
Guidelines for Using the LockDown 
Browser - Blackboard 

___________________________________________________________________ 

 

Οδηγίες τελικής εξέτασης 

• Μετακινηθείτε σε ένα ήσυχο δωμάτιο. 

• Για την εξέταση μπορείς να χρησιμοποιήσεις είτε υπολογιστή είτε iPad, επάνω στο οποίο θα 
πρέπει να εγκαταστήσεις το λογισμικό Respondus LockDown Browser.  

• Θα πρέπει να απομακρύνεις οτιδήποτε υπάρχει επάνω στο γραφείο, τραπέζι, και γενικά στον 
χώρο εργασίας σου όπου θα τοποθετήσεις τον υπολογιστή σου. Μπορείς να έχεις μαζί σου ένα 
μπουκάλι νερό σε περίπτωση που το χρειαστείς. 

• Δεν επιτρέπονται τα καπέλα, οι κουκούλες, και γενικά οτιδήποτε καλύπτει το κεφάλι (εξαιρείται 
οτιδήποτε εξυπηρετεί θρησκευτικό σκοπό). Τα μακριά μαλλιά δεν πρέπει να καλύπτουν το 
πρόσωπο. 

• Φροντίστε να υπάρχει ικανοποιητικός φωτισμός στον χώρο σας έτσι ώστε φαίνεται καθαρά το 
πρόσωπο σας. Οποιεσδήποτε πηγές φωτισμού συστήνεται να τοποθετούνται μπροστά σας ή στο 
πλάι. 

• Δεν επιτρέπεται να φύγετε από τη θέση σας. 

• Πρέπει να έχετε μαζί σας την Πανεπιστημιακή σας ταυτότητα.  

• Σε περίπτωση που χρειάζεται να επισυνάψετε χειρόγραφα έγγραφα σαν απάντηση σε ερωτήσεις 
της εξέτασης σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Adobe Scan το οποίο είναι διαθέσιμο και σε 
iOS αλλά και σε Android συσκευές. Το λογισμικό αυτό σας επιτρέπει να βγάζετε φωτογραφία τις 
χειρόγραφες απαντήσεις σας και τις μετατρέπει αυτόματα σε PDF μορφή. Το PDF αρχείο 
μπορείτε να το ανεβάσετε στο χώρο που θα δημιουργήσει ο καθηγητής σας για ακριβώς αυτό 
τον σκοπό. 

 

Τεχνικές προδιαγραφές 

• Κάμερα / μικρόφωνο – Εάν δεν έχετε κάμερα ή μικρόφωνο στον υπολογιστή σας, ή αυτά δεν είναι 
σε λειτουργήσιμη κατάσταση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό Epocam (ή το iVCam) 
το οποίο επιτρέπει να χρησιμοποιηθεί η κάμερα και το μικρόφωνο του κινητού σας τηλεφώνου 
σαν κάμερα και μικρόφωνο για τον υπολογιστή σας. Πηγαίνετε στη σελίδα 5 (ή στη σελίδα 8) για 
οδηγίες. 

• Σύνδεση στο διαδίκτυο. 

• Κατεβάστε και εγκαταστήστε το λογισμικό Respondus LockDown Browser στον υπολογιστή σας.  
Για υπολογιστές, θα βρείτε τον ανάλογο σύνδεσμο μέσα στην σελίδα του μαθήματος σας όταν 
προσπαθήσετε να ξεκινήσετε την εξέτασή σας (βλέπε πιο κάτω για οδηγίες). 
Μην προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε το Respondus LockDown Browser από άλλες πηγές καθώς 
δεν θα λειτουργήσει. 
Για iPad, θα πρέπει να το κατεβάσετε από το AppStore της Apple. Όπως δηλαδή και όλα τα 
υπόλοιπα λογισμικά. 
Προτιμήστε να χρησιμοποιήσετε το Internet Explorer ή το Microsoft Edge. 



Βήματα πριν την εξέταση 
Before your official exam, test your computer setup with the “Mock Quiz” created by your 
instructors. 

a. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας 
b. Χρησιμοποιήστε το κανονικό σας πρόγραμμα περιήγησης (browser) 
c. Πηγαίνετε στη σελίδα https://myeuclogin.euc.ac.cy  
d. Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το πανεπιστημιακό σας email και τον κωδικό σας. 
e. Μπείτε στο Blackboard χρησιμοποιώντας το κανονικό σας πρόγραμμα περιήγησης, 

ΌΧΙ το LockDown Browser 

 
f. Τερματίστε τη λειτουργία όλων των προγραμμάτων / λογισμικών του υπολογιστή σας. 

Ιδίως εκείνα που είναι πιο πιθανό να σας εμφανίσουν ειδοποιήσεις κατά τη διάρκεια της 
εξέτασης. 
 

g. Πατήστε επάνω στη εξέταση για να ξεκινήσετε. Εάν η εξέταση δεν είναι ορατή 
επικοινωνήστε με τον καθηγητή σας. 

 
 

https://myeuclogin.euc.ac.cy/


h. Πατήστε τον σύνδεσμο για να κατεβάσετε το πρόγραμμα περιήγησης LockDown 
Browser και εγκαταστήστε το στον υπολογιστή σας. Αυτό χρειάζεται να γίνει μόνο μια 
φορά. 
Για συσκευές iPad, το πρόγραμμα περιήγησης θα πρέπει να κατεβεί και να εγκατασταθεί 
από το AppStore της Apple. 
 

 
 
 
 
 

i. Πατήστε το κουμπί “Install Now” για να κατεβάσετε το πρόγραμμα περιήγησης. 

 
 

j. Πατήστε στο “Start attempt ” για να ξεκινήσετε την εξέταση. 



 
 

k. Το πρόγραμμα περιήγησης LockDown browser θα ανοίξει. 
l. Ακολουθήστε τα βήματα της διαδικασίας επαλήθευσης. 

 
 
 
 
 
 



• Σε περίπτωση που δεν έχετε κάμερα ή/και μικρόφωνο, ακολουθήστε τις πιο κάτω 
οδηγίες. 

 
Εγκατάσταση και Χρήση του λογισμικού Epocam 
Εγκατάσταση στον Υπολογιστή 
1. Πηγαίνετε στην ιστοσελίδα https://kinoni.com 
2. Πατήστε στο “Get started now” 

 
3. Πηγαίνετε στο σημείο που λέει “Download and install our computer drivers” και 

κατεβάστε το λογισμικό στον υπολογιστή σας. Εάν έχετε Windows πατήστε το 
“Download Windows drivers”, ενώ εάν έχετε Mac πατήστε στο “Download 
macOS drivers” 

 
 
 
 

https://kinoni.com/


4. Εγκαταστήστε στον υπολογιστή σας το πρόγραμμα που έχετε κατεβάσει. 
5. Ξεκινήστε το λογισμικό “EpoCam Viewer” στον υπολογιστή σας. 
6. Θα ανοίξει ένα κενό παράθυρο στον υπολογιστή σας. Αυτό σημαίνει πως τώρα ο 

υπολογιστής σας περιμένει να συνδεθεί με το κινητό σας. 
 

Εγκατάσταση του λογισμικού Epocam στο τηλέφωνο σας 
1. Πηγαίνετε στο AppStore εάν έχετε iPhone ή στο Google play εάν έχετε τηλέφωνο 

Android 
2. Ψάξτε και κατεβάστε το λογισμικό Epocam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Ανοίξτε το Epocam στο τηλέφωνο σας. 
4. Επιτρέψτε στο λογισμικό να χρησιμοποιήσει την κάμερα και το μικρόφωνο του 

κινητού τηλεφώνου. 

 
 

5. Μέσα στο κενό παράθυρο που είχε ανοίξει προηγουμένως στον υπολογιστή 
σας, πρέπει τώρα να φαίνεται οτιδήποτε καταγράφετε εσείς με την χρήση της 
κάμερας του κινητού σας τηλεφώνου. 

 
 

6. Μπορείτε να κλείσετε το παράθυρο που άνοιξε στον υπολογιστή σας. ΑΦΉΣΤΕ 
ΟΜΩΣ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΝΑ ΤΡΈΧΕΙ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΑΣ. 

7. Ξεκινήστε την εξέταση σας κανονικά. Τώρα το τηλέφωνο σας θα 
χρησιμοποιείται σαν κάμερα για τον υπολογιστή σας. 

8. Φροντίστε να έχετε αρκετή μπαταρία στο κινητό σας τηλέφωνο ή αφήστε το 
συνδεδεμένο με τον φορτιστή. 

 
 



Εγκατάσταση και χρήση του λογισμικού ivCam 
Εγκατάσταση στον Υπολογιστή 
 
1. Πηγαίνετε στη ιστοσελίδα https://www.e2esoft.com/ivcam/ 
2. Πατήστε στο “Download for Windows” 

 
 
3. Εγκαταστήστε το λογισμικό iVCam στον υπολογιστή σας. 
4. Ανοίξτε το λογισμικό iVCam στον υπολογιστή σας. 
5. Θα ανοίξει ένα κενό παράθυρο στον υπολογιστή σας. Αυτό σημαίνει πως τώρα ο 

υπολογιστής σας περιμένει να συνδεθεί με το κινητό σας. 

 
 

https://www.e2esoft.com/ivcam/


Εγκατάσταση του λογισμικού iVCam στο τηλέφωνο σας 
1. Πηγαίνετε στο AppStore εάν έχετε iPhone ή στο Google play εάν έχετε τηλέφωνο 

Android 
2. Ψάξτε και κατεβάστε το λογισμικό iVCam 

 
 
3. Ανοίξτε το iVCam στο τηλέφωνο σας. 
4. Επιτρέψτε στο λογισμικό να χρησιμοποιήσει την κάμερα και το μικρόφωνο του 

κινητού τηλεφώνου. 

 



 
 

 
 
5. Μέσα στο κενό παράθυρο που είχε ανοίξει προηγουμένως στον υπολογιστή 

σας, πρέπει τώρα να φαίνεται οτιδήποτε καταγράφετε εσείς με την χρήση της 
κάμερας του κινητού σας τηλεφώνου. 

 

 
 
6. Μπορείτε να κλείσετε το παράθυρο που άνοιξε στον υπολογιστή σας. ΑΦΉΣΤΕ 

ΟΜΩΣ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΝΑ ΤΡΈΧΕΙ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΑΣ. 
7. Ξεκινήστε την εξέταση σας κανονικά. Τώρα το τηλέφωνο σας θα 

χρησιμοποιείται σαν κάμερα για τον υπολογιστή σας. 
8. Φροντίστε να έχετε αρκετή μπαταρία στο κινητό σας τηλέφωνο ή αφήστε το 

συνδεδεμένο με τον φορτιστή. 


