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Εισαγωγή  
 

Η µελέτη προδιαγραφών για την επιλογή λογισµικού για την παράδοση 
ηλεκτρονικών µαθηµάτων εκπονήθηκε από την αρµόδια οµάδα εργασίας του 
υποέργου 1: “∆ηµιουργία ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού και των 
αντίστοιχων δικτυακών υποδοµών για επιλεγµένα προπτυχιακά µαθήµατα των 
προγραµµάτων σπουδών του Πανεπιστηµίου Πατρών”. Το υποέργο 1 είναι τµήµα 
του έργου “ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ: Παροχή ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης & 
Υπηρεσία Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Πατρών στην ακαδηµαϊκή 
κοινότητα” και ειδικότερα στο Πακέτο Εργασίας 1 (ΠΕ 1): “Ανάπτυξη νέων 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών υποβοήθησης των εκπαιδευτικών διαδικασιών”. 

 
Σκοπός του υποέργου 1 είναι η ανάπτυξη, σε συνεργασία µε τα τµήµατα του 

πανεπιστηµίου, πιλοτικών πακέτων ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού για ένα 
προεπιλεγµένο µάθηµα κάθε τµήµατος του Πανεπιστηµίου. 

 
Σκοπός της παρούσας µελέτης προδιαγραφών είναι να ορίσει τα απαιτούµενα 

χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διαθέτει το προς επιλογή λογισµικό, για να 
µπορεί να υποστηρίξει µε ακρίβεια και αποτελεσµατικότητα τις εκπαιδευτικές 
διαδικασίες. Η επιλογή του λογισµικού θα πρέπει να γίνει µε βάση ειδικές 
παραµέτρους υλοποίησης που άπτονται της φύσης του έργου και της δυναµικής της 
βιβλιοθήκης. 
 
Η µελέτη χωρίζεται στα ακόλουθα τµήµατα: 
 
• Περιγραφή των δράσεων της οµάδας, όπου αναλύονται τα βήµατα που 

ακολούθησε η οµάδα, ώστε να είναι σε θέση να υποδείξει το καταλληλότερο 
λογισµικό για τη υλοποίηση του έργου. 

 
• Σύντοµη περιγραφή και ορισµοί των διαδικτυακών εκπαιδευτικών διαδικασιών. 
 
• Περιγραφή των απαιτούµενων χαρακτηριστικών του λογισµικού, τα οποία θα 

αναδείξουν την επιλογή της οµάδας ως την κατάλληλη για την υλοποίηση του 
έργου. 

 
• Επιλογή λογισµικού, όπου αναλύονται οι λόγοι υπόδειξης από την οµάδα του 

σχετικού λογισµικού. 
 
• Παραρτήµατα, όπου περιλαµβάνονται παραγόµενα κατά την πορεία του έργου 

κείµενα της οµάδας. 
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Περιγραφή δράσεων οµάδας εργασίας 
 
Προσωπικό  

Για την υλοποίηση του έργου η Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης 
προχώρησε στην πρόσληψη εξειδικευµένου προσωπικού (ΠΥΠ1 και ΠΥΠ2) για 
την στελέχωση της οµάδας εργασίας και στην αγορά δύο (2) ηλεκτρονικών 
υπολογιστών για τον εξοπλισµό της. Υπεύθυνη του υποέργου ορίστηκε η κα Β. 
Χαρµπίλα. 
 
Έρευνα αγοράς 

Η οµάδα για την εφαρµογή λογισµικού διαδικτυακής εξ’ αποστάσεως 
εκπαίδευσης έκανε επισταµένη έρευνα αγοράς για την ανεύρεση του κατάλληλου 
λογισµικού. Κεντρικοί άξονες της αξιολόγησης του λογισµικού αυτού ήταν η 
ύπαρξη στοιχείων που προωθούν, εµπλουτίζουν και καθιστούν πιο δυναµική την 
εκπαιδευτική διαδικασία, ο παράγοντας του κόστους και η υπάρχουσα τεχνολογική 
υποδοµή της ΒΥΠ. 

Έλαβε υπ’ όψιν της τα κρυφά κόστη τα οποία εµφανίζονται ανά περίπτωση, 
την µελλοντική εξέλιξη του καθενός, τον βαθµό αξιοπιστίας και την δυναµική της 
κάθε κατασκευάστριας εταιρίας ή οργανισµού, τον βαθµό φιλικότητας και 
χρηστικότητας του κάθε προγράµµατος προς τον τελικό χρήστη και βέβαια την 
δυνατότητα µεταγλωττισµού του προγράµµατος στην ελληνική. 

Παράλληλα η οµάδα προσπάθησε µε όλα τα διαθέσιµα µέσα να έρθει σε επαφή 
τόσο µε τις ίδιες τις κατασκευάστριες εταιρίες ή τους εν Ελλάδι αντιπροσώπους 
τους, όσο και µε οργανισµούς ή φυσικά πρόσωπα που είχαν λειτουργήσει τα 
σχετικά λογισµικά και είχαν σχηµατίσει ιδίαν άποψη. Αυτό έδινε στην αρµόδια 
οµάδα το πλεονέκτηµα της συγκέντρωσης πολλών και ετερογενών απόψεων, ώστε 
να σχηµατίσει µια ολοκληρωµένη και σφαιρική εικόνα για τις δυνατότητες του 
κάθε προγράµµατος και τον βαθµό καταλληλότητας του καθενός. Επίσης 
παρακολούθησε από κοντά µέρος των δηµοσίων συζητήσεων που γίνονται µέσα 
στην κοινότητα µε την συµµετοχή της σε message boards και e-mail lists, τόσο 
στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. 

Ο κατάλογος των λογισµικών που ερευνήθηκαν βρίσκεται στο τέλος της 
µελέτης υπό µορφή παραρτήµατος. Ο κατάλογος αυτός δεν περιλαµβάνει στοιχεία 
του λογισµικού που επιλέχθηκε, καθώς αυτά αναγράφονται στο κυρίως σώµα της 
µελέτης. 
 
Κατάρτιση 

Μέλη της οµάδας εργασίας παρακολούθησαν σεµινάριο µε θέµα 
“Implementing a MLE/VLE: The legal and management issues for further and 
higher education” το οποίο διοργανώθηκε από την JISC Legal Information Service 
στο Birmingham της Αγγλίας. Στο σεµινάριο δόθηκε η ευκαιρία να γίνουν επαφές 
µε ειδικούς του αντικειµένου και η δυνατότητα επίλυσης πολλών θεµάτων που 
απασχολούσαν την οµάδα, όπως είναι το θέµα των πνευµατικών δικαιωµάτων. Για 
το ίδιο θέµα µέλος της οµάδας παρευρέθηκε στην συνάντηση των ελληνικών 
βιβλιοθηκών για τα πνευµατικά δικαιώµατα, που έλαβε χώρα στην Θεσσαλονίκη 
στις 20-21/03/03. Η παρακολούθηση αυτών των εκδηλώσεων δεν σχετίζεται άµεσα 
µε την επιλογή του λογισµικού, ιδίως εάν αυτό παρέχεται δωρεάν και είναι 
απαλλαγµένο από δικαιώµατα και όρους χρήσης, αλλά είναι ζωτικής σηµασίας για 
ολόκληρο το έργο και την αξιοπιστία της Β.Υ.Π. 
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∆οκιµές προϊόντων 
Το προσωπικό της ΒΥΠ έκανε χρήση δοκιµαστικών εκδόσεων των προϊόντων, 

όπου αυτό του επιτράπηκε. Η χρήση των δοκιµαστικών εκδόσεων έγινε, είτε µε την 
συγκρότηση εκπαιδευτικών κύκλων σε τοπική εγκατάσταση του λογισµικού για 
περιορισµένη χρονική διάρκεια, όπως στην περίπτωση του λογισµικού COSE, είτε 
σε εξυπηρετητές της κατασκευάστριας εταιρίας, επίσης για περιορισµένη χρονική 
διάρκεια, όπως στην περίπτωση του λογισµικού BlackBoard. 

Παράλληλα µε τις δοκιµές το προσωπικό προέβη σε αξιολόγηση 
χρηστικότητας, ενός εκ των κυριοτέρων υποψηφίων λογισµικού, του BlackBoard 
Learning System.1 Η υποψηφιότητα του συγκεκριµένου λογισµικού ενισχύθηκε 
από την διάθεση και άλλων οργανισµών στην Ελλάδα για την από κοινού απόκτησή 
του. Παρ’ όλα αυτά η οµάδα έκρινε πως το εν λόγω λογισµικό θα έπρεπε να 
αξιολογηθεί µε άξονα την χρηστικότητά του, δηλαδή την φιλικότητά του προς τον 
τελικό χρήστη. Η οµάδα κατέληξε στο συµπέρασµα, πως το BlackBoard Learning 
System, είναι ικανοποιητικά χρηστικό, αλλά µόνο για µια κατηγορία χρηστών, των 
φοιτητών. Για τους διαχειριστές και τους διδάσκοντες το BLS δεν ήταν τόσο 
χρηστικό, ώστε να καθίσταται θελκτικό για αυτές τις κατηγορίες χρηστών. Το 
συµπέρασµα αυτό ενισχύθηκε και από την γνώµη χρηστών του BlackBoard, γνώµη 
που αντλήθηκε µέσα από τις δηµόσιες συζητήσεις στο διαδίκτυο και σε προσωπικές 
επαφές. Η αξιολόγηση αυτή βρίσκεται στο τέλος της µελέτης υπό µορφή 
παραρτήµατος. 
 
Παρουσιάσεις προϊόντων 

Το αρµόδιο προσωπικό της  Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης 
παρακολούθησε τις ακόλουθες παρουσιάσεις προϊόντων διαδικτυακής εξ’ 
αποστάσεως εκπαίδευσης. 

 
1. Centra Symposium και Εστία από την 01 Πληροφορική Α.Ε. (ΒΥΠ) 
2. WEBCT από την WEBCT (ΒΥΠ) 
3. TopClass από την Q&R S.A. (ΒΥΠ) 
4. BlackBoard από την BlackBoard Inc. (ΑΠΘ) 
5. i-learn από την European Dynamics (ΚΕΑ∆∆/ΠΠ) 
6. e-Class από την GUnet (ΥΠΕΠΘ)  

 
Οι παρουσιάσεις αυτές έγιναν είτε µε την φυσική παρουσία των 

αντιπροσώπων των εταιριών, είτε µε διαδικτυακά µέσα όπως η παρουσίαση της 
εταιρίας Centra και το αποκαλούµενο webminar της WEBCT. 

                                                           
1 http://www.blackboard.com  
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∆ιαδικτυακή εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 
 
Το τµήµα αυτό περιλαµβάνει µια σύντοµη εισαγωγή στην έννοια του VLE, 

της πλατφόρµας, µέσω της οποίας εκδηλώνονται όλες οι στοχευόµενες 
δραστηριότητες του έργου. Αποτελείται από µια επισκόπηση της χρήσης της 
τεχνολογίας στην εκπαίδευση και από ένα τµήµα ορισµών και σύντοµης 
περιγραφής των συστηµάτων παράδοσης ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού. 
 
Τεχνολογία και εκπαίδευση 

Τα τελευταία χρόνια η εξέλιξη της τεχνολογίας επέδρασε δυναµικά πάνω στις 
εκπαιδευτικές διαδικασίες. Η τεχνολογία πλέον δεν αποτελεί µόνο αντικείµενο 
εκπαίδευσης, αλλά και έναν υποστηρικτικό της µαθησιακής διαδικασίας 
παράγοντα. Η αναζήτηση και ανάκτηση πληροφοριών από νέες πηγές 
πληροφόρησης, η επεξεργασία και µορφοποίηση τους σε ένα ηλεκτρονικό 
υπολογιστή και η αποθήκευση και διάθεση τους σε µαγνητικά και ψηφιακά µέσα 
έχουν αντικαταστήσει την παραδοσιακή µεθοδολογία έρευνας και εκπαίδευσης.   

Η ηλεκτρονική εκπαίδευση (e-learning) είναι µία πτυχή της εξ’ αποστάσεως 
εκπαίδευσης. Κάποια από τα πλεονεκτήµατα της είναι ότι παρέχει στους 
συµµετέχοντες την δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στην γνώση σε κάθε χρόνο και 
τόπο, να µειώνουν τον χρόνο και το κόστος των εξόδων για µετακινήσεις και να 
είναι εγγύτερα σε µια πληθώρα πληροφοριακών πηγών µέσω του διαδικτύου. Από 
την µεριά του διδακτικού προσωπικού τα πλεονεκτήµατα διευρύνονται, αφού οι 
διδάσκοντες έχουν την δυνατότητα να ενηµερώνουν τακτικότερα και ευκολότερα 
την ύλη των µαθηµάτων, να παρακολουθούν µε µεγαλύτερη ακρίβεια τις εξελίξεις 
στον επιστηµονικό τους κλάδο και να εποπτεύουν καλύτερα την εκπαιδευτική 
διαδικασία των µαθηµάτων τους. 

Η τεχνολογία χρησιµοποιείται στον χώρο της εκπαίδευσης από τις αρχές του 
1960, όµως µόνο µε την αρχή της δεκαετίας του ’90 οδήγησε την εκπαιδευτική 
κοινότητα σε αναθεώρηση της προσφοράς της στην εκπαίδευση. Μέχρι τότε µόνο τα 
οπτικοακουστικά µέσα χρησιµοποιούνταν σε µεγάλο βαθµό για να υποστηρίξουν 
την παραδοσιακή διδασκαλία των διαλέξεων και οµιλιών, ενώ η εµφάνιση των Η/Υ 
στην δεκαετία του ’80 δεν έτυχε µεγάλης και ένθερµης υποδοχής. Η συνεχώς 
αυξανόµενη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, ως αποτέλεσµα της 
φιλικότερης προς τον µέσο χρήστη όψης που απέκτησαν, εκτόξευσαν τα ποσοστά 
των οικείων προς τους Η/Υ φοιτητών και διδασκόντων. Πλέον όλο και περισσότεροι 
διαθέτουν προσωπικούς Η/Υ τους οποίους έχουν µετατρέψει σε ισχυρό εργαλείο 
µάθησης. Η διάσταση του διαδικτύου ως µια δυναµική πηγή πληροφόρησης, που 
παρέχει άµεση και συγκριτικά ανέξοδη πληροφορία, ενίσχυσε τις δοµές 
εκπαίδευσης στα πανεπιστήµια και στους ερευνητικούς οργανισµούς. Η εισαγωγή 
µαθηµάτων για την χρήση των Η/Υ στα προγράµµατα σπουδών της κάθε σχολής και 
η δηµιουργία υπολογιστικών κέντρων στα πλαίσια των ιδρυµάτων αποδεικνύουν 
ότι η χρήση της τεχνολογίας είναι απαραίτητη για κάθε εκπαιδευτικό ίδρυµα που 
θέλει να παραµένει ενεργό και εξελίξιµο.  

Η εκπαιδευτική διαδικασία ωφελήθηκε σηµαντικά και από τις εφαρµογές της 
τεχνολογίας σε άλλα τµήµατα της πανεπιστηµιακή κοινότητας, µε κορυφαίο 
παράδειγµα τις βιβλιοθήκες. Η εφαρµογή των τεχνολογικών καινοτοµιών στις 
ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες επέφερε τον εµπλουτισµό των υπηρεσιών, τον 
περιορισµό του κόστους, τη µείωση του απαιτούµενου χρόνου, την καλύτερη 
αξιοποίηση του προσωπικού και την καλύτερη κατάρτιση του. Οι συλλογές των 
ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών απέκτησαν µια πολυµορφική οντότητα, καθώς πλέον 
φιλοξενούν πληροφοριακό υλικό σε διάφορες µορφές, όπως οπτικοακουστικό υλικό 
(κασέτες ήχου και video), microfiches, CDs ήχου, CD-ROM’s, ηλεκτρονικά 
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περιοδικά, ηλεκτρονικά βιβλία, online βάσεις δεδοµένων κ.α. Η ετερόκλητη φύση 
όλων αυτών των µορφών πληροφόρησης (δίχως βέβαια να παραβλέπουµε τις 
έντυπες συλλογές των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών) προϋποθέτουν διαφορετικά µέσα 
χρήσης τους και το απαιτούµενο λογισµικό για την πρόσβαση τους. 
 
Ορισµοί  

Ένα VLE2 (Virtual Learning Environment - Εικονικό Περιβάλλον 
Εκπαίδευσης) είναι ένα λογισµικό που παρέχει ένα αυτοµατοποιηµένο περιβάλλον 
εκπαίδευσης. Αξιοποιεί τις δυνατότητες του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος για να 
αυτοµατοποιήσει, να µεθοδεύσει και να εµπλουτίσει την εκπαιδευτική διαδικασία 
στο σύνολο της. Είναι µέρος ενός MLE (Managed Learning Environment – 
∆ιαχειριζόµενο Περιβάλλον Εκπαίδευσης), ενός ευρύτερου συστήµατος 
εκπαιδευτικής πληροφόρησης που υποστηρίζει την µαθησιακή διαδικασία µέσα στο 
Πανεπιστήµιο. Όπως κάθε τµήµα διαδικυακής εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι 
“ένα εξελισσόµενο παράδειγµα διδασκαλίας και µάθησης που προσπαθεί να 
υπερκεράσει τα εµπόδια της απόστασης και του χρόνου, τα ποια συναντώνται στις 
παραδοσιακές αίθουσες διδασκαλίας. Είναι ένα σετ τεχνολογιών που µπορούν να 
επιτρέπουν µια πιο ισορροπηµένη διανοµή των πηγών, καθώς και µια πιο 
προσωποποιηµένη µαθησιακή εµπειρία”.3  Σε γενικότερο πλαίσιο, ένα MLE είναι 
“ένα σύστηµα που χρησιµοποιεί τεχνολογία για να αυξήσει και να κάνει πιο 
αποτελεσµατικό το δίκτυο των σχέσεων µεταξύ των φοιτητών, των καθηγητών και των 
οργανωτών της εκπαίδευσης, µέσα από συγκροτηµένη υποστήριξη για πλουσιότερη 
επικοινωνία και δραστηριότητες”.4 Τα πλεονεκτήµατα από την εφαρµογή ενός 
τέτοιου περιβάλλοντος είναι πολλά, τόσο για τους φοιτητές, όσο και για το 
εµπλεκόµενο διδακτικό προσωπικό και το ίδιο το πανεπιστηµιακό ίδρυµα. Μερικά 
από αυτά είναι η βελτιστοποίηση της πρόσβασης στην µάθηση, βελτιστοποίηση της 
ευελιξίας της διδασκαλίας, ενδυνάµωση των γνώσεων του πανεπιστηµιακού 
προσωπικού (φοιτητές και διδάσκοντες) και η εγγύτητα και αµεσότητα του 
προσωπικού στο πληροφοριακό υλικό και η ευκολία πρόσβασης σε αυτό. Το VLE 
ενθαρρύνει την εφαρµογή ασύγχρονων µεθόδων εκπαίδευσης. Η ασύγχρονη 
εκπαίδευση δεν απαιτεί την ταυτόχρονη παρουσία σε κοινούς χώρους. Για την 
ακρίβεια η ασύγχρονη  είναι σύµφωνη µε τις ανάγκες και τις ιδιορρυθµίες των 
φοιτητών, δηλαδή µε τον τρόπο, τον χρόνο και την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται 
ο φοιτητής. Αντίθετα η σύγχρονη εκπαίδευση, η οποία απευθύνεται κυρίως στο 
παραδοσιακό µοντέλο εκπαίδευσης ή στις ηλεκτρονικές µεταφορές του, απαιτεί την 
ταυτόχρονη παρουσία όλων των συµµετεχόντων σε έναν κοινό χώρο, φυσικό ή 
εικονικό.

                                                           
2 Στην ελληνική πραγµατικότητα χρησιµοποιούνται οι όροι “εικονικά µαθησιακά 
περιβάλλοντα” και “εικονικοί µαθησιοχώροι”, σύµφωνα µε: Κουτουµάνος , Α., 
Σγουροπούλου, Κ. “Εικονικοί µαθησιοχώροι” στο Απόψεις και προβληµατισµοί για την 
ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Αθήνα: Προποµπός, 2001, σσ. 131-151. 
3 Minoli, D., Distance learning technology and applications. London; Boston: Artech 
House, 1996, σ. 3. 
4 Joint Information Systems Committee. “Managed Learning Environments: a workshop 
run by JISC Assist, final report”. http://www.jisc.ac.uk/pub00/mle/final_rep.html.  
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Χαρακτηριστικά λογισµικού 
 
 Η οµάδα εργασίας κατόπιν έρευνας, µέσα από την διεθνή βιβλιογραφία και 
πρακτική, κατέληξε στην συγκρότηση ενός συνόλου χαρακτηριστικών, τα οποία 
απαιτούνται για να είναι επιτυχηµένη η υλοποίηση του προγράµµατος και η 
διατήρηση του σε βάθος χρόνου. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι σύµφωνα µε την 
δυναµική της ΒΥΠ, αλλά κυρίως µε την φύση του έργου, το οποίο είναι πιλοτικό. 
Επίσης ελήφθη υπ΄ όψη ο καινοτόµος χαρακτήρας της επιλογής για τα ελληνικά 
δεδοµένα και ειδικότερα για το Πανεπιστήµιο Πατρών. 
 
Απαιτούµενα χαρακτηριστικά 
 Τα χαρακτηριστικά αυτά χωρίζονται σε τέσσερις κύριες κατηγορίες 
ενεργειών, οι οποίες εξασφαλίζουν την αποδοτικότητα της εφαρµογής. 
 
• Επικοινωνία 
 Ο όρος αυτός περιλαµβάνει όλα τα χαρακτηριστικά ενηµέρωσης, 
γνωστοποίησης και επικοινωνίας, τόσο σε δηµόσιο, όσο και σε προσωπικό επίπεδο. 
Η επικοινωνία είναι ένα εκ των κυριοτέρων τµηµάτων της διαδικασίας, καθώς 
αναβαθµίζει και καθιστά πιο ολοκληρωµένη την επαφή των διδασκόντων µε τους 
φοιτητές. 
 
• ∆ιαχείριση 
 Ο όρος αυτός περιλαµβάνει τα χαρακτηριστικά έλεγχου και διαχείρισης του 
εκπαιδευτικού υλικού και της εκπαιδευτικής διαδικασίας εν γένει. Περιλαµβάνει 
επίσης όλα τα στοιχεία ελέγχου του συστήµατος, όταν ο όρος σχετίζεται µε τις 
αρµοδιότητες του διαχειριστή. Τα στοιχεία αυτά εγγυώνται την οµαλή και 
απρόσκοπτη λειτουργία της διαδικασίας, την αξιοποίηση του περιβάλλοντος 
µάθησης και τον εµπλουτισµό των διαδικασιών µάθησης.  
 
• Υποστήριξη 
 Ο όρος αυτός αναφέρεται στην συνεχή παροχή υποστήριξης προς τους 
χρήστες, η οποία θα πρέπει να έχει ως αφετηρία την εκπαίδευση τους πάνω στο 
λογισµικό και τερµατισµό την παροχή βοηθείας σε ο,τι χρειαστούν. Η συνεχής 
παροχή βοήθειας είναι ένα στοιχείο αναβάθµισης της διαδικασίας και καλείται να 
αναπληρώσει το χωροχρονικό κενό που δηµιουργείται µε την υιοθέτηση αυτών των 
περιβαλλόντων µάθησης. Είναι ένα στοιχείο που προσδίδει ανθρωποκεντρικό 
(παραφράζοντας τον αγγλικό όρο user-centered) στο περιβάλλον µάθησης. 
 
• Ασφάλεια 
 Ο όρος ασφάλεια αναφέρεται σε εκείνα τα χαρακτηριστικά του συστήµατος 
που θα διασφαλίζουν την ακεραιότητα του συστήµατος, τον έλεγχο της 
λειτουργικότητας της εφαρµογής, την εξακρίβωση των ρόλων των φορέων της 
διαδικασίας (διαχειριστής, διδάσκοντας, φοιτητής). 
 
 Τα χαρακτηριστικά αυτά απευθύνονται στις κύριες ιδιότητες των χρηστών 
του λογισµικού, δηλαδή τους φοιτητές, τους διδάσκοντες και τους διαχειριστές.  
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Περιγραφή των χαρακτηριστικών 
 
1. Επικοινωνία 
 Τα χαρακτηριστικά επικοινωνίας χωρίζονται σε αυτά της σύγχρονης και 
ασύγχρονης επικοινωνίας. 
 

1.1. Μέθοδοι σύγχρονης επικοινωνίας 
1.1.1. Χώροι σύγχρονης επικοινωνίας: Χαρακτηριστικό, το οποίο υλοποιεί 
την σύγχρονη συζήτηση µεταξύ των φοιτητών ή/και του διδάσκοντα. 

 
1.2. Μέθοδοι ασύγχρονης επικοινωνίας 

1.2.1. Ανταλλαγή φακέλων: Χαρακτηριστικό που επιτρέπει την ανταλλαγή 
προσωπικών φακέλων των φοιτητών µε το διδακτικό προσωπικό, 
παραδείγµατος χάριν εργασίες. 
1.2.2. Σηµειώσεις-ανακοινώσεις: Χώρος ανάρτησης σηµειώσεων και 
ανακοινώσεων, π.χ. ανακοίνωση βαθµολογίας, για την καλύτερη 
ενηµέρωση των φοιτητών. 
1.2.3. Αίθουσες επικοινωνίας: Χαρακτηριστικό που υλοποιεί την 
ασύγχρονη επικοινωνία των µελών µέσω ανταλλαγής µηνυµάτων σε µια 
ορισµένη χρονική περίοδο και πάνω σε συγκεκριµένες θεµατικές ενότητες. 
 

2. ∆ιαχείριση 
2.1. Σύνδεσµοι προς άλλους δικτυακούς τόπους: Συλλογή συνδέσµων προς 

άλλους σχετικούς δικτυακούς τόπους. 
2.2. Εργαλεία διδακτικού σχεδιασµού: Σύνολο εργαλείων που επιτρέπει στον 

διδάσκοντα να δηµιουργεί και να διαχειρίζεται χαρακτηριστικά του 
κύκλου µαθηµάτων. 

2.3. Παρακολούθηση φοιτητή: Χαρακτηριστικό που επιτρέπει την στατιστική 
καταµέτρηση της χρήσης του συστήµατος  και της προόδου των φοιτητών. 

2.4. Ηµερολόγιο: Χαρακτηριστικό το οποίο χρησιµοποιεί ο φοιτητής ή ο 
διδάσκοντας προκειµένου να γνωρίζει τις υποχρεώσεις του.  

2.5. Αυτόµατη διεξαγωγή εξετάσεων: Χαρακτηριστικό που επιτρέπει τον 
διδάσκοντα να δηµιουργεί και να διαχειρίζεται εξετάσεις. 

2.6. Αυτόµατη εξαγωγή αποτελεσµάτων: Χαρακτηριστικό που επιτρέπει στον 
διδάσκοντα την εξαγωγή αποτελεσµάτων εξέτασης µε ακρίβεια. 

 
3. Υποστήριξη 

3.1. Υποστήριξη φοιτητών: Παροχή βοήθειας προς τους φοιτητές για κάθε θέµα 
που αφορά την εφαρµογή και την λειτουργία του λογισµικού, π.χ. µέσω 
µενού βοήθειας, FAQ’s, συµβουλών και οδηγών. 

3.2. Υποστήριξη διδάσκοντα: Παροχή βοήθειας προς τους διδάσκοντες για κάθε 
θέµα που αφορά την εφαρµογή και την λειτουργία του λογισµικού, π.χ. 
µέσω µενού βοήθειας, FAQ’s, συµβουλών και οδηγών. 

 
4. Ασφάλεια 

4.1. Εγγραφή: Χαρακτηριστικό εισαγωγής των φοιτητών και του διδακτικού 
προσωπικού στο σύστηµα. Το εργαλείο αυτό θα πρέπει να υποστηρίζει την 
εισαγωγή υπαρχόντων χρηστών στο σύστηµα µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο. 

4.2. Εξακρίβωση: ∆ιαδικασία κατά την οποία γίνεται εξακρίβωση των στοιχείων 
του φοιτητή µέσω ονόµατος χρήστη (user name) και κωδικού (password). 
Το χαρακτηριστικό αυτό εξασφαλίζει την ασφαλή φύλαξη και µεταφορά 
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δεδοµένων ανά κατηγορία χρηστών και την ακεραιότητα των ρόλων που 
έχει ο κάθε συµµετέχοντας. 

 
 Η οµάδα εργασίας, ύστερα από συνάντηση της, είχε ορίσει το γενικότερο 

πλαίσιο επιλογής του λογισµικού, το οποίο περιελάµβανε τέσσερα (4) κύρια 
κριτήρια. Αυτά είναι τα ακόλουθα: 

 
• Εκπλήρωση των απαιτούµενων χαρακτηριστικών 

Θεωρείται αυτονόητο, ότι το προς επιλογή λογισµικό θα έπρεπε να πληροί 
τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά, τα οποία θα βοηθήσουν στην υλοποίηση των 
στόχων του έργου, µε τρόπο εύκολο και αποδοτικό. 

 
• Τεχνολογική υποδοµή της βιβλιοθήκης  

Για λόγους που σχετίζονται µε την υπάρχουσα τεχνολογική δοµή της 
βιβλιοθήκης κρίθηκε κατάλληλο πως το λογισµικό που θα επιλεχθεί, πρέπει να 
µπορεί να εγκατασταθεί πρωτίστως σε Unix server, ο οποίος θεωρείται από το 
τεχνικό προσωπικό της Βιβλιοθήκης αξιόπιστος και ασφαλής. 

 
• Χαµηλό κόστος 

Το χαµηλό κόστος προµήθειας ή αγοράς του λογισµικού θα πρέπει να είναι 
ένας καθοριστικός παράγοντας για την επιλογή του. Το συνολικό κόστος της 
εφαρµογής θα πρέπει να περιλαµβάνει και τις διαδικασίες πιθανής ανάπτυξης 
του (αν αυτό επιτρέπεται) και διατήρησης του. 

 
• Γλώσσα 

Η υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας. Απαραίτητο κριτήριο επιλογής είναι 
να µπορεί το λογισµικό να µεταφραστεί στην ελληνική, εάν δεν είναι ήδη 
ελληνοποιηµένο. 
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Επιλογή λογισµικού 
 
Λογισµικό 

Το λογισµικό που επιλέχθηκε είναι το e-Class.5 Το e-Class είναι η 
ελληνοποιηµένη έκδοση του λογισµικού Claroline6.  
 
Claroline 

Το λογισµικό Claroline (Classroom Online) έχει αναπτυχθεί από το 
Université Catholique de Louvain7 και ειδικότερα από το Institut de pédagogie 
universitaire et des multimédias.8 Το λογισµικό αυτό έχει µεταφραστεί σε 
δεκαπέντε γλώσσες και είναι σε χρήση σε πάρα πολλές χώρες σε ολόκληρο τον 
κόσµο. Είναι λογισµικό ανοικτού κώδικα, το οποίο διατίθεται κάτω από την GNU 
General Public License,9 η οποία επιτρέπει την αντιγραφή, χρήση και µετατροπή 
του λογισµικού. 

 
e-Class 

Το e-Class είναι η ελληνοποιηµένη έκδοση του Claroline, η οποία έχει 
αναπτυχθεί από την οµάδα τηλεκπαίδευσης του “Πανεπιστηµιακού 
∆ιαδικτύου/Gunet”10 και διατίθεται ελεύθερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://eclass.gunet.gr. 

 
Το συγκεκριµένο λογισµικό ανταποκρίθηκε και στα τέσσερα κύρια κριτήρια 

επιλογής. Τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά διατίθενται από το e-Class (ο πίνακας 1 
παρουσιάζει την εκπλήρωση των απαιτούµενων χαρακτηριστικών από το e-Class), 
µπορεί να εγκατασταθεί σε Unix server, είναι εφαρµογή χαµηλού κόστους (δωρεάν) 
και είναι ήδη µεταφρασµένο στην ελληνική γλώσσα. 

 
Παρ’ όλα αυτά το επιλεχθέν λογισµικό διαθέτει και µια σειρά από πρόσθετα 

χαρακτηριστικά, τα οποία ελήφθησαν σοβαρά υπ’ όψη από την οµάδα εργασίας και 
τα οποία είναι: 

 
 Ανοικτός κώδικας 

 Το λογισµικό είναι ανοικτού κώδικα, που σηµαίνει ότι είναι δυνατή η 
διόρθωση προβληµάτων και η µετατροπή ή η εξέλιξη χαρακτηριστικών από 
εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό. Κάτι τέτοιο σηµαίνει πως το λογισµικό e-
Class έχει την δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης του και προσαρµογής του σε 
ειδικότερα χαρακτηριστικά του Πανεπιστηµίου Πατρών. 

 
 Παροχή υποστήριξης 

Το e-Class διαθέτει το πλεονέκτηµα της παροχής υποστήριξης από πολλούς 
και διαφορετικούς φορείς. Σε διεθνές επίπεδο η κοινότητα των χρηστών του 
Claroline είναι αρκετά µεγάλη και για την εξυπηρέτηση της έχει δηµιουργηθεί 
ένας χώρος δηµόσιας συζήτησης (http://phedre.ipm.ucl.ac.be/forum), όπου 
υποβάλλονται θέµατα και προβλήµατα για συζήτηση ή επίλυση. Σε εθνικό 
επίπεδο η GUnet έχει εγγυηθεί στους οργανισµούς που θα χρησιµοποιήσουν τον 
λογισµικό την παροχή τεχνογνωσίας, ενώ και η κοινότητα των χρηστών στον 

                                                           
5 http://eclass.gunet.gr  
6 http://www.claroline.net 
7 http://www.ucl.ac.be 
8 http://www.ipm.ucl.ac.be  
9 http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html  
10 http://www.gunet.gr  
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Ελληνικό χώρο αυξάνεται αριθµητικά. Τέλος, σε τοπικό επίπεδο η συνεργασία 
µε το Κέντρο Ανάπτυξης και ∆ιαχείρισης ∆ικτύων του Πανεπιστηµίου Πατρών 
θα συνεισφέρει προς αυτή την κατεύθυνση. 

 
 Χρηστικότητα 

  Το e-Class θεωρείται ένα εξαιρετικά χρηστικό πρόγραµµα, καθώς απαιτεί 
ελάχιστες γνώσεις και ικανότητες χειρισµού διαδικτυακών µέσων. Η λειτουργία 
του δεν απαιτεί κάτι περισσότερο από γνώση χειρισµού ενός browser του 
διαδικτύου και της υπηρεσίας αποστολής και παραλαβής ηλεκτρονικών 
µηνυµάτων. 

 
 Ευελιξία 

  Το e-class έχει την δυνατότητα να προσαρµόζεται στις εκπαιδευτικές ανάγκες 
του κάθε καθηγητή και στις ιδιαιτερότητες του κάθε µαθήµατος. Είναι δυνατή η 
ενεργοποίηση και απενεργοποίηση χαρακτηριστικών, ανάλογα µε τις ανάγκες 
των χρηστών, η παραµετροποίηση δηλαδή του περιβάλλοντος εργασίας. Επίσης 
επιτρέπει την επεξεργασία των γραφικών µορφών επικοινωνίας µε την χρήση 
html tags σε ελευθέρα κείµενα. 

 
 Υποστήριξη διαδεδοµένων τύπων αρχείων 

  Το e-Class υποστηρίζει όλους τους διαδεδοµένους τύπους αρχείων (π.χ. 
αυτών των προγραµµάτων της Microsoft), δίχως να απαιτεί την µετατροπή τους 
σε άλλους τύπους αρχείων, που να δηµιουργούνται και να υποστηρίζονται µόνο 
από αυτό. Αυτό δίνει το πλεονέκτηµα της ευκαµψίας και της 
προσαρµοστικότητας του περιεχοµένου για την εισαγωγή του σε οποιαδήποτε 
άλλη πλατφόρµα χρειαστεί. 

 
 
 
Πίνακας 1 
Σύγκριση χαρακτηριστικών 
Μελέτη e-Class  
 
Επικοινωνία 
Μέθοδοι σύγχρονης επικοινωνίας 
Χώροι σύγχρονης επικοινωνίας “Κουβέντα” 

 
Το χαρακτηριστικό “Κουβέντα” 
επιτρέπει την σύγχρονη 
επικοινωνία (chat) µεταξύ των 
φοιτητών και των διδασκόντων. 
 

Μέθοδοι ασύγχρονης επικοινωνίας 
Ανταλλαγή φακέλων  “Εργασίες φοιτητών” 

 
Με την χρήση του στοιχείου 
“Εργασίες φοιτητών” είναι 
δυνατή η ανταλλαγή φακέλων 
µεταξύ των διδασκόντων και 
των φοιτητών. 
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Σηµειώσεις-ανακοινώσεις   “Ανακοινώσεις” 
 
Η κοινοποίηση διαφόρων 
γεγονότων µέσα στο µάθηµα 
γίνεται µέσα από το στοιχείο 
“Ανακοινώσεις”. 
 

Αίθουσες επικοινωνίας. “Περιοχές συζητήσεων” 
 
Το στοιχείο “Περιοχές 
συζητήσεων” επιτρέπει την 
ασύγχρονη επικοινωνία 
(discussion forum) µέσα σε 
αίθουσες θεµατικού 
ενδιαφέροντος και µε πιθανή 
ελεγχόµενη πρόσβαση. 
 

 
∆ιαχείριση 
Σύνδεσµοι προς άλλους δικτυακούς τόπους “Σύνδεσµοι” 

 
Το στοιχείο “Σύνδεσµοί” 
επιτρέπει στον διδάσκοντα την 
εισαγωγή, διαχείριση και 
διαγραφή συνδέσµων (links) του 
διαδικτύου για τον 
εµπλουτισµό των παρεχόµενων 
πηγών µάθησης και 
πληροφόρησης των φοιτητών. 
 

Εργαλεία διδακτικού σχεδιασµού “Έγγραφα”, “Οµάδες 
εργασίας”, “Χρήστες”, 
“Βίντεο” 
 
Τα στοιχεία “Έγγραφα”, 
“Οµάδες εργασίας”, “Χρήστες”, 
“Βίντεο” επιτρέπουν τον 
σχεδιασµό του µαθήµατος 
σύµφωνα µε το τι θέλει ο 
διδάσκοντας να παρέχει στους 
φοιτητές, να ενθαρρύνει την 
συνεργατική µάθηση, να 
διαχειριστεί τους χρήστες του 
µαθήµατός του, ενώ µέσα από το 
στοιχείο “Περιγραφή 
µαθήµατος” δίνει µια 
περιγραφή των στόχων του 
µαθήµατος και της δοµής του. 
 

Παρακολούθηση φοιτητή “Ασκήσεις”  
 
Με την συµπλήρωση ασκήσεων 
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γίνεται ταυτόχρονη αποστολή 
µηνύµατος µε τα αποτελέσµατα 
του στον διδάσκοντα, ενώ  
γνωστοποιούνται και στον ίδιο, 
δίνοντας την ευκαιρία στον  
διδάσκοντα να παρακολουθήσει 
την πρόοδο του φοιτητή. 
 

Ηµερολόγιο “Ατζέντα” 
 
Στο στοιχείο “Ατζέντα” 
καταγράφονται όλα τα γεγονότα 
που αφορούν τον χρήστη, όπως 
για παράδειγµα η ηµεροµηνία 
διεξαγωγής µιας εξέτασης ή 
παρακολούθησης µιας προβολής 
παρουσίασης. 
 

Αυτόµατη διεξαγωγή εξετάσεων “Ασκήσεις” 
 
Στο στοιχείο “Ασκήσεις” 
εκτελείται αυτόµατα η 
διεξαγωγή µιας εξέτασης. 
 

Αυτόµατη εξαγωγή αποτελεσµάτων “Ασκήσεις” 
 
Στο στοιχείο “Ασκήσεις” 
εκτελείται αυτόµατα και µε 
ακρίβεια η εξαγωγή των 
αποτελεσµάτων µιας εξέτασης. 
 

 
Υποστήριξη 
Υποστήριξη φοιτητών “Βοήθεια”, “∆ιαθέσιµα 

εγχειρίδια” 
 
Η παροχή βοήθειας προς τους 
φοιτητές βρίσκεται στην 
εισαγωγική σελίδα του e-Class 
µε την µορφή των συνδέσµων 
“Βοήθεια” και “∆ιαθέσιµα 
εγχειρίδια”. Στα “∆ιαθέσιµα 
εγχειρίδια” βρίσκει κανείς 
υλικό που απευθύνεται ειδικά 
προς τους φοιτητές. 
 

Υποστήριξη διδάσκοντα “Βοήθεια”, “∆ιαθέσιµα 
εγχειρίδια” 
 
Η παροχή βοήθειας βρίσκεται 
στην εισαγωγική σελίδα του e-
Class µε την µορφή των 

Οµάδα εργασίας, Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης 



Μελέτη προδιαγραφών 15

συνδέσµων “Βοήθεια” και 
“∆ιαθέσιµα εγχειρίδια”. Στα 
“∆ιαθέσιµα εγχειρίδια” βρίσκει 
κανείς υλικό που απευθύνεται 
ειδικά προς τους διδάσκοντες. 
 

 
Ασφάλεια 
Εγγραφή “Εγγραφή” 

 
Η εγγραφή του χρήστη µπορεί 
να γίνει, είτε µεµονωµένα 
εισάγοντας µια νέα εγγραφή, 
είτε αντλώντας εγγραφές από 
τους ήδη υπάρχοντες 
καταλόγους εγγραφών. 
 

Εξακρίβωση “Όνοµα χρήστη”, “Κωδικός” 
 
Η εξακρίβωση της ταυτότητας 
του χρήστη και των 
δικαιωµάτων που απορρέουν 
από αυτήν γίνεται στην αρχική 
σελίδα µέσω ενός ονόµατος 
χρήστη και ενός συνθηµατικού. 
Τους κωδικούς πρόσβασης ο 
χρήστης τους λαµβάνει κατά 
την εγγραφή του ή τους έχει 
από την εγγραφή του σε 
προηγούµενο κατάλογο. 
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Επίλογος 
 
 Η παρούσα µελέτη αφορούσε την διαδικασία επιλογής λογισµικού για την 
παράδοση ηλεκτρονικών µαθηµάτων. Η µελέτη αυτή δεν έχει χαρακτήρα 
τελεσίδικο. Αυτό σηµαίνει πως το επιλεχθέν λογισµικό θα είναι υπό συνεχή 
εξέταση για την εξακρίβωση της αποτελεσµατικότητας του, αν δηλαδή ικανοποιεί 
τις εκπαιδευτικές ανάγκες που καλείται να καλύψει. 
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Παράρτηµα Α 
 
Κατάλογος λογισµικών 
 
Anlon Academic 4.0 (Anlon Systems Inc.) 
http://www.anlon.com 

Το λογισµικό της Anlon διαθέτει δύο εκδόσεις, την Corporate και την 
Academic, για επιχειρήσεις και ακαδηµαϊκά ιδρύµατα αντίστοιχα. Στον δικτυακό 
τόπο υπάρχει η δυνατότητα µιας καθοδηγούµενης ξενάγησης (guided tour), που 
παρουσιάζει το λογισµικό. 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: sales@anlon.com, fax: (507) 388-7933, ταχυδροµική 
διεύθυνση: Main Office, 115 E Hickory, Suite 400, Mankato, MN 56001, U.S.A. 
Sales Office, 7760 France Avenue South, Suite 1100, Minneapolis, MN 55435, 
U.S.A. 
 
Web Mentor Author (Avilar) 
http://home.avilar.com 

Το λογισµικό Web Mentor Author είναι σύστηµα συγγραφής e-courses. 
Λειτουργεί σε web browsers και κάνει χρήση εργαλείων επεξεργασίας html, 
εικόνας κτλ. Παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν online προγράµµατος εκµάθησης. 
∆ιατίθεται δωρεάν.  
Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@avilar.com, fax: (301) 725-0980, ταχυδροµική 
διεύθυνση: Avilar Technologies, Inc., 8750-9 Cherry Lane, Laurel, MD 20707-
6208, U.S.A. 
 
angel (CyberLearningLabs) 
http://www.cyberlearninglabs.com 

Το λογισµικό angel (a new global environment for learning) περιγράφεται από 
την κατασκευάστρια εταιρία ως µια θεµατική πύλη, η οποία βασίζεται στην 
διαδικτυακή διαχείριση και συνεργασία σε κύκλους µαθηµάτων. Παρέχεται δωρεάν 
καθοδηγούµενη ξενάγηση και δυνατότητα αποστολής δοκιµαστικού (demo). Το 
πρόγραµµά είναι δωρεάν για µη κερδοσκοπικούς εκπαιδευτικούς οργανισµούς στις 
Η.Π.Α.  
Ηλεκτρονική διεύθυνση: sales@cyberlearninglabs.com, fax: 317.860.3810, 
ταχυδροµική διεύθυνση: CyberLearning Labs, Inc., PO Box 78435, Indianapolis 
IN 46278-0435, U.S.A. 
 
coMentor (Huddersfield University) 
http://comentor.hud.ac.uk 

Το λογισµικό coMentor επιτρέπει την δηµιουργία εκπαιδευτικών 
περιβαλλόντων για πολλούς χρήστες στο διαδίκτυο. Παρέχεται η δυνατότητα 
αίτησης αποστολής δοκιµαστικού. Είναι δωρεάν για τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της 
Μεγάλης Βρετανίας.  
Ηλεκτρονική διεύθυνση: comentor@hud.ac.uk, fax: +44 (0) 1484 473670, 
ταχυδροµική διεύθυνση: coMentor, Ramsden Building, Huddersfield University, 
Queensgate, Huddersfield, HD1 3DH, UK. 
 
FirstClass 7.0 (Centrinity) 
http://www.softarc.com 

Το λογισµικό First Class for Education, σύµφωνα µε την κατασκευάστρια 
εταιρία, πωλείται σε πενήντα πέντε (55) χώρες και σε δώδεκα (12) γλώσσες. 
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Παρέχεται η δυνατότητα καθοδηγούµενης ξενάγησης και η δυνατότητα 
downloading νεώτερων χαρακτηριστικών. 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: international@centrinity.com, fax: +353.61.472388, 
ταχυδροµική διεύθυνση: Centrinity International Ltd, Centrinity House, 
Shannon Business Park, Shannon, Co.Clare, Ireland. 
 
FLE3 (UIAH Media Lab, University of Helsinki) 
http://fle3.uiah.fi 

Το λογισµικό FLE3 (Future Learning Environment) δηµιουργήθηκε από το 
Media lab του Πανεπιστηµίου του Ελσίνκι (σε συνεργασία µε το Center for 
Research on Networked Learning and Knowledge Building, του τµήµατος 
Ψυχολογίας του ίδιου ιδρύµατος). Είναι δωρεάν, παρέχεται η δυνατότητα αίτησης 
αποστολής demo και έχει ήδη µεταφραστεί σε έντεκα (11) γλώσσες. 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: teemu.leinonen@uiah.fi, ταχυδροµική διεύθυνση: 
Hämeentie street 135 D, 00560 Helsinki, Finland. 
 
Futuremedia (Futuremedia) 
http://www.futuremedia.co.uk 

To λογισµικό, που αναπτύσσει η Futuremedia είναι το Solstra LMS (Learning 
management system).  
Ηλεκτρονική διεύθυνση: fm@futuremedia.co.uk, ταχυδροµική διεύθυνση: Media 
House, Arundel Road, Walberton, West Sussex, England, BN18 0 QP.  
 
LearnWise (Granada-Learning) 
http://www.learnwise.com 

Το λογισµικό Learnwise είναι µια σουίτα προγραµµάτων, µε κεντρικό άξονα το 
Learnwise Server, πάνω στο οποίο χτίζονται τα υπόλοιπα τµήµατα. Παρέχεται η 
δυνατότητα αποστολής δοκιµαστικού.  
Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@granada-learning.com, fax: +44 (0)20-8742-8390,  
ταχυδροµική διεύθυνση: Granada Learning, The Chiswick Centre, 414 Chiswick 
High Road London, W4 5TF, United Kingdom. 
 
Learning Space (IBM Lotus) 
http://www.lotus.com/products/learnspace.nsf/wdocs/homepage 

Το λογισµικό Learningspace είναι web-based και παρέχει την δυνατότητα της 
online δηµιουργίας εκπαιδευτικών περιβαλλόντων. Παρέχεται η δυνατότητα 

ποστολής  δοκιµαστικού. 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: ibm_direct@vnet.ibm.com, ταχυδροµική διεύθυνση: Shop 
IBM, Dept. YES98, P.O.Box 2690, Atlanta, GA 30301, U.S.A. Ελληνικοί 
αντιπρόσωποι: BYTE Computer S.A., Καλλιρρόης και Τριβόλι 98, Τ.κ. 11741, 
Αθήνα, Τηλ. 010 9002000, ηλεκτρονική διεύθυνση: info@byte.gr InfoGraph Ltd., 
Κολοκοτρώνη 197, Βύρωνας, Τ.κ. 16231, Αθήνα, Τηλ. 010 3390760 Ηλεκτρονική 
διεύθυνση: info@infograph.gr.  
 
Bodington (University of Leeds) 
http://www.bodington.org/index.html 

Υποστηρίζει το πρόγραµµα Bodington Common. Έχει αναπτυχθεί από το 
University of Leeds και παρέχεται δωρεάν.  
Ηλεκτρονική διεύθυνση: d.gardner@leeds.ac.uk  
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Pioneer (Learning and Teaching Scotland) 
http://www.pioneer.ltscotland.com 
http://www.ltscotland.com/services/pioneer.asp  

Λογισµικό, το οποίο παρέχεται δωρεάν στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της Σκοτίας, 
αλλά είναι διαθέσιµο και σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: enquiries@LTScotland.com, fax: +44 (0) 141 337 5050, 
ταχυδροµική διεύθυνση: Learning and Teaching Scotland 74 Victoria crescent 
Road, Glasgow, G 12 9JN 
 
Reflex (Studentsguild AS) 
http://www.studentsguild.com/reflex.html 

Λογισµικό νορβηγικής εταιρίας. Παρέχεται παρουσίαση µέσω screenshots. 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: reflex@studentsguild.com, fax +47-24134801, 
ταχυδροµική διεύθυνση: Studentsguild AS, Web Trade Norway AS, RoselØkkvn 
14, 0251 Oslo, Norway. 
 
Flex Training (Online development) 
http://www.flextraining.com/ 

Λογισµικό που απευθύνεται σε εταιρίες για την επιµόρφωση των στελεχών τους, 
µε χαρακτηριστικά που ταιριάζουν σε εκπαιδευτικούς στόχους. Παρέχεται η 
δυνατότητα αποστολής δοκιµαστικού. 
Ταχυδροµική διεύθυνση: Online Development, 5121 Ehrlich Rd, Suite 108B, 
Tampa, FL 33624, U.S.A. 
 
Theorix (e-com.inc.) 
http://www.theorix.com 

Λογισµικό εµπορικής εταιρίας. Στον σχετικό δικτυακό τόπο υπάρχει 
παρουσίαση µέσω screenshots και Flash. 
Ταχυδροµική διεύθυνση: THEORIX, 236 St. George Street, Suite 210, Moncton, 
New Brunswick, Canada, E1C 1W1. 
 
MimerDesk (MimerDesk.Org) 
http://www.mimerdesk.org 

Στον σχετικό δικτυακό τόπο παρουσιάζεται το λογισµικό µέσω screenshots και 
παρέχεται η δυνατότητα αποστολής demo και downloading. 
 
The Learning Manager (The Learning Management Corporation) 
http://thelearningmanager.com/ 

Λογισµικό εµπορικής εταιρίας που απευθύνεται σε ακαδηµαϊκά ιδρύµατα και 
εταιρίες. Στον σχετικό δικτυακό τόπο υπάρχει η δυνατότητα δοκιµαστικής 
εφαρµογής (trial). 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@thelearningmanager, fax: +1-403-284-7159, 
ταχυδροµική διεύθυνση: The Learning Management Corporation, Attention: Bob 
Thornborough, Room N215, 1301 - 16 Avenue NW, Calgary, Alberta, Canada, 
T2M 0L4. 
 
ClassWeb (UCLA Social Sciences Computing) 
http://classweb.ucla.edu/ 

Λογισµικό από το UCLA, το οποίο είναι διαθέσιµο δωρεάν. Παρέχονται 
δοκιµαστικά και η δυνατότητα downloading. 
Ταχυδροµική διεύθυνση: UCLA Social Sciences Computing, 2041 Public Policy 
Building, Box 951470, Los Angeles, Ca 90095-1470, U.S.A. 
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Ilias (University of Cologne) 
http://www.ilias.uni-koeln.de/ios/index-e.html 

Το λογισµικό ILIAS είναι δωρεάν. Παρέχεται η δυνατότητα δοκιµαστικής 
χρήσης. 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: ilias-info@uni-koeln.de. 
 
E-College (E-college) 
http://www.ecollege.com/ 

Λογισµικό το οποίο παρέχει διαφορετικά επίπεδα για µια ενοποιηµένη 
εφαρµογή σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό περιβάλλον. Παρέχεται η δυνατότητα 
δοκιµαστικής χρήσης. 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.ecollege.com/contact/contact.html, ταχυδροµική 
διεύθυνση: eCollege Building, 4900 S. Monaco Street, Denver, CO 80237 
 
learnOnline (learnOnline) 
http://education.learnonline.org.uk/index_1.html 

Λογισµικό µε φιλικό περιβάλλον. Είναι παραµετροποιήσιµο, ασφαλές και 
εύκολο στη χρήση. Παρέχεται η δυνατότητα δοκιµαστικής χρήσης. 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@learnonline.org.uk, fax 020 8347 5425, 
ταχυδροµική διεύθυνση: 77 Crouch End Hill, London N8 8DG.  
 
Virtual Campus (Teknical.com) 
http://www.teknical.com/education/edu.htm  

Το λογισµικό Virtual Campus χρησιµοποιεί  εργαλεία, που να ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες των χρηστών, σύµφωνα µε την ηλικία τους και τις εκπαιδευτικές 
απαιτήσεις τους παρέχει µεγάλο εύρος υποστήριξης  του διδακτικού και τεχνικού 
προσωπικού. Παρέχεται η δυνατότητα δοκιµαστικής χρήσης. 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: sales@Teknical.com, fax +44 (0) 1482 330034, 
ταχυδροµική διεύθυνση: Teknical.com Limited, Hesslewood Business Park, 
Hessle, East Yorkshire, HU13 0PF, England. 
 
Virtual U (Virtual Learning Environments Inc.) 
http://www.vlei.com 

Το λογισµικό Virtual U λειτουργεί σε ένα µεγάλο αριθµό υπολογιστικών 
συστηµάτων. Είναι πλήρως παραµετροποιήσιµο και υποστηρίζει χαρακτηριστικά 
συνεδριάσεων και δόµησης κύκλων µαθηµάτων. Παρέχεται η δυνατότητα 
δοκιµαστικής χρήσης. 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@vlei.com, fax 604-268-7977, ταχυδροµική 
διεύθυνση: Suite 7300, 515 West Hastings Street, Vancouver, British Columbia 
Canada V6B 5K3 
 
COSE (University of Staffordshire) 
http://www.staffs.ac.uk/COSE/  

Το λογισµικό COSE (Creation of Study Environments) διαθέτει δωρεάν την 
άδεια του. Χρησιµοποιεί χαρακτηριστικά που προωθούν την συνεργατική µάθηση 
και επικοινωνία µέσα στο περιβάλλον µάθησης. Παρέχεται η δυνατότητα 
δοκιµαστικής χρήσης. 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: m.j.stiles@staffs.ac.uk 
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Virtual classroom (Pathlore) 
http://www.pathlore.com  

Λογισµικό εύχρηστο και εύπλαστο σύµφωνα µε τις εκπαιδευτικές ανάγκες του 
οργανισµού. Στον δικτυακό τόπο παρέχεται προβολή παρουσίασης των 
δυνατοτήτων του. 
Αντιπρόσωποι στην Ιταλία: fax: 02 990 25522,ταχυδροµική διεύθυνση: Pathlore 
Software Srl, Viale Forlanini, 36, 20024 Garbagnate Milanese, (MI), Italy.  
 
Merlin (University of Hull) 
http://www.hull.ac.uk/merlin/  

Λογισµικό το οποίο διαθέτει χαρακτηριστικά συνεργατικής µάθησης και 
επικοινωνίας.  
Ηλεκτρονική διεύθυνση: elearning@hull.ac.uk, fax: +44 (0)1482 341334, 
ταχυδροµική διεύθυνση: eLearning Team, Centre for Learning Development, 
Institute for Learning, The University of Hull, HU6 7RX, United Kingdom.  
 
LE (fdlearning) 
http://www.fdlearning.com/fdlearning/html/applications/learning_environme
nt.htm 

Εύχρηστο λογισµικό, το οποίο µπορεί να δεχθεί, είτε µεγάλο αριθµό ατόµων, 
είτε µικρές τάξεις των είκοσι φοιτητών. Είναι φιλικό ως προς την εµφάνιση. 
Παρέχεται η δυνατότητα δοκιµαστικής χρήσης. 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@fdlearning.com, fax. +44 (0) 114 281 6021, 
ταχυδροµική διεύθυνση: Brincliffe House, 861 Ecclesall Road, Sheffield, S11 7AE, 
England. 
 
CASTLE (University of Leicester) 
http://www.le.ac.uk/castle/ 

Το λογισµικό CASTLE (Computer ASsisted Teaching & Learning) παρέχεται 
δωρεάν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Παρέχεται δυνατότητα δοκιµαστικής 
λειτουργίας. 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: castle@le.ac.uk.  
 
TopClass LCMS (WBT Systems) 
www.wbtsystems.com/ 

Το λογισµικό TopClass LCMS (Learning Content Management System) είναι 
ένα λογισµικό ανοικτής αρχιτεκτονικής. Παρέχεται η δυνατότητα ξενάγησης και 
δοκιµαστικής χρήσης. 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@wbtsystems.com, fax: +353 1 478 5544, 
ταχυδροµική διεύθυνση: WBT Systems Ltd., Block 2, Harcourt Centre, Harcourt 
Street, Dublin 2, Ireland. Αντιπρόσωποι στην Ελλάδα Q&R S.A. 
(www.qnr.com.gr). Ηλεκτρονική διεύθυνση info@qnr.com.gr, fax: 210 6520019, 
ταχυδροµική διεύθυνση: Λεωφόρος Μεσογείων 246, 15561, Αθήνα, τηλ: 210 
6520011.  
 
WebCT Vista (WebCT, Inc) 
www.webct.com 

Υποστηρίζει 12 γλώσσες (Ισπανικά, Σουηδικά, Αγγλικά κ.α.). Το χρησιµοποιούν 
πάνω από 2600 Κολέγια και Πανεπιστήµια σε 80 χώρες στον κόσµο. Παρέχεται η 
δυνατότητα δοκιµαστικού. 
Ταχυδροµική διεύθυνση: WebCT, Inc., 6 Kimball Lane, Suite 310, Lynnfield, MA 
01940. 
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WebBoard (Akiva) 
www.akiva.com 

Το WebBoard κυκλοφορεί σε δύο εκδόσεις:1η Standard και 2η Premium. Έχει 
απλό γραφικό περιβάλλον που µοιάζει στα Windows και στο Blackboard. Μπορεί 
να ενσωµατώσει προγράµµατα από το WebCT και το  Blackboard. Παρέχεται η 
δυνατότητα ξενάγησης και δοκιµαστικού. 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@akiva.com, fax: 1-760-710-3299, ταχυδροµική 
διεύθυνση: Akiva, 1901 Camino Vida Roble, Suite 115, Carlsbad, CA 92008, 
U.S.A. 
 
Campus crossing (Web Crossing) 
http://webx.lundeen.com 

Το Campus crossing διαθέτει καλό γραφικό περιβάλλον. Παρέχεται η 
δυνατότητα ξενάγησης και δοκιµαστικού. 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: sales.europe@webcrossing.com  
 
Centra Symposium (Centra Software) 
www.centra.com 

Το Centra Symposium προσφέρεται σε δεκατρείς γλώσσες, ανάµεσα τους και τα 
ελληνικά. 
Fax: +1 781-863-7288, ταχυδροµική διεύθυνση: Centra Software, Inc. 430 Bedford 
Street, Lexington, MA 02420. Αντιπρόσωποι στην Ελλάδα: 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
Α.Ε. (www.01p.gr), Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@01p.gr, fax: 210 2533161, 
ταχυδροµική διεύθυνση: Αχαρνών 438, 11143, Αθήνα, τηλ: 210 2594600/700. 
 
Colloquia (Colloquia) 
http://www.colloquia.net 

Το Colloquia διαθέτει καλαίσθητο γραφικό περιβάλλον και παρέχεται 
παρουσίαση µέσω screenshots. 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: o.liber@bolton.ac.uk, fax: +44 (0) 1248 361429  
 
Blackboard Learning System (Blackboard Inc.) 
http://www.blackboard.com 

Πρόγραµµα εµπορικής εταιρίας. Στον δικτυακό τόπο του παρέχεται η 
δυνατότητα δοκιµαστικού. 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://company.blackboard.com/contactus/index.cgi 
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Παράρτηµα Β 
 
Έκθεση αξιολόγησης BlackBoard Learning System 
 
1. Εισαγωγή 

Η παρούσα αξιολόγηση του λογισµικού Blackboard Learning System έγινε 
στα πλαίσια του Πακέτου εργασίας 1 (ΠΕ 1) "Ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών υποβοήθησης των εκπαιδευτικών διαδικασιών", υποέργο 2 για την 
συγκρότηση ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού και των αντίστοιχων 
διαδικτυακών υποδοµών για επιλεγµένα προπτυχιακά µαθήµατα των 
προγραµµάτων σπουδών των τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Πατρών. 
 
1.1. Σκοπός 

Σκοπός του παρόντος κειµένου είναι να παρουσιάσει µια σύντοµη αξιολόγηση 
του λογισµικού Blackboard Learning System από την σκοπιά του τελικού χρήστη, 
δηλαδή του διδάσκοντα ή του φοιτητή. Ενδιαφέροντα σηµεία στην διαδικασία 
αξιολόγησης αποτέλεσαν η  χρηστικότητα και η λειτουργικότητα του συστήµατος, 
η εύκολη δηλαδή χρήση του λογισµικού ακόµη και από τον πλέον αδαή χρήστη. 
 
1.2. Σηµείωση 

Για την αξιολόγηση του Blackboard συγκροτήθηκαν διδακτικές ενότητες 
µέσα στην δοκιµαστική έκδοση, η οποία παρέχεται από την εταιρία. Η δοκιµαστική 
αυτή έκδοση είναι διαθέσιµη µέσα από τον δικτυακό τόπο 
http://coursesites.blackboard.com και στην οποία επιτρέπεται η δωρεάν 
συγκρότηση διδακτικών ενοτήτων για το χρονικό διάστηµα των εξήντα (60) 
ηµερών. 

Αναλυτικότερα συγκροτήθηκαν τρία µαθήµατα εκ των όποιων στο ένα (µε 
τίτλο "Teaching in a virtual learning environment") δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα 
για τον εµπλουτισµό του µε υλικό διαφόρων τύπων, όπως π.χ. έγγραφα του 
Microsoft Word, PDF, παρουσιάσεις του Microsoft PowerPoint, αρχεία video, 
εικόνας και ήχου. Επίσης προστέθηκαν χρήστες διαφόρων κατηγοριών και εν γένει 
κατεβλήθη προσπάθεια να ερευνηθούν όλες οι δυνατότητες και οι αδυναµίες του 
λογισµικού µέσα από µια οµαλή και πλήρη λειτουργία. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η δοκιµαστική έκδοση, η οποία παρέχεται από την 
εταιρία, δεν διαθέτει ειδικούς ρόλους, π.χ. του διδάσκοντα, µε συνέπεια να 
βρίσκονται διάφορα χαρακτηριστικά αναµεµειγµένα, τα οποία δεν αντιστοιχούν  σε 
κάποια κατηγορία χρήστη. Για παράδειγµα το εργαλείο ελέγχου My grades δεν 
είναι απαραίτητο σε κάποιον διδάσκοντα. Κατά ακόλουθη συνέπεια δεν είναι 
δυνατόν να βγουν ακριβή συµπεράσµατα για την χρήση του Blackboard µε βάση 
κάποια εκπαιδευτικά κριτήρια. Αυτή η ενοποιηµένη έκδοση είναι πιθανόν επιλογή 
της εταιρίας για να δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες των δοκιµαστικών 
εκδόσεων να είναι δηµιουργοί ενός µαθήµατος και ταυτόχρονα να συµµετέχουν ως 
φοιτητές σε κάποιο άλλο. Μέσα από τις σελίδες της δοκιµαστικής έκδοσης δίνεται η 
δυνατότητα αναζήτησης και επιλογής κάποιου µαθήµατος, το οποίο έχει και αυτό 
δηµιουργηθεί για δοκιµαστική χρήση. Ταυτόχρονα σηµειώνεται ότι πολλά από τα 
χαρακτηριστικά που εµφανίζονται στην δοκιµαστική έκδοση δεν είναι διαθέσιµα 
στην κανονική έκδοση του λογισµικού. 
 
2. Blackboard Learning System 

Το Blackboard Learning System είναι µια πλατφόρµα διαδικτυακής εξ' 
αποστάσεως εκπαίδευσης. Με τον όρο διαδικτυακή εννοείται πως η λειτουργία του 
είναι βασισµένη πάνω στις τεχνολογίες του διαδικτύου (Web-based). Αυτό 
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σηµαίνει πως απαιτείται κάποιου είδους browser για την πρόσβαση του. Σύµφωνα 
µε την κατασκευάστρια εταιρία το Blackboard LS διαθέτει τρία επίπεδα 
αδειοδότησης (licensing). Το πρώτο επίπεδο (Basic) περιγράφεται ως ένα σύστηµα 
διαχείρισης εκπαιδευτικών κύκλων, ενώ τα δύο επόµενα αναφέρονται σε ευρύτερες 
ανάγκες µεγαλύτερων εκπαιδευτικών κλιµάκων, όπως για παράδειγµα η διαχείριση 
ενός εκπαιδευτικού ιδρύµατος. 
 Το λογισµικό Blackboard στοχεύει στην κάλυψη των εκπαιδευτικών 
αναγκών µέσα από µέσα σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας. Παρέχει 
δυνατότητες δηλαδή επικοινωνίας και εκπαιδευτικής αλληλεπίδρασης µεταξύ των 
φοιτητών και των διδασκόντων µέσα σε περιβάλλοντα πραγµατικού ή µη χρόνου.  
 
2.1. Έκδοση 

Η έκδοση του Blackboard Learning System που δοκιµάστηκε είναι το 
επίπεδο Basic της έκδοσης 5. Η εταιρία έχει προχωρήσει στην κυκλοφορία της 
έκδοσης 6. ∆οκιµάστηκε η έκδοση 5, γιατί ήταν η µόνη έκδοση η οποία διατίθεται 
µέχρι στιγµής από την εταιρία. 
 
2.2. Εταιρία 

Το λογισµικό Blackboard Learning System αναπτύσσεται από την εταιρία 
Blackboard Inc. µε έδρα τις Η.Π.Α.  
∆ικτυακός τόπος της εταιρίας: http://www.blackboard.com.  
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: 
http://company.blackboard.com/contactus/index.cgi 
 
3. Εισαγωγή και κεντρική σελίδα 

Η είσοδος στη δοκιµαστική έκδοση του συστήµατος γίνεται από την σελίδα 
http://coursesites.blackboard.com µε την πληκτρολόγηση ενός ονοµαστικού 
κωδικού (login) και ενός password. Με την είσοδο στο σύστηµα ο χρήστης βλέπει 
την κεντρική σελίδα. Αυτή αποτελείται από δύο κύρια τµήµατα (εικόνα 1).  

Το πρώτο βρίσκεται στο άνω µέρος της οθόνης και το οποίο πέρα από το 
λογότυπο της Blackboard απεικονίζει τρία εικονίδια. Το πρώτο είναι το Home, το 
οποίο οδηγεί στην κεντρική σελίδα της Blackboard (http://www.blackboard.com), 
το δεύτερο είναι το Help, το οποίο οδηγεί στην σελίδα παροχής υποστήριξης της 
Blackboard (http://support.blackboard.com) και το τρίτο είναι το Log out, το 
οποίο οδηγεί στην αποσύνδεση του χρήση και την έξοδο του προς την σελίδα από 
την οποία εισήχθη. Ο διαχειριστή του συστήµατος µπορεί να ορίσει τα εικονίδια 
αυτά να οδηγούν σε δικτυακούς τόπους του πανεπιστηµιακού ιδρύµατος, π.χ. το 
Home µπορεί να οδηγεί στην σελίδα του Π.Π., ενώ το λογότυπο της Blackboard 
µπορεί να αντικατασταθεί από το λογότυπο του ιδρύµατος. 

Στο δεύτερο τµήµα 
της σελίδας, το οποίο 
καταλαµβάνει και το 
µεγαλύτερο µέρος της 
οθόνης, χωρίζεται από 
δύο σελιδοδείκτες µε 
ονοµασίες My 
blackboard και 
Courses. 
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4. My Blackboard 
Η πρώτη αυτή σελίδα αποτελεί τον προσωπικό χώρο του κάθε χρήστη του 

προγράµµατος, από τον οποίο µπορεί να εποπτεύει όλη του την συµµετοχή του σε 
όλα τα µαθήµατα, αλλά και να επικοινωνεί. Αντιστοιχώντας το µε ένα πιο 
διαδεδοµένο πρόγραµµα είναι κάτι ανάλογο µε το Microsoft Outlook, µόνο που 
είναι προσαρµοσµένο στις εκπαιδευτικές ανάγκες και απαιτήσεις του 
εκπαιδευτικού ιδρύµατος. Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο όρος "My Blackboard" µπορεί 
να µετατραπεί σε οποιαδήποτε άλλον όρο, όπως για παράδειγµα "Πανεπιστήµιο 
Πατρών". Το My blackboard είναι χωρισµένο σε δύο στήλες (εικόνα 2). Η αριστερή 
στήλη περιλαµβάνει τα εργαλεία ελέγχου (tools) και την µπάρα αναζήτησης. Η 
δεξιά στήλη, η οποία καταλαµβάνει και το µεγαλύτερο µέρος, περιλαµβάνει τα 
παράθυρα µηνυµάτων των συγκεκριµένων εργαλείων. Το τµήµα αυτό καθορίζεται 
από τον χρήστη µε την ενεργοποίηση του πλήκτρου Content και έτσι µπορεί ο 
ίδιος να ορίσει τι θέλει να εµφανίζεται άµεσα στην οθόνη του. Επίσης µε το 
πλήκτρο Color ο χρήστης ορίζει τα χρώµατα τα οποία επιθυµεί να βρίσκονται στα 
πλαίσια των παραθύρων (εικόνα 2, κύκλος). Τα παράθυρα µε την σειρά τους 
µπορούν α) να εµφανιστούν σε ειδικότερο παράθυρο, β) να επεξεργασθούν, γ) να 
ελαχιστοποιηθούν ή δ) να κλειστούν.  
 

 
  
 
Τα εργαλεία ελέγχου αποτελούνται 
 Announcements 
 Calendar 
 Tasks 
 My grades 
 Send e-mail 
Εικόνα 2
από: 
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 User directory 
 Address book 
 Personal information 

 
Ειδικότερα: 
Announcements: Χώρος για την ανάγνωση και την συγγραφή ανακοινώσεων. Η 
ανάγνωση γίνεται µε βάση χρονικές υποδιαιρέσεις, π.χ. ηµέρας, εβδοµάδας, µήνα 
και έτους, αλλά και µε βάση την θεµατική κάλυψη των µηνυµάτων, π.χ. όλα, του 
ιδρύµατος, του συγκεκριµένου µαθήµατος. 
Calendar: Χώρος ηµερολογίου, όπου καταγράφονται οι υποχρεώσεις του χρήστη ή 
τα γεγονότα που πρέπει να παρακολουθήσει. Και εδώ η ανάγνωση των γεγονότων 
γίνεται µε τον ίδιο τρόπο. Το χαρακτηριστικό Quick Jump επιτρέπει την 
ανάγνωση του ηµερολογίου κατά µια συγκεκριµένη ηµεροµηνία, χωρίς να είναι 
αναγκασµένος ο χρήστης να παρακολουθήσει όλο το υπόλοιπο ηµερολογιακό του 
πρόγραµµα.  
Tasks: Χώρος που αναγράφονται και διαβάζονται οι “αποστολές”, του χρήστη. Το 
πρόσθετο στοιχείο είναι η απόδοση προτεραιότητας, π.χ. µέγιστης προτεραιότητας, 
και κατάστασης της “αποστολής”, π.χ. σε πρόοδο.  
My grades: Χώρος ανάγνωσης των βαθµών. 
Send e-mail: Χώρος για την αποστολή ηλεκτρονικών µηνυµάτων.  
User directory: Ευρετήριο χρηστών. Το ευρετήριο µπορεί να αναζητηθεί µέσω 
ονόµατος ή της διεύθυνσης του e-mail ή να επιλεγεί ο χρήστης βάση του αρχικού 
γράµµατος του ονόµατος του ή ενός αριθµού (προφανώς του µητρώου του ή αυτού 
που παίρνει κατά την εισαγωγή του στο σύστηµα). 
Address book: Χώρος για την προσθήκη στοιχείων προσώπων, που ο χρήστης 
επιθυµεί να έχει. 
Personal information: Χώρος για τις προσωπικές πληροφορίες του χρήστη. Εδώ 
µπορεί να σχηµατίσει το προφίλ του, να αλλάξει το password του, να ορίσει ένα 
CD-ROM drive από το οποίο εισαγάγει δεδοµένα, και να παραµετροποιήσει την 
εµφάνιση των προσωπικών του στοιχείων. 
 
5. Courses 

Η αρχική οθόνη της σελίδας Courses εµφανίζει τρεις στήλες (εικόνα 3). Η 
αριστερή εµφανίζει δύο µπάρες αναζήτησης, µια για αναζήτηση κύκλου µαθήµατος 
και µια για αναζήτηση στο διαδίκτυο. Στην δεύτερη µπάρα τα αποτελέσµατα 
βγαίνουν από την µηχανή αναζήτησης Google µέσα στο πλαίσιο της σελίδας του 

Εικόνα 3 
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Blackboard (εικόνα 4). Η δεύτερη στήλη (Module list) περιλαµβάνει τα µαθήµατα 
στα οποία παίρνει µέρος ο χρήστης, ενώ µε το πλήκτρο Create µπορεί να 
δηµιουργήσει ένα νέο µάθηµα. Η τρίτη στήλη (Module catalog) επιτρέπει την 
σάρωση όλων των µαθηµάτων, τα οποία γίνονται. Η µπάρα αναζήτησης υπάρχει και 
εδώ, ενώ δίνονται οι δυνατότητες προεπισκόπησης του µαθήµατος µε το πλήκτρο 
Preview και συµµετοχής µε το πλήκτρο Enroll. 
 
5.1. Module list 

Επιλέγοντας ένα εκ των µαθηµάτων, τα οποία βρίσκονται στην µεσαία στήλη 
ο χρήστης εισέρχεται στο περιβάλλον του κάθε µαθήµατος. Όλα τα µαθήµατα έχουν 
µια κοινή δοµή. Αποτελούνται από τα ίδια εργαλεία, τα οποία είναι: 
 Announcements 
 Course information 
 Staff information 
 Course documents 
 Assignments 
 Books 
 Communication 
 Chat 
 Discussion board 
 Tools 
 Resources 
 Course map 
 Control panel 

 
 

 
 
Ειδικότερα: 
Εικόνα 3
Εικόνα 4 
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Announcements: Χώρος όπου ο χρήστης διαβάζει τις ανακοινώσεις που του έχουν 
σταλεί, ανά ηµέρα, εβδοµάδα κ.ο.κ. 
Course information: Στον χώρο αυτόν µπορεί κάποιος να δει την περιγραφή του 
µαθήµατος, τους στόχους του, τις ηµεροµηνίες παράδοσης υλικού και άλλες 
πληροφορίες, οι οποίες χρειάζονται για να περιγράψουν το µάθηµα. 
Staff information: Πληροφορίες για το διδακτικό προσωπικό 
Course documents: Χώρος για διδακτικό υλικό, ποικίλων τύπων, π.χ. εικόνες, 
κείµενα, video κτλ. 
Assignments: Χώρος περιγραφής εργασιών και προβολής χρονικών προθεσµιών.  
Books: Χώρος ανάρτησης της σχετικής βιβλιογραφίας ή συναφών προς το µάθηµα 
κειµένων. 
Communication: Εδώ περιλαµβάνονται όλα τα εργαλεία επικοινωνίας, τα οποία 
είναι: Send e-mail (αποστολή ηλεκτρονικών µηνυµάτων), discussion board 
(χώρος ασύγχρονης επικοινωνίας), virtual classroom (χώρος σύγχρονης 
επικοινωνίας), roster (πρόσωπα επικοινωνίας), group pages (σελίδες οµάδων 
επικοινωνίας).  
Chat: Χώρος σύγχρονης επικοινωνίας, όπου κάποιος µπορεί να εισαχθεί στο 
Virtual Classroom ή να δει τα αρχεία των συζητήσεων. 
Discussion board: Χώρος ασύγχρονης επικοινωνίας µέσω αναρτήσεων σε χώρους 
συζητήσεων βάσει θεµάτων (forum). 
Tools: Το χαρακτηριστικό αυτό περιλαµβάνει µια σειρά από εργαλεία για την 
καλύτερη διαχείριση του µαθήµατος. Περιλαµβάνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

Digital drop box 
Edit your homepage 
Personal information 
Calendar 
Check grade 
Manual (στην κανονική έκδοση δεν υπάρχει) 
Task 
Electric Blackboard 
Address book  

Επειδή τα εργαλεία αυτά εµφανίζονται και στο Control Panel, τον χώρο 
διαχείρισης του διδάσκοντα, η παρουσίαση τους γίνεται στο κεφάλαίο αυτό 

Τα εργαλεία αυτά διατίθεται στους φοιτητές για τον έλεγχο και την 
διαχείριση του υλικού τους, αλλά και για να παρακολουθούν την πορεία τους µέσα 
στον κύκλο του µαθήµατος. 
Resources: Χαρακτηριστικό που οδηγεί τους χρήστες στο Resource center, ενός 
portal για την παροχή πληροφοριακών πηγών σχετικών µε τους κλάδους του 
χρήστη.  

Εικόνα 5 
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Course map: Ένας χάρτης του µαθήµατος, ο οποίος ανοίγει σε ένα νέο παράθυρο 
και ο οποίος δίνει µια σχηµατική απεικόνιση του. 
Control panel: Το Control panel (εικόνα 5) είναι το κυριότερο ίσως τµήµα για 
την κατασκευή ενός κύκλου µαθηµάτων. Είναι το χαρακτηριστικό εκείνο µε το 
οποίο ο χρήστης (δηλ. ο διδάσκοντας) διαχειρίζεται το µάθηµα. Εδώ αποφασίζει 
ποια µορφή θα του δώσει, αν θέλει να εισαγάγει νέους χρήστες, πως θα εισαγάγει 
εκπαιδευτικό υλικό ή νέες διδακτικές ενότητες κ.α. Στο τµήµα αυτό έχουν 
πρόσβαση µόνο το αρµόδιο προσωπικό, όπως ο διδάσκοντας, οι βοηθοί του, οι 
εξεταστές και οι διαχειριστές του συστήµατος.  
 
Περιλαµβάνει τις ακόλουθες ενότητες ενεργειών:  
Content areas 
 Announcements 
 Course information 
 Staff information 
 Course documents 
 Assignments 
 Books 
 External links 
Course tools 
 Course calendar 
 Tasks 
 Send e-mail 
 Discussion board 
 Chat 
 Digital drop box 
Course options 
 Course settings 

Course utilities 
 Course images 
 Resources 
User management 
 Add users 
 List/modify users 

Remote users 
Manage group 

Assessment 
Assessment manager 
Pool manager 
Online gradebook 
Course statistics 

Assistance 
 Online support 
 Online manual 
 Contact system administrator 
 
Ειδικότερα: 
 Content areas 

Announcements 
Προσθήκη ανακοινώσεων, όπου δίνεται το θέµα της ανακοίνωσης, 

πληκτρολογείται το κείµενο και ορίζονται οι παράµετροι και οι ηµεροµηνίες 
διάθεσης  
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Course information 
Προσθήκη και επεξεργασία πληροφοριακών τεκµηρίων του µαθήµατος, όπως 

για παράδειγµα επισκόπηση ή οι στόχοι του µαθήµατος. Μπορεί να γίνει 
επισύναψη σχετικών φακέλων και παραµετροποίηση τους, π.χ. αν επιθυµούµε να 
ανιχνεύουµε τον αριθµό των επισκέψεων. Επίσης ορίζονται οι ηµεροµηνίες 
διαθεσιµότητας. 
Staff information 

Προσθήκη ή επεξεργασία  προσωπικών στοιχείων του διδακτικού 
προσωπικού. 
Course documents 

Προσθήκη και επεξεργασία εκπαιδευτικού υλικού. Τα τεκµήρια 
εκπαιδευτικού υλικού συνοδεύονται από περιγραφή και ηµεροµηνίες 
διαθεσιµότητας. 
Assignments 

Προσθήκη εργασιών ή οµάδων εργασιών. 
Books 

Προσθήκη βιβλιογραφικού υλικού. 
External links 

Προσθήκη συνδέσµων ή οµάδων συνδέσµων. 
 
 Course tools 

Course calendar 
Προσθήκη γεγονότος στο ηµερολόγιο ανά ηµέρα ή ανά άλλη χρονική 

υποδιαίρεση 
Tasks 

Προσθήκη εργασιών και ορισµός βαθµού προτεραιότητας. Επίσης 
περιγράφεται η εργασία και ορίζεται η κατάσταση στην οποία βρίσκεται. 
Send e-mail 

Αποστολή ηλεκτρονικών µηνυµάτων. 
Discussion board 

Προσθήκη ενός forum. Επίσης µπορούν να αναζητηθούν οι σελίδες των fora. 
Chat 

Εισαγωγή στο Virtual Classroom και δυνατότητα εξέτασης των αρχείων τους. 
Digital drop box 

Αποστολή και αποδοχή υλικού. Το υλικό αυτό πρέπει πρώτα να εισαχθεί σε 
αυτή τη σελίδα και στην συνέχεια να σταλεί, π.χ. στον διδάσκοντα. Από την στιγµή 
που αποστέλλεται στον διδάσκοντα δεν µπορεί να αφαιρεθεί από την σελίδα. 
 
 Course options 

Course settings 
Περιγραφή του µαθήµατος, της διαθεσιµότητας του, της διάρκειας του και 

άλλων χαρακτηριστικών που έχουν να κάνουν µε την φύσης του µαθήµατος. 
Course utilities 

∆υνατότητα αρχειοθέτησης τµήµατος ή όλου του µαθήµατος σε µια συµβατή 
µε αναγνωρισµένα πρότυπα µορφή (IMS). 
Course images 
 ∆ιαχείριση της εικόνας των πλήκτρων του µαθήµατος και εισαγωγή εικόνας 
για το µάθηµα (banner). 
Resources 

∆υνατότητα εµφάνισης του πλήκτρου Resources, που οδηγεί στο Resource 
Center και παραµετροποίησης των συνδέσµων που επιθυµεί ο διδάσκοντας να 
εµφανίζονται σε αυτό. 
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 User management 

Add users 
 Προσθήκη χρηστών και καθορισµός των ρόλων τους. Επίσης δίνεται η 
δυνατότητα να παρακολουθήσει κάποιος συγκεκριµένος χρήστης το µάθηµα 
(enroll) ή να εισαχθούν µεγάλες οµάδες χρηστών µέσα από .txt αρχεία (batch 
create users) 
List/modify users 
 Κατάλογος χρηστών και επεξεργασία των χαρακτηριστικών τους 
Remote users 
 Αφαίρεση χρηστών από το σύστηµα. 
Manage group 
 ∆ηµιουργία οµάδων χρηστών, καθορισµός των ιδιοτήτων τους και πρόσθεση ή 
αφαίρεση χρηστών στην κάθε οµάδα. 
 

 Assessment 
Assessment manager 
 ∆ηµιουργία και διαχείριση εξετάσεων. Η εξέταση µπορεί να λάβει 
διαφορετικές µορφές ανάλογα µε το τι επιθυµεί ο διδάσκοντας και µε την φύση του 
µαθήµατος. Μπορεί να είναι δηλαδή πολλαπλή επιλογής, ελεύθερο κείµενο, 
συµπλήρωση απούσας λέξης κ.α. 
Pool manager 
Αποθήκευση ερωτήσεων για επόµενη χρήση. Οι ερωτήσεις αποθηκεύονται σε 
οµάδες ερωτήσεων, οι οποίες µπορούν να αναζητηθούν, να επεξεργασθούν ή να 
αφαιρεθούν.   
Online gradebook 

Αποστολή βαθµολογίων οι οποίες προκύπτουν από εξετάσεις. Παράλληλα 
είναι δυνατή η ανάγνωση στατιστικών ή αποτελεσµάτων κάποιου συγκεκριµένου 
φοιτητή, η ανάγνωση στατιστικών σε κάποια συγκεκριµένη εξέταση, η ανάγνωση 
και η επεξεργασία µιας καρτέλας αποτελεσµάτων και η εξαγωγή των 
αποτελεσµάτων. 
 
Course statistics 

∆ηµιουργία στατιστικών αναφορών για την χρήση του µαθήµατος. Η αναφορά 
µπορεί να περιλαµβάνει στοιχεία χρήσης του µαθήµατος, των χαρακτηριστικών 
επικοινωνίας ή ακόµη κάποιου συγκεκριµένου φοιτητή. 

 
 Assistance 

Online support 
 Παροχή βοηθείας µέσα από κάποιο δικτυακό τόπο του ιδρύµατος. 
Online manual 

Παροχή εγχειριδίου.  
Contact system administrator 

Επικοινωνία µε mail µε τον διαχειριστή συστήµατος. 
 

6. Κρίσεις 
Η αξιολόγηση του Blackboard Learning System, όπως περιγράφεται και στην 

εισαγωγή, έγινε µε άξονα την χρηστικότητα και την φιλικότητα του απέναντι στον 
τελικό χρήστη. Λαµβανοµένης υπ' όψη της διαδικτυακής φύσης του BLS τα 
κριτήρια αυτά συνοδοιπορούν µε τα κριτήρια αξιολόγησης των δικτυακών τόπων. 
Καθώς δεν ήταν δυνατή µια εργαστηριακή µέτρηση της χρηστικότητας και 
φιλικότητας του λογισµικού, η όλη εξέταση περιορίστηκε στην εφαρµογή κάποιων 
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µεθόδων "ευρετικής". Κάποιων συµπερασµάτων δηλαδή που προκύπτουν από την 
παρατήρηση της λειτουργίας του λογισµικού. Στα σηµεία στα οποία επικεντρώθηκε 
η έρευνα ήταν:  

Πλοήγηση 
Βοήθεια και η υποστήριξη 
Υποστήριξη κατά την εφαρµογή 
Έλεγχος των σφαλµάτων 
Συνέπεια 
Λειτουργικότητα 
Έλεγχος  
Οπτική διαύγεια 
Γλώσσα 
Η αξιολόγηση στηρίχθηκε στα παραπάνω κριτήρια αντί να περιγράψει απλά τις 

αδυναµίες που παρατηρήθηκαν κατά την λειτουργία του BLS. Παρατίθενται 
βέβαια παραδείγµατα τα οποία προέκυψαν από την χρήση του λογισµικού για να 
γίνουν πιο κατανοητά κάποια σηµεία. 
 
Πλοήγηση 

Η πλοήγηση µέσα στις σελίδες των µαθηµάτων είναι αρκετά καλή, χάρη στα 
διάφορά µέσα που το πρόγραµµα διαθέτει, όπως για παράδειγµα οι φάκελοι (tabs), 
τα πλήκτρα, οι σύνδεσµοι και οι εικόνες. Έµφαση πρέπει να δοθεί στην λεκτική 
µπάρα πλοήγησης, η οποία εµφανίζεται σε κάθε σελίδα, στο άνω µέρος. Οι ενεργοί 
σύνδεσµοι επιτρέπουν στον χρήστη την γρήγορη επιστροφή του σε προηγούµενες ή 
στην αρχική σελίδα, ενώ ο ανενεργός σύνδεσµος υποδεικνύει το σηµείο στο οποίο 
βρίσκεται ο χρήστης και ποια διαδροµή ακολούθησε για να φτάσει ως εκεί. Παρ' 
όλα, αυτά σε κάποια λιγοστά σηµεία το λογισµικό φαίνεται πως πάσχει στο θέµα 
της πλοήγησης. Για παράδειγµα η έξοδος από το Control panel πρέπει να γίνει 
µέσω της µπάρας πλοήγησης και όχι µέσα από κάποιο πλήκτρο στην κύρια οθόνη. 
Αυτό είναι περισσότερο όµως θέµα συνέπους σχεδιασµού του λογισµικού. 

Γενικά η κίνηση µέσα στο περιβάλλον, είναι απλή και εύκολη. Είναι όµως 
ταυτόχρονα χρονοβόρα και απαιτητική σε αριθµό κινήσεων. Το παράδειγµα της 
αποστολής ηλεκτρονικού µηνύµατος είναι ενδεικτικό. Το συγκεκριµένο 
χαρακτηριστικό µε την ενεργοποίηση του οδηγεί τον χρήστη σε µια σελίδα, όπου 
επιλέγει ένα µάθηµα από τα οποία συµµετέχει και στην συνέχεια στο περιβάλλον 
του συγκεκριµένου µαθήµατος, όπου αποστέλλει το µήνυµα, µέσω του 
συγκεκριµένου εργαλείου. Αυτό δηµιουργεί µια αλυσίδα ενεργειών, προκειµένου ο 
χρήστης να µπορέσει να κάνει µια απλή και συχνή διαδικασία. 

Ένα ακόµη παράδειγµα είναι πως µετά την υποβολή κάποιας αίτησης προς το 
σύστηµα, π.χ. µετά την εισαγωγή της περιγραφής ενός µαθήµατος, το σύστηµα, 
στέλνει αυτόµατα µια απόδειξη ότι την δέχθηκε. Ο χρήστης όµως καθυστερεί να 
επιστρέψει στην σελίδα στην οποία αρχικά βρισκόταν, δεχόµενος µια πληροφορία -
που πιθανόν δεν χρειάζεται- και αναγκαζόµενος να επιβεβαιώσει ότι την διάβασε, 
ώστε να προχωρήσει. 
 
Βοήθεια και η υποστήριξη 

Για την βοήθεια και την υποστήριξη  των χρηστών η εταιρία έχει διαθέσει τα 
αντίστοιχα για κάθε κατηγορία χρήστη εγχειρίδια τα οποία µπορούν να 
παρέχονται, τόσο εσωτερικά σε κάθε µάθηµα, στην ενότητα Tools, όσο και 
εξωτερικά των µαθηµάτων σε κάποια δικτυακή σελίδα του ιδρύµατος. Παράλληλα 
υπάρχουν και οι σχετικοί σύνδεσµοι προς τις σελίδες των διαχειριστών του 
συστήµατος, δηλαδή το πλήκτρο Help. 
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Υποστήριξη κατά την εφαρµογή 
Η υποστήριξη του λογισµικού κατά την εφαρµογή είναι ένα από τα δυνατά 

σηµεία του Blackboard. Η κάθε ενέργεια που ο χρήστης επιθυµεί να κάνει, 
εξηγείται µε σύντοµο και σαφή τρόπο. Επίσης η κάθε ενέργεια γίνεται σταδιακά, 
ακολουθώντας ο χρήστης κάποια βήµατα, ενώ ειδοποιείται άµεσα, αν κάτι το οποίο 
απαιτείται έχει παραλειφθεί ή αν κάτι έχει εισαχθεί λανθασµένα. Υπάρχουν 
κάποια σηµεία στα οποία ίσως να χρειαζόταν µεγαλύτερη καθοδήγηση, όπως για 
παράδειγµα στην εισαγωγή µεταδεδοµένων.   

 
Περιορισµός των σφαλµάτων 

Και εδώ ο περιορισµός των σφαλµάτων είναι ένα δυνατό σηµείο της λειτουργίας 
του BLS, καθώς το σύστηµα φροντίζει να εµφανίζει ελάχιστα προβλήµατα κατά την 
λειτουργία του. Κάποια προβλήµατα που έχουν αναφερθεί στα διάφορα mailing 
lists δεν επηρεάζουν την λειτουργία του, καθώς διορθώνονται αµέσως από το ίδιο 
το σύστηµα. 
 
Συνέπεια 

Ένα αρνητικό στοιχείο του σχεδιασµού του Blackboard είναι η έλλειψη 
συνεπείας στις σελίδες του. Σε µερικές περιπτώσεις η έξοδος γίνεται µέσω µιας 
επιβεβαίωσης, πατώντας ένα πλήκτρο “ΟΚ” στο τέλος της κάθε σελίδας, π.χ. στο 
ηµερολόγιο, και σε µερικές άλλες µέσω της µπάρας πλοήγησης. 

Ένα ακόµη παράδειγµα είναι πως, ενώ ζητά µεταδεδοµένα κατά την εισαγωγή 
του εκπαιδευτικού υλικού, εντούτοις αυτό στη συνέχεια δεν είναι αναζητήσιµο από 
την µηχανή αναζήτησης. 
 
Λειτουργικότητα 

Το Blackboard LS είναι ένα αρκετά λειτουργικό πρόγραµµα. Υπάρχουν όµως 
κάποια σηµεία τα οποία θα ήθελαν µεγαλύτερη επιµέλεια, ώστε να καταστούν πιο 
λειτουργικά. 

Στο χαρακτηριστικό του Ηµερολογίου (Calendar)  η προσθήκη µιας 
λειτουργίας, η οποία θα επέτρεπε την σάρωση όλων των επερχόµενων γεγονότων, 
αντί την σαρωσή τους ανά κάποια χρονική κατηγοριοποίηση, ίσως να ήταν να 
αύξανε την λειτουργικότητα του προγράµµατος 

Στην περίπτωση του χαρακτηριστικού User directory το ευρετήριο δεν 
µπορεί να σαρωθεί (browse). Εάν κάποιος δεν έχει τα ακριβή στοιχεία του χρήστη 
δεν µπορεί να τον βρει. Επίσης στον αλφαβητικό κατάλογο, όταν κάποιο γράµµα 
δεν περιέχει κάποιους χρήστες θα είναι απενεργοποιηµένο ή θα φαίνεται ενεργό; 
Ένα τέτοιο ενδεχόµενο θα αποσυντονίζει πολύ τους χρήστες. Είναι κάτι το οποίο 
δεν ήταν δυνατόν να διερευνηθεί, ώστε να δοθεί µια απάντηση. 

Η δυνατότητα διαχείρισης των µηνυµάτων σε κάθε forum είναι δυνατόν να 
προβάλλεται ή να κρύβεται ανάλογα µε την επιθυµία του χρήστη. Αυτό θα 
µπορούσε να χαρακτηρισθεί περιττό, αφού ο χρήστης καθυστερείται καθώς 
καλείται να πάρει µια απόφαση, η οποία σε άλλες περιπτώσεις είναι 
προκαθορισµένη. 

Επίσης η επιστροφή σε προηγούµενες σελίδες δεν γίνεται µε εύκολο τρόπο. 
Για παράδειγµα στη σελίδα Manage groups, αν κάποιος επιλέξει όλους τους 
χρήστες και µετά κάποιον ειδικότερα, µετά την επεξεργασία των στοιχείων του 
χρήστη, το σύστηµα δεν θα επιστρέψει στην προηγούµενη σελίδα, όπου θα 
εµφανίζονταν όλοι οι χρήστες, αλλά στην αρχική σελίδα, όπου ο χρήστης καλείται 
να επαναλάβει από την αρχή την ίδια διαδικασία για κάθε χρήστη ξεχωριστά. 
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Έλεγχος  

Ο έλεγχος του λογισµικού είναι πολύ υψηλός. Ο χρήστης έχει όλα τα 
στοιχεία ελέγχου, τα οποία απαιτούνται για την χρήση του ή για την ακύρωση και 
την επανέναρξη κάποιων λειτουργιών. Επίσης το BLS έχει υψηλό βαθµό 
αυτονοµίας, δηλαδή δεν απαιτεί την εγκατάσταση  ειδικών προγραµµάτων για την 
λειτουργία του. Θεωρείται λογικό πως για να µπορέσει κάποιος χρήστης να δει ένα 
κείµενο του Microsoft Word θα πρέπει να το έχει εγκατεστηµένο στον προσωπικό 
του υπολογιστή. Πέρα όπως αυτά του είδους τα διαδεδοµένα προγράµµατα δεν 
απαιτεί κάτι ιδιαίτερο.  

Εδώ θα σηµειωθεί ένα θέµα το οποίο αναφέρεται στην γενικότερη λειτουργία 
του BLS και όχι στην απόδοση του. Ένα από τα προβλήµατα που αναφέρονται στην 
χρήση του συγκεκριµένου προγράµµατος είναι η απουσία ενός χαρακτηριστικού 
διαχείρισης εκπαιδευτικού υλικού (content management) σε έναν κοινό για τους 
διδάσκοντες χώρο (content repository). Την απουσία αυτού του χαρακτηριστικού η 
εταιρία προσπάθησε να το καλύψει µε την δηµιουργία του Resource Center, ενός 
portal όπου παρατίθενται πηγές για διάφορα γνωστικά αντικείµενα. Η απουσία 
αυτού του χαρακτηριστικού όµως δεν καλύπτεται, γιατί το Resource Center 
αποτελεί µια εξωτερική παρέµβαση από την εταιρία, δίχως να δίνει λύση στο θέµα 
του διαµοιρασµού εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο έχει δηµιουργηθεί από 
καθηγητές ή οµάδες χρηστών στα πλαίσια του πανεπιστηµίου. 
 
Οπτική διαύγεια 

Η όλη εικόνα του προγράµµατος κρίνεται πολύ επαγγελµατική. Η σελίδα και 
τα εργαλεία του My Blackboard είναι αρκετά φιλικά προς τον χρήστη, κυρίως 
γιατί χρήστες, που είναι εξοικειωµένοι µε το διαδίκτυο, έχουν συναντήσει αυτή 
την διάταξη οθόνης σε αρκετούς άλλους δηµοφιλείς δικτυακούς τόπους, όπως π.χ. 
το Yahoo! Mail. Πρόκειται για έναν απλό σχεδιασµό, ο οποίος επιτρέπει την 
διαυγή θέαση του. Η επαφή του χρήστη µε το πρόγραµµα γίνεται εύκολα, λόγω του 
πολύ καλού σχεδιασµού της κάθε οθόνης ξεχωριστά, π.χ. δεν υπάρχουν µακριές 
οθόνες, στις οποίες ο χρήστης είναι αναγκασµένος να κυλά διαρκώς προς τα κάτω, 
του καλού σχεδιασµού των εικονιδίων, της επιλογής κατάλληλων χρωµάτων και 
άλλων µικρών γραφιστικών λεπτοµερειών. 
 
Γλώσσα 

 Η γλώσσα που χρησιµοποιείται από το λογισµικό κρίνεται απλή και πολύ 
κατανοητή στον χρήστη. ∆εν χρησιµοποιούνται δύσκολοι ή µη κατανοητοί όροι, οι 
οποίοι θα προκαλούσαν σύγχυση στο χρήστη. Επίσης η γλώσσα χρησιµοποιείται µε 
συνέπεια σε ολόκληρο το λογισµικό και δεν παρατηρούνται ανακολουθίες χρήσης 
λεκτικών όρων. 

 
Συµπέρασµα 

Παρ’ όλη την πληθώρα χαρακτηριστικών του το BLS θεωρείται ότι δεν είναι 
αρκετά χρηστικό και αυτό γιατί υποστηρίζει την χρηστικότητα µόνο από την 
άποψη των φοιτητών. Οι κατηγορίες χρηστών των διδασκόντων και των 
διαχειριστών συστήµατος δεν επωφελούνται από τα χαρακτηριστικά αυτά, 
αντιθέτως δυσχεραίνουν την εύχρηστη λειτουργία του. Το BLS κρίνεται και σε 
συνάρτηση µε την εισαγωγή του συστήµατος για πρώτη φόρα στον χώρο του 
Πανεπιστηµίου. Ο βαθµός χρηστικότητας του δεν είναι ο µέγιστος δυνατός για να 
εγγυηθεί την αποδοχή του συστήµατος, αλλά και της εν γένει διαδικασίας. 
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