ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ
ΚΕΝΣΡΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ
Υορέας υλοποίησης υπηρεσιών βίντεο Πανελλήνιου χολικού Δικτύου.

Παρατώρηζη ηίηλων βίνηεο προς κωδικοποίηζη και διάθεζη μέζω ηης
σπηρεζίας βίνηεο καηά απαίηηζη ηοσ Πανελλήνιοσ Στολικού Δικηύοσ
ηα πιαίζηα ηεο ζπλερνύο αλάπηπμεο θαη εκπινπηηζκνύ ζε ηίηινπο βίληεν ηεο
ππεξεζίαο βίληεν θαηά απαίηεζε ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνύ Γηθηύνπ (ΠΓ) ζα
ζέιακε λα ζαο ελεκεξώζνπκε όηη ε ππεξεζία ζαο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα αλάξηεζεο
ησλ βίληεν πνπ έρεηε δεκηνπξγήζεη θαη κπνξείηε λα παξαρσξήζεηε πξνο ηελ
ππεξεζία ώζηε λα θσδηθνπνηεζνύλ (γηα κεηάδνζε κέζσ δηαδηθηύνπ) θαη λα δηαηεζνύλ
κέζσ ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ ΠΓ θαη ηεο ππεξεζίαο βίληεν θαηά απαίηεζε
(http://vod.sch.gr) πξνο όιε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα, καζεηέο θαη
εθπαηδεπηηθνύο.
Ζ παξάδνζε ησλ ηίηισλ βίληεν, πξνο θσδηθνπνίεζε θαη αλάξηεζε ζηελ ππεξεζία
βίληεν ηνπ ΠΓ, γίλεηαη ζηνλ θνξέα πινπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο κε ηνπο εμήο
ηξόπνπο:
Απνζηνιή ησλ DVD δίζθσλ ή VHS ή mini-DV ή DV θαζεηώλ ζην θνξέα
πινπνίεζεο ησλ ππεξεζηώλ βίληεν ηνπ ΠΓ ζηελ δηεύζπλζε
ΠΑΛΔΠΗΣΖΚΗΟ ΘΡΖΣΖ
ΘΔΛΣΡΟ ΔΠΗΘΟΗΛΩΛΗΩΛ ΘΑΗ ΓΗΘΣΤΩΛ
Γξαθείν Λ204
ΙΔΩΦ. ΘΛΩΟΤ, 71409
ΖΡΑΘΙΔΗΟ, ΘΡΖΣΖ
(Γηα ηελ Τπεξεζία Βίληεν ηνπ ΠΓ)
Κεηαθνξά ησλ ηίηισλ κέζσ ftp.
Ζ κεηαθνξά ζα γίλεηαη θαηόπηλ
ζπλελλόεζεο κε ηνπο αξκόδηνπο ηερληθνύο γηα λα απνδνζνύλ δηθαηώκαηα
πξόζβαζεο ζηνλ εμππεξεηεηή ftp
Σν πιηθό ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από ηα εμήο:
ε πεξίπησζε πνπ ην βίληεν έρεη σο ζπληειεζηέο αλήιηθνπο (πρ καζεηέο
ζρνιείσλ, θιπ) ζα ρξεηαζηεί δήισζε ζπγθαηάζεζεο ησλ θεδεκόλσλ γηα ηελ
ζπκκεηνρή ηνπο θαη ηελ δηάζεζή ηνπ ηίηινπ ζην δηαδίθηπν κέζσ ηεο
ππεξεζίαο Βίληεν ηνπ ΠΓ
Γήισζε όηη ν ηίηινο βίληεν δελ πεξηέρεη πιηθό αληίζεην πξνο ηνπο
θαλνληζκνύο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΠΓ όπσο πεξηερόκελν εκπνξηθήο
εθκεηάιιεπζεο, κε εζηθνύ πεξηερνκέλνπ, θιπ.
Γήισζε όηη έρεηε ην λόκηκν δηθαίσκα παξαρώξεζεο ηνπ ηίηινπ πξνο δηάζεζε
ζην δηαδίθηπν κέζσ ηεο ππεξεζίαο Βίληεν ηνπ ΠΓ.
Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ δεκηνπξγό ηνπ βίληεν, πεξηγξαθή ηνπ ηίηινπ, ιέμεηο
θιεηδηά πνπ αθνξνύλ ην πεξηερόκελν, δηάξθεηα, ζπκκεηέρνληεο, θαηεγνξία
ζηελ νπνία αλήθεη θαη όηη άιιε πιεξνθνξία ζεσξείηε απαξαίηεηε πνπ
ζρεηίδεηε κε ηνλ ηίηιν θαη ηνπο δεκηνπξγνύο ηνπ. Δπηζπλάπηεηε έλα ελδεηθηηθό
αξρείν γηα λα ζπκπιεξώζεηε ηα ζηνηρεία απηά. Σπρόλ άιια ζπκπιεξσκαηηθά
ζηνηρεία ζα πξέπεη λα απνζηέιινληαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή.
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Ζ θσδηθνπνίεζε (ςεθηνπνίεζε) ησλ ηίηισλ βίληεν δελ ζα αιινηώζεη ην πεξηερόκελν
θαη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ βίληεν αιιά κόλν ζα ην εηνηκάζεη γηα λα δηαηεζεί κέζα από
ηνπο εμππεξεηεηέο ηεο ππεξεζίαο. Ζ πξνεηνηκαζία είλαη απαξαίηεηε γηα λα δώζεη
ηελ δπλαηόηεηα ζηνπο ρξήζηεο ηνπ ΠΓ λα παξαθνινπζήζνπλ ην πεξηερόκελν ησλ
ηίηισλ κέζσ ηεο δηθηπαθήο ζύλδεζεο πνπ έρνπλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο θαζώο θαη
από νηθηαθέο ζπλδέζεηο.
Ζ θσδηθνπνίεζε αθνξά ζε δηαθνξεηηθέο δηθηπαθέο
ζπλδέζεηο ρξεζηώλ απιό Modem έσο θαη επξπδσληθέο ζπλδέζεηο, δίλνληαο ηελ
δπλαηόηεηα ζε όινπο ηνπο ρξήζηεο λα παξαθνινπζήζνπλ.
Σν πεξηερόκελν κεηά ηελ θσδηθνπνίεζε θαη αλάξηεζή ηνπ ζηνλ δηθηπαθό ηόπν ηεο
ππεξεζίαο ζα είλαη δηαζέζηκν πξνο θάζε ελδηαθεξόκελν καζεηή, εθπαηδεπηηθό,
επηζθέπηε. ε πεξίπησζε πνπ ην πεξηερόκελν ζα πξέπεη λα έρεη πεξηνξηζκνύο
αλαθνξηθά κε ηνπο ζεαηέο, ηόηε κπνξεί λα νξηζηεί ε νκάδα ρξεζηώλ πνπ ζα έρεη
πξόζβαζε ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηίηινπο θαη ε παξαθνινύζεζε ζα γίλεηαη θαηόπηλ
πηζηνπνίεζεο.
ε πεξίπησζε πνπ δηαζέηεηε ηίηινπο βίληεν θαη ελδηαθέξεζηε λα ηνπο δηαζέζεηε
κέζσ ηεο ππεξεζίαο βίληεν θαηά απαίηεζε ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνύ Γηθηύνπ
παξαθαινύκε όπσο επηθνηλσλήζεηε καδί καο κέζσ e-mail vod-info@sch.gr.
Γηθηπαθόο ηόπνο ππεξεζίαο http://vod.sch.gr/
Παξακέλνπκε ζηελ δηάζεζή ζαο γηα πεξηζζόηεξεο δηεπθξηλίζεηο.
Δπραξηζηνύκε
Γηα ηνλ Φνξέα Τινπνίεζεο
ησλ ππεξεζηώλ βίληεν θαη IPTV ηνπ Π..Γ.
Δκκαλνπήι Ενπξάξεο
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