
Τα blog της εκπαίδευσης SchoolPress v1.2

 Αναβάθμιση SchoolPress
(από έκδοση 1.0 ή 1.1 σε 1.2)

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-upgrade.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-upgrade.zip σε έναν 

φάκελο (π.χ. schoolpress-12-upgrade). Μέσα στον φάκελο schoolpress-12-upgrade θα 

βρείτε τον υποφάκελο schoolpress ο οποίος περιέχει τα αρχεία του συστήματος.

3. Συνδεθείτε στο περιβάλλον διαχείρισης του δικτυακού σας τόπου και πηγαίνετε στα 

“Πρόσθετα”
4. Απενεργοποιήστε ΟΛΑ τα πρόσθετα ένα προς ένα κάνοντας κλικ στη λέξη 

απενεργοποίηση που βρίσκεται δίπλα από κάθε πρόσθετη λειτουργία.

5. Πατήστε το αποσύνδεση που βρίσκεται στην πάνω δεξιά γωνία του περιβάλλοντος 

διαχείρισης.

6. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για κάθε ενδεχόμενο κρατήστε Backup των αρχείων και της βάσης 

δεδομένων πριν το ανέβασμα των νέων αρχείων. Η διαδικασία Backup περιγράφεται 

στο SchoolPress-Backup-Guide.pdf

7. 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.

Κατά το ανέβασμα επιλέξτε την επιλογή αντικατάστασης όλων των υπαρχόντων 

αρχείων από τα νέα.

8. Συνδεθείτε στο περιβάλλον διαχείρισης του blog σας και πηγαίνετε στο “Πίνακας 
Ελέγχου”. Ελέγξτε την εμφάνιση του SchoolPress v1.2 στο τέλος της σελίδας. Αυτό 

δηλώνει πως η αναβάθμιση έχει ολοκληρωθεί
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5. Στη συνέχεια πηγαίνετε στην επιλογή “Πρόσθετα” και ενεργοποιήστε όλες τις 

πρόσθετες λειτουργίες κάνοντας κλικ στη λέξη 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

6. Κάνετε κλικ στο Πίνακας Ελέγχου ---> StatPress ---> StatPressUpdate
7. Τέλος πατήστε το αποσύνδεση που βρίσκεται στην πάνω δεξιά γωνία του 

περιβάλλοντος διαχείρισης.

Καλωσήρθατε στον ψηφιακό πλανήτη!
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