Τα blog της εκπαίδευσης

SchoolPress v1.2

Εγκατάσταση του SchoolPress v1.2
http://users.ioa.sch.gr/cbitsis/schoolpress

Α. Bοηθητικό λογισμικό
●

7-zip ( http://www.7-zip.org )

●

FileZilla ( http://filezilla-project.org )

●

Web Browser Firefox ( http://www.mozilla-europe.org/el/products/firefox/ )

●

Text Editor PSPad ( http://www.pspad.com/en/ )

Β. Οδηγίες εγκατάστασης
1. Κατεβάστε το αρχείο schoolpress-12.zip από το
http://users.ioa.sch.gr/cbitsis/schoolpress και αποθηκεύστε το στον σκληρό δίσκο του
υπολογιστή σας.
2. Αποσυμπιέστε με το πρόγραμμα 7-zip το schoolpress-12.zip σε έναν φάκελο (π.χ.
schoolpress-12). Μέσα στον φάκελο schoolpress-12 θα βρείτε τον υποφάκελο
schoolpress ο οποίος περιέχει τα αρχεία του συστήματος.
3. Με τον web browser συνδεθείτε στο Π.Σ.Δ. (www.sch.gr) με τα στοιχεία (όνομα χρήστη
& κωδικός χρήστη) του λογαριασμού σας.
●

Πηγαίνετε στο mySch ---> Ο δικτυακός μου τόπος --> Στοιχεία δικτυακού
τόπου και βάσης δεδομένων

●

Σημειώστε τα παρακάτω στοιχεία:
➔

Διεύθυνση δικτυακού τόπου

➔

Απόλυτο path δικτυακού τόπου

➔

Διακομιστής Δημοσίευσης Ιστοσελίδων

➔

Όνομα χρήστη της βάσης δεδομένων

➔

Κωδικός πρόσβασης MySQL

➔

Όνομα βάσης δεδομένων
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4. Ανοίγετε με έναν text editor το αρχείο wp-config.php που βρίσκεται στον υποφάκελο
schoolpress και συμπληρώνετε τα παρακάτω στοιχεία:
●

Όνομα χρήστη της βάσης δεδομένων

●

Κωδικός πρόσβασης MySQL

●

Όνομα βάσης δεδομένων

●

Απόλυτο path δικτυακού τόπου

Αρχείο wp-config-sample.php
------------------------------------------.....
.....
define('DB_NAME', 'γράψτε εδώ το όνομα της βάσης δεδομένων');
define('DB_USER', 'γράψτε εδώ το όνομα χρήστη της βάσης δεδομένων');
define('DB_PASSWORD', 'γράψτε εδώ τον κωδικό πρόσβασης MySQL');
define('ABSPATH', 'γράψτε εδώ το απόλυτο path του δικτυακού τόπου'.'/');
.....
.....
-------------------------------------------

5. Με την χρήση του προγράμματος FileZilla (ftp client) ανεβάστε τα αρχεία του φακέλου
schoolpress στον χώρο που έχετε στον διακομιστή σελίδων (web server) του Π.Σ.Δ.
●

Συνδεθείτε στον διακομιστή

●

Διαγράψτε όλα τα αρχεία που ήδη υπάρχουν στον χώρο σας.

●

Ανεβάστε όλα τα αρχεία του τοπικού φακέλου schoolpress στον χώρο σας στον
διακομιστή.

●

Αλλάξτε τα permissions των παρακάτω φακέλων σε 777 (drwxrwxrwx)
➔

wp-content/uploads/

➔

wp-content/uploads/wppa

➔

wp-content/uploads/wppa/thumbs

➔

wp-content/uploads/video
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6. Με χρήση του web browser εκτελέστε το script εγκατάστασης /wp-admin/install.php
Αν ο δικτυακός σας τόπος είναι π.χ. ο http://gym-mous-ioann.ioa.sch.gr/ τότε η
διεύθυνση του script εγκατάστασης θα είναι http://gym-mous-ioann.ioa.sch.gr/wpadmin/install.php
●

Συμπληρώστε τον τίτλο του blog και το email σας στο Π.Σ.Δ.

●

Πατήστε το κουμπί “Εγκατάσταση”

●

Σημειώστε τον κωδικό που δημιούργησε το σύστημα και πατήστε κλικ
στο wp-login.php

●

Στη σελίδα σύνδεσης που θα εμφανιστεί συμπληρώστε σαν όνομα χρήστη το
admin και σαν κωδικό τον κωδικό που σημειώσατε.

●

Πατήστε το κουμπί “Σύνδεση” για να βρεθείτε στο περιβάλλον διαχείρισης του blog
σας.

●

Πηγαίνετε στο “Χρήστες ---> Το προφίλ σας”

●

Στην περιοχή “Ενημερώστε τον κωδικό σας” γράψτε τον νέο κωδικό σας 2 φορές
και πατήστε το κουμπί “Ενημέρωση προφίλ”.

●

Στη συνέχεια πηγαίνετε στο “Πρόσθετα” και ενεργοποιήστε όλες τις πρόσθετες
λειτουργίες κάνοντας κλικ στο ενεργοποίηση που βρίσκεται δίπλα από κάθε
πρόσθετη λειτουργία. Οι πρόσθετες λειτουργίες που θα ενεργοποιήσετε είναι:

●

➔

Disable WordPress Core Update

➔

Disable WordPress Plugin Updates

➔

EditorMonkey

➔

Flash Video Player

➔

Greeklish permalinks

➔

ShiftThis | Order Pages

➔

StatPress

➔

WP-phpMyAdmin

➔

WP-Print

➔

WP Photo Album

Τέλος πατήστε το αποσύνδεση που βρίσκεται στην πάνω δεξιά γωνία του
περιβάλλοντος διαχείρισης.

7. Για να δείτε το blog σας πληκτρολογήστε τη διεύθυνση δικτυακού τόπου σας (π.χ.
http://gym-mous-ioann.ioa.sch.gr/ )
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Γ. Εικόνα στην επικεφαλίδα
Αν θέλετε να βάλετε κάποια φωτογραφία στην κεφαλίδα του Default Theme τότε θα πρέπει να
χρησιμοποιήσετε κάποιο από τα προγράμματα επεξεργασίας φωτογραφίας (π.χ. GIMP,
PhotoShop) και να κάνετε τα παρακάτω:
●

Να ορίσετε το μέγεθος της φωτογραφίας σε 724 x 183 (pixels)

●

Να τοποθετήσετε τη φωτογραφία στην εικόνα schoolpressheader.jpg που βρίσκεται
στο φάκελο wp-content\themes\default\images\

●

Να αποθηκεύσετε την νέα εικόνα schoolpressheader.jpg

Τέλος θα πρέπει να ανεβάσετε το αρχείο schoolpressheader.jpg στο διακομιστή στη θέση
wp-content\themes\default\images\

Καλωσήρθατε στον ψηφιακό πλανήτη!
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