είναι ταχύτητας τουλάχιστον
24Mbps.
 Αν είναι δυνατόν προτίµησε το Google Chrome έναντι άλλων δηµοφιλών
προγραµµάτων περιήγησης. (πχ. Mozilla Firefox) Σιγουρέψου επίσης ότι
χρησιµοποιείς την πιο πρόσφατη έκδοση.
 Για να εγκαταστήσεις το Google Chrome, επισκέψου τη διεύθυνση:
http://www.google.com/chrome/
 Για να εγκαταστήσεις την τελευταία έκδοση του Chrome:
1. Άνοιξε το Chrome.
2. Επάνω δεξιά κάνε κλικ στην επιλογή «Περισσότερα»
3. Κάνε κλικ στην Ενηµέρωση Google Chrome. Αν δεν υπάρχει τέτοια
επιλογή, τότε έχεις εγκατεστηµένη την τελευταία έκδοση.

Τι είναι το
Το bitpaper είναι µια ιστοσελίδα που παρέχει τις πιο σύγχρονες υπηρεσίες διαδικτυακής
εκπαίδευσης. Παρέχει τη δυνατότητα στους µαθητές να συµµετάσχουν ταυτόχρονα σε µια
εικονική τάξη, στην οποία µπορούν να βλέπουν, να ακούν, να µοιράζονται έναν εικονικό
πίνακα στον οποίο µπορούν να διαβάζουν, να γράφουν, και γενικά να αλληλεπιδρούν µε
τον καθηγητή και τους συµµαθητές τους. Ακόµη µπορούν να µοιράζονται αρχεία µε
διδακτικό υλικό, ασκήσεις για λύση ή διόρθωση κ.ά.

Πώς κάνω «εγγραφή» στο bitpaper;
Πριν µπορέσεις να συνδεθείς σε κάποιο µάθηµα, θα πρέπει πρώτα να ανοίξεις το
πρόγραµµα περιήγησης internet στον υπολογιστή σου (πχ. Chrome) και να «µπεις» στο
bitpaper. Πήγαινε στην γραµµή διευθύνσεων και γράψε τη διεύθυνση: www.bitpaper.io ώστε
να οδηγηθείς στην ιστοσελίδα.

Την πρώτη φορά που εισέρχεσαι, θα πρέπει να δηµιουργήσεις έναν λογαριασµό
χρήστη, µε τον οποίο θα χρησιµοποιείς το bitpaper. Πρέπει να πατήσεις πάνω δεξιά στο
πλήκτρο “Sign in” (Είσοδος) Αν σε εκείνο το σηµείο βλέπεις την εντολή “Logout” τότε
µάλλον έχεις κάνει ήδη κάποιο λογαριασµό και είσαι ήδη συνδεδέµενος.
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Τα πιο συνη θισμένα προβλήματα
1. Βάζω σωστά την ηλεκτρονική διεύθυνση του μαθήματος που μου ήρθε
με mail, ανοίγει η σελίδα, αλλά δεν βλέπω κανέναν
Το πιο πιθανό είναι ότι έχεις πράγµατι συνδεθεί µε το τµήµα, αλλά δεν έχεις συµµετάσχει
ακόµα στην οµαδική «τηλεφωνική κλήση» ώστε να ενεργοποιηθεί η εικόνα και ο ήχος από
τους άλλους. Πρέπει να βρίσκεσαι στην κύρια οθόνη και να βλέπεις τα ακόλουθα εικονίδια:

Πάτησε το εικονίδιο µε το «ακουστικό τηλεφώνου» και στην µπάρα που θα ανοίξει θα
µπορείς να ανοίξεις, τόσο το chat του τµήµατος, αλλά και θα µπορείς να συνδεθείς
οπτικοακουστικά µε τους άλλους πατώντας το “Start/Join Call”. ∆ιάβασε ξανά τη σελίδα 6
σχετικά µε την έναρξη κλήσης.

2. Έχω εικόνα από όλους, αλλά δεν ακούω τίποτα.
Το πιο πιθανό είναι ότι η ένταση των ηχείων του υπολογιστή σου είναι χαµηλωµένη, ή ότι
έχεις ενεργή τη σίγαση. (mute) Βρες το εικονίδιο µε την ένταση του ήχου (συνήθως κάτω
δεξιά στη γραµµή εργασιών των windows) και σιγουρέψου ότι δεν είναι εντελώς
χαµηλωµένη, ή ότι δεν έχεις τικάρει τη «Σίγαση».
Αν όλα φαίνονται φυσιολογικά µε τις εντάσεις, και ακόµα δεν έχεις ήχο, τότε είναι πολύ
πιθανό ο browser που χρησιµοποιείς να έχει βάλει προσωρινά σε σίγαση το bitpaper.
Αρχικά κάνε δεξί κλικ στην καρτέλα του bitpaper και σιγουρέψου ότι δεν είναι τικαρισµένη η
«Σίγαση ιστοτόπου».

4. Ακούω όλους τους υπόλοιπους αλλά αυτοί δεν με ακούν.
Το πιο πιθανό είναι ότι έχεις ξεχάσει το µικρόφωνό σου «κλειστό» στο bitpaper. Αφού έχεις
συνδεθεί στο τµήµα µε τον καθηγητή σου, και αφού έχεις ήδη συµµετάσχει στην κλήση
(δηλαδή έχεις πατήσει “Start Call” δηλαδή) πάτησε το εικονίδιο µε το «ακουστικό
τηλεφώνου» και βρες το παράθυρο που δείχνει εσένα, όπως παρακάτω.

Σιγουρέψου ότι το εικονίδιο µε το µικρόφωνο φαίνεται όπως στην εικόνα παραπάνω, και
δεν είναι απενεργοποιηµένο.
Αν εξακολουθείς να έχεις πρόβληµα, τότε µάλλον η ένταση του µικροφώνου σου είναι
ρυθµισµένη πολύ χαµηλά από τα Windows. Ανάλογα µε την έκδοση των Windows
υπάρχουν µικρές διαφορές στην διαδικασία, αλλά συνήθως µε δεξί κλικ στο εικονίδιο της
έντασης ήχου
(κάτω δεξιά στην µπάρα των Windows) υπάρχει κάποια επιλογή όπως
π.χ. «Συσκευές Εγγραφής» στην οποία θα µπορείς να ανοίξεις τις ρυθµίσεις για το
µικρόφωνο, και να αυξήσεις την έντασή του. Ενδεικτικά, δες στην επόµενη σελίδα.
Αν δεν φαίνεται να υπάρχει τέτοια επιλογή µε δεξί κλικ στο εικονίδιο του ήχου, τότε πρέπει
να ανοίξεις τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) και να ψάξεις το εικονίδιο Ήχος.

