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Κεφάλαιο  Ι 

Ο Διαδραςτικόσ πίνακασ 

Η τοποθζτηςη του Δικτφου Διαδραςτικοφ Πίνακα 

Ο τεχνικόσ τοποκετεί ςε ςτακερι κζςθ τον Διαδραςτικό Ρίνακα,  
και τον Ρροτηζκτορα (με ενςωματωμζνο θχείο 5 watt). Κοντά τοποκετεί πολφμπριηο κακϊσ και 
κζςθ ςφνδεςθσ ςτο διαδίκτυο. Επιπλζον το μεταφερόμενο (κινθτό) υλικό είναι: 

 Laptop με εγκατεςτθμζνο το λογιςμικό του πίνακα 

 Τθλεχειριςτιριο προτηζκτορα 

 2 ψθφιακά ςτυλό  

 1 ψθφιακι βζργα  

 Καλϊδιο για τθ ςφνδεςθ του laptop ςτο Δίκτυο 

 Καλϊδιο (διάδραςθσ)  USB μπλε για ςφνδεςθ του laptop με τον 
διαδραςτικό πίνακα 

 
Ο χριςτθσ για τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ: 

1. Συνδζει τον προτηζκτορα ςτθν παροχι ρεφματοσ. Ανοίγει το κουμπί εκκίνθςθσ. 
2. Συνδζει το laptop με τον Διαδραςτικό Ρίνακα (καλϊδιο VGA) 

3. Συνδζει το laptop με τον Διαδραςτικό (μπλε καλϊδιο USB)  
4. Συνδζει το καλϊδιο ιχου ςτθ κφρα του laptop 
5. Συνδζει το Laptop με το δίκτυο  

Το ςφςτθμα είναι ζτοιμο για λειτουργία. 
 
ΗΜ: Αν παρά τθ ςωςτι ςφνδεςθ ο διαδραςτικόσ πίνακασ δεν δείχνει τθν εικόνα του  
laptop, τότε χρειάηεται ενεργοποίθςθ τθσ ςφνδεςθσ ςε projector. Αυτό γίνεται με δεξί κλικ 
ςτθν επιφάνεια εργαςίασ του Θ/Υ Ανάλυςθ οκόνθσ (screen Resolution ) ………. 
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Κεφάλαιο  ΙΙ 

Ειςαγωγή 

2.1 Ελάχιςτεσ απαιτήςεισ του ςυςτήματοσ 

Λειτουργικό φςτημα: Windows 2000, XP, Windows 2003, Vista, Windows 7, Linux, Mac 
CPU: Pentium III και άνω  
Recommended Setup:  Συνιςτάται: Intel Pentium4 1.8G, 512MB/1GB/2GB 

USB Interface: Τουλάχιςτον μια κφρα USB ελεύθερηt 

HardDisk: 1GB ελεύθερος χώρος 

 
 

2.2 Εγκατάςταςη του λογιςμικοφ 

Τα βιματα εγκατάςταςθσ είναι τα ακόλουκα: 

1. «Τρζχουμε» από το δίςκο το αρχείο  Blackboard v3.0.exe και οδθγοφμαςτε ςτο παράκυρο 

Επιλογισ Γλϊςςασ εγκατάςταςθσ, όπωσ φαίνεται ςτο ……. 

 

2. Επιλζγοντασ  τθ γλϊςςα και πατϊντασ «ΟΚ» ,  ακολουκεί το pop up παράκυρο διαλόγου  
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3. Ρατάμε Next 

 

4. Επιλζγουμε τθ διαδρομι εγκατάςταςθσ και πατάμε next  

 

2.3   Απεγκατάςταςη Λογιςμικοφ 

       Τα βιματα είναι τα ακόλουκα: 

1. Στο παράκυρο του πίνακα ελζγχου “Add or Delete Software” ι Unistall a 

program,(προςκικθ και διαγραφι λογιςμικοφ ι απεγκατάςταςθ προγράμματοσ)  

επιλζγοντασ Labwe Interactive Blackboard Ver 3.0  και πατϊντασ «delete» ι  unistall 

ακολουκεί το ακόλουκο παράκυρο διαλόγου. 

 

2. Ρατάμε «Yes» και θ απεγκατάςταςθ αρχίηει. Το παράκυρο διαλόγου μετά τθν 

ολοκλιρωςθ είναι το ακόλουκο. 
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3. Ρατάμε «ΟΚ», θ απεγκατάςταςθ ολοκλθρϊκθκε 

ΗΜ. ΜΕΣΑΦΡΑΣΗ: Ρικανόν μετά τθν απεγκατάςταςθ να παραμείνει ςτο ςκλθρό δίςκο, 

ςτο φάκελο εγκατάςταςθσ του λογιςμικοφ (φάκελοσ Program files), o φάκελοσ Blackboard 

v3.0. Καλό είναι να διαγραφεί. 

2.4 Εκτζλεςη του Προγράμματοσ 
 
2.4.1 Calibration (Βαθμονόμηςη) 
Για να τρζξει ο πίνακασ κανονικά, πρζπει να κάνουμε calibration όταν τον χρθςιμοποιοφμε για 
πρϊτθ φορά. Αυτό ίςωσ χρειαςτεί και όταν αλλάηουμε υπολογιςτι. Ρριν αρχίςουμε κάποια 
εργαςία πρζπει να ελζγχουμε αν θ κίνθςθ του ψθφιακοφ ςτυλό ι του δαχτφλου ςυμφωνοφν με 
το ποντίκι. Αν δεν ςυμφωνοφν χρειάηεται calibration. 
Μζθοδοσ Βαθμονόμηςησ:  Μετά τθν ολοκλιρωςθ των ςυνδζςεων όλων των ςυςκευϊν με τον 

υπολογιςτι πιζηουμε το εικονίδιο τθσ βακμονόμθςθσ  (πρϊτο ςτθ ςειρά εργαλείων ςτο 
κάτω μζροσ του διαδραςτικοφ πίνακα) ι κάνουμε διπλό κλικ ςτο εικονίδιο ςυντόμευςθσ 
"Blackboard calibrate" που δθμιουργείται με τθν εγκατάςταςθ ςτθν επιφάνεια εργαςίασ. 
Στον πίνακα, πάνω αριςτερά εμφανίηεται του εικονίδιο τθσ βακμονόμθςθσ. Ρατάτε ςτο εικονίδιο 
παρατεταμζνα και ζνα νζο εικονίδιο ςτο δεξιό μζροσ αντικακιςτά το πρϊτο. Συνεχίηουμε με 
παρατεταμζνο πάτθμα και νζο εικονίδιο κάτω δεξιά. Θ ίδια κίνθςθ και τελικό το εικονίδιο κάτω 
αριςτερά. Το calibration ολοκλθρϊκθκε. 
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Συμβουλζσ Calibration:  
1. Αν το ςτυλό ι το δάχτυλο δεν είναι ακριβϊσ ςτο κζντρο του εικονιδίου calibration ι ζχετε κάνει 
λάκοσ κλικ ι θ επόμενθ βακμονόμθςθ εμφανίηεται πριν το δικό ςασ κλικ, ΤΟΤΕ πρζπει να 
πατιςτε το πλικτρο ESC ςτο πλθκτρολόγιο για να ακυρϊςετε ι να βακμονομιςετε ξανά  τον 
πίνακα, αλλιϊσ το ςτυλό ι το δάχτυλό ςασ δεν κα ςυμπίπτουν με το ποντίκι. 
2. Κατά τθ βακμονόμθςθ το ςτυλό ι το δάχτυλο πρζπει να είναι, όςο μπορείτε, κατακόρυφο ςτον 
πίνακα. 
3. Ο διαδραςτικόσ πίνακασ χρειάηεται calibration ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 
A. Θ απόςταςθ μεταξφ του Ρροβολικοφ και του Ρίνακα αλλάηει. 
B. Πταν οι οδθγοί ( drivers) του υπολογιςτι επανεγκακίςτανται. 
C. Θ ανάλυςθ τθσ οκόνθσ αλλάηει. 
 

2.4.2 Άνοιγμα του λογιςμικοφ 
Το άνοιγμα του λογιςμικοφ μπορεί να γίνει:  

1. Από τθν ςυντόμευςθ που δθμιουργείται ςτθν Επιφάνεια Εργαςίασ κατά τθν εγκατάςταςθ 
(επιλογι μασ). 
2. Από το μενοφ Ζναρξθ επιλζγουμε  Labwe Interactive Blackboard (επιλογι μασ κατά τθν 
εγκατάςταςθ). 
3. Από το μενοφ Ζναρξθ -- > Πλα τα Ρρογράμματα. 
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Κεφάλαιο ΙΙΙ      
 

Προετοιμαςία του λογιςμικοφ 
 

3.1. Πίνακασ Ελζγχου (Control Panel) 

3.1.1. Άνοιγμα του Πίνακα Ελζγχου 

        Μετά τθν επιτυχι εγκατάςταςθ του λογιςμικοφ ανοίγουμε τθν εφαρμογι είτε από το 

εικονίδιο ςτθν επιφάνεια εργαςίασ είτε από τα προγράμματα. Κα εμφανιςτεί ο Ρίνακασ Ελζγχου. 

Χρθςιμοποιείται για γριγορεσ επιλογζσ και ρυκμίςεισ. Θ εμφάνιςθ του παρακφρου αυτοφ μπορεί 

να απενεργοποιθκεί (να μθν εμφανίηεται άλλα φορά) από-τςεκάροντασ τθν επιλογι: Άνοιγμα του 

πίνακα Ελζγχου με τθν εκκίνθςθ του λογιςμικοφ  Labwe Interactive Blackboard. 

3.1.2.   Χρήςη του Πίνακα ελζγχου 

              1. Επιλζξτε Εκκίνθςθ (Quick Start) ςτον Ρίνακα Ελζγχου.  

 

 Ανοίξτε το κουμπί "Νζο ζγγραφο - New Document", το "Άνοιγμα - Open Document",  το 
"Ειςαγωγι -Import PPT". Οδθγίεσ για αυτζσ τισ επιλογζσ παρουςιάηονται παρακάτω.  

 Επιλζξτε  “Σχολιαςμόσ- Remark Document”.  Εμφανίηεται ζνα παράκυρο διαλόγου. 
Επιλζξτε ζνα ζγγραφο, ανοίξτε το και κάνετε ςχόλια πάνω ςε αυτό (ΣΘΜ: Λςοδυναμεί με 
τθν επιλογι Open). 

  “Change Languages”, “Activate Software” ( για ενεργοποίθςθ του λογιςμικοφ. Ηθτά 
κωδικό εφόςον το λογιςμικό δεν είναι ελεφκερο).  
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2. Επιλζξτε Κοινά εργαλεία (Common Tools) ςτον Ρίνακα Ελζγχου. 
 

 
Δίνεται θ δυνατότθτα για ενεργοποίθςθ: Calculator- Αριθμομηχανή, Spotlight- προβολζασ,  On-
screen keyboard –Ψηφιακό πληκτρολόγιο, Screen-Shade- Κουρτίνα, Video Recorder –Εγγραφζασ 
Βίντεο, Magnifier-Μεγζθυνςη ( του περιεχομζνου του Ρίνακα Ελζγχου) 
Επιλζξτε για ενεργοποίθςθ άμεςα χριςιμα Εργαλεία  

 
4. Επιλζξτε  Λειτουργίεσ (Change Mode) ςτον πίνακα Ελζγχου 

 

 
 

Δίνεται θ δυνατότθτα για επιλογι τθσ μορφισ λειτουργίασ του λογιςμικοφ: Ελζγχου ( Control 
Mode ), Διδαςκαλίασ (Teaching Mode), Επιςημάνςεων ( Annotation Mode),  χεδίαςησ (Design 
Mode). 

4.. Επιλζξτε Help ςτον Ρίνακα Ελζγχου 
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Επιλζξτε Κζντρο (Help Center) για να λάβετε Βοικεια ….. μόνο ςτα Κινζηικα. Επιλζξτε Άμεςθ 
(Online Support) για να ανοίξει αυτόματα θ ςελίδα υποςτιριξθσ του λογιςμικοφ 
(www.labwe.com) 

 
3.2  Ρυθμίςεισ (Αριςτερά πάνω λωρίδασ): 
 
Μετά τθν εγκατάςταςθ και τθ διαχείριςθ του πίνακα Ελζγχου μπορείτε να ρυκμίςετε: 
Γλϊςςεσ (Languages): Ανοίξτε το αναδιπλοφμενο μενοφ και επιλζξτε τθ γλϊςςα που επικυμείτε. 
τυλ (Style) : Ανοίξτε το αναδιπλοφμενο μενοφ και επιλζξτε διαμορφϊνοντασ το χρϊμα τθσ 
επιφάνειασ του λογιςμικοφ. Επίςθσ μπορείτε να ςτοιχίςτε αριςτερά ι δεξιά τισ βαςικζσ καρτζλεσ 
(Right to Left Layout) 
Help: Για να πάρετε Βοικεια ςτα ….. Κινζηικα. 
 

3.3   υντομεφςεισ Πληκτρολογίου 
          Το λογιςμικό ζχει ςχεδιαςτεί με μερικζσ ςυντομεφςεισ πλθκτρολογίου για τουσ χριςτεσ 
όπωσ εμφανίηονται ςτον ακόλουκο πίνακα. 
 

Types υντομεφςεισ Πληκτρολογίου Περιγραφή Λειτουργίασ 

 Page Up  Τελευταία ςελίδα 

 Page Down  Επόμενθ ςελίδα 

 Insert  Ειςαγωγι νζασ ςελίδασ 

 
System key 

ESC Demonstration mode switches to design 
mode or annotation mode to design mode 

 Delete Διαγραφι αντικειμζνου 

 ↑ Move up the selected object 

 ↓ Move down the selected object 

http://www.labwe.com/
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 ← Move left the selected object 

 → Move right the selected object 

 Ctrl + A Επιλογι όλων των αντικειμζνων 

 Ctrl + C Αντιγραφι επιλεγμζνων αντικειμζνων 

 Ctrl + N Δθμιουργία νζου αρχείου 

Combination  key Ctrl + l Κλωνοποίθςθ αντικειμζνων 

 Ctrl + O Άνοιγμα των αρχείων 

 Ctrl + P Εκτφπωςθ 

 Ctrl + S Αποκικευςθ των αρχείων 

 Ctrl+1 Επιλογι 

 Ctrl+2 Σβθςτιρασ 

 Ctrl+3 Black paintbrush 

 Ctrl+4 Green highlighter 

 Ctrl + X Αποκοπι των αντικειμζνων 

 Ctrl + Y Redo 

 Ctrl + T Insert the texts 

 Ctrl + Z Ακφρωςθ 

 F2 Demonstration/teaching mode 

Νζεσ  F3 Desktop annotation mode 

ςυντομεφςεισ F4 Λειτουργία ςχεδιαςμοφ 

 F5 Playback the page 
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Κεφάλαιο IV  
Σρόποι Λειτουργίασ (Operating Modes) 

 

4.1 Λειτουργία χεδιαςμοφ (Design Mode) 
 
Σφμφωνα με τθ Λειτουργία Σχεδιαςμοφ, το λογιςμικό παρζχει ποικίλεσ διαςυνδζςεισ (μενοφ,  γραμμι 
εργαλείων) για να μποροφν οι χριςτεσ να δθμιουργοφν διάφορα αντικείμενα ςτον διαδραςτικό πίνακα. 
Είναι θ λειτουργία για το ςχεδιαςμό μιασ δραςτθριότθτασ. Θ διεπαφι είναι θ κατωτζρω:   
 

 
 

4.2 Λειτουργία Διδαςκαλίασ (Teaching Mode) 
 

Θ λειτουργία Διδαςκαλίασ  είναι επίςθσ  λειτουργία επίδειξθσ και  χρθςιμοποιείται κυρίωσ ςτθν αίκουςα  
διδαςκαλίασ. Θ διεπαφι (interface) του ςυςτιματοσ είναι κατάλλθλθ  για το γράψιμο και τθν επίδειξθ. 
Ουςιαςτικά μετατρζπει το λογιςμικό ςε πλιρθ οκόνθ και δίνει και αρκετά εργαλεία για περαιτζρω 
επεξεργαςία.  Θ διεπαφι είναι θ κατωτζρω: 
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4.3 Λειτουργία Επιςημάνςεων (Annotation Mode) 
Σφμφωνα με τθ Λειτουργία Επιςθμάνςεων οι χριςτεσ μποροφν να προςκζτουν ςχόλια ςτθν οκόνθ του 
υπολογιςτι. Θ επιλογι τθσ δθμιουργεί νζα ςελίδα με περιεχόμενο αυτό τθσ οκόνθσ και τθν περαιτζρω 
διαχείριςι του λογιςμικοφ.  Θ διεπαφι είναι θ κατωτζρω: 
 

 
 

4.4 Λειτουργία Ελζγχου (Control Mode) 
Στθ Λειτουργία Ελζγχου ο χριςτθσ μπορεί να αλλθλεπιδρά ςτθν πραγματικι επιφάνεια εργαςίασ με το 
περιεχόμενό τθσ ι τα ανοιχτά παράκυρά τθσ. Δθμιουργεί νζα ςελίδα με περιεχόμενο αυτό που 
δθμιουργείται.  Θ διεπαφι είναι θ κατωτζρω: 
 

 
 

  ΗΜ: Το minimize των λειτουργιϊν γίνεται από εικονίδιο  που εμπεριζχεται ςτα εργαλεία. 
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4.5 Επιλογή Λειτουργίασ (Modes Switch) 
 
Επιλογι Λειτουργίασ (1) 
                ε Λειτουργία Σχεδίαςθσ βλζπουμε: 

 

 
 

Επιλζγουμε  Λειτουργία Διδαςκαλίασ,  Λειτουργία επιςημάνςεων και  Λειτουργία Ελζγχου και 
μεταφερόμαςτε ςτο αντίςτοιχο interface.  
 
Επιλογι Λειτουργίασ (2) 
                Σε Λειτουργία  Διδαςκαλίασ ι Επιςθμάνςεων ι Ελζγχου βλζπουμε (κάτω αριςτερά): 
 

 
 

Επιλζγουμε    και Προβολή (View) και επιλζγουμε ςυγκεκριμζνθ λειτουργία. 
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Κεφάλαιο V 

Λειτουργία χεδιαςμοφ (Design Mode) 

Α.  ΚΑΤΕΛΕΣ ΕΡΛΛΟΓΩΝ  Ι ΕΓΑΛΕΛΩΝ 

Θ Λειτουργία Σχεδιαςμοφ ζχει τισ εξισ καρτζλεσ: Αρχείο, Αρχική, Προβολή, Ειςαγωγή, Εργαλεία, 

Μορφοποίηςη, Διάταξη. 

5.1  Αρχείο   

5.1.1  Δημιουργία αρχείου (New) 

Στθ βαςικι γραμμι εργαλείων κάντε κλικ ςτο εικονίδιο Αρχείο  και επιλζξτε " New"   για 

να δθμιουργιςτε ζνα νζο ζγγραφο. 

5.1.2   Άνοιγμα αρχείου (Open) 

Ανοίγει ζνα προγενζςτερα αποκθκευμζνο αρχείο.  Οι υποςτθριηόμενοι τφποι αρχείων είναι: 

*.bbx, *.ppt, *.pptx, *.doc,*.docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf. 

ΗΜ:  Τα αρχεία αυτά ανοίγουν με το λογιςμικό αλλά δεν είναι επεξεργάςιμα όπωσ είναι τα 

αρχεία μζςα από τθν επιλογι Import. Είναι χριςιμο ςτθ διδακτικι πράξθ γιατί μποροφμε να 

ςθμειϊνουμε πάνω ςτο αρχείο με τα εργαλεία του λογιςμικοφ 

1. Κλικ ςτο εικονίδιο  και επιλζγουμε «Open»  (Άνοιγμα) 
 

2. Το παράκυρο «open» που εμφανίηεται είναι ζτςι: 
 

 
 

3. Επιλζγουμε το αρχείο που κζλουμε και πατάμε open 
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5.1.3   Αποθήκευςη (Save) αρχείου 

Το αρχείο είναι αποκθκευμζνο ςτο δίςκο μασ ςε τφπο αρχείο του blackboard και τζτοιου τφπου  

αποκθκευμζνα αρχεία είναι ςε *.bbx, *.ppt, *.pptx, *.doc, *.docx, *.xls , *.xlsx, *.pdf 

1..Κάνουμε κλικ ςτο αναδιπλοφμενο εικονίδιο  και επιλζγουμε «Save»  (Αποκικευςθ). 
2. Πταν το αρχείο αποκθκεφεται για πρϊτθ φορά, το παράκυρο  «Save As» κα εμφανιςτεί: 

 

3. Επιλζγουμε όνομα αρχείου είτε αυτό που μασ προτείνεται ι γράφουμε άλλο και πατάμε 
«Save». 
4. Αν το αρχείο είναι προγενζςτερα αποκθκευμζνο, το λογιςμικό κα αποκθκεφςει άμεςα τισ 
αλλαγζσ ςτο αρχείο και δεν είναι ανάγκθ για το παράκυρο « Save As».  

 
5.1.4  Αποθήκευςη Ωσ (save as) 

 
Το αρχείο αποκθκεφεται με διαφορετικό όνομα και ςε άλλθ κζςθ 

1.Κάνουμε κλικ ςτο αναδιπλοφμενο εικονίδιο  και επιλζγουμε «Save As» για να 
αποκθκεφςουμε το αρχείο. 
2. Το παράκυρο «Save As» εμφανίηεται: 

 

 
Γ.  Επιλζγουμε όνομα αρχείου είτε αυτό που μασ προτείνεται ι γράφουμε άλλο και πατάμε 
«Save». Θ Αποκικευςθ γίνεται ςε αρχείο .bbx (Blackboard) 
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5.1.5  Import - Ειςαγωγή αρχείου PPT (Παρουςιάςεων) 

 
Το ειςαγόμενο αρχείο είναι τφπου *.ppt με δυνατότθτα επεξεργαςίασ των ςτοιχείων του. Για 
παράδειγμα τα κείμενα και οι εικόνεσ παραμζνουν κείμενα και εικόνεσ και μετά τθν ειςαγωγι 
τουσ ςτο λογιςμικό. Οι χριςτεσ μποροφν να επιλζξουν τισ διαφάνειεσ του PowerPoint και να τισ 
επεξεργαςτοφν. 

1. Ανοίξτε  το αναδιπλοφμενο εικονίδιο  και επιλζξτε «Import —>Powerpoint (PPT)» 
για να ειςάγετε ζνα αρχείο  PPT. 

2. Εμφανίηεται το παράκυρο διαλόγου 

 
3. Αναηθτιςτε και επιλζξτε το αρχείο PPT που κζλετε και πατιςτε «Open» ςτο παράκυρο 

διαλόγου. 
4. Το αρχείο παρουςιάςεων ειςάγεται ςτο λογιςμικό. 

 
ΣΘΜ: Μόνο αρχεία *ppt μποροφν να ειςαχκοφν και όχι κάποιο άλλο (π.χ. *doc ) 
         : Bug το delete ςτθν επεξεργαςία των κειμζνων. 

 
5.1.6. Export -   Εξαγωγή  

 
Α.  Ωσ αρχείο Powerpoint 
Το αρχείο εξάγεται ωσ αρχείο τφπου *.ppt και οι χριςτεσ μποροφν να επιλζξουν μια 
ςυγκεκριμζνθ διαφάνεια και να επεξεργαςτοφν τα ςτοιχεία του αποκθκευμζνου powerpoint. 
Ο τρόποσ είναι ο εξισ: 

1. Ανοίξτε το αναδιπλοφμενο εικονίδιο  και επιλζξτε  «Export —>Powerpoint 
(PPT)»  για να εξάγετε ζνα αρχείο PPT 
2.  Εμφανίηεται το παράκυρο «Save As»  
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3. Επιλζξτε τθ κζςθ και το όνομα για να εξάγετε το αρχείο  .ppt και πατιςτε «Save». 
 

 Β. Ωσ αρχείο Word 
Το αρχείο εξάγεται ωσ αρχείο τφπου *.doc  και αμζςωσ ζνα είδοσ εικόνασ εμφανίηεται ςε κάκε 
ςελίδα. Οι χριςτεσ μποροφν να μετακινθκοφν ςτθ ςελίδα και να επεξεργαςτοφν το περιεχόμενο 
όχι ςαν να βρίςκονται ςε αρχείο *.doc αλλά ςαν να είναι ςε *.ppt. 
1. Ο τρόποσ είναι: 

 Ανοίξτε το αναδιπλοφμενο εικονίδιο  και επιλζξτε  «Export —> Word Document 
(Doc)»  για να εξάγετε ζνα αρχείο ςαν αρχείο word. 

2. Εμφανίηεται το παράκυρο «Save As»: 

 
4 Επιλζξτε τθ κζςθ και το όνομα για να εξάγετε το αρχείο  doc και πατιςτε «Save». 

 
ΗΜ: Θ Αποκικευςθ και θ Μορφοποίθςθ του εγγράφου δεν είναι και θ καλφτερθ. 

 
 
Γ.  Ωσ αρχείοPDF 
Το αρχείο εξάγεται ωσ αρχείο τφπου pdf για τουσ χριςτεσ να ελζγξουν τον pdf browser.  
1. Ο τρόποσ είναι: 
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 Ανοίξτε το αναδιπλοφμενο εικονίδιο  και επιλζξτε  «Export —> PDF Document (PDF) 
για να εξάγετε ζνα αρχείο ςαν αρχείο *.pdf. 

2. Εμφανίηεται το παράκυρο «Save As»: 

 
3. Επιλζξτε τθ κζςθ και το όνομα για να εξάγετε το αρχείο pdf  και πατιςτε «Save». 

 
Δ. Ωσ αρχείο Web Page (HTML) 
Το αρχείο εξάγεται ωσ αρχείο τφπου *.html και αμζςωσ ζνα είδοσ εικόνασ εμφανίηεται ςε κάκε 
ςελίδα για τουσ χριςτεσ να ελζγξουν τον WEB browser.  
1. Ο τρόποσ είναι: 

 Ανοίξτε το αναδιπλοφμενο εικονίδιο  και επιλζξτε  «Export —> Web Page (HTML) για 
να εξάγετε ζνα αρχείο ςαν αρχείο *.html. 

2. Εμφανίηεται το παράκυρο «Save As»: 

 
4. Επιλζξτε τθ κζςθ και το όνομα για να εξάγετε το αρχείο  web page και πατιςτε «Save».  

 
ΣΘΜ:  Μάλλον αποτυχθμζνθ επιλογι. 

 

Ε.  Ωσ αρχείο Flash (*.swf) 
Το αρχείο εξάγεται ωσ αρχείο τφπου *.swf  για τουσ χριςτεσ να ελζγξουν τον flash player.  
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1. Ο τρόποσ είναι: 

 Ανοίξτε το αναδιπλοφμενο εικονίδιο  και επιλζξτε  «Export —> Flash Document 
(SWF) για να εξάγετε ζνα αρχείο ςαν αρχείο *.swf. 

2. Εμφανίηεται το παράκυρο «Save As»: 

 
3. Επιλζξτε τθ κζςθ και το όνομα για να εξάγετε το αρχείο  *.swf και πατιςτε «Save». 
 
Σ. Ωσ  Images - Εικόνεσ 
Εξάγετε μζροσ ι όλο το αρχείο ςε εικόνα ι εξάγετε το επιλεγμζνο μζροσ ωσ Εικόνα. Υπάρχουν 
τρεισ τφποι αρχείων εικόνασ  jpg , bmp και png.  
1. Ο τρόποσ είναι: 

 Ανοίξτε το αναδιπλοφμενο εικονίδιο  και επιλζξτε  «Export —> Images …. για να 
εξάγετε ζνα αρχείο ςαν αρχείο *.png. 

2. Εμφανίηεται το παράκυρο «Export as picture»: 

 
 

1. Επιλζξτε το  web ι το αντικείμενο, κάντε κλικ ςτο Επιβεβαίωςθ (Confirm) και . 
εμφανίηεται το παράκυρο «Save As»: 
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3. Επιλζξτε τθ κζςθ και το όνομα για να εξάγετε το αρχείο  εικόνασ και πατιςτε «Save». 
     ΗΜ:  Θ επιλογι δεν φαίνεται να δουλεφει. 
 

5.1.7. Εκτφπωςη 
           Quick Print 

 Ανοίξτε το αναδιπλοφμενο εικονίδιο  και επιλζξτε  «Print —> Quick Print για να 
εκτυπϊςετε το αρχείο. Εκτυπϊνεται το ζγγραφο με τισ τρζχουςεσ επιλογζσ. 
 
Print Privew 

 Κάντε κλικ ςτο εικονίδιο  και επιλζξτε "Print -> Print Preview" για τθν 
προεπιςκόπθςθ του αρχείου εκτφπωςθσ, και το "Print Preview " αναδυόμενο παράκυρο 
εμφανίηεται ωσ εξισ: 

 

 
  
2. Εάν χρειάηονται αλλαγζσ, κάντε κλικ ςτο κουμπί "Close" Κλείςιμο  για να επιςτρζψετε ςτθν 
κατάςταςθ πριν τθν προεπιςκόπθςθ. Εάν δεν χρειάηονται αλλαγζσ, κάντε κλικ ςτο "Print" για να 
ςυνεχιςτεί θ διαδικαςία εκτφπωςθσ τθσ ςελίδασ. Εμφανίηεται το παράκυρο. 
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Επιλζγετε εκτυπωτι (αν ζχετε πολλοφσ ςε ςφνδεςθ) και ΟΚ για να ολοκλθρωκεί θ Εκτφπωςθ. 
Ρατάτε Properties πάνω ςτο παράκυρο για περιςςότερεσ επιλογζσ, όπωσ το χαρτί εκτφπωςθσ, το 
χαρακτθριςτικό εκτφπωςθσ και θ κατεφκυνςθ εκτφπωςθσ μπορεί να ρυκμιςτοφν. 
3. Κάντε κλικ ςτο κουμπί "Ok" για να ολοκλθρϊςετε τθ ρφκμιςθ. 
 
Ακόμα: 
3. Κάντε κλικ ςτο κουμπί "Next Page"ι "Previous Page" για να μεταβείτε ςτισ ςελίδεσ. 
4. Κάντε κλικ ςτο κουμπί "Two Pages" για να δείτε δφο ςελίδεσ ταυτόχρονα. 
5. Κάντε κλικ ςτο κουμπί "Zoom In"ι "Zoom Out " για να μεγεκφνετε τθν προεπιςκόπθςθ τθσ 
ςελίδασ. 
 
5.1.8  Κλείςιμο 
Επιλζγοντασ Close κλείνει θ ςελίδα, ρωτϊντασ αν χρειάηεται αποκικευςθ ι όχι. 
 

======================= 

5.2.  Αρχική  

5.2.1 Πρόχειρο 

Θ Ενότθτα αυτι περιλαμβάνει τισ γνωςτζσ επιλογζσ: Επικόλληςη, Αποκοπή, Αντιγραφή, 

Διαγραφή, Αναίρεςη  (ακφρωςθ τελευταίασ ενζργειασ), Επανάληψη  ( Επαναφορά τθσ 

προθγοφμενθσ ενζργειασ που ακυρϊκθκε) 

5.2.2  Διαφάνειεσ 

Με τθν Ενότθτα αυτι μπορείσ να μετακινθκείσ ςτισ Διαφάνειεσ που ζχουν δθμιουργθκεί. (ΣΘΜ: 

Οι ςελίδεσ του λογιςμικοφ δεν είναι ςυνεχόμενεσ αλλά διαδοχικζσ όπωσ οι διαφάνειεσ ςτο 

λογιςμικό παρουςιάςεων).  
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1. Μετάβαςθ ςτθν προθγοφμενθ ςελίδα-διαφάνεια.   

2. Μετάβαςθ ςτθν επόμενθ ςελίδα-διαφάνεια   Αν είμαςτε ςτθν τελευταία ςελίδα και 

πατιςουμε το βζλοσ δθμιουργείται αυτόματα νζα ςελίδα. 

3. Ειςαγωγι νζασ ςελίδασ  ςτο ζγγραφο. 

5.2.3. : Εργαλεία 

 Επιλογή (Εργαλείο επιλογισ). Βαςικό εργαλείο. 

  βηςτήρεσ (εργαλείο γόμασ):  Ανοίγουμε το εργαλείο και οι τρεισ πρϊτεσ ςβθςτιρεσ 

(μικρι, μεςαία, μεγάλθ)  χρθςιμοποιοφνται για να ςβθςτεί ό,τι γράφθκε 

με τισ γραφίδεσ. Θ τζταρτθ γόμα χρθςιμοποιείται για να ςβιςει αντικείμενα ςτο ςφνολό τουσ. 

  Γραφίδα : Ανοίγουμε το εργαλείο και εμφανίηεται το ςφνολο των γραφίδων: 

 

          1. Τα 4 πρϊτα είναι διαφορετικά χρωματικά πινζλα (μαφρο –μπλε- κόκκινο, πράςινο) που θ 

επιλογι τουσ δθμιουργεί αντικείμενα ςελίδα του λογιςμικοφ. 

          2. Οι 2 επόμενεσ επιλογζσ (κίτρινο  – πράςινο ) είναι διαφανι 

χρωματικά πινζλα. 

          3. Θ 7θ επιλογι (μαφρο) είναι μια πζνα-βοφρτςα και ζτςι ςχεδιάηει. 

          4. Θ 8θ επιλογι (μαφρο) ςχεδιάηει με κυμαινόμενο πλάτοσ που κακορίηεται από τθν 

ταχφτθτα κίνθςθσ του κζρςορα. 

          5. Θ 9θ επιλογι   είναι γραφίδα που ςχεδιάηει με ανάγλυφθ υφι. 

          6. Θ τελευταία επιλογι  ανοίγει το παρακάτω παράκυρο Ρροςαρμογι Γραφίδασ. 

Επιλζγουμε Στυλ, Χρϊμα, πλάτοσ ενϊ υπάρχει και Ρροεπιςκόπθςθ των επιλογϊν μασ. 
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 Γραφίδα (ζξυπνη πζνα): Το ςυγκεκριμζνο εργαλείο είναι μια προςπάκεια του λογιςμικοφ 

να αναγνωρίηει και να τυποποιεί «χειρόγραφθ» γραφι. Στθν ζκδοςθ 3.0 του λογιςμικοφ δεν 

αναγνωρίηεται θ ελλθνικι γραφι.  

  Γραμμζσ: Επζλεξε το είδοσ τθσ γραμμισ που κζλεισ να ςχεδιάςεισ δθμιουργϊντασ 

επεξεργάςιμα αντικείμενα. 

  χήματα: Επζλεξε το ςχιμα που κζλεισ να ςχεδιάςεισ δθμιουργϊντασ επεξεργάςιμα 

αντικείμενα. 

  Κείμενο: Δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ χριςτεσ να ςυντάξουν ζνα κείμενο ςε πλαίςιο (ωσ 

αντικείμενο) μζςα ςτθ ςελίδα. Επιλζγουν κείμενο και ορίηουν το πλαίςιο γραφισ . 

Ταυτόχρονα αναδφεται ζνα παράκυρο με τα βαςικά εργαλεία ενόσ κειμενογράφου.  

 

Το κείμενο μπορεί αργότερα να επεξεργαςτεί επιλζγοντάσ το ωσ αντικείμενο (βλζπε λειτουργίεσ 

δεξί κλικ ςε αντικείμενο) 



ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ  ΘΑΝΑΣΗΣ, Φιλόλογος, Επιμορφωτισ Βϋ Επιπζδου  

LABWE Διαδραστικός Πίνακας 

  

 

ΚΑΛΑΝΤΗΘΣ ΚΑΝΑΣΘΣ, Φιλόλογοσ, 15ο ΓΥΜΝΑΣΛΟ ΡΑΤΑΣ, akalant@gmail.com  

27 

 

ΗΜ: 1. Το λογιςμικό δζχεται και  ελληνική πολυτονική γραφή. 

          2. Αν 2 κείμενα Ομαδοποιηθοφν ςε ζνα, δεν μποροφμε να το επεξεργαςτοφμε ωσ κείμενο, 

όπωσ γίνεται χωριςτά. 

  Επανάληψη Αναπαραγωγήσ: Επιλζγοντασ τθν εντολι, γίνεται αργι αναπαραγωγι όλων 

των ενεργειϊν που ζγιναν ςε οκόνθ προβολισ (ςαν video). Με επιλογζσ αναπαραγωγισ: Ζναρξη, 

Διακοπή, Τζλοσ. 

5.2.4  τυλ 

Θ ενότθτα ςτυλ δίνει τθ δυνατότθτα για Χρϊμα γεμίςματοσ(αναφζρεται ςε ςχιματα), Χρϊμα 

γραμμισ.[Ρρϊτα επιλζγομε τα δθμιουργθμζνα αντικείμενα και μετά ενεργοποιοφμε τισ 2 αυτζσ 

επιλογζσ]. Ράχοσ γραμμισ, με επιλογι πρϊτα του αντικειμζνου. 

========================= 

5.3. Προβολή 

 

5.3.1. Λειτουργία 

Θ Ενότθτα αυτι δίνει δυνατότθτα για εναλλαγι τθσ κατάςταςθσ λειτουργίασ του 

λογιςμικοφ. Διδαςκαλίασ, Επιςημάνςεων, χεδιαςμοφ, Ελζγχου. 

5.3.2. Ροοςτάτεσ (slide bars): Τα εργαλεία τθσ Ενότθτασ υπάρχουν και ςτθν κάκετθ (αριςτερά) 

μπάρα. 

1.  Προεπιςκόπηςη ςελίδασ. Εμφανίηει προεπιςκόπθςθ των ςελίδων του εγγράφου. Με 

αντίςτοιχα εργαλεία μπορείτε να πλοθγθκείτε ςτισ ςελίδεσ. Πταν επιλζξουμε μια ςελίδα 

εμφανίηεται ζνα αναδιπλοφμενο μενοφ (βελάκι) που όταν το επιλζξουμε μασ δίνει τισ εξισ 

δυνατότθτεσ: Νζα ςελίδα, Αντιγραφή ςελίδασ, Επικόλληςη ςελίδασ, Αποκοπή ςελίδασ, 

Καθαριςμόσ ςελίδασ,  ΚΑΛ  κάνοντασ κλικ ςτισ Ιδιότητεσ ςελίδασ αναδφεται ζνα παράκυρο  
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με δυνατότθτεσ: Να ρυκμίςουμε το μζγεθοσ τησ ςελίδασ, να ειςάγουμε φόντο, α. χρϊμα τθσ 

επιλογισ μασ, β. μια εικόνα(με αναηιτθςθ), γ. layout ( παράκεςθ, προςαρμογι ςτθν οκόνθ, 

κζντρο)  ΚΑΛ ςτυλ μεταςχηματιςμοφ. (τρόποσ εμφάνιςθσ του φόντου – επιλογι από 

αναδιπλοφμενο μενοφ).  

ΗΜ: Οι ιδιότθτεσ τθσ ςελίδασ (Page Properties) εμφανίηονται και με δεξί κλικ μζςα ςτθν ενεργό 

ςελίδα 

2.. Βιβλιοθήκη πηγϊν. (My Resource): Με επιλογι εμφανίηεται ο αρχικόσ φάκελοσ (My 

Resource ). Από αναδιπλοφμενο μενοφ(βελάκι) δίνονται δυνατότθτεσ για:  

 Νζο φάκελο,  

 

[ Θ ενζργεια αυτι δεν εκτελείται (bug). Εναλλακτικά μπορείτε να δθμιουργιςετε το φάκελο που 

κζλετε ςτο φάκελο εγκατάςταςθσ του λογιςμικοφ. (Ο υπολογιςτισ μου -- > C: -- > Program Files -- 

> BlacKboard V3.0 -- > My Resource ). Κάτω από το φάκελο My Resource μπορείτε να 

δθμιουργιςετε μια δενδρικι μορφι φακζλων. Μόλισ ξεκινιςτε εκ νζου το λογιςμικό οι φάκελοι 

που δθμιουργιςατε κα φανοφν ςε δενδρικι μορφι ςτθ Βιβλιοκικθ πθγϊν]. 
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 Διαγραφή φακζλου,  

 Μετονομαςία φακζλου,  

 ΚΑΛ Προςθήκη πηγήσ. Με τθν επιλογι Ρροςκικθ πθγισ ειςάγεται πθγι-αρχείο που 

επιλζγουμε ςτον ενεργό φάκελο, από τθ δενδρικι μορφι φακζλων που ζχουμε 

δθμιουργιςει ι τον αρχικό φάκελο (My Resource).  

 

 

Θ πθγι ζχει αναδιπλοφμενο μενοφ για: Ειςαγωγι ςτθ ςελίδα, Μετονομαςία πθγισ, Διαγραφι 

πθγισ. 

3.  υνημμζνα: Αρχεία ειςάγονται ωσ ςυνθμμζνα ωσ εξισ:  

Από τθν καρτζλα Ειςαγωγι -- > Ειςαγωγι Συνδζςμου, επιλζγουμε ειςαγωγι από τον τοπικό δίςκο 

και τςεκάρουμε τθν επιλογι ειςαγωγι ωσ ςυνθμμζνο. Τότε το αρχείο που επιλζξαμε ειςάγετε ςτο 

φάκελο Συνθμμζνα. 

4.  Ο Τπολογιςτήσ Μου: Θ ενεργοποίθςθ του εικονιδίου δίνει εικόνα του ςκλθροφ μασ 

δίςκου. 

5.3.3  Πλζγμα/Χάρακασ 

Γραμμζσ πλζγματοσ : Τςεκάροντασ τθν επιλογι εμφανίηεται Πλζγμα ςε όλεσ τισ ςελίδεσ. 

Εμφάνιςη χάρακα : Τςεκάροντασ τθν επιλογι εμφανίηεται Οριηόντιοσ Χάρακασ ςε όλεσ τισ 

ςελίδεσ. 



ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ  ΘΑΝΑΣΗΣ, Φιλόλογος, Επιμορφωτισ Βϋ Επιπζδου  

LABWE Διαδραστικός Πίνακας 

  

 

ΚΑΛΑΝΤΗΘΣ ΚΑΝΑΣΘΣ, Φιλόλογοσ, 15ο ΓΥΜΝΑΣΛΟ ΡΑΤΑΣ, akalant@gmail.com  

30 

 

Πλζγμα / χάρακασ : Επιλζγοντασ το εικονίδιο Ρλζγμα/Χάρακασ μποροφμε να κάνουμε υκμίςεισ 

Ρλζγματοσ και Χάρακα. Ιτοι χρώμα και μονάδα μζτρηςησ χάρακα(pixel, Centimeter, Inch) και 

χρώμα, μονάδα μζτρηςησ και μζγεθοσ πλζγματοσ. 

 

5.3.4. Μεγζθυνςη/μίκρυνςη 

               Μεγζθυνςη : Κάνοντασ κλικ ςτο εικονίδιο  μεγεκφνεται θ ςελίδα. 

               μίκρυνςη : Κάνοντασ κλικ ςτο εικονίδιο  μικραίνει θ ςελίδα. 

               100% : Κάνοντασ κλικ ςτο εικονίδιο θ ςελίδα αποκτά το 100% του μεγζκουσ τθσ. 

               Περιςςότερεσ αναλογίεσ : Κάνοντασ κλικ ςτο αναδιπλοφμενο εικονίδιο μποροφμε να 

επιλζξουμε ςυγκεκριμζνεσ αναλογίεσ ( 50, 75, 100, 120, 150, 200, 400 ) 

5.3.5. Left/Right Mouse 

Επιλζξτε με τικ τισ επιλογζσ χριςθσ που επικυμείτε. 

Left mouse : Αριςτερό κλικ ςτο ποντίκι για Εντολζσ και δεξί για Επιλογζσ. 

Right mouse : Δεξί κλικ για Εντολζσ και Αριςτερό για Επιλογζσ 

Right mouse once : Δεξί κλικ μια φορά 

5.3.6. Single/Double Clik 
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Επιλζξτε με τικ τισ επιλογζσ χριςθσ που επικυμείτε. 

              Double-click to Open Item: Διπλό κλικ για άνοιγμα αντικειμζνου. 

              Single-click to Open Item: Απλό κλκ για άνοιγμα αντικειμζνου. 

ΗΜ: Οι επιλογζσ ςτο ποντίκι αποθηκεφονται και ιςχφουν και μετά την ζξοδο από το 

λογιςμικό. 

========================= 

5.4..  Ειςαγωγή  

 

5.4.1  Πίνακασ 

 Ειςάγεισ ςτθ ςελίδα πίνακα. Ανοίγεισ το αναδιπλοφμενο εργαλείο και είτε επιλζγεισ τα 

πλαίςια, που επικυμείσ με τον κζρςορα είτε Ειςαγωγή Πίνακα και επιλζγεισ  ειρζσ και τήλεσ. 

5.4.2.  Λειτουργία (υνάρτηςη) 

Οι χριςτεσ μπορεί να χρειάηονται να ειςάγουν μια μακθματικι ςυνάρτθςθ και ο τρόποσ είναι ο 

εξισ: 

1. Ανοίξτε τθν Καρτζλα Ειςαγωγι -- > Λειτουργία (function) και εμφανίηεται το παράκυρο 

Labwemath: 
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 Θ δεξιά πλευρά του παρακφρου δίνει τζςςερεισ δυνατότθτεσ:  

α. Equations (εξιςϊςεισ):  Ρλαίςιο για να ειςάγετε τθ ςυνάρτθςθ ι να τθ διαγράψετε. 

β. Constraints (περιοριςμοί): Εδϊ μπορείτε να ορίςετε το εφροσ των ςυντεταγμζνωνϋ 

ανϊτατο και κατϊτατο όριο. 

γ. Parametres: Ρλαίςιο που ορίηει ι τροποποιεί τθ λειτουργία ειςόδου του ςυντελεςτι. 

δ. Controls: Μζςα από το πλαίςιο ελζγχου ο χριςτθσ μπορεί να μεγεκφνει και να ςϊηει 

μια ςειρά από αποτελζςματα. Οι λειτουργίεσ των κουμπιϊν είναι οι εξισ: 

 

Μετακινεί το όλο ςφςτθμα 

 
Δείτε τισ ςυντεταγμζνεσ των ςθμείων τθσ ςυνάρτθςθσ. 

 

Δείτε τισ ςυντεταγμζνεσ ενόσ ςθμείου 

 
Εμφανίηει πυκνό πλζγμα ςτο ςφςτθμα ςυντεταγμζνων. 

 
Εμφανίηει αραιό πλζγμα ςτο ςφςτθμα ςυντεταγμζνων. 

 
Μεγεκφνει τθν εικόνα 

 
Αποκακιςτά τθν εικόνα ςτο πρωτότυπο (100%) 
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Μικραίνει τθν εικόνα. 

 
Αποκθκεφει τθ ςυνάρτθςθ 

 

2.. Κάντε κλικ ςτο κουμπί «Αποκικευςθ». Θ ςυνάρτθςθ εμφανίηεται ςτθ ςελίδα του λογιςμικοφ. 

Κάντε διπλό κλικ ςτθν εικόνα για να ανοίξει θ ςυνάρτθςθ. Mπορεί να τροποποιθκεί και να 

επεξεργαςτεί. 

5.4.3.  Πολυμζςα 

Επιλζγουμε τα εργαλεία: Εικόνα: για να ειςάγουμε εικόνα Βίντεο: για να ειςάγουμε αρχείο 

Βίντεο. Ειςάγεται ζνασ video player με ςχετικά εργαλεία.(ΣΘΜ: παρατθρείται κακυςτζρθςθ 

ειςαγωγισ λόγω μεγζκουσ).  Ήχοσ: για να ειςάγουμε αρχείο ιχου. Ειςάγεται player με τα βαςικά 

εργαλεία. Flash: Ειςάγεται ςχετικόσ player με εργαλεία. Ραρατθρείται κακυςτζρθςθ ειςαγωγισ. 

Θ ειςαγωγι Ρολυμζςου γίνεται μετά από αναηιτθςθ  

 

5.4.4  Κείμενο 

Α.  Κείμενο : Βλζπε ςτθν καρτζλα: Αρχικι  Ενότθτα: Εργαλεία. 

Β.   φνδεςμοσ :  Υπερςφνδεςθ μπορεί να ειςαχκεί ςε τρζχουςα ςελίδα. Θ Υπερςφνδεςθ 

ειςάγεται ωσ αντικείμενο ςε μζροσ τθσ ςελίδασ από όπου μπορεί να μετακινθκεί. 

Αναγνωρίηεται από το κείμενο που ειςάγαμε και το οποίο μπορεί να επεξεργαςτεί.(βλ. 
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επεξεργαςία κειμζνου)Για τθ διαδικαςία επιλζξτε το εικονίδιο:  . Αναδφεται το 

παράκυρο: Ειςαγωγή ςυνδζςμου 

 

 από όπου επιλζγεται διάφορεσ μορφζσ υπερςφνδεςθσ.  

1. Ιςτοςελίδα : Ενεργοποιιςτε το εικονίδιο ιςτοςελίδα, γράψτε κείμενο (Link Text) και 

ειςάγετε το URL (Στόχοσ ςφνδεςθσ). 

2. Διαφάνειεσ : Ενεργοποιιςτε το εικονίδιο Διαφάνειεσ, γράψτε ζνα κείμενο αναγνϊριςθσ, 

ςτον τόχο ςφνδεςησ επιλζξτε τθ διαφάνεια που κζλετε να ςυνδζςετε.* Θ ςφνδεςθ γίνεται 

ςε άλλθ διαφάνεια του ίδιου εγγράφου. Θ ανοιχτι προεπιςκόπθςθ κα ςασ βοθκιςει να 

αναγνωρίςετε τθ διαφάνεια που κζλετε να ςυνδζςετε+. Στθν ζκδοςθ 3.0 του λογιςμικοφ 

αυτι θ λειτουργία δεν δουλεφει. Υπάρχει κάποιο bug. 

3. Σοπικό αρχείο : Ενεργοποιιςτε το εικονίδιο Τοπικό αρχείο: Βάλτε ζνα κείμενο, 

αναηθτιςτε ςτον τοπικό ςασ δίςκο του αρχείο που κζλετε να ςυνδζςετε και επιλζξτε: 

Συντόμευςθ(ανοίγει ωσ ςφνδεςθ) ι Ενςωμάτωςθ ωσ ςυνθμμζνο (είναι ςφνδεςθ, μπαίνει 

και ςτα ςυνθμμζνα-αριςτερά ςτιλθ). 

4. υνημμζνα : Ενεργοποιιςτε το εικονίδιο ςυνθμμζνα. Θ ςφνδεςθ γίνεται ςε αρχείο που 

πρζπει να βρίςκεται ςτα ςυνθμμζνα του λογιςμικοφ. 

5.4.5. χήματα  

Βλζπε ςτθν καρτζλα: Αρχικι  Ενότθτα: Εργαλεία. 

========================= 
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5.5. Εργαλεία 

 

5.5.1. χεδίαςη 

 Για τα εργαλεία αυτά βλζπε ςτθν καρτζλα Αρχική ςτθν ενότθτα Εργαλεία. 

5.5.2. Βοηθητικζσ λειτουργίεσ  

 

Πλήρεσ γζμιςμα:  Επιλζγοντασ το αναδιπλοφμενο εργαλείο , επιλζγεισ χρϊμα και με 

αυτό γεμίηεισ μια ςελίδα ι ζνα αντικείμενο. Ρ.χ. ζναν κφκλο. 

1. Ανοίξτε το αναδιπλοφμενο εργαλείο του κάδου και επιλζξτε χρϊμα. 

2. Αδειάςτε τον κάδο εκεί που κζλετε. 

============== 

Αναρρόφηςη : Το εργαλείο αυτό λειτουργεί ωσ εξισ:  

Αν ζχετε ςχεδιάςει ζνα αντικείμενο και κζλετε να χρθςιμοποιιςετε το χρϊμα του και για 

το ςχεδιαςμό ενόσ άλλου αντικειμζνου χρθςιμοποιιςτε το εικονίδιο τθσ αναρρόφθςθσ. 

Επιλζξτε το εικονίδιο   και οδθγείςτε τον δρομζα ςτο χρϊμα που επικυμείτε. Το 

εργαλείο τθσ αναρρόφθςθσ  φαίνεται να «ρουφά» χρϊμα.  

Στθ ςυνζχεια ςχεδιάςτε αντικείμενο ςτο χρϊμα που επιλζξατε. 

============== 

Μετακίνηςη ςελίδασ :  Επιλζγοντασ το εργαλείο   και ςζρνοντασ, μπορείτε να 

μετακινιςετε τθ ςελίδα με το περιεχόμενό τθσ προσ όλεσ τισ κατευκφνςεισ. 



ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ  ΘΑΝΑΣΗΣ, Φιλόλογος, Επιμορφωτισ Βϋ Επιπζδου  

LABWE Διαδραστικός Πίνακας 

  

 

ΚΑΛΑΝΤΗΘΣ ΚΑΝΑΣΘΣ, Φιλόλογοσ, 15ο ΓΥΜΝΑΣΛΟ ΡΑΤΑΣ, akalant@gmail.com  

36 

 

= 

============== 

Προβολζασ : Ο προβολζασ είναι ζνα χριςιμο εργαλείο για τθν εςτίαςθ τθσ προςοχισ ςε 

ςυγκεκριμζνο τμιμα τθσ οκόνθσ ( όχι τθσ ςελίδασ). Μετά τθν επιλογι θ οκόνθ γίνεται 

ζτςι: 

 

Με τον κζρςορα πάνω ςτο εικονίδιο  μετακινοφμε τον προβολζα ςτθν οκόνθ. 

Στο εικονίδιο μετακίνθςθσ κάνοντασ κλικ ςτο  ανοίγουν επιλογζσ : Ζλλειψη: Ο προβολζσ ζχει 

ςχιμα ζλλειψθσ. Ορθογϊνιο: Ο προβολζασ ζχει ςχιμα ορκογϊνιο. Χρϊμα φόντου: Επιλζγουμε 

το χρϊμα του φόντου τθσ οκόνθσ. Διαφανζσ: Με τθν επιλογι αυτι ρυκμίηουμε το επίπεδο 

διαφάνειασ τθσ οκόνθσ μετακινϊντασ το κουμπί. 

============== 

Κουρτίνα:  Με το εργαλείο αυτό μια γκρι κουρτίνα απλϊνεται ςε ολόκλθρθ τθν οκόνθ. 

Χρθςιμοποιείται για να δείχνει τθν οκόνθ ςταδιακά. Θ οκόνθ μπορεί να αποκαλφπτεται από 4 

πλευρζσ (πάνω, κάτω, δεξιά, αριςτερά ), από εμφανι πιαςίματα και ςφρςιμο του κζρςορα. Κάντε 

κλικ ςτο εικονίδιο  (δεξιά κάτω γωνία ) για να αποςυρκεί θ κουρτίνα. 
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============== 

Ρολόι:  Με το εργαλείο αυτό εμφανίηεται ζνα ψθφιακό ρολόι ςτθν οκόνθ. Επιλζγοντάσ το, το 

ρολόι εμφανίηεται ςτθν οκόνθ,  ( όχι ςτθ ςελίδα). Το ρολόι μπορεί να 

μετακινθκεί οπουδιποτε μετά το κλικ και ςφροντασ. Κάντε κλικ ςτο  Χ  (δίπλα ςτο ρολόι) για να 

καταργθκεί το ρολόι. 

=============== 

Πληκτρολόγιο:  Το Ρλθκτρολόγιο οκόνθσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ εικονικό πλθκτρολόγιο 

και οι χριςτεσ να γράψουν ςτθν οκόνθ. Επιλζγοντασ το εικονίδιο, το πλθκτρολόγιο εμφανίηεται 

 

Το Ρλθκτρολόγιο είναι εργαλείο των windows και ενεργοποιείται μζςω του λογιςμικοφ. Μπορείτε 

να το μετακινιςετε (ςζρνοντάσ το ) ι να κάνετε Minimize  ςτθν κάτω μπάρα με άμεςθ 

δυνατότθτα να το εμφανίηεται. Μπορείτε να κάνετε κάκε ενζργεια όπωσ και ςτο κανονικό 

πλθκτρολόγιο. 

=============== 

Φϊτο ( Φωτογραφική μηχανή) : Θ φωτογραφικι μθχανι μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να 

καταγράψει, μια οκόνθ, ζνα παράκυρο, ζνα αντικείμενο και μζροσ τθσ οκόνθσ μζςα ςτθ ςελίδα.  

Επιλζγοντασ το εικονίδιο  εμφανίηεται ςτθν οκόνθ το παράκυρο: 

 

Επιλζξτε τθν κατάλλθλθ φωτογραφικι μθχανι. 
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1. τιγμιότυπο οριςμζνησ Περιοχήσ (πρϊτο εικονίδιο): Κάντε κλικ ςτο 1 εικονίδιο. Σζρνετε το 

δρομζα και επιλζγετε τθν αντίςτοιχθ περιοχι μετά το κλικ, αφιςτε το δρομζα και οι 

φωτογραφίεσ κα επικολλθκοφν άμεςα ςτθν τρζχουςα ςελίδα. 

2. τιγμιότυπο ακαθόριςτο (δεφτερο εικονίδιο) : κάντε κλικ ςτο 2 εικονίδιο. Σζρνετε το 

δρομζα και επιλζγετε τθν κατάλλθλθ περιοχι (οποιοδιποτε ςχιμα) και οι φωτογραφίεσ κα 

επικολλθκοφν άμεςα ςτθν τρζχουςα ςελίδα μετά τθν αποδζςμευςθ του δρομζα. 

3. τιγμιότυπο παραθφρου : Επιλζξτε το τρίτο εικονίδιο, εικόνα του ςυνολικοφ παρακφρου  κα 

αποτυπωκεί και κα επικολλθκεί ςτθν τρζχουςα ςελίδα ςαν αντικείμενο (κα εμφανιςτοφν 

μετά το κλικ). 

4. τιγμιότυπο οθόνησ :  Επιλζξτε το 4 εικονίδιο και ολόκλθρθ θ οκόνθ κα αποτυπωκεί και κα 

επικολλθκεί άμεςα ςτθν τρζχουςα ςελίδα. 

=============== 

Εγγραφή βίντεο    : Με τον εγγραφζα video  ο χριςτθσ μπορεί να καταγράψει κάκε 

λειτουργία ςτθν επιφάνεια του Blackboard και να τθν αποκθκεφςει ωσ αρχείο *avi. Δίνεται ζτςι θ 

δυνατότθτα ςτουσ χριςτεσ να επανεξετάηουν το περιεχόμενο. 

Θ χριςθ του εργαλείου αυτοφ  γίνεται ωσ εξισ: Κάντε κλικ ςτο εικονίδιο είτε ςτον Ρίνακα 

Ελζγχου είτε ςτα Εργαλεία του λογιςμικοφ. Εμφανίηεται ςτθν οκόνθ ο Εγγραφζασ video (Video 

Recorder). 

 

Οι λειτουργίεσ που παρζχονται είναι οι εξήσ:  

1.    Record- εγγραφι (Αρχίηει θ εγγραφι) 

        2.    Pause- Διακοπι (Διακόπτεται θ εγγραφι και μπορεί να ςυνεχιςτεί) 

3..      Stop - Σταμάτθμα και Αποκικευςθ (Ολοκλθρϊνεται θ εγγραφι και ακολουκεί θ 

διαδικαςία Αποκικευςθσ) 
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4.   Play-   Άνοιγμα (Ανοίγει ζνα υπάρχον αρχείο  *avi ) 

5.       Αναδιπλοφμενο μενοφ επιλογϊν :  Ρεριοχι εγγραφισ, παράκυρο Εγγραφισ, Οκόνθ 

εγγραφισ,  Καταγραφι θμιδιαφανοφσ παρακφρου, Καταγραφι μθ θμιδιαφανοφσ παρακφρου. 

ΗΜ: Ρρϊτα επιλζγεισ ποια λειτουργία κζλεισ (εικ.5) , μετά πατάσ το κουμπί Record ςτον  Player 

και μετά αρχίηεισ και ςχεδιάηεισ ςτθ ςελίδα. Ο εγγραφζασ καταγράφει μζχρι να πατιςεισ κάποιο 

άλλο κουμπί (Pause ι Stop)  

=============== 

Εγγραφή ήχου   : Με το εγγραφζα  ιχου  ο χριςτθσ μπορεί να εγγράψει ιχο και να το 

αποκθκεφςει ωσ αρχείο *wma.  

Θ χριςθ του εργαλείου αυτοφ  γίνεται ωσ εξισ: Κάντε κλικ ςτο εικονίδιο  των εργαλείων. 

Εμφανίηεται ςτθν οκόνθ ο Εγγραφζασ ιχου (Sound Recorder) των windows (Διαφζρει από ζκδοςθ 

ςε ζκδοςθ των  windows). 

 
ή  

 

Τα εργαλεία που ζχει είναι τα γνωςτά εργαλεία διαχείριςθσ ιχου ανάλογα με τθν εφαρμογι. 

=============== 
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Μεγζθυνςη :  Κάνοντασ κλικ ςτο εικονίδιο   (μεγεκυντικόσ φακόσ) ο κζρςορασ μετατρζπεται 

ςε μεγεκυντικό φακό και μετακινϊντασ τον πάνω ςτθ ςελίδα ορίηουμε τον προσ μεγζκυνςθ 

χϊρο. Υπάρχει δυνατότθτα να αυξομειϊνεται ο χϊροσ  αλλά και να μετακινείται.  

 

 Στο πλαίςιο υπάρχουν 3 μικρά εικονίδια: Zoom In, Zoom Out, Close. 

=============== 

Πρόχειρο (Copybook) :  Οι χριςτεσ μποροφν να γράψουν ςτο Ρρόχειρο  ςε καλλιγραφικι 

γραφι, ωραία και βολικι ςτο χριςτθ. Θ διαδικαςία είναι θ εξισ:   

1.. Ενεργοποιοφν το εικονίδιο και εμφανίηεται ο παρακάτω πίνακασ. 
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2.. Επιλζξτε τθν ζξυπνθ γραφίδα  , γράψτε οπουδιποτε ςτθ ςελίδα, ειςάγετε το κείμενο 

ϊςτε να εμφανίηεται ςτα πράςινα πεδία με πλάγιουσ χαρακτιρεσ όπωσ φαίνεται ςτον παρακάτω 

πίνακα. 

 

3..  Κλείςτε το Ρρόχειρο κάνοντασ κλικ ςτο κουμπί πάνω δεξιά. 

ΗΜ:  Θ λειτουργία αυτι δεν υποςτθρίηει Ελλθνικι γραφι ςτθ ζκδοςθ 3.0 του λογιςμικοφ οπότε 

δεν μπορεί να είναι λειτουργικι. 

=============== 

5.5.3. Μαθηματικά 

 

Αριθμομηχανή  : Επιλζγοντασ το εικονίδιο τθσ αρικμομθχανισ, εμφανίηεται ςτθν οκόνθ 

το παράκυρο τθσ αρικμομθχανισ των Windows. Τθ μετακινοφμε ςε κζςθ ϊςτε να μασ 

διευκολφνει ςτθ χριςθ. 
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=============== 

Χάρακασ : Ο χάρακασ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για πολλζσ δραςτθριότθτεσ. *μζτρθςθ 

αντικειμζνου, να τραβιξετε γραμμζσ, να δθμιουργιςετε ςχιματα ι γωνίεσ. 

 

1. Εμφάνιςθ (ςε μοίρεσ) τθσ γωνίασ περιςτροφισ του χάρακα. 

2. Ανοιγόμενο μενοφ λειτουργιϊν  ( εκατοςτά, pixel, ίντςεσ, ζξοδοσ) 

3. Κζςθ κζρςορα για μετακίνθςθ χάρακα  

4. Κζςθ κζρςορα για περιςτροφι του χάρακα  

5. Κζςθ κζρςορα ςχεδίαςθσ γραμμϊν ( εικονίδιο γραφίδασ με γραμμι) 

6. Κζςθ κζρςορα για αλλαγι μικουσ του χάρακα (  διπλό βζλοσ) 

=============== 

Διαβήτησ (Πυξίδεσ)  : Ο Διαβιτθσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για πολλζσ γεωμετρικζσ 

δραςτθριότθτεσ. 
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Λειτουργίεσ του Διαβήτη: 

1. Μολφβι  : Κάντε κλικ και ςφρατε για να ςχεδιάςετε ζνα τόξο ι ζνα κφκλο. 

2. Κάντε κλικ   για να ανοίξετε και να κλείςετε τον διαβιτθ. Κάντε κλικ ςτθν κορυφι του 

διαβιτθ, για να μειϊςετε ι να αυξιςετε το φψοσ του διαβιτθ. 

3. Κάντε κλικ   για να περιςτρζψετε τον διαβιτθ με άξονα τθ μφτθ. 

4. Κάντε κλικ   για να μετακινιςετε τον διαβιτθ. 

5. Κάντε κλικ  για να ανοίξει το μενοφ και να επιλζξετε: Καμπφλθ, Τομζασ, Ακτίνα (ςε pixel και 

εκατ.) Εμφάνιςθ ακτίνασ, Ζξοδοσ. 

 

Σρίγωνο (Σετράγωνο)  :  Το Τρίγωνο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθ μζτρθςθ μικουσ, 

ςχεδιαςμό κακζτων και οριηοντίων γραμμϊν. Επιλζγοντασ το εικονίδιο εμφανίηεται: 
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1. Κλικ  και εμφανίηεται μενοφ λειτουργιϊν: Σχιμα ( δθμιουργείται τρίγωνο με άνοιγμα 30ο 

μοίρεσ, 45ο μοίρεσ), Μονάδα (μονάδα μζτρθςθσ ςε εκατοςτό, pixel, Μντςα), Ζξοδοσ. 

2. Κζςθ περιςτροφισ  με άξονα μια γωνία. 

3. Κζςθ αλλαγισ του μεγζκουσ του τριγϊνου . 

4. Κλίμακα μζτρθςθσ. 

5. Σχεδιάηοντασ γραμμι  . 

6. Κζςθ μετακίνθςθσ  . 

============== 

Μοιρογνωμόνιο  : Το μοιρογνωμόνιο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθ μζτρθςθ γωνιϊν 

και ακτινϊν ι το ςχεδιαςμό τόξων. Θ χριςθ του μοιρογνωμονίου είναι ωσ εξισ: 

 

1. Κλικ  και εμφανίηεται μενοφ λειτουργιϊν: καμπφλθ, Τομζασ, Γωνία, Μικοσ τόξου, Ζξοδοσ 

2. Μζτρηςη ςε μοίρεσ με βάςη την πράςινη γραμμή. 

3. Μζτρηςη γωνίασ ή ακτίνασ με περιςτροφή του μοιρογνωμονίου με άξονα το κζντρο του. 

4. Θζςη για μετακίνηςη του μοιρογνωμονίου . 

5. Θζςη για ςχεδιαςμό τόξου . 

6. Θζςη για αυξομείωςη του μεγζθουσ του μοιρογνωμονίου . 

7. Θζςη περιςτροφήσ  

8. Μετρητήσ γωνίασ (πράςινη γραμμή). Βλζπε το ςχήμα: 
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================ 

5.6. Μορφοποίηςη (Format) 

 

5.6.1  Γραμματοςειρά (font) 

Θ Ενότθτα Γραμματοςειρά περιζχει τα αντίςτοιχα εργαλεία ενόσ τυπικοφ κειμενογράφου: Είδοσ 

γραμματοςειράσ, μζγεκοσ γραμμάτων, ζντονθ γραφι, πλάγια γραφι, Διακριτι διαγραφι, 

Δείκτθσ, Εκκζτθσ, Χρϊμα γραμματοςειράσ. 

Τα εργαλεία αυτά χρθςιμοποιοφνται για τθ μορφοποίθςθ κειμζνου που ζχουμε ειςάγει.  

ΗΜ: Πταν ειςάγουμε κείμενο αυτόματα εμφανίηεται και παράκυρο με εργαλεία μορφοποίθςθσ. 

5.6.2.  Παράγραφοσ (Paragraph) 

Στθν Ενότθτα αυτι παρουςιάηονται εργαλεία Μορφοποίθςθσ τθσ παραγράφου όταν ζχουμε 

Ειςαγωγι Κειμζνου ι επεξεργαςία: Αριςτερά, Κζντρο, Δεξιά, μείωςθ εςοχισ, αφξθςθ εςοχισ, 

κουκίδεσ, ειςαγωγι αρικμοφ. Τα εργαλεία αυτά εμφανίηονται και ςε παράκυρο όταν επιλζγουμε 

Eιςαγωγι Kειμζνου. 

============== 

5.7  Διάταξη 
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5.7.1.  Διευθζτηςη 

Θ επιλογι αυτι διατάςςει- τοποκετεί τα αντικείμενα ανάλογα με τισ προτεραιότθτζσ μασ.  

 

1. Μετακίνθςθ ςε πρϊτο πλάνο  : Το αντικείμενο είναι μπροςτά από άλλο.  

2. Μετακίνθςθ προσ τα εμπρόσ : Το αντικείμενο μετακινείται εμπρόσ. 

3. Μετακίνθςθ προσ τα πίςω : Το αντικείμενο μετακινείται προσ τα πίςω. 

4. Μετακίνθςθ ςε φόντο  : Το αντικείμενο γίνεται φόντο.  
 
 

5.7.2.  Ευθυγράμμιςη 
Θ ευκυγράμμιςθ είναι να ευκυγραμμιςτοφν περιςςότερο από ζνα αντικείμενο με ζναν από τουσ 
παρακάτω τρόπουσ ωσ εξισ: 

τοίχιςη αριςτερά  : Στοίχιςθ ςτα αριςτερά του πρϊτου επιλεγμζνου αντικειμζνου 

τοίχιςη ςτο κζντρο : Ευκυγράμμιςθ με το οριηόντιο κζντρο του πρϊτου επιλεγμζνου 
αντικειμζνου 

τοίχιςη δεξιά  : Στοίχιςθ ςτα δεξιά του πρϊτου επιλεγμζνου αντικειμζνου 

τοίχιςη πάνω  : Στοίχιςθ ςτο ανϊτερο μζροσ του πρϊτου επιλεγμζνου αντικειμζνου 

τοίχιςη ςτη μζςη :  Ευκυγραμμίςτε το κάκετο κζντρο τθσ πρϊτθσ επιλεγμζνων αντικειμζνων 

τοίχιςη ςτη βάςη  : Στοίχιςθ ςτο κάτω μζροσ του πρϊτου επιλεγμζνου αντικειμζνου 
Θ διαδικαςία είναι θ εξισ: 
1. Επιλζξτε ςε ζνα νοθτό πλαίςιο τα αντικείμενα προσ ςτοίχιςθ.  
2. Επιλζξτε τον επικυμθτό τρόπο ςτοίχιςθσ από τα αντίςτοιχα εικονίδια. 
 
 
5.7.3.  Κλείδωμα 
Το Κλείδωμα βοθκά για να κλειδϊςετε το επιλεγμζνο αντικείμενο μζςα ςτθ ςελίδα. 
Ρεριορίηονται μερικζσ επιλογζσ πάνω του. Το κλειδωμζνο αντικείμενο δεν μπορεί να μετακινθκεί, 
αντιςτραφεί, περιςτραφεί, κατοπτριςτεί, ι να γίνει μεγαλφτερο και μικρότερο. Μπορεί όμωσ να 
αλλάξει Χρϊμα και Ράχοσ γραμμισ. Οι λαβζσ (κφκλοι) γίνονται κόκκινοι. 
Θ διαδικαςία είναι θ εξισ: 
1. Ενεργοποίθςε το επιλεγμζνο αντικείμενο. 
2. Επιλζξτε το κουμπί Κλείδωμα. 
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Για να ξεκλειδϊςει το κλειδωμζνο αντικείμενο ενεργοποιιςτε το και επιλζξτε το κουμπί 
Ξεκλείδωμα. 
 
5.7.4.  Ομαδοποίηςη 
Ομαδοποίθςθ είναι να κάνουμε περιςςότερα από ζνα αντικείμενα μια ομάδα. Για να 
ομαδοποιθκοφν αντικείμενα δεν πρζπει να ζχουν άλλον περιοριςμό (π.χ. κλείδωμα). Τα 
ομαδοποιθμζνα αντικείμενα μποροφν να επεξεργαςτοφν ωσ ςφνολο, και θ ομαδοποίθςθ γίνεται 
ωσ εξισ: 
1.   Ενεργοποιοφμε τα αντικείμενα που πρζπει να ομαδοποιοφνται περικλείοντάσ τα ςε ζνα νοθτό 
πλαίςιο.  

2..  Επιλζγουμε το κουμπί Ομαδοποίθςθ . Τα ομαδοποιθμζνα αντικείμενα ςυμπεριφζρονται 
ωσ ζνα. 

Για τθν κατάργθςθ τθσ Ομαδοποίθςθσ  , ενεργοποιοφμε τα αντικείμενα και επιλζγουμε το 
κουμπί κατάργθςθ Ομαδοποίθςθσ. 
    
5.7.5. Περιςτροφή 
Επιλζξτε ζνα αντικείμενο και από τθν Ενότθτα Ρεριςτροφι μπορείτε να επιλζξετε τθν ενζργεια 

που κζλετε:  

1. Οριηόντιο κατοπτριςμό του αντικειμζνου. 

2. Κάκετο κατοπτριςμό του αντικειμζνου. 

3.  90ο μοίρεσ αριςτερι ςτροφι 

4.  90ο μοίρεσ δεξιά ςτροφι 

5.  Οριηόντια αναςτροφι 

6.  Κάκετθ αναςτροφι 
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Β.  ΡΟΣΑΜΟΓΘ ΓΑΜΜΘΣ ΕΓΑΛΕΛΩΝ ΓΘΓΟΘΣ ΡΟΣΒΑΣΘΣ- 

Customize Quick Access Toolbar 

Κάτω από τισ βαςικζσ καρτζλεσ βρίςκεται θ γραμμι(κορδζλα) γριγορθσ πρόςβαςθσ με εντολζσ ι 

εργαλεία. Ανοίγοντασ το αναδιπλοφμενο εργαλείο ι κάνοντασ δεξί κλικ πάνω ςτθ γραμμι 

βλζπουμε τισ εντολζσ γριγορθσ πρόςβαςθσ που ζχουν ενεργοποιθκεί και  ακόμα δίνονται οι 

επιλογζσ:  

1. More Commands (περιςςότερεσ εντολζσ). Δίνεται θ δυνατότθτα να ειςάγουμε περιςςότερεσ 

επιλογζσ ςτθν κορδζλα γριγορθσ πρόςβαςθσ. 

2. Show above the Ribbon (δείτε επάνω την κορδζλα). Θ κορδζλα μεταφζρεται ςτο πάνω μζροσ 

τθσ οκόνθσ, πάνω από τισ κφριεσ καρτζλεσ. Με το ίδιο εικονίδιο μπορεί να τθ μεταφζρεται κάτω 

από τισ κφριεσ καρτζλεσ. 

3. Minimize the Ribbon (Ελαχιςτοποίηςη τησ κορδζλασ). Με τθν ενεργοποίθςθ τθσ εντολισ το 

περιεχόμενο των κφριων καρτελϊν γίνεται αναδιπλοφμενο. 
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Γ. ΕΓΑΛΕΛΑ ΚΑΚΕΤΘΣ (ΑΛΣΤΕΑ) ΚΟΔΕΛΑΣ  

1. Ρροεπιςκόπθςθ ςελίδασ.  

2. Βιβλιοκικθ πθγϊν. 

3. Συνθμμζνα 

4. Ο Υπολογιςτισ Μου 

ΗΜ: Σα παραπάνω εργαλεία αναλφονται ςτη βαςική καρτζλα Προβολή -- > Ροοςτάτεσ (Slide 

bars). 

ΚΑΛ (κάτω) 

1.  Ρροθγοφμενθ ςελίδα 

2.  Επόμενθ ςελίδα 

3.  Ελαχιςτοποίθςθ τθσ κορδζλασ 
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Κεφάλαιο  VI  

Επεξεργαςία Επιλεγμζνου Αντικειμζνου 

Επιλογή αντικειμζνου 

Κάκε δθμιουργία ςε ςελίδα κεωρείται Αντικείμενο. 

Παραδείγματα: Μία γραμμι κεωρείται ζνα αντικείμενο.  

Στο ςχεδιαςμό λζξθσ αν τα γράμματα είναι ςυνεχόμενα είναι ζνα αντικείμενο, αν είναι χωριςτά, 

κάκε γράμμα κεωρείται διαφορετικό αντικείμενο. 

Επιλζξτε ζνα αντικείμενο: Σε Λειτουργία χεδίαςησ -- > Καρτζλα: Αρχική, Ενότθτα -- > Εργαλεία 

επιλζξτε τον Επιλογζα  

Κάντε κλικ ςτο αντικείμενο που κζλετε να επιλζξετε. 

Ρ.χ. 

 

 

Ραρατθρείται ενεργά ςθμεία από όπου μπορείτε να επθρεάςετε το αντικείμενο:  

1. Να το μετακινιςετε όταν ο κζρςορασ γίνεται ςταυρόσ.  

2. Να το μεγαλϊςετε και να το μικρφνετε από τουσ λευκοφσ κφκλουσ. 

 

3. Να το περιςτρζψετε από τον πράςινο κφκλο. 4. Να κάνετε κλικ   και να αναδυκεί μενοφ 

επιλογϊν. 
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Επιλογή πολλϊν αντικειμζνων: Σζρνετε το δρομζα ορίηοντασ ζνα χϊρο με τα αντικείμενα που κα 

επιλεγοφν εντόσ τθσ περιοχισ. 

Ι 

Κρατϊντασ πατθμζνο το Ctrl ι Shift επιλζγετε τα αντικείμενα που κζλετε. 

Επιλογή όλων των αντικειμζνων: Κάντε κλικ και ορίςτε μια περιοχι, με όλα τα αντικείμενα που 

περικλείονται ςε αυτι τθν περιοχι. 

Το μενοφ επιλογϊν από εδϊ  περιλαμβάνει: 

6.1.  Αντιγραφή 
Αντιγραφι ςθμαίνει να αντιγράψετε τα επιλεγμζνα αντικείμενα ςτο εςωτερικό πρόχειρο του 
λογιςμικοφ  Blackboard, και ςτθ ςυνζχεια να τα επικολλιςετε ςτθν ίδια ι διαφορετικι ςελίδα του 
εγγράφου. Μόνο θ τελευταία αντιγραφι αντικείμενου μπορεί να επικολλθκεί. 
Θ Αντιγραφι γίνεται ωσ εξισ: 
1. Επιλζξτε το αντικείμενο που πρζπει να αντιγραφεί. 

2. Ρατιςτε το , ι κάντε δεξί κλικ μζςα ςτο αντικείμενο ι κάντε δεξί κλικ κάπου ςτθ ςελίδα και 

επιλζξτε  "Αντιγραφι" ςτο αναδυόμενο μενοφ. 
 
6.2.  Αποκοπή 
Αποκοπι είναι να μετακινιςετε το επιλεγμζνο αντικείμενο από τθν τρζχουςα ςελίδα και να το 
βάλετε ςτο εςωτερικό πρόχειρο του λογιςμικοφ Blackboard και κατόπιν να το επικολλιςτε ςτθν 
ίδια ι ςε διαφορετικι ςελίδα του εγγράφου. Μόνο το τελευταίο αποκομμζνο αντικείμενο μπορεί 
να χρθςιμοποιθκεί για να επικολλθκεί. Αυτό γίνεται ωσ εξισ: 
1. Επιλζγεισ το αντικείμενο που πρόκειται να αποκοπεί. 

2. Ρατιςτε το , ι κάντε δεξί κλικ μζςα ςτο αντικείμενο ι κάντε δεξί κλικ κάπου ςτθ ςελίδα και 
επιλζξτε "Αποκοπι" ςτο αναδυόμενο μενοφ. 
 
 
6.3.  Επικόλληςη 
Επικόλλθςθ είναι να τοποκετιςετε τθν τελευταία αντιγραφι ι αποκοπι αντικείμενου ςτθν 
τρζχουςα ι ςε διαφορετικι ςελίδα του εγγράφου. Θ διαδικαςία ζχει ωσ εξισ: 
1. Ζχει προθγθκεί θ Αντιγραφι ι Αποκοπι.  

2.. Κάντε κλικ ςτο , ι κάντε δεξί κλικ μζςα ςτο αντικείμενο ι κάντε δεξί κλικ κάπου ςτθ ίδια  ι 

ςε διαφορετικι ςελίδα και επιλζξτε  "Επικόλλθςθ" ςτο αναδυόμενο μενοφ. 
 
6.4.  Διαγραφή 



ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ  ΘΑΝΑΣΗΣ, Φιλόλογος, Επιμορφωτισ Βϋ Επιπζδου  

LABWE Διαδραστικός Πίνακας 

  

 

ΚΑΛΑΝΤΗΘΣ ΚΑΝΑΣΘΣ, Φιλόλογοσ, 15ο ΓΥΜΝΑΣΛΟ ΡΑΤΑΣ, akalant@gmail.com  

52 

 

Διαγραφι είναι να αφαιρζςετε το επιλεγμζνο αντικείμενο, και γίνεται ωσ εξισ: 
1. Ενεργοποιείσ το αντικείμενο που πρζπει να διαγραφεί. 

2. Κάντε κλικ ςτο κουμπί Διαγραφι  ςτθν καρτζλα Αρχικι, ενότθτα Ρρόχειρο. 

3.. Κάντε κλικ ςτο  ι κάντε δεξί κλικ μζςα ςτο αντικείμενο ι κάντε δεξί κλικ κάπου ςτθ ςελίδα 
και επιλζξτε το κουμπί Διαγραφι ςτο αναδυόμενο μενοφ. 
Ι με ενεργοποιθμζνο το αντικείμενο πατάσ το κουμπί Del ςτο πλθκτρολόγιο. 
 
6.5.  Κλωνοποίηςη 
Κλωνοποίθςθ  είναι να δθμιουργθκεί ζνα πανομοιότυπο αντικείμενο δίπλα ςε επιλεγμζνο,  και γίνεται ωσ 
εξισ: 
1. Ενεργοποιείςτε το αντικείμενο που κα κλωνοποιθκεί. 

2. ) Ρατιςτε το   και επιλζξτε «κλωνοποίθςθ» ςτο αναδυόμενο μενοφ. 
Ζνα νζο πανομοιότυπο αντικείμενο κα δθμιουργθκεί. 
 

6.6.  Απεριόριςτη Κλωνοποίηςη 
Απεριόριςτθ κλωνοποίθςθ είναι να δθμιουργοφνται πολλαπλά ταυτόςθμα αντικείμενα με 
μεταφορά και γίνεται ωσ εξισ: 
1. Ενεργοποιείσ το αντικείμενο που κα κλωνοποιθκεί. 

2.. Κάντε κλικ ςτο , και επιλζξτε "απεριόριςτθ κλωνοποίθςθ» ςτο αναδυόμενο μενοφ. Θ 

επιλογι κλειδϊνει και το εικονίδιο  αλλάηει ςε  

3. Με τον κζρςορα (βζλοσ) πιζςτε ςτο  και ςφρατε προσ κάκε κατζυκυνςθ. Ζτςι γίνεται 
κλωνοποίθςθ του αντικειμζνου. 

4. Με τον κζρςορα (παλάμθ) ςτο  κάντε κλικ και με νζο κλικ καταργιςτε τθν κλωνοποίθςθ. 

Το εικονίδιο  εξαφανιηεται. 
 
6.7. Αντιγραφή ςτο Πρόχειρο 
Με αυτι τθν επιλογι εγγράφεται το επιλεγμζνο αντικείμενο ςτο πρόχειρο του ςυςτιματοσ, και 
ςτθ ςυνζχεια μπορεί να επικολλθκεί ςε άλλεσ εφαρμογζσ των Windows ωσ εικόνεσ (π.χ. word). Θ 
διαδικαςία είναι ωσ εξισ: 
1. Επιλζξτε το αντικείμενο που πρζπει να αντιγραφεί ςτο πρόχειρο. 

2. Κάντε κλικ ςτο , και επιλζξτε "Αντιγραφι ςτο πρόχειρο" ςτο αναδυόμενο μενοφ. 
3. Μπορείτε αργότερα να κάνετε επικόλλθςθ ςε άλλθ εφαρμογι (π.χ. word ) ωσ εικόνα. 
 
6.8.  Επικόλληςη από το πρόχειρο 
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Θ Επικόλλθςθ από το Ρρόχειρο είναι μια διαδικαςία για να ειςάγετε αντικείμενα που ζχουν 
αποκοπεί ι αντιγραφεί από άλλθ εφαρμογι των προγραμμάτων Windows ςε τρζχουςα ςελίδα 
του Blackboard. Θ διαδικαςία είναι ωσ εξισ: 
1. Ζχει προθγθκεί Αντιγραφι ι Αποκοπι ςε άλλθ εφαρμογι των windows (π.χ. word) 

2.. Κάντε κλικ ςτο  και επιλζξτε "Επικόλλθςθ από το πρόχειρο " ςτο αναδυόμενο μενοφ. 
 
6.9. Περιςτροφή 
Ρεριςτροφι είναι θ αλλαγι κατεφκυνςθσ ςτο επιλεγμζνο αντικείμενο μζςα ςτθ ςελίδα και θ 
διαδικαςία είναι ωσ εξισ: 
1. Ενεργοποιιςτε το αντικείμενο που κα περιςτραφεί. 

2. Κάντε κλικ ςτο   Ρεριςτροφι. Επιλζξτε τισ εξισ δυνατότθτεσ: 45ο μοίρεσ- δεξιόςτροφα, 45ο 
μοίρεσ- αριςτερόςτροφα, 90ο μοίρεσ- δεξιόςτροφα, 90ο μοίρεσ αριςτερόςτροφα, 180ο μοίρεσ. 
 
ΗΜ: Ελεφκερθ περιςτροφι του αντικειμζνου μπορεί να γίνει με λαβι και ςφρςιμο ςτον πράςινο 
κφκλο. 

 
6.10.  Αναςτροφή 
Αναςτροφι είναι θ μετατροπι του επιλεγμζνο αντικείμενο ςε οριηόντια ι κάκετθ κζςθ μζςα ςτθ 
ςελίδα, και γίνεται ωσ εξισ: 
1. Ενεργοποίθςε το αντικείμενο που κα περιςτραφεί. 

2. Κάντε κλικ ςτο   Αναςτροφι και επιλζξτε Οριηόντια αναςτροφι/ Κάκετθ αναςτροφι  
ςτο αναδυόμενο μενοφ. 

 
 
6.11. Κατοπτριςμόσ 
Με τον Κατοπτριςμό μια νζα εικόνα δθμιουργείται ςυμμετρικά ωσ προσ τθν αρχικι, είτε οριηόντια 
ι κατακόρυφα, και οι ςυγκεκριμζνεσ διαδικαςίεσ είναι οι εξισ: 
1. Ενεργοποιιςτε το αντικείμενο που κα κατοπτριςτεί. 

2. Κάντε κλικ ςτο  και επιλζξτε «Κατοπτριςμόσ» ςτο αναδυόμενο μενοφ. 
3. Επιλζξτε Οριηόντιο ι Κάκετο Κατοπτριςμό.  
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6.12.  Κλείδωμα 
Κλείδωμα επιλεγμζνου Αντικειμζνου ( βλ. καρτζλα Διάταξθ -- > Κλείδωμα)  
Το κλειδωμζνο αντικείμενο δεν μπορεί να μετακινθκεί, αντιςτραφεί, περιςτραφεί, κατοπτριςτεί, 
ι να γίνει μεγαλφτερο και μικρότερα, και οι ςυγκεκριμζνεσ διαδικαςίεσ είναι οι εξισ: 

Κάντε κλικ ςτο  , επιλζξτε  Lock/Unlock -- > Κλείδωμα. 
. 
6.13. Ξεκλείδωμα 
Ξεκλείδωμα επιλεγμζνου Αντικειμζνου. Το ξεκλείδωτο αντικείμενο μπορεί να μετακινθκεί, 
γίνεται μεγαλφτερο ι μικρότερο, αντιςτραφεί, κατοπτριςτεί και περιςτρζφεται, και οι 
ςυγκεκριμζνεσ διαδικαςίεσ είναι οι εξισ: 

Κάντε κλικ ςτο  , επιλζξτε  Lock/Unlock -- > Ξεκλείδωμα. 

 
6.14. Ομαδοποίηςη– Group 
Ομαδοποίθςθ είναι να κάνουμε περιςςότερα από ζνα αντικείμενα, μια ομάδα. Τα 
ομαδοποιθμζνα αντικείμενα μποροφν να επεξεργαςτοφν ωσ ςφνολο, και θ διαδικαςία είναι ωσ 
εξισ: 
1. Ενεργοποιοφμε τα αντικείμενα που πρζπει να ομαδοποιθκοφν περικλείοντάσ τα ςε ζνα νοθτό 
πλαίςιο. 

2. Κάντε κλικ ςτο , και επιλζξτε Group/Ungroup -- > Ομαδοποίθςθ ςτο αναδυόμενο μενοφ. 
 
6.15.  Κατάργηςη Ομαδοποίηςησ 
Κατάργθςθ ομαδοποίθςθσ είναι να διαλφςετε τα ομαδοποιθμζνα αντικείμενα, και θ 
ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία είναι θ εξισ: 
1. Ενεργοποιιςτε τα αντικείμενα που πρζπει να καταργθκεί θ ομαδοποίθςθ. 

2. Κάντε κλικ ςτο   και επιλζξτε Group/Ungroup -- > Κατάργθςθ ομαδοποίθςθσ  ςτο 
αναδυόμενο μενοφ.. 

 
6.16.  Διάταξη 
Θ επιλογι αυτι διατάςςει- τοποκετεί τα αντικείμενα ανάλογα με τισ προτεραιότθτζσ μασ.  
Α.  Ενεργοποιείςτε ςτο αντικείμενο. 

Β. Κάντε κλικ ςτο  , επιλζξτε «Διάταξθ» ςτο αναδυόμενο μενοφ και ςτθ ςυνζχεια επιλζξετε τθν 
αντίςτοιχθ εικόνα. 

1. Μετακίνθςθ ςε πρϊτο πλάνο  : Το αντικείμενο είναι μπροςτά από άλλο.  

2. Μετακίνθςθ προσ τα εμπρόσ : Το αντικείμενο μετακινείται εμπρόσ. 

3. Μετακίνθςθ προσ τα πίςω : Το αντικείμενο μετακινείται προσ τα πίςω. 

4. Μετακίνθςθ ςε φόντο  : Το αντικείμενο γίνεται φόντο.  
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6.17. Γζμιςμα 
Θ επιλογι αυτι αναφζρεται ςε ςχιματα και θ διαδικαςία χριςθσ είναι θ εξισ:  

1. Ενεργοποιοφμε το αντικείμενο που είναι ςχιμα. 

2. Κάντε κλικ ςτο  , επιλζξτε «Γζμιςμα». Εμφανίηεται παράκυρο με 3 καρτζλεσ:  
α. Στθν καρτζλα επιλζγεται Μοτίβο, Background Color  και Pattem Color 
 

 
 

Β. Στθν καρτζλα επιλζγεται Διαβάθμιςη, Start Color  και End Color 
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γ. Στθν καρτζλα επιλζγεται Τφή, 

 

 
 

3. Τζλοσ πατάμε «ΟΚ». 
================================ 

6.18. Πλαίςιο 
Επθρεάηει τθν εμφάνιςθ του αντικειμζνου το οποίο μπορεί να τροποποιθκεί ωσ προσ το ςτυλ τθσ 
γραμμισ: Στυλ (Style),  χρϊμα (color), Ράχοσ (width), Διαφάνεια (Transparency). 
 

 
Θ διαδικαςία είναι θ εξισ:  
1. Ενεργοποιοφμε το αντικείμενο 

2. Κάντε κλικ ςτο  , επιλζξτε «Ρλαίςιο» ςτο παράκυρο που εμφανίηεται και ςτθ ςυνζχεια 
χρθςιμοποιιςτε τισ δυνατότθτεσ που δίνει το πλαίςιο (Στυλ, Χρϊμα, Ράχοσ, Διαφάνεια). 
3. Ρατιςτε «Εφαρμογι»(Apply) και τζλοσ «ΟΚ». 
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Κεφάλαιο VII 

ΟΙ ΑΛΛΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ 

τισ υπόλοιπεσ λειτουργίεσ: Λειτουργία διδαςκαλίασ, Λειτουργία επιςθμάνςεων, Λειτουργία 

Ελζγχου, θ μπάρα των εργαλείων βρίςκεται κάτω αριςτερά: 

 
Τα εργαλεία και οι επιλογζσ αναλφονται ςτθ λειτουργία Σχεδιαςμοφ. Εδϊ απλά αναφζρονται:  

ΗΜ:  Το παράκυρο αυτϊν των λειτουργιϊν δεν κάνει minimize. 

1.  Μενοφ: Ρεριλαμβάνει: Αρχείο (Νζο, Άνοιγμα, Αποκικευςθ, Αποκικευςθ ωσ,  

Import, Export),  Ρροβολι (τισ 4 λειτουργίεσ, γραμμζσ πλζγματοσ, τυπικι γραμμι 

εργαλείων),  Insert- Ειςαγωγι (κείμενο, εικόνα, Ιχοσ, Βίντεο, flash, Σφνδεςμοσ, 

Ρίνακασ),  Εργαλεία (προβολζασ, Σκίαςθ οκόνθσ, Φϊτο, Εγγραφι βίντεο, μακθματικά 

εργαλεία, Άλλα, πρόχειρο), Exit. 

2.  Επιλογζσ: Μερικζσ χριςιμεσ επιλογζσ  

3.  Γραφίδα 

4.  Γόμα 
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5.  Χρϊμα:  Ραλζτα χρωμάτων 

6.   Μπάρα αυξομείωςθσ πάχουσ γραφίδασ, γόμασ 

7.  Κάδοσ Ανακφκλωςησ. (Κάτω αριςτερά). Δίνει τθ δυνατότθτα για κακαριςμό τθσ 

ςελίδασ από το ςφνολο του περιεχομζνου τθσ και όχι από ζνα αντικείμενο. Ρροθγείται 

μινυμα επιβεβαίωςθσ. 
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Κεφάλαιο  VIII 

Office plug-in 

* Διευκρίνηςη: Ρολλά από τα εργαλεία του Blackboard μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και ςε 
εφαρμογζσ του  Office ]. 
 
Το Office  plug-in είναι μια βολικι λειτουργία του λογιςμικοφ whiteboard που ςυνδζετε ςτθν 
εφαρμογι του Office και ο χριςτθσ κατά τθ διαδικαςία χρθςιμοποιϊντασ το Word ι το PPT 
μπορεί να ζχει πρόςβαςθ ςε θλεκτρονικζσ λειτουργίεσ του λογιςμικοφ Blackboard και γι 'αυτοφσ, 
να κάνει ςχόλια για το περιεχόμενο του αρχείου γραφείου. 
1. Ανοίξτε ζνα αρχείο Word ι PPT, Κάντε κλικ ςτο κουμπί "Add- Ρρόςκετα" - "Blackboard" ςτο 
μενοφ του ςυςτιματοσ, το αναδυόμενο μενοφ εμφανίηεται ωσ εξισ: 

 
2. Ξεκινϊντασ το λογιςμικό Labwe Electronic Blackboard, θ αναδυόμενθ γραμμι εργαλείων ζχει 
ωσ εξισ: 

 
 
1. Κάντε κλικ ςτθ γραμμι εργαλείων Blackboard ςτο ςτυλό, τθ γόμα κλπ , ο χριςτθσ μπορεί να 
επιςθμάνει, να γράψει και να αποκθκεφςει τθ ςελίδα με ςχόλιο ςτο αρχείο του Office. 
2. Κάντε κλικ ςτο αναδιπλοφμενο μενοφ ςτθν οκόνθ Labwe  Blackboard,  εργαλεία, όπωσ 
spotlight, φωτογραφικι μθχανι, μεγζκυνςθ, βίντεο οκόνθ, κλπ. μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν 
ςτθν ςελίδα  Office. 
 
ΗΜ:  Το Office plug in δεν είναι χρθςτικό ςε αυτι τθν ζκδοςθ του λογιςμικοφ γιατί θ γλϊςςα 
επικοινωνίασ είναι ακατανόθτθ. (Κινζηικα) 
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Κεφάλαιο ΙΧ 
Ο διαδραςτικόσ πίνακασ 

 
9.1.ΕΡΓΑΛΕΙΑ  ΔΙΑΔΡΑΣΙΚΟΤ ΠΙΝΑΚΑ  (κάτω μζροσ) 
 

1.   εικονίδιο Calibration (Βακμονόμθςθ) : με το εικονίδιο αυτό ςυγχρονίηουμε τον 
διαδραςτικό πίνακα. Αυτό γίνεται ςτθν αρχι με τθν εγκατάςταςθ αλλά και κάκε φορά που 
υπάρχει πρόβλθμα ςωςτισ ανταπόκριςθσ του πίνακα. (π.χ. όταν ςυνδζουμε το προςωπικό 
μασ laptop). 

2.  Επιλογι δθμιουργίασ νζασ διαφάνειασ ςτθ ςελίδα. 

3.  Μετακίνθςθ ςτθν προθγοφμενθ διαφάνεια. 

4.  Μετακίνθςθ ςτθν επόμενθ διαφάνεια. 

5.  Επιλογι λειτουργίασ Ελζγχου. 

6.  Επιλογι Λειτουργίασ Διδαςκαλίασ. 

7.  Επιλογι Λειτουργίασ Σχεδιαςμοφ. 

8.  Επιλογι Λειτουργίασ Επιςθμάνςεων  

9.  Γραφίδα 

10.  Γραφίδα 

11.  Ενεργοποίθςθ –εμφάνιςθ του ςπόγγου(γόμασ). 

12.  Ενεργοποίθςθ- Απενεργοποίθςθ παλζτασ χρωμάτων 

13.  Επανάλθψθ Αναπαραγωγισ. 
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14.  Ενεργοποίθςθ του Εκτυπωτι 

15.  ενεργοποίθςθ- εμφάνιςθ του εικονικοφ πλθκτρολογίου. 

16.  Μετακίνθςθ διαφάνειασ. Αντί για τθν κάκετθ και οριηόντια μπάρασ κφλιςθσ. 

17.  Εικονίδιο ενεργοποίθςθσ- ανοίγματοσ του λογιςμικοφ του πίνακα ( Blackboard). 
 

 
9.2. Οι  Λειτουργίεσ Αφήσ (Touch-sensitive Operations) 

 
1) Κάντε μονό / Διπλό κλικ: Κάντε μονό / Διπλό κλικ ςτθν επιφάνεια του διαδραςτικό 
θλεκτρονικό πίνακα όπωσ γίνεται το αριςτερό κλικ /διπλό κλικ, ςτα Windows. 
Σθμειϊςτε ότι το διπλό κλικ πρζπει να είναι ςτο ίδιο ςθμείο. 
2) Μεταφορά: Χρθςιμοποιιςτε το δείκτθ ι το δάκτυλό ςασ  για να αγγίξετε οποιοδιποτε 
αντικείμενο προβάλλεται ςτθν οκόνθ και να το ςφρετε (Ο Δείκτθσ ι το δάκτυλο να είναι ςε 
ςυνεχι επαφι με τθν επιφάνεια του πίνακα) ςτθν επικυμθτι κζςθ. 
3) Γράψτε: Για γράψιμο επιλζξτε τα διάφορα είδθ ςτυλό και  γράψετε ςτθν προβλεπόμενθ 
περιοχι. 
Να είςτε προςεκτικοί γιατί θ άκρθ του ςτυλό ςε απόςταςθ 3 χιλιοςτϊν από τον πίνακα κεωρείται 
επαφι. Εάν ο δρομζασ δεν ςυμπίπτει με το ςθμείο επαφισ  πρζπει να γίνει βακμονόμθςθ 
(calibration). 
4) Δεξί κλικ του ποντικιοφ: Σθμειϊςτε και αγγίξτε τθν οκόνθ του πίνακα για περιςςότερο από 2 
δευτερόλεπτα. Θ  δεξιά λειτουργία ενεργοποιείται. 
 


