
Χρησιμοποιώντας το Blackboard
(για φοιτητές)

Το παρόν έγγραφο αποτελεί προσαρμογή αντίστοιχης δουλειάς που έχει
γίνει από τη βιβλιοθήκη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου για τη
βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου



Απαιτούμενα…
• Ενας φυλλομετρητής – web browser
• Ενας λογαριασμός email και η γνώση
αποστολής/λήψης emails

• Βασική ικανότητα πλοήγησης στο web
• Ικανότητα ανοίγματος, κλεισίματος και
αποθήκευσης αρχείων και
επισυνάπσεων – attachments



Ανοιξε ένα νέο παράθυρο στον Internet Explorer και
πήγαινε στην http://blackboard.lib.ionio.gr

http://blackboard.lib.ionio.gr



Επιλέξτε «Είσοδος» για να
μπείτε στο σύστημα



Βάλτε το username και το
password. 



Στείλτε email στον Κώστα
Μικάλεφ mikalef@ionio.gr

ζητώντας το username και το
password. 

mailto:mikalef@ionio.gr


Αυτή είναι η πρώτη σελίδα του
Blackboard.  Περιέχει

Ανακοινώσεις, Μαθήματα, 
Ημερολόγιο και άλλα εργαλεία.



Αρχικά, πηγαίνουμε στις
“Προσωπικές πληροφορίες”



Επέλεξε “Επεξεργασία
Προσωπικών Πληροφοριών”



Σ’ αυτήν την οθόνη μπορεί
κανείς να διαχειριστεί τις

προσωπικές του πληροφορίες.



Επέλεξε “Ορισμός Προσωπικών
Επιλογών”



Αυτή η οθόνη επιτρέπει τον
καθορισμό του εύρους της

προσωπικής πληροφορίας που
θέλουμε να δημοσιεύσουμε
μέσα από το σύστημα.



Στο σελιδοδείκτη “Το Ιδρυμά μου”, είναι δυνατή η πρόσβαση σε πλήθος
πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων: Ανακοινώσεις για τα μαθήματα στα οποία

είστε γραμμένος, ημερολόγιο, and στόχοι – tasks.  Επίσης, είναι δυνατή η
απευθείας πρόσβαση στα μαθήματα.



Επιλέγοντας τον σύνδεσμο,
καταλήγουμε στην ανακοίνωση
που έβαλε ο υπέυθυνος για το
μάθημα «Ασφάλεια δικτύων» ή

ο διαχειριστής του
συστήματος.



Επιλέγοντας τον σελιδοδείκτη
«Μαθήματα», καταλήγουμε στα
μαθήματα που διδάσκουμε, που

παρακολουθούμε και καθώς και στον
γενικό κατάλογο μαθημάτων, 

κατηγοριοποιημένο ανάλογα. Στη
συγκεκριμένη διαφάνεια υπάρχει η
κατηγορία «Αρχές και γλώσσες

προγραμματισμού» που περιέχει όλα
τα μαθήματα.



Επιλέγοντας το μάθημα
«Ασφάλεια Δικτύων»,

καταλήγουμε στη σελίδα του
μαθήματος.



Επιλέγοντας μια ανακοίνωση οδηγούμαστε στις
ανακοινώσεις του μαθήματος:

Ανακοινώσεις



Οι ανακοινώσεις
οργανώνονται σε

«σημερινές», «τελευταίων 7 
ημερών», «τελευταίων 30 

ημερών», «όλων»



To επόμενο κουμπί αφορά στις πληροφορίες
διδακτικού προσωπικού

Περιλαμβάνει πληροφορίες διδασκόντων, όπως:
- Ωρες γραφείου
- Email
- Τηλέφωνο επικοινωνίας
- Αλλα



Εγγραφα μαθήματος

Η επιλογή αυτή δύναται να περιέχει:
- Σημειώσεις παρουσιάσεων
- Παρουσιάσεις
- Υλικό προς διάβασμα
- Παραδείγματα



Εργασίες

Σε αυτό το σημείο υπάρχει ο κατάλογος με τις
εργασίες για το μάθημα καθώς και
λοιπές σχετικές πληροφορίες



Βιβλιογραφία

Εδώ παρέχεται η βιβλιογραφία του μαθήματος.



Στην «επικοινωνία» υπάρχουν links σε:

Email
περιοχή συζήτησης
εικονική τάξη

Κατάλογος φοιτητών (χρηστών)
Σελίδες ομάδας



Για αποστολή email επιλέξτε το
σημειωμένο σύνδεσμο



Υπάρχει επιλογή αποστολής
email στις παρακάτω ομάδες



Ο κατάλογος χρηστών περιέχει
τους εγγεγραμμένους στο

μάθημα φοιτητές.



Περιοχή συζήτησης και εικονική τάξη

Οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχουν πρόσβαση στ
2 υπηρεσίες:

- εικονική τάξη (chat)
- Περιοχή συζήτησης (archival email)



Η περιοχή συζήτησης επιτρέπει την επισκόπηση
μηνυμάτων από το διδάσκοντα και τους φοιτητές.  
Υπάρχουν δυνατότητες απάντησης και συζήτησης
γενικότερα, ενώ όλα αρχειοθετούνται στην περιοχή

αυτή



Σύνδεσμοι διαδικτύου

Μπορεί να περιέχει συνδέσμους σε ιστοσελίδες



Στην επιλογή αυτή υπάρχει
δυνατότητα γενικών

ρυθμίσεων για το σύστημα.  

Επίσης, από εδώ μπορείτε να
αλλάξετε τον κωδικό

πρόσβασης



Στην ψηφιακή θυρίδα
εργασιών υπάρχει ακόμα η
δυνατότητα κατάθεσης

εργασιών σε ψηφιακή μορφή



Η ψηφιακή θυρίδα εργασιών
λειτουργεί και ως “virtual hard drive.”

επίσης, υπάρχει η δυνατότητα
αποστολής αρχείων στο διδάσκοντα
μέσα από την επιλογή «αποστολή

αρχείου»



Οποιεσδήποτε απορίες σχετικά
με το σύστημα, μπορούν να
λυθούν διαβάζοντας το
εγχειρίδιο χρήσης.
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