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Open eClass 2.3 - Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης   

 

Οδηγίες Αναβάθµισης (Upgrade) 

Οµάδα Εργασίας:  Τσιµπάνης Κωνσταντίνος, Εξηνταρίδης Γιάννης 

 
 

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2010 
 

Εισαγωγή 

Η πλατφόρµα Open eClass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ηλεκτρονικών 
Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδηµαϊκού ∆ιαδικτύου GUnet για την 
υποστήριξη της Υπηρεσίας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Αναπτύχθηκε από την Οµάδα 
Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Ακαδηµαϊκού ∆ιαδικτύου, υποστηρίζεται κεντρικά από 
το GUnet και διανέµεται ελεύθερα ως Λογισµικό Ανοικτού Κώδικα. 
 

 

∆ιαδικασία Αναβάθµισης  

Η νέα έκδοση Open eClass 2.3 της πλατφόρµας διατηρεί τη συµβατότητα µε τις 
προηγούµενες εκδόσεις. Για το λόγο αυτό µπορείτε εύκολα και γρήγορα να αναβαθµίσετε 
µια ήδη εγκατεστηµένη πλατφόρµα eClass από τις προηγούµενες εκδόσεις (eClass 1.7 ή 
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eClass 2.0 ή eClass 2.x) στην τρέχουσα, απλά ακολουθώντας τις οδηγίες αναβάθµισης 
που παραθέτουµε στη συνέχεια.  

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! 

� Αρχικά βεβαιωθείτε ότι κατά τη διάρκεια της αναβάθµισης δεν γίνονται µαθήµατα ούτε 

υπάρχει πρόσβαση στις βάσεις δεδοµένων της ήδη εγκατεστηµένης πλατφόρµας eClass.  

� Ελέγξτε την έκδοση της ήδη εγκατεστηµένης πλατφόρµας eClass ακολουθώντας το 

σύνδεσµο «Ταυτότητα Πλατφόρµας» στην Αρχική σελίδα. Για να είναι δυνατή η αναβάθµιση 

η ήδη εγκατεστηµένη πλατφόρµα θα πρέπει να είναι έκδοση >=1.7. Αν είναι παλαιότερη 

έκδοση (1.5, 1.6) αναβαθµίστε πρώτα σε 1.7 ακολουθώντας τις οδηγίες στην παράγραφο 

«Αναβάθµιση από παλαιότερες εκδόσεις του eClass» του παρόντος, και στη συνέχεια 

αναβαθµίστε στην τρέχουσα Open eClass 2.3 

� Επίσης πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία αναβάθµισης προτείνεται η λήψη αντίγραφου 

ασφαλείας των περιεχοµένων των µαθηµάτων και των βάσεων δεδοµένων. 

Επιγραµµατικά για την αναβάθµιση της πλατφόρµας στη νέα έκδοση τα βήµατα που πρέπει να 

ακολουθήσετε είναι τα εξής:  

Βήµα 1  

� Αναβάθµιση σε υπολογιστές µε λειτουργικό σύστηµα Unix / Linux  

� Αναβάθµιση σε υπολογιστές µε λειτουργικό σύστηµα Ms Windows  

Βήµα 2  

 

� Αναβάθµιση της Βάσης ∆εδοµένων  

Βήµα 3  

� Έλεγχος επιτυχούς αναβάθµισης  

Βήµα 4  

� Προαιρετικές επιπλέον ρυθµίσεις  

Αναβάθµιση από παλιότερες εκδόσεις (1.5, 1.6)  

� Για υπολογιστές µε λειτουργικό σύστηµα Unix / Linux  

� Για υπολογιστές µε λειτουργικό σύστηµα Ms Windows  
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Βήµα 1: Αναβάθµιση σε Υπολογιστές µε Λειτουργικό Σύστηµα 
Unix / Linux 

Όλες οι ενέργειες προϋποθέτουν ότι έχετε δικαιώµατα διαχειριστή (root) στον εξυπηρετητή. 

Το ακόλουθο παράδειγµα θεωρεί ότι η πλατφόρµα eClass είναι ήδη εγκατεστηµένη στον κατάλογο 

/var/www/html. 

Εξαιτίας των αρκετών αλλαγών που ενσωµατώνει η νέα έκδοση Open eClass 2.3 θα πρέπει να 

διαγράψετε την παλιά έκδοση και να εγκαταστήσετε την καινούρια. Θεωρούµε ότι έχετε κατεβάσει 

το openeclass-2.3.tar.gz στο κατάλογο /tmp  

� Μεταβείτε στον κατάλογο που έχετε εγκατεστηµένο το eClass. π.χ.  

cd /var/www/html 

� Μετακινήστε το αρχείο των ρυθµίσεων eclass/config/config.php σε ένα άλλο προσωρινό 

κατάλογο. Μια καλή λύση είναι ο κατάλογος /tmp  π.χ. 

mv /var/www/html/eclass/config/config.php /tmp 

� Αν έχετε µαθήµατα στα οποία έχετε χρησιµοποιήσει την λειτουργία "Κουβέντα" τότε 

µετακινήστε και τα αρχεία µε τις προηγούµενες κουβέντες των µαθηµάτων. Αυτά βρίσκονται 

στον κατάλογο eclass/modules/chat/ και έχουν την µορφή κωδικός_µαθήµατος.chat.txt 

π.χ. 

mv /var/www/html/eclass/modules/chat/*.txt /tmp 

� ∆ιαγράψτε τους καταλόγους του µαθήµατος εκτός των courses και config  Π.χ. 

cd /var/www/html/eclass/ 
rm -rf images/ include/ info/ install/ manuals/ template/ 
modules/ 

� Αποσυµπιέστε το openeclass-2.3.tar.gz σε ένα προσωρινό φάκελο (/tmp) π.χ. 

tar xzvf /tmp/openeclass-2.3.tar.gz 

� Κατόπιν αντιγράψτε (copy) από τον προσωρινό φάκελο /tmp/openeclass-2.3 όλα τα 

περιεχόµενα του (δηλαδή αρχεία και φακέλους) στον κατάλογο της εγκατάστασης πχ. 

cp -a /tmp/openeclass-2.3/*  /var/www/html/eclass/  

Με τον τρόπο αυτό, αντικαθίστανται τα περιεχόµενα του φακέλου eclass, από αυτά της νέας 

διανοµής Open eClass 2.3. 
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� Μετακινήστε το αρχείο config.php στον κατάλογο /config.   π.χ. 

mv /tmp/config.php /var/www/html/eclass/config/ 

� Επαναφέρετε και τα αρχεία µε τις προηγούµενες κουβέντες στην αρχική τους  θέση. π.χ. 

mv /tmp/*.txt /var/www/html/eclass/modules/chat/ 

� ∆ιορθώστε (αν χρειάζεται) τα permissions των αρχείων και των υποκαταλόγων δίνοντας για 

παράδειγµα τις παρακάτω εντολές: (υποθέτοντας ότι ο user µε τον οποίο τρέχει ο apache 

είναι ο www-data)  

   cd /var/www/html/eclass 

   chown -R www-data * 

   find ./ -type f -exec chmod 664 {} \; 

   find ./ -type d -exec chmod 775 {} \; 

Μόλις ολοκληρωθούν τα παραπάνω, θα έχετε εγκαταστήσει µε επιτυχία τα αρχεία της νέας έκδοσης 

του eClass (Open eClass 2.3). Στη συνέχεια µεταβείτε στο βήµα 2 για να αναβαθµίσετε τις βάσεις 

δεδοµένων της πλατφόρµας. 

Βήµα 1: Αναβάθµιση σε Υπολογιστές µε Λειτουργικό Σύστηµα 
Ms Windows 

Το ακόλουθο παράδειγµα προϋποθέτει ότι το eClass είναι ήδη εγκατεστηµένο στον κατάλογο 

C:\Program Files\Apache\htdocs\ και ότι έχετε κατεβάσει το openeclass-2.3.zip. 

Εξαιτίας των αρκετών αλλαγών που ενσωµατώνει η νέα έκδοση Open eClass 2.3 θα πρέπει να 

διαγράψετε την παλιά έκδοση και να εγκαταστήσετε την καινούρια. Για να µην χαθούν όµως οι 

παλιές σας ρυθµίσεις και τα µαθήµατα που έχουν δηµιουργηθεί, θα πρέπει να κάνετε τα παρακάτω. 

� Μεταβείτε στον κατάλογο που έχετε εγκατεστηµένο το eClass. π.χ.  

C:\Program Files\Apache\htdocs  

� Μετακινήστε το αρχείο ρυθµίσεων config.php από το:  

C:\Program Files\Apache\htdocs\eclass\config\config.php 

σε ένα άλλο προσωρινό φάκελο στην επιφάνεια εργασίας. π.χ. στο κατάλογο C:\Documents 

and Settings\ Administrator\Desktop\ 

� Αν υπάρχουν µαθήµατα στα οποία έχει χρησιµοποιηθεί η λειτουργία "Κουβέντα" τότε 

µετακινήστε και τα αρχεία µε τις προηγούµενες κουβέντες των µαθηµάτων. Αυτά βρίσκονται 



 

- 5 - 

στον κατάλογο C:\Program Files\Apache\htdocs\eclass\modules\chat\ και έχουν την 

µορφή κωδικός_µαθήµατος.chat.txt 

� Μπείτε στο κατάλογο που είναι εγκατεστηµένο το eclass δηλαδή C:\ProgramFiles\Apache\ 

htdocs\eclass\ και διαγράψτε τους καταλόγους images, include, info, install, manuals, 

template, modules µαζί µε τους υποκαταλόγους τους. 

� Αποσυµπιέστε το openeclass-2.3.zip σε ένα προσωρινό φάκελο στην επιφάνεια εργασίας. 

π.χ. 

  C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\openeclass-2.3  

Κατόπιν µετονοµάστε τον προσωρινό φάκελο openeclass21 σε eclass και αντιγράψτε τον 

(copy) µαζί µε όλα τα περιεχόµενα του (δηλαδή αρχεία και φακέλους). Στη συνέχεια ανοίξτε 

το φάκελο που περιέχει την εγκατάσταση του eClass, π.χ.  

C:\Program Files\Apache\htdocs\ 

και κάντε επικόλληση (paste). Με τον τρόπο αυτό, αντικαθίσταται ο φάκελος eclass, από 

αυτόν της νέας διανοµής.  

� Επαναφέρετε και τα αρχεία µε τις προηγούµενες κουβέντες στην αρχική τους θέση δηλαδή 

στο C:\Program Files\Apache\htdocs\eclass\modules\chat\ 

� ∆ιαγράψτε το φάκελο στην επιφάνεια εργασίας όπου προσωρινά αποσυµπιέσαµε τη νέα 

διανοµή.  

Μόλις ολοκληρωθούν τα παραπάνω, θα έχετε εγκαταστήσει µε επιτυχία τα αρχεία της νέας έκδοσης 

του eClass (Open eClass 2.3). Στη συνέχεια µεταβείτε στο βήµα 2 για να αναβαθµίσετε τις βάσεις 

δεδοµένων της πλατφόρµας. 
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Βήµα 2: Αναβάθµιση της Βάσης ∆εδοµένων 

Πριν τρέξετε το script αναβάθµισης της βάσης βεβαιωθείτε ότι η MySQL δεν λειτουργεί σε strict 

mode. Για να το διαπιστώσετε ελέγξτε αν έχει κάποια τιµή η παράµετρος  

 --sql-mode 

 
η οποία βρίσκεται στο αρχείο ρυθµίσεων my.cnf ή my.ini για τους χρήστες UNIX και Windows 
αντίστοιχα.  
 
Αν έχει (π.χ. --sql-mode=STRICT_TRANS_TABLES ή --sql-mode=STRICT_ALL_TABLES)  

τότε αλλάξτε την σε κενή (--sql-mode="").  

Μόνο για συστήµατα Unix/Linux: Η διαδικασία αναβάθµισης των βάσεων δεδοµένων της 

πλατφόρµας περιλαµβάνει αλλαγές στο αρχείο ρυθµίσεων config.php. Εποµένως θα χρειαστεί να 

αλλάξετε προσωρινά τα δικαιώµατα πρόσβασης στο αρχείο config.php και στον κατάλογο /config σε 

read-write (chmod 664). 

Στη συνέχεια πληκτρολογήστε στον browser σας το ακόλουθο URL: 

http://(url του eclass)/upgrade/  

Θα σας ζητηθεί το όνοµα χρήστη (username) και συνθηµατικό (password) του διαχειριστή της 

πλατφόρµας. Αφού δώσετε τα στοιχεία σας θα σας ζητηθεί να αλλάξετε / διορθώσετε τα στοιχεία 

επικοινωνίας, καθώς και το τρόπο εγγραφής των φοιτητών στην πλατφόρµα (ελεύθερη εγγραφή ή 

εγγραφή µε αίτηση).  

Κατόπιν θα αρχίσει η αναβάθµιση των βάσεων δεδοµένων. Στην οθόνη σας θα δείτε διάφορα 

µηνύµατα σχετικά µε την πρόοδο της εργασίας. Φυσιολογικά δεν θα πρέπει να δείτε µηνύµατα 

λάθους. 

Στην αντίθετη περίπτωση (αν δηλαδή εµφανιστούν µηνύµατα λάθους) τότε πιθανόν να µην 

λειτουργήσει εντελώς σωστά κάποιο µάθηµα. Τέτοια µηνύµατα λάθους µπορεί να εµφανιστούν, αν 

έχετε τροποποιήσει τη δοµή κάποιου πίνακα από τις βάσεις του eClass. Σηµειώστε (αν είναι 

δυνατόν) το ακριβές µήνυµα λάθους που σας εµφανίστηκε. 

Αν µετά την αναβάθµιση αντιµετωπίσετε προβλήµατα µε κάποιο µάθηµα τότε επικοινωνήστε µαζί 

µας (admin@openeclass.org). 
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Βήµα 3: Έλεγχος Επιτυχούς Αναβάθµισης 

Για να βεβαιωθείτε ότι η πλατφόρµα έχει αναβαθµιστεί, πηγαίνετε στο διαχειριστικό εργαλείο και 

επιλέξτε "Τρέχουσα έκδοση της πλατφόρµας". Θα πρέπει να αναγράφεται η έκδοση 2.3. 

Εναλλακτικά, από την αρχική σελίδα της πλατφόρµας, επιλέξτε το σύνδεσµο "Ταυτότητα 

Πλατφόρµας". Ανάµεσα στα άλλα θα αναγράφεται η έκδοση 2.3 της πλατφόρµας. 

Είστε έτοιµοι! Η διαδικασία αναβάθµισης έχει ολοκληρωθεί µε επιτυχία! 

Για να δείτε τα καινούρια χαρακτηριστικά της νέας έκδοσης ανατρέξτε στο αρχείο κειµένου 

CHANGES.txt. Για επιπλέον προαιρετικές ρυθµίσεις (HTTPS, Latex κλπ) διαβάστε παρακάτω. 

Βήµα 4: Προαιρετικές Επιπλέον Ρυθµίσεις 

� Στο αρχείο config.php θα έχει οριστεί η µεταβλητή close_user_registration η οποία εξ' 

ορισµού έχει τιµή FALSE. Αλλάζοντας την σε τιµή TRUE η εγγραφή χρηστών µε δικαιώµατα 

"φοιτητή" δεν θα είναι πλέον ελεύθερη. Οι χρήστες για να αποκτήσουν λογαριασµό στην 

πλατφόρµα θα ακολουθούν πλέον διαδικασία παρόµοια µε τη δηµιουργία λογαριασµού 

"καθηγητή" δηλαδή θα συµπληρώνουν µια φόρµα-αίτηση δηµιουργίας λογαριασµού 

φοιτητή. Η αίτηση εξετάζεται από τον διαχειριστή ο οποίος εγκρίνει την αίτηση, οπότε 

δηµιουργεί τον λογαριασµό, ή την απορρίπτει.  

� Στο αρχείο config.php ορίζεται η µεταβλητή have_latex η οποία εξ'ορισµού έχει τιµή FALSE. 

Αλλάζοντας την σε τιµή TRUΕ θα έχετε υποστήριξη µαθηµατικών συµβόλων σε ορισµένα 

υποσυστήµατα του eClass. Αυτό όµως προϋποθέτει την ύπαρξη συστήµατος latex στο 

σύστηµα που φιλοξενεί το eClass. Περισσότερα για τις ρυθµίσεις που θα πρέπει να κάνετε, 

ανατρέξτε στο αρχείο README_latex.txt Αν δεν επιθυµείτε υποστήριξη latex αφήστε την 

όπως είναι (δηλαδή στην τιµή FALSE).  

� Μπορείτε να προσθέσετε κείµενο ενηµερωτικού περιεχοµένου στα αριστερά και δεξιά της 

αρχικής σελίδας της πλατφόρµας. Γι αυτό, απλά πληκτρολογήστε το κείµενο της αρεσκείας 

σας (σε µορφή HTML) στα scripts [path_eclass]/eclass_home_extras_left.html και 

[path_eclass]/eclass_home_extras_right.html αντίστοιχα. 

� Μπορείτε να µετονοµάσετε τα ονόµατα των βασικών ρόλων των χρηστών της πλατφόρµας 

αλλάζοντας τα µηνύµατα  στο αρχείο [path_eclass] /modules/lang/greek/common.inc.php 

� Αν θέλετε να χρησιµοποιήσετε την πλατφόρµα µε Web server που έχει ενεργοποιηµένη την 

υποστήριξη SSL (π.χ. https://eclass.gunet.gr) µπορείτε να το κάνετε δηλώνοντας στο 

config.php την µεταβλητή urlSecure. π.χ.  

$urlSecure = "https://eclass.gunet.gr".  

Περισσότερες και αναλυτικότερες οδηγίες για τις ενέργειες αυτές, µπορείτε να βρείτε στο 

εγχειρίδιο του ∆ιαχειριστή (βρίσκεται µέσα στο διαχειριστικό εργαλείο). 
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Αναβάθµιση από Παλαιότερες Εκδόσεις (1.5, 1.6) 

Για να κάνετε αναβάθµιση στην τρέχουσα έκδοση από παλαιότερες εκδόσεις χρειάζεται πρώτα 

αναβαθµίσετε την πλατφόρµα σας στην έκδοση 1.7. Ειδικότερα, από την έκδοση 1.7 της 

πλατφόρµας, οι κατάλογοι των µαθηµάτων αποθηκεύονται σε ένα καινούριο κατάλογο µε όνοµα 

courses. Επίσης έχει αλλάξει η τοποθεσία του αρχείου ρυθµίσεων (config.php), όπου πλέον 

βρίσκεται σε ένα καινούριο κατάλογο, µε όνοµα config. Για να µην χαθούν όµως οι παλιές σας 

ρυθµίσεις και τα µαθήµατα που έχουν δηµιουργηθεί, θα πρέπει να κάνετε τα παρακάτω. 

Α. Υπολογιστές µε Λειτουργικό Σύστηµα Unix / Linux 

� Μετακινήστε το αρχείο των ρυθµίσεων (eclass/claroline/include/config.php) σε ένα άλλο 

προσωρινό κατάλογο. Μια καλή λύση είναι ο κατάλογος /tmp π.χ.  

mv /var/www/html/eclass/claroline/include/config.php /tmp 

� Αν έχετε µαθήµατα στα οποία έχετε χρησιµοποιήσει την λειτουργία "Κουβέντα", τότε 

µετακινήστε και τα αρχεία µε τις προηγούµενες κουβέντες των µαθηµάτων. Αυτά βρίσκονται 

στον κατάλογο eclass/claroline/chat/ και έχουν την µορφή κωδικός_µαθήµατος.chat.txt 

π.χ.  

mv /var/www/html/eclass/claroline/chat/*.txt /tmp 

� ∆ιαγράψτε όλο τον κατάλογο claroline µαζί µε όλους τους υποκαταλόγους και τα αρχεία 

κάτω από αυτόν. Π.χ.  

   cd /var/www/html/eclass/ 

rm -rf claroline/ 

� Αποσυµπιέστε το openeclass-2.3.tar.gz σε ένα προσωρινό φάκελο (/tmp) π.χ. 

 tar xzvf /tmp/openeclass-2.3.tar.gz 

Κατόπιν αντιγράψτε (copy) από τον προσωρινό φάκελο /tmp/openeclass-2.3 όλα τα 

περιεχόµενα του (δηλαδή αρχεία και φακέλους) στον κατάλογο της εγκατάστασης πχ  

cp –a  /tmp/openeclass-2.3/*  /var/www/html/eclass/ 

Με τον τρόπο αυτό, αντικαθίσταται ο φάκελος eclass, από αυτόν της νέας διανοµής.  

� Μπείτε στον κατάλογο εγατάστασης του eclass και δηµιουργήστε τους καταλόγους config 

και courses.  π.χ.  
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   cd /var/www/html/eclass 

   mkdir config 

mkdir courses 

� Μετακινήστε το αρχείο config.php στον κατάλογο config. π.χ.  

mv /tmp/config.php /var/www/html/eclass/config/ 

� Μετακινήστε τους καταλόγους των µαθηµάτων στον κατάλογο courses. (π.χ. αν έχουµε 

µαθήµατα µε κωδικούς ΤΜΑ100, ΤΜΑ101)  

   cd /var/www/html/eclass 

mv TMA* ./courses/ 

� Επαναφέρετε και τα αρχεία µε τις προηγούµενες κουβέντες στην αρχική τους θέση. π.χ.  

mv /tmp/*.txt /var/www/html/eclass/modules/chat/ 

Β. Υπολογιστές µε Λειτουργικό Σύστηµα Ms Windows 

� Μετακινήστε το υπάρχων αρχείο ρυθµίσεων C:\Program 

Files\Apache\htdocs\eclass\claroline\include\config.php σε ένα άλλο 

προσωρινό φάκελο στην επιφάνεια εργασίας. π.χ.  

από το φάκελο   C:\Program Files\Apache\htdocs\eclass\claroline\include\  

στο φάκελο    C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\  

Αν έχετε µαθήµατα στα οποία έχετε χρησιµοποιήσει την λειτουργία "Κουβέντα" τότε 

µετακινήστε και τα αρχεία µε τις προηγούµενες κουβέντες των µαθηµάτων. Αυτά βρίσκονται 

στον κατάλογο C:\Program Files\Apache\htdocs\eclass\claroline\chat\ και 

έχουν την µορφή “κωδικός_µαθήµατος.chat.txt”.  

� Μπείτε στο κατάλογο που είναι εγκατεστηµένο το eclass δηλαδή  

C:\Program Files\Apache\htdocs\eclass\  

και διαγράψτε τον κατάλογο claroline µαζί µε τους υποκαταλόγους του.  

� Πηγαίνετε στον κατάλογο eclass και δηµιουργήστε δύο νέους καταλόγους τον config και 

courses.  

� Μετακινείστε το αρχείο config.php, στον κατάλογο config που µόλις δηµιουργήσατε. δηλαδή  
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C:\Program Files\Apache\htdocs\eclass\config\  

� Μετακινήστε τους καταλόγους των µαθηµάτων µέσα στο κατάλογο courses που 

δηµιουργήσατε προηγουµένως δηλαδή  

C:\Program Files\Apache\htdocs\eclass\courses\  

� Επαναφέρετε τα αρχεία µε τις προηγούµενες κουβέντες στην αρχική τους θέση δηλαδή στο  

C:\Program Files\Apache\htdocs\eclass\modules\chat\  

 


