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Πριν κάνετε τις παρακάτω ενέργειες που
αναφέρονται κρατήστε BACKUP τις
πρωτότυπες φωτογραφίες που θα
επεξεργαστείτε.
Λίγα Λόγια
Ο server σας γεμίζει από τον όγκο των αρχείων (εικόνες, .pdfs, μουσική, emails) που ανεβάζετε στον server.
Για το λόγο αυτό, όταν σας έρχεται αυτόματο μήνυμα από το σύστημα της
εταιρίας μας για υπέρβαση ορίου σερβερ, αυτό συμαίνει ότι είτε γιατί έχει
γεμίσει ο χώρος από τα πολλά e-mails που σας έχουν έρθει (εισερχόμενα
– απεσταλμένα - κάδος απορριμάτων) (θα βρείτε αναλυτικό οδηγό
εκκαθάρισης e-mail εδώ) είτε έχετε ανεβάσει μεγάλο περιεχόμενο
φωτογραφιών στην ιστοσελίδα σας και θα πρέπει να διορθώσετε το
μέγεθος των φωτογραφιών (resize), ώστε να πέσουν σε χωριτηκότητα.
Αν δεν έχετε ανεβάσει μεγάλες σε χωρητικότητα φωτογραφίες ή για κάποιο
λόγο δεν μπορείτε να τις μικρύνετε, θα πρέπει να μιλήσετε με κάποιο τεχνικό
της εταιρίας μας για να σας κατευθύνει.
Παρακάτω σας αναλύουμε τα βήματα για την εκκαθάριση των φωτογραφιών
στο server και παράλληλα την διαδικασία ξανά ανεβάσματος σε μικρότερες
διαστάσεις – μέγεθος.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αμελήσετε την συγκεκριμένη διαδικασία τροποποιήσης των
φωτογραφιών, διότι αν ο σέρβερ σας φτάσει στο 100% χωριτηκότας θα
σταματήσει να λειτουργεί το σιτε σας (αν έχετε) ή τα e-mails σας (αν έχετε).

Για να γίνει η σωστή εκκαθάριση απαιτούνται ενέργειες σε τρία (3) σημεία:
1. Διαγραφή φωτογραφιών από την διαχείριση του e-shop σας.
2. Χειροκίνητη διαγραφή στο server σας μέσω FTP.
3. Τροποποίηση των φωτογραφιών σε σωστό μέγεθος (resize) και ανέβασμα.

Βήμα 1
Συνδεέστε στην κονσόλα διαχείρισης του site σας με το username και το
password πας σας έχει έρθει σε e-mail από τους τεχνικούς της εταιρίας μας.

Βήμα 2
Στην πάνω μπάρα τη διαχείρισης επιλέγετε virtuemartΠροϊόντα

Βήμα 3
Κάνετε ενα click για να μπείτε μέσα στο προϊόν και από την οριζόντια γκρι
μπάρα επιλέγετε το κουμπί εικόνες προϊόντος, και στην συνέχεια πατάτε το
κόκκινο «Χ» που βρίσκεται πάνω στην φωτογραφία για να διαγράψετε τη
φωτογραφία. Στην συνέχεια πατάτε αποθήκευση πάνω αριστερά (πράσινο
κουμπί). Σε περίπτωση που έχουμε πάνω από μια φωτογραφία
πραγματοποιούμε την ίδια ενέργεια για όσες φωτογραφίες έχουμε.
Στη συνέχεια βρίσκουμε τη νέα φωτογραφία τοπικά στον υπολογιστή μας
πατόντας το κουμπί αναζήτηση στο τέλος της σελίδας και εφόσον την έχουμε
τροποποιήσει στο σωστό μέγεθος (εξηγούμε πιο κάτω αναλυτικά τη

διαδικασία του resize) πατάμε αποθήκευση πάνω αριστερά (πράσινο κουμπί).
Σε περίπτωση που έχουμε να ανεβάσουμε πάνω από μια φωτογραφία
πραγματοποιούμε την ίδια ενέργεια για όσες φωτογραφίες έχουμε.

Βήμα 4
Συνδεέστε στο FTP του site σας με το username και το password που σας
έχει έρθει σε e-mail από τους τεχνικούς της εταιρίας μας. Εφόσον έχετε
συνδεθεί στο FTP βρίσκεστε μέσα στον server σας και χρειάζεται πολύ
μεγάλη προσοχή. Δεν διαγράφετε αρχεία ή φακέλους που «νομίζετε» οτι
δεν χρειάζονται καθώς μπορεί να δημιουργήσετε πρόβλημα
λειτουργικότητας του site – server σας.
Για να συνδεθείτε στο FTP θα πρέπει να κάνετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις
που αναφέρονται εδώ
Στη συνέχεια θα πρέπει να ακολουθήσετε την διαδρομή των φακέλων για να
βρείτε τις φωτογραφίες που διαγράψατε στα παραπάνω βήματα ώστε να τα
διαγράψετε οριστικά από το server.
Η διαδρομή των φακέλων ειναι αυτή στο κόκκινο βέλος και μπαίνετε με διπλο
αριστερό κλικ μέσω FTP. Δηλαδή διπλό click στο φάκελο images στη
συνέχεια διπλο click στο φάκελο stories κλπ κλπ κλπ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μόνο με αυτήν την ενέργεια ελευθερώνετε χώρο στο σερβερ
ΟΡΙΣΤΙΚΑ.

Για να κατεβάσετε μια εικόνα θα πρέπει να κάνετε δεξί κλικ download και
να τη σώσετε στον υπολογιστή σας (πρότεινουμε στην επιφάνεια εργασίας για
να μην την «ψάχνετε»).

* Οι αριθμοι αυτοί που βλέπετε στο συγκεκριμένο παράδειγμα σε καθε
περίπτωση, ενδέχεται ναι είναι διαφορετικοί. Πχ στη δικιά σας
περίπτωση μπορεί να είναι με χαρακτήρες – συμβολοσειρές. Οι εικόνες
αυτές έχουν την ονομασία των φωτογραφιών που δίνετε εσείς όταν τις
ανεβάζετε από την διαχείριση του site σας.

Βήμα 6
Αφού έχετε κάνει λήψη τη φωτογραφία θα πρέπει να την τροποποιήσετε
κατάλληλα (resize) ώστε να μπορεί να ανεβεί στο site σας σωστά και να μην
πιάνει πολυ χώρο (πχ μια καλή διάσταση είναι 600 Χ 400 ή 800 Χ 600 ή 600
Χ 600).
Για την διαδικασία αυτή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποιο πρόγραμμα της
επιλογής σας προτιμάτε που κάνει σωστά την τροποποιήση στα κατάλληλα
pixel. Ένα απ’ αυτά τα προγράμματα που σας προτεινουμε είναι το
FSResizer και μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.

Παρακάτω ακολουθεί αναλυτικά η διαδικασία τροποίησης:
Κατεβάζετε το πρόγραμμα τοπικά στον Η/Υ σας και το κάνετε εγκατάσταση
(σε περίπτωση που δεν μπορεί να κατέβει τότε απενεργοποιήστε για λίγο το
antivirus εαν έχετε ή το antivirus των windows γιατί ενδέχεται να μην αφήνει
την λήψη επειδή το αρχείο είναι εκτελέσιμο .exe).

Αφού κάνετε εγκατάσταση το πρόγραμμα ακολουθείτε τις
παρακάτω ενέργειες:

1: “Σέρνουμε” τις εικόνες που θέλουμε να γίνουν resize
μέσα στο λευκό πλαίσιο από τον υπολογιστή μας ή
πατάτε το κουμπί «all» στην μέση για να προσθέσετε τις

εικόνες τοπικά από τον Η/Υ σας από την αριστερή
στήλη.
2: Εδώ πατάμε για να επιλέξουμε σε ποιο φάκελο θα
γίνουν resize οι φωτογραφίες.
3: Κλικάρουμε το τικ μόνο την πρώτη φορά για να μας
εμφανίσει το κουμπί 4.
4: Σ’ αυτό το βήμα διαλέγουμε τις διαστάσεις που θα
έχουν οι φωτογραφίες μας (κατά προτίμηση 800 Χ 600
ή 600 Χ 600 ή 600 Χ 400 ή όποια άλλη λογική διάσταση
δεν πιάνει υπερβολικό χώρο) και πατάμε ΟΚ.

5: Πατάμε convert.

6. Όπως βλέπετε παρακάτω τα αποτελέσματα τη χωρητικότητας που
καταλαμβάνει η εικόνα μετα το resize εχει τεράστια διαφορά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 1: Οι ενέργειες που κάνετε είναι με δική σας ευθύνη και η μη
σωστή χρήση των οδηγιών όπως ακριβώς αναφέρονται μπορεί να
προκαλέσουμε μερική ή ολικη δυσλειτουργία στο site / server σας. Αν δεν
είστε ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΙΓΟΥΡΟΙ για τις παραπάνω ενέργειες τότε συμβουλευτείτε
τον τεχνικό σας.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 2: Οι οδηγίες ή τα προγράμματα που αναφέρονται σε αυτόν τον
οδηγό ενδέχεται να έχουν αλλάξει ή τροποποιηθεί βάσει νέων εκδόσεων του
site σας ή των δημιουργών των προγραμματών. Η διαδικασία όμως που
πρέπει να ακολουθηθεί είναι ΑΚΡΙΒΩΣ Η ΙΔΙΑ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 3: Πρίν κάνετε οποιαδήποτε ενέργεια ή τροποποίηση, κρατήστε
BACKUP τις πρωτότυπες φωτογραφίες που θα επεξεργαστείτε.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 4: Με τις ενέργειες που περιγράφονται παραπάνω δεν
σημαίνει οτι ο server σας δεν μπορεί να γεμίσει ξανά. Το γέμισμα του
server εξαρτάται από το όγκο των φωτογραφιών που ανεβάζετε. Οι
παραπάνω ενέργειες αναφέρουν τον τρόπο για να διατηρείτε σωστά τις
φωτογραφίες στο e-shop σας σε φυσιολογικό μέγεθος. Θα πρέπει να
φροντίζετε συνεχώς σε τακτά διαστήματα το σωστό μέγεθος
φωτογραφιών για την φυσιολογική λειτουργία χωρητικότητας του
server σας. Σε περίπτωση που δεν συντηρείτε σωστά το e-shop σας,
ενδέχεται μελλοντικά να χρειαστείτε αναβάθμιση πακέτου στον server σας κάτι
που χρειάζεται να σας κατευθύνει ο τεχνικός σας, αφου επικοινωνήσετε μαζί
του.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 5: Ο συγκεκριμένος οδηγός έχει φτιαχτεί για τα e-shop που έχει
κατασκευάσει η εταιρεία μας σε πλατφόρμα joomla. Αν το δικό σας e-shop
έχει κατασκευαστεί από άλλη εταιρεία / τεχνικό ή με διαφορετική πλατφόρμα
(wordpress, drupal, κλπ κλπ) συμβουλευτείτε την εταιρεία / τεχνικό που το έχει
κατασκευάσει.

(!) Απαγορεύεται η αλλοίωση ή τροποποίηση (μερική ή ολική) του συγκεκριμένου άρθρου
χωρίς την άδεια από τον δημιουργό www.e-base.gr

