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3.2 Οργάνωςη Ιςτοτόπου, λειτουργίεσ και κφρια 
χαρακτηριςτικά των ςυνηθζςτερα χρηςιμοποιοφμενων 
ςυςτημάτων 

Οι καλφτεροι ιςτότοποι δθμιουργοφνται μετά από ακριβι, ςχολαςτικό 
ςχεδιαςμό και ζρευνα πριν ξεκινιςει θ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ. Υπάρχουν πολλοί 
ςθμαντικοί παράγοντεσ που κα πρζπει να εξεταςτοφν ςε βάκοσ πριν προχωριςετε ςτθν 
παραγωγι και δθμοςίευςθ του ιςτοτόπου ςασ. Αξίηει να αφιερϊςετε χρόνο ςτθν 
ζρευνα και τθν ανάπτυξθ και τα οφζλθ κα φανοφν ςτον ιςτότοπό ςασ. 

Μία από τισ τεχνικζσ του ςχεδιαςμοφ και τθσ διαχείριςθσ που χρθςιμοποιείται 
ςτθ ςχεδίαςθ ιςτοτόπων είναι θ απεικόνιςθ περιεχομζνου (content mapping). Η 
απεικόνιςθ περιεχομζνου είναι παρόμοια τεχνικι με αυτι των εννοιολογικϊν χαρτϊν, 
αλλά εςτιάηει ςτο περιεχόμενο ενόσ ιςτοτόπου. Θα ςασ βοθκιςει να εξερευνιςετε και 
να οπτικοποιιςετε το περιεχόμενό ςασ. Είναι μια γραφικι τεχνικι που βοθκάει ςτθν 
οργάνωςθ και κατανόθςθ του περιεχομζνου ενόσ ιςτοτόπου. Μπορεί να αποτελζςει 
ζνα απλό και πολφτιμο κομμάτι τθσ όλθσ ςτρατθγικισ διαχείριςθσ περιεχομζνου του 
ιςτοτόπου ςασ. Αυτόσ ο απλόσ οδθγόσ κα ςασ βοθκιςει να ξεκινιςετε. 

Πιο ςυγκεκριμζνα, για να δείτε εκείνο από το περιεχόμενό ςασ, που ςχετίηεται 
με τουσ ςκοποφσ του πελάτθ ςασ και τουσ ςκοποφσ των χρθςτϊν του ιςτοτόπου ςασ, 
αλλά και όλο το υπόλοιπο περιεχόμενο του ιςτοτόπου ςασ (όπωσ και εξωτερικϊν 
ςυνδεόμενων ιςτοτόπων), κα πρζπει να χρθςιμοποιιςετε τθν απεικόνιςθ 
περιεχομζνου. Θα ςασ επιτρζψει να εντοπίςετε κενά (και ευκαιρίεσ) ςτθ ςτρατθγικι 
ανάπτυξθσ περιεχομζνου. 

Υπάρχουν τρεισ κφριεσ ενζργειεσ που μπορείτε να κάνετε. 

● Κατανόθςθ των επιχειρθματικϊν ςτόχων. Αυτό περιλαμβάνει τθν καλι γνϊςθ 
των πελατϊν ςασ, που ςθμαίνει ότι κα πρζπει να ξζρετε τι κζλουν αυτοί να 
αποκομίςουν από το περιεχόμενο του ιςτοτόπου.  

● Κατανόθςθ των χρθςτϊν του ιςτοτόπου: Πρζπει να ξζρετε γιατί οι χριςτεσ 
επιςκζπτονται τον ιςτότοπο και τι περιεχόμενο αυτοί χρειάηονται.  

● Κατανόθςθ των απαιτιςεων ςε περιεχόμενο: Πρζπει να ξζρετε τα όρια και τισ 
απαιτιςεισ (π.χ. ςτυλ, τεχνικά κζματα, νομικά κζματα κλπ) του περιεχομζνου που 
προςφζρετε.  
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Αυτζσ οι ενζργειεσ κα ςασ βοθκιςουν να δθμιουργιςετε μια καλι ςχεδίαςθ για 
τον ιςτότοπο. Αρχικά, θ καλι ςχεδίαςθ είναι κζμα αιςκθτικισ, αλλά επιπλζον 
δθμιουργεί εμπειρίεσ που διευκολφνουν και τθ ηωι των ανκρϊπων. Στόχοσ του 
ςχεδιαςμοφ ιςτοςελίδων είναι επιπλζον θ οργάνωςθ των πλθροφοριϊν, δίνοντάσ του 
νόθμα και ςυνδυάηοντάσ τισ με τρόπο οπτικά ελκυςτικό χρθςιμοποιϊντασ τα διακζςιμα 
εργαλεία. 

Στενά ςυνδεδεμζνοσ με το ςχεδιαςμό ιςτοςελίδων είναι ο ςχεδιαςμόσ ςτο χαρτί 
και παρά τισ πολλζσ διαφορζσ τουσ, αξίηει να τα ςυγκρίνουμε και να τα 
αντιπαραβάλλουμε. Ο ςχεδιαςμόσ ιςτοςελίδων και ο ςχεδιαςμόσ ςτο χαρτί ζχουν 
ίδιουσ ςκοποφσ, αλλά προςπακοφν να τουσ ικανοποιιςουν με άλλουσ τρόπουσ. Στο 
ςχεδιαςμό ςτο χαρτί κάποιοσ είναι απλόσ πακθτικόσ δζκτθσ του περιεχομζνου, ενϊ ςτο 
ςχεδιαςμό ιςτοςελίδων κάποιοσ είναι ενεργθτικόσ χριςτθσ τουσ. Είναι κακοριςτικισ 
ςθμαςίασ αυτό να γίνει κατανοθτό: ο Παγκόςμιοσ Ιςτόσ είναι ζνα ηωντανό μζςο και ο 
όροσ για να περιγράψει κανείσ τθ ςχεδιαςτικι διαδικαςία είναι ςχεδιαςμόσ διάδραςθσ 
χριςτθ (user interaction design). 

Όταν πρόκειται για τθ διάδραςθ χριςτθ, πρζπει να ξζρετε ότι το να προςφζρετε 
πάρα πολλζσ επιλογζσ μπορεί να είναι εξίςου κακό, όπωσ και το να μθ προςφζρετε 
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αρκετζσ. Αν υπάρχουν πολλαπλζσ επιλογζσ για το χριςτθ, είναι ευκφνθ του ςχεδιαςτι 
να εξαςφαλίςει ότι ο χριςτθσ δε κα χακεί. Αυτό το πρόβλθμα είναι ςτενά ςυνδεδεμζνο 
με τον όρο εμπειρία χριςτθ. Η εμπειρία χριςτθ είναι το ςφνολο όλων των 
αλλθλεπιδράςεων του χριςτθ με ζναν ιςτότοπο. 

Όμωσ, ςε κάκε περίπτωςθ, ο ςκοπόσ του ςχεδιαςτι είναι να δθμιουργεί ιςτοτόπουσ 
που κα εξυπθρετοφν τισ ανάγκεσ των χρθςτϊν. Αυτι θ προςζγγιςθ μπορεί να οριςτεί 
ωσ ςχεδίαςθ προςανατολιςμζνθ ςτο χριςτθ. Για να κατανοιςετε τι κζλει ο πελάτθσ 
πριν αρχίςετε τθ δουλειά ςασ, κα πρζπει να κυμάςτε τα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ 
ςχεδιαςμοφ. Αυτά τα ςτάδια μποροφν γενικά να οριςτοφν ωσ εξισ: 

● Κακοριςμόσ ςτόχων και ςτρατθγικισ – Εφρεςθ αναλυτικισ απάντθςθσ ςτθν 
ερϊτθςθ «Γιατί χρειάηεται να υπάρχει αυτόσ ο ιςτότοποσ;» 

● Ζρευνα – φπαρξθ ενόσ υπόβακρου ςχετικά με το τι μπορεί οι επιςκζπτεσ να 
περιμζνουν από τον ιςτότοπο, κεϊρθςθ του πϊσ ςχεδιάηονται οι δθμοφιλείσ – 
ανταγωνιςτικοί ιςτότοποι και τι τουσ κάνει τόςο ελκυςτικοφσ ςτουσ χριςτεσ. 

● Αρχιτεκτονικι πλθροφορίασ – παροχι βζλτιςτων διαδρομϊν πλοιγθςθσ ςτο 
χριςτθ που κα τον βοθκιςει να μεταβεί από τθ μια ιςτοςελίδα που επιςκζφτθκε ςε 
μιαν άλλθ. 

● Σκιτςάριςμα – πρϊτοσ πρόχειροσ ςχεδιαςμόσ του ιςτοτόπου, λαμβάνοντασ 
υπόψθ τα τρία προθγοφμενα ςτοιχεία. 

● Προςχζδια – μια οργάνωςθ του περιεχομζνου και των χαρακτθριςτικϊν τθσ 
ιςτοςελίδασ αποφεφγοντασ το γραφικό ςχεδιαςμό. Μπορείτε να τα δθμιουργιςετε 
ακόμα και ςε χαρτί ι λευκοπίνακα ι ςε κάποιο πρόγραμμα όπωσ Microsoft Visio, 
Adobe Fireworks, Adobe Illustrator ι Omnigraffle. 

● Προπλάςματα – ξεκίνθμα εξερεφνθςθσ των γραφικϊν ςτοιχείων ενόσ 
ιςτοτόπου, όπωσ τυπογραφία, εικόνεσ (φωτογραφίεσ και εικονογραφιςεισ) ι ακόμα 
και τα ςτοιχεία τθσ διεπαφισ χριςτθ (κουμπιά, μπάρεσ πλοιγθςθσ). 

Μπορεί επίςθσ να είναι πολφ χριςιμο να ςκεφτείτε οριςμζνουσ φανταςτικοφσ 
χριςτεσ του ιςτοτόπου ςασ, χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο σενάρια και χαρακτήρες. 
Μπορείτε να δθμιουργιςετε διάφορουσ χαρακτιρεσ και να κάνετε υποκζςεισ ωσ προσ 
το πϊσ αυτοί γνϊριςαν τον ιςτότοπό ςασ, ποιεσ είναι οι επιδιϊξεισ και οι 
προτεραιότθτζσ τουσ και τι ελπίηουν να επιτφχουν όςο τον χρθςιμοποιοφν. Με τθ 
προςζγγιςθ τθσ εμπειρίασ μζςα από τα μάτια άλλων, μπορείτε να επιτφχετε μια 
περιςςότερο προςανατολιςμζνθ ςτο χριςτθ εμπειρία. 
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Λαμβάνοντασ υπόψθ πικανά ςενάρια και χαρακτιρεσ, κα πρζπει να ορίςετε το 
ςχεδιαςμό τθσ πλοιγθςθσ. Ασ υποκζςουμε δυο διαφορετικοφσ τφπουσ δόμθςθσ 
ιςτοτόπων που τελικά κα αποτυπωκοφν ςτα μενοφ πλοιγθςθσ: κατά πλάτοσ και κατά 
βάκοσ. Πρϊτα λοιπόν ασ δοφμε τθ δομι πλοιγθςθσ κατά πλάτοσ ςτθν οποία οι κφριεσ 
ςελίδεσ παρατίκενται οριηόντια. 

Σε ζνα κατά πλάτοσ ςφςτθμα πλοιγθςθσ, όλεσ οι κφριεσ ςελίδεσ είναι ορατζσ 
μαηί. Για μικροφσ ιςτοτόπουσ αυτι είναι ςυνικωσ μια λογικι επιλογι. Ο χριςτθσ 
μπορεί εφκολα να μεταπθδιςει ςε κακεμία εκ των κφριων ςελίδων με ζνα απλό κλικ 
πάνω ςτθν μπάρα πλοιγθςθσ που βρίςκεται ςε κάκε ςελίδα. Αλλά πρζπει να κυμάςτε 
ότι περιορίηεςτε από το πλάτοσ τθσ οκόνθσ, οπότε αν παρουςιάηονται πολλζσ επιλογζσ, 
ο ιςτότοποσ μπορεί να κουράςει και να μπερδζψει το χριςτθ. Οπότε το μειονζκτθμα 
τθσ κατά πλάτοσ δομισ πλοιγθςθσ είναι ότι μπορεί να υπάρχουν όρια όςον αφορά το 
πόςθ πλθροφορία μπορεί εφκολα να εμφανιςτεί ςτθν οκόνθ, αν υπάρχουν πάρα 
πολλζσ κατθγορίεσ.  

Μια εναλλακτικι μζκοδοσ οργάνωςθσ περιεχομζνων ιςτοτόπου είναι θ κατά 
βάκοσ πλοιγθςθ, που απλοποιεί τθν κφρια πλοιγθςθ και ςτθ ςυνζχεια ομαδοποιεί τισ 
ςχετιηόμενεσ ιςτοςελίδεσ ςε κατθγορίεσ. Η κατά βάκοσ πλοιγθςθ παρζχει ςτο χριςτθ 
απλοποιθμζνα ςθμεία ειςόδου. Ωςτόςο, ο ςχεδιαςτισ πρζπει να αποφαςίςει πϊσ κα 
οργανϊςει τισ ιςτοςελίδεσ μζςα ςε αυτοφσ τουσ κφριουσ ςυνδζςμουσ. Μθν ανθςυχείτε, 
τα αναπτυςςόμενα (drop-down) μενοφ και πρόςκετα μενοφ πλοιγθςθσ είναι ςυνικεισ 
λφςεισ ςε αυτό το πρόβλθμα.  

Αξίηει να κάνετε κατά καιροφσ επανακεϊρθςθ τθσ πλοιγθςθσ ενόσ ιςτοτόπου, 
επειδι μπορεί θ αρχικι ςελίδα του να μθν είναι πλζον τόςο κρίςιμθσ ςθμαςίασ, όπωσ 
μπορεί να ιταν παλαιότερα. Ο χριςτθσ μπορεί να επιςκεφτεί μια άλλθ ςελίδα του 
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ιςτοτόπου ςασ επειδι ακριβϊσ θ μθχανι αναηιτθςθσ μπορεί να τθν βρει. Κάκε 
ιςτοςελίδα του ιςτοτόπου ςασ ζτςι τϊρα γίνεται αρχικι ςελίδα, θ οποία κα πρζπει να 
καλωςορίηει τουσ χριςτεσ ςε αυτόν και να τουσ ενκαρρφνει για τθν επόμενθ τουσ 
επίςκεψθ. 

Για τθν αξιολόγθςθ του πϊσ οι χριςτεσ αλλθλεπιδροφν με ζναν ιςτότοπο, 
χριςιμοσ είναι ο ζλεγχοσ χρθςτικότθτασ. Ο ζλεγχοσ χρθςτικότθτασ είναι θ διαδικαςία 
τθσ αξιολόγθςθσ του πϊσ οι χριςτεσ αλλθλεπιδροφν με ζναν ιςτότοπο. Συχνά 
περιλαμβάνει τθν επίδοςθ ςτο χριςτθ μιασ εργαςίασ προσ διεκπεραίωςθ ςτο δοςμζνο 
ιςτότοπο και ςτθ ςυνζχεια παρατιρθςθ του πόςο καλά εκείνοσ τθν ολοκλθρϊνει κι 
εφόςον βζβαια το καταφζρει. Αν ζνασ χριςτθσ ςυναντιςει δυςκολία ι μπερδευτεί από 
τισ απαιτοφμενεσ λειτουργίεσ, αυτά τα προβλιματα ςθμειϊνονται και εξετάηονται και 
ενςωματϊνονται λφςεισ ςτον ιςτότοπο. 

Συνικωσ, για λόγουσ επίδειξθσ, υπάρχουν δομθμζνα πρωτότυπα. Διαφζρουν 
από τα προπλάςματα και τα προςχζδια επειδι ζχουν λειτουργικότθτα και ςυνικωσ 
επιδεικνφουν το πϊσ αλλθλεπιδρά ο χριςτθσ με τα διάφορα ςτοιχεία ςε μια 
ιςτοςελίδα. Μπορείτε να καταςκευάςετε ζνα πρωτότυπο με τθ χριςθ τθσ HTML ι Flash 
animation ι κάποια εφαρμογι όπωσ το Balsamiq Mockups ι το Microsoft SketchFlow. 

Πρζπει να κυμάςτε ότι τα παραδοςιακά προςχζδια, προπλάςματα και 
πρωτότυπα δεν μποροφν πλιρωσ να περιγράψουν τθν αλλθλεπιδραςτικι φφςθ του 
Παγκόςμιου Ιςτοφ. Το λογιςμικό προςχεδίων και πρωτοτφπων ζχει αναπτυχκεί με τθν 
πάροδο των χρόνων και μια νζα γενιά λογιςμικοφ και web εφαρμογϊν κάνουν δυνατι 
τθ δθμιουργία αλλθλεπιδραςτικϊν πρωτοτφπων.  Αυτά περιλαμβάνουν ςτοιχεία όπωσ 
rollover buttons, λειτουργικά ςτοιχεία φορμϊν, απλό animation και τθ δυνατότθτα 
αναβάκμιςθσ ςυνθκιςμζνων ςτοιχείων ιςτοςελίδων γριγορα. Για τθ δθμιουργία 
αλλθλεπιδραςτικϊν πρωτοτφπων μπορεί να χρθςιμοποιιςετε λογιςμικό όπωσ το 
Adobe Fireworks, Microsoft SketchFlow ι το EightShapes Unify. 

Η διαδικαςία ςχεδιαςμοφ μπορεί να αποτελεί ευχάριςτο κομμάτι τθσ 
δθμιουργίασ ενόσ ιςτοτόπου επειδι ακριβϊσ εκεί είναι που μπορείτε να προτείνετε 
εκείνεσ τισ τρελζσ ιδζεσ που μπορεί πότε να μθν «ανζβουν» ςτον τελικό ιςτότοπο. 
Οπότε να είςτε δθμιουργικόσ κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ δθμιουργίασ. Να 
κυμάςτε ότι ςτα πρϊιμα ςτάδια τθσ ανάπτυξθσ ιςτοτόπων, θ ςυνεργαςία είναι 
ςθμαντικι. Είτε πρόκειται για ζλεγχο από τουσ χριςτεσ είτε λιψθ ανάδραςθσ από ζνα 
προςχζδιο, αν γνωρίηετε πϊσ να ςυνεργαςτείτε και να ενςωματϊςετε καλζσ ιδζεσ ςτο 
ςχεδιαςμό ςασ, το τελικό ςασ προϊόν κα είναι επιτυχθμζνο. 

Η δθμιουργία μιασ ιςτοςελίδασ με το WordPress είναι παρόμοια με τθ 
δθμουργία ενόσ άρκρου - ανάρτθςθσ. Να κυμάςτε ότι οι ιςτοςελίδεσ επινοικθκαν για 
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ςτατικό περιεχόμενο. Για να ξεκινιςετε να προςκζςετε μια νζα ςελίδα ςτον 
δθμιουργθμζνο με WordPress ιςτότοπό ςασ, βρείτε το μενοφ  ελίδεσ ςτο μενοφ 
πλοιγθςθσ του Πίνακα Ελζγχου του WordPress. Κάντε κλικ ςτο Προςθήκη νζασ. Ο 
επεξεργαςτισ ςελίδων του WordPress μοιάηει ςχεδόν ίδιοσ με τον επεξεργαςτι 
άρκρων, εκτόσ από λίγα διαφορετικά κουτάκια που βρίςκονται ςτθ δεξιά πλευρά τθσ 
οκόνθσ. Προςκζςτε τον τίτλο τθσ ςελίδασ π.χ. χετικά. ημείωςη: Αν ζχετε 
ενεργοποιθμζνουσ τουσ Μόνιμουσ Συνδζςμουσ, ο τίτλοσ τθσ ςελίδασ ςασ κα 
εμπεριζχεται ςτθ διεφκυνςθ που πρζπει να πλθκτρολογιςετε για να ζχετε πρόςβαςθ 
ςε αυτι. Στθ ςυνζχεια, προςκζςτε κάποιο περιεχόμενο. Η περιοχι Δημοςίευςη του 
επεξεργαςτι ςελίδασ είναι εντελϊσ παρόμοια με αυτοφ τθσ ςυγγραφισ άρκρων. Όταν 
είςτε ζτοιμοσ για τθ δθμοςίευςθ, μπορείτε είτε να τθ δθμοςιεφςετε άμεςα, είτε να τθν 
αποκθκεφςετε τθν ίδια ι προςχζδιο ι να προγραμματίςετε τθ ςελίδα ςασ να 
δθμοςιευτεί αργότερα. Η ενότθτα Χαρακτηριςτικά ελίδασ εφαρμόηει το πρότυπο μιασ 
γονεϊκισ ςελίδασ ςτθν καινοφρια ςασ ςελίδα. Για τθν ενότθτα Γονζασ μπορείτε να 
οργανϊςετε τισ ςελίδεσ ςασ ςε ιεραρχίεσ. Για παράδειγμα, κα μποροφςατε να φτιάξετε 
αυτι τθν καινοφρια ςελίδα με επιπλζον ςελίδεσ κάτω από αυτιν. Δεν υπάρχουν όρια 
για το πόςα επίπεδα μπορείτε να εμφωλεφςετε ςελίδεσ. Μερικά από τα κζματα του 
WordPress ζχουν προςαρμόςιμα πρότυπα ςελίδων, οπότε θ επόμενθ ενότθτα 
Πρότυπο, ςασ επιτρζπει να εφαρμόςετε ζνα πρότυπο ςτθν καινοφρια ςασ ςελίδα. Το 
κουτάκι ειρά βάηει τθ ςελίδα ςασ ςε αρικμθτικι ςειρά. Οι ςελίδεσ γενικά 
ταξινομοφνται αλφαβθτικά, αλλά μπορείτε να επιλζξετε τθ δικι ςασ ςειρά 
προςκζτοντασ αρικμό ςε αυτό το πεδίο. Κάντε Προεπιςκόπηςη τθ ςελίδα μια 
τελευταία φορά και ςτθ ςυνζχεια πατιςτε Δημοςίευςη. Ζχετε προςκζςει μια 
καινοφρια ςελίδα ςτον WordPress ιςτότοπό ςασ.  



 

  IO3/P6 – Web design: text version 

 

Για να ξεκινιςετε να δθμιουργιςετε το πρϊτο ςασ άρκρο ςτο WordPress, 
εντοπίςτε το μενοφ Άρθρα ςτο αριςτερό μζροσ του Πίνακα Ελζγχου του WordPress. 
Μπορείτε είτε απλά να περάςετε το ποντίκι πάνω από το ςφνδεςμο Άρθρα είτε να 
πατιςετε κλικ για να αναπτυχκεί και να αποκαλυφκεί το υπομενοφ. Η ςελίδα Νζο 
άρθρο μπορεί να βρεκεί από το +Προςθήκη ςφνδεςμο ςτθ Γραμμι Διαχείριςθσ του 
WordPress. Πατιςτε το Νζο άρθρο. Τϊρα κα δείτε τθ ςελίδα Προςθήκη Άρθρου, όπου 
μπορείτε να δθμιουργιςετε το πρϊτο ςασ άρκρο. Στο πρϊτο κουτί είναι εκεί που κα 
βάλετε τον τίτλο του άρκρου. Στθ ςυνζχεια υπάρχει θ Ενότητα Μορφοποίηςησ Άρθρου 
ή Επεξεργαςτήσ Άρθρου. Εδϊ είναι ουςιαςτικά το ςθμείο όπου κα πλθκτρολογιςετε 
το περιεχόμενο του άρκρου ςασ. Αν κοιτάξετε ςτο δεξί μζροσ του κουτιοφ αυτοφ 
υπάρχουν δυο καρτζλεσ. Υπάρχουν δυο τρόποι επεξεργαςίασ άρκρων. Ο Οπτικόσ και το 
Κείμενο. Η καρτζλα Οπτικόσ κα εμφανίςει ζνα γραφικό επεξεργαςτι WYSIWYG.  Το 
αρκτικόλεξο WYSIWYG απλά ςθμαίνει «What you see is what you get» ελλθνιςτί «Ότι 
βλζπεισ αυτό παίρνεισ». Εδϊ κα δείτε μια γραμμι εργαλείων μορφοποίθςθσ με πολλζσ 
επιλογζσ για μορφοποίθςθ των άρκρων ςασ. Αν είςτε εξοικειωμζνοι με το Microsoft 
Word ι άλλο επεξεργαςτι κειμζνου, τα περιςςότερα εικονίδια κα ςασ φανοφν 
γνϊριμα. Αν πατιςετε ςτθν καρτζλα Κείμενο, αυτι κα ςασ εμφανίςει μια κειμενικι 
HTML ζκδοςθ του επεξεργαςτι άρκρων ςου. Αυτι θ ζκδοςθ του επεξεργαςτι άρκρου 
είναι για επεξεργαςία του HTML κϊδικα του άρκρου ςου. Για τουσ περιςςότερουσ 
χριςτεσ, ο οπτικόσ επεξεργαςτισ είναι ο ευκολότεροσ τρόποσ δθμιουργίασ άρκρων. Στο 
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πάνω μζροσ τθσ δεξιάσ ςτιλθσ αυτισ τθσ οκόνθσ κα δείτε το κουτί (περιοχι) 
Δημοςίευςη. Εδϊ μπορείτε να αποκθκεφςετε το άρκρο ςασ ςαν προςχζδιο, αν κζλετε 
να το να το επεξεργαςτείτε αργότερα. Αν πατιςετε ςτο κουμπί Προεπιςκόπηςη 
μπορείτε να δείτε μια προεπιςκόπθςθ, πϊσ κα εμφανίηεται το άρκρο όταν 
δθμοςιευτεί. Η Κατάςταςη του άρκρου υποδεικνφει αν το άρκρο είναι δθμοςιευμζνο, 
αποκθκευμζνο ςαν προςχζδιο, αν εκκρεμεί ζλεγχοσ ι αν ζχει προγραμματιςτεί θ 
δθμοςίευςι του. Οι επόμενοι δυο ςφνδεςμοι υποδεικνφουν το κατά πόςο είναι ορατό 
το άρκρο – ι το ποιοι χριςτεσ μποροφν να το προςπελάςουν. Η γραμμι Δημοςίευςη 
υποδεικνφει αν το άρκρο κα δθμοςιευτεί άμεςα ι ςε μεταγενζςτερθ θμερομθνία.  

Η επόμενθ ενότθτα αφορά Κατηγορίεσ και Ετικζτεσ που αποδίδονται ςτο 
WordPress άρκρο ςασ. Αν κα κζλατε να τροποποιιςετε τισ επιλογζσ προβολισ για τον 
επεξεργαςτι άρκρου, απλά κάντε κλικ ςτο Επιλογζσ προβολήσ ςτθ πάνω δεξιά γωνία. 
Θα αποκαλυφτοφν όλεσ οι επιλογζσ που μπορεί να εμφανίηονται ςτθν οκόνθ του 
επεξεργαςτι άρκρου. Επίςθσ από τον επεξεργαςτι άρκρου, μπορείτε να κάνετε ςφρε 
και άφθςε (drag and drop) τθ ςειρά των κουτιϊν για να ρυκμίςετε τον τρόπο που κα 
είναι τοποκετθμζνα ςτθ ςελίδα. Αν ποτζ χρειαςτείτε βοικεια όςο είςτε ςτθ ςελίδα Νζο 
άρθρο, απλά κάνετε κλικ ςτθν καρτζλα Βοήθεια ςτθν πάνω δεξιά γωνία. Από εδϊ, 
μπορείτε να πάρετε μια υπενκφμιςθ του πϊσ να προςαρμόςετε τθν οκόνθ του άρκρου 
ςασ, χριςιμεσ ςυμβουλζσ για τθν προςκικθ τίτλου άρκρου και χριςθσ του 
επεξεργαςτι άρκρου, πϊσ να ειςάγετε πολυμζςα και πωσ να αλλάηετε τισ ρυκμίςεισ 
δθμοςίευςθσ.  

Προςκζτοντασ ετικζτεσ ςτα WordPress άρκρα ςασ, κα ςασ βοθκιςει να 
οργανϊςετε το περιεχόμενο του blog ςασ. Οι ετικζτεσ επίςθσ κα βοθκιςουν τουσ 
επιςκζπτεσ ςασ να βρουν το δρόμο τουσ μζςα ςτον ιςτότοπο πιο εφκολα. Για να 
προςκζςετε ετικζτεσ ςε ζνα νζο άρκρο, πθγαίνετε ςτθν περιοχι διαχείριςθσ του blog  
Άρθρα Προςθήκη νζου. Όταν γράφετε το νζο ςασ άρκρο, μπορείτε να προςκζςετε μια 
ετικζτα ςε αυτό πλθκτρολογϊντασ τθ λζξθ – ετικζτα ςτο πεδίο Ετικζτεσ ςτα δεξιά και 
κάνοντασ κλικ ςτο κουμπί Προςθήκη. Μπορείτε να προςκζςετε όςεσ ετικζτεσ 
επικυμείτε. 

Η μικροεφαρμογι (widget) συννεφόλεξο ετικετών δείχνει ζνα ςετ όλων των 
ετικετϊν που ζχετε προςδϊςει ςτα άρκρα ςασ. Οι πιο ςυνθκιςμζνεσ ετικζτεσ 
εμφανίηονται με μεγαλφτερου μεγζκουσ γραμματοςειρά. Αυτι θ μικροεφαρμογι είναι 
βοθκθτικι επειδι δίνει ςτουσ αναγνϊςτεσ ςασ μια ςφντομθ εικόνα των αγαπθμζνων 
ςασ κεμάτων και τουσ επιτρζπει να γνωρίηουν για ποια κζματα γράφετε πιο ςυχνά. Η 
μικροεφαρμογι ςυννεφόλεξο ετικετών κα δείξει μζχρι 75 από τισ πιο δθμοφιλείσ ςασ 
ετικζτεσ.  
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Σθμείωςθ: μόνο οι ετικζτεσ που είναι ςυνθμμζνεσ ςε άρκρα κα εμφανιςτοφν ςτθ 
μικροεφαρμογι.  
Πϊσ μπορείτε να εξαιρζςετε κάποιεσ ετικζτεσ; Κάντε κλικ ςτο ΆρθραΕτικζτεσ ςτον 
πίνακα ελζγχου Διαχειριςτι του WordPress. Κάντε κλικ ςτο όνομα τθσ ετικζτασ που 
κζλετε να εξαιρζςετε. Στθ γραμμι διευκφνςεων του φυλλομετρθτι ςασ, βρείτε τον 
αρικμό μετά από το tag_ID= . Αυτό είναι το ID τθσ ετικζτασ. Αντιγράψτε τον αρικμό  tag 
ID και πθγαίνετε πίςω ςτο Εμφάνιςη  Μικροεφαρμογζσ (Widgets). Κάντε κλικ ςτθ 
μικροεφαρμογι ςυννεφόλεξο ετικετϊν για να ανοίξετε τισ ρυκμίςεισ και κάντε 
επικόλλθςθ του ID τθσ ετικζτασ ςτο κουτί Εξαίρεςη. Πατιςτε Αποθήκευςη για να 
αποκθκεφςετε τισ αλλαγζσ ςασ.  

Οι μετα – λζξεισ κλειδιά και οι μετα – περιγραφζσ ςασ επιτρζπουν να πετφχετε 
τθ βελτιςτοποίθςθ του ιςτοτόπου ςασ για τισ μθχανζσ αναηιτθςθσ (SEO). Σε αυτι τθν 
ενότθτα κα μάκετε πϊσ να προςκζτετε ςωςτά μετα – λζξεισ κλειδιά και μετα – 
περιγραφζσ ςτο WordPress χρθςιμοποιϊντασ το πρόςκετο Yoast SEO. Οι λζξεισ κλειδιά 
και οι περιγραφζσ ςου επιτρζπουν να «πεισ» ςτισ μθχανζσ αναηιτθςθσ περιςςότερα 
ςχετικά με το περιεχόμενο των ςελίδων και των άρκρων ςου. Οι λζξεισ κλειδιά είναι 
ςθμαντικζσ λζξεισ ι φράςεισ που οι άνκρωποι μπορεί να αναηθτιςουν εφόςον 
ψάχνουν για περιεχόμενο ςαν αυτό που εςείσ δθμοςιεφετε. Η μετα – περιγραφι είναι 
μια ςφντομθ περιγραφι για το περιεχόμενο τθσ ςελίδασ ι του άρκρου ςασ. Οι μετα – 
λζξεισ κλειδιά και οι μετα – περιγραφζσ είναι πραγματικζσ HTML μετα – ετικζτεσ και 
βρίςκονται ςτθν επικεφαλίδα του ιςτοτόπου ςασ. Τα πρόςκετα SEO του WordPress 
κάνουν εφκολθ τθ διαδικαςία προςκικθσ τουσ από τθν περιοχι διαχείριςθσ του 
WordPress για κάκε άρκρο και ςελίδα ςτον ιςτότοπό ςασ. Το πρόςκετο SEO Yoast 
προςκζτει ζνα επιπλζον εργαλείο ςτον επεξεργαςτι του WordPress. Θα δείτε αυτό το 
νζο εργαλείο διακζςιμο όταν προςκζςετε ι επεξεργαςτείτε ζνα άρκρο ι ςελίδα. 
Ωςτόςο, μπορεί επίςθσ να εμφανιςτοφν ςτο προςαρμοςμζνο περιεχόμενο και άλλεσ 
περιοχζσ που χρθςιμοποιοφν το TinyMCE ςφςτθμα επεξεργαςίασ του WordPress. 
Μετακινθκείτε παρακάτω μζχρι να δείτε τθν ενότθτα Yoast SEO κάτω από τον 
επεξεργαςτι κειμζνου. Αυτόσ είναι ο πίνακασ ελζγχου του Yoast. Αυτό το παράκυρο κα 
ςασ δείξει ςε πραγματικό χρόνο πϊσ το περιεχόμενο ςασ αξιολογείται με όρουσ 
αναγνωςιμότθτασ, υπερβολικισ χριςθσ λζξεων και άλλουσ δείκτεσ. Πατιςτε ςτθν 
καρτζλα «Πρόςθεςε τη λζξη κλειδί εςτίαςησ». Το όνομα τθσ καρτζλασ κα αλλάξει 
μόλισ ειςάγετε μια ςυγκεκριμζνθ λζξθ κλειδί ςτθν οποία κζλετε να εςτιάςετε. Κάντε 
κλικ ςτο κουμπί Edit snippet κάτω από τθν προεπιςκόπθςθ άρκρου. Εδϊ βρίςκεται 
τοποκετθμζνθ θ μετα – περιγραφι για το περιεχόμενο. Οι άνκρωποι κα δουν ςτα 
αποτελζςματα αναηιτθςθσ τθν πλθροφορία που βάλατε ςε αυτι τθν ενότθτα. Αυτι θ 
περιγραφι πρζπει να είναι ςφντομθ, ίςωσ μία ι δφο προτάςεισ, μιασ και οι άνκρωποι 
που χρθςιμοποιοφν τισ μθχανζσ αναηιτθςθσ μπορεί να μθν μποροφν να το διαβάςουν 
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ολόκλθρο. Το Yoast κα ςασ πλθροφοριςει αν θ περιγραφι ςασ είναι πολφ μεγάλθ 
αλλάηοντασ το χρϊμα τθσ γραμμισ κάτω από το κείμενο ςε κίτρινο αντί για πράςινο. 

Κάτω από τον επεξεργαςτι του snippet, κα δείτε τισ επιλογζσ για τθν λζξθ 
κλειδί. Αυτι είναι θ μοναδικι λζξθ που κζλετε το άρκρο ι θ ςελίδα να περιςτρζφεται 
γφρω. Θυμθκείτε να μθ χρθςιμοποιείτε τθν λζξθ κλειδί υπερβολικά ςτο περιεχόμενό 
ςασ. Αυτό λζγεται κορεςμόσ και οι μθχανζσ αναηιτθςθσ κα ςασ τιμωριςουν γι’ αυτό. Το 
Yoast κα ελζγξει τθ λζξθ κλειδί ςασ και κα βεβαιϊςει ότι τθ χρθςιμοποιείτε 
ικανοποιθτικό αρικμό φορϊν. Δε κζλετε να τθ χρθςιμοποιιςετε υπερβολικά λίγο, αλλά 
ςίγουρα όχι και υπερβολικά πολφ. Κάτω από τθ λζξθ κλειδί εςτίαςθσ είναι θ επιλογι 
για τισ μετα – λζξεισ κλειδιά. Σ’ αυτό το ςθμείο πρζπει να ειςάγετε τισ λζξεισ κλειδιά 
για το κομμάτι που γράφετε. Χωρίςτε κάκε μια με κόμμα όπωσ κα κάνατε ςτα 
περιςςότερα ςυςτιματα. Τϊρα το μόνο που ζχετε να κάνετε είναι να αποκθκεφςετε 
και να δθμοςιεφςετε όταν ζχετε ολοκλθρϊςει τθ ςυγγραφι του άρκρου ςασ. 

Για να δθμιουργιςετε μενοφ, πρζπει να κάνετε Είςοδο (Login) ςτο διαχειριςτικό 
πάνελ του Wordpress. Από το μενοφ Εμφάνιςη ςτθν αριςτερι πλευρά του πίνακα 
ελζγχου, κάντε κλικ ςτθν επιλογι Μενοφ για να εμφανίςετε τον Επεξεργαςτή Μενοφ. 
Κάντε κλικ ςτο Φτιάξε ζνα νζο μενοφ ςτθν κορυφι τθσ ςελίδασ. Ειςάγετε ζνα όνομα 
για το νζο ςασ μενοφ ςτο κουτί Όνομα μενοφ. Επιλζξτε το κουμπί Δημιουργία μενοφ. 
Το νζο ςασ μενοφ ζχει μόλισ οριςτεί. 

Σε αυτι τθν ενότθτα, κα ζρκετε ςε επαφι και κα γνωρίςετε τθ Διαχείριςθ 
Μικροεφαρμογϊν (Widget). Οι μικροεφαρμογζσ είναι μικρά κομμάτια τα οποία 
επιτελοφν ςυγκεκριμζνεσ λειτουργίεσ. Αυτζσ δίνουν ζλεγχο ςτθ ςχεδίαςθ και ςτθ δομι 
του κζματοσ του WordPress. Κάποιεσ ειδικζσ λειτουργίεσ μιασ μικροεφαρμογισ ςασ 
βοθκάνε να προςκζςετε περιεχόμενο και χαρακτθριςτικά. Οι μικροεφαρμογζσ 
μποροφν εφκολα να τοποκετθκοφν ςτθν περιοχι μικροεφαρμογϊν με το γνωςτό «ςφρε 
και άφθςε» (drag and drop). Διαφζρουν από κζμα ςε κζμα. Δεν είναι ίδιεσ για κάκε 
κζμα. Για να δθμιουργιςετε μια μικροεφαρμογι επιλζξτε Εμφάνιςη  
Μικροεφαρμογζσ. Οι επόμενεσ λειτουργίεσ εμφανίηονται ςτθ ςελίδα: Διαθζςιμεσ 
Μικροεφαρμογζσ – Μπορείτε να τισ χρθςιμοποιιςετε για να τισ προςκζςετε ςτθ 
βαςικι πλευρικι μπάρα, Ανενεργή πλευρική μπάρα (μη χρηςιμοποιοφμενεσ) – Αυτζσ 
δεν χρθςιμοποιοφνται και μποροφν να αφαιρεκοφν μόνιμα από τθ λίςτα 
μικροεφαρμογϊν, Ανενεργζσ Μικροεφαρμογζσ – Διαγράφει αυτζσ τισ μικροεφαρμογζσ 
από τθν πλευρικι μπάρα, αλλά τισ διατθρεί ςτισ ρυκμίςεισ, Βαςική Πλευρική Μπάρα – 
Κάκε μικροεφαρμογι που προςτίκεται εδϊ κα εμφανιςτεί ςτον ιςτότοπό ςασ, 
Διαχείριςη ςτον προςαρμογζα – Σασ επιςτρζφει ςτθ ςελίδα προςαρμογϊν – 
διαχείριςθσ. Ζπειτα φρε και Άφηςε ςτθν Βαςική Πλευρική Μπάρα. Κάκε 
μικροεφαρμογι που δθμιουργείτε ι αλλάηετε εδϊ εμφανίηεται ςτον ιςτότοπό ςασ.  
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Όταν δθμιουργείτε ι επεξεργάηεςτε μια ςελίδα του Wordpress ι ζνα άρκρο 
blog, μπορείτε εφκολα να προςκζςετε εικόνεσ οποιαδιποτε ςτιγμι με τθ χριςθ του 
εργαλείου WordPress Media Uploader, (Μεταφορτωτι Πολυμζςων του WordPress). Για 
να προςκζςετε μια εικόνα ςτθ ςελίδα ι ςτο άρκρο ςασ, πρζπει πρϊτα να τοποκετιςετε 
το δρομζα ςτο χϊρο μζςα ςτο κείμενο, όπου κζλετε θ εικόνα να εμφανιςτεί. 
Τοποκετϊντασ τον δρομζα μζςα ςτο κείμενό ςασ, μπορείτε να ειςάγετε εικόνεσ ςε 
ςτοίχιςθ (inline) με το περιεχόμενό ςασ. Μπορείτε επίςθσ να τοποκετιςετε το δρομζα 
ςε μια κενι γραμμι αν χρειάηεςτε τθν εικόνα να εμφανίηεται από μόνθ τθσ. Μόλισ 
ζχετε τοποκετιςει το δρομζα ςτθ γραμμι όπου κζλετε να εμφανιςτεί θ εικόνα, 
επιλζξτε το κουμπί Προςθήκη Πολυμζςων για να εμφανιςτεί θ διεπαφι του 
μεταφορτωτι πολυμζςων, και ςτθ ςυνζχεια κάντε κλικ ςτθν επιλογι Ειςαγωγή 
Πολυμζςων από τθ λίςτα ενεργειϊν ςτθν αριςτερι πλευρά του παρακφρου του 
μεταφορτωτι. Μπορείτε να προςκζςετε ι να επιλζξετε τθν εικόνα που κζλετε να 
προςκζςετε ςτθ ςελίδα ςασ ι το άρκρο ςασ επιλζγοντασ από τισ παρακάτω επιλογζσ 
που βρίςκονται ςτο κζντρο του παρακφρου του μεταφορτωτι: Ανζβαςμα Αρχείων – 
Ανζβαςμα τθσ εικόνασ που χρειάηεςτε να χρθςιμοποιιςετε από τον υπολογιςτι ςασ 
ςζρνοντασ τθν ςτθν περιοχι μεταφόρτωςθσ, Βιβλιοθήκη Πολυμζςων – Επιλζξτε από 
οποιαδιποτε ιδθ ανεβαςμζνθ εικόνα ςτθ βιβλιοκικθ πολυμζςων εκείνθ που 
επικυμείτε να προςκζςετε ςτθ ςελίδα ι το άρκρο ςασ. Όταν ζχετε επιλζξει ι ανεβάςει 
τθν εικόνα που κζλετε να προςκζςετε κα εμφανιςτεί ζνα checkbox (κουτί επιλογισ) 
δίπλα ςτο thumbnail (μικρό εικονίδιο-προεπιςκόπθςθ τθσ εικόνασ) για τθν 
επιβεβαίωςθ τθσ επιλογισ, και κα δείτε πλθροφορίεσ ςχετικά με αυτιν να 
εμφανίηονται ςτο χϊρο Λεπτομζρειεσ υνημμζνων ςτθ δεξιά πλευρά τθσ διεπαφισ του 
μεταφορτωτι πολυμζςων. 

Για να προςκζςετε βίντεο ςτον ιςτότοπό ςασ, το μόνο που κα χρειαςτείτε είναι 
να επικολλιςετε τθ WWW διεφκυνςθ του βίντεο ςτον επεξεργαςτι άρκρων. Να 
βεβαιωκείτε ότι θ WWW διεφκυνςθ βρίςκεται ςε ξεχωριςτι γραμμι και δεν μπορεί να 
κλικαριςτεί (δεν φαίνεται ωσ υπερςφνδεςμοσ). 

Για να προςκζςετε γκαλερί φωτογραφιϊν ςτον ιςτότοπό ςασ, το πρϊτο πράγμα 
που πρζπει να κάνετε είναι να εγκαταςτιςετε και να ενεργοποιιςετε το πρόςκετο 
Envira Gallery. Κατά τθν ενεργοποίθςθ, κα χρειαςτείτε να επιςκεφτείτε τθ ςελίδα 
Envira Gallery  Ρυθμίςεισ για να ειςάγετε το κλειδί άδειασ χριςθσ. Μπορείτε να 
πάρετε αυτό το κλειδί από το λογαριαςμό ςασ ςτον ιςτότοπο του Envira Gallery.  

Μετά τθν καταχϊριςθ του κλειδιοφ άδειασ, μπορείτε να επιςκεφτείτε τθ ςελίδα 
Envira Gallery  Προςθήκη νζασ για να προςκζςετε τθν πρϊτθ ςασ γκαλερί 
φωτογραφιϊν. Πρϊτα κα χρειαςτεί να βάλετε ζναν τίτλο για τθ γκαλερί και ςτθ 
ςυνζχεια να κάνετε κλικ ςτο κουμπί Επιλογή αρχείων από τον υπολογιςτή μου για να 
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ανεβάςετε τισ εικόνεσ. Μπορείτε επίςθσ να επιλζξετε αρχεία από τθ βιβλιοκικθ 
πολυμζςων του WordPress κάνοντασ κλικ ςτο κουμπί Επιλογή αρχείων από άλλεσ 
πηγζσ. Όταν ανεβάςετε τισ φωτογραφίεσ ςασ, κα εμφανιςτοφν ςτθν ενότθτα των 
εικόνων. Μπορείτε να επιλζξετε το εικονίδιο μολφβι ςε κάκε εικόνα για να προςκζςετε 
μια λεηάντα, τίτλο και εναλλακτικό κείμενο. Στθ ςυνζχεια κα πρζπει να κάνετε κλικ ςτθν 
καρτζλα Ρυθμίςεισ. Εδϊ κα μπορζςετε να αλλάξετε τισ ρυκμίςεισ για τθ γκαλερί ςασ, 
όπωσ τον τίτλο και τθν χωροκζτθςθ των λεηαντϊν, τον αρικμό των ςτθλϊν, τα φψθ, τα 
περικϊρια, τισ διαςτάςεισ των εικόνων, τα μεγζκθ των εικονιδίων thumbnails κλπ. 
Μετά από αυτό, κα πρζπει να κάνετε κλικ ςτθν καρτζλα light box. Το αναδυόμενο 
παράκυρο light box επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ να μεγεκφνουν εικόνεσ και να τισ δουν ςτα 
γριγορα χωρίσ ποτζ να φφγουν από τθ ςελίδα. Οι προκακοριςμζνεσ ρυκμίςεισ κα 
λειτουργιςουν πολφ καλά για τουσ περιςςότερουσ ιςτοτόπουσ, ωςτόςο μπορείτε να 
κοιτάξετε τισ επιλογζσ και να τισ αλλάξετε εφόςον επικυμείτε. Τϊρα μπορείτε να 
δθμοςιεφςετε τθν γκαλερί εικόνων ςασ και αυτό κα τθν κάνει διακζςιμθ να προςτεκεί 
οπουδιποτε ςτον WordPress ιςτότοπό ςασ. Στθ ςυνζχεια κα χρειαςτεί να 
επεξεργαςτείτε ζνα άρκρο ι ςελίδα όπου κα κζλετε να εμφανιςτεί θ γκαλερί εικόνων 
ςασ. Στθν οκόνθ επεξεργαςίασ άρκρου, κα δείτε το νζο κουμπί Προςθήκη Gallery πάνω 
από τον επεξεργαςτι άρκρου. Κάνοντασ κλικ πάνω ς’ αυτό κα ανοίξει ζνα αναδυόμενο 
παράκυρο, όπου κα μπορείτε να επιλζξετε τθ γκαλερί που δθμιουργιςατε μόλισ τϊρα. 
Απλά κάντε κλικ για να τθν επιλζξετε και ζπειτα επιλζξτε το κουμπί ειςαγωγισ. Θα 
παρατθριςετε ότι κα εμφανιςτεί ζνασ ςφντομοσ κωδικόσ για τθ γκαλερί ςτον 
επεξεργαςτι άρκρου. Τϊρα μπορείτε να αποκθκεφςετε και να δθμοςιεφςετε τθ ςελίδα 
ςασ. Μετά από αυτό επιςκεφτείτε τον ιςτότοπό ςασ για να ελζγξετε πϊσ λειτουργεί. 
Όταν κάνετε κλικ ςε μια εικόνα, αυτι κα εμφανιςτεί ςτο αναδυόμενο παράκυρο του 
light box. Μπορείτε να περιθγθκείτε ςτισ εικόνεσ ςτο light box πατϊντασ το αριςτερό 
και δεξί βελάκι ςτο πλθκτρολόγιό ασ. Η γκαλερί ςασ κα φαίνεται εξίςου ωραία και ςε 
φορθτζσ ςυςκευζσ. Οι χριςτεσ κα μποροφν να πατιςουν με το δάκτυλο ςε μια εικόνα 
για να τθ μεγαλϊςουν και να ςφρουν για να δουν τθν επόμενθ ι τθν προθγοφμενθ 
εικόνα. 

Το ξζρατε ότι μπορείτε να μετατρζψτε τον WordPress ιςτότοπό ςασ ςε ζνα 
κοινωνικό δίκτυο; Ζνα κοινωνικό δίκτυο του WordPress επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ να 
εγγραφοφν, να ςυνδεκοφν μεταξφ τουσ, να ςτείλουν μθνφματα και ακόμα περιςςότερα. 
Το WordPress είναι το ευκολότερο ςφςτθμα με το οποίο μπορείτε να δομιςετε το δικό 
ςασ κοινωνικό δίκτυο χρθςιμοποιϊντασ το δωρεάν πρόςκετο BuddyPress. Είναι πολφ 
ευζλικτο και ενςωματϊνεται όμορφα ςε κάκε ιςτότοπο του WordPress. Το BuddyPress 
είναι ζνα αδελφικό ζργο του WordPress. Είναι διακζςιμο ωσ δωρεάν πρόςκετο του 
WordPress, το οποίο μπορείτε να εγκαταςτιςετε ςτον ιςτότοπό ςασ. Μετατρζπει τον 
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WordPress ιςτότοπό ςασ ςε ζνα κοινωνικό δίκτυο που ςασ επιτρζπει να φτιάξετε τθν 
δικι ςασ δικτυακι κοινότθτα. 

Για τθν εγγραφι και διαγραφι χρθςτϊν, τθν απόδοςθ δικαιωμάτων ςτουσ 
χριςτεσ, μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε το πρόςκετο Profile Builder. Είναι ζνα εφκολο 
να το χρθςιμοποιιςετε πρόςκετο που επιτρζπει τθν είςοδο χρθςτϊν από το front-end, 
τθν εγγραφι χρθςτϊν και τθν επεξεργαςία προφίλ με τθ χριςθ ςφντομων κωδικϊν 
(short codes). Περιορίςτε τθ κζαςθ περιεχομζνου βάςει του ρόλου χριςτθ ι τθσ 
κατάςταςθσ ειςόδου χριςτθ και διαχειριςτείτε ρόλουσ και δυνατότθτεσ με τθ χριςθ 
του ενςωματωμζνου Role Editor. Σασ επιτρζπει να κάνετε μια δικι ςασ διαμόρφωςθ 
για τον ιςτότοπό ςασ με τθν προςκικθ front-end μενοφ για όλουσ τουσ χριςτεσ ςασ, 
δίνοντάσ τουσ ζνα πιο ευζλικτο τρόπο να τροποποιιςουν το προφίλ τουσ, αλλά επίςθσ 
ςασ επιτρζπει να εγγράψετε χριςτεσ (front-end εγγραφι χρθςτϊν). Οι χριςτεσ με 
δικαιϊματα διαχειριςτι μποροφν να διαμορφϊςουν βαςικά πεδία χρθςτϊν ι να 
προςκζςετε ςυγκεκριμζνα πεδία χρθςτϊν ςτισ front-end φόρμεσ. Για να το επιτφχετε 
αυτό απλά προςκζςτε μια νζα ςελίδα και δϊςτε ςε αυτιν ζνα χαρακτθριςτικό όνομα 
(π.χ. Επεξεργαςία Προφίλ). Τϊρα το μόνο που ζχετε να κάνετε είναι να προςκζςετε τον 
ακόλουκο ςφντομο κωδικό *wppb-edit-profile+. Δθμοςιεφςτε τθν ςελίδα και ζχετε 
τελειϊςει. 


