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Ready-to-Use Virtual Labs one click away. 
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 Υπάρχοντα εργαλεία

● Video conferencing



  

 Υπάρχοντα εργαλεία

● Chat tools



  

 Υπάρχοντα εργαλεία

● Application sharing



  

 Υπάρχοντα εργαλεία

● File sharing



  

Τα Webinars λοιπόν περιλαμβάνουν

● Επικοινωνία μέσω ακουστικών-μικροφώνου και 
κάμερας

● Οι συμμετέχοντες μπορούν να “σηκώνουν” 
εικονικά το χέρι για απορίες

● Να κάνουν ερωτήσεις στους παρουσιαστές
● Να διαμοιράζουν την οθόνη τους



  

Τα προαναφερθέντα εργαλεία μας δίνουν την δυνατότητα 
παρακολούθησης των παρουσιάσεων σε πραγματικό 

χρόνο είτε σε μεταγενέστερο.



  

Το πρόβλημα

Όμως…  τί γίνεται στην περίπτωση που θέλουμε 
να κάνουμε μάθημα και όχι απλή διάλεξη;



  

Απαραίτητα εργαλεία εργαστηρίου

● Συμμετοχή των μαθητών ζωντανά την ώρα της 
διάλεξης με χρήση διαδραστικών 
παραδειγμάτων

● αλλά και χρήση των ασκήσεων ασύγχρονα
● ελευθερία στην μάθηση και την εξάσκηση
● διαχείριση των εργαστηρίων απομακρυσμένα
● real-time βοήθεια από τον καθηγητή στο 

εργαστηριακό μηχάνημα των φοιτητών



  

Αναγκαία εργαλεία

● Video conference
● Chat
● File and screen share
● Διαμοιρασμός διαδραστικών ασκήσεων και 

αποτελεσμάτων
● Διεξαγωγή εργαστηριακών εξετάσεων
● Εικονικό περιβάλλον εργαστηρίου



  

Ο καθηγητής πρέπει να μπορεί:

● να προγραμματίσει εργαστήρια για συγκριμένη ώρα

● να προσθέσει τους συμετέχοντες

● να ετοιμάσει και να διαμοιράσει το υλικό

● να καθοδηγεί τους φοιτητές στις ασκήσεις

● να παρέμβει στο εργαστηριακό περιβάλλον των φοιτητών

● να επιδείξει λύσεις στους συμετέχοντες

● να παραλάβει τις απαντήσεις των μαθητών



  

ο μαθητής πρέπει να μπορεί:

● να δημιουργήσει “εργαστήριο” για 
προσωπική του εξάσκηση

● να υποβάλλει ελεύθερα συμμετοχή στα 
μαθήματα της επιλογής του

● να λύσει ελεύθερα τα παρεχόμενα Lab 
Learning Objects

● να κάνει ελέυθερη χρήση του git
● να δοκιμάσει/πειραματιστεί με διάφορα 

αντικείμενα



  

Γι’αυτό το swarmlab.io παρέχει:
● on-demand ready-to-use virtual labs

● μακροπρόθεσμη και προσωρινή αποθήκευση 
δεδομένων(aws s3 minIO/ipfs cluster)

● ενσωματωμένο git

● εργαλεία διαδικτυακών συναντήσεων και συνεργασίας

● video conference(jitsi)

● text chat

● διαμοιρασμός αρχείων

● διαμοιρασμός οθόνης

● Σύστημα αυτοελέγχου βασισμένο σε στόχους/επίπεδα 
γνώσης



  

Και εκτός αυτών...
Όλες οι υπηρεσίες του Swarmlab.io 

παρέχονται μέσω micro-services τα οποία 
ενορχηστρώνονται με το docker swarm.



  

Ευχαριστούμε πολύ!
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