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Σύνδεση στο χώρο μελών
URL: https://www.photocircle.gr/portfolios 

Στην παραπάνω διεύθυνση (ενότητα “Portfolios”) κάνετε κλικ στο εικονίδιο με το λουκέτο 
και εισάγετε τα στοιχεία σύνδεσης σας (username & password).

Το Username σας απαρτίζεται από το αρχικό γράμμα του μικρού σας ονόματος, μία κάτω 
παύλα (underscore) και το επώνυμο σας. Π.χ. για τον Πλάτωνα Ριβέλλη είναι p_rivellis, κ.ο.κ.

Στην περίπτωση που έχετε ξεχάσει το username ή το password σας, χρησιμοποιήστε τις 
αντίστοιχες επιλογές που εμφανίζονται κάτω από το κουμπί “Σύνδεση”.

https://www.photocircle.gr/portfolios


Προβολή του Προφίλ σας
Αφού συνδεθείτε επιτυχώς, έχετε πλέον πρόσβαση στο μενού χρήστη το οποίο εμφανίζεται 
κάνοντας κλικ στο εικονίδιο δεξιά. Επιλέγοντας “Το προφίλ μου”, θα μεταφερθείτε στη 
σελίδα του προφίλ σας.  



Φωτογραφίες και Άλμπουμ
Από το μενού χρήστη, επιλέγοντας “Οι φωτογραφίες μου” θα μεταφερθείτε στη σελίδα με 
τα Άλμπουμ Φωτογραφιών σας.

 



Δημιουργία Νέου Άλμπουμ
Επιλέγοντας “Δημιουργία Άλμπουμ” μπορείτε να φτιάξετε ένα νέο άλμπουμ. Ο 
επιτρεπόμενος αριθμός άλμπουμ για κάθε μέλος, είναι απεριόριστος.

Στη συνέχεια, επιλέξτε “Add photos” (2) και αρχίστε να φορτώνετε φωτογραφίες από τον 
υπολογιστή σας. Όταν έχουν φορτωθεί όλες, τότε επιλέξτε “Ολοκληρώθηκε” (3) για να 
αποθηκεύσετε το νέο σας άλμπουμ.

• Μέγιστο μέγεθος αρχείου φωτογραφίας: 1 Megabyte
• Μέγιστος αριθμός φωτογραφιών: Απεριόριστος
• Κάθε μέλος έχει δικαίωμα χρήσης 200 Megabytes χώρου.



Μαζική φόρτωση φοτογραφιών & σειρά εμφάνισης:

Το κουμπί “Add Photos” επιτρέπει την ταυτόχρονη επιλογή πολλαπλών αρχείων ώστε να 
γίνει μαζική φόρτωση των φωτογραφιών σας. Σε αυτή την περίπτωση, η σειρά εμφάνισης 
των φωτογραφιών ορίζεται από τα filenames, και θα είναι αύξουσα (από 1 σε 9 / από a σε z).

Μεμονωμένη φόρτωση φωτογραφιών & σειρά εμφάνισης:

Η σειρά εμφάνισης των φωτογραφιών μέσα στο άλμπουμ καθορίζεται από τη σειρά 
φόρτωσης τους. Δηλαδή, οι παλαιότερες θα βρίσκονται πάντα χαμηλότερα από τις πιο 
πρόσφατες.

Συμβουλή:

Προκειμένου να φορτώνουν ταχύτερα οι φωτογραφίες για τον επισκέπτη του προφίλ σας, 
μπορείτε να τις βελτιστοποιείτε δωρεάν στο www.jpeg.io 

Προσοχή:

Κάθε album μπορεί να έχει ανεξάρτητες ρυθμίσεις ιδιωτικότητας (privacy settings). Εάν 
θέλετε το album σας και τα περιεχόμενα του να είναι διαθέσιμα σε όλους, φροντίστε να 
έχετε επιλέξει “Όλοι” κατά τη δημιουργία του. Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση αυτή 
οποτεδήποτε.

http://www.jpeg.io


Μεταφορά φωτογραφιών σε άλλο άλμπουμ
Μπορείτε να μεταφέρετε τις φωτογραφίες σας μεταξύ των άλμπουμ που έχετε 
δημιουργήσει. Από τις επιλογές της φωτογραφίας που θέλετε να μεταφέρετε, κλικάρετε το 
“Μεταφορά σε άλλο άλμπουμ” και στη συνέχεια, από τι λίστα που θα εμφανιστεί, επιλέξτε 
το νέο άλμπουμ.

Με το πάτημα του “Μεταφορά Φωτογραφίας” (Move Photo) η φωτογραφία μεταφέρεται στο 
νέο άλμπουμ!

 



Αγαπημένες Φωτογραφίες
Μπορείτε να δώσετε έμφαση σε κάποιες φωτογραφίες σας, ορίζοντας τις ως “Αγαπημένες”.  
Κλικάροντας μία φορά στο εικονίδιο-αστέρι της φωτογραφίας, αυτή λαμβάνει το 
τετραπλάσιο μέγεθος μέσα στο άλμπουμ.


