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Προδιαγραφές συστήματος και περιορισμοί
- 2019-03-12 - Website Builder
Τσεκάρετε τους παρακάτω περιορισμούς και προδιαγραφές για να δείτε εάν o νέος editor λειτουργεί για εσάς.
Web browsers και ανάλυση οθόνης για την επεξεργασία ιστοσελίδας
‘Προτεινόμενα’ σημαίνει ότι θεωρούμε πως είναι η καλύτερη επιλογή για το νέο editor.
‘Υποστηριζόμενα’ σημαίνει ότι δοκιμάζουμε και θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε τυχόν προβλήματα.
‘Δεν υποστηρίζεται’ σημαίνει δεν το δοκιμάζουμε και δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε στην επίλυση κάποιου
προβλήματος.
Ανάλυση οθόνης
Προτεινόμενη: 1440 x 900 ή υψηλότερη
Υποστηριζόμενη: 1280 x 800 ή υψηλότερη
Συνήθως είναι δυνατό να δουλέψει κανείς και σε 1024 x 768 αλλά δεν είναι και η καλύτερη εμπειρία.
Web browsers για επεξεργασία ιστοσελίδας
Προτεινόμενος:
Google Chrome (Mac ή Windows)
Υποστηριζόμενοι:
Internet Explorer 10 και 11 (Windows)
Firefox (Mac ή Windows)Safari (Μόνο Mac)
Δεν συνιστούμε οποιαδήποτε έκδοση του Internet Explorer για επεξεργασία site. Ο νέος editor θα λειτουργήσει
σε ΙE10 και ΙΕ11 αλλά θα έχετε μια πιο γρήγορη, ομαλή και αξιόπιστη εμπειρία με το Chrome.
H επεξεργασία ιστοσελίδας απαιτεί τη χρήση πληκτρολογίου, ποντικιού, επιφάνειας αφής, ή οποιασδήποτε άλλης
συσκευής κατάδειξης (pointing device). Δεν υποστηρίζουμε την επεξεργσία site με κανένα από τα παρακάτω:
οθόνη αφής, στυλό, φωνητική εντολή ή οπιοιαδήποτε άλλη άτυπης μορφής συσκευή συνδεδεμένης στον
υπολογιστή.
Web browser για δημοσιευμένες ιστοσελίδες
Τα site που δημοσιεύονται με τον νέο editor λειτουργούν με οποιοδήποτε πρόγραμμα πλοήγησης υποστηρίζει
CSS3/ HTML 5. Αυτό συμπεριλαμβάνει τους browser σε συσκευές Android και iOS. Κάποια προγράμματα
περιήγησης, όπως για παράδειγμα πολύ παλιές εκδόσεις του Internet Explorer, έχουν καταγεγραμένα
προβλήματα με τα CSS κι έτσι ίσως παρατηρήσετε κάποια αποδόμηση στην εμφάνιση της σελίδας σας. Το
περιεχόμενο πάντως συνήθως παραμένει ορατό.
Λειτουργικά συστήματα
Δοκιμάζουμε την τρέχουσα έκδοση των Mac OS X και των Windows, καθώς και τις πιο σημαντικές, παλιότερες
εκδόσεις. Πρόκειται για τα Windows 7 και Windows 8, τα Mac OS X 10.7.x και 10.8.x. Ο Editor 7 θα πρέπει να
λειτουργεί με οποιαδήποτε έκδοση των Windows από τα Vista και μετά και οποιαδήποτε έκδοση των Mac OS X
μετά το 10.1. Από την άλλη, δεν μπορούμε να υποσχεθούμε τίποτα, μιας και δεν κάνουμε δοκιμές σε αυτά τα
παλιότερα συστήματα.
Συσκευές και browsers που δεν υποστηρίζουν επεξεργασία ιστοσελίδας
Δεν υποστηρίζουμε τη δημιουργία ιστοσελίδας μέσω τηλεφώνων και tablet. Έχετε τη δυνατότητα με ένα
σύγχρονο τηλέφωνο ή tablet να διαχειριστείτε το site σας, να διαλέξετε template και να εκτελέσετε τις
περισσότερες διαδικασίες που δεν έχουν να κάνουν με την επεξεργασία της ιστοσελίδας. Για αυτήν,
υποστηρίζουμε αποκλειστικά υπολογιστές με Windows και Mac OS που ‘τρέχουν’ τους προαναφερθέντες
browser. Δεν υποστηρίζουμε καμία έκδοση του Linux. Ο νέος editor λειτουργεί σε κάποια συστήματα Linux αλλά
δεν κάνουμε δοκιμές σε Linux και δεν μπορούμε να βοηθήσουμε εάν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα.
Δεν υποστηρίζουμε επεξεργασία ιστοσελίδας με τα εξής:
Οποιαδήποτε έκδοση του Opera
Internet Explorer 6, 7, 8 ή 9

Safari (Windows)
Γνωστοί περιορισμοί
Η πρόθεση μας είναι ο νέος editor να χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ιστοσελίδων από χρήστες μικρών
επιχειρήσεων. Εάν γίνεται μια λογική χρήση βάσει των κατευθυντήριων γραμμών, θα λειτουργεί σωστά και θα
χαρούμε να βοηθήσουμε στην επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος. Εάν χρησιμοποιήσετε τον Editor 7 χωρίς να
τηρείτε τις κατευθυντήριες ή με κάποια άλλη σκοπιμότητα, τότε ίσως να μην μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
Τύπος, ποσόστητα και μέγεθος αρχείων
Δεν έχουμε την πρόθεση, να χρησιμοποιείται ο νέος editor για την αποθήκευση χιλιάδων εικόνων ή βίντεο. Δεν
υπάρχει περιορισμός αλλά αν σκοπεύετε να αποθηκεύσετε ένα τεράστιο αριθμό αρχείων, καλό θα ήταν να βρείτε
μια εξειδικευμένη υπηρεσία.
Το μέγιστο μέγεθος εικόνας είναι 10 ΜB
To μέγιστο μέγεθος βίντεο είναι 20 ΜB (δεν μπορούν να "ανέβουν” βίντεο στην Beta έκδοση)
Σας προτείνουμε να φιλοξενείτε τα βίντεό σας σε πλατφόρμες όπως το YouTube ή το Vimeο και να
χρησιμοποιείτε το κατάλληλο widget για να τα ενσωματώσετε στη σελίδα σας.
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων:
JPG/JPEGPNGJIF
Σύντομα θα υποστηρίζουμε και το ανέβασμα PDF αρχείων.
Αριθμός σελίδων
Δεν υπάρχει συγκεκριμένος μέγιστος περιορισμός στον αριθμό σελίδων αλλά δεν κάνουμε δοκιμές σε πακέτα με
παραπάνω από 50 σελίδες.
Αριθμός widget ανά σελίδα
Δε συνιστούμε παραπάνω από 30 widget ανά σελίδα καθώς αυτό θα την καθιστούσε ιδιαίτερα αργή στο
φόρτωμα. Δεν προσφέρουμε υποστήριξη σε σελίδες με παραπάνω από 60 widget.
Αριθμός εικόνων
Δεν υπάρχει συγκεκριμένος μέγιστος περιορισμός στον αριθμό εικόνων αλλά δεν κάνουμε δοκιμές σε παραπάνω
από 100 εικόνες και δεν υποστηρίζουμε πάνω από 200.
Ανέβασμα εικόνων
Δεν έχετε τη δυνατότητα να ανεβάσετε πάνω από 5 εικόνες ταυτόχρονα.
Διαστάσεις εικόνας
Ελάχιστη υποστηριζόμενη διάσταση: 10 x 10 px
Mέγιστη υποστηριζόμενη διάσταση: 1920 x 1920 px
Slideshow και γκαλερί εικόνων
Για τα slideshow υποστηρίζουμε το μέγιστο των 10 εικόνων ανά παρουσίαση και όχι παραπάνω από 3 slideshow
ανά σελίδα. Βάζοντας παραπάνω, η σελίδα θα καθυστερεί να φορτώσει. Σχετικά με τις γκαλερί εικόνων,
υποστηρίζουμε το μέγιστο των 30 εικόνων ανά γκαλερί και 2 γκαλερί ανά σελίδα.
Προεπισκόπηση
Ο Editor 7 δίνει τη δυνατότητα προεπισκόπησης του site σε ανάλυση παρόμοια με αυτή κοινών συσκευών, όπως
iPhone και iPad. Αυτή η προεπισκόπηση έχει σκοπό να λειτουργήσει ως γνώμονας και δεν μπορούμε να
εγγυηθούμε ότι θα ταιριάζει ακριβώς σε οποιαδήποτε συσκευή.
Javascript
Δεν προσφέρουμε hosting σε αρχεία .js (ούτε σε άλλες γλώσσες προγραμματισμού). Μπορείτε να ενσωματώσετε
περιεχόμενο iFrame χρησιμοποιώντας το widget ενσωμάτωσης. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε κώδικες στις
κεφαλίδες της σελίδας σας καθώς και στο σώμα κειμένου αλλά δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε να
"θεραπεύσετε” (debug) τον κώδικά σας. Εάν κάνετε επικόλληση τον δικό σας Javascript σε σελίδα του νέου
editor και "σπάσει” το site σας, δεν θα μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε.

