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∆ηµοσίευση
Φορείς: Στον επίσηµο πίνακα ανακοινώσεων του Τµήµατος Επικοινωνίας και ΜΜΕ
του Πανεπιστηµίου Αθηνών δηµοσιεύονται ανακοινώσεις σχετικά µε τη λειτουργία
και τις δραστηριότητες του Τµήµατος. Στον πίνακα µπορούν να δηµοσιεύουν µε τη
χρήση κωδικού πρόσβασης (password) οι επίσηµοι φορείς του Τµήµατος και
συγκεκριµένα τα µέλη ∆ΕΠ, η Γραµµατεία, τα Εργαστήρια, το Ερευνητικό
Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Εφηρµοσµένης Επικοινωνίας και η Οµάδα ∆ιαχείρισης
του ∆ικτυακού Κόµβου (WebTeam). Επίσης δηµοσιεύονται ανακοινώσεις των
φοιτητικών συλλόγων (προπτυχιακού και µεταπτυχιακού), του συλλόγου Αποφοίτων
καθώς και οµάδων καλλιτεχνικών ή άλλων δραστηριοτήτων του Τµήµατος σε
συνεννόηση µε τη WebTeam.
Φόρµα ∆ηµοσίευσης: Η φόρµα δηµοσίευσης εµφανίζεται µέσω του συνδέσµου
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ µετά την επιτυχή εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης στην ενδιάµεση
σελίδα. Όλα τα πεδία της φόρµας, εκτός των πεδίων Συνηµµένο Αρχείο και Εmail,
είναι υποχρεωτικό να συµπληρωθούν για την επιτυχή αποστολή της φόρµας. Tο πεδίο
email είναι προαιρετικό, αλλά αν συµπληρωθεί ελέγχεται ως προς τη βασική
µορφοποίηση των εισαγοµένων στοιχείων.
Το πεδίο κείµενο ανακοίνωσης περιλαµβάνει ενσωµατωµένο επεξεργαστή κειµένου
τύπου Microsoft Word. Η λειτουργία του ενσωµατωµένου επεξεργαστή βασίζεται
στις δυνατότητες του προγράµµατος πλοήγησης (browser) του χρήστη. Ο
επεξεργαστής είναι σχεδιασµένος για να λειτουργεί µε τους περισσότερους γνωστούς
browsers σε διαφορετικά λειτουργικά συστήµατα. Πάντως είναι αυστηρά ελεγµένος
µε Internet Explorer 6.0 σε περιβάλλον Windows XP. Ακριβώς επειδή ο
επεξεργαστής βασίζεται στον browser του χρήστη συνιστάται η αποφυγή της χρήσης
των περίπλοκων δυνατοτήτων (π.χ. background color) όπου δεν είναι απολύτως
απαραίτητο.
Ο επεξεργαστής είναι συµβατός µε το πρόγραµµα Word της Microsoft και ως εκ
τούτου µπορείτε να επικολλάτε µορφοποιηµένο κείµενο από το Word χωρίς να
χάνεται η µορφοποίησή του. Για λόγους αισθητικής οµοιογένειας συνιστάται η
γραµµατοσειρά των ανακοινώσεων να είναι Verdana. Αυτή είναι και η
προκαθορισµένη γραµµατοσειρά σε περίπτωση που πληκτρολογήσετε την
ανακοίνωσή σας απευθείας στη φόρµα.
Σχετικά µε την εισαγωγή συνδέσµων στο κείµενο της ανακοίνωσης µπορείτε να
εισάγετε συνδέσµους µέσου του εικονιδίου Insert Link
αφού πρώτα
πληκτρολογήσετε και επιλέξετε το κείµενο που θέλετε να εµφανίζεται ως σύνδεσµος.
Στη συνέχεια πατάτε το εικονίδιο Insert Link και στο παράθυρο διαλόγου που
εµφανίζεται εισάγετε την πλήρη διεύθυνση της σελίδας στην οποία παραπέµπετε. Η
πλήρης διεύθυνση είναι αυτή που εµφανίζεται στη µπάρα διεύθυνσης του browser και
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περιλαµβάνει τον τύπο τού πρωτοκόλλου (π.χ. http:// για τον Παγκόσµιο Ιστό). Όλοι
οι σύνδεσµοι που εισάγονται κατά αυτό τον τρόπο ανοίγουν σε νέο παράθυρο. Αν
επιθυµείτε ο σύνδεσµός σας να ανοίγει µέσα στο ίδιο frame που βρίσκεται η
ανακοίνωση –περίπτωση που συνιστάται µόνο για σελίδες που ανήκουν στο κεντρικό
site του Τµήµατος Επικοινωνίας- µπορείτε να πληκτρολογήσετε ή να επικολλήσετε
την πλήρη διεύθυνση του συνδέσµου κατευθείαν µέσα στο πεδίο Κείµενο
Ανακοίνωσης χωρίς τη χρήση του εικονιδίου Insert Link.
Μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής των στοιχείων στη φόρµα έχετε τρεις επιλογές:
Προεπισκόπηση, Προσθήκη και Ακύρωση.
Η Προεπισκόπηση σας µεταφέρει σε µια ενδιάµεση σελίδα όπου βλέπετε την
ανακοίνωσή σας όπως θα εµφανίζεται στο site. Επισηµαίνεται ότι σε αυτό το στάδιο
η καταχώριση δεν έχει ολοκληρωθεί. Αν το αποτέλεσµα σάς ικανοποιεί πρέπει να
πατήσετε το κουµπί ΠΡΟΣΘΗΚΗ που υπάρχει στη σελίδα της προεπισκόπησης για
να ολοκληρωθεί η αποστολή της φόρµας. Αν θέλετε να κάνετε διορθώσεις στα
στοιχεία της ανακοίνωσης µπορείτε να επιλέξετε τον σύνδεσµο Επιστροφή για
επιστρέψετε στη φόρµα που περιλαµβάνει τα αρχικά στοιχεία που είχατε εισάγει.
Με το κουµπί Προσθήκη η ανακοίνωσή σας εισάγεται απευθείας στη βάση
δεδοµένων και δηµοσιεύεται στη σελίδα Ανακοινώσεις. Επίσης προστίθεται
σύνδεσµος προς την ανακοίνωσή σας στη σελίδα ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ στην είσοδο του
κόµβου του Τµήµατος Επικοινωνίας. Στη σελίδα Ανανεώσεις εµφανίζονται υπό
µορφή συνδέσµων οι τίτλοι από τις τρεις πλέον πρόσφατες ανακοινώσεις.
Τέλος, η Ακύρωση απαλείφει όλα τα δεδοµένα από τη φόρµα.

Ανάγνωση
Οι τίτλοι των ανακοινώσεων εµφανίζονται στη κεντρική σελίδα του Πίνακα
Ανακοινώσεων κατά χρονολογική σειρά δηµοσίευσης µε τις πλέον πρόσφατες
ανακοινώσεις στην κορυφή της σελίδας. Επίσης οι τίτλοι από τις τρεις πλέον
πρόσφατες ανακοινώσεις εµφανίζονται υπό µορφή συνδέσµων στην σελίδα
Ανανεώσεις. Επιλέγοντας τον τίτλο-σύνδεσµο της ανακοίνωσης µεταφέρεστε στη
σελίδα της αντίστοιχης ανακοίνωσης.
Σε περίπτωση που υπάρχει συνηµµένο αρχείο στην ανακοίνωση, στην κεντρική
σελίδα του Πίνακα Ανακοινώσεων εµφανίζεται ένα εικονίδιο-σύνδεσµος µε τον τύπο
του αρχείου δίπλα στον τίτλο της ανακοίνωσης. Στη σελίδα της ανακοίνωσης που
περιλαµβάνει συνηµµένο υπάρχουν δύο σύνδεσµοι µε τα αντίστοιχα εικονίδια: ο
σύνδεσµος προς το αρχείο και ο σύνδεσµος που ενεργοποιεί τον µηχανισµό
αποθήκευσης του συνηµµένου. Αν το πρόγραµµα ανάγνωσης που αντιστοιχεί στον
συγκεκριµένο τύπο αρχείου υπάρχει στο σύστηµά σας, τότε η επιλογή του συνδέσµου
προς το αρχείο θα το ανοίξει σε νέο παράθυρο. Ο σύνδεσµος ενεργοποίησης του
µηχανισµού αποθήκευσης ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου που σας επιτρέπει να
επιλέξετε τη θέση στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας όπου επιθυµείτε να
αποθηκεύσετε το αρχείο. Επίσης η αποθήκευση των αρχείων µπορεί επίσης να γίνει
µε δεξί κλικ πάνω στον σύνδεσµο προς το αρχείο και την επιλογή της εντολής Save
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Target Αs η οποία, όµοια µε τον µηχανισµό αποθήκευσης, ανοίγει το παράθυρο
διαλόγου για την επιλογή της θέσης αποθήκευσης.

Συνηµµένα Αρχεία
Τα αρχεία που µπορείτε να ανεβάσετε ως συνηµµένα υπόκεινται σε περιορισµούς
µεγέθους, τύπου και, ειδικά για τις φωτογραφίες, διαστάσεων.
Συγκεκριµένα: για τις φωτογραφίες οι µέγιστες αποδεκτές διαστάσεις είναι 450px
πλάτος επί 450px ύψος. Το επιτρεπόµενο βάρος αρχείων κάθε τύπου είναι 1 ΜΒ,
µέγεθος που είναι πολύ µεγάλο σε κάθε περίπτωση. Ο χρόνος που απαιτείται για το
ανέβασµα και το κατέβασµα του αρχείου είναι ευθέως ανάλογος µε το µέγεθός του
και ως εκ τούτου, για τη διευκόλυνση τόσο των αναγνωστών όσο και δική σας κατά
τη διάρκεια της δηµοσίευσης, προτείνεται τα µεγέθη των αρχείων να είναι όσο το
δυνατόν µικρότερα.
Ο παρακάτω πίνακας περιλαµβάνει τους τύπους των αποδεκτών αρχείων µε τις
αντίστοιχες καταλήξεις και τα (πιο γνωστά) προγράµµατα ανάγνωσης:

Τύπος Αρχείου

Κατάληξη

Πρόγραµµα Ανάγνωσης

Kείµενο Word

.doc

MS Word

Μορφή εµπλουτισµένου
κειµένου

.rtf

MS Word

Απλό κείµενο

.txt

Notepad

Βιβλίο/Φύλλο του Excel

.xls

MS Excel

Συµπιεσµένο αρχείο

.zip

WinZip

Αρχείο PDF

.pdf

Acrobat Reader

Εικόνα JPEG

.jpg

Εικόνα GIF

.gif

Εικόνα PNG

.png

Παρουσίαση / Προβολή
παρουσίασης PowerPoint

.ppt
.pps
.htm
.html

Ιστοσελίδα

Internet Explorer /
WS Image Viewer
Internet Explorer /
WS Image Viewer
Internet Explorer /
WS Image Viewer
MS PowerPoint
Internet Explorer

Παρουσίαση Flash

.swf

Shockwave Flash Plugin

MP3

.mp3

Windows Media Player

3

Αν το αρχείο που επιθυµείτε να επισυνάψετε δεν ανήκει σε αυτούς τους τύπους ή δεν
ικανοποιεί τους περιορισµούς µεγέθους και διαστάσεων θα ειδοποιηθείτε µε το
ανάλογο µήνυµα λάθους από ενδιάµεση σελίδα. Σε περίπτωση που το λάθος
προκύψει στη διαδικασία της προεπισκόπησης η σελίδα λάθους περιλαµβάνει
σύνδεσµο για την επιστροφή στη φόρµα και την επιλογή άλλου αρχείου. Σε
περίπτωση που το λάθος προκύψει στη διαδικασία της απευθείας καταχώρισης τότε η
σελίδα λάθους αφενός περιλαµβάνει σύνδεσµο για την επιστροφή στη φόρµα και την
επιλογή άλλου αρχείου και αφετέρου σας παρέχει την επιλογή Συνέχεια στην οποία η
καταχώριση ολοκληρώνεται χωρίς το συνηµµένο αρχείο.

Υποστήριξη
Η εφαρµογή του Πίνακα Ανακοινώσεων του Τµήµατος Επικοινωνίας και ΜΜΕ
αναπτύχθηκε από το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την
Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ για τις ανάγκες του δικτυακού τόπου του Τµήµατος
Επικοινωνίας. Η εφαρµογή είναι γραµµένη σε γλώσσα PHP και η αποθήκευση των
δεδοµένων γίνεται µε το σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων MySQL.
Ανάπτυξη εφαρµογής: Αντρέας Γιαννακουλόπουλος.
Ο ενσωµατωµένος επεξεργαστής κείµενου βασίζεται στο πρόγραµµα Cross-Browser
Rich Text Editor του Kevin Roth.
Υποστήριξη παρέχεται από το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών.
Θέµατα δηµοσιεύσεων – κωδικού πρόσβασης:
Νίκη Παπασταύρου, npapast@media.uoa.gr
Τεχνική υποστήριξη:
Αντρέας Γιαννακουλόπουλος, agsp96@media.uoa.gr
Σπύρος Κοδέλλας, skodell@media.uoa.gr

4

