
Ζωντανές Διαδικτυακές Μεταδόσεις

Λευτέρης Χαλέλλης



Απευθύνεται 

Παρέχει

Εξασφαλίζει

Σε όλα τα µέλη της Ερευνητικής και Ακαδηµαϊκής κοινότητας 
αλλά και στο ευρύ κοινό

Πρόσβαση σε σηµαντικό ψηφιακό 
περιεχόµενο/εκδηλώσεις-σεµινάρια για αποµακρυσµένους 

χρήστες της Ε&Α κοινότητας και για το ευρύ κοινό

Ζωντανή µετάδοση και κατ’ απαίτηση προβολή
εκδηλώσεων από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, 

Μέγαρα Μουσικής, Μουσεία , Πολιτιστικούς, 
Ερευνητικούς, Τεχνολογικούς και Επιστηµονικούς φορείς

ΔΙΑΥΛΟΣ Ζωντανές μεταδόσεις



Ιστορική αναδρομή
To 2012 ξεκινούν πιλοτικά οι ζωντανές 

µεταδόσεις, δηµιουργείται o αρχικός ιστότοπος
της Υπηρεσίας παρέχοντας βασικές 

πληροφορίες στο τελικό θεατή.

Το 2013 γίνεται αναβάθµιση των εξυπηρετητών 
Streaming, αλλά και αναβάθµιση  των 

συστηµάτων κωδικοποίησης του 
οπτικοακουστικού σήµατος.

Το 2015 υλοποιείται το Portal της Υπηρεσίας, 
δίνοντας στον τελικό θεατή την δυνατότητα 

περισσότερων επιλογών, υποβολή ερωτηµάτων, 
Υπηρεσία video on demand. 

Το 2018 γίνεται η αναβάθµιση σε τεχνολογία 
HTML5



Υποδομή και λειτουργία
Αφιερωµένη υποδοµή κωδικοποίησης και 

µετάδοσης στους χώρους του φορέα

Αξιοποίηση υπερ-υψηλών ταχυτήτων και 
κλιµακώσιµης υποδοµής εξυπηρετητών 

ΕΔΕΤ

Πρόσβαση από Desktop, 
Tablet και mobile Devices 



Δυναμικά εξελισσόμενη υπηρεσία

700 Video on
Demand

1250 ζωντανές 
µεταδόσεις σε 

7χρόνια

650.000 µοναδικοί 
επισκέπτες

2.000.000 Views
32.300 ταυτόχρονοι θεατές



Μεταδόσεις εκδηλώσεων
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100.000 µοναδικοί επισκέπτες
32.300 ταυτόχρονοι θεατές



Υψηλής αξίας συνεργασίες



Συνεργαζόμενοι Φορείς
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Πλεονεκτήματα Υπηρεσίας
Η αξιοποίηση υπερ-υψηλών ταχυτήτων και κλιµακώσιµης υποδοµής εξυπηρετητών ΕΔΕΤ.
Η παράλληλη απευθείας µετάδοσης σε δύο γλώσσες, όπου είναι εφικτό.
Ο υψηλής ποιότητας και επιδόσεων εξοπλισµός. Δυνατότητα µετάδοσης σε Full HD Video Signal
Η χρήση της Υπηρεσίας Video On-demand.
Η χρήση τεχνολογίας HTML5.
Η ενσωµάτωση του Video Player σε ιστοσελίδες τρίτων χωρίς περιορισµό. 
Η λειτουργία Adaptive bitrate, παραγωγή πολλαπλής ποιότητας εικονοροών.
Η λειτουργία Primary/Secondary Stream στον Video Player.
Η τεχνική υποστήριξη – παρακολούθηση καθ’ όλη την διάρκεια της εκδήλωσης. 
Fully managed 24x7.
Η αξιοποίηση της πλατφόρµας ερωτήσεων. 
Η πρόσβαση στο πρόγραµµα και αναλυτικές πληροφορίες για τις εκδηλώσεις.
Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα του φορέα για διαµόρφωση του περιεχοµένου και ανάρτηση 
εκδηλώσεων (αφορά τον υπεύθυνο περιεχοµένου του φορέα).
Η ενηµέρωση µέσω εγγραφής στο εβδοµαδιαίο ενηµερωτικό δελτίο.



Στοχεύοντας στο μέλλον… 

Η προσθήκη επιπλέον υψηλής αξίας φορέων, στην πρωτεύουσα και στην επαρχία.

Η αναβάθµιση του οπτικοακουστικού σήµατος φορέων σε Full HD και 4Κ Video, 
παρέχοντας τους τεχνική υποστήριξη και τεχνογνωσία.

Διερεύνηση επιπλέον σεναρίων µετάδοσης, µε συγχρονισµό ήχου από 
διαφορετικά σηµεία παραγωγής (Distributed music Performance) για την µετάδοση 
µουσικών γεγονότων στο διαδίκτυο. 

Η µίξη αποµακρυσµένων σηµάτων (Webcast Operation Center) και 
τηλεσκηνοθεσία.

Η ενσωµάτωση µεταδόσεων υψηλού σκοπού που αφορούν τον επιστηµονικό 
τοµέα. 



http://diavlos.grnet.gr/

ΧΡΗΣΤΕΣ
Πρόσβαση στο πρόγραµµα 
και αναλυτικές 
πληροφορίες για τις 
εκδηλώσεις

ΦΟΡΕΙΣ
Πρόσβαση στην 

ιστοσελίδα του φορέα 
για διαµόρφωση του 

περιεχοµένου και 
ανάρτηση εκδηλώσεων



Ευχαριστώ!


