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Ρύθμιση
Λήψη του λογισμικού

Πραγματοποιήστε λήψη του λογισμικού για τον υπολογιστή σας μεταβαίνοντας στη διεύθυνση
http://www.displaynote.com/
Συνιστώμενες προδιαγραφές
Ελάχιστες προδιαγραφές
Επεξεργαστής 1,8 GHz
Μνήμη 1 GB
Ελεύθερος χώρος στον σκληρό δίσκο 100
MB
Windows XP Home SP3 ή νεότερη έκδοση
Mac OS X 10.7 ή νεότερη έκδοση

Επεξεργαστής διπλού πυρήνα 2,0 GHz ή
μεγαλύτερος
Μνήμη 2 GB ή μεγαλύτερη
Ελεύθερος χώρος στον σκληρό δίσκο
500MB
Windows 7 Home Premium ή νεότερη
έκδοση
Mac OS X 10.7 ή νεότερη έκδοση

Ασύρματος δρομολογητής G 54 Mbps
Ασύρματος δρομολογητής N 300 Mbps

Εγκατάσταση του λογισμικού - Windows
Για να εγκαταστήσετε το λογισμικό σε Windows, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται
στην οθόνη.
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Εγκατάσταση του λογισμικού - Mac
Για να εγκαταστήσετε το DisplayNote σε Mac, σύρετε το εικονίδιο DisplayNote στη
συντόμευση της εφαρμογής.

Λήψη της εφαρμογής
Η εφαρμογή DisplayNote είναι διαθέσιμη στο iTunes App Store και το Google Play.
Πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής σε οποιαδήποτε συσκευή θέλετε να συνδέσετε και
να χρησιμοποιήσετε με το DisplayNote.
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Ρύθμιση της σύνδεσης
Μόλις το λογισμικό DisplayNote εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας και η εφαρμογή
DisplayNote εγκατασταθεί στις συσκευές σας, είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε.
Βεβαιωθείτε πρώτα ότι όλες οι συσκευές σας, ενσύρματες και ασύρματες, είναι
συνδεδεμένες στο ίδιο δίκτυο.

Εκκινήστε το DisplayNote στον υπολογιστή σας και σε οποιαδήποτε συσκευή θέλετε να
συνδέσετε στον υπολογιστή σας,
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Χρήση του DisplayNote
Δημιουργία λογαριασμού DisplayNote
Το DisplayNote χρησιμοποιεί ένα σύστημα διαχείρισης ταυτόχρονης άδειας χρήσης, που
σημαίνει ότι μπορείτε να εγκαταστήσετε το DisplayNote σε οποιονδήποτε υπολογιστή. Η
άδεια χρήσης σας ενεργοποιείται, όταν συνδέεστε στο DisplayNote σε έναν υπολογιστή.
Την πρώτα φορά που θα χρησιμοποιήσετε το DisplayNote, θα πρέπει να εγγραφείτε για έναν
λογαριασμό DisplayNote. Κάντε κλικ στο κουμπί "Εγγραφή" για να ξεκινήσετε τη διαδικασία.

Συμπληρώστε το όνομα, τη διεύθυνση email σας και έναν κωδικό πρόσβασης και, έπειτα,
κάντε κλικ στο "Εγγραφή". Εάν διαθέτετε κλειδί άδειας χρήσης για το DisplayNote,
πληκτρολογήστε το εδώ. Εάν αφήσετε κενό το πεδίο του κλειδιού άδειας χρήσης, θα ξεκινήσει
η δοκιμαστική περίοδος 30 ημερών.

Μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής, θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης. Μεταβείτε
στον λογαριασμό email που χρησιμοποιήσατε για την εγγραφή και κάντε κλικ στον
σύνδεσμο για να επιβεβαιώσετε τον λογαριασμό σας.
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Έναρξη συνεδρίας
Ανοίξτε το DisplayNote στον υπολογιστή σας και κάντε κλικ στην επιλογή "Έναρξη
συνεδρίας".
Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιήσατε για
την εγγραφή σας και κάντε κλικ στο κουμπί "Σύνδεση".

Διατήρηση σύνδεσης
Για να ξεκινήσετε μια συνεδρία, όταν δεν υπάρχει σύνδεση στο Internet, θα πρέπει να έχετε
προηγουμένως επιλέξει το πλαίσιο* "Παραμείνετε συνδεδεμένος".
Έτσι υπολογίζεται ο συνολικός αριθμός διαθέσιμων συνεδριών.
Μετά από 14 ημέρες θα πρέπει να συνδεθείτε ξανά στο λογισμικό για να συνεχίσετε να το
χρησιμοποιείτε εκτός σύνδεσης. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε εμείς να ελέγχουμε ώστε οι
άδειες χρήσης να είναι ενημερωμένες, καθώς και ότι δεν έχει γίνει κατάχρηση των αδειών.
*Ολοκληρώστε αυτό το βήμα, όταν είστε συνδεδεμένοι στο Internet
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Μπορείτε να επιλέξετε να παρουσιάσετε χρησιμοποιώντας νέο περιεχόμενο ή να
χρησιμοποιήσετε ένα υπάρχον αρχείο μαθήματος DisplayNote.

Ζωντανή ροή και Κοινή χρήση διαφανειών
Ζωντανή ροή – Στη λειτουργία Ζωντανή ροή, οι συμμετέχοντες θα έχουν συνεχή ροή της
οθόνης του υπολογιστή του Παρουσιαστή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σχολίων ή
αλλαγών που μπορεί να κάνει ο παρουσιαστής.
Μια προσωπική διαφάνεια δημιουργείται, όταν ένας χρήστης
σημειώνει ή κάνει αλλαγές στο περιεχόμενο του Παρουσιαστή
που έχει λάβει.
Αυτή η λειτουργία συνιστάται για χρήση σε γρήγορα δίκτυα.

Κοινή χρήση διαφανειών – Στη λειτουργία Κοινή χρήση διαφανειών, ο παρουσιαστής έχει
περισσότερο έλεγχο στο πότε θα γίνεται η κοινή χρήση του περιεχομένου που εμφανίζεται
στην οθόνη. Αυτή η μέθοδος ροής συνιστάται, επίσης, σε δίκτυα με μικρότερη ταχύτητα.
Η λειτουργία κοινής χρήσης διαφανειών βοηθά στην
επιμήκυνση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας στις φορητές
συσκευές.

Για να μοιραστείτε περιεχόμενο, σχόλια και αλλαγές κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης,
πατήστε το κουμπί "Κοινή χρήση διαφανειών".
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Διαχείριση συνεδρίας
Μόλις ξεκινήσει η περίοδος συνεδρίας, θα εμφανιστεί το παράθυρο διαχείρισης συνεδρίας.
Υπάρχουν καρτέλες για τις Πληροφορίες συνεδρίας, τη Συνεργασία, τα Μηνύματα, την
Οθόνη προβολής και την Παύση συνεδρίας.

Πληροφορίες
Πληροφορίες σχετικά με το αναγνωριστικό της συνεδρίας που χρειάζονται οι συμμετέχοντες
για να συνδεθούν και τον αριθμό των τρεχόντων συνδεδεμένων χρηστών.

Συνεργασία (βλ. "Δημιουργία συνεργασίας") Η
λειτουργία συνεργασίας επιτρέπει στους επιλεγμένους συμμετέχοντες να εργαστούν στο
έγγραφο που παρουσιάζεται από τον παρουσιαστή.

Μήνυμα (Βλ. "Αποστολή
χρήστες")
Αποστολή προσωπικών μηνυμάτων σε επιλεγμένους χρήστες.

μηνυμάτων

στους

Οθόνη προβολής
Δείτε ζωντανά τι συμβαίνει στην οθόνη των συμμετεχόντων, όταν εργάζονται στο
DisplayNote.

Παύση συνεδρίας
Σκουραίνει την οθόνη του συμμετέχοντα.
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Κατάσταση συμμετέχοντα:
Κόκκινο – Ο συμμετέχων δεν βρίσκεται στο DisplayNote για περισσότερο από 30
δευτερόλεπτα ή έχει χαθεί η σύνδεσή του.
Πορτοκαλί – Ο συμμετέχων έφυγε από το DisplayNote
εντός των τελευταίων 30 δευτερολέπτων.
Πράσινο – Ο συμμετέχων είναι ενεργός στο DisplayNote.
Σύνδεση σε μια συνεδρία
Οι χρήστες μπορούν να συνδεθούν ως "Παρουσιαστής" ή ως "Συμμετέχων".
- Συμμετοχή ως Συμμετέχων
Οι χρήστες μπορούν να βλέπουν το περιεχόμενο του παρουσιαστή στη συσκευή τους, να
πραγματοποιούν λήψεις στιγμιότυπων του περιεχομένου, να προσθέτουν τις δικές τους
σημειώσεις, μέσα, σχόλια και να αποθηκεύουν.
Για να συνδεθείτε, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη, το αναγνωριστικό συνεδρίας και
πατήστε "Σύνδεση"
Το DisplayNote θα συνδέσει τον συμμετέχοντα στον παρουσιαστή.
Εάν η σύνδεση δεν είναι επιτυχής, δείτε την ενότητα "Αποτυχία σύνδεσης με το αναγνωριστικό
συνεδρίας"
- Συμμετοχή ως Παρουσιαστής
Εάν επιλέξετε "Συμμετοχή ως Παρουσιαστής", θα σας ζητηθεί να συνδεθείτε στον
λογαριασμό σας DisplayNote. Μόλις ολοκληρωθεί η σύνδεση, η συσκευή θα συνδέεται
αυτόματα σε μια ενεργή συνεδρία.

Με τη λειτουργία παρουσιαστή οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου
της επιφάνειας εργασίας τους μέσω της συσκευής τους, να χρησιμοποιούν τη γραμμή
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εργασίας DisplayNote, να προσθέτουν σχόλια και μέσα στο περιεχόμενο και να
αποθηκεύουν το περιεχόμενο.
Η συμμετοχή ως παρουσιαστής περιορίζεται σε έναν παρουσιαστή ανά συνεδρία. Κατά τη
σύνδεση ως παρουσιαστής, το δεδομένα που εισαγάγονται ελέγχονται μέσω της οθόνης
αφής της συσκευής σας. Εάν πατήσετε μία φορά την οθόνη, λειτουργεί ως αριστερό κλικ και
εάν πατήσετε παρατεταμένα την οθόνη, λειτουργεί ως δεξί κλικ.
Αποτυχία σύνδεσης με το αναγνωριστικό συνεδρίας
Για να συνδεθείτε, το DisplayNote προσπαθεί να καθορίσει τη διεύθυνση IP του υπολογιστή
του παρουσιαστή και να συνδεθεί απευθείας. Κάποιες φορές, όμως, η απευθείας σύνδεση
ενδέχεται να μην είναι εφικτή. Θα ζητηθεί από τους χρήστες να επιλέξουν, μέσω
αναπτυσσόμενου μενού, μια ενεργή συνεδρία ή να πληκτρολογήσουν τη διεύθυνση IP του
κεντρικού υπολογιστή.

Σημείωση - Η σύνδεση με μη αυτόματη εισαγωγή της διεύθυνσης IP δεν είναι δυνατή με
σύνδεση μέσω Internet.
Για να συνδεθείτε εισαγάγοντας με μη αυτόματο τρόπο τη διεύθυνση IP, είτε πληκτρολογήστε
απευθείας τη διεύθυνση IP στο πλαίσιο (εάν δεν έχουν εντοπιστεί συνεδρίες) ή επιλέξτε
"MANUALLY SET IP" (ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ IP) (εάν έχουν εντοπιστεί άλλοι υπολογιστές
παρουσιαστή) και, έπειτα, εισαγάγετε τη διεύθυνση IP.
Η διεύθυνση IP θα έχει τη μορφή "XXX.XXX.XXX.XXX" π.χ. "192.168.1.100".
Εάν η σύνδεση είναι ανεπιτυχής, ανατρέξτε στις Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την
αντιμετώπιση προβλημάτων.
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Δημιουργία διαφανειών
Αφού συνδεθούν σε μια συνεδρία, οι χρήστες μπορούν να βλέπουν την οθόνη του
Παρουσιαστή. Από εδώ, οι χρήστες μπορούν να προσθέτουν σχόλια, σχήματα και άλλο
περιεχόμενο για να δημιουργήσουν προσωπικές διαφάνειες.
Για να δημιουργήσετε μια διαφάνεια DisplayNote, κάντε κλικ στο δεξί βέλος στη γραμμή
εργαλείων, όταν εργάζεστε σε οποιοδήποτε περιεχόμενο. Θα πραγματοποιηθεί λήψη ενός
στιγμιότυπου του αρχικού περιεχομένου, καθώς και των σχολίων ή των μέσων που έχετε
προσθέσει.
Για να αναθεωρήσετε τις διαφάνειές σας, πατήστε το αριστερό βέλος.

Στην αριστερή εικόνα φαίνεται το DisplayNote σε Windows με σχόλια και στη δεξιά εικόνα
φαίνεται μια συνδεδεμένη εφαρμογή με προσωπικά σχόλια αλλά και σχόλια του
παρουσιαστή.
Μόλις ένας χρήστης προσθέσει περιεχόμενο σε μια οθόνη, δεν θα γίνεται ζωντανή
τροφοδοσία από την οθόνη του Παρουσιαστή. Αντιθέτως, θα εμφανίζεται η διαφάνεια που
έχει αποθηκευτεί στην προσωπική συσκευή του χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των σχολίων
του παρουσιαστή και του χρήστη.

Μόλις ο χρήστης ολοκληρώσει την προσθήκη σχολίων σε μια διαφάνεια, μπορεί να
επιστρέψει στη ζωντανή τροφοδοσία πατώντας το κουμπί ζωντανής οθόνης στην επάνω
δεξιά πλευρά της οθόνης του tablet του.
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Προβολή μαθήματος
Οι χρήστες μπορούν να προβάλουν και διαγράφουν όλες τις αποθηκευμένες διαφάνειας
από την τρέχουσα συνεδρία.
Κάντε κλικ στο "X" στη διαφάνεια που θέλετε να καταργήσετε και θα διαγραφεί από τη
συνεδρία.

Εργαλείο κειμένου διαφάνειας
Κάντε κλικ στην καρτέλα του εργαλείου κειμένου διαφάνειας στα δεξιά της οθόνης για να
προσθέσετε σχόλια στη διαφάνειά σας.
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Αποθηκευμένα μαθήματα
Για να αναθεωρήσετε αποθηκευμένο περιεχόμενο/αποθηκευμένες παρουσιάσεις πατήστε
την επιλογή "Άνοιγμα περιεχομένου" στο κύριο μενού.
Η εξαγωγή των αποθηκευμένων μαθημάτων είναι δυνατή μέσω email, είτε ως μάθημα
DisplayNote είτε ως αρχείο PDF.
Εναλλακτικά, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις παρουσιάσεις στο Dropbox*
*απαιτείται Dropbox

Για να εξαγάγετε ένα αποθηκευμένο μάθημα DisplayNote από την εφαρμογή, πατήστε το
κουμπί "Εξαγωγή".
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Δημιουργία συνεργασίας
Για να ξεκινήσετε μια συνεργασία, ανοίξτε τον Διαχειριστή συνεδρίας και πατήστε την επιλογή
συνεργασίας. Επιλέξτε τους συμμετέχοντες με τους οποίους θέλετε να συνεργαστείτε. Οι
επιλεγμένοι συμμετέχοντες θα μετακινηθούν στη δεξιά στήλη.
Οι χρωματιστές γραμμές κάτω από την ένδειξη κατάστασης εμφανίζουν το τρέχον χρώμα
μολυβιού των συμμετεχόντων.

Τα σχόλια θα κοινοποιηθούν στον υπολογιστή του Παρουσιαστή και σε οποιαδήποτε
συσκευή λειτουργεί σε κατάσταση συνεργασίας.
Για να διαγράψετε έναν χρήστη από την κατάσταση συνεργασίας, κάντε κλικ στο όνομά του.
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Επεξήγηση της γραμμής εργαλείων
Αρχική| Ελαχιστοποίηση | Κλείσιμο – Μπορείτε να επιστρέψετε στο κύριο μενού, να αποκρύψετε
προσωρινά το λογισμικό στη γραμμή εργαλείων ή να κλείσετε εντελώς το λογισμικό
Επιλογή εργαλείου – Μπορείτε να επιλέξετε σχόλια, να μετακινήσετε σχόλια και να επαναφέρετε
τον έλεγχο του ποντικιού στον υπολογιστή του Παρουσιαστή, όταν βρίσκεστε σε κατάσταση
ζωντανής οθόνης
Αναίρεση/Κατάργηση αναίρεσης –

Μπορείτε να αναιρέσετε και να καταργήσετε την
αναίρεση των σχολίων που έχουν δημιουργηθεί και υποβληθεί σε επεξεργασία
Εργαλείο μολυβιού – Με αυτό μπορείτε να γράφετε σχόλια, στο υπομενού υπάρχουν
επιπρόσθετοι τύποι μολυβιού και ιδιότητες
Εργαλείο γόμας – Μπορείτε να σβήσετε τα σχόλια και τα αντικείμενα που δημιουργήσατε, στο
υπομενού υπάρχουν επιπρόσθετοι τύποι γόμας
Σημειώσεις στην οθόνη – Μπορείτε να προσθέσετε σημειώσεις κειμένου μέσω πληκτρολογίου
Συνδέσεις – Γίνεται αποσύνδεση από τον υπολογιστή του Παρουσιαστή στη λειτουργία
συμμετέχοντα ή ανοίγει τα εργαλεία συνεδρίας στην κατάσταση παρουσιαστή

Επισκόπηση διαφάνειας – Εμφανίζονται όλες οι αποθηκευμένες διαφάνειες στο τρέχον μάθημα

Φόντο – Ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται το φόντο

Εισαγωγή – Προσθήκη εικόνων από άλμπουμ κάμερας ή από κάμερα σε μια παρουσίαση

Εγγραφή οθόνης – Εγγραφή σχολίων και αντικειμένων που εμφανίζονται στην οθόνη, όπως
δημιουργήθηκαν
Αποθήκευση – Εξαγωγή μαθημάτων ως αρχείο μαθήματος .DN, .PDF, .PPTX (εάν έχετε
εγκατεστημένα τα Office 2007 ή νεότερη έκδοση)
Εργαλεία ερωτήσεων – Μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις διαφόρων τύπων στους συνδεδεμένους
συμμετέχοντες
Πλοήγηση - Προηγούμενη διαφάνεια| Επόμενη διαφάνεια/Δημιουργία νέας διαφάνειας (εάν είστε
σε κατάσταση ζωντανής οθόνης)
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Η γραμμή εργαλείων - Υπομενού
Μπορείτε να μεταβείτε σε αυτά τα μενού κάνοντας κλικ στο στοιχείο του μενού δεύτερη φορά.
Υπομενού μολυβιού
Παράθυρο προεπισκόπησης – Μπορείτε
μολυβιού/σχήματος που δημιουργείται
Τύποι μολυβιού/
σχημάτων–
Μολύβι
Τετράγωνο

να

δείτε

μια

| Μαρκαδόρος | Γραμμή
| Κύκλος
| Πολύγωνο

προεπισκόπηση

του

| Βέλος
| Αυτόματο σχήμα

Χρώμα περιγράμματος –

Αυτό είναι το χρώμα κάθε νέου σχολίου ή των
περιγραμμάτων, εάν επιλεγεί το εργαλείο σχήματος
Πάχος| Διαφάνεια – Μπορείτε να προσαρμόσετε το πάχος ή τη διαφάνεια του μολυβιού
ή του περιγράμματος του σχήματος
Χρώμα γεμίσματος – Αυτό είναι το χρώμα της περιοχής γεμίσματος του σχήματος
Διαφάνεια – Διαφάνεια του χρώματος γεμίσματος του σχήματος

Υπομενού γόμας
Βασική γόμα – Μπορείτε να διαγράψετε οποιαδήποτε περιοχή του αντικειμένου, σχολίου ή
εικόνας στο οποίο ο χρήστης έχει σχεδιάσει
Γόμα περιοχής – Μπορείτε να διαγράψετε αντικείμενα, σχόλια ή εικόνες που εμπίπτουν στο
πλαίσιο επιλογής, όταν επιλέγεται ή σύρεται. Εναλλακτικά, κάντε κλικ σε μεμονωμένα
αντικείμενα για να τα διαγράψετε χρησιμοποιώντας τη γόμα
Γόμα διαφάνειας – Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα αντικείμενα, τα σχόλια και τις εικόνας
από την τρέχουσα διαφάνεια
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Αποστολή μηνυμάτων στους χρήστες
Στον διαχειριστή συνεδρίας, επιλέξτε την καρτέλα μηνύματος και, έπειτα, τους συμμετέχοντες
στους οποίους θέλετε να στείλετε μήνυμα. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και πατήστε το
κουμπί "Αποστολή".

Προβολή της οθόνης ενός συμμετέχοντος
Στον διαχειριστή συνεδρίας του υπολογιστή σας, επιλέξτε την καρτέλα προβολής οθόνης και,
έπειτα, τον συμμετέχοντα του οποίου την οθόνη θέλετε να προβάλετε.

Για να καταργήσετε την επιλογή ενός συμμετέχοντα, κάντε κλικ στο όνομα του συμμετέχοντα
ακόμα μία φορά.
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Σύστημα απάντησης συμμετέχοντα
Υπάρχουν 5 τύποι
συμμετέχοντες.

ερωτήσεων

που

μπορούν

να

τεθούν

στους

συνδεδεμένους

Ερώτηση κειμένου| Σωστό/Λάθος| Πολλαπλής επιλογής
Κλίμακα κατάταξης| Ερώτηση σχεδίασης περιοχής
Ερώτηση κειμένου
Γράψτε μια ερώτηση και τη σωστή απάντηση στο διαθέσιμο πλαίσιο και, έπειτα, πατήστε το
κουμπί Pose (Ερώτηση). Οι παρουσιαστές θα δουν τον αριθμό των απαντήσεων των
συμμετεχόντων που είναι σε εκκρεμότητα, σωστές ή λάθος. Εάν κάνετε κλικ σε αυτά τα
κουμπιά, θα εμφανιστεί μια ανάλυση που θα περιλαμβάνει τους συμμετέχοντες, τις
απαντήσεις τους και τα αποτελέσματα. Ο Παρουσιαστής μπορεί να προσαρμόζει με μη
αυτόματο τρόπο τις σωστές/λάθος απαντήσεις.
Κάντε κλικ στην επιλογή "Share Responses" (Κοινή χρήση απαντήσεων) για να κοινοποιήσετε
τα αποτελέσματα των απαντήσεων κάθε συμμετέχοντα στις συσκευές τους.
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Ερώτηση τύπου Σωστό/Λάθος ή Ναι/Όχι
Πληκτρολογήστε την ερώτηση που θέλετε να θέσετε στους συμμετέχοντες και επιλέξτε την
απάντηση. Πατήστε "Pose" (Ερώτηση) για να στείλετε τις ερωτήσεις στους συμμετέχοντες.

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό των απαντήσεων κάνοντας κλικ στο "+" για να προσθέσετε
απαντήσεις ή επιλέγοντας τα εικονίδια του κάδου για να διαγράψετε απαντήσεις.
Ο Παρουσιαστής προεπιλέγει τη σωστή απάντηση κάνοντας κλικ στο κατάλληλο πλαίσιο
στα δεξιά του παραθύρου της ερώτησης.
Μόλις ο συμμετέχοντας απαντήσει, ο παρουσιαστής μπορεί να δει μια ανάλυση σχετικά με
το πόσοι συμμετέχοντες επέλεξαν κάθε απάντηση.
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Κλίμακα κατάταξης
Ο παρουσιαστής ορίζει το εύρος των αριθμών που θα χρησιμοποιήσει για κάθε ερώτηση
που θα κάνει. Αφού θέσει την ερώτηση στους συμμετέχοντες, αυτοί θα δουν τις πιθανές
τιμές και τον αριθμό των συμμετεχόντων που επέλεξαν την κάθε μία, καθώς και τη μέση τιμή.
Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί των απαντήσεων σε εκκρεμότητα, θα εμφανιστεί μια ανάλυση
που θα περιλαμβάνει την κάθε απάντηση των συμμετεχόντων.

Ερώτηση σχεδίασης
Αυτός ο τύπος ερώτησης επιτρέπει στον Παρουσιαστή να επιλέξει είτε μια εικόνα ή ένα
γράφημα για να στείλει στους συμμετέχοντες με οδηγίες κειμένου σχετικά με το σημείο όπου
πρέπει να σχεδιάσουν την άποψή τους.
Για να υποβάλετε μια ερώτηση σχεδίασης, επιλέξτε μια εικόνα, επισημάνετε στην εικόνα το
σωστό σημείο και υποβάλετε την ερώτηση στους συμμετέχοντες. Στους συμμετέχοντες θα
ζητηθεί να αναπαράγουν αυτό το σημείο σχεδίασης στην εικόνα και να υποβάλουν την
απάντησή τους.
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Συχνές ερωτήσεις
και

Αντιμετώπιση προβλημάτων
Σε ποιες συσκευές λειτουργεί το DisplayNote;
Windows (XP και νεότερη έκδοση)
Mac OS X (10.7 και νεότερη έκδοση)
iOS (5.0 και νεότερη έκδοση)
Android (ICS και νεότερη έκδοση)
Υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις δικτύου;
Η ροή του DisplayNote πραγματοποιείται με την αποστολή πακέτων UDP. Ενδέχεται να
παρουσιαστούν προβλήματα (σχηματισμός pixel, αποσυνδέσεις, κ.λπ.), εάν υπάρχει μεγάλη
κίνηση TCP στο δίκτυο, καθώς τα πακέτα έχουν προτεραιότητα και θα επηρεαστεί η ποιότητα ροής
στις συσκευές. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για να ελέγξετε εάν το τρέχον
υλικολογισμικό θα υποστηρίξει αυτές τις μεθόδους ροής.
Πρέπει να έχω συνδεθεί στο Internet;
Για να ξεκινήσετε, ναι. Ωστόσο, μπορείτε να δουλέψετε εκτός σύνδεσης για 14 ημέρες. Μόλις
εγγραφείτε και παραμείνετε συνδεδεμένοι, το λογισμικό θα γνωρίζει ότι δεν είστε συνδεδεμένοι
στο Internet και θα λειτουργεί μέσω ασύρματου δικτύου.
Τι συμβαίνει, εάν παραμείνω συνδεδεμένος;
Εάν επιλέξετε την επιλογή "Παραμείνετε συνδεδεμένος'", θα παραμείνετε συνδεδεμένοι για 14
ημέρες ανεξάρτητα από τη συνδεσιμότητα στο Internet. Αυτό θα υπολογίζεται ως μια ενεργή
συνεδρία. Μετά από 14 ημέρες, θα πρέπει να συνδεθείτε ξανά.
Μπορώ να χρησιμοποιήσω το tablet μου αντί του υπολογιστή μου και να επιτρέψω τη σύνδεση
άλλων συσκευών σε αυτόν (Peer-to-Peer);
Όχι, προς το παρόν το DisplayNote απαιτεί έναν κεντρικό υπολογιστή, αλλά ελπίζουμε ότι αυτή η
λειτουργικότητα θα συμπεριληφθεί σε μελλοντική έκδοση.
Αυτή η έκδοση iOS είναι ανεξάρτητη από υποδίκτυο IP ή όλες οι συσκευές θα πρέπει να είναι
στο ίδιο υποδίκτυο;
Όχι, δεν χρειάζεται όλες οι συσκευές να είναι στο ίδιο υποδίκτυο. Εάν η σύνδεση δεν
πραγματοποιηθεί, παρέχουμε μια μέθοδο που επιτρέπει την εισαγωγή της τοπικής διεύθυνσης IP
(στη μορφή xxx.xxx.xxx.xxx).
Μπορώ να δημιουργήσω ή να επεξεργαστώ υπάρχον περιεχόμενο, όταν δεν υπάρχει σύνδεση
σε κεντρικό υπολογιστή;
Ναι. Ανοίξτε το DisplayNote και επιλέξτε το εικονίδιο του κενού μαθήματος για να δημιουργήσετε
περιεχόμενο ή το εικονίδιο ανοίγματος αποθηκευμένου περιεχομένου για να μεταβείτε στις
παρουσιάσεις που έχουν αποθηκευτεί προηγουμένως.
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Σε τι μορφή αποθηκεύονται τα μαθήματα;
Προς το παρόν τα μαθήματα αποθηκεύονται ως αρχεία DN ή ως αρχεία PDF.
DisplayNote για υπολογιστές υποστηρίζει επίσης μορφή .PPT και .JPG.

Η έκδοση

Πρέπει να έχω τον ίδιο αριθμό έκδοσης στον υπολογιστή και το iOS/Android;
Ναι, συνιστάται ιδιαίτερα.

Πρόβλημα που εμφανίστηκε - "Ο Υπολογιστής μου δεν εμφανίζεται στη λίστα διαθέσιμων
κεντρικών υπολογιστών"
1. Έχετε εγκαταστήσει το λογισμικό στον υπολογιστή και εκτελείται;
Όχι -> Πραγματοποιήστε λήψη του λογισμικού για κεντρικό υπολογιστή από την τοποθεσία web
στη διεύθυνση http://www.displaynote.com/.
Ναι -> Συνεχίστε στο 2.
2. Ο υπολογιστής και οι συσκευές που προσπαθείτε να συνδέσετε είναι στο ίδιο ασύρματο
δίκτυο;
Όχι -> Η λειτουργία αυτόματου εντοπισμού βασίζεται στο γεγονός ότι ο υπολογιστής και οι
συσκευές είναι συνδεδεμένοι στο ίδιο δίκτυο για λειτουργούν σωστά. Ακόμα και εάν δεν υπάρχει
σύνδεση στο Internet, οι συσκευές πρέπει να είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο.
Ναι -> Συνεχίστε στο 3.
3. Υπάρχει εγκατεστημένο τείχος προστασίας στον υπολογιστή που θέλετε να
εγκαταστήσετε το DisplayNote;
Ναι -> Απενεργοποιήστε το λογισμικό τείχους προστασίας που είναι εγκατεστημένο στον
υπολογιστή σας, καθώς ενδέχεται να αποκλείει τη σύνδεση με το DisplayNote. Η πλειοψηφία των
πακέτων λογισμικού Internet περιέχουν τείχος προστασίας.
Εάν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε το DisplayNote μέσω του δικτύου της εταιρείας, είναι
πιθανόν να ισχύει μια πιο αυστηρή πολιτική ασφαλείας. Για να λειτουργήσει το DisplayNote,
πρέπει οι ακόλουθες θύρες τείχους προστασίας να είναι ανοιχτές: UDP 20101, UDP 20100, TCP
8554 και TCP 49042 (η θύρα TCP 9000 επίσης για την έκδοση beta) οι οποίες μπορεί αρχικά να
αποκλείονται. Εάν νομίζετε ότι αυτό είναι το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή δικτύου
της εταιρείας σας.
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Πρόβλημα που εμφανίστηκε - "Η ροή από τον υπολογιστή μου είναι αργή/έχει
αυξομειώσεις/είναι χαμηλής ποιότητας"
1. Η ισχύς και η ταχύτητα δικτύου είναι ικανοποιητικές;
Η ισχύς ασύρματου δικτύου πρέπει να είναι "Καλή" ή καλύτερη και η ταχύτητα ασύρματου
δικτύου πρέπει να είναι "54 Mbps" ή μεγαλύτερη, αλλά κανονικά οι τιμές αυτές θα συσχετίζονται.
2. Υπάρχει κάποιο λογισμικό που εκτελείται στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας μεγάλο
εύρος ζώνης δικτύου;
Ναι -> Ο μεγάλος αριθμός λήψεων ή αποστολών στον κεντρικό υπολογιστή μπορεί να προκαλέσει
προβλήματα στο DisplayNote.
Όχι -> Συνεχίστε στο 3.
3. Υπάρχει κάποιο λογισμικό που εκτελείται στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας πολλές
πηγές συστήματος;
Το DisplayNote έχει σχεδιαστεί, ώστε να χρησιμοποιεί ελάχιστες πηγές συστήματος, όταν είναι
ανοιχτό. Ωστόσο, σε υπολογιστές με περιορισμένες προδιαγραφές μπορεί να παρατηρηθεί χαμηλή
απόδοση.

Πρόβλημα που εμφανίστηκε - "Το πληκτρολόγιο της συσκευής Android μου δεν λειτουργεί
σωστά στο DisplayNote"
1. Η συσκευή σας έχει εγκατεστημένο μη τυπικό πληκτρολόγιο Android;
Πιθανόν να υπάρχουν θέματα συμβατότητας με ορισμένα πληκτρολόγια.
Αλλάξτε σε οποιοδήποτε άλλον τύπο πληκτρολογίου που έχετε στη συσκευή σας, μεταβαίνοντας
στις
"Ρυθμίσεις-> Γλώσσα και Εισαγωγή".
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Πρόβλημα που εμφανίστηκε - "Το τείχος προστασίας του Mac μου είναι ενεργοποιημένο και
εμποδίζει τη λειτουργία του DisplayNote"
Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να επιτραπεί η χρήση του DisplayNote από το τείχος
προστασίας.
1. Στο "System Preferences" (Προτιμήσεις συστήματος) ανοίξτε το "Security & Privacy"
(Ασφάλεια και Απόρρητο).

2. Επιλέξτε την καρτέλα "Firewall" (Τείχος προστασίας).
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3. Κάντε κλικ στο λουκέτο και πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής
σας για να ξεκλειδώσετε την επεξεργασία ρυθμίσεων.

4. Κάντε κλικ στο "Firewall Options" (Επιλογές τείχους προστασίας).
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5. Κάντε κλικ στο σύμβολο "+" για να προσθέσετε μια εφαρμογή στις εξαιρέσεις.

6. Πλοηγηθείτε στο DisplayNote και επιλέξτε "Add" (Προσθήκη).

7. Το DisplayNote θα βρίσκεται τώρα στη λίστα εξαιρέσεων του τείχους προστασίας και δεν
θα εμποδίζεται η λειτουργία του.
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