
Εργαλείο InnetPhotos 

 

Εισαγωγή 

Το εργαλείο InnetPhotos επιτρέπει τη διαχείριση photo galleries και 

slideshows µέσα από το περιβάλλον του innet. Ένα photo gallery εµφανίζει όλες τις 

εικόνες σε thumbs, και ο χρήστης επιλέγει ποια φωτογραφία θα φορτώσει σε 

κανονικό µέγεθος. Ένα slideshow εµφανίζει µία περιοχή όπου οι φωτογραφίες 

εναλλάσσονται αυτόµατα. Κάθε φωτογραφία έχει µία περιγραφή, η οποία 

εµφανίζεται µαζί µε την εικόνα.  

Το εργαλείο αυτό µπορεί να λειτουργήσει σε Innet v5.1 – v5.3. Το design 

που υπάρχει θα πρέπει να υποστηρίζει το εργαλείο.  

 

Γενικά 

Για την εµφάνιση της φόρµας διαχείρισης πηγαίνετε στην ενότητα 

“Ρυθµίσεις” και στον πίνακα “Εργαλεία” που βρίσκεται στο κάτω µέρος της σελίδας 

κάντε κλικ στο εικονίδιο “Ιδιότητες” για το εργαλείο InnetPhotos.  

 

 

 

Αφού φορτώσει η φόρµα διαχείρισης εµφανίζεται µία λίστα µε τις συλλογές 

φωτογραφιών που έχουν δηµιουργηθεί µε το εργαλείο.  

 

 



 

Υπάρχουν οι εξής επιλογές 

• Αντιγραφή: Αυτή η επιλογή δίνει τη δυνατότητα να δηµιουργηθεί ένα 

αντίγραφο της συλλογής, ζητώντας από το χρήστη ένα άλλο όνοµα.  

• Επεξεργασία: Αυτή η επιλογή ανοίγει τη φόρµα επεξεργασίας της συλλογής. 

Εκεί υπάρχει η δυνατότητα να προστεθούν φωτογραφίες, να αλλάξει η 

σειρά εµφάνισης, κτλ. Οι λειτουργίες της φόρµας αυτής περιγράφονται 

αναλυτικά παρακάτω. 

• �ιαγραφή: Αυτή η λειτουργία διαγράφει την επιλεγµένη συλλογή. Iεν 

υπάρχει η δυνατότητα αναίρεσης της ενέργειας. 

• Νέα Συλλογή: Η επιλογή αυτή δίνει τη δυνατότητα δηµιουργίας νέας 

συλλογής.  

 

�ηµιουργία νέας συλλογής 

 

 

Σε αυτή τη φόρµα δίνουµε τα στοιχεία για µία νέα συλλογή. Τα πεδία της 

φόρµας είναι τα εξής: 

1. Όνοµα φακέλου: Αυτό είναι το όνοµα της συλλογής, και χρησιµοποιείται και 

στο φάκελο που θα αποθηκευτούν οι εικόνες της συλλογής. Προτείνεται το 

όνοµα αυτό να έχει λατινικούς χαρακτήρες και να µην έχει κενά. Το όνοµα 

πρέπει να είναι µοναδικό 

2. Περιγραφή: Το πεδίο αυτό είναι προαιρετικό και είναι µία περιγραφή που 

εµφανίζεται στην αρχική φόρµα της διαχείρισης. 

3. Πλάτος συλλογής: Εδώ ορίζεται το πλάτος που θα έχουν οι φωτογραφίες.  

4. Ύψος συλλογής: Εδώ ορίζεται το ύψος που θα έχουν οι φωτογραφίες. 

5. Τύπος συλλογής: Εδώ ορίζεται ο τύπος της συλλογής, οι διαθέσιµες 

επιλογές είναι photo gallery και slideshow.  



Πατώντας το κουµπί “Καταχώρηση” η νέα συλλογή δηµιουργείται. Αφού 

δηµιουργηθεί, ανοίγει η φόρµα επεξεργασίας της συλλογής. 

 

Επεξεργασία συλλογής 

 

 

Η συγκεκριµένη φόρµα έχει τρεις περιοχές. Στην πρώτη περιοχή µπορούν να 

αλλάξουν οι γενικές ιδιότητες της συλλογής. Πατώντας καταχώρηση αποθηκεύονται 

οι νέες τιµές. 

Η δεύτερη περιοχή δίνει τη δυνατότητα προσθήκης µίας νέας εικόνας στη 

συλλογή. Κάνοντας κλικ στο κουµπί “Browse” µπορούµε να διαλέξουµε µία εικόνα 

από τον υπολογιστή µας. Μπορούµε να δώσουµε προαιρετικά µία περιγραφή για 

την εικόνα και πατώντας στο κουµπί “Φόρτωση” η νέα εικόνα προστίθεται στη 

συλλογή.  

Η τρίτη περιοχή εµφανίζει σε ένα πίνακα όλες τις εικόνες τις συλλογής, 

ακολουθώντας τη σειρά εµφάνισης των φωτογραφιών. Μέσα από αυτόν τον 

πίνακα, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τη σειρά εµφάνισης, να 

διαγράψει µία εικόνα και να αλλάξει το κείµενο της περιγραφής.  

Η αλλαγή σειράς γίνεται µε τα βελάκια που υπάρχουν στην 4η κ 5η στήλη του 

πίνακα. Το διπλανό κουµπί διαγράφει την εικόνα από τη συλλογή. Iεν υπάρχει 

δυνατότητα αναίρεσης αυτής της ενέργειας. Τέλος, υπάρχει ένα πεδίο κειµένου, 



στο οποίο µπορεί ο χρήστης να αλλάξει τη περιγραφή της εικόνας. Κάνοντας κλικ 

στο κουµπί µε τη δισκέτα γίνεται η αποθήκευση. 

Πατώντας στο κουµπί “Άκυρο” που βρίσκεται στην πρώτη περιοχή, κλείνει η 

φόρµα επεξεργασίας. 

 

Επιλογές εµφάνισης 

Στην αρχική φόρµα διαχείρισης, υπάρχει στο πάνω µέρος ένα menu 

επιλογών. Αν ο χρήστης επιλέξει το “Επιλογές εµφάνισης” εµφανίζεται µία φόρµα 

διαχείρισης, όπου ο χρήστης µπορεί να “ταιριάξει” τις συλλογές µε τις κατηγορίες 

και σελίδες του innet. Εφόσον µία συλλογή έχει αντιστοιχηθεί µε µία κατηγορία, 

τότε η συλλογή αυτή θα εµφανίζεται µαζί µε τη κατηγορία αυτή. 

 

 

Η φόρµα διαχείρισης για τις επιλογές εµφάνισης βρίσκεται στην παρακάτω 

εικόνα. Αριστερά υπάρχει ένα δέντρο µε τις κατηγορίες, controls και σελίδες του 

innet. Κάτω από το δέντρο υπάρχει ένα menu µε τις συλλογές που έχει φτιάξει ο 

χρήστης. Επιλέγοντας µία κατηγορία ή control ή σελίδα στο δέντρο και µία συλλογή 

από το menu και κάνοντας κλικ στο κουµπί µε τη δισκέτα γίνεται η αντιστοίχιση. 

Υπάρχει η δυνατότητα να οριστεί µία συλλογή ως προεπιλεγµένη. Σε αυτή την 

περίπτωση η συγκεκριµένη συλλογή θα εµφανίζεται στο site, εφόσον δεν υπάρχει 

κάποια άλλη αντιστοιχία καταχωρηµένη.  

 

Ο πίνακας δείχνει όλες τις αντιστοιχίες, και από εκεί µπορεί ο χρήστης να τις 

διαγράψει. 


