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Koha και Αναφορά 
Σφαλμάτων

KohaHUG webinar, 24/04/2020
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Εισαγωγή – Ορισμοί – Γενικές οδηγίες
● Με τον όρο “σφάλμα” εννοούμε οποιαδήποτε απόκλιση στη 

συμπεριφορά του προγράμματος από την αναμενόμενη ορθή 
λειτουργία του.

● Κάθε σφάλμα που παρατηρείται από τον χρήστη αξίζει να 
αναφερθεί – οι προγραμματιστές (όσοι αναπτύσσουν κώδικα για 
το Koha) ενδεχομένως να μην το γνωρίζουν ήδη.

● Ένα “μικρό” σφάλμα μπορεί να “κρύβει” ένα μεγαλύτερο ή 
σημαντικότερο πρόβλημα που χρήζει διόρθωσης [1].

● Ακόμη, μια αναφορά σφάλματος μπορεί να περιγράφει και 
τρόπους βελτίωσης μιας υφιστάμενης λειτουργίας, ή ακόμη και 
την προσθήκη νέων δυνατοτήτων στο Koha.

[1] https://wiki.koha-community.org/wiki/Bug_Reporting_Guidelines
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Bugzilla – Ο χώρος αναφοράς 
σφαλμάτων για το Koha

● Το Bugzilla [2] είναι ένα σύνολο από ιστοσελίδες που δίνουν τη 
δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο χρήστη:

– Να αναζητήσει υπάρχοντα σφάλματα (bugs) από τη λίστα όσων 
έχουν ήδη υποβληθεί προς επίλυση ή διερεύνηση.

– Να εγγραφεί ως ενδιαφερόμενος στη λίστα CC: ενός bug 
προκειμένου να λαμβάνει ενημερώσεις μέσω e-mail για την 
πρόοδο αυτού.

– Να αναφέρει ένα νέο σφάλμα ή μία νέα πρόταση βελτίωσης 
(enhancement).

– Να συμμετέχει στη συζήτηση που σχετίζεται με κάποιο bug, 
προσφέροντας ενδεχομένως και έναν τρόπο επίλυσης για κάποιο 
σφάλμα.

[2] https://bugs.koha-community.org/
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Bugzilla – Ο τρόπος λειτουργίας

Υποβολή 
νέου bug

Αναζήτηση στα υπάρχοντα bugs Δημιουργία νέου λογαριασμού
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Bugzilla – Δημιουργία νέου λογαριασμού
Εισάγουμε τη διεύθυνσή email μας σε αυτό το πεδίο
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Bugzilla – Αναφορά νέου σφάλματος (Βήμα 1ο)

Υποβολή 
νέου bug
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Bugzilla – Αναφορά νέου σφάλματος (Βήμα 2ο)

Από τις τρεις επιλογές, διαλέγουμε την πρώτη (“Koha”)
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Bugzilla – Αναφορά νέου σφάλματος (Βήμα 3ο)

Μέρος / Υποσύστημα 
του Koha για το 

οποίο θέλουμε να 
υποβάλλουμε νέο 

σφάλμα (π.χ. 
Documentation για 

θέματα που αφορούν 
το manual του Koha) Έκδοση 

του Koha
Σύντομη και όσο το δυνατόν 
πιο περιεκτική περίληψη του 
σφάλματος (ή της πρότασης 
για βελτίωση)

Εκτενής περιγραφή 
του σφάλματος (ή της 

πρότασης για 
βελτίωση)

Βαθμός σημαντικότητας του σφάλματος 
(ή “enhancement” ή “new feature” όταν 
πρόκειται για προτάσεις βελτιώσεων ή 
προσθήκης νέων δυνατοτήτων)

Πλήκτρο υποβολής σφάλματος
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Bugzilla – Λεπτομέρειες ενός σφάλματος

Η τρέχουσα 
κατάσταση 
του Bug

Λίστα CC

Άλλα σχετικά Bugs

Ημερομηνία/ώρα αναφοράς και τελευταίας τροποποίησης

Ο χρήστης στον οποίο έχει ανατεθεί το Bug
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Χρήσιμοι σύνδεσμοι

● Η κύρια σελίδα της κοινότητας του Koha:
https://koha-community.org/

● Γενικές οδηγίες συμμετοχής στην κοινότητα του Koha:
https://koha-community.org/get-involved/

● Ο Bugzilla bug tracker του Koha Project:
https://bugs.koha-community.org/

● Οδηγίες για την αναφορά σφαλμάτων:
https://wiki.koha-community.org/wiki/Bug_Reporting_Guidelines

https://koha-community.org/
https://koha-community.org/get-involved/
https://bugs.koha-community.org/
https://wiki.koha-community.org/wiki/Bug_Reporting_Guidelines
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Χρήσιμοι σύνδεσμοι (συνέχεια)

● Η mailing list στην οποία αυτόματα δημοσιεύονται όλες 
οι νέες αναφορές σφαλμάτων και οι αλλαγές που 
γίνονται σε αυτά βρίσκεται στη διεύθυνση:
https://lists.koha-community.org/cgi-bin/mailman/listinfo/koha-bugs

● Όλες οι mailing lists του Koha Community:
https://lists.katipo.co.nz/mailman/listinfo

https://lists.koha-community.org/cgi-bin/mailman/listinfo
● Υπάρχει επίσης και η δυνατότητα εγγραφής σε RSS feed 

για την παρακολούθηση των αναφορών σφαλμάτων:
http://koha.1045719.n5.nabble.com/template/NamlServlet.jtp?macro=feeds&node=4840480

https://lists.koha-community.org/cgi-bin/mailman/listinfo/koha-bugs
https://lists.katipo.co.nz/mailman/listinfo
https://lists.koha-community.org/cgi-bin/mailman/listinfo
http://koha.1045719.n5.nabble.com/template/NamlServlet.jtp?macro=feeds&node=4840480
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Το Dashboard (σύνοψη της δραστηριότητας) του 
Koha Community

https://dashboard.koha-community.org/

https://dashboard.koha-community.org/
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