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1. ΣΥΝΔΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ PANOPTO 

1.1. Από τον περιηγητή ιστού σας, συνδεθείτε στον λογαριασμό Blackboard και επιλέξτε ένα από τα 
διαθέσιμα μαθήματα. 

1.2. Επιλέξτε το στοιχείο “Media” από το Μενού Επιλογών που βρίσκεται στα αριστερά της 
Επιφάνειας Εργασίας (Εικόνα 1.1).  

 

Εικόνα 1.1 

 

1.3. Εάν το στοιχείο “Media” δεν εμφανίζεται, επιλέξτε το σύμβολο “+” που βρίσκεται ακριβώς πάνω 
από το Μενού Επιλογών για να το προσθέσετε (Εικόνα 1.2 Επιλογή 1). Στο πτυσσόμενο μενού, 
επιλέξτε “Tool Link” (Εικόνα 1.2 Επιλογή 2). Στο παράθυρο που εμφανίζεται, δώστε την ονομασία 
“Media” (ή άλλο όνομα της επιλογής σας) και στο πεδίο “Type” επιλέξτε “Panopto Course Tool 
Application”. Επιλέξτε “Available to Users” και πατήστε “Submit” (Εικόνα 1.3). Ακολούθως, επιλέξτε 
το στοιχείο “Media” από το Μενού Επιλογών. 

 

Εικόνα 1.2 

1 
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Εικόνα 1.3 

 

1.4. Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το Panopto στο ηλεκτρονικό μάθημα, απαιτείται 
διαμόρφωσή του. Επομένως, στην Επιφάνεια Εργασίας θα σας εμφανίσει το “Configure”, το οποίο 
πρέπει να επιλέξετε (Εικόνα 1.4). 

 

Εικόνα 1.4 

 

Στην επόμενη καρτέλα που θα εμφανιστεί, βεβαιωθείτε ότι ο φάκελος του ηλεκτρονικού μαθήματος 
βρίσκεται στη λίστα των “Selected Folders” και πατήστε “Submit” (Εικόνα 1.5). 

3 

4 
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Εικόνα 1.5 

 

Το Panopto είναι πλέον διαθέσιμο για χρήση στο ηλεκτρονικό μάθημα. 

 

  

1 
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2. ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ PANOPTO 
RECORDER  

2.1. Για την εγγραφή νέας διάλεξης, στην Επιφάνεια Εργασίας του στοιχείου “Media”, επιλέξτε 
“Create” (Εικόνα 2.1). 

 

Εικόνα 2.1 

2.2. Ακολούθως, από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται επιλέξτε “Record a new session” 
(Εικόνα 2.2). Οι υπόλοιπες επιλογές πραγματοποιούν άλλες χρήσιμες ενέργειες, όπως μεταφόρτωση 
έτοιμου αρχείου βίντεο, δημιουργία playlist και δημιουργία νέου φακέλου. 

 

Εικόνα 2.2 

2 
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2.3. Κατά την πρώτη χρήση του Panopto, είναι απαραίτητο να εγκαταστήσετε το ανάλογο λογισμικό 
(Panopto Recorder) στον υπολογιστή σας. Στο αναδυόμενο παράθυρο που θα εμφανιστεί (Εικόνα 
2.3), επιλέξτε την έκδοση του λογισμικού που είναι συμβατή με τον υπολογιστή σας (32-bit ή 64-bit) 
για καταβίβαση. Επιλέξτε “Save File”. 

 

Εικόνα 2.3 

2.4. Στον φάκελο λήψεων (Downloads), τρέξτε το αρχείο “panoptorecorder.exe” που έχετε 
κατεβάσει. Στον οδηγό εγκατάστασης που ανοίγει, τα στοιχεία φακέλου εγκατάστασης είναι 
αυτόματα συμπληρωμένα για να συνδεθούν με το κεντρικό σύστημα αποθήκευσης. Επιλέξτε “Next” 
και στο επόμενο βήμα επιλέξτε “Install” για να ξεκινήσει η διαδικασία εγκατάστασης (Εικόνα 2.4). 
Αναμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. 

   

Εικόνα 2.4 

  

1 2 
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3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ PANOPTO RECORDER 

3.1. Σε περίπτωση που έχετε ήδη εγκατεστήσει το λογισμικό, στο αναδυόμενο παράθυρο που θα 
εμφανιστεί (Εικόνα 3.1), επιλέγετε το “Open Link” 

. 

 

Εικόνα 3.1 

 

3.2. Για την ανάρτηση της εγγραφής σας στο ηλεκτρονικό μάθημα στο Blackboard, στην καρτέλα 
“Create New Recording”, στο πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται στο πεδίο “Folder” (Εικόνα 3.2 
Επιλογή 2), επιλέξτε τον φάκελο με το όνομα του μαθήματος (αν δεν είναι ήδη επιλεγμένος). Στο 
πεδίο “Name” (Εικόνα 3.2 Επιλογή 3) δώστε ένα επιθυμητό όνομα για την εγγραφή. Επιλέγοντας το 
πεδίο “Webcast” (Εικόνα 3.2 Επιλογή 1), έχετε τη δυνατότητα να μεταδίδετε και ζωντανά τη διάλεξη, 
ενώ κάνετε την εγγραφή. 
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Εικόνα 3.2 

 

3.3. Στην Περιοχή Εργαλείων “Primary Sources” (Εικόνα 3.3 Επιλογή 1), επιλέξτε μια από τις 
διαθέσιμες πηγές εικόνας που βρίσκονται ενσωματωμένες ή συνδεδεμένες εξωτερικά στον 
υπολογιστή σας για να εμφανίζονται σε μικρό παράθυρο στα αριστερά κατά τη διάρκεια του βίντεο 
εγγραφής (π.χ. για να εμφανίζεστε στην εγγραφή). Επιλέγοντας το “None”, το μικρό παράθυρο δεν 
εμφανίζεται στην εγγραφή. Με τον ίδιο τρόπο επιλέγετε μια από τις διαθέσιμες πηγές ήχου. Τα 
πεδία είναι συμπληρωμένα με τις βασικές πηγές του υπολογιστή.  

Στην Περιοχή Εργαλείων “Secondary Sources” (Εικόνα 3.3 Επιλογή 2), επιλέξτε εάν κατά τη διάρκεια 
της εγγραφής σας θα κάνετε μια παρουσίαση Power Point ή θα διαμοιραστείτε την Επιφάνεια 
Εργασίας σας. Έχετε, επίσης, τη δυνατότητα να προσθέσετε και άλλες πηγές βίντεο (π.χ. document 
camera) για να είναι διαθέσιμες κατά την παρουσίαση σας.  

Στο Παράθυρο Παρουσιάσεων (Εικόνα 3.3 Επιλογή 3) μπορείτε να δείτε τα εργαλεία παρουσίασης 
που έχετε επιλέξει. Αυτό θα καταλαμβάνει και το μεγαλύτερο μέρος στο βίντεο εγγραφής. 
Ανεβάζοντας ένα αρχείο παρουσίασης Power Point, σας δίνεται η επιλογή η εγγραφή να εκκινήσει 
αυτόματα με το άνοιγμά του.  

  2 

1 

 3 
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Εναλλακτικά, εκκινήστε την εγγραφή πατώντας το κουμπί “Record” (Εικόνα 3.3 Επιλογή 4).  

 

 

Εικόνα 3.3 

 

3.4. Αφού εκκινήσετε την εγγραφή, το εικονίδιο “Record” θα αλλάξει σε “Stop” και θα εμφανιστεί 
και η επιλογή “Pause” (Εικόνα 3.4). Για να πραγματοποιήσετε την παρουσίαση σας, μπορείτε να 
ελαχιστοποιήσετε το παράθυρο του Panopto Recorder, ενώ όλα τα εργαλεία που έχετε επιλέξει θα 
συνεχίσουν να εμφανίζονται κανονικά στην εγγραφή σας. 

3.5. Αφού ολοκληρώσετε την παρουσίαση, για διακοπή της εγγραφής, από το παράθυρο του 
Panopto Recorder επιλέξτε το κουμπί “Stop”.  

1 

2 

4 

3 
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Εικόνα 3.4 

3.6. Στο αναδυόμενο παράθυρο που εμφανίζεται (Εικόνα 3.5), έχετε τη δυνατότητα να διαγράψετε 
άμεσα το περιεχόμενο που έχετε καταγράψει και να ξεκινήσετε μια νέα εγγραφή, επιλέγοντας 
“Delete and record again”. Εάν είστε ικανοποιημένοι με την εγγραφή σας, επιλέξτε “Done” για να 
ξεκινήσει η διαδικασία μεταφόρτωσης και διάθεσής της στο ηλεκτρονικό μάθημα (Εικόνα 3.6). 

     

Εικόνα 3.5                                                                                  Εικόνα 3.6 

3.7. Μόλις η διαδικασία μεταφόρτωσης ολοκληρωθεί, το βίντεο της εγγραφής σας θα είναι 
διαθέσιμο για θέαση. Ανατρέχοντας στο αντίστοιχο ηλεκτρονικό μάθημα στο Blackboard και 
επιλέγοντας την μικρογραφία του βίντεο (Εικόνα 3.7), μπορείτε να αναπαράγετε το υλικό που θα 
παρακολουθήσουν οι φοιτητές στον player που θα ανοίξει σε ξεχωριστή καρτέλα. 
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Εικόνα 3.7 

 

3.8. Στον player, εκτός από το βίντεο και τις παρουσιάσεις, υπάρχουν και άλλα εργαλεία που 
υποστηρίζουν μια καλύτερη εμπειρία παρακολούθησης της διάλεξης (Εικόνα 3.8).  

Contents: Είναι ένας πίνακας περιεχομένων που δημιουργείται αυτόματα με βάση το περιεχόμενο 
των προβαλλόμενων διαφανειών Power Point ή/και άλλα δομικά στοιχεία που περιέχονται. Οι 
καταχωρήσεις του πίνακα σημειώνονται με την αντίστοιχη χρονική σήμανση και επιλέγοντας κάποια 
από αυτές μπορείτε να μεταβείτε απευθείας στο αντίστοιχο χρονικό σημείο στο βίντεο. 

Discussion: Εδώ μπορείτε να καταγράψετε τα σχόλιά σας, τα οποία θα είναι ορατά σε όσους έχουν 
δικαιώματα πρόσβασης για θέαση του συγκεκριμένου βίντεο, όπως τους εγγεγραμμένους φοιτητές 
στο μάθημα. 

Notes: Εδώ μπορείτε να καταγράφετε σημειώσεις ώστε να μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτές 
αργότερα. Οι σημειώσεις είναι προσωπικές και είναι ορατές μόνο σε εσάς. 

Bookmarks: Οι σελιδοδείκτες σας επιτρέπουν να σημειώσετε συγκεκριμένα χρονικά σημεία στο 
βίντεο για εύκολη αναφορά. Οι σελιδοδείκτες είναι προσωπικοί και αποθηκεύονται και για 
μελλοντικές αναπαραγωγές του ίδιου βίντεο.  
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Εικόνα 3.8 
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4. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΝΤΕΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  

4.1. Το βίντεο της εγγραφής δύναται να υποστεί επεξεργασία, επιλέγοντας το “Edit” στα δεξιά της 
μικρογραφίας του βίντεο που θα βρείτε στο στοιχείο “Media” στο ηλεκτρονικό μάθημα στο 
Blackboard (Εικόνα 4.1). Μέσω των εργαλείων του Panopto (Εικόνα 4.2), μπορείτε είτε να 
διαμορφώσετε το ίδιο το οπτικοακουστικό υλικό που καταγράφηκε (π.χ. εισαγωγή υποτίτλων, 
περικοπή υλικού), είτε να προσθέσετε νέο διαδραστικό περιεχόμενο (π.χ. προσθήκη Quiz).  

 

Εικόνα 4.1 

 

Εικόνα 4.2 

4.2. Επιλέγοντας το “Contents”, μπορείτε να δείτε τo timeline του βίντεο στο κάτω μέρος του 
προγράμματος επεξεργασίας. Αποτελείται από μια ξεχωριστή σειρά για κάθε εργαλείο που 
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καταγράφεται στο βίντεο (Εικόνα 4.3 Επιλογή 1). Όταν αναπαράγετε το βίντεο, θα δείτε την κόκκινη 
κάθετη μπάρα να μετακινείται κατά μήκος του timeline (Εικόνα 4.3 Επιλογή 2). 

 

Εικόνα 4.3 

4.3. Περικοπή υλικού  

Για να αφαιρέσετε κομμάτι από το βίντεο, υπάρχει το εργαλείο κοπής “ ”. Πραγματοποιήστε την 
αναπαραγωγή του βίντεο σας από την αρχή και σταματήστε στο σημείο που θέλετε να ξεκινήσει η 
περικοπή. Επιλέξτε το εργαλείο κοπής (Εικόνα 4.4 Επιλογή 1), κάντε κλικ στο σημείο που 
σταματήσατε το βίντεο σας και σύρετε την γκρι γραμμή (κρατώντας πατημένο το κουμπί στο ποντίκι 
σας) για να αποκόψετε το τμήμα του βίντεο (Εικόνα 4.4 Επιλογή 2). Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές, 
κάντε κλικ στην επιλογή “Apply” (Εικόνα 4.4 Επιλογή 3). 

 

Εικόνα 4.4 

2 

1 
2 
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Τα κομμένα τμήματα θα εμφανίζονται πάντα στο timeline, αλλά δεν θα αναπαράγονται κατά την 
προβολή του βίντεο, όταν δημοσιευθούν οι αλλαγές. Τα κομμένα κομμάτια παραμένουν διαθέσιμα 
σε περίπτωση που θέλετε να τα προσθέσετε εκ νέου στο βίντεο σας, αφού σύρετε την γκρι γραμμή 
πίσω στο σημείο που ξεκινήσατε την περικοπή. 

 

4.4. Προσθήκη quiz 

Για την προσθήκη ενός quiz, επιλέγουμε την αντίστοιχη καρτέλα (Εικόνα 4.5 Επιλογή 1) και τη 
χρονική στιγμή που θα τρέξει (Εικόνα 4.5 Επιλογή 2).  

 

 

Εικόνα 4.5 

 

Επιλέγοντας το “Add a Quiz” (Εικόνα 4.6 Επιλογή 1), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου που 
επιτρέπει τη δημιουργία των ερωτήσεων (Εικόνα 4.6 Επιλογή 2). Μπορείτε να επιλέξετε το είδος της 
ερώτησης (Εικόνα 4.6 Επιλογή 3, Εικόνα 4.7) και να συμπληρώσετε την ερώτηση και τις πιθανές 
απαντήσεις (Εικόνα 4.6 Επιλογή 2, Εικόνα 4.8). Η επιλεγμένη απάντηση είναι η ορθή (Εικόνα 4.8). 

1 

2 
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Εικόνα 4.6 

                        

Εικόνα 4.7                                                                                                               Εικόνα 4.8 

Επιπλέον, μπορείτε να προσθέσετε άλλες πιθανές απαντήσεις, επιλέγοντας “Add answer…”(Εικόνα 
4.9 Επιλογή 1) ή/και άλλες ερωτήσεις, επιλέγοντας “Add a question” (Εικόνα 4.9 Επιλογή 2). Όταν 
τελειώσετε το quiz, επιλέγετε “Done” (Εικόνα 4.9 Επιλογή 3). 

 

Εικόνα 4.9 

2 3 

1 

1 

2 3 
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Στο επόμενο βήμα, ορίζονται οι ρυθμίσεις του Quiz (Εικόνα 4.10). Μπορείτε να ρυθμίσετε τη χρονική 
στιγμή που θα τρέξει το quiz, να επιτρέψετε στους φοιτητές να το επαναλάβουν, να εμφανίσει τη 
βαθμολογία τους ή/και τις ορθές απαντήσεις και επεξηγήσεις ή/και να αποτρέψει τη συνέχιση του 
βίντεο αν δεν έχει ολοκληρωθεί το quiz. Αφού προβείτε στις ρυθμίσεις, επιλέγετε το “Finish” (Εικόνα 
4.11 Επιλογή 2). 

 

Εικόνα 4.10 

 

Εικόνα 4.11 

Με την προσθήκη του quiz, κατά την προβολή του βίντεο, θα υπάρχει παύση τη χρονική στιγμή που 
ορίσατε (Εικόνα 4.12) και εκτέλεση του quiz είτε υποχρεωτική είτε προαιρετική ανάλογα με τις 
ρυθμίσεις που έγιναν (Εικόνα 4.13).  

1 

2 
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Εικόνα 4.12 

 

 

Εικόνα 4.13 

 

Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα, επιλέγοντας  “Settings” στα δεξιά της μικρογραφίας του βίντεο 
που θα βρείτε στο στοιχείο “Media” στο ηλεκτρονικό μάθημα στο Blackboard (Εικόνα 4.14) και “Quiz 
Results” στο αναδυόμενο παράθυρο (Εικόνα 4.15). 
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Εικόνα 4.14 

 

  

Εικόνα 4.15 
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