
Τεχνικές	  προδιαγραφές	  για	  τις	  παρουσιάσεις	  –	  7ο	  Συνέδριο	  Ε.Ε.Μ.Ε.	  	  

1.	  Όλοι	  οι	  ηλεκτρονικοί	  υπολογιστές	  που	  θα	  υπάρχουν	  στις	  αίθουσες	  για	  τις	  
παρουσιάσεις	  του	  συνεδρίου	  θα	  έχουν	  τα	  εξής	  χαρακτηριστικά:	  	  
-‐	  Λειτουργικό	  Σύστημα:	  Windows	  7	  
-‐	  Εγκατεστημένο	  λογισμικό:	  Microsoft	  OfRice	  2007	  (υποστηρίζει	  αρχεία	  και	  των	  
προηγούμενων	  εκδόσεων	  του	  MS	  OfRice),	  Acrobat	  pdf	  reader,	  Microsoft	  Media	  
Player	  11,	  VLC	  (για	  κάθε	  τύπο	  αρχείου	  audio	  ή	  video)	  
-‐	  DVD	  player	  
-‐	  Έξοδο	  VGA	  
-‐	  Έξοδο	  για	  ήχο	  

2.	  Θα	  υπάρχει	  ένας	  υπολογιστής	  για	  κάθε	  αίθουσα	  παρουσίασης,	  συνδεδεμένος	  
με	  προβολέα	  (projector)	  και	  ηχεία,	  οπότε	  οι	  εισηγητές	  θα	  πρέπει	  να	  αποφύγουν	  
να	  φέρουν	  μαζί	  τους	  δικούς	  τους	  φορητούς	  υπολογιστές	  και	  να	  τους	  συνδέσουν	  
στα	  ήδη	  υπάρχοντα	  συστήματα	  (εκτός	  από	  τις	  ειδικές	  περιπτώσεις	  που	  
αναφέρονται	  παρακάτω	  στα	  νούμερα	  6	  και	  7).	  

3.	  Όλοι	  οι	  εισηγητές	  πρέπει	  να	  δημιουργήσουν	  ή	  να	  εξάγουν	  τις	  παρουσιάσεις	  
τους	  είτε	  σε	  αρχεία	  παρουσίασης	  (powerpoint,	  δηλαδή	  ppt)	  ή	  σε	  αρχεία	  του	  
acrobat	  (pdf).	  Παρακαλούμε	  να	  αποφευχθούν	  άλλα	  ήδη	  αρχείων	  ώστε	  να	  
επιτευχθεί	  απόλυτη	  συμβατότητα	  και	  να	  μην	  υπάρξουν	  προβλήματα.	  Σε	  
περίπτωση	  που	  χρησιμοποιείτε	  άλλα	  λογισμικά	  παρουσίασης	  (π.χ.	  Keynote	  για	  
Mac	  OSX	  ή	  OpenOfRice	  για	  Linux,	  κτλ),	  μπορείτε	  να	  εξάγετε	  την	  παρουσίασή	  σας	  
σε	  μορφή	  powerpoint	  (ppt)	  ή	  	  σε	  μορφή	  acrobat	  (pdf)	  από	  το	  μενού	  των	  
επιλογών	  του	  λογισμικού	  που	  χρησιμοποιείτε.	  

4.	  Όλοι	  οι	  εισηγητές	  πρέπει	  να	  έχουν	  τα	  αρχεία	  παρουσίασής	  τους	  σε	  έναν	  
φάκελο	  με	  το	  όνομά	  τους	  σε	  ένα	  USB	  Rlash	  disk	  φορμαρισμένο	  σε	  FAT32	  
(windows	  compatible	  format).	  Επίσης	  πρέπει	  να	  προσέλθουν	  στην	  αίθουσα	  που	  
θα	  παρουσιάσουν,	  νωρίτερα	  από	  την	  παρουσίαση,	  ώστε	  να	  αποθηκεύσουν	  τα	  
αρχεία	  τους	  από	  το	  Rlash	  disk	  στον	  υπολογιστή	  που	  θα	  γίνει	  η	  παρουσίαση	  και	  
να	  δοκιμάσουν	  την	  παρουσίασή	  τους	  με	  τη	  βοήθεια	  του	  τεχνικού	  βοηθού	  που	  θα	  
είναι	  υπεύθυνος	  για	  τη	  συγκεκριμένη	  αίθουσα	  (η	  καλύτερη	  ώρα	  για	  να	  γίνει	  
αυτό	  είναι	  σε	  κάποιο	  διάλειμμα	  του	  συνεδρίου	  πριν	  την	  παρουσίαση).	  

5.	  Σημαντικές	  συμβουλές	  για	  παρουσιάσεις	  powerpoint:	  
-‐	  Παρακαλούμε	  χρησιμοποιείστε	  συνήθεις	  γραμματοσειρές	  (π.χ.	  Times	  New	  
Roman,	  Arial,	  Tahoma,	  Verdana,	  Cambria,	  Calibri,	  κτλ)	  ώστε	  να	  αποφευχθούν	  
ανακολουθίες	  μορφής	  κατά	  τη	  διάρκεια	  της	  παρουσίασης	  (οι	  ηλεκτρονικοί	  
υπολογιστές	  του	  συνεδρίου	  δεν	  θα	  έχουν	  εγκατεστημένες	  ειδικές	  ή	  σπάνιες	  
γραμματοσειρές).	  
-‐	  Αν	  η	  παρουσίασή	  σας	  περιλαμβάνει	  αρχεία	  ήχου	  ή	  video	  μέσα	  στο	  powerpoint,	  
σιγουρευτείτε	  πως	  αυτά	  τα	  αρχεία	  συμπεριλαμβάνονται	  στο	  USB	  Rlash	  disk	  σας	  	  
ΣΤΟΝ	  ΙΔΙΟ	  ΦΑΚΕΛΟ	  που	  βρίσκεται	  η	  παρουσίαση.	  Επίσης	  προσπαθήστε	  να	  
αποφύγετε	  ειδικούς	  τύπους	  αρχείων	  πολυμέσων	  και	  προτιμείστε	  αρχεία	  wav	  ή	  
mp3	  για	  ήχο	  και	  avi	  ή	  mp4	  για	  video.	  
6.	  Εάν	  κάποιος	  εισηγητής	  χρειάζεται	  να	  χρησιμοποιήσει	  άλλο	  ιδιαίτερο	  
λογισμικό	  εκτός	  από	  Powerpoint,	  Acrobat	  reader	  και	  Media	  Player	  (π.χ.	  



sequencing	  software,	  real-‐time/interactive	  audio/midi	  processing,	  κτλ.)	  ή	  ειδικά	  
εξαρτήματα	  (π.χ.	  εξαρτήματα	  audio/midi,	  ή	  ειδικές	  κάρτες,	  κτλ.),	  θα	  πρέπει	  να	  
φέρει	  και	  να	  χρησιμοποιήσει	  τον	  δικό	  του	  υπολογιστή	  και	  εξαρτήματα.	  Κανένα	  
εξωτερικό	  λογισμικό	  ή	  εξάρτημα	  υπολογιστή	  δεν	  θα	  εγκατασταθεί	  στους	  
υπολογιστές	  του	  συνεδρίου.	  

7.	  Ιδιαίτερη	  σημείωση	  για	  υπολογιστές	  Macintosh	  και	  λειτουργικό	  σύστημα	  Mac	  
OS	  X:	  	  
-‐	  Εάν	  χρησιμοποιείτε	  Microsoft	  Powerpoint	  στον	  Mac,	  η	  παρουσίασή	  σας	  
κανονικά	  θα	  πρέπει	  να	  δουλέψει	  χωρίς	  προβλήματα	  στο	  Microsoft	  Powerpoint	  
2007	  για	  Windows,	  δεδομένου	  πως	  θα	  έχετε	  σώσει	  το	  αρχείο	  ως	  αρχείο	  ppt	  για	  	  
OfRice	  2007	  και	  χρησιμοποιώντας	  συνήθεις	  γραμματοσειρές	  (και	  επίσης	  
δεδομένου	  πως	  αν	  η	  παρουσίασή	  σας	  περιλαμβάνει	  αρχεία	  ήχου	  ή	  video	  μέσα	  
στο	  powerpoint,	  σιγουρευτείτε	  πως	  αυτά	  τα	  αρχεία	  συμπεριλαμβάνονται	  ΣΤΟΝ	  
ΙΔΙΟ	  ΦΑΚΕΛΟ	  που	  βρίσκεται	  το	  αρχείο	  ppt).	  	  
-‐	  Το	  ίδιο	  ισχύει	  αν	  χρησιμοποιείτε	  λογισμικό	  Apple	  Keynote,	  μπορείτε	  να	  εξάγετε	  
την	  παρουσίασή	  σας	  σε	  αρχείο	  ppt,	  και	  κανονικά	  θα	  πρέπει	  να	  δουλέψει	  χωρίς	  
προβλήματα.	  	  
-‐	  Εάν	  όμως,	  η	  παρουσίασή	  σας	  από	  το	  Keynote	  δεν	  μπορεί	  να	  εξαχθεί	  επιτυχώς	  ή	  
αν	  χρησιμοποιείτε	  άλλο	  ιδιαίτερο	  λογισμικό	  για	  Mac	  OS	  για	  την	  παρουσίασή	  
σας,	  τότε	  καλύτερα	  να	  φέρετε	  το	  δικό	  σας	  φορητό	  υπολογιστή	  στο	  συνέδριο	  για	  
να	  συνδεθεί	  με	  τα	  υπάρχοντα	  μηχανήματα.	  Σε	  αυτή	  την	  περίπτωση,	  
παρακαλείσθε	  οπωσδήποτε	  να	  φέρετε	  μαζί	  σας	  το	  δικό	  σας	  προσαρμογέα	  
Macbook	  mini-‐DVI	  σε	  VGA	  ή	  mini-‐Display-‐Port	  σε	  VGA,	  ώστε	  σίγουρα	  να	  
μπορέσει	  να	  εξασφαλισθεί	  επιτυχής	  σύνδεση	  του	  υπολογιστή	  σας	  με	  τον	  
προβολέα	  (VGA	  projector).	  

8.	  	  Πρόσβαση	  στο	  διαδίκτυο	  δεν	  θα	  παρέχεται	  στις	  αίθουσες	  παρουσίασης	  του	  
Συνεδρίου	  στο	  Μέγαρο	  Μουσικής.	  Παρακαλείσθε	  λοιπόν	  να	  ετοιμάσετε	  τις	  
παρουσιάσεις	  σας	  ώστε	  να	  μην	  χρειάζονται	  online	  περιεχόμενο.	  Εάν	  χρειάζεται	  
να	  παρουσιάσετε	  περιεχόμενο	  από	  το	  διαδίκτυο	  θα	  πρέπει	  να	  κατεβάσετε	  τις	  
ιστοσελίδες	  στον	  υπολογιστή	  σας	  και	  στη	  συνέχεια	  να	  τις	  εισάγετε	  στο	  
λογισμικό	  παρουσίασης	  (π.χ.	  Powerpoint)	  ως	  περιεχόμενο	  χωρίς	  σύνδεση	  
(ofRline).	  	  	  


