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1 Δηζαγσγή 

Μέζσ ηεο ππεξεζίεο «Δθπαηδεπηηθέο Κνηλόηεηεο & Ιζηνιόγηα» ηνπ ΠΓ 

http://blogs.sch.gr δίλεηαη ε δπλαηόηεηα θνηλσληθήο δηθηύσζεο κε ηελ δεκηνπξγία 

θνηλνηήησλ αιιά θαη πξνζσπηθνύ ηζηνινγίνπ ζε όια ηα κέιε ηνπ Παλειιήληνπ 

ρνιηθνύ Γηθηύνπ (ΠΓ). 

 

Σν παξόλ εγρεηξίδην αθνξά ζην θνκκάηη ηεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο κέζσ ηεο 

ππεξεζίαο απηήο.  

 

 

Εικόνα 1: Πρώηη ζελίδα http://blogs.sch.gr/ 

http://blogs.sch.gr/
http://blogs.sch.gr/
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2 Υαξαθηεξηζηηθά ηεο ππεξεζίαο θνηλσληθήο δηθηύσζεο  ηνπ 

http://blogs.sch.gr  

Η παξνύζα έθδνζε ηεο ππεξεζίαο http://blogs.sch.gr ρξεζηκνπνηεί ηελ 

πιαηθόξκα wordpress 3.0.1 (http://www.wordpress.org) ζε ζπλδπαζκό κε ην 

buddypress 1.2.5.2 (http://www.buddypress.org) πνπ ηεο πξνζδίδεη ηα εμήο 

ραξαθηεξηζηηθά: 

 Δθηεηακέλν πξνθίι: Δπηηξέπεη ηε δεκηνπξγία επηπιένλ πεδίσλ γηα ην 

πξνθίι θάζε κέινπο. Σα κέιε επηιέγνπλ πνηεο πιεξνθνξίεο ζα 

κνηξαζηνύλ κε ηελ θνηλόηεηα.  

 Πξνζσπηθά Μελύκαηα: Δπηηξέπεη ζηα κέιε λα επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο 

απεπζείαο. 

 Φίινη: Σα κέιε κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ ιίζηεο ησλ θίισλ ηνπο, όπσο 

ζην Facebook θαη ην Ning. 

 Οκάδεο: Σα κέιε κπνξνύλ λα δεκηνπξγνύλ νκάδεο (ηδησηηθέο, δεκόζηεο, 

θξπθέο) γηα λα ζπδεηνύλ θαη λα κνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο θαη αξρεία γηα 

ζεκαηηθέο ελόηεηεο πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ.  

 Ρνή δξαζηεξηνηήησλ: Παξνπζηάδεη ηε δξαζηεξηόηεηα θάζε κέινπο (π.ρ. 

λένη θίινη, λέεο αλαξηήζεηο, λέα ζρόιηα, λέα θνηλόηεηα θιπ), ηε 

δξαζηεξηόηεηα θάζε νκάδαο όπσο θαη ηε ζπλνιηθή δξαζηεξηόηεηα όινπ 

ηνπ δηθηύνπ.  

 Παξνπζίαζε δξαζηεξηόηεηαο ηζηνινγίσλ: παξνπζηάδεη ηε δξαζηεξηόηεηα 

πθηζηάκελσλ ηζηνινγίσλ (π.ρ. αλαξηήζεηο, ζρόιηα) θαη ηε δεκηνπξγία 

λέσλ ηζηνινγίσλ, ζε νιόθιεξν ην δίθηπν.  

 πδεηήζεηο: Δπηηξέπεη ζηηο νκάδεο λα δεκηνπξγνύλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη 

ην δηθό ηνπο ρώξν ζπδήηεζεο. 

http://blogs.sch.gr/
http://www.buddypress.org/
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3 Βαζηθέο ιεηηνπξγίεο  

3.1 ύλδεζε ζηελ ππεξεζία http://blogs.sch.gr 

Γηα λα ζπλδεζείηε θαη λα έρεηε πξόζβαζε ζηηο ππεξεζίεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο 

αιιά θαη ζηελ δηαρείξηζε ηνπ Ιζηνινγίνπ ε δηαδηθαζία είλαη ε εμήο (Δηθόλα 2): 

1. Αλνίμηε κέζσ θπιινκεηξεηή Ιζηνύ (web browser) ηελ ζειίδα 

http://blogs.sch.gr  

2. Παηήζηε πάλσ ζε έλα : 

 είηε ζην ύλδεζε ζην επάλσ κέξνο ηεο ζειίδαο 

 είηε ζηελ πεξηνρή ύλδεζε  ηνπ δεμηνύ κελνύ δώζηε ηα ζηνηρεία πνπ 

έρεηε ζην ΠΓ 

 

 
Εικόνα 2: Αρτική ζελίδα ηοσ blogs.sch.gr 

Γώζηε ην όλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο πνπ δηαζέηεηε ζην ΠΓ ζηα 

αληίζηνηρα πιαίζηα θαη παηήζηε ην θνπκπί ύλδεζε. 

http://blogs.sch.gr/
http://blogs.sch.gr/
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Εικόνα 3: Αρτική ζελίδα διατείριζης λογαριαζμού 

ηε αξρηθή ζειίδα κεηά ηελ ζύλδεζε ζαο (Δηθόλα 3) κπνξείηε, από ην κελνύ ζην 

επάλσ κέξνο θαη επηιέγνληαο: 

1. Ο Λνγαξηαζκόο κνπ, λα αιιάμεηε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ ινγαξηαζκνύ ζαο, λα  

επεμεξγαζηείηε ην πξνθίι ζαο, λα δείηε ηα κελύκαηά ζαο, λα δείηε ηνπο 

θίινπο ζαο ή λέα αηηήκαηα θηιίαο, ηηο νκάδεο πνπ έρεηε εγγξαθεί θαη λέεο 

πξνζθιήζεηο. 

2. Σα Ιζηνιόγηα κνπ, λα κεηαβείηε ζην πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο ηνπ 

ηζηνινγίνπ ζαο 

3. Δηδνπνηήζεηο, λα δείηε εθθξεκή αηηήκαηα γηα θηιία, εγγξαθή ζε νκάδεο 

θιπ. 

 

3.2 Απνζύλδεζε από ηελ ππεξεζία http://blogs.sch.gr 

Γηα λα απνζπλδεζείηε από ηελ ππεξεζία έρεηε ηηο εμήο επηινγέο: 

 Από ηελ κπάξα δηαρείξηζεο ζην πάλσ κέξνο επηιέμηε «Ο 

Λνγαξηαζκόο κνπ»  «Απνζύλδεζε». 

Δίηε  

 ηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ http://blogs.sch.gr θαη ζηελ πεξηνρή «ύλδεζε» 

παηήζηε ηνλ ζύλδεζκν «Απνζύλδεζε». 

 

3.3 Κάλνληαο λένπο θίινπο  

Αθνύ ζπλδεζείηε ζην http://blogs.sch.gr ζηελ ηζηνζειίδα Μέιε (Δηθόλα 4) 

κπνξείηε λα δείηε ζηνλ Καηάινγν κειώλ (Δηθόλα 4-2)  όια ηα κέιε ηνπ ΠΓ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ππεξεζία θαη θάλεηε θάπνηα από απηά Φίινπο ζαο (3).  

Γηα λα ην θάλεηε απηό αθνινπζήζηε ηα εμήο βήκαηα: 

http://blogs.sch.gr/
http://blogs.sch.gr/
http://blogs.sch.gr/
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1. Αλαδεηήζηε ην άηνκν πνπ ςάρλεηε βάδνληαο ην όλνκα ή κέξνο ηνπ 

νλόκαηνο ρξήζηε πνπ έρεη ζην ΠΓ ζην πεδίν «Αλαδήηεζε» (4) θαη αλ 

ηαμηλνκήζεηε ηηο εγγξαθέο κε βάζε ηελ Σειεπηαία Δλέξγεηα, ηηο Νέεο 
εγγξαθέο ή Αιθαβεηηθά (5). 

2. Αθνύ εληνπίζεηε ην άηνκν από ηηο ζειίδεο πνπ ζαο εκθαλίδεη (6) παηήζηε 

ην θνπκπί «Πξνζζήθε ζηνπο θίινπο » (7) . 

3. Σν άηνκν πνπ έρεηε επηιέμεη ζα ιάβεη έλα αίηεκα θηιίαο (κέζσ email άιια 

θαη ζηελ πεξηνρή «Δηδνπνηήζεηο» ηεο κπάξαο δηαρείξηζεο θαη αθνύ ην 

απνδερηεί ζα εκθαλίδεηαη ζηελ ιίζηα ησλ θίισλ ζαο. 

 

 
Εικόνα 4:  Μέλη 

 

Πξηλ θάλεηε θάπνηνλ θίιν θαιό είλαη λα «ξίμεηε» κηα καηηά ζην «Πξνθίι»  ηνπ 

παηώληαο πάλσ ζην όλνκα ηνπ. Γηα θάζε κέινο εκθαλίδνληαη ηα εμήο ζηνηρεία: 

ηα ηζηνιόγηα ηνπ, νη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ, νη θίινη θαη ηηο νκάδεο ζηηο νπνίεο 

αλήθεη (Δηθόλα 5).  Δπηπιένλ κπνξείηε λα δείηε πξηλ πόζε ώξα ήηαλ 

ζπλδεδεκέλνο (3) θαη λα ηνλ πξνζζέζεηε ζηνπο θίινπο ζαο (4). 
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Εικόνα 5: Προθίλ μέλοσς 

 

3.3.1 Απνζηνιή πξνζσπηθνύ κελύκαηνο 

Γηα λα απνζηείιεηε έλα πξνζσπηθό κήλπκα ζε θάπνην κέινο παηάηε ζην θνπκπί 

«Απνζηνιή Πξνζσπηθνύ Μελύκαηνο» (Δηθόλα 5-6). Από ηελ νζόλε απνζηνιήο 

κελύκαηνο νξίδεηε ηνλ/ηνπο παξαιήπηεο, δίλνληαο ην όλνκα ρξήζηε πνπ έρεη 

ηνπ ΠΓ (κπνξεί λα είλαη πεξηζζόηεξνη ηνπ ελόο), ην ζέκα θαη ην πεξηερόκελν ηνπ 

κελύκαηνο. ηε ζπλέρεηα ην κέινο πνπ έρεη δερζεί ην κήλπκα ιακβάλεη 

εηδνπνίεζε κέζσ email θαη βιέπεη παξάιιεια ηελ εηδνπνίεζε ζηελ κπάξα 

δηαρείξηζεο ζηελ ελόηεηα “Δηδνπνηήζεηο”.  

 

3.3.2 Αλαθέξεηε ζε έλα ρξήζηε 

Η επηινγή Αλαθέξεηε απηό ηνλ ρξήζηε ζηέιλεη έλα κήλπκα κε ηα ζρόιηα ζαο γηα 

ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε πνπ κπνξνύλ λα δνπλ όινη (Δηθόλα 5-5). Καηά ηε 

δεκνζίεπζε πεξηερνκέλνπ ζε επίπεδν νκάδαο ε ζην πξνθίι ηνπ ην κέινο 

απεπζύλεηαη ζε έλα άιιν κε ην κνξθόηππν @onoma_melous (Δηθόλα 6) θαη ην 

κήλπκα πνπ επηζπκεί λα αλαξηήζεη. Σόηε ην κέινο ζην νπνίν έρεη απεπζπλζεί ν 

πξώηνο ιακβάλεη εηδνπνίεζε κέζσ email ελώ παξάιιεια εκθαλίδεηαη ε 

εηδνπνίεζε ζηηο επηινγέο ηνπ πξνθίι ηνπ, ζηελ ελόηεηα «εηδνπνηήζεηο». 
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Εικόνα 6: Αναθέρεηε κάποιο τρήζηη 

 

3.4 Οκάδεο 

Μέζα από ηελ ζειίδα Οκάδεο (Δηθόλα 7) κπνξείηε λα δείηε «Όιεο ηηο Οκάδεο» 

πνπ ππάξρνπλ ζην http://blogs.sch.gr ή κόλν ηηο Οκάδεο ζαο (2) ζηηο νπνίεο 

ζπκκεηέρεηε.  

Μπνξείηε λα εθηειέζεηε ηηο ιεηηνπξγίεο Αλαδήηεζε θαη Σαμηλόκεζε όπσο ζηελ 

επηινγή Μέιε αιιά θαη λα δεηήζεηε ηελ πκκεηνρή ζηελ Οκάδα (4) αθνύ δείηε 

ηνλ ηίηιν ηεο θαη άιια ζηνηρεία (6) γηα λα απνθαζίζεηε αλ ζαο ελδηαθέξεη.  

 

Μπνξείηε λα ζπκκεηάζρεηε ζε κία νκάδα αλάινγα κε ην είδνο ηεο (αλάινγα κε 

ην αλ είλαη δεκόζηα ε ηδησηηθή).  

 Αλ ε νκάδα είλαη δεκόζηα παηώληαο ην «πκκεηνρή ζηελ νκάδα» 

γίλεζηε άκεζα κέινο ηεο. 

 Αλ ε νκάδα είλαη ηδησηηθή ηόηε εηδνπνηείηαη κέζσ email ν δηαρεηξηζηήο 

ηεο ελώ παξάιιεια εκθαλίδεηαη κήλπκα ζηνλ πξνζσπηθό ρώξν 

εηδνπνηήζεώλ ηνπ θαη κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ ζπκκεηαζρεηε ζηελ νκάδα 

 

Σέινο κπνξείηε λα επηιέμεηε ηελ απνρώξεζε από κηα νκάδα πνπ είζηε κέινο (5) 

αιιά θαη λα δεκηνπξγήζεηε κηα λέα νκάδα κε ηελ επηινγή Γεκηνπξγία Οκάδαο 

(3).  

http://blogs.sch.gr/
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Εικόνα 7: Ομάδες 

Παηώληαο πάλσ ζε θάπνηα νκάδα, παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία ηεο νκάδαο 

αλαιπηηθά (Δηθόλα 8): 

 αξρεία πνπ έρνπλ αλαξηεζεί από κέιε ηεο νκάδαο,  

 ζπδεηήζεηο ζηα πιαίζηα ηεο νκάδαο, 

 εθδειώζεηο ζρεηηθέο κε ηελ νκάδα 

  ηα κέιε πνπ ζπκκεηέρνπλ αιιά θαη λα  

 ζηείιεηε πξνζθιήζεηο γηα ζπκκεηνρή ζηελ νκάδα ζε θίινπο ζαο.  

 Μπνξείηε λα δείηε ηνλ δηαρεηξηζηή (3), κηα ζύληνκε πεξηγξαθή ηεο 

νκάδαο (4) θαη λα  

 αλαξηήζεηε λέα δεκνζίεπζε (5) (ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπκκεηέρεηε ζηελ 
νκάδα). 
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Εικόνα 8: Αναλσηικά ζηοιτεία μιας ομάδας 

 

3.4.1 Γεκηνπξγία Οκάδαο 

Γηα ηελ Γεκηνπξγία νκάδαο ζα πξέπεη λα θάλεηε ηα εμήο βήκαηα: 

 

1. ηελ ζειίδα Οκάδεο παηήζηε ην θνπκπί „Γεκηνπξγία Οκάδαο‟. ηελ 

ζειίδα πνπ ζα εκθαληζηεί δώζηε έλα όλνκα θαη κηα κηθξή πεξηγξαθή γηα 

ηελ νκάδα ζαο. Μεηά παηήζηε  ην θνπκπί «Γεκηνπξγία νκάδαο θαη 

επόκελν βήκα».  
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Εικόνα 9: Δημιοσργία Ομάδας – Λεπηομέρειες 

2. Καξηέια Ρπζκίζεηο: ην βήκα απηό θάλεηε ηηο ξπζκίζεηο γηα ηελ νκάδα 

ζαο όπσο λα ελεξγνπνηήζεηε ην ρώξν ζπδεηήζεσλ ηεο νκάδαο ζαο αιιά 

θαη λα ξπζκίζεηε ηελ Ιδησηηθόηεηα ηεο νκάδαο ζαο.  Παηήζηε ζηελ 

ζπλέρεηα ην «Δπόκελν Βήκα» 
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Εικόνα 10: Ρσθμίζεις Ομάδας 

 

3. Καξηέια URL Οκάδαο: ην βήκα απηό βιέπεηε ην URL πνπ απηόκαηα 

επηιέρζεθε γηα ηελ νκάδα ζαο. Δίλαη ε δηεύζπλζε πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύλ 

νη επηζθέπηεο θαη ηα κέιε γηα λα κπαίλνπλ ζηελ νκάδα. ΠΡΟΟΥΗ: αλ 
έρεηε δώζεη ειιεληθό όλνκα ζηελ νκάδα ζαο θαιό είλαη λα αιιάμεηε ηνλ 
κόληκν ζύλδεζκν ηεο νκάδαο δίλνληαο ρξεζηκνπνηώληαο κόλν αγγιηθνύο 
ραξαθηήξεο, ώζηε λα είλαη επθνινκλεκόλεπην. 
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Εικόνα 11: URL ομάδας 

 

4. Ιζηνιόγην νκάδαο: Μπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε αλ ζέιεηε θαη έλα 

ηζηνιόγην γηα ηηο αλάγθεο ηεο νκάδαο ζαο. Δπηιέμηε είηε έλα από ηα 

ππάξρνληα ηζηνιόγηα πνπ δηαρεηξίδεζηε ή δεκηνπξγήζηε έλα λέν 

ηζηνιόγην. Μπνξείηε λα δείηε ηελ δηεύζπλζε ηνπ ηζηνινγίνπ ζαο θαη λα 

ξπζκίζεηε ηα δηθαηώκαηα ησλ κειώλ ηεο νκάδαο ζην ηζηνιόγην.  
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Εικόνα 12: Ιζηολόγιο ομάδας 

 

5. Avatar Οκάδαο: Δδώ θαζνξίδεηε κία εηθόλα – ινγόηππν ηεο νκάδαο ζαο. 

Δπηιέμηε Αλαδήηεζε  θαη αθνύ δηαιέμεηε ηελ εηθόλα από ηνλ ππνινγηζηή 

ζαο παηήζηε κεηαθόξησζε θαη ε εηθόλα εκθαλίδεηαη. εκείσζε: 1. Αλ δελ 
επηιέμεηε θάπνηα εηθόλα ζα επηιεγεί απηόκαηα θάπνηα. 2. Δπηιέμηε κία 
ηεηξάγσλε εηθόλα,  

 

 
Εικόνα 13: Avatar Ομάδας 
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6. Πξνζθιήζεηο: Σέινο δηαιέμηε από ηνπο θίινπο ζαο πνηνπο ζέιεηε λα 

πξνζθαιέζεηε λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε νκάδα. 

 

 
Εικόνα 14: Πρόζκληζη ζσμμεηοτή ζε Ομάδα 

 

3.4.2 Γηαρείξηζε Οκάδαο 

Ο ρξήζηεο ν νπνίνο έρεη δεκηνπξγήζεη ηελ νκάδα κπνξεί λα νξίζεη ζπληνληζηή ν 

νπνίνο πξέπεη λα είλαη κέινο ηεο νκάδαο – ή λα ηνλ πξνζθαιέζεη. Ο ζπληνληζηήο 

έρεη δηαβαζκηζκέλα δηθαηώκαηα ζηελ νκάδα. Μόλν ζε απηόλ είλαη νξαηή ε 

επηινγή “Γηαρεηξηζηήο”.  

Οη παξαθάησ ελέξγεηεο (αλαιύνληαη ζηελ επόκελε ελόηεηα) είλαη δπλαηέο κόλν 

από ηνλ πληνληζηή ή Γηαρεηξηζηήο ηεο νκάδαο:  

 Δπεμεξγαζία Πξνθίι θαη Βαζηθώλ ηνηρείσλ Οκάδαο, νπνύ νξίδνληαη ν 

Σίηινο (όλνκα) ηεο νκάδαο θαη ε πεξηγξαθή ηεο. 

 Ρπζκίζεηο Οκάδαο, νπνύ ελεξγνπνηείηαη ε απελεξγνπνηείηαη ε νκάδα θαη 

νξίδνληαη νη παξάκεηξνη ηδσηηθόηεηαο απηήο (αλ ζα είλαη ηδησηηθή, 

δεκόζηα ή θξπθή)  

 Avatar Οκάδαο, νπνύ νξίδεηαη ην αλαγλσξηζηηθό (avatar) ηεο νκάδαο.  

 Γηαρείξηζε Μειώλ, νπνύ κπνξεί λα δηαγξάςεη ή λα πξνβηβάζεη/ππνβηβάζεη 

ρξήζηεο ζε δηαρεηξηζηέο-ζπληνληζηέο ηεο νκάδαο.  

 Ιζηνιόγην νκάδαο, νπνύ κπνξεί λα δεκνζηεπηεί θάπνην κήλπκα γηα όια 

ηα κέιε πνπ είλαη εγγεγξακκέλα ζηελ νκάδα. 

 URL νκάδαο, νπνύ ν ρξήζηεο κπνξεί λα νξίζεη ην εκθαληδόκελν friendly 

URL ηεο νκάδαο. 

 Γηαγξαθή Οκάδαο, νπνύ κπνξεί λα δηαγξάςεη ηελ νκάδα. 
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Εικόνα 15: Διατείριζη Ομάδας 

 

 

3.4.3 Αξρεία νκάδαο  

Ο ρξήζηεο – κέινο ηεο νκάδαο – κπνξεί λα δεη (παξαθάησ εηθόλα 2)  θαη λα 

αλεβάζεη ζρεηηθά αξρεία, επηζθεπηόκελνο ηελ επηινγή «Αξρεία» όηαλ βξίζθεηαη 

κέζα ζε κία νκάδα.  

 

 
Εικόνα 16: Αποθεηήριο Αρτείων ομάδας 

Παηώληαο ζηελ επηινγή Φόξησζε Νένπ Αξρείνπ ζαο νδεγεί ζηελ ζειίδα ηεο 

εηθόλαο 10 γηα ην αλέβαζκα λένπ αξρείνπ. Έλα αξρείν κπνξεί λα:  

• έρεη Σίηιν (Πξνβαιιόκελν Όλνκα)  

• έρεη Πεξηγξαθή  

• αλήθεη ζε κηα Καηεγνξία.  
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Αλάινγα κε ην είδνο ην είδνο ηεο νκάδαο ην αξρείν ζα είλαη δεκόζηα 

πξνζβάζηκν, πξνζβάζηκν κόλν ζηα κέιε ηεο νκάδαο ε θαζόινπ. 

 

Γηα λα πξνζζέζεηε θάπνην αξρείν παηάηε Αλαδήηεζε θαη αθνύ εληνπίζεηε ην 

αξρείν ζηνλ  ππνινγηζηή ζαο παηάηε Άλνηγκα. Βάδεηε έλα όλνκα γηα ην αξρείν 

ζαο θαη κηα πεξηγξαθή γηα λα δηεπθνιύλεη ηα κέιε ηεο νκάδαο ζαο θαη παηάηε 

Τπνβνιή (2).  

 

Δπηηξεπόκελνη ηύπνη αξρείσλ είλαη νη εμήο: odt, rtf, txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, 

pps, pptx, pdf, jpg, jpeg, gif, png, zip, tar, gz, ελώ ην κέγηζην κέγεζνο ελόο αξρείνπ 

πνπ κπνξείηε λα αλεβάζεηε ζε κία νκάδα είλαη 20 ΜΒ. 

 

 

Εικόνα 17: Φόρηωζη Νέοσ Αρτείοσ 

 



 20 

3.4.4 πδεηήζεηο νκάδαο 

Έλα κέινο νκάδαο κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε (topics) 

ρξεζηκνπνηώληαο ηε θόξκα «Γεκηνπξγία Νένπ Θέκαηνο». Σα κέιε ηεο νκάδαο 

κπνξνύλ λα αληαιιάζνπλ απόςεηο ζρεηηθά κε απηό ην ζέκα.  

 

Γηα δεκηνπξγία λένπ ζέκαηνο απαηηείηαη έλαο ηίηινο θαη πεξηερόκελν αιιά θαη 

εηηθέηεο ζαλ ιέμεηο θιεηδηά ώζηε λα είλαη εληαία αλαδεηήζηκν κέζα από ηε 

πιαηθόξκα. Γηα ηελ δεκνζίεπζε ηνπ ζέκαηνο κόιηο νινθιεξώζεηε παηάηε 

«Αλάξηεζε ζέκαηνο» (4). 

 

 

Εικόνα 18: σζηηήζεις ομάδας 
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3.4.5 Ηκεξνιόγην Δθδειώζεσλ Οκάδαο 

Η ιεηηνπξγία απηή επηηξέπεη ζηα κέιε κίαο νκάδαο λα θαηαρσξνύλ εθδειώζεηο 

πνπ αθνξνύλ ηελ νκάδα απηή (π.ρ. ζπλέδξηα, online ζπλαληήζεηο, 

ηειεθπαηδεύζεηο θ.α.) 

Σα κέιε ηεο νκάδαο κπνξνύλ λα δνπλ πξνγξακκαηηζκέλεο εθδειώζεηο ή κε ηελ 

βνήζεηα ηνπ εκεξνινγίνπ λα δνπλ εθδειώζεηο επόκελσλ ή πξνεγνύκελσλ κελώλ 

ή εηώλ.  

Οξηζκόο δηθαησκάησλ δεκηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο εθδειώζεσλ 

Ο δηαρεηξηζηήο κίαο νκάδαο θαζνξίδεη πνηνο κπνξεί λα δεκηνπξγεί θαη λα 

ηξνπνπνηεί εθδειώζεηο γηα ηελ νκάδα κέζσ ηεο ζειίδαο  «Γηαρείξηζε» νκάδαο, 

Καξηέια «Ρπζκίζεηο Οκάδαο» πεξηνρή «Ρπζκίζεηο Δθδειώζεσλ Οκάδαο»  
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Εικόνα 19 Ρσθμίζεις Εκδηλώζεων ομάδας 

 

Δλεκέξσζε κειώλ νκάδαο γηα λέεο εθδειώζεηο 

Ο δηαρεηξηζηήο νκάδαο κπνξεί λα ελεξγνπνηεί ή λα απελεξγνπνηεί ηηο 

εηδνπνηήζεηο κέζσ email πξνο ηα κέιε ηεο νκάδαο γηα ηελ θαηαρώξεζε λέαο 

εθδήισζεο κέζσ ηεο ζειίδαο  «Γηαρείξηζε» νκάδαο, Καξηέια «Ρπζκίζεηο 

Οκάδαο» πεξηνρή «Ρπζκίζεηο Δθδειώζεσλ Οκάδαο». 
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Γεκηνπξγία Δθδήισζεο 

Η δεκηνπξγία λέαο εθδήισζεο είλαη απιή:: 

1. πλδεζείηε θαη κεηαβείηε ζηελ νκάδα γηα ηελ νπνία ζέιεηε λα 

θαηαρσξήζεηε κία εθδήισζε  

2. παηήζηε ζηελ επηινγή «Ηκεξνιόγην Δθδειώζεσλ»  

3. ην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο ζα βξείηε ηελ πεξηνρή «Καηαρώξεζε 

Δθδήισζεο». Γξάςηε όια ηα ζηνηρεία ηεο εθδήισζεο θαη παηήζηε ην 

θνπκπί Καηαρώξεζε Δθδήισζεο. 

 

Εικόνα 20 Καηατώρηζη εκδήλωζης 

 

Ο κεραληζκόο δεκηνπξγίαο εθδήισζεο πεξηιακβάλεη: 

1. JavaScript pop up επηινγέα γηα ηελ εκεξνκελία 
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2. Απηόκαηε κεηαηξνπή ηεο δηεύζπλζεο ηεο «Σνπνζεζίαο» ζε ζύλδεζκν 

πξνο ράξηε κε ηελ δηεύζπλζε απηή 

 

Εικόνα 21 Μεηαηροπή διεύθσνζης ζε ζύνδεζμο προς τάρηη 

 

Πξνβνιή ησλ εθδειώζεσλ κέζσ ηζηνινγίνπ 
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Παξάιιεια κε ηελ πξνβνιή ησλ εθδειώζεσλ κέζα από ηελ ζειίδα «Ηκεξνιόγην 

Δθδειώζεσλ» ηεο θάζε νκάδαο κπνξείηε λα ηηο πξνβάιιεηε θαη κέζα από ην 

Ιζηνιόγην ζαο κε ηελ ρξήζε ησλ κνλάδσλ πνπ αθνξνύλ ηηο εθδειώζεηο. Έηζη 

ίζσο θεληξίζεηε θαη ην ελδηαθέξνλ κε κειώλ ηεο νκάδαο ζαο. 

 Μνλάδα (widget) “Μειινληηθέο εθδειώζεηο κίαο νκάδαο» εκθαλίδεη κόλν 

εθδειώζεηο πνπ αθνξνύλ ζπγθεθξηκέλε νκάδα: 

 

Εικόνα 22 Μονάδα εμθάνιζης εκδηλώζεων ζε ιζηολόγιο 

 Η κνλάδα (widget) “Μειινληηθέο εθδειώζεηο» εκθαλίδεη ηηο εθδειώζεηο 

όισλ ησλ δεκόζησλ νκάδσλ 

 Η κνλάδα (widget) “Δθδειώζεηο Μέινπο» Δκθαλίδεη κειινληηθέο 

εθδειώζεηο από ηηο νκάδεο ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ρξήζηε (όηαλ θαλείο έρεη 

ζπλδεζεί κε ηα ζηνηρεία πνπ δηαζέηεη ζην ΠΓ.  

 

 

3.5 πδεηήζεηο 

ηελ ζειίδα πδεηήζεηο http://blogs.sch.gr/forums/ κπνξείηε δείηε όιεο ηηο 

δεκόζηεο ζπδεηήζεηο πνπ γίλνληαη κεηαμύ κειώλ αιιά θαη ηα ζέκαηα 

ζπδεηήζεσλ ζηα νπνία ζπκκεηέρεηε  (3).  

http://blogs.sch.gr/forums/
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Εικόνα 23: σζηηήζεις 

Μπνξείηε επίζεο λα δεκηνπξγήζεηε έλα λέν ζέκα (αθνύ ζπλδεζείηε) παηώληαο ην 

θνπκπί «Νέν ζέκα»  θαη δίλνληαο ζηελ ζειίδα πνπ ζα εκθαληζηεί  έλαλ Σίηιν, κία 
πεξηγξαθή  κε ην πεξηερόκελν ηεο νκάδαο, θάπνηεο εηηθέηεο γηα ηελ εύθνιε 

θαηεγνξηνπνίεζε ηεο ζπδήηεζεο θαη λα επηιέμεηε ζηα πιαίζηα πνηάο νκάδαο ζα 

δεκνζηεπηεί. Μεηά παηάηε Αλάξηεζε ζέκαηνο (6) θαη ε ζπδήηεζε αλνίγεη. 

 

Εικόνα 24: Δημιοσργία νέοσ θέμαηος σζήηηζης 
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3.6 Γξαζηεξηόηεηεο 

ηελ ζειίδα Γξαζηεξηόηεηα ηνπ http://blogs.sch.gr κπνξείηε λα δείηε όιεο ηηο 

πξόζθαηεο ελέξγεηεο ησλ κειώλ.  

Μπνξείηε επίζεο λα πξνβείηε ζε κηα γξήγνξε αλάξηεζε αξθεί λα γξάςεηε ην 

θείκελν ζαο θαη λα επηιέμεηε πνπ ζα γίλεη ε αλάξηεζε απηή (2). Μπνξείηε λα 

επηιέμεηε λα δεκνζηεπηεί είηε ζην πξνθίι ζαο είηε ζε θάπνηα από ηηο νκάδεο πνπ 

ζπκκεηέρεηε. Μόιηο ηειεηώζεηε παηάηε ην θνπκπί Αλάξηεζε (3) θαη ε δεκνζίεπζε 

πξαγκαηνπνηείηαη.  

ηελ ίδηα ζειίδα εκθαλίδνληαη νη επηινγέο Οη θίινη κνπ, νη Οκάδεο κνπ θαη νη 

Αλαθνξέο (4) ελώ κε ηελ ρξήζε ηνπ θίιηξνπ(5) κπνξείηε λα πξνβάιιεηε κόλν ηηο 

ελέξγεηεο πνπ αθνξνύλ ζπγθεθξηκέλν ζέκα (πρ. Πξνβνιή Νέσλ ζρέζεσλ θηιίαο).  

 

Εικόνα 25: Δραζηηριόηηηες 

 

3.7 Δπηζθόπεζε Ιζηνινγίσλ 

Μέζσ ηεο ζειίδαο Ιζηνιόγηα κπνξείηε λα δείηε όια ηα ηζηνιόγηα ησλ κειώλ ηνπ 

ΠΓ αιιά θαη ην δηθό ζαο (Δηθόλα 22-2) θαζώο θαη λα επηιέμεηε λα επηζθεθηείηε 

νπνηνδήπνηε από απηά (3). 

http://blogs.sch.gr/
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Εικόνα 26: Καηάλογος Ιζηολογίων 

 

3.8 RSS Feed – Καλάιη  

Σν RSS είλαη έλαο λένο ηξόπνο λα ελεκεξώλεηαη ν ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ γηα 

γεγνλόηα θαη λέα από άιινπο ρξήζηεο ή θαη θαλάιηα πιεξνθνξίαο. Μπνξείηε λα 

δείηε ηα θαλάιηα πνπ είζηε εγγεγξακκέλνη ζηελ ζειίδα Γξαζηεξηόηεηα κε ηελ 

επηινγή RSS όπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα.   

 

 
Εικόνα 27: Παροτή RSS σνδέζμοσ 

 

H πιαηθόξκα ππνζηεξίδεη ηε ηερλνινγία RSS ζε θάζε επίπεδό ηεο πρ  

• RSS γηα λέα άξζξα πνπ αλαξηώληαη  

• RSS γηα ηε δξαζηεξηόηεηα ησλ ρξεζηώλ  

• RSS γηα ηε δξαζηεξηόηεηα ελόο ρξήζηε ( δεκνζηεύζεηο, ελεκεξώζεηο θιπ) θνθ.  
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Εικόνα 28: Ανάγνωζη RSS Feeds μέζω ηοσ Mozilla Firefox 
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4 Μπάξα δηαρείξηζεο ηνπ  http://blogs.sch.gr  

ην πάλσ κέξνο ησλ ζειίδσλ ηνπ http://blogs.sch.gr θαη αθνύ ζπλδεζείηε κε ηα 

ζηνηρεία πξόζβαζεο πνπ δηαζέηεηε ζην ΠΓ, εκθαλίδεηαη ε κπάξα δηαρείξηζεο 

(Δηθόλα 25) πνπ κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε γηα λα έρεηε πξόζβαζε: 

 

1. ζηηο ππεξεζίεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο πνπ θαίλνληαη παξαθάησ: 

 

 
Εικόνα 29: Ο Λογαριαζμός μοσ 

 

2. ζηελ δηαρείξηζε ηνπ ηζηνιόγηνπ ζαο 

 

Εικόνα 30: Σα ιζηολόγια μοσ 

3. ζηελ δηαρείξηζε ησλ  Δηδνπνηήζεσλ ζαο 

 

 

 

4.1 Μπάξα δηαρείξηζεο: Ο Λνγαξηαζκόο κνπ 

ηελ επηινγή Ο Λνγαξηαζκόο κνπ ηεο κπάξαο δηαρείξηζεο κπνξείηε λα επηιέμεηε: 

1. Γξαζηεξηόηεηα 

2. Πξνθίι 

3. Ιζηνιόγηα 

4. Μελύκαηα 

5. Φίινη 

6. Οκάδεο 

7. Ρπζκίζεηο 

8. Απνζύλδεζε γηα λα απνζπλδεζείηε από ην ινγαξηαζκό ζαο. 

http://blogs.sch.gr/
http://blogs.sch.gr/
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4.1.1 Δπηινγή: Γξαζηεξηόηεηα 

Η επηινγή Γξαζηεξηόηεηα έρεη ηηο εμήο επηκέξνπο επηινγέο 

1. Πξνζσπηθά, γηα λα δείηε ηηο πην πξόζθαηεο ελέξγεηεο ζαο 

2. Φίινη, γηα ηελ εκθάληζε ησλ ελεξγεηώλ ησλ θίισλ ζαο 

3. Οκάδεο, γηα ηελ θίλεζε ζηηο νκάδεο πνπ ζπκκεηέρεηε 

4. Αγαπεκέλα,  
5. @Σννλνκαρξήζηεζαο Αλαθνξέο, γηα λα δείηε αλ θάπνην κέινο ζαο έρεη 

αλαθέξεη ζε θάπνηα αλάξηεζε ηνπ. 

 

Εικόνα 31: Ο Λογαριαζμός μοσ 

 

4.1.2 Δπηινγή: Πξνθίι 

Η επηινγή Πξνθίι ζαο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα λα δείηε ην δεκόζην πξνθίι ζαο (2) 

λα ην επεμεξγαζηείηε πξνζζέηνληαο Όλνκα, ρεηηθά κε εκέλα θαη Δλδηαθέξνληα 

(3) θαη λα αιιάμεηε Avatar (4).  

Γηα ηελ αιιαγή Avatar πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην πξνθίι ζαο ζαλ εηθόλα πνπ 

εκθαλίδεηαη θαη ζηα κελύκαηα ζαο παηάηε Αλαδήηεζε (5) θαη αθνύ δηαιέμεηε 

θάπνηα εηθόλα από ηνλ ππνινγηζηή ζαο παηάηε Φόξησζε Δηθόλαο. 
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Εικόνα 32: Προθίλ 

Η επηινγή Ιζηνιόγηα ζαο εκθαλίδεη ηα ηζηνιόγηα ζαο από όπνπ κπνξείηε λα 

ζπλδεζείηε θαη λα ην δηαρεηξηζηείηε. 

 

4.1.3 Δπηινγή: Μελύκαηα 

Η επηινγή Μελύκαηα (βιέπε παξαθάησ εηθόλα) ζαο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα λα 

δείηε ηα κελύκαηα ζαο Δηζεξρόκελα (2), Απεζηαικέλα (3)  θαζώο θαη λα 

πγγξάςεηε έλα λέν κήλπκα. 

 

Εικόνα 33: Μηνύμαηα 
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4.1.4 Δπηινγή: Φίινη 

Η επηινγή Φίινη ζαο πεγαίλεη ζηελ ζειίδα πνπ θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα. 

Δθεί κπνξείηε λα δείηε ηνπο ζπλνιηθνύο θίινπο ζαο (2), ηα εθθξεκή αηηήκαηα 

θηιίαο (3), ηελ εηθόλα πνπ ρξεζηκνπνηεί σο Avatar ν θάζε θίινο ζαο θαη πόζε 

ώξα πξηλ ήηαλ ελεξγόο (5). Δπίζεο ζαο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα λα αθπξώζεηε 

θάπνηνπο θίινπο ζαο (4). 

 

 
Εικόνα 34: Φίλοι 

 

4.1.5 Δπηινγή: Οκάδεο 

Μέζσ ηεο επηινγήο Οκάδεο βιέπεηε ηηο νκάδεο ζηηο νπνίεο αλήθεηε (2) θαη ηηο 

πξνζθιήζεηο (3) ζαο γηα έληαμε ζε νκάδεο πνπ εθθξεκνύλ.  

Μπνξείηε επίζεο λα ηηο ηαμηλνκήζεηε (4) αλάινγα κε ηελ Σειεπηαία Δλέξγεηα, Σα 

Πεξηζζόηεξα Μέιε, πνην Γεκηνπξγήζεθε πξόζθαηα θαη Αιθαβεηηθά.  

Δπίζεο κπνξείηε λα επηιέμεηε λα απνρσξήζεηε από θάπνηα νκάδα (5) ελώ 

κπνξείηε λα δείηε θαη πόζα κέιε αξηζκεί θάζε νκάδα. 

 

Εικόνα 35: Ομάδες 
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4.1.6 Δπηινγή: Ρπζκίζεηο Λνγαξηαζκνύ 

Η επηινγή Ρπζκίζεηο ζαο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα λα βιέπεηε ηηο Γεληθέο ξπζκίζεηο 

ηνπ ινγαξηαζκνύ ζαο (2), ηηο ξπζκίζεηο Δηδνπνίεζεο κέζσ email (3) θαζώο θαη 

ηελ δηαγξαθή ηνπ ινγαξηαζκνύ (4). Οη Δηδνπνηήζεηο κέζσ email βνεζνύλ ώζηε 

λα ελεκεξσλόζαζηε κέζσ email γηα όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ κπνξεί λα ζαο 

αθνξνύλ (5). 

 

 
Εικόνα 36: Ρσθμίζεις λογαριαζμού 

 

 

 

 


