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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ
Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία νινθιεξψζεθε κεηά απφ επίκνλεο πξνζπάζεηεο,
ζε έλα ελδηαθέξνλ γλσζηηθφ αληηθείκελν, φπσο απηφ ηεο θαηαζθεπήο ηζηνζειίδσλ
κε ηε ρξήζε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ Αλνηρηνχ Κψδηθα, πην
ζπγθεθξηκέλα κε ηελ πιαηθφξκα ηνπ WordPress. Σελ πξνζπάζεηά καο απηή
ππνζηήξημε ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο καο, θ. Ησάλλεο Φαξνκήιηγθνο, ηνλ νπνίν ζα
ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε γηα ηελ θαζνδήγεζε πνπ καο παξείρε θαη ηελ
θαηαλφεζε πνπ έδεημε θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο απηήο.
Αθφκα ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηηο νηθνγέλεηέο καο γηα ηε ζηήξημή ηνπο ζε
φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ ζπνπδψλ καο ζην Σκήκα Μεραληθψλ Ζιεθηξνληθψλ
Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ ηνπ ΑΣΔΗ Πεηξαηά.
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία αζρνιείηαη κε ηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο
Πεξηερνκέλνπ Αλνηρηνχ Κψδηθα ζην Γηαδίθηπν, ζηελ νπνία επηθεληξσζήθακε ζε
κηα κειέηε πεξίπησζεο κε ην WordPress. Γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ Σκήκαηνο
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ ΑΣΔΗ Πεηξαηά, δεκηνπξγήζακε έλαλ ηζηφηνπν ζηελ
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε http://de.daidalos.teipir.gr/, κε ζθνπφ ηελ νξγάλσζε θαη
βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γξακκαηείαο θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο
αιιειεπίδξαζεο θαη ελεκέξσζεο ησλ ζπνπδαζηψλ. ην Θεσξεηηθφ κέξνο,
αλαθεξφκαζηε ζε βαζηθέο έλλνηεο ζρεηηθέο κε ηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο
Πεξηερνκέλνπ θαη γίλεηαη αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ
WordPress θαη ηεο δηαρείξηζήο ηνπ.

ABSTRACT
The present thesis concerns the Open Source Web Content Management
Systems, where we focus on a case study with WordPress. For the assistance of
the Department of Business Administration, we designed a website at
http://de.daidalos.teipir.gr/, in order to organize and improve the Secretariat‘s
functionality and modernize the interaction system and information of the
students. The Theoretical part refers to basic concepts related to Content
Management Systems, and analyzes the features of the WordPress platform and
its management.

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ: Γηαδηθηπαθέο Δθαξκνγέο
ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ: Open Source, Web CMS, WordPress
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
ΔΙΑΓΧΓΗ
ηαλ ην Ίληεξλεη άξρηζε λα απνγεηψλεηαη σο πξνο ηελ εκπνξηθή ηνπ ρξήζε ζηα
κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘90, ρξεζηκνπνηνχληαλ θπξίσο γηα ζηαηηθέο ζειίδεο ζε
κνξθή θπιιαδίνπ δίλνληαο πιεξνθνξίεο γηα κηα εηαηξεία. Με ηελ πάξνδν ηνπ
ρξφλνπ, πξνέθπςε ε αλάγθε γηα δπλακηθή αλαβάζκηζε ησλ ηζηνζειίδσλ
(websites), θαζψο νη εηαηξίεο αλαγλψξηζαλ ηελ απαίηεζε γηα ζχγρξνλε
πιεξνθφξεζε θαη απηφ εμειίρζεθε ζε ζειίδεο κε αιιειεπίδξαζε επηζθεπηψλ,
αξρηθά κέζα απφ ηφπνπο δεκφζηαο ζπδήηεζεο (forum) αλάδξαζεο (feedback) θαη
αξγφηεξα κέζα απφ ζηνηρεία φπσο forum ππνζηήξημεο. Γηαηεξψληαο απηή ηε
δπλακηθή, δηαξθψο εμειηζζφκελεο, νη ηζηνζειίδεο ρξεηάδνληαη δηεπηζηεκνληθή
δηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ: αλζξψπνπο πνπ έρνπλ ηα γλσζηηθά εθφδηα λα
ππνζηεξίδνπλ ην πεξηερφκελν θαη ηα εξγαιεία γηα λα ην πξαγκαηνπνηήζνπλ.
Οη πξνγξακκαηηζηέο ηζηνηφπσλ (webmasters) έρνπλ πάεη απφ ην ξφιν ηεο
ζπληήξεζεο θάζε θνκκαηηνχ κηαο ηζηνζειίδαο ζε έλαλ ππνζηεξηθηηθφ ξφιν,
παξέρνληαο ηα εξγαιεία γηα ηνπο άιινπο λα δηαηεξήζνπλ ην πεξηερφκελν.
ήκεξα, αληί λα έρνπκε θεληξηθνχο webmasters, ππάξρεη κεγαιχηεξε αλάγθε γηα
δηαθεθξηκέλνπο ξφινπο ζηε δηαρείξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ
εκθάληζε. Μηθξέο θαη Μεζαίεο Δπηρεηξήζεηο (Small and Medium Enterprises SME‘s) κε κηθξφ πξνυπνινγηζκφ θάλνπλ πξνζπάζεηα γηα ηε δεκηνπξγία ελφο
ηζηνηφπνπ, πνπ ηαηξηάδεη κε απηνχο ησλ αληαγσληζηψλ, ελψ ηαπηφρξνλα
δηαθνξνπνηείηαη απφ απηνχο. Παξφια απηά, νη SME‘s ζπρλά δελ έρνπλ πφξνπο
φπσο ηκήκα Σερλνινγίαο ηεο Πιεξνθνξίαο (ΗΣ) θαη εμεηδίθεπζε ζε ηζηνζειίδεο θαη
ρξεηάδνληαη έλα εξγαιείν πνπ λα θάλεη ηε δηαδηθαζία επθνιφηεξε. Απηφ ην εξγαιείν
πξέπεη λα είλαη εχθνιν ζηε ρξήζε, θαζψο ε εηδίθεπζε είλαη ρακειή. Πξέπεη λα
είλαη επέιηθην, έηζη ψζηε ε SME λα πξνζαξκφδεη ηελ ηζηνζειίδα θαη πξέπεη λα
είλαη θζελφ εμαηηίαο ησλ ρακειψλ πφξσλ ηεο εηαηξείαο.
Απηέο ηηο αλάγθεο ζε ρξεζηηθφηεηα, επειημία θαη θφζηνο είλαη πνπ πξνζπαζνχλ
λα θαιχςνπλ ηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (Content Management
Systems – CMS).
ηαλ κηιάκε γηα πξνζηηφηεηα, έλα ινγηθφ βήκα πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε είλαη
λα θνηηάμνπκε ζην ινγηζκηθφ Αλνηρηνχ Κψδηθα (Open Source). Σν ινγηζκηθφ Open
Source ραξαθηεξίδεηαη φρη κφλν απφ ρακειφ θφζηνο – αλ φρη εληειψο δσξεάλ –
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αιιά επίζεο απφ εμ‘ νξηζκνχ πξφζβαζε ζηνλ πεγαίν θψδηθα (source code) ηνπ
πξνγξάκκαηνο. Μεγάια ηδηφθηεηα ζπζηήκαηα ζπρλά έρνπλ πεξηνρέο πνπ είλαη
θιεηζηέο γηα ηνλ αγνξαζηή θαη κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ πξνζαξκνγήο είλαη
εθηθηφ, παξά ην κεγάιν θφζηνο αγνξάο. Δπίζεο, δελ είλαη αζπλήζηζην ηδηφθηεηα
ζπζηήκαηα λα ρξεηάδνληαη θνξπθαίνπ επηπέδνπ βάζεηο δεδνκέλσλ, κεγαιψλνληαο
ην θφζηνο απφθηεζεο. Σα ζπζηήκαηα Αλνηρηνχ Κψδηθα ζπλήζσο δνπιεχνπλ κε
κηθξφηεξεο θαη θζελφηεξεο βάζεηο δεδνκέλσλ, παξέρνπλ πιήξε πξφζβαζε ζε
φια ηα ηκήκαηα ηνπ πεγαίνπ θψδηθα θαη επνκέλσο είλαη εθηθηφ λα ηα
πξνζαξκφζεη θαλείο φζν ζέιεη – δεδνκέλνπ πσο έρεη ηηο γλψζεηο λα ην θάλεη.
Έλα άιιν πιενλέθηεκα ησλ ζπζηεκάησλ Αλνηρηνχ Κψδηθα είλαη πσο φηαλ
θάπνηνο εθπαηδεχεηαη γηα θάπνην «θιεηζηφ» ινγηζκηθφ, απνθηά κελ ηθαλφηεηεο γηα
ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα, αιιά απηέο νη γλψζεηο είλαη ζρεδφλ άρξεζηεο
δνπιεχνληαο κε άιια ζπζηήκαηα, ελψ απφ ηελ άιιε ε δηαζεζηκφηεηα ηνπ πεγαίνπ
θψδηθα ζηα ζπζηήκαηα Αλνηρηνχ Κψδηθα κπνξεί λα είλαη ρψξνο εθκάζεζεο γηα ην
πξνζσπηθφ πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη γλψζεηο πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε
θάπνην άιιν ζχζηεκα. Αγνξάδνληαο έλα ηδηφθηεην ζχζηεκα θαη καζαίλνληαο λα ην
ρξεζηκνπνηνχκε κπνξεί λα καο εγθισβίζεη ζηε ρξήζε απζηεξά απηνχ ηνπ
ζπζηήκαηνο, ελψ ην θφζηνο ελαιιαγήο κεηαμχ ζπζηεκάησλ Αλνηρηνχ Κψδηθα
κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθά ρακειφηεξε.
Ζ Γηαρείξηζε Πεξηερνκέλνπ κεηαηξέπεηαη ζε αθξνγσληαίν ιίζν γηα πνιιέο
ιεηηνπξγίεο ζηε βηνκεραλία ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο. Αξθεηέο δηαδηθαζίεο ζηε
δεκηνπξγία θαη δηαλνκή κέζσλ ππνζηεξίδνληαη ήδε απφ ζπζηήκαηα πνπ
δηαρεηξίδνληαη πεξηερφκελν θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο. Παξφια απηά,
εθφζνλ ηέηνηνπ είδνπο ζπζηήκαηα αλαπηχζζνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα φισλ
ησλ εηδψλ ηα κέζα θαη ηηο πεξηπηψζεηο ρξήζεο, ππάξρεη κηα πιεζψξα απφ
πνηθίιεο ιχζεηο, φιεο επηζεκαζκέλεο σο πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ
(CMS).

Δθηείλνληαη

απφ

αξθεηά

απιέο

εθαξκνγέο

δηαρείξηζεο

αξρείσλ

βαζηζκέλεο ζε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο (PC), ρεηξηδφκελεο θάζε ινγήο
δεδνκέλα κέζσλ επηθνηλσλίαο θαη ελζσκαηψλνπλ κηα επξεία γθάκα ζπζθεπψλ.
Μηα απφ ηηο πην απαηηεηηθέο πεξηνρέο ζηε Γηαρείξηζε Γεδνκέλσλ είλαη ν
ρεηξηζκφο πςειήο πνηφηεηαο νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ ζε πεξηβάιινλ παξαγσγήο
θαη εθπνκπήο. Καζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο, νη άλζξσπνη έςαρλαλ
θαηλνχξηεο πεξηνρέο λα εθθέξνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, λα πνπιήζνπλ πξντφληα, ή
απιά λα ζπδεηήζνπλ. Ο Παγθφζκηνο Ηζηφο (WWW) είλαη ην απνθνξχθσκα απηήο
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ηεο ηάζεο. Σν θαιχηεξν θαη κεγαιχηεξν βήκα δεκφζηαο νκηιίαο, αγνξά, θαη ζεκείν
ζπλάληεζεο πνπ δεκηνπξγήζεθε πνηέ.
ηαλ έλαο πξνγξακκαηηζηήο ζέιεη λα ρηίζεη κηα ηζηνζειίδα, ζα έπξεπε λα κάζεη
κηα απφ ηηο πην δεκνθηιείο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ ηζηνζειίδσλ φπσο PHP,
ASP.net, JavaScript, θιπ. ιεο απηέο νη γιψζζεο απαηηνχλ εκπεηξία θαη ηεξάζηηα
πξνζπάζεηα γηα λα είλαη θάπνηνο ηθαλφο λα ζρεδηάζεη θαη λα δεκηνπξγήζεη κηα
ηζρπξή ηζηνζειίδα. Χζηφζν, απηέο νη γιψζζεο ρξεηάδνληαη θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο
πιαηθφξκεο δηαθνκηζηή (server) γηα λα είλαη ηθαλνί λα ηηο ελζσκαηψζνπλ κε
επθνιία θαη επειημία. Απηέο νη δηαδηθαζίεο είλαη ρξνλνβφξεο θαη αθξηβέο γηα λα
επηηεπρζνχλ νη εηδηθφηεξεο απαηηήζεηο.
ηηο κέξεο καο, δηάθνξεο ζπιινγέο απφ ινγηζκηθφ Αλνηρηνχ Κψδηθα επηηξέπνπλ
ζε θάζε πξνγξακκαηηζηή λα δνπιέςεη κε απηέο κε αξθεηά κεγαιχηεξε επθνιία
απφ ην λα γξάθεη θψδηθα. Σα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ είλαη ε ιχζε
ησλ δαπαλψλ ιηγφηεξνπ ρξφλνπ, ρξεκάησλ θαη πξνζπάζεηαο. Οξίδνληαη σο
ζπζηήκαηα ινγηζκηθνχ πνπ επηηξέπνπλ ζε θάζε πξνγξακκαηηζηή (developer) λα
νξγαλψλεη, λα αλαπηχζζεη, λα ζρεδηάδεη, λα δηαρεηξίδεηαη, λα δεκνζηεχεη θαη λα
ζπλδπάδεη εξγαιεία κε ειάρηζηε γλψζε γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ web.
Σν WordPress έρεη γίλεη ν πην δεκνθηιήο ηξφπνο δηαρείξηζεο ηζηνζειίδσλ ζηνλ
θφζκν θαη ππάξρνπλ δπν θχξηεο αηηίεο γηα απηφ:
1. Έρεη απιή δηεπαθή πνπ ην θάλεη εχθνιν γηα νπνηνλδήπνηε λα ην
ρξεζηκνπνηήζεη.
2. Έρεη αξρηηεθηνληθή πνπ ην θάλεη εχθνιν ζρεδφλ γηα νπνηνλδήπνηε λα ην
πξνζαξκφζεη.
Ζ δεκνηηθφηεηα ηνπ WordPress σο CMS θαίλεηαη ζην γεγνλφο πσο είλαη
ππεχζπλν γηα πεξηζζφηεξν απφ ην 1/5 ησλ ηζηνζειίδσλ ζηνλ θφζκν, ζχκθσλα κε
ηελ εηαηξεία ζηαηηζηηθψλ web, W3Techs. Δίλαη 10 θνξέο πην δεκνθηιέο απφ ηνπο
πιεζηέζηεξνπο αληαγσληζηέο ηνπ, εξγαιεία θαηαζθεπήο ηζηνζειίδσλ φπσο ην
Joomla θαη Drupal, κε απηά ηα λνχκεξα λα απμάλνληαη κεληαίσο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
ΣΙ ΔΙΝΑΙ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ
2.1 Οξηζκόο ηνπ πεξηερνκέλνπ
πκβαηηθά,

ν

φξνο

«πεξηερφκελν»

ρξεζηκνπνηείηαη

γηα

θάζε

είδνο

νπηηθναθνπζηηθήο πιεξνθνξίαο, εηθφλαο, ήρνπ, ή θεηκέλνπ. Έλαο εηδηθφο ηχπνο
κέζσλ ζε απηφ ην πιαίζην κπνξεί λα έρεη θαζνξηζκέλε δηάξθεηα δσήο (π.ρ. κηα
εθπνκπή βίληεν ή ήρνπ). Χζηφζν, ζην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο ε έλλνηα ηνπ
πεξηερνκέλνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ κφληκε παξνπζία θαη δηαζεζηκφηεηα, γηα
παξάδεηγκα πεξηερφκελν κπνξεί λα πξνζπειαζηεί θαηά παξαγγειία ή είλαη
δηαζέζηκν ζε ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο κέζα ζην ζχζηεκα.
Σν πεξηερφκελν κπνξεί λα παξαρζεί, λα κεηαβιεζεί, λα κεηαδνζεί, λα
θαηαλαισζεί θαη λα αληαιιαρζεί θαηά κέξε ή ζην ζχλνιφ ηνπ. Ο γεληθφο
ραξαθηεξηζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ είλαη πνιχ επξχο θαη δε καο δίλεη κηα πνηνηηθή
πεξηγξαθή, νχηε πξνζδηνξίδεη ηα δηαθνξεηηθά ζηνηρεία ηνπ.
Με ηνλ φξν Γηαδηθηπαθφ Πεξηερφκελν (Web Content) ελλννχκε ην πεξηερφκελν
ζε κνξθή νπηηθή, αθνπζηηθή, ή θεηκέλνπ πνπ ζπλαληάηαη σο κέξνο ηεο εκπεηξίαο
ησλ ρξεζηψλ ζε ηζηνζειίδεο. Μπνξεί λα πεξηέρεη κεηαμχ άιισλ: θείκελν, εηθφλεο,
ήρνπο, βίληεν θαη θηλνχκελεο εηθφλεο.
ην βηβιίν ―Information Architecture for the World Wide Web‖, νη ζπγγξαθείο
νξίδνπλ ην πεξηερφκελν γεληθά σο ην «πιηθφ» ζε κηα ηζηνζειίδα. Απηφ κπνξεί λα
πεξηέρεη έγγξαθα, δεδνκέλα, εθαξκνγέο, ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο (e-services),
εηθφλεο, αξρεία ήρνπ θαη βίληεν, αξρεηνζεηεκέλα e-mail θηι. εκπεξηέρνληαο ζε
απηή ηελ έλλνηα κειινληηθφ πιηθφ φζν θαη ηνπ παξφληνο.
Δπεηδή

νη

ηζηνζειίδεο

είλαη

ζπρλά

πεξίπινθεο,

ν

φξνο

«δηαρείξηζε

πεξηερνκέλνπ» εκθαλίζηεθε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘90, εληνπίδνληαο κηα
κέζνδν ή ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο έλα εξγαιείν πξνθεηκέλνπ λα νξγαλψλνληαη φια
ηα πνηθίια ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζε απηέο. Ζ δηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ ζπρλά
ζεκαίλεη φηη κέζα ζε κηα εηαηξεία ππάξρνπλ άηνκα ηα νπνία έρνπλ ζαθείο ξφινπο
πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε δηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ, φπσο ζπγγξαθέαο,
ζπληάθηεο, εθδφηεο θαη δηαρεηξηζηήο. Απηφ ζεκαίλεη επίζεο φηη πηζαλψο λα
ππάξρεη έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ, ζχκθσλα κε ην νπνίν νη
δηαθνξεηηθνί ξφινη είλαη νξγαλσκέλνη ψζηε λα παξέρνπλ βνήζεηα ζηε δηαρείξηζε
ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζηελ νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ γηα έλα website.
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Αλ θαη νη εηαηξείεο κπνξεί λα νξγαλψλνπλ ψζηε λα ζπιιέγνπλ, λα πεξηέρνπλ θαη
λα εθπξνζσπνχλ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο online, ην πεξηερφκελν ρξεηάδεηαη
νξγάλσζε κε ηξφπν ηέηνην ψζηε λα παξέρεη ζηνλ αλαγλψζηε (κέζσ ηνπ
πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο - browser) κηα ζπλνιηθή «εκπεηξία πειάηε» πνπ
πξνζθέξεη επθνιία ζηε ρξήζε, ην website λα κπνξεί λα εμεξεπλεζεί κε άλεζε, θαη
λα κπνξεί λα θαιχςεη ην ξφιν πνπ ηνπ έρεη εθρσξεζεί απφ ηελ εηαηξεία, πνπ
κπνξεί λα είλαη νη πσιήζεηο ζε πειάηεο, ε δηαθήκηζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ή
ε ελεκέξσζε ησλ πειαηψλ.
2.2 Ση είλαη ε Γηαρείξηζε Πεξηερνκέλνπ
Γηαρείξηζε Πεξηερνκέλνπ (Content Management – CM) ιέγεηαη ε δηαρείξηζε
ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ θαζ‘ φιν ηνλ θχθιν δσήο ηνπ, απφ ηε δεκηνπξγία σο ηε
κφληκε απνζήθεπζε ή δηαγξαθή. Σν πεξηερφκελν πνπ πεξηιακβάλεηαη κπνξεί λα
είλαη εηθφλεο, βίληεν, ήρνο θαη πνιπκέζα φπσο θαη θείκελν.
Σα ζπλήζε ζηάδηα ζηελ ςεθηαθή δηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ είλαη:


Γεκηνπξγία



Δπεμεξγαζία



Έθδνζε (εδψ έθδνζε ελλννχκε ην λα γίλεη ην πεξηερφκελν δηαζέζηκν ζηνπο
ρξήζηεο, είηε απηνί είλαη επηζθέπηεο ηνπ website είηε εξγαδφκελνη ηεο
επηρείξεζεο)



Δπίβιεςε, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηε δηαρείξηζε ησλ ελεκεξψζεσλ θαη ηνλ
έιεγρν έθδνζεο



Αθαίξεζε

Σα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (CMS) πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηε
ζπγθεθξηκέλε θηινζνθία. Γηα παξάδεηγκα, έλα Web CMS ζα πεξηέρεη ζπζηαηηθά
γηα απηφ ηνλ ζθνπφ, φπσο κηα εθαξκνγή CM (Content Management Application CMA) πνπ απηνκαηνπνηνχλ ηελ παξαγσγή γιψζζαο HTML. Απφ ηελ άιιε
πιεπξά, έλα Δπηρεηξεζηαθφ χζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (Enterprise
Content Management – ECM system) έρεη ζπζηαηηθά ηα νπνία πξνζαλαηνιίδνληαη
πξνο ηελ απινχζηεπζε πξφζβαζεο, ηελ εμάιεηςε ζπκθνξήζεσλ θαη ηελ
ειαρηζηνπνίεζε ππεξάλσ ησλ γεληθψλ εμφδσλ ηεο επηρείξεζεο.
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2.3 Η δηαδηθαζία ηεο Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ
Οη πξαθηηθέο θαη νη ζηφρνη ηεο δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ πνηθίιινπλ αλάινγα κε
ηελ απνζηνιή θαη ηελ δνκή ηεο νξγαλσηηθήο δηαθπβέξλεζεο.
Οξγαληζκνί
websites),

εηδήζεσλ,
θαη

ηζηνζειίδεο

εθπαηδεπηηθά

ειεθηξνληθψλ

ηλζηηηνχηα

πσιήζεσλ

ρξεζηκνπνηνχλ

(e-commerce

φια

δηαρείξηζε

πεξηερνκέλνπ, αιιά κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Απηφ νδεγεί ζε δηαθνξνπνηήζεηο
ζηελ νξνινγία θαη ζηηο νλνκαζίεο, θαζψο θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ βεκάησλ ζηε
δηαδηθαζία.
Γηα παξάδεηγκα, θάπνην ςεθηαθφ πεξηερφκελν δεκηνπξγείηαη απφ έλαλ ή
πεξηζζφηεξνπο ζπγγξαθείο. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ απηφ ην πεξηερφκελν
κπνξεί λα ππνζηεί επεμεξγαζία. Έλα ή πεξηζζφηεξα άηνκα κπνξεί λα παξέρνπλ
θάπνηα ζπληαθηηθή επίβιεςε, εγθξίλνληαο ην πεξηερφκελν πξνο έθδνζε. Ζ έθδνζε
κπνξεί λα πάξεη δηάθνξεο κνξθέο: ίζσο λα είλαη ε πξάμε ηεο «ψζεζεο»
πεξηερνκέλνπ ζε άιινπο, ή απιά ηεο ρνξήγεζεο ςεθηαθψλ δηθαησκάησλ
πξφζβαζεο ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ ζε έλα ή πεξηζζφηεξα άηνκα. Αξγφηεξα
ην πεξηερφκελν απηφ κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί απφ άιιε έθδνζε θαη έηζη λα
απνζπξζεί ή λα αθαηξεζεί απφ ηε ρξήζε.
Ζ Γηαρείξηζε Πεξηερνκέλνπ είλαη κηα εγγελψο ζπλεξγαηηθή δηαδηθαζία. πρλά
απνηειείηαη απφ ηνπο θάησζη βαζηθνχο ξφινπο θαη επζχλεο:


Γεκηνπξγφο – Τπεχζπλνο γηα ηε δεκηνπξγία θαη επεμεξγαζία ηνπ
πεξηερνκέλνπ.



πληάθηεο – Τπεχζπλνο γηα ηε ξχζκηζε ηνπ κελχκαηνο πεξηερνκέλνπ θαη ην
ζηπι ηεο παξάδνζεο, πεξηιακβάλνληαο ηε κεηάθξαζε θαη ηνλ εληνπηζκφ
(localization).



Δθδφηεο – Τπεχζπλνο γηα ηελ θπθινθνξία ηνπ πεξηερνκέλνπ πξνο ρξήζε.



Γηαρεηξηζηήο – Τπεχζπλνο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ δηθαησκάησλ πξφζβαζεο
ζε θαθέινπο θαη αξρεία, πξάγκα πνπ ζπλήζσο επηηπγράλεηαη κε ηελ
αλάζεζε δηθαησκάησλ ζε νκάδεο ρξεζηψλ ή ξφινπο. Μπνξνχλ επίζεο λα
βνεζήζνπλ θαη λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο ρξήζηεο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο.



Καηαλαισηήο, αλαγλψζηεο ή επηζθέπηεο – Σν άηνκν πνπ δηαβάδεη ή κε
θάπνην άιιν ηξφπν δέρεηαη πεξηερφκελν αθνχ απηφ έρεη εθδνζεί ή
κνηξαζηεί.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟΤ (CMS)
3.1 Ση είλαη ύζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ
Έλα χζηεκα Γηαρείξηζεο Γεδνκέλσλ (CMS) είλαη έλα ζχζηεκα πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δεκηνπξγήζνπκε θαη λα ππνζηεξίμνπκε κηα ηζηνζειίδα.
Πεξηιακβάλεη εξγαιεία γηα έθδνζε θαη επεμεξγαζία, φπσο επίζεο θαη γηα ηελ
αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ θαη πεξηερνκέλνπ. Έλα CMS επηηξέπεη ηελ
ππνζηήξημε ελφο Web site κε κηθξή ή ρσξίο θαζφινπ γλψζε HTML. Μπνξνχκε λα
δεκηνπξγήζνπκε, λα ηξνπνπνηήζνπκε, λα αλαθηήζνπκε θαη λα ελεκεξψζνπκε ην
πεξηερφκελν ρσξίο ηελ αλάγθε λα αζρνιεζνχκε πνηέ κε ηνλ απαξαίηεην θψδηθα
γηα απηέο ηηο εξγαζίεο.
3.2 Από ηη απνηειείηαη έλα CMS
πλήζσο, έλα CMS απνηειείηαη απφ δπν ζηνηρεία: Σελ εθαξκνγή δηαρείξηζεο
πεξηερνκέλνπ (CMA) θαη ηελ εθαξκνγή δηαλνκήο πεξηερνκέλνπ (Content Delivery
Application – CDA). Σν ζηνηρείν CMA επηηξέπεη ζηνλ δηαρεηξηζηή πεξηερνκέλνπ ή
ζπγγξαθέα, πνπ πηζαλά δελ γλσξίδεη γιψζζα HTML, λα δηαρεηξηζηεί ηε
δεκηνπξγία, ηξνπνπνίεζε θαη κεηαθίλεζε πεξηερνκέλνπ απφ έλα Web site ρσξίο
λα ρξεηάδεηαη ηελ πξαγκαηνγλσκνζχλε ελφο Webmaster. Σν CDA ζηνηρείν
ρξεζηκνπνηεί θαη ζπληάζζεη απηέο ηηο πιεξνθνξίεο γηα λα ελεκεξψζεη ην Web site.
Σα ραξαθηεξηζηηθά ελφο CMS πνηθίιινπλ, αιιά ηα πεξηζζφηεξα πεξηιακβάλνπλ
Web-based

έθδνζε,

δηαρείξηζε

κνξθνπνίεζεο,

έιεγρν

αλαζεψξεζεο,

επξεηεξίαζε, αλαδήηεζε θαη επαλφξζσζε.
3.3 Ιζηνξηθή Δμέιημε ηωλ CMS
Σνλ πξψην θαηξφ ηνπ Internet ηα πεξηζζφηεξα Web sites ήηαλ θαηαζθεπαζκέλα
κε ρξήζε HTML. Ήηαλ θσδηθνπνηεκέλα είηε ζην ρέξη, είηε ρξεζηκνπνηψληαο
νπηηθνχο ζπληάθηεο WYSIWIG (What You See Is What You Get) , φπσο ην
Frontpage ή Dreamweaver. Απηφ ζήκαηλε πσο ε αλάπηπμε ήηαλ εθηελήο, έπξεπε
λα γίλεη απφ θάπνηνλ κε ινγηθή αθνκνίσζε ηεο HTML (αθφκα θαη κε ηνπο
νπηηθνχο ζπληάθηεο), θαη σο απνηέιεζκα απσζνχζε ηνλ ηειηθφ ρξήζηε απφ ην λα
θηίζεη ην site κφλνο ηνπ ή λα πξνζζέζεη θαη λα αιιάμεη ην πεξηερφκελν ρσξίο ηελ
εκπινθή ελφο ηερληθνχ.
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3.4 Υαξαθηεξηζηηθά ελόο CMS
Έλα CMS δηαρσξίδεη ηηο εξγαζίεο πνπ εκπιέθνληαη ζηε δεκηνπξγία ελφο website
ζηε δεκηνπξγία πεξηερνκέλνπ, ηε δηαρείξηζε ηνπ, ηελ έθδνζε (publishing) θαη ηελ
παξνπζίαζε (φςε θαη αηζζεηηθή). Απηφ απινπνηεί αξθεηά ηηο δηαδηθαζίεο
θαηαζθεπήο θαη ρεηξηζκνχ ηνπ site. Με έλα CMS φπσο ην WordPress, ην
πεξηερφκελν κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ ζπληάθηε WYSIWIG
φπσο ην Microsoft Word. ιν ην πεξηερφκελν θπιάζζεηαη ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ
θαη αλαθηάηαη απφ ηε βάζε γηα λα εκθαληζηεί ζην ρξήζηε θάζε θνξά πνπ
επηζθέπηεηαη ηελ ηζηνζειίδα. Απηφ ζεκαίλεη πσο αληίζεηα κε ηα ζηαηηθά websites,
νη ζειίδεο ζε έλα CMS είλαη δπλακηθέο θαη ππάξρνπλ κφλν φηαλ ε ζειίδα δεηείηαη
θαη ηφηε θαηαζθεπάδνληαη θαηεπζείαλ γηα λα εκθαληζηνχλ.
Σα ραξαθηεξηζηηθά δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ ελφο CMS φπσο ην WordPress
επηηξέπνπλ ζην πεξηερφκελν πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη λα θαηεγνξηνπνηεζεί, λα
απνδνζεί ζηνλ ζπγγξαθέα, λα κπνπλ εηηθέηεο, λα επαλεμεηαζηεί θαη λα εγθξηζεί
πξηλ ηελ έθδνζε. Γηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο κπνξνχλ λα
αλαηεζνχλ ζε μερσξηζηνχο ρξήζηεο, ν θαζέλαο κε ηνλ δηθφ ηνπ ξφιν ν νπνίνο
ξφινο ζα θαζνξίδεη ηη ηνπο επηηξέπεηαη λα θάλνπλ θαη ηη φρη. Σν πεξηερφκελν
κπνξεί λα εθδνζεί έπεηηα απφ ηελ αλαζεψξεζε απφ θάπνηνλ άιιν, ή θαη
θαηεπζείαλ, αλάινγα κε ην ξφιν ηνπ ρξήζηε. ζν αθνξά ηελ παξνπζίαζε, ηα
CMS αθαηξνχλ πνιιή απφ ηελ δχζθνιε δνπιεηά. Ζ πινήγεζε ζην site κπνξεί λα
δεκηνπξγεζεί εχθνια ή απηφκαηα απφ ην CMS δηαβάδνληαο ηε δνκή ηνπ site. Ζ
θαζνιηθή εκθάληζε θαη ζρεδηαζκφο κπνξεί λα ειέγρεηαη απφ έλα ζέκα, πξάγκα
πνπ ζεκαίλεη πσο κπνξεί λα αιιαρηεί εχθνια θαη γξήγνξα, αθνχ θαηά θχξην ιφγν
είλαη δηαρσξηζκέλε απφ ην πεξηερφκελν.
3.5 Υξήζεηο ηωλ CMS
Σα CMS κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα εηαηξηθά websites, αζθαιή extranets
γηα εκπνξηθνχο εηαίξνπο, ή online θνηλφηεηεο θαη intranets. Οη βαζηθνί ξφινη ελφο
CMS πεξηιακβάλνπλ έλαλ δεκηνπξγφ πεξηερνκέλνπ, έλαλ θξηηηθφ θαη έλαλ εθδφηε.
ηελ πην απιντθή ηνπ κνξθή, ην CMS ρξεζηκνπνηψληαο θάπνην πξφγξακκα
πεξηήγεζεο

(browser),

επηηξέπεη

ζηνλ

δεκηνπξγφ

ηνπ

πεξηερνκέλνπ

λα

ρξεζηκνπνηήζεη έλαλ ζπληάθηε (editor) γηα λα παξάγεη θαη λα επεμεξγαζηεί
πεξηερφκελν κε θάπνηνλ εμνπζηνδνηεκέλν ρξήζηε λα εγθξίλεη ην πεξηερφκελν
πξνο έθδνζε ζε έλα δσληαλφ πεξηβάιινλ. ιε απηή ε αιιειεπίδξαζε ειέγρεηαη
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κέζσ κνλνπαηηψλ ειέγρνπ αζθαιείαο θαη ξνήο εξγαζίαο, ελψ ηα πάληα είλαη
απνζεθεπκέλα θαη παξαθνινπζνχληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ.
Ζ ηάζε πιένλ λα ρξεζηκνπνηνχκε CMS νθείιεηαη ζηνπο παξαθάησ ιφγνπο:


Δθηελή πξνθαηαζθεπαζκέλα ραξαθηεξηζηηθά



Μνλνπάηηα αλαβάζκηζεο



Δπεθηαζηκφηεηα



Πεξηζζφηεξε ιεηηνπξγηθφηεηα



Απμεκέλε αζθάιεηα



Ληγφηεξα ζέκαηα ινγηζκηθνχ



Βειηησκέλε ρξεζηηθφηεηα



Ώξηκν πξντφλ



Δμσηεξηθή ππνζηήξημε



Δλζσκαησκέλε ηερλνγλσζία



Πφξνη γηα ηελ αλάπηπμε πεξαηηέξσ ιεηηνπξγηθφηεηαο



Υακειφηεξν ζπλνιηθφ θφζηνο ηδηνθηεζίαο



Γηαζεζηκφηεηα εθπαίδεπζεο



Σερληθή ηεθκεξίσζε (documentation)



Βνήζεηα γηα ηηο εθαξκνγέο



Βάζε γλψζεσλ πξνβιεκάησλ



Με εμάξηεζε απφ εξγαδνκέλνπο κε έλαλ νξγαληζκφ



Πξνζαξκνζηηθφηεηα



Οδηθφο ράξηεο πξντφληνο



Γηαζέζηκεο Γηεπαθέο Πξνγξακκαηηζκνχ Δθαξκνγήο (Application Program
Interface – API)



πκβαηφηεηα κε πξφηππα φπσο ην W3C

Σα CMS ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ αθφινπζσλ:


Ζιεθηξνληθφ εκπφξην (online commerce)



Γηαρείξηζε γλψζεο



Γηαρείξηζε εγγξάθσλ



Γηαρείξηζε πιεξνθνξίαο θαη δηάδνζε



Δλζσκάησζε ζε ζπζηήκαηα ινγηζηηθήο, δηαλνκήο ή επηρεηξήζεσλ
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Μεηαθνξά εηαηξηθψλ δηεξγαζηψλ online



Δηαηξηθέο κεραληθέο δηαδηθαζίεο



Αιιειεπίδξαζε κε ηελ θνηλφηεηα, φπσο ην πξνζσπηθφ, πειάηεο,
πξνκεζεπηέο θαη άιινπο εκπνξηθνχο εηαίξνπο



Ηθαλφηεηα

απηνεμππεξέηεζεο

(self-service)

παξέρνληαο

πην

απνηειεζκαηηθή θαη κε ρακειφηεξν θφζηνο ζπληήξεζε
πσο ζε θάζε πεξίπησζε Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ, δελ πξνζθέξεη θάζε CMS
ηηο ίδηεο ιεηηνπξγίεο κε ηα ππφινηπα, ή ζε ίδην βάζνο. Έηζη αλάινγα κε ην ηη
ρξεηαδφκαζηε θαη ηη αλακέλνπκε λα ρξεηαζηνχκε ζην κέιινλ, είλαη ζπλεηφ λα
εμεηάζνπκε ηηο ελαιιαθηηθέο απφ ηελ άπνςε ηνπ πφζν δηαθνξεηηθέο δπλαηφηεηεο
κπνξνχλ λα ελεξγνπνηεζνχλ ή λα πξνζηεζνχλ αξγφηεξα.
Μεηαμχ απηψλ είλαη:


Γηακφξθσζε: Ζ ηθαλφηεηα λα ζέζνπκε ελζσκαησκέλα ραξαθηεξηζηηθά
ελεξγά ή κε, θαζνιηθά ή επηιεθηηθά, αιιάδνληαο δηαρεηξηζηηθέο ξπζκίζεηο



Δπέθηαζε: Ζ ηθαλφηεηα λα εγθαηαζηήζνπκε ελφηεηεο (modules) θαηλνχξηαο
ιεηηνπξγηθφηεηαο ζηελ ππάξρνπζα ιχζε, φπσο ζπλδένπκε λέεο ηθαλφηεηεο
ζε κηα πιαηθφξκα εθαξκνγψλ



Παξακεηξνπνίεζε: Ζ ηθαλφηεηα λα πξνζαξκφζνπκε ζχκθσλα κε ηηο δηθέο
καο πξνδηαγξαθέο ην ππάξρνλ πιηθφ κέζσ εξγαιεηνζεθψλ ή Γηεπαθψλ
Πξνγξακκαηηζκνχ Δθαξκνγψλ (API)



Δλζσκάησζε: Ζ ηθαλφηεηα λα ζπλδέζνπκε ηε ιχζε πνπ πξνζθέξεη ην
CMS κε άιιεο πνπ έρνπλ ήδε εγθαηαζηαζεί, είηε πξνγξακκαηηζηηθά είηε
εθκεηαιιεπφκελνη ππεξεζίεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο φπσο ππεξεζίεο Web.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
ΑΝΟΙΥΣΟ ΚΧΓΙΚΑ (OPEN SOURCE)
Σν ινγηζκηθφ Open source (Αλνηρηνχ θψδηθα) είλαη έλα θίλεκα πνπ μεθίλεζε ζηε
βηνκεραλία ινγηζκηθνχ ηε δεθαεηία ηνπ 1980. Ζ πξνέιεπζή ηνπ είλαη πξνο
ζπδήηεζε, αιιά νη πεξηζζφηεξνη πηζηεχνπλ φηη ε έλλνηα εκθαλίζηεθε πεξίπνπ ην
1983 φηαλ ε εηαηξεία Netscape θπθινθφξεζε ηνλ πεγαίν θψδηθα ηνπ Navigator
Web Browser (πξφγξακκα πεξηήγεζεο) ζην θνηλφ, θάλνληάο ηνλ ειεχζεξα
δηαζέζηκν ζε νπνηνλδήπνηε ήζειε λα ην «ζθαιίζεη», λα ηνλ αιιάμεη ή λα ηνλ
αλαδηαλείκεη.
Οη ρξήζηεο ηνπ WordPress πξέπεη λα έρνπλ κηα βαζηθή θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο
Open source θαη ηεο αδεηνδφηεζεο πάλσ ηελ νπνία έρεη ρηηζηεί, επεηδή νη
πνιηηηθέο αλνηρηνχ θψδηθα ηνπ WordPress επεξεάδνπλ ην ρξήζηε – αθφκα
πεξηζζφηεξν αλ θάπνηνο ζρεδηάδεη λα αλαπηχμεη Πξφζζεηα (Plugins) ή Θέκαηα
(Themes) γηα ηηο πιαηθφξκεο WordPress.
4.1 Οξηζκόο ηνπ Αλνηρηνύ Κώδηθα
Έλαο απιφο γεληθφο νξηζκφο ηνπ Open Source είλαη ν εμήο:
Σν ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα είλαη πξνγξάκκαηα ησλ νπνίσλ ν πεγαίνο θψδηθαο
είλαη ειεχζεξα δηαζέζηκνο γηα ην θνηλφ θαη κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί θαη λα
αλαδηαλεκεζεί απφ νπνηνλδήπνηε ρσξίο πεξηνξηζκνχο ή ζπλέπεηεο.
4.2 Κξηηήξηα δηαλνκήο ηνπ ινγηζκηθνύ Αλνηρηνύ Κώδηθα
Έλαο επίζεκνο νξγαληζκφο πνπ νλνκάδεηαη Open Source Initiative (OSI), πνπ
ηδξχζεθε ην 1988 γηα λα νξγαλψζεη ην θίλεκα αλνηρηνχ θψδηθα σο κηα επίζεκε
πλεπκαηηθή αληίιεςε, παξέρεη έλαλ πνιχ μεθάζαξν θαη εχθνιν ζηελ θαηαλφεζε
νξηζκφ ηνπ Open Source.
Αλνηρηφο θψδηθαο δε ζεκαίλεη κφλν πξφζβαζε ζην πεγαίν πξφγξακκα. Οη φξνη
δηαλνκήο ηνπ ινγηζκηθνχ αλνηρηνχ θψδηθα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα
αθφινπζα θξηηήξηα:
1. Διεχζεξε Γηαλνκή
Ζ άδεηα δελ πξέπεη λα πεξηνξίδεη θακία νκάδα απφ ην λα πνπιάεη ή λα
ραξίδεη ην ινγηζκηθφ σο ζπζηαηηθφ κηαο ζπλνιηθήο δηαλνκήο ινγηζκηθνχ πνπ
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πεξηέρεη πξνγξάκκαηα απφ δηάθνξεο πεγέο. Ζ άδεηα δελ πξέπεη λα απαηηεί
επηρνξήγεζε ή άιιε ακνηβή γηα ηέηνηα πψιεζε.
2. Πεγαίνο Κψδηθαο
Σν πξφγξακκα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πεγαίν θψδηθα, θαη πξέπεη λα
επηηξέπεη ηε δηαλνκή ηφζν ζε πεγαίν θψδηθα φζν θαη ζε κεηαγισηηηζκέλε
κνξθή. πνπ θάπνηα κνξθή ελφο πξντφληνο δελ είλαη δηαλεκεκέλε καδί κε
πεγαίν θψδηθα, πξέπεη λα ππάξρεη έλα θαιά δεκνζηεπκέλν κέζν
απφθηεζεο ηνπ πεγαίνπ θψδηθα, θαηά πξνηίκεζε φρη γηα παξαπάλσ απφ
έλα ινγηθφ θφζηνο αλαπαξαγσγήο, γηα θαηέβαζκα απφ ην Internet ρσξίο
ρξέσζε. Ο πεγαίνο θψδηθαο πξέπεη λα είλαη ζηελ πξνηηκεηέα κνξθή ζηελ
νπνία έλαο πξνγξακκαηηζηήο ζα ηξνπνπνηνχζε ην πξφγξακκα. θφπηκε
αζάθεηα ηνπ πεγαίνπ θψδηθα δελ επηηξέπεηαη. Δλδηάκεζεο κνξθέο φπσο ε
παξαγσγή ελφο πξνεπεμεξγαζηή ή δηεξκελέα δελ επηηξέπνληαη επίζεο.
3. Δμαγφκελα έξγα
Ζ άδεηα πξέπεη λα επηηξέπεη ηξνπνπνηήζεηο θαη παξαγφκελα έξγα, θαζψο
θαη λα ηνπο επηηξέπεη λα δηαλέκνληαη θάησ απφ ηνπο ίδηνπο φξνπο φπσο ε
άδεηα ηνπ αξρηθνχ ινγηζκηθνχ.
4. Αθεξαηφηεηα ηνπ πεγαίνπ θψδηθα ηνπ ζπγγξαθέα
Ζ άδεηα πξέπεη λα πεξηνξίδεη ηνλ πεγαίν θψδηθα απφ ην λα δηαλέκεηαη ζε
ηξνπνπνηεκέλε κνξθή κφλν αλ ε άδεηα επηηξέπεη ηε δηαλνκή «αξρείσλ κπαισκάησλ» (patch files) κε ηνλ πεγαίν θψδηθα κε ζθνπφ ηελ
ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ. Ζ άδεηα πξέπεη
λα επηηξέπεη ξεηά δηαλνκή ινγηζκηθνχ θηηαγκέλνπ απφ ηξνπνπνηεκέλν
πεγαίν θψδηθα. Ζ άδεηα κπνξεί λα απαηηεί απφ παξαγφκελα έξγα λα έρνπλ
δηαθνξεηηθφ φλνκα ή αξηζκφ έθδνζεο απφ ην πξσηφηππν ινγηζκηθφ.
5. Κακία δηάθξηζε αλάκεζα ζε πξφζσπα ή νκάδεο
Ζ άδεηα δελ πξέπεη λα θάλεη δηαθξίζεηο ζε θαλέλα άηνκν ή νκάδα αηφκσλ.
6. Κακία δηάθξηζε ελάληηα ζε πεδία πξνζπάζεηαο
Ζ άδεηα δελ πξέπεη λα πεξηνξίδεη θαλέλαλ απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο

ζε

θάπνην

ζπγθεθξηκέλν

πεδίν

πξνζπάζεηαο.

Γηα

παξάδεηγκα, δελ πξέπεη λα πεξηνξίδεη ην πξφγξακκα απφ ρξήζε ζε κηα
επηρείξεζε, ή γηα γελεηηθή έξεπλα.
7. Γηαλνκή ηεο αδεηνδφηεζεο
Σα ζπλεκκέλα δηθαηψκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζε
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φινπο φζνπο αλαδηαλέκεηαη ην πξφγξακκα ρσξίο ηελ αλάγθε εθηέιεζεο
πξφζζεηεο αδεηνδφηεζεο απφ απηέο ηηο νκάδεο.
8. Ζ άδεηα δελ πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλε γηα έλα πξφγξακκα
Σα ζπλεκκέλα δηθαηψκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ πξέπεη λα εμαξηψληαη
απφ ην αλ ην πξφγξακκα είλαη θνκκάηη κηαο ζπγθεθξηκέλεο δηαλνκήο
πξνγξάκκαηνο. Αλ ην πξφγξακκα έρεη εμαρζεί απφ απηή ηε δηαλνκή θαη
ρξεζηκνπνηείηαη ή δηαλέκεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο άδεηαο ηνπ
πξνγξάκκαηνο, φιεο νη νκάδεο ζηηο νπνίεο ην πξφγξακκα αλαδηαλέκεηαη
ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα φπσο εθείλα πνπ ρνξεγνχληαη ζε
ζχλδεζε κε ηελ πξσηφηππε δηαλνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο.
9. Ζ άδεηα δελ πξέπεη λα πεξηνξίδεη άιιν ινγηζκηθφ
Ζ άδεηα δελ πξέπεη λα ηνπνζεηεί θξαγκνχο ζε άιια πξνγξάκκαηα πνπ
δηαλέκνληαη καδί κε ην αδεηνχρν πξντφλ. Γηα παξάδεηγκα, ε αδεηνδφηεζε
δελ πξέπεη λα επηκέλεη πσο φια ηα πξνγξάκκαηα πνπ δηαλέκνληα κε ην
ίδην κέζν πξέπεη λα είλαη αλνηρηνχ θψδηθα.
10. Ζ άδεηα πξέπεη λα είλαη ηερλνινγηθά νπδέηεξε
Καλέλαο φξνο ηεο αδεηνδφηεζεο δελ πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε θακία
πξνζσπηθή ηερλνινγία ή χθνο ή δηεπαθή.
Σα παξαπάλσ θξηηήξηα απνηεινχλ ηνλ νξηζκφ ηνπ ινγηζκηθνχ αλνηρηνχ
θψδηθα, φπσο παξέρεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ OSI. Σν ινγηζκηθφ αλνηρηνχ
θψδηθα πξέπεη λα είλαη ειεχζεξα δηαζέζηκν θαη θάζε αδεηνδφηεζε
ινγηζκηθνχ αλνηρηνχ θψδηθα πξέπεη λα ηεξεί απηφ ηνλ νξηζκφ. χκθσλα κε
ηνλ νξηζκφ ηνπ OSI, ην WordPress είλαη έλα πξφγξακκα αλνηρηνχ θψδηθα.
Ο πεγαίνο ηνπ θψδηθαο είλαη πξνζβάζηκνο θαη δεκφζηα δηαζέζηκνο γηα
νπνηνλδήπνηε ψζηε λα ηνλ δεη, λα ηνλ ηξνπνπνηήζεη θαη λα ηνλ δηαλείκεη
ρσξίο θφζηνο νπνπδήπνηε, νπνηεδήπνηε θαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν.
4.3 Γεληθή Άδεηα Γεκόζηαο Υξήζεο GNU ηνπ WordPress
Χο πξφγξακκα αλνηρηνχ θψδηθα, ην WordPress είλαη ζρεδηαζκέλν θαη
πξνσζείηαη ζαλ έλαο ηξφπνο πξνζθνξάο ινγηζκηθνχ γηα δεκφζηα ρξήζε. Δίλαη
έλαο

πφξνο

αλνηρηφο

πξνο

θνηλνηηθή

ζχκπξαμε

θαη

αμηνιφγεζε

–

αλαηξνθνδφηεζε. Ζ αλάπηπμή ηνπ είλαη θαζαξά θαζνδεγνχκελε απφ ηελ
θνηλφηεηα θαη επηθεληξσκέλε ζε απηήλ.
Σν WorPpress ιεηηνπξγεί ππφ ηα δηθαηψκαηα ηνπ Gnu Public License (GPL)
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version 2. Σν θεληξηθφ δφγκα ηνπ GPL εμαζθαιίδεη πσο κπνξνχκε πάληνηε λα
πάξνπκε ηνλ πεγαίν θψδηθα γηα νπνηαδήπνηε δηαλνκή ινγηζκηθνχ κε άδεηα GPL.
Αλ κηα εηαηξεία ηξνπνπνηήζεη έλα παθέην ινγηζκηθνχ GPL θαη έπεηηα αλαδηαλείκεη
απηή ηε λεφηεξε έθδνζε, πξέπεη επίζεο λα θάλεη δηαζέζηκν ηνλ πεγαίν θψδηθα.
Ζ άδεηα GPL, δίλεη ζηνπο θαηφρνπο ελφο πξνγξάκκαηνο ηα αθφινπζα ηέζζεξα
δηθαηψκαηα, πνπ ζηελ θνηλφηεηα ηνπ ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ είλαη γλσζηά θαη σο
Σέζζεξηο Διεπζεξίεο:


Nα ηξέμνπλ έλα πξφγξακκα γηα νπνηνδήπνηε ιφγν.



Nα

κειεηήζνπλ

ηε

ιεηηνπξγία

ελφο

πξνγξάκκαηνο

θαη

λα

ην

ηξνπνπνηήζνπλ.


Nα δηαλείκνπλ αληίγξαθα ηνπ πξνγξάκκαηνο έηζη ψζηε λα βνεζήζνπλ ηνλ
πιεζίνλ.



Nα βειηηψζνπλ ην πξφγξακκα θαη λα πξνζθέξνπλ ηηο βειηηψζεηο ζην θνηλφ,
έηζη ψζηε λα σθειεζεί νιφθιεξε ε θνηλφηεηα.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5
ΣΑ ΠΙΟ ΓΗΜΟΦΙΛΗ WEB CMS
Απηή ηε ζηηγκή, ππάξρνπλ δηάθνξα είδε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ
(CMS) ζην δηαδίθηπν, αιιά ηα πην δεκνθηιή είλαη ην WordPress, ην Joomla θαη ην
Drupal. Απηά είλαη ηα πην επξέσο δηαδεδνκέλα ζηηο κέξεο καο θαη ρξεζηκνπνηνχλ
φια ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα γξακκέλν ζε PHP, ελψ επίζεο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ
MySQL σο βάζε δεδνκέλσλ.
5.1 Δπηινγή πζηήκαηνο
Τπάξρεη κεγάινο αξηζκφο δηαζέζηκσλ CMS. Ζ ππεξεζία CMS Matrix
θαηαγξάθεη πάλσ απφ 1200 CMS. Σα αθφινπζα θξηηήξηα εθαξκφζηεθαλ
πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπκε ζηα θαηαιιειφηεξα CMS γηα Μηθξέο θαη Μεζαίεο
Δπηρεηξήζεηο (Small and Medium Enterprises – SME‘s).
1. Ζ πξφζβαζε κε δηθαηψκαηα δηαρεηξηζηή (root access) ηνπ δηαθνκηζηή
(server) δελ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εγθαηάζηαζε:
Μηα

επηρείξεζε

κε

πεξηνξηζκέλν

πξνυπνινγηζκφ

πηζαλφηαηα

ζα

ρξεζηκνπνηήζεη κηα ππεξεζία web hosting γηα λα θηινμελήζεη ην site. Απηέο
νη ππεξεζίεο είλαη πνιχ πηζαλφλ λα θηινμελνχλ πνιιαπιά sites ζε έλαλ
δηαθνκηζηή ελψ ηαπηφρξνλα ν θάζε πειάηεο έρεη πξφζβαζε κφλν ζηε δηθή
ηνπ ηζηνζειίδα.
2. Σν ζχζηεκα πξέπεη λα είλαη δηεζλνπνηεκέλν:
Ζ επηρείξεζε κπνξεί λα εληνπίδεηαη απφ νπνπδήπνηε θαη λα δψζεη ζην
ζχζηεκα

κηα

επξεία

πξνζέιθπζε.

Σν

ζχζηεκα

πξέπεη

λα

είλαη

πξνζαξκφζηκν θαη ζε άιιεο γιψζζεο.
3. Σν ζχζηεκα πξέπεη λα ζηνρεχεη ζε κε ηερληθά ηκήκαηα:
Δπηρεηξήζεηο

κε

πνιχ

κηθξφ

πξνυπνινγηζκφ

θαη

ηερλνινγία

ηεο

πιεξνθνξίαο (IT) ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλέο λα ρξεζηκνπνηνχλ ην ζχζηεκα
ρσξίο κεγάιε ηαιαηπσξία. Απηφ είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζεί, αιιά κηα
ζρεηηθή ζχγθξηζε αλάκεζα ζηα επηιεγκέλα CMS κπνξεί λα νδεγήζεη ζε
έλα ή πεξηζζφηεξα CMS ηα νπνία λα απνθιείνληαη απφ απηφ ην θξηηήξην.
4. Σν ζχζηεκα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν γηα έλα website επηρείξεζεο:
Τπάξρνπλ δηάθνξα εμαηξεηηθά CMS πνπ εζηηάδνπλ ζε θάπνην πεξηνξηζκέλν
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πεδίν φπσο έλα ηζηνιφγην (blog) ή δηαρείξηζε καζεκάησλ (course
management) γηα παλεπηζηήκηα θαη ζρνιεία.
5. Σν ζχζηεκα πξέπεη λα έρεη κηα εχθνιε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο:
Γηα έλαλ άπεηξν webmaster, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο λα κπνξεί εχθνια λα
ηνπνζεηήζεη πξφζζεηα (modules) κε ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγηθφηεηα γηα λα
δψζεη ζε κηα ηζηνζειίδα ην πεξηερφκελν πνπ ρξεηάδεηαη. Αλ κηα ηζηνζειίδα
δεκηνπξγεζεί γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, πξέπεη λα επεθηείλεηαη εχθνια
γηα λα εμππεξεηεί λέεο αλάγθεο φηαλ θαη φπσο πξνθχπηνπλ.
5.2 Σα πην δηαδεδνκέλα ζύγρξνλα Web CMS
Σα πην δηαδεδνκέλα θαη επξέσο ρξεζηκνπνηεκέλα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο
Πεξηερνκέλνπ Αλνηρηνχ Κψδηθα είλαη φπσο είπακε πξνεγνπκέλσο ηα WordPress,
Joomla θαη Drupal. Έρνπλ σο βάζε ηελ PHP θαη MySQL θαη πξνζθέξνπλ κεγάιε
πνηθηιία επηινγψλ ηφζν γηα ηνπο ρξήζηεο φζν θαη γηα ηνπο πξνγξακκαηηζηέο.


WordPress: Δίλαη ε θαιχηεξε επηινγή γηα αξράξηνπο, ιεηηνπξγεί θαιά κε
κηθξά θαη κεζαία websites θαη blogs.



Joomla: Δίλαη θαιφ γηα ηζηνζειίδεο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (e-commerce),
αιιά απαηηεί ηνπιάρηζηνλ θάπνηεο βαζηθέο γλψζεηο πξνγξακκαηηζκνχ.



Drupal: Δίλαη ην πην δχζρξεζην, αιιά θαη ην πην ηζρπξφ CMS

5.3 Ση δελ πξνζθέξνπλ ην Drupal θαη ην Joomla
Παξά ηε δεκνηηθφηεηά ηνπο, ην Drupal θαη ην Joomla δελ παξέρνπλ κεξηθά απφ
ηα ραξαθηεξηζηηθά - νξφζεκα πνπ θάζε ηζηνζειίδα ρξεηάδεηαη σο ππξήλα:
1. Μνλαδηθφ Branding (Αλαγλσξηζηκφηεηα) θαη Design(ρεδηαζκφο)
Καη ηα δπν απηά CMS είλαη εθαξκνγέο βαζηζκέλεο ζε πξφηππα (template),
θαηαζθεπάδνληαη απφ πξνγξακκαηηζηέο θαη φρη απφ αλζξψπνπο κε
εηδίθεπζε ζε Marketing θαη Design. Δίλαη εθηθηφ λα δεκηνπξγήζνπκε έλα
website κε κνλαδηθή αλαγλσξηζηκφηεηα κέζσ ησλ Drupal θαη Joomla.
κσο φηαλ θηηάρλνληαλ απηέο νη εθαξκνγέο, δελ ππήξρε θαζφινπ έκθαζε
ή αμηνζεκείσηε πξνζπάζεηα ζηελ αλάπηπμε κνλαδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ
branding.
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2. Μνλαδηθέο ζειίδεο Καηεγνξίαο
Σα πεξηζζφηεξα site (εηδηθά επηρεηξήζεηο θαη ηδξχκαηα) ρξεηάδνληαη
κνλαδηθέο ζειίδεο Πξντφλησλ, Τπεξεζηψλ ή Καηεγνξηψλ.
3. Μνλαδηθέο ζειίδεο θαη ρξεζηηθφηεηα
Έξεπλεο δείρλνπλ πσο γηα θαιχηεξε ρξεζηηθφηεηα, ζπλίζηαηαη λα
ρξεζηκνπνηνχληαη κνλαδηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε θάζε ζειίδα έηζη ψζηε ν
ρξήζηεο λα κπνξεί λα δηαθξίλεη θαιχηεξα ζε πνηα ζειίδα βξίζθεηαη.
4. Γηαρείξηζε θηιηθή ζην ρξήζηε
Ο βαζηθφο ζθνπφο ελφο CMS είλαη λα δηεπθνιχλεη αθφκα θαη έλαλ αξράξην
ρξήζε ππνινγηζηή λα δηαηεξεί θαη λα δηαρεηξίδεηαη έλα site. Σα Joomla θαη
Drupal έρνπλε πνιχ «θνπζθσκέλε» θαη ζπγθερπκέλε Γηαρείξηζε. Απηφ
ζπκβαίλεη επεηδή έρνπλ ζπλαξκνινγεζεί απφ πξνγξακκαηηζηέο θαη δελ
έρνπλ γίλεη αμηνπξφζερηεο πξνζπάζεηεο ζε απηέο ηηο εθαξκνγέο.
5.4 ύγθξηζε Drupal – Joomla – WordPress
5.4.1 Γηάξθεηα θαη πεξηπινθόηεηα εγθαηάζηαζεο
Ζ εγθαηάζηαζε είλαη ην πξψην πξάγκα πνπ πξέπεη λα θνηηάμνπκε πξηλ
αξρίζνπκε λα ρξεζηκνπνηνχκε θάπνην CMS.
Drupal:
Σν Drupal ζεσξείηαη απφ πνιινχο ην πην πεξίπινθν απφ ηα ηξία ζηελ
εγθαηάζηαζε θαη ρξήζε, απηφ φκσο δελ ηζρχεη πιένλ. Έρεη εμειηρζεί θαη ε
δηαδηθαζία είλαη αξθεηά απιή. Καηεβάδνπκε ηα αξρεία απφ ην website, ηα
απνζπκπηέδνπκε (unzip) θαη ηα ηνπνζεηνχκε ζηνλ αξρηθφ θάθειν (root folder) ηνπ
web server. Έπεηηα κπαίλνπκε ζηνλ root θάθειν απφ ηνλ browser θαη απφ θεη θαη
πέξα αθήλνπκε ην πξφγξακκα λα πξνρσξήζεη κφλν ηνπ. Πξέπεη λα έρνπκε
ππφςε φηη πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε κηα βάζε δεδνκέλσλ πξηλ μεθηλήζνπκε ηε
δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο.
Joomla:
πσο θαη ην Drupal, ην Joomla επίζεο ρξεηάδεηαη λα δψζνπκε ην φλνκα ηεο
βάζεο θαηά ηελ εγθαηάζηαζε. Ζ δηαδηθαζία κνηάδεη κε απηή ηνπ Drupal εθηφο απφ
κεξηθέο επηπιένλ επηινγέο, γηα παξάδεηγκα κπνξνχκε λα δηαιέμνπκε αλ ην site ζα
είλαη offline (εθηφο ιεηηνπξγίαο) κεηά ηελ εγθαηάζηαζε θαη βιέπνπκε φιεο ηηο
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δηακνξθψζεηο πξηλ ηελ ηειηθή εγθαηάζηαζε. Δπίζεο ζαλ κέηξν αζθαιείαο ν
installer δεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ θαθέινπ κε ηνλ θψδηθα εγθαηάζηαζεο κεηά ην
ηέινο ηεο.
WordPress:
Ο πεξηζζφηεξνο θφζκνο πηζηεχεη πσο ην WordPress είλαη ην πην εχρξεζην απφ
απηά ηα ηξία CMS θαη δηθαίσο. Σν WordPress δεηά ηηο ίδηεο πιεξνθνξίεο κε ηα
άιια δπν, αιιά απηφ γίλεηαη θαιά θξπκκέλν πίζσ απφ δπν ζηάδηα εγθαηάζηαζεο.
Σν πξψην ζηάδην είλαη ε δεκηνπξγία ηνπ αξρείνπ config.php (φιεο νη πιεξνθνξίεο
γηα ηε database, username / password, θιπ. γξάθνληαη ζην αξρείν). Αθφηνπ γίλεη
απηφ, ππάξρεη κφλν έλα θιηθ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ
WordPress. ε πεξίπησζε πνπ έρνπκε ήδε ην αξρείν config.php (απφ
πξνεγνχκελε εγθαηάζηαζε ή ην δεκηνπξγήζακε ρεηξνθίλεηα) δελ ρξεηάδεηαη λα
θάλνπκε ην πξψην βήκα. Ο installer αλαδεηά απηφκαηα γηα ην αξρείν θαη καο
πεγαίλεη ζηε δεκηνπξγία ηνπ κφλν αλ δελ ππάξρεη.
πλνπηηθά:
Ζ εγθαηάζηαζε θαη ησλ ηξηψλ απφ απηά ηα εξγαιεία είλαη εχθνιε θαη κνηάδεη κε
κεξηθέο κφλν αμηνπξφζερηεο δηαθνξέο. Δλψ ε εγθαηάζηαζε ηνπ Drupal θαίλεηαη
θάπσο εθηελήο, ην Joomla πξνζθέξεη κεξηθέο επηπιένλ επηινγέο θαη έλα
ραξαθηεξηζηηθφ αζθαιείαο κε ηε δηαγξαθή ησλ αξρείσλ εγθαηάζηαζεο. Σν
WordPress έρεη ειάρηζηε δηεπαθή θαη ε γξήγνξε εγθαηάζηαζε θαίλεηαη σξαία,
αιιά δελ καο αθήλεη λα δηακνξθψζνπκε πνιιά. Χζηφζν, φια ηνπο απαηηνχλ
βαζηθέο πιεξνθνξίεο φπσο φλνκα Database, User ID θαη θσδηθφ, κεηαμχ άιισλ.
5.4.2 Γηαζεζηκόηεηα Πξνζζέηωλ
Απηφ είλαη άιιν έλα ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ελφο CMS. Γηα λα
απνθχγνπκε έλα CMS ην νπνίν έρεη ιίγα πξφζζεηα (Plugins) θαη ζέκαηα
δηαζέζηκα , κε ζπλέπεηα λα κελ βξίζθνπκε ην θαηάιιειν γηα εκάο ή λα
αλαγθαζηνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε απφ κεδεληθή βάζε θάπνην πνπ λα ηθαλνπνηεί
ηηο αλάγθεο καο (θάηη πνπ ζα επεξεάζεη θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο), ζα πξέπεη λα
ειέγμνπκε ην ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ πξνζζέησλ γηα θαζέλα απφ ηα CMS πξνο
ζχγθξηζε. Αλ θαη δελ είλαη ζίγνπξν φηη πάληνηε ζα βξνχκε απηφ πνπ ςάρλνπκε,
κεγαιχηεξνο αξηζκφο πξνζθεξφκελσλ plugin απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο λα βξνχκε
ην θαηάιιειν γηα εκάο.
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Drupal
Σν επίζεκν site ηνπ Drupal θαηαγξάθεη 16.974 πξφζζεηα (modules) θαη 1.316
ζέκαηα δηαζέζηκα γηα δσξεάλ ιήςε.
Joomla
Σν επίζεκν site ηνπ Joomla θαηαγξάθεη 9.059 πξφζζεηα (extensions) ελψ δελ
ππάξρεη επίζεκε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα.
WordPress
Σν WordPress θπξηαξρεί ζε απηφ ηνλ ηνκέα κε κεγάιε δηαθνξά. Έρεη 37.811
πξφζζεηα (plugins) θαη πάλσ απφ 10.000 ζέκαηα. Απηά ηα λνχκεξα απνδεηθλχνπλ
θαη ηε δεκνηηθφηεηα ηνπ WordPress ζε ζρέζε κε άιια CMS.
πλνπηηθά:
Σν ηεξάζηην πιήζνο επηινγψλ ηνπ WordPress δελ είλαη κφλν κηα έλδεημε ηνπ
πφζν θαιφ CMS είλαη, αιιά θαη ηνπ πφζν δεκνθηιέο. Ζ κεγάιε θνηλφηεηα
εμαζθαιίδεη πσο κπνξνχκε λα βξνχκε πεξηζζφηεξεο ιχζεηο γηα νπνηνδήπνηε
πξφβιεκα ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα.
5.4.3 Δπθνιία ρξήζεο
Σν επφκελν θξηηήξην πνπ εξεπλνχκε γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ CMS
είλαη ε επθνιία ζηε ρξήζε. Θα πξέπεη λα είκαζηε ζε ζέζε λα κπνξνχκε λα
ρξεζηκνπνηνχκε ην CMS ρσξίο ηελ αλάγθε θάπνηνπ εγρεηξηδίνπ ρξήζεο. Έηζη, ην
πφζν εχθνιν ή δχζθνιν είλαη λα κπνξνχκε λα δηαπηζηψλνπκε πξάγκαηα κφλνη
καο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ.
Drupal
Σν Drupal παξέρεη κεξηθά πνιχ ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά κέζσ κηαο αξθεηά
απιήο θαη βαζηθήο δηεπαθήο ρξήζηε. Αθνχ ζπλδεζνχκε σο δηαρεηξηζηέο,
βιέπνπκε έλα κελνχ ζηελ θνξπθή, ην νπνίν δείρλεη φια ηα ζεκαληηθά ζεκεία ηνπ
site καο. Τπάξρεη έλαο ζχλδεζκνο πεξηερνκέλνπ, ν νπνίνο δείρλεη κηα ιίζηα φινπ
ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ζρνιίσλ ζηελ ηζηνζειίδα θαη καο επηηξέπεη λα
πξνζζέζνπκε ζε απηά ή λα ηα δηαρεηξηζηνχκε.
Joomla
ηαλ

ζπλδεφκαζηε

ζηελ

ζειίδα

δηαρεηξηζηή

γηα

πξψηε

θνξά,

ζα

ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φηη ππάξρνπλ πνιιά κελνχ, νξηδφληηα θαη θάζεηα, θαη έηζη
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είλαη δχζθνιν ζηελ ρξήζε. ην κελνχ ηεο αξηζηεξήο πιεπξάο ππάξρεη κηα
ζπιινγή κε ηνπο πην ζεκαληηθνχο ζπλδέζκνπο απφ ην βαζηθφ κελνχ ζηελ
θνξπθή. πσο ζην Drupal, έηζη θαη ζην Joomla έρνπκε κηα ιίζηα κε φια ηα θχξηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ site σο δηαθνξεηηθά αληηθείκελα θαη θάησ απφ ην θαζέλα
ππάξρεη κηα ππνθαηεγνξία κε πεξηζζφηεξνπο ζπλδέζκνπο. Γεληθά ε δηεπαθή ηνπ
Γηαρεηξηζηή ζην Joomla είλαη πην θαινζρεδηαζκέλε ζε ζρέζε κε ην Drupal θαη
πξνζθέξεη πην πξνζεγκέλν έιεγρν, αιιά ην κεηνλέθηεκα είλαη πσο γηα ηνλ
αξράξην ρξήζηε ζα είλαη δπζθνιφηεξν λα θαηαλνήζεη ηε ρξήζε ησλ ππεξβνιηθψλ
ζε αξηζκφ κελνχ θαη ζπλδέζκσλ ρσξίο λα δηαβάζεη ην εγρεηξίδην ρξήζηε.
WordPress
Σν WordPress επδνθηκεί ράξε ζηελ απιντθφηεηα θαη ηελ επρξεζηία ηνπ. Ζ
δηεπαθή είλαη απιντθή θαη ρξεζηκνπνηεί απιή γιψζζα πνπ θάλεη αηζζεηή δηαθνξά
εηδηθά ζε αξράξηνπο. ε ζχγθξηζε κε ηα άιια δπν ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ πην
ηερληθή νξνινγία, ην WordPress ππεξηεξεί.
πλνπηηθά:
Γηα ηζηνζειίδεο δηαρεηξηδφκελεο απφ ρξήζηεο κε κηθξή ή θαζφινπ ηερληθή
θαηάξηηζε, ή γηα websites πνπ είλαη αλαγθαίεο ζπρλέο ελεκεξψζεηο, ην WordPress
είλαη ε θαιχηεξε ιχζε.
5.4.4 Παξακεηξνπνίεζε θαη Δλεκεξώζεηο
Σν πψο ζα πξνζαξκφζνπκε θαη ζα ελεκεξψζνπκε έλα CMS είλαη άιινο έλαο
ζεκαληηθφο

παξάγνληαο

ζηελ

επηινγή

ηεο

πιαηθφξκαο

πνπ

ζα

ρξεζηκνπνηήζνπκε. Με ηνλ θαηξφ, θάζε CMS ζα ρξεηαζηεί αλαβάζκηζε γηα ιφγνπο
αζθάιεηαο, ιεηηνπξγηθφηεηαο θιπ, επνκέλσο δε καο ζπκθέξεη έλα ζχζηεκα πνπ
είλαη δχζθνιν ζηελ αλαβάζκηζε θαη ζπληήξεζε. Δπίζεο, πνιιέο θνξέο ηα
πξνεπηιεγκέλα ζέκαηα θαη πξφζζεηα δελ είλαη αθξηβψο φπσο ηα ζέινπκε, έηζη
πνιχ πηζαλά ζα ρξεηαζηεί πξνζαξκνγή απφ πιεπξάο δηαρεηξηζηή.
Drupal
Ο κφλνο ηξφπνο αλαβάζκηζεο ηνπ Drupal είλαη λα γίλεη ρεηξνθίλεηα, π.ρ.
εθεδξεία (backup) ησλ παιηψλ αξρείσλ θαη δεδνκέλσλ, εμαγσγή ηνπ λεφηεξνπ
παθέηνπ, θαη αληηθαηάζηαζε ησλ παιηψλ αξρείσλ εθηφο ηνπ θαθέινπ ζηνλ νπνίν
βξίζθνληαη ηα ζέκαηα θαη φπνην άιιν αξρείν έρεη πξνζηεζεί. Απηή είλαη κηα
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δχζθνιε εξγαζία γηα θάπνηνλ θαηλνχξην ζε απηφ ηνλ ηνκέα, ππάξρεη θίλδπλνο
απνηπρίαο θαη αλ θάηη πάεη ζηξαβά λα ραζεί νιφθιεξν ην site. Γηα θάπνηνλ
έκπεηξν δελ ππάξρεη ιφγνο αλεζπρίαο. Γηα λα πξνζαξκφζνπκε έλα ζέκα δελ
ππάξρεη ππνζηήξημε κέζα απφ ηελ εθαξκνγή θαη είηε ζα ρξεηαζηεί λα
εγθαηαζηαζεί έλα θαηλνχξην πξφζζεην πνπ λα επηηξέπεη ηελ πξνζαξκνγή ησλ
ζεκάησλ είηε ε πξνζαξκνγή λα γίλεη offline.
Joomla
Σν Joomla ππνζηεξίδεη αλαβάζκηζε απφ ην backend, παξφια απηά ζε
ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο απηή ε κέζνδνο δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί. Άιιεο
κέζνδνη αλαβάζκηζεο είλαη ην Install, φπνπ δηαιέγνπκε έλα ελεκεξσηηθφ αξρείν θαη
αληηθαζηζηνχκε ρεηξνθίλεηα, έρνληαο πάληα ππφςε λα θξαηήζνπκε αξρείν
Backup. ζν αθνξά ηα ζέκαηα, ζα πξέπεη λα ηα πξνζαξκφζνπκε offline ή λα
εγθαηαζηήζνπκε ην πξφζζεην theme editor.
WordPress
πσο ην Joomla, έηζη θαη ην WordPress ππνζηεξίδεη online ελεκεξψζεηο κέζσ
ηεο δηεπαθήο ηνπ δηαρεηξηζηή. Σν WordPress εηδνπνηεί φπνηε ππάξρνπλ
δηαζέζηκεο ελεκεξψζεηο, αλ ζέινπκε λα αλαβαζκηζηεί παηάκε ην θνπκπί ηεο
ελεκέξσζεο θαη γίλεηαη απηφκαηα. Φπζηθά κπνξνχκε λα ην αλαβαζκίζνπκε θαη
ρεηξνθίλεηα. Έλα αθφκα επηπιένλ ελδηαθέξνλ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε online
πξνζαξκνγή αξρείσλ, πνπ καο επηηξέπεη λα παξακεηξνπνηήζνπκε ηα ζέκαηα θαη
ηα πξφζζεηα κέζα απφ ηελ ίδηα ηελ εθαξκνγή.
πλνπηηθά:
Σν WordPress είλαη ην θαιχηεξν ζε πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη αλαβαζκίζεηο. Απηφ
ζεκαίλεη φηη ζα είλαη εχθνιν γηα έλα άηνκν ή κηα νκάδα πνπ ζθνπεχνπλ λα
θαηαζθεπάζνπλ ην website. Έρνληαο απηφ θαηά λνπ, ηα Drupal θαη Joomla δελ
είλαη ακειεηέα θαη έρνπλ άιια ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηα θαζηζηνχλ πξσηαγσληζηηθά
CMS.
5.5 Λόγνη πξνηίκεζεο ηνπ WordPress
Πεξηιεπηηθά, ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ WordPress είλαη:


Διεχζεξν πξντφλ αλνηρηνχ θψδηθα
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Δχξσζην CMS, απνδεδεηγκέλα ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ



Υξεζηκνπνηείηαη ηφζν απφ κηθξά φζν θαη απφ κεγάια sites



Δπέιηθην



Υηιηάδεο ζέκαηα θαη πξφζζεηα (δσξεάλ θαη επί πιεξσκή)



Γεκηνπξγία κνλαδηθψλ ζεκάησλ κε ειάρηζην θφζηνο



Πιεζψξα βνήζεηαο θαη πφξσλ online



Δπθνιία εχξεζεο θαηαζθεπαζηψλ γηα αλάζεζε ηνπ έξγνπ

Πξνθαλψο ππάξρνπλ ελαιιαθηηθέο ζην WordPress, φπσο ην ρηίζηκν κηαο
ηζηνζειίδαο απφ ηελ αξρή, ρξεζηκνπνηψληαο HTML θαη PHP, ASP ή θάπνηα
παξφκνηα γιψζζα. Θα κπνξνχζε θαλείο λα αγνξάζεη θάπνην ηδηφθηεην CMS,
φκσο απηά ζπλήζσο είλαη πνιχ αθξηβά θαη δελ έρνπλ ηελ επειημία ή βάζε
ρξεζηψλ ηνπ WordPress. Τπάξρνπλ επίζεο πνιιά άιια CMS αλνηρηνχ θψδηθα,
αιιά θαλέλα δελ πιεζηάδεη ηελ ππνζηήξημε ζεκάησλ θαη πξνζζέησλ πνπ
πξνζθέξεη ην WordPress. Δίλαη μεθάζαξα ην πην πξνζηηφ θαη πην ζπρλά
ρξεζηκνπνηνχκελν, ε δχλακή ηνπ βαζίδεηαη ζηελ γξήγνξε εγθαηάζηαζε θαη ηελ
ηεξάζηηα θνηλφηεηα ρξεζηψλ θαη πξνγξακκαηηζηψλ πνπ έρεη σο απνηέιεζκα έλα
επξχ θάζκα πξνζζέησλ θαη βειηηψζεσλ γηα ηελ πιαηθφξκα.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6
ΣΟ WORDPRESS Χ ΤΣΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ
6.1 Ιζηνξηθή αλαδξνκή
Αξρηθά, ην WordPress ήηαλ ζρεδηαζκέλν κε ζθνπφ λα γίλεη ην πιεξέζηεξν
εξγαιείν γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο blog (ηζηνινγίνπ). Γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ
ρξεζηψλ, ε ιέμε «blog» ζήκαηλε έλα πξνζσπηθφ εκεξνιφγην πνπ απνηεινχληαλ
απφ ρξνλνινγεκέλεο αλαξηήζεηο (posts).
Σν WordPress μεθίλεζε σο δηαθιάδσζε (fork) ηνπ ινγηζκηθνχ γηα ηζηνιφγηα
(blogging) ―b2‖, ην νπνίν ήηαλ αξθεηά δεκνθηιέο ην 2003. Με ηελ εμέιημή ηνπ ηα
επφκελα ρξφληα, ζηαδηαθά κεηακνξθψζεθε απφ πιαηθφξκα blogging, ζε γεληθήο
ρξήζεο χζηεκα Γηαρείξηζεο Γεδνκέλσλ.
Σν WordPress μεθίλεζε κε παξφκνην ηξφπν φπσο πνιιά άιια δεκνθηιή παθέηα
ινγηζκηθνχ αλνηρηνχ θψδηθα. Κάπνηνη ηαιαληνχρνη πξνγξακκαηηζηέο είδαλ ηελ
αλάγθε δεκηνπξγίαο ελφο ηζρπξνχ θαη απινχ εξγαιείνπ κε δηθαηψκαηα GPL. To
WordPress πξσηνεκθαλίζηεθε ην 2003 θαη θαηαζθεπάζηεθε κε MySQL σο βάζε
δεδνκέλσλ δηαηήξεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη PHP σο πιαηθφξκα αλάπηπμεο.
πσο ζπκβαίλεη θαη κε άιια ζπζηήκαηα πνπ είλαη γξακκέλα κε PHP, είλαη
απηνδχλακν κε ηελ έλλνηα φηη ε εγθαηάζηαζε, ε δηακφξθσζε, ε ιεηηνπξγία θαη ε
δηαρείξηζε πεξηέρνληαη φιεο ζε PHP modules. Έλα θνκκάηη ηεο δεκνηηθφηεηαο ηνπ
WordPress

είλαη

βαζηζκέλν

ζηελ

απιντθφηεηά

ηνπ,

κε

ηελ

πεξίθεκε

«εγθαηάζηαζε ησλ πέληε ιεπηψλ» λα απμάλεη ηνπο θαζεκεξηλνχο ρξήζηεο κε
ξαγδαίνπο ξπζκνχο.
Πέξα πξνθαλψο απφ ηνλ απηνζθνπφ ηνπ λα δεκηνπξγεί ζειίδεο, ην WordPress
ζρεδηάζηεθε κε γλψκνλα ηελ επεθηαζηκφηεηα ηνπ θαη ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο
δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θάζε ρξήζηε. ήκεξα ην WordPress ππνζηεξίδεηαη απφ
νξηζκέλνπο θχξηνπο πξνγξακκαηηζηέο θαη αξθεηνχο βαζηθνχο ζπλεξγάηεο.
ήκεξα, ην ελδηαθέξνλ θαη ε ρξήζε ηνπ WordPress αθκάδεη. χκθσλα κε ην
Automattic, γηα ην 2014 ππήξραλ δεθάδεο ρηιηάδεο λέα site θαηαζθεπαζκέλα κε
WordPress θαζεκεξηλά (http://en.wordpress.com/stats/ ). Σν 2012 ππήξρε
αλαθνξά γηα ζρεδφλ 73 εθαηνκκχξηα WordPress websites αλά ηνλ θφζκν θαη ην
2010 ν αξηζκφο ήηαλ κφλν ζηα 5 εθαηνκκχξηα. Σν 2015, ην WordPress
ρξεζηκνπνηνχληαλ ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ 23.3% ησλ θνξπθαίσλ 10
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εθαηνκκπξίσλ ηζηνζειίδσλ, ελψ είλαη ην πην δηαδεδνκέλν ζχζηεκα blogging ζην
Γηαδίθηπν, κε πάλσ απφ 60 εθαηνκκχξηα websites. Ζ θνηλφηεηα έρεη ζπλεηζθέξεη
ζε πάλσ απφ 2500 ζέκαηα ζχκθσλα κε απηά πνπ βξίζθνληαη θαηαγεγξακκέλα
ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ηνπ WordPress , ρσξίο λα ππνινγίδνπκε ηνπο εκπνξηθνχο
θαη αλεμάξηεηνπο πξνκεζεπηέο ζεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχλ ηα δηθά ηνπο. Δλ
ζπληνκία, ην πεξηβάιινλ ηνπ WordPress επδνθηκεί θαη κεγαιψλεη αζηακάηεηα. Σν
WordPress ζήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη απφ κεγάιεο εηαηξείεο φπσο: CNN, The Wall
Street Journal, Reuters, Forbes, GM, UPS, Sony γηα λα αλαθέξνπκε κεξηθέο. Σν
WordPress είλαη κηα βηψζηκε επηινγή γηα εχξνο ρξεζηψλ πνπ εθηείλεηαη απφ
δηεζλείο νκίινπο κέρξη εηαηξείεο - θνινζζνχο εθδφζεσλ πνιπκέζσλ.
Σν WordPress έρεη παγθφζκηα ελεξγέο θνηλφηεηεο ρξεζηψλ, αλάπηπμεο θαη
ππνζηήξημεο. Δλψ κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηα Drupal θαη Joomla έρνληαο ηνπο
ρξήζηεο σο θηλεηήξηα δχλακε, ην WordPress δηαθξίλεηαη κε ηελ ηεξάζηηα ζεηξά
απφ επηινγέο hosting, ιεηηνπξγηθψλ πξνζζέησλ (plugins) θαη αηζζεηηθψλ ζρεδίσλ
θαη ζηνηρείσλ (themes).
Με ηελ άλνδν ησλ απηφλνκσλ δεκνζηεχζεσλ, ην web hosting (θηινμελία
ηζηνζειίδσλ) ρακεινχ θφζηνπο, θαη ηα ειεχζεξα θχξηα ζπζηαηηθά φπσο ηε βάζε
δεδνκέλσλ MySQL, ην ινγηζκηθφ blogging αθνινχζεζε ηελ ίδηα ηάζε κε άιιεο
ςεθηαθέο ηερλνινγίεο, εμειηζζφκελν απφ πςεινχ θφζηνπο πξντφληα ζε επξέσο
δηαζέζηκα, ρακεινχ θφζηνπο ζπζηήκαηα γηα ηνπο απινχο θαηαλαισηέο θαη
εξαζηηέρλεο. Σν WordPress δελ είλαη απιά έλα εξγαιείν γηα ηε δεκηνπξγία ελφο
blog ζην νπνίν δηαηεξεί θαλείο έλα ειεθηξνληθφ εκεξνιφγην, αιιά έρεη κεηαηξαπεί
ζε έλα πιήξεο χζηεκα Γηαρείξηζεο Γεδνκέλσλ θαη κηα νινθιεξσκέλε εθαξκνγή
πξνζηηή ηφζν ζε άηνκα φζν θαη επηρεηξήζεηο.
6.2 Τπνζηήξημε Θεκάηωλ θαη Πξνζζέηωλ
Ζ ππνζηήξημε ζεκάησλ είλαη θνκβηθήο ζεκαζίαο γηα έλα CMS. Ο ζηφρνο ίζσο
λα κελ είλαη ην WordPress λα θαίλεηαη εληειψο δηαθνξεηηθφ απφ κηα πιαηθφξκα
blogging, αιιά πξνηηκφηεξα λα βξνχκε έλα ζέκα πνπ ζα δίλεη ηελ επειημία λα
εκθαλίζνπκε ηνπο ηχπνπο ησλ δεδνκέλσλ ζην νπηηθφ ζηπι πνπ ηαηξηάδεη, είηε
έρνπκε έλα site πσιήζεσλ είηε έλα site ελεκεξσηηθψλ δειηίσλ. Σν WordPress
κπνξεί λα δηακνξθσζεί κέζσ ζεκάησλ γηα λα απνδψζνπκε κηα εληειψο
μερσξηζηή φςε απφ άιιεο ηζηνζειίδεο.
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6.3 Πώο ιεηηνπξγεί ην WordPress
Μέρξη ζηηγκήο, έρνπκε δηαπηζηψζεη φηη ην WordPress δελ είλαη κφλν έλα
εξγαιείν γηα ηε δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ. Οπνηνζδήπνηε κε ιίγεο βαζηθέο γλψζεηο
HTML (ε γιψζζα ζηελ νπνία γξάθνληαη νη ηζηνζειίδεο) θαη CSS (ε γιψζζα ζηελ
νπνία δηακνξθψλεηαη ε δνκή ησλ ηζηνζειίδσλ) κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα
website. Δπίζεο ε ρξήζε ελφο θνξπθαίνπ ζπληάθηε ζειίδσλ φπσο ην Adobe
Dreamweaver βνεζάεη ζηελ θαηαζθεπή ελφο ζηαηηθνχ website, πνπ θαίλεηαη
επαξθέο αιιά ζηελ νπζία δελ είλαη.
Παιηφηεξα, γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο Website, ν πξνγξακκαηηζηήο δεκηνπξγνχζε
πνιιά αξρεία HTML θαη ηα ηνπνζεηνχζε ζε έλα θάθειν ελφο δηαθνκηζηή (web
server). ηαλ επηζθεθηνχκε κηα ηέηνηα ηζηνζειίδα, ν πεξηεγεηήο (browser)
απνδίδεη ην ίδην αξρείν HTML σο κηα ηζηνζειίδα. Σν WordPress ιεηηνπξγεί θάπσο
δηαθνξεηηθά, δεκηνπξγψληαο ηηο ζειίδεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Τπελζπκίδνπκε φηη
ν δηαθνκηζηήο (web server) είλαη έλαο πνιχ ηζρπξφο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο
ζηνλ νπνίν εθηειείηαη ε ηζηνζειίδα καο (θαη ζπλήζσο θαη εθαηνληάδεο αθφκα
ηζηνζειίδεο).
Με ην WordPress, ππάξρεη κηα δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε. Αληί λα δεκηνπξγνχκε
κηα ηζηνζειίδα, δίλνπκε ζην WordPress ην πεξηερφκελν (δει. ην θείκελν θαη ηηο
εηθφλεο πνπ ζέινπκε δεκνζηεπκέλεο σο άξζξα, κηα ηαμηλφκεζε πξντφλησλ, κηα
αλάξηεζε ελφο blog ή πεξηερφκελν άιιεο κνξθήο). ηε ζπλέρεηα, φηαλ θάπνηνο
επηζθέπηεηαη ην site, ην wordpress ζπλαξκνινγεί απηφ ην πεξηερφκελν ζε πιήξε
ηζηνζειίδα.
Λφγσ ηνπ δπλακηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ έρεη ην WordPress, εμαηηίαο ηεο
ηθαλφηεηαο λα δεκηνπξγεί ζειίδεο ζηηγκηαία, παξέρεη θάπνηα ρξήζηκα δηαδξαζηηθά
ραξαθηεξηζηηθά. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ νη ρξήζηεο επηζθέπηνληαη έλα blog ηνπ
wordpress, κπνξνχλ λα πεξηεγεζνχλ ζην πεξηερφκελν κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο:
αλαδεηψληαο γηα παξάδεηγκα αλαξηήζεηο κε βάζε ζπγθεθξηκέλν κήλα, ή θάπνην
ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ή αθφκα κε εηηθέηεο πιεθηξνινγψληαο ιέμεηο – θιεηδηά.
Παξφιν πνπ απηή ε δηαδηθαζία θαίλεηαη αξθεηά απιή, απαηηεί έλα δσληαλφ
πξφγξακκα ην νπνίν εθηειείηαη ζε έλα δηαθνκηζηή θαη ζπλαξκνινγεί ην ζρεηηθφ
πεξηερφκελν ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Οη ρξήζηεο ηνπ WordPress έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα αθήζνπλ ζρφιηα θαη άιινπ είδνπο αληαπφθξηζε, πξάγκα ην νπνίν
θαζηζηά ην site πεξηζζφηεξν αιιειεπηδξαζηηθφ.
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Γπν είλαη ηα βαζηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηα νπνία ιεηηνπξγεί ην
WordPress:


Μηα βάζε δεδνκέλσλ (Database). Απηφ είλαη έλα ζχζηεκα βηνκεραληθήο
δχλακεο πνπ εθαξκφδεηαη ζε έλαλ δηαθνκηζηή. Μπνξνχκε λα ην
ζεσξήζνπκε ζαλ κηα ειεθηξνληθή αξρεηνζήθε κέζα ζηελ νπνία αλαδεηνχκε
θαη αλαθηνχκε ςεθηαθφ πεξηερφκελν. ε έλα WordPress site, ε database
απνζεθεχεη φιν ην πεξηερφκελν γηα ηηο ζειίδεο, καδί κε θαηεγνξίεο θαη
ηακπέιεο γηα απηέο ηηο ζειίδεο, θαη φια ηα ζρφιηα πνπ έρνπλ πξνζηεζεί
απφ ρξήζηεο. Σν WordPress ρξεζηκνπνηεί ηε κεραλή ηεο MySQL βάζεο
δεδνκέλσλ, εμαηηίαο ηνπ φηη είλαη πςειήο πνηφηεηαο , δσξεάλ αλνηρηνχ
θψδηθα πξντφλ, φπσο θαη ην ίδην ην WordPress.



Πξνγξακκαηηζηηθφο Κψδηθαο. ηαλ θάπνηνο δεηά κηα ζειίδα ζε έλα
WordPress site, ν δηαθνκηζηήο θνξηψλεη έλα template θαη εθηειεί θάπνην
θψδηθα. Ο θψδηθαο απηφο είλαη πνπ θάλεη ζηελ νπζία φιε ηε δνπιεηά,
καδεχνληαο πιεξνθνξίεο απφ δηαθνξεηηθά θνκκάηηα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ,
ζπλαξκνινγψληαο ηα ζε κηα ζπλεθηηθή κνξθή, θαη νχησ θαζ‘ εμήο.

6.4 Σύπνη πεξηερνκέλνπ ζην WordPress
Μεξηθνί απφ ηνπο ηχπνπο ηεο πιεξνθνξίαο ηνπο νπνίνπο αλαγλσξίδεη σο
πεξηερφκελν ην WordPress, θαζνξίδνληαη σο εμήο:


Posts (Γεκνζηεχζεηο)
Ο ηχπνο πεξηερνκέλνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα blogs ή αξρεία
εηδεζενγξαθηθψλ

ηζηνζειίδσλ.

Οη

δεκνζηεχζεηο

απνηεινχλ

ηελ

ηξνθνδφηεζε κηαο ηζηνζειίδαο κε πεξηερφκελν.


Pages (ειίδεο)
Οη ζειίδεο δηαθέξνπλ απφ ηηο ρξνλνινγηθά δεκνζηεπκέλεο θαηαρσξίζεηο
θαζψο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζηαηηθφ πεξηερφκελν. Μπνξνχλ λα είλαη
ηεξαξρεκέλεο, έηζη ψζηε κηα ζειίδα λα βξίζθεηαη ζε ππνδεέζηεξν ή
αλψηεξν επίπεδν απφ κηα άιιε (κε ζρέζεηο παηδηνχ – γνλέα).



Custom Post Types (Σξνπνπνηεκέλνη ηχπνη δεκνζηεχζεσλ)
Απηνί είλαη επηπιένλ ηχπνη πεξηερνκέλνπ πνπ ιεηηνπξγνχλ παξφκνηα κε
ηα posts αιιά απνζεθεχνληαη θαη κπνξνχλ λα επξεζνχλ κε μερσξηζηφ
ηξφπν.
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Attachments (πλεκκέλα αξρεία)
Δηθφλεο, βίληεν, έγγξαθα, θαη άιινπ είδνπο πνιπκέζα πνπ κπνξνχλ λα
πξνβιεζνχλ ζε κηα δεκνζίεπζε είηε κηα ζειίδα, ζηε δηθή ηνπο ζπλεκκέλε
ζειίδα, ή ρξεζηκνπνηψληαο κηα παξνπζίαζε.



Links (χλδεζκνη)
Υξεζηκνπνηνχληαη γηα λα απνζεθεχζνπκε έλα ζχλδεζκν ζε έλα
εμσηεξηθφ site κε θάπνηα ζρεηηθά metadata (κεηαδεδνκέλα).



Categories (Καηεγνξίεο)
Οη θαηεγνξίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δηαρσξίζνπκε ηηο αλαξηήζεηο θαη
ηνπο ηξνπνπνηεκέλνπο ηχπνπο ηνπο έηζη ψζηε λα κπνξνχκε λα ηηο
ηαμηλνκήζνπκε θαηά θαηεγνξία. Έρνπλ ηεξαξρηθή δνκή.



Tags (Δηηθέηεο)
Οη εηηθέηεο είλαη φκνηεο κε ηηο θαηεγνξίεο αιιά δελ είλαη ηεξαξρεκέλεο.
Σείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν γηα λα καξθάξνπκε πεξηερφκελν
απφ ην λα ην νξγαλψζνπκε κε θάπνηα δνκή, φπσο θάλνπλ νη θαηεγνξίεο.



Custom Taxonomies (Πξνζαξκνζκέλεο ηαμηλνκήζεηο)
Οη θαηεγνξίεο θαη νη εηηθέηεο είλαη κία κνξθή ηαμηλφκεζεο. Παξφια απηά
κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε ηε δηθή καο ηαμηλφκεζε ε νπνία κπνξεί λα
έρεη ηεξαξρηθή δνκή ή θαη φρη. πλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπλδπαζκφ κε
Σξνπνπνηεκέλνπο Σχπνπο Γεκνζηεχζεσλ.



Widgets (Μνλάδεο)
Πεξηνρέο κέζα ζε έλα ζέκα πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα
πξνζζέζνπλ πεξηερφκελν ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθή ζπξζίκαηνο (drag and
drop) κέζσ κηαο δηεπαθήο ζηελ νζφλε δηαρείξηζεο ησλ κνλάδσλ. Γελ είλαη
απαξαίηεην λα βξίζθνληαη ζηελ πιεπξηθή ζηήιε (Sidebar).



Πεξηερφκελν πξνεξρφκελν απφ ηξίηεο πεγέο
Μπνξεί

λα

πεξηιακβάλεη

ραξηνγξάθεζε,

δσληαλή

ξνή

βίληεν,

ηξνθνδνηήζεηο θνηλσληθψλ κέζσλ, ή RSS ηξνθνδνηήζεηο. Μπνξνχκε λα
εκθαλίζνπκε ηέηνηνπ είδνπο πεξηερφκελα ζε κηα ζειίδα ή αλάξηεζε, είηε
επίζεο κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ελφο widget, ή ελζσκαηψλνληαο ηα ζε έλα
αξρείν θψδηθα.
6.5 Σύπνη Ιζηνζειίδωλ πνπ κπνξνύκε λα θαηαζθεπάζνπκε κε ην WordPress
Σν WordPress είλαη εμαηξεηηθά επέιηθην. Απηφ ζεκαίλεη πσο κπνξνχκε ζηελ
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πξαγκαηηθφηεηα λα δεκηνπξγήζνπκε νπνηνδήπνηε είδνο ηζηνζειίδαο. Τπάξρνπλ
πνιιψλ εηδψλ ηζηνζειίδεο θαη πνιινί ηξφπνη λα ηηο θαηαζθεπάζνπκε. Αλ ζέινπκε
θάηη αξθεηά εμειηγκέλν θαη δελ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο κηα νκάδα πνιχπεηξσλ
πξνγξακκαηηζηψλ γηα λα ην επηηχρνπκε, ην WordPress ζπληζηάηαη ζρεδφλ πάληα
σο ε ηδαληθφηεξε επηινγή.
Χζηφζν θάπνηα site ηνπ WordPress απαηηνχλ πεξηζζφηεξε δνπιεηά απφ άιια.
Οη πην θνηλέο κνξθέο ηζηνζειίδσλ πνπ θαηαζθεπάδνληαη κε WordPress είλαη νη
παξαθάησ:


Blogs



Άιινη ηχπνη ηζηνζειίδσλ, φπσο:
o Άξζξα
o Καηάινγνη
o Δκπνξηθέο Ηζηνζειίδεο
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7
ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ TOY WORDPRESS
Front & Back End
Τπάξρνπλ δχν φςεηο ζε θάζε εγθαηάζηαζε WordPress. Σν Front End είλαη απηφ
πνπ θαίλεηαη ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε. Απηέο είλαη νη ηζηνζειίδεο πνπ εκθαλίδνληαη
ζηνλ επηζθέπηε φηαλ αλνίγεη ην site. Απφ ηελ άιιε πιεπξά έρνπκε ην Back End
φπνπ ν δηαρεηξηζηήο ή θάπνηνο κε αλάινγε εμνπζηνδφηεζε ζπλδέεηαη θαη έρεη ηνλ
έιεγρν ηνπ ηη ζπκβαίλεη ζην site, φπσο ην πψο ζα θαίλεηαη, πξνζζέηεη
πεξηερφκελν θαη ην δεκνζηεχεη. Γελ κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε αλ ην site ιεηηνπξγεί
κε WordPress ρσξίο λα ειέγμνπκε ηνλ πεγαίν θψδηθα.
7.1 Ση ρξεηαδόκαζηε πξηλ μεθηλήζνπκε
Ζ αλάπηπμε ελφο site κε WordPress κπνξεί λα είλαη αξθεηά θζελή. Σν
κεγαιχηεξν κέξνο αλ φρη ην ζχλνιν ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη
εληειψο δσξεάλ. Τπάξρνπλ επί πιεξσκή ελαιιαθηηθέο ζε πνιιά απφ ηα δσξεάλ
πξφζζεηα, νη νπνίεο έρνπλ θαιχηεξε ππνζηήξημε, θάηη ην νπνίν ζπρλά δελ
πξνζθέξεηαη ζηα δσξεάλ πξφζζεηα.
Παξαθάησ βιέπνπκε ηη ρξεηαδφκαζηε γηα λα θαηαζθεπάζνπκε ην site καο:


Γεληθή Ηδέα



λνκα Σνκέα (Domain Name)



Φηινμελία ηζηνζειίδσλ (Web Hosting)



WordPress



Θέκα ηνπ WordPress



Πξφζζεηα (Plugins)

Σν πην ζεκαληηθφ είλαη λα έρνπκε κηα μεθάζαξε ηδέα ηνπ ηη αθξηβψο ζέινπκε λα
επηηχρνπκε, πνην είλαη ην θνηλφ ζην νπνίν ζηνρεχνπκε (target audience), πψο
αθξηβψο ζέινπκε λα είλαη εκθαληζηαθά θαη λα ιεηηνπξγεί ην site, θαη ηη πεξηερφκελν
πξνζδνθνχκε λα έρνπκε.
7.2 Υεηξνθίλεηε εγθαηάζηαζε
7.2.1 Δγθαηάζηαζε ηεο Βάζεο Γεδνκέλωλ MySQL
Κάζε web host δηαθέξεη ζηνλ ηξφπν πνπ δίλεη πξφζβαζε ζηελ εγθαηάζηαζε θαη
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δηαρείξηζε ησλ MySQL databases ζηνλ ινγαξηαζκφ καο. Σα γεληθά βήκαηα φκσο
παξακέλνπλ ηα ίδηα. Ο δεκνθηιέζηεξνο ηξφπνο εγθαηάζηαζεο είλαη κέζσ ηνπ
cPanel

interface.

Γηα

ηε δεκηνπξγία

ηνπ

site καο

(de.daidalos.teipir.gr)

αθνινπζήζακε ηα εμήο βήκαηα:
1. πλδεφκαζηε ζηελ ππεξεζία web-hosting πνπ καο δφζεθε απφ ην Σκήκα
(ζηελ πεξίπησζή καο panel.daidalos.teipir.gr)
2. Πεγαίλνπκε ζηo Databases>MySQL 5.x
3. ην πεδίν MySQL 5 Users παηψληαο ην θνπκπί Create User δεκηνπξγνχκε
έλα λέν δηαρεηξηζηή, δίλνληαο username θαη password.
4. ην πεδίν MySQL 5 Databases δεκηνπξγνχκε κηα λέα βάζε δεδνκέλσλ
παηψληαο ην θνπκπί Create Database.
5. Γίλνπκε φλνκα ζηε βάζε πνπ ζα δεκηνπξγήζνπκε θαη επηιέγνπκε ηνλ
δηαρεηξηζηή απφ ηε ιίζηα ησλ δηαζέζηκσλ ρξεζηψλ.
7.2.2 Δγθαηάζηαζε ηεο πιαηθόξκαο ηνπ WordPress
Ο βαζηθφο θαη απινχζηεξνο ηξφπνο εγθαηάζηαζεο ηεο πιαηθφξκαο ηνπ
WordPress

είλαη

λα

θάλνπκε

ιήςε

πεγαίλνληαο

ζην

http://wordpress.org/download θαη επηιέγνληαο ηελ ηειεπηαία έθδνζε ζε κνξθή
ζπκπηεζκέλνπ αξρείνπ (.zip γηα Windows ιεηηνπξγηθά). ηελ πεξίπησζή καο
ρξεζηκνπνηήζακε έλα ζέκα ην νπνίν έρεη ελζσκαησκέλα απηά ηα αξρεία. Μέζσ
ηνπ panel.daidalos.teipir.gr έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα κεηαθέξνπκε ηα απαξαίηεηα
αξρεία ηεο εγθαηάζηαζεο κε ηνλ εμήο ηξφπν:
1. Απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ Control Panel, κεηαθεξφκαζηε ζην File
Manager, φπνπ βιέπνπκε έλα δέληξν κε ηα δηαζέζηκα domain.
2. Δπηιέγνπκε ην URL ζην νπνίν ζα θαηαζθεπαζηεί ην site καο.
3. Πεγαίλνπκε ζηνλ θάθειν wwwroot.
4. Κάλνπκε απνζπκπίεζε ησλ αξρείσλ εγθαηάζηαζεο ηνπ WordPress Theme.
5. Με ρξήζε ηνπ FTP πξσηνθφιινπ αλεβάδνπκε ηα απαξαίηεηα αξρεία γηα
ηελ εγθαηάζηαζε.
7.2.3 Δθηέιεζε ηνπ Installation Script (ελάξην Δληνιώλ)
1. Πεγαίλνπκε ζηε URL δηεχζπλζε ηεο ηζηνζειίδαο καο (de.daidalos.teipir.gr)
ζηνλ browser.
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2. Αλ φια έρνπλ πάεη θαιά κέρξη ζηηγκήο, βιέπνπκε έλα κήλπκα πνπ
αλαθέξεη πσο δελ ππάξρεη αθφκα ην αξρείν wp-config.php.
3. Παηψληαο ην θνπκπί Create a Configuration file εκθαλίδεηαη ε ζειίδα
Καισζνξίζκαηνο ζην WordPress, δίλνληαο ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο γηα
λα ζπλερίζνπκε κε ηελ εγθαηάζηαζε.
4. Παηψληαο ζην θνπκπί Let‘s Go εηζάγνπκε ηα δεηνχκελα ζηνηρεία πνπ
δεκηνπξγήζακε λσξίηεξα ζηελ ελφηεηα εγθαηάζηαζεο ηεο βάζεο MySQL,
ηα νπνία είλαη:


Database Name



User Name



Password



Database Host (localhost)



Table Prefix (wp_)

5. Αθνχ ζπκπιεξψζνπκε ηα ζηνηρεία , παηάκε ην θνπκπί Submit θαη καο
εκθαλίδεηαη έλα κήλπκα επηβεβαίσζεο.
6. Παηάκε ην θνπκπί Run the Install θαη βιέπνπκε έλα λέν κήλπκα
θαισζνξίζκαηνο φπνπ δεηνχληαη νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο:


Site Title



Username



Password, Twice



Your E-mail



Allow My Blog to Appear in Search Engines Like Google and
Technoratt

7. Κάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί Install WordPress γηα λα νινθιεξψζνπκε ηελ
εγθαηάζηαζε, θαηά ηελ νπνία δεκηνπξγνχληαη φινη νη πίλαθεο κέζα ζηελ
βάζε δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ φια ηα πξνεπηιεγκέλα δεδνκέλα ηεο
ηζηνζειίδαο.
8. Αθνχ ηειεηψζεη ε απηφκαηε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο, θάλνπκε θιηθ ζην
θνπκπί Log In πξνθεηκέλνπ λα ζπλδεζνχκε γηα πξψηε θνξά ζην
WordPress Site καο, επηβεβαηψλνληαο ηελ επηηπρή εγθαηάζηαζε.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8
ΘΔΜΑΣΑ
8.1 Ση είλαη ηα ζέκαηα ζην WordPress
Σα ζέκαηα ζην WordPress είλαη έλα ζχλνιν αξρείσλ, ηα νπνία νλνκάδνληαη
templates, νκαδνπνηεκέλα έηζη ψζηε φηαλ ελεξγνπνηνχληαη ζην WordPress λα
θαζνξίδνπλ ηελ εκθάληζε θαη ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο κηαο ηζηνζειίδαο.
Δπεηδή ηα ζέκαηα ηξνπνπνηνχλ ην ζρεδηαζηηθφ ζηπι ηνπ site, πεξηιακβάλνληαο
ηνλ ηξφπν απεηθφληζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ, είλαη ν πξψηνο θαη βαζηθφηεξνο ηξφπνο
παξακεηξνπνίεζεο ηεο ηζηνζειίδαο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο καο. Έλα απφ ηα
ζεκαληηθά πξνηεξήκαηα ηεο θνηλφηεηαο ηνπ WordPress είλαη ηα ρηιηάδεο ειεχζεξα
πξνο ρξήζε ζέκαηα θαη ν εβδνκαδηαίνο ξπζκφο κε ηνλ νπνίν θπθινθνξνχλ
θαηλνχξηα.
Σα ζέκαηα απνζεθεχνληαη ζηνλ θαηάινγν wp-content/themes. Καζέλα βξίζθεηαη
ζε μερσξηζηφ ππνθαηάινγν θαη πξέπεη λα απνηειείηαη απφ ηα θαηάιιεια αξρεία
template, γηα λα αλαγλσξίδνληαη απφ ην WordPress σο ρξεζηκνπνηήζηκα.
Τπνρξεσηηθά πξέπεη λα ππάξρεη έλα index.php θαη style.css αξρείν κέζα ζηνλ
θάθειν, καδί κε ηηο θαηάιιειεο εηηθέηεο (tags), γηα λα εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε
Appearance > Themes ηνπ Πίλαθα Διέγρνπ (Dashboard) ηνπ Γηαρεηξηζηή. Σν
WordPress κπνξεί λα απνζεθεχζεη φζα ζέκαηα επηηξέπεη ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ
δηαθνκηζηή.

Μπνξνχκε

εχθνια

λα

θάλνπκε

πξνεπηζθφπεζε

,

ή

λα

ελεξγνπνηήζνπκε νπνηνδήπνηε λέν ζέκα, ζηελ νζφλε Appearance > Themes. Σα
ζέκαηα ειέγρνπλ ην επίπεδν παξνπζίαζεο θαζψο επίζεο θαη ηε ινγηθή ζχκθσλα
κε ηελ νπνία θαζνξίδεηαη πνηνο ηχπνο ζειίδαο, θαη επνκέλσο πνηα κνξθή
επαλάιεςεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί. Κάζε ζέκα έρεη παξαιιαγέο ζηα αξρεία PHP,
CSS θαη JavaScript.
8.2 Γηαηί ρξεζηκνπνηνύκε ηα Θέκαηα
Σν ζέκα ελφο site είλαη νπζηαζηηθά απηφ πνπ δίλεη ηελ πξψηε εληχπσζε ζηνλ
επηζθέπηε.

Αλ θάπνην site έρεη αμηφινγν πεξηερφκελν, αιιά ην ζέκα είλαη

δχζθνιν ζηελ αλάγλσζε, ην πεξηερφκελν είλαη δχζθνιν λα βξεζεί, ή γεληθφηεξα
ππάξρεη πξφβιεκα ζηελ πξνζβαζηκφηεηα, ηφηε δελ ζα είλαη πξνζηηφ ζηνλ
επηζθέπηε. Σα ζέκαηα είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ κηα εκπνξηθή πξφζνςε πνπ
πξνζδίδεη αλαγλσξηζηκφηεηα. Πεξηθιείνπλ νιφθιεξε ηελ εκπεηξία ρξήζηε.
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Διέγρνπλ

ηνλ

ηξφπν

ζπκπεξηιακβάλνληαο

κε

ηνλ

θαηαζηάζεηο

νπνίν

απνδίδεηαη

ζθαικάησλ.

Σν

ην

ζέκα

πεξηερφκελν,
κεηαηξέπεη

ην

πεξηερφκελν θαη ηελ εκθάληζε ζε HTML πξνθεηκέλνπ λα είλαη θαηαλνεηή απφ ηνπο
πεξηεγεηέο κέζα απφ δηάθνξα templates.
8.3 Ση πξέπεη λα θνηηάμνπκε θαηά ηελ επηινγή Θέκαηνο
Μεξηθέο θνξέο είλαη εχθνιν λα βξνχκε έλα ζέκα πνπ λα πξνζεγγίδεη ηηο
πξνδηαγξαθέο καο, θαη λα ην ηξνπνπνηήζνπκε. Βεβαίσο πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε
πξνζνρή ζηελ αδεηνδφηεζε ηνπ ζέκαηνο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα ζέκαηα ζην
WordPress.org θέξνπλ ηελ άδεηα GPL, κπνξνχκε λα ηα ηξνπνπνηήζνπκε φπσο
εκείο επηζπκνχκε. Ζ εμνηθείσζε κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ελφο ζέκαηνο είλαη
επίζεο κηα εμαηξεηηθή κέζνδνο εθκάζεζεο. Σν ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα
ελζαξξχλεη ηελ κάζεζε κέζσ ηεο δνθηκήο.
Γεληθά, ηα πξάγκαηα πνπ πξέπεη λα ιάβνπκε ππ‘ φςε θαηά ηελ επηινγή ελφο
ζέκαηνο είλαη ηα παξαθάησ:


Πξνυπνινγηζκφο



Υξνλνδηάγξακκα



API (Application programming interface)



ρεδηαζκφο



Μειινληηθέο Γπλαηφηεηεο



Τπνζηήξημε



Ηθαλφηεηεο Γηαρείξηζεο



Απνδνηηθφηεηα



Κακπχιε εθκάζεζεο



Δλεκεξψζεηο



Αζθάιεηα



πζηάζεηο

Πξέπεη λα ζηγνπξεπηνχκε φηη καο επηηξέπεηαη λα αιιάμνπκε ηνλ θψδηθα ηνπ
ζέκα πνπ επηιέμακε. Πξέπεη επίζεο λα ειέγμνπκε ηελ πνηφηεηα ηνπ θψδηθα ηνπ
ζέκαηνο έηζη ψζηε λα κπνξνχκε λα ην ηξνπνπνηήζνπκε ζηε ζπλέρεηα.
Πξέπεη επίζεο λα αλαξσηεζνχκε αλ ην ζέκα επηηπγράλεη ηνπο ζηφρνπο πνπ
έρνπκε ζέζεη ζηελ παξνπζίαζε ηεο ηζηνζειίδαο, φπσο ηελ απφδνζε ηνπ
πεξηερνκέλνπ κε ηνλ ηξφπν πνπ επηζπκνχκε.
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ηαλ δηαιέγνπκε έλα ζέκα γηα ην WordPress, νη επηινγέο πνπ έρνπκε είλαη νη
εμήο:
1. Γσξεάλ Θέκαηα
2. Premium (επί πιεξσκή) Θέκαηα
3. Αλάζεζε ζε θάπνηνλ γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο θαηλνχξηνπ ζέκαηνο
4. Γεκηνπξγία ηνπ πξνζσπηθνχ καο ζέκαηνο
8.4 Πξνζζήθε ελόο Θέκαηνο ζην WordPress
Απφ ηε ζηηγκή πνπ εγθαζηζηνχκε ην WordPress, έρνπκε ήδε έλα πξνεπηιεγκέλν
(default) ζέκα πξνεγθαηεζηεκέλν (απηή ηε ζηηγκή ην πξνεπηιεγκέλν είλαη ην
Twenty Eleven). Ζ κεηάβαζε ζε έλα άιιν ήδε εγθαηεζηεκέλν ζέκα γίλεηαη απιά
κε ηελ επηινγή ηνπ απφ ηηο κηθξνγξαθίεο θαη ελεξγνπνηψληαο ην. Γηα λα
πξνζζέζνπκε έλα θαηλνχξην ζέκα, ην νπνίν ζα εκθαλίδεηαη αλάκεζα ζηα
ππφινηπα ζηελ θαξηέια ‗Manage Themes‘, πξέπεη αξρηθά λα θάλνπκε θιηθ ζηελ
θαξηέια ‗Install Themes‘.
Τπάξρνπλ ηξείο ηξφπνη εγθαηάζηαζεο ελφο ζέκαηνο. Μπνξνχκε λα αλεβάζνπκε
έλα ζπκπηεζκέλν (.zip) αξρείν, λα αλεβάζνπκε ηα αξρεία ηνπ ζέκαηνο κέζσ FTP,
είηε λα θάλνπκε αλαδήηεζε ζηνλ θαηάινγν ζεκάησλ ηνπ WordPress θαη λα
θάλνπκε θιηθ ηνλ ζχλδεζκν εγθαηάζηαζεο. Γηα λα πεξηεγεζνχκε ζηα δηαζέζηκα
ζέκαηα, κπνξνχκε λα ην θάλνπκε κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: κπνξνχκε λα
αλαδεηήζνπκε κε βάζε κηα ιέμε-θιεηδί. Δπίζεο ππάξρεη επξχ θάζκα θίιηξσλ πνπ
καο επηηξέπεη λα αλαδεηήζνπκε ζέκαηα κε βάζε έλα ζχλνιν θξηηεξίσλ, φπσο π.ρ.
ην ρξψκα ηνπ ζέκαηνο, ηνλ αξηζκφ ησλ ζηειψλ, θαη αλ ζα είλαη ζηαζεξνχ ή
κεηαβιεηνχ πιάηνπο, κεηαμχ άιισλ επηινγψλ.
8.4.1 Δγθαηάζηαζε ζέκαηνο από ηνλ θαηάινγν ηνπ WordPress
ηαλ βξνχκε θάπνην ζέκα πνπ ηεο πξνηίκεζήο καο κπνξνχκε απιά λα θάλνπκε
θιηθ ζην θνπκπί ‗Install Now‘ γηα λα ην εγθαηαζηήζνπκε. ηε ζπλέρεηα κπνξνχκε
λα

θάλνπκε

πξνεπηζθφπεζε

παηψληαο

ην

θνπκπί

‗Preview‘,

λα

ην

ελεξγνπνηήζνπκε παηψληαο ην θνπκπί ‗Activate‘ (πνπ είλαη απαξαίηεην αλ
απνθαζίζνπκε λα ην ρξεζηκνπνηήζνπκε), ή λα επηζηξέςνπκε ζηνλ θαηάινγν θαη
λα αλαδεηήζνπκε θάπνην λέν ζέκα.
8.4.2 Δγθαηάζηαζε ζέκαηνο κε ηε ρξήζε ζπκπηεζκέλνπ (.zip) αξρείνπ
Αλ ρξεζηκνπνηνχκε νπνηνδήπνηε ζέκα εθηφο ησλ ζεκάησλ ηνπ θαηαιφγνπ ηνπ
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WordPress, ηφηε απηφ ζα ην πάξνπκε ζε κνξθή ζπκπηεζκέλνπ αξρείνπ. Γηα λα
εγθαηαζηήζνπκε ην ζέκα απφ έλα .zip αξρείν, πεγαίλνληαο ζηελ θαξηέια ‗Install
Themes‘, θάλνπκε θιηθ ζηνλ ζχλδεζκν ‗Upload‘ , έπεηηα θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί
‗Browse‘ θαη επηιέγνπκε ην αξρείν απφ ηελ ηνπνζεζία ζηελ νπνία απηφ βξίζθεηαη
απνζεθεπκέλν ζηνλ ζθιεξφ δίζθν. ηε ζπλέρεηα παηάκε ζην θνπκπί ‗Install Now‘
θαη ελεξγνπνηψληαο ην κπνξνχκε λα επηζθεθηνχκε ηελ ηζηνζειίδα θαη λα
δηαπηζηψζνπκε πσο ην ζέκα έρεη εθαξκνζηεί.
Δίλαη πάληα θαιχηεξν λα εθαξκφδνπκε ην ζέκα πξηλ βάινπκε πξφζζεηα
(plugins) ηα νπνία ζα ρξεηαζηνχκε ζηε ζπλέρεηα. Ο ιφγνο πνπ είλαη θαιφ λα
γίλεηαη

απηφ

είλαη

γηαηί

αξθεηά

Premium

ζέκαηα

παξέρνπλ

επηπιένλ

ιεηηνπξγηθφηεηα, ή έρνπλ πξνεγθαηεζηεκέλα ηα δηθά ηνπο plugins. Οπφηε είλαη
ζπλεηφ λα βξίζθνπκε απφ πξηλ ηη καο παξέρεη ην ζέκα γηα λα κε ζπαηαιάκε
ρξφλν ςάρλνληαο γηα πξφζζεηα πνπ θάλνπλ ηελ ίδηα ιεηηνπξγία κε απηέο πνπ
ππάξρνπλ ήδε ζην ζέκα. Απηφ δελ ζα καο ζψζεη κφλν ρξφλν αιιά ζα έρεη σο
απνηέιεζκα γξεγνξφηεξν θαη ζηαζεξφηεξν site.
8.5 Child Themes (Θέκαηα – Παηδηά)
Αλ ζέινπκε λα πξνζαξκφζνπκε έλα ππάξρνλ ζέκα αιιά ηαπηφρξνλα λα είκαζηε
ηθαλνί λα ελεκεξψλνπκε ην ζέκα ρσξίο λα ράλνπκε απηά πνπ έρνπκε ήδε θάλεη,
δεκηνπξγψληαο έλα Child Theme έρνπκε κηα θαιχηεξε πξνζέγγηζε απφ ην λα
επεμεξγαζηνχκε ην ίδην ην ζέκα. Σα Child Themes ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο ζηελ
πεξίπησζε πνπ έρνπκε έλα πιαίζην ζεκάησλ (framework), ή έρνπκε αλαπηχμεη ην
δηθφ καο ζέκα ην νπνίν ζέινπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε σο βάζε ζε φια ηα
κειινληηθά καο έξγα. Με απηφ ηνλ ηξφπν πξνζζέηνπκε εμαηνκηθεπκέλε
ιεηηνπξγηθφηεηα ζε απηά ηα έξγα φπνπ είλαη απαξαίηεην.
Θεσξεηηθά θάζε ζέκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο Child Theme, έηζη ψζηε λα
κελ πεξηνξηδφκαζηε ζε εηδηθά ζρεδηαζκέλα γνληθά ζέκαηα (Parent Themes),
παξφιν πνπ θάπνηα ζέκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ
πιαίζηα ζεκάησλ (frameworks), είλαη ζρεδηαζκέλα σο γνληθά ζέκαηα θαη δελ ζα
ιεηηνπξγνχζαλ απηφλνκα.
Ζ ζρέζε κεηαμχ γνληθψλ ζεκάησλ θαη ζεκάησλ – παηδηψλ ζπλνςίδεηαη σο εμήο:


Σν WordPress έρεη σο πξνεπηινγή ηε ρξήζε ησλ πξφηππσλ αξρείσλ
(templates) πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην Child Theme. Αλ θαη ηα δπν
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ζέκαηα έρνπλ κηα έθδνζε ηνπ ίδηνπ template (π.ρ. index.php) , ην
WordPress ζα ρξεζηκνπνηήζεη απηφκαηα εθείλν ηνπ παηδηνχ.


πνπ απαηηείηαη θάπνην αξρείν template θαη ην ζέκα – παηδί δελ ην έρεη, ην
WordPress ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην αξρείν απφ ην γνληθφ ζέκα. Δπνκέλσο
δελ ρξεηάδεηαη λα αζρνιεζνχκε κε ηε δεκηνπξγία ελφο template αξρείνπ γηα
ην Child Theme αλ απηφ είλαη νιφηδην κε απηφ ηνπ γνληθνχ.

8.6 Responsive Design
Σν Responsive Design (Αληαπνθξηλφκελνο ζρεδηαζκφο) ζεκαίλεη φηη κηα
ηζηνζειίδα αληαπνθξίλεηαη & δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ηελ αλάιπζε ηεο νζφλεο
ζηελ νπνία εκθαλίδεηαη ε ηζηνζειίδα. Απηφ ζεκαίλεη φηη αλ θάπνηνο αλνίμεη κηα
ηζηνζειίδα ε νπνία είλαη Responsive απφ έλα smartphone θηλεηφ ηειέθσλν, ε
ηζηνζειίδα ζα δηακνξθσζεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ ρξεηάδεηαη λα θάλεη
κεγέζπλζε ή λα θάλεη πιάγην scroll γηα λα δηαβάζεη κε επθνιία ην πεξηερφκελν ηεο
εθάζηνηε ηζηνζειίδαο.
Με ηελ ρξήζε ηνπ Responsive Web Design κηα ηζηνζειίδα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί
θαη ζαλ web application φηαλ αλνηρηεί απφ κηα θνξεηή ζπζθεπή (φπσο iPhone,
iPad, Android, Blackberry θιπ.). Απηφ είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ θαζψο ηα
ηειεπηαία ρξφληα έρεη παξαηεξεζεί κηα ξαγδαία αχμεζε ηεο πεξηήγεζεο ζην
δηαδίθηπν απφ θηλεηέο ζπζθεπέο.
Πιενλεθηήκαηα Responsive Web Design:


Γηεπθφιπλζε ηνπ επηζθέπηε ηεο ηζηνζειίδαο:
Καζψο ν επηζθέπηεο ηεο ηζηνζειίδαο δελ ρξεηάδεηαη λα θάλεη ζπλερψο
κεγέζπλζε γηα λα δηαβάδεη ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο, ηνπ
πξνζθέξεηαη έλα πην επράξηζην, θαιαίζζεην θαη γξήγνξν πεξηβάιινλ γηα
λα ηελ εμεξεπλήζεη.



Δχθνιε ελεκέξσζε:
ε αληίζεζε κε ην λα ππάξρεη κία ηζηνζειίδα γηα ειεθηξνληθνχο
ππνινγηζηέο θαη κία εθαξκνγή ή κηα άιιε έθδνζε ηζηνζειίδαο γηα θηλεηέο
ζπζθεπέο, ην Responsive Design δηεπθνιχλεη ην δηαρεηξηζηή ηεο κε ηελ
έλλνηα φηη δελ ρξεηάδεηαη λα ελεκεξψλεη δχν ηζηνζειίδεο αιιά κφλν ηελ
θεληξηθή. Καηά ζπλέπεηα απηφ ηνλ γιπηψλεη απφ πνιχ ρξφλν θαη έμνδα.
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Αχμεζε ρξεζηηθφηεηαο θαη ρξφλνπ παξακνλήο ζηελ ηζηνζειίδα:
ηαλ έλαο ρξήζηεο επηζθεθηεί ηελ ηζηνζειίδα απφ κηα θηλεηή ζπζθεπή,
δελ ζα παξακείλεη πνιιή ψξα ζηελ ηζηνζειίδα αλ απηή δελ ηνλ
δηεπθνιχλεη. Δλψ αλ ε ηζηνζειίδα είλαη Responsive νη πηζαλφηεηεο λα
πεξηεγεζεί ζε φιεο ηηο ππεξεζίεο ή ηα πξντφληα είλαη πνιχ πςειφηεξεο.

ήκεξα ε πιεηνλφηεηα ησλ ζχγρξνλσλ ζεκάησλ ηνπ WordPress εθαξκφδεη απηή
ηελ ηερλνινγία.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9
ΠΡΟΘΔΣΑ (PLUGINS)
9.1 Γηαρωξίδνληαο ηα Θέκαηα από ηα Πξόζζεηα
Οη πξνγξακκαηηζηέο ζπρλά ρξεζηκνπνηνχλ ζέκαηα φηαλ ηξνπνπνηνχλ ινγηζκηθφ
γηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ζηαζεξφ κνηίβν. ην WordPress, έλα ζέκα αζρνιείηαη
κε ηελ εκθάληζε ηεο ηζηνζειίδαο, ελψ έλα πξφζζεην αζρνιείηαη κε ηνλ ηξφπν
ιεηηνπξγίαο ηεο.
ε γεληθέο γξακκέο νη δηαθνξέο κεηαμχ ζεκάησλ θαη πξφζζεησλ είλαη:


Έλα ζέκα είλαη κηα ζπιινγή απφ templates αξρεία πνπ καο επηηξέπνπλ λα
αιιάμνπκε ηελ εκθάληζε ηνπ website. Απηά ηα αξρεία θαζνξίδνπλ ην
ζρεδηαζκφ θαη ηελ παξνπζίαζε ρσξίο λα επεξεάδνπλ ηνλ ππνθείκελν
θψδηθα ηνπ WordPress. Μπνξνχκε λα αιιάμνπκε ην ζέκα ζε νπνηαδήπνηε
ρξνληθή ζηηγκή ρσξίο λα αιιάδνπκε ην πξφγξακκα ηνπ WordPress ή ηα
ραξαθηεξηζηηθά πνπ εθαξκφζακε κέζσ ησλ πξνζζέησλ.



Έλα πξφζζεην (plugin) είλαη κηα ζπιινγή απφ αξρεία πνπ δεκηνπξγεί έλα
πξφγξακκα ή εξγαιείν γηα λα επεθηείλνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ
ζπκπεξηθνξά ηνπ WordPress. ια ηα plugins κπνξνχλ λα ιεθζνχλ απφ
ηνλ Καηάινγν Πξνζζέησλ ηνπ WordPress πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ
θάπνηα λέα ιεηηνπξγία γηα ηνλ δηαρεηξηζηή ή ηνπο ρξήζηεο ηνπ site. Ζ
αιιαγή ελφο ζέκαηνο δελ επεξεάδεη ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ πξνζζέησλ πνπ
έρνπλ εθαξκνζηεί θαη παξνκνίσο ε αιιαγή ελφο plugin δελ επεξεάδεη ηελ
εκθάληζε πνπ έρεη εθαξκνζηεί απφ ην παξφλ ζέκα.

Κάπνηα πξάγκαηα πνπ πξέπεη λα έρνπκε θαηά λνπ φηαλ ρξεζηκνπνηνχκε
plugins ή ζέκαηα είλαη:


Ίζσο ζέινπκε λα αιιάμνπκε ην ζέκα αιιά λα δηαηεξήζνπκε ηελ
ιεηηνπξγηθφηεηα φπσο έρεη. Αλ πξνζζέζνπκε ιεηηνπξγίεο ρξεζηκνπνηψληαο
plugins , ηφηε φηαλ αιιάμνπκε ζέκα, απηέο ζα παξακείλνπλ φπσο είλαη.
Αληίζεηα αλ ξπζκίζνπκε απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο πξνζαξκφδνληαο ην ζέκα,
ηφηε φηαλ αιιάμνπκε ζέκα απηέο ζα ραζνχλ.



Αλ ζέινπκε λα εθκεηαιιεπηνχκε ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ παξέρεη έλα ζέκα, ηφηε
ζα πξέπεη λα δηαιέμνπκε κφλν ζέκαηα πνπ θάλνπλ απηή ηε δνπιεηά. Αλ
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ρξεζηκνπνηνχκε πξφζζεηα γηα απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο, κπνξνχκε λα
δηαιέμνπκε νπνηνδήπνηε ζέκα ζέινπκε.
9.2 Πώο ιεηηνπξγνύλ ηα Plugins
Γεληθά ηα plugins είλαη κηθξά πξνγξάκκαηα γξακκέλα ζηελ ίδηα γιψζζα (PHP)
κε ηελ νπνία ιεηηνπξγεί νιφθιεξν ην ζχζηεκα WordPress. Σα plugins ιεηηνπξγνχλ
παξεκβαίλνληαο ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ WordPress. Ζ αιιειεπίδξαζε
κεηαμχ ηεο WordPress ηζηνζειίδαο θαη ησλ πξνζζέησλ ζπκβαίλεη ζην παξαζθήλην
ρσξίο ηε δηθή καο παξέκβαζε. Ζ θαηαζθεπή plugins είλαη κηα αξθεηά θηιφδνμε
εξγαζία, θαζψο απαηηεί πξνγξακκαηηζηηθέο ηθαλφηεηεο θαη εμνηθείσζε κε ηνλ
ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ WordPress. Δπηπρψο, ππάξρεη πιεζψξα απφ πξφζζεηα
πνπ κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ρσξίο λα γξάςνπκε θαζφινπ θψδηθα. Οη
πεξηζζφηεξνη ηδηνθηήηεο WordPress ηζηνζειίδσλ επελδχνπλ ρξφλν ζηελ επηινγή
θαη πξνζαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ πξφζζεησλ γηα ηηο ηζηνζειίδεο ηνπο. Διάρηζηνη
είλαη απηνί πνπ θηηάρλνπλ ηα δηθά ηνπο.
πλήζσο, ε βαζηθή έθδνζε ηνπ WordPress θέξεη δπν πξνεγθαηεζηεκέλα
πξφζζεηα ηα νπνία δελ είλαη ελεξγνπνηεκέλα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ
δηαζέζηκα ζηελ ηζηνζειίδα θαη έηνηκα πξνο ρξήζε, αιιά δελ θάλνπλ ηίπνηα πξνο
ην παξφλ ( φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηα εγθαηεζηεκέλα ζέκαηα). Γηα λα
εθκεηαιιεπηνχκε ζην έπαθξν ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα πξφζζεηα, ζα
πξέπεη λα εγθαηαζηήζνπκε απφ κφλνη καο ηα θαηάιιεια.
Σα plugins απνζεθεχνληαη ζηνλ θαηάινγν wp-content/plugins. Έλα plugin
κπνξεί λα είλαη έλα ή πνιιαπιά αξρεία κέζα ζε έλα θάθειν. πνηα αξρεία
ππάξρνπλε κέζα ζηνλ θάθειν ησλ πξνζζέησλ ζαξψλνληαη απφ ην WordPress γηα
λα εμαθξηβψζεη αλ ην πξφζζεην είλαη θαηάιιεια κνξθνπνηεκέλν γηα ην
WordPress. Δθφζνλ ην αξρείν θαζνξηζηεί σο πξφζζεην, εκθαλίδεηαη ζηελ θαξηέια
Plugins > Installed Plugins, ηνπ πίλαθα ειέγρνπ θαη είλαη έηνηκα πξνο
ελεξγνπνίεζε.
9.3 Δγθαηάζηαζε Πξνζζέηωλ
9.3.1 Δγθαηάζηαζε πξόζζεηωλ από ηνλ θαηάινγν ηνπ WordPress
Ο θαηάινγνο ησλ πξνζζέησλ ηνπ WordPress, κε πάλσ απφ 30000
κηθξνπξνγάκκαηα, είλαη ην πξψην κέξνο ζην νπνίν νη πεξηζζφηεξνη εηδηθνί ηνπ
WordPress αλαδεηνχλ γηα plugins. Ζ αλαδήηεζε γίλεηαη βάζε κηαο ιίζηαο απφ
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πξνγξάκκαηα πνπ ηαηξηάδνπλ κε ηηο ιέμεηο – θιεηδηά πνπ ρξεζηκνπνηνχκε.
Μπνξνχκε λα θάλνπκε θαη αλαδήηεζε κε βάζε ηηο θαηεγνξίεο, φπσο
Πξνηεηλφκελα ή Νεφηεξα.
Ζ δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο πξνζζέησλ είλαη ε αληηγξαθή ησλ αξρείσλ ησλ
πξνζζέησλ ζηνλ αληίζηνηρν θαηάινγν ηνπ site:
Πεγαίλνπκε ζηελ θαξηέια ‗Plugins > Add New‘ θαη αλαδεηνχκε ην φλνκα ηνπ
πξφζζεηνπ. Αλ δελ είκαζηε ζίγνπξνη γηα ην αθξηβέο φλνκα, δελ ππάξρεη ιφγνο
αλεζπρίαο αθνχ ζα καο δνζεί ζαλ απνηέιεζκα ηεο αλαδήηεζεο ε πιεζηέζηεξε
αληηζηνηρία νλφκαηνο. ηαλ βξνχκε ην πξφζζεην πνπ ρξεηαδφκαζηε θάλνπκε θιηθ
ζην θνπκπί ‗Install Now‘ θαη επηβεβαηψλνπκε φηη ζέινπκε λα ην εγθαηαζηήζνπκε.
ηε ζπλέρεηα ην ελεξγνπνηνχκε φηαλ καο δεηεζεί.
9.3.2 Δγθαηάζηαζε πξόζζεηωλ από ζπκπηεζκέλν (.zip) αξρείν
Απηφ πξνυπνζέηεη φηη έρνπκε θάλεη ήδε ιήςε ηνπ plugin θαη ην έρνπκε
απνζεθεπκέλν ζην ζθιεξφ δίζθν.
Απφ ηνλ Πίλαθα Διέγρνπ ηνπ δηαρεηξηζηή επηιέγνπκε ‗Plugins > Add New‘ θαη
ζηε ζπλέρεηα θάλνπκε θιηθ ζηνλ ζχλδεζκν ‗Upload‘. Πεγαίλνπκε ζηελ ηνπνζεζία
φπνπ βξίζθεηαη ην ζπκπηεζκέλν αξρείν, ην επηιέγνπκε θαη παηάκε ην θνπκπί
‗Install Now‘. Δλεξγνπνηνχκε ην πξφζζεην φηαλ καο δεηεζεί.
9.4 Γωξεάλ θαη Premium Plugins
Σα πξφζζεηα είλαη δηαζέζηκα ζε δπν κνξθέο: δσξεάλ θαη premium. Με ηα
δσξεάλ παίξλνπκε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά
έλαληη

ακνηβήο.

Οη

πεξηζζφηεξεο

εηαηξίεο

πνπ

αλαπηχζζνπλ

πξφζζεηα

αθνινπζνχλ απηφ ην κνληέιν. Με ηελ αγνξά ελφο premium πξφζζεηνπ έρνπκε
επηπιένλ ππνζηήξημε απφ ηνπο πξνγξακκαηηζηέο. Λακβάλνληαο ππ‘ φςε φηη κε
έλα

premium

plugin

έρνπκε

επηπιένλ

ππνζηήξημε

θαη

ραξαθηεξηζηηθά,

αληακείβνπκε ηνπο πξνγξακκαηηζηέο γηα ηελ δνπιεηά θαη ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ
θνηλφηεηα ηνπ WordPress.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 10
WIDGETS
10.1 Widgets & Sidebars
Γχν ζεκαληηθέο έλλνηεο ζην WordPress είλαη νη πιεπξηθέο κπάξεο (sidebars) θαη
ηα Widgets (Μνλάδεο). Μηα sidebar είλαη φπσο ζπλεπάγεηαη απ‘ ην φλνκα κηα
ζηήιε ζην πιάη ηεο ζειίδαο. Μπνξεί λα βξίζθεηαη αξηζηεξά , δεμηά, ή θαη ζηηο δπν
πιεπξέο. Σν ζέκα ειέγρεη ηνλ αξηζκφ ησλ Sidebars πνπ επηηξέπεη ε ζειίδα θαη
πνχ πεξίπνπ ζα βξίζθνληαη.
Σα Widgets ζην WordPress είλαη ζηνηρεία πνπ πξνζζέηνπλ πεξηερφκελν ή
ραξαθηεξηζηηθά ζε θάπνηα πξνθαζνξηζκέλε πεξηνρή ζην website, ζπλήζσο ζηελ
Sidebar, αιιά κπνξεί λα βξίζθνληαη νπνπδήπνηε ν ζρεδηαζηήο ηνπ ζέκαηνο έρεη
δεκηνπξγήζεη κηα πεξηνρή γηα Widgets. Απηέο νη πεξηνρέο είλαη δεζκεπκέλεο ψζηε
λα κπνξνχκε λα εηζάγνπκε ηα Widgets πνπ επηζπκνχκε. Μεξηθά ζέκαηα
επηηξέπνπλ ηε ζπγρψλεπζε ή ηελ εμαθάληζή ηνπο αλ επηιέμνπκε λα κελ
ρξεζηκνπνηήζνπκε απηέο ηηο πξνθαζνξηζκέλεο πεξηνρέο.
Μηα πιεπξηθή κπάξα ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα λα δείμεη ηνπο δηαθνξεηηθνχο
ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα θαηεγνξηνπνηεζεί ην πεξηερφκελν ηνπ site,
φπσο θαη γηα ζπλδέζκνπο ζε πξφζθαηεο αλαξηήζεηο θαη ζρφιηα.
Ζ Sidebar είλαη ην πην βνιηθφ κέξνο γηα λα ηνπνζεηήζνπκε ζπλδέζκνπο, φπσο
απηνχο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο επηζθέπηεο λα πεξηεγεζνχλ ζηα αξρεία. Σα
Widgets

είλαη

θνκκάηηα

ρξήζηκνπ

πεξηερνκέλνπ

(φπσο

κηα

ιίζηα

απφ

ζπλδέζκνπο) ηα νπνία κπνξνχκε λα εηζάγνπκε ζε κηα Sidebar ή λα
ηνπνζεηήζνπκε θάπνπ αιινχ ζην site. Απηφ πνπ ηα θάλεη λα μερσξίδνπλ είλαη ην
γεγνλφο φηη κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ κε νπνηνδήπνηε ζέκα. Απφ εκάο
εμαξηάηαη ε επηινγή ησλ Widgets πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ζε πνηεο πεξηνρέο ζα
ηνπνζεηεζνχλ θαη πψο ζα ηα δηακνξθψζνπκε.
10.2 Σνπνζέηεζε ηωλ Widgets
Γηα λα δνχκε φια ηα δηαζέζηκα πξνο ρξήζε Widgets, επηιέγνπκε Appearance >
Widgets, πνπ καο δείρλεη ηαπηφρξνλα:


ια ηα Widgets πνπ πξνζθέξεη ην WordPress. ην κεγάιν θνπηί ζηα
αξηζηεξά θάησ απφ ηα δηαζέζηκα Widgets, ππάξρεη κηα κεγάιε ιίζηα κε φια
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ηα

Widgets

ηνπ

WordPress,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ

απηψλ

πνπ

ρξεζηκνπνηνχκε, ζε αιθαβεηηθή ζεηξά.


Σα Widgets πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απηή ηε ζηηγκή. ηα δεμηά, θάησ απφ
θαηεγνξίεο φπσο ε Sidebar θαη Footer Area, ην WordPress παξέρεη ιίζηα
θάζε ελεξγνχ Widget ζην site. Σα νξγαλψλεη ζε μερσξηζηά θνπηηά (βάζεη
ηνπ ηκήκαηνο ηεο ζειίδαο πνπ θαηαιακβάλνπλ) θαη ηα θαηαγξάθεη ζηε
ζεηξά κε ηελ νπνία εκθαλίδνληαη.

Κάζε ζέκα ππαγνξεχεη πνχ κπνξνχκε λα ηνπνζεηήζνπκε Widgets. Γηαθνξεηηθά
ζέκαηα είλαη πηζαλφ λα ηνπνζεηνχλ ηηο Πιεπξηθέο ηήιεο (sidebars) ζε
δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο. Τπάξρνπλ θαη άιιεο παξαιιαγέο, φπσο γηα παξάδεηγκα,
κπνξεί λα έρνπκε κηα Sidebar πνπ εκθαλίδεηαη ζε θάζε ζειίδα, αιιά έλα widget
πνπ εκθαλίδεηαη κφλν ζηελ αξρηθή ζειίδα. ια εμαξηψληαη απφ ην ζέκα πνπ
ρξεζηκνπνηνχκε.
10.3 Γηακόξθωζε ηωλ Widgets
Κάζε widget παξέρεη κεξηθέο ξπζκίζεηο πνπ κπνξνχκε λα δηακνξθψζνπκε. Γηα
λα ηηο δνχκε, επεθηείλνπκε ην widget θιηθάξνληαο ην βειάθη ζηε δεμηά ηνπ γσλία.
Αιιάδνπκε ηηο ξπζκίζεηο πνπ ζέινπκε θαη γηα λα θάλνπκε ηηο αιιαγέο κφληκεο
παηάκε ην θνπκπί Save. Αθφκα θαη αλ θάπνην Widget δελ παξέρεη άιιεο
ξπζκίζεηο, πάληα πεξηέρεη έλα Title textbox (θείκελν ηίηινπ), πνπ κπνξνχκε λα
αιιάμνπκε γηα λα αληηθαηαζηήζνπκε ηελ επηθεθαιίδα ηνπ Widget. Αλ αθήζνπκε ην
θνπηί Title θελφ, ην widget ρξεζηκνπνηεί ηνλ πξνεπηιεγκέλν ηίηιν.
ηαλ θάλνπκε πξνζζήθε ελφο Widget, μεθηλά κε ηηο θαζηεξσκέλεο ξπζκίζεηο. ε
κεξηθέο πεξηπηψζεηο, ίζσο ρξεηαζηεί λα αθαηξέζνπκε έλα Widget απφ έλα site
ρσξίο λα ράζνπκε ηηο ξπζκίζεηο πνπ έρνπκε θάλεη (γηα παξάδεηγκα ζθνπεχνπκε
λα ην επαλεηζάγνπκε αξγφηεξα). Σν WordPress έρεη ζρεδηαζκέλν έλα θνπηί
Inactive widgets (αλελεξγά) εηδηθά γηα απηή ηελ πεξίπησζε. Γηα λα αθαηξέζνπκε
έλα Widget θξαηψληαο ηηο ξπζκίζεηο, ην ζχξνπκε ζην θνπηί Inactive Widgets
θαζηζηψληαο ην αλελεξγφ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 11
ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ
11.1 Categories (Καηεγνξίεο)
ηαλ δεκηνπξγνχκε έλα website ζα πξέπεη λα ρηίδεηαη γχξσ απφ έλα ζέκα,
δηαθνξεηηθά νη επηζθέπηεο δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα θαηαιαβαίλνπλ ηη αθνξά ην
site, νχηε νη κεραλέο αλαδήηεζεο φπσο ην Google. Πξνθαλψο έλα ζρεηηθφ φλνκα
domain είλαη έλα πξψην βήκα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Δάλ ππάξρνπλ
εθαηνληάδεο αληηθείκελα παξφκνηνπ πεξηερνκέλνπ ζα δηαπηζηψζνπκε πσο γίλεηαη
δχζθνιε ε εχξεζε παιαηφηεξσλ αλαξηήζεσλ πνπ έρνπλ γίλεη.
Οη Καηεγνξίεο καο παξέρνπλ έλαλ εχθνιν ηξφπν λα νκαδνπνηήζνπκε ηα posts
(αλαξηήζεηο) κε θάπνηα ινγηθή ζεηξά. Έλα απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ησλ
Καηεγνξηψλ είλαη πσο έρνπλ ηεξαξρηθή δνκή. Γελ είλαη απαξαίηεην λα
δεκηνπξγήζνπκε κηα ηεξαξρία αλ δελ ην ζέινπκε, γηα παξάδεηγκα ζα κπνξνχζε λα
ππάξρεη κηα ιίζηα απφ ρψξεο. Αλ ζέινπκε φκσο κπνξνχκε λα έρνπκε κηα
θαηεγνξία γηα θάζε ήπεηξν, δεκηνπξγψληαο έλα θαηλνχξην επίπεδν ηεξαξρίαο.
ην WordPress απηή ε κνξθή νξγάλσζεο γίλεηαη απιά κε ηε ρξήζε
θαηεγνξηψλ. Γεκηνπξγνχκε αξρηθά ηηο θαηεγνξίεο θνξπθαίνπ επηπέδνπ θαη ζηε
ζπλέρεηα ηηο ππνθαηεγνξίεο ηνπο, ζαλ λα ήηαλ θαη απηέο άιιεο θαηεγνξίεο, κε ηε
δηαθνξά πσο δηαιέγνπκε απφ ην γνληθφ πεδίν ηελ θαηεγνξία – γνλέα θάησ απφ
ηελ νπνία ηηο ζέινπκε νκαδνπνηεκέλεο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη
ηελ δνκή ησλ θαηεγνξηψλ, θάζε θνξά πνπ δεκηνπξγνχκε έλα λέν post απιά
επηιέγνπκε ζηε ιίζηα ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία ζέινπκε λα αξρεηνζεηείηαη. Απηφ
θάλεη πην εχθνιε ηελ νξγάλσζε ηνπ site, δηεπθνιχλεη ηνπο επηζθέπηεο λα βξνπλ ην
πεξηερφκελν πνπ αλαδεηνχλ θαη ηνπο ελδηαθέξεη θαη θαζηζηά πηζαλφηεξν ην
πεξηερφκελν λα ιάβεη αμηνπξεπείο βαζκνινγίεο ζην Google.
11.2 Tags (Δηηθέηεο)
Σν WordPress έρεη δηάθνξνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ην πεξηερφκελν κπνξεί
λα νξγαλσζεί θαη λα αλαθηεζεί. Οη εηηθέηεο (tags) είλαη άιινο έλαο απφ απηνχο
ηνπο ηξφπνπο, θαη είλαη αξθεηά ρξήζηκεο. Γελ αληηθαζηζηνχλ ηηο θαηεγνξίεο, είλαη
ζηελ νπζία έλαο ηξφπνο γηα λα πξνζζέζνπκε επηπιένλ πιεξνθνξίεο ζε κνξθή
ιέμεσλ – θιεηδηψλ ζε έλα post θαη θαζηζηνχλ έλα αθφκα ηξφπν λα
νκαδνπνηήζνπκε ην πεξηερφκελν.
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Γελ ιεηηνπξγνχλ κφλν σο άιινο έλαο εχθνινο ηξφπνο γηα ηνπο επηζθέπηεο λα
βξνπλ ην πεξηερφκελν πνπ αλαδεηνχλ, αιιά παξέρνπλ επίζεο θαη επηπιένλ
ηξφπν

πξνζπέιαζεο

θαη

ζπγθέληξσζεο

πιεξνθνξηψλ

γηα

ηηο

κεραλέο

αλαδήηεζεο.
Θα πξέπεη λα είκαζηε πξνζεθηηθνί κε ηα tags, επηιέγνληαο κφλν tags πνπ είλαη
ζρεηηθά κε ηα post. Δίκαζηε ζε ζέζε λα επηιέμνπκε εηηθέηεο πνπ είλαη ιέμεηο –
θιεηδηά θαη αθνξνχλ ην post αιιά ίζσο δελ βξίζθνληαη κέζα ζε απηφ, φκσο αλ ην
παξαθάλνπκε πξνζζέηνληαο tags πνπ δελ είλαη ζρεηηθά, ή κνηάδνπλ πνιχ κεηαμχ
ηνπο, δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη ζα επηηχρνπκε πςειφηεξε ηαμηλφκεζε ζηελ
επξεηεξηνπνίεζε ηνπ Google. Αληηζέησο, θάηη ηέηνην φρη κφλν ζα θάλεη ην
πεξηερφκελν λα κνηάδεη κε αλεπηζχκεην (spam) , αιιά πηζαλψο ζα θαηαιήμεη λα
αληηκεησπίδεηαη θαη απφ ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο σο ηέηνην, κε απνηέιεζκα λα
«ηηκσξείηαη».
11.3 Custom Menus (Πξνζαξκνζκέλα Μελνύ)
Πξηλ ην WordPress εηζάγεη ηα Custom menus (πξνζαξκνζκέλα κελνχ), ε
δεκηνπξγία ησλ κελνχ κε ηνλ ηξφπν πνπ ζέιεη θάπνηνο κπνξνχζε λα γίλεη
πεξίπινθε δηαδηθαζία. Σν WordPress ζα θνηηνχζε φιεο ηηο ζειίδεο πνπ είραλ
δεκηνπξγεζεί θαη ζα ηηο εκθάληδε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαζφξηδε ην ζέκα πσο
ζα εκθαληδφηαλ ην κελνχ, ζπλήζσο ζηελ θνξπθή ή ην θάησ κέξνο. Σν πξφβιεκα
ήηαλ πσο ζα εκθαληδφηαλ ν ηίηινο θάζε ζειίδαο θαζψο θαη φιεο νη ζειίδεο.
Αλαπφθεπθηα, θάπνηεο θνξέο ν ηίηινο ζα ήηαλ πνιχ κεγάινο, ή ζα είρακε πάξα
πνιιέο ζειίδεο λα ρσξέζνπκε ζην δεζκεπκέλν ρψξν απφ ην ζέκα γηα ην κελνχ, ή
ηέινο ζα είρακε ζειίδεο πνπ δελ ζέιακε ζην κελνχ λα εκθαλίδνληαη. Ζ επίιπζε
γηλφηαλ είηε κέζα απφ ηνλ θψδηθα ψζηε λα ηνλ θάλνπκε λα ιεηηνπξγεί κε ηνλ
ηξφπν πνπ ζέιακε, είηε βξίζθνληαο θάπνην plugin πνπ ζα καο βνεζνχζε λα
έρνπκε θαιχηεξν έιεγρν. Απηέο νη ιχζεηο φκσο δελ ήηαλ ηδαληθέο.
Με ηελ εκθάληζε ησλ Custom Menus φια απηά άιιαμαλ. Σν WordPress έρεη
αθφκε σο πξνεπηινγή ηνλ παιηφ ηξφπν αληηκεηψπηζεο, αιιά πιένλ έρνπκε ηελ
δπλαηφηεηα

λα

δεκηνπξγήζνπκε

έλαλ

ή

πνιιαπινχο

πξνζαξκνζκέλνπο

θαηαιφγνπο. Δπηπιένλ, ηα Custom Menus δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζην λα
πεξηέρνπλ ζειίδεο. Σψξα, νηηδήπνηε κπνξεί λα εηζαρζεί κε ηε κνξθή ζπλδέζκνπ
κπνξεί λα είλαη θαη αληηθείκελν ελφο Custom Menu. Ζ ζέζε ησλ αληηθεηκέλσλ κέζα
ζηνλ θαηάινγν κπνξεί λα αλαδηαηαρζεί κε «ζχξζηκν» ηνπ πνληηθηνχ (drag and
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drop) θαη ηεξαξρεκέλνη θαηάινγνη (κε ζρέζεηο γνλέα – παηδηνχ) είλαη απινί ζηελ
πινπνίεζε κε ηνλ ίδην ηξφπν. Σέινο, ράξε ζην ‗Custom Menu‘ widget είκαζηε
ηθαλνί λα ηνπνζεηήζνπκε έλα θαηάινγν ζε νπνηαδήπνηε πεξηνρή ηνπ site κπνξεί
λα ηνπνζεηεζεί widget.
11.4 Media Library (πιινγή)
Αλ θάπνηνο έρεη αζρνιεζεί κε ηελ αλάπηπμε ελφο website ζε HTML, έλα απφ ηα
πξάγκαηα πνπ ζπλεηδεηνπνηεί ζχληνκα είλαη πσο πξέπεη λα βξεη έλα ηξφπν λα
νξγαλψλεη θαη λα ηαθηνπνηεί ηηο εηθφλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην site. Πξέπεη λα
ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο πνπ λα παξακέλεη ζηαζεξή, εηδάιισο ζα
αλαθαιχςνπκε πσο θάζε θνξά πνπ αλαδεηνχκε κηα ζπγθεθξηκέλε εηθφλα ζα
ζπαηαιάκε ρξφλν θαη θφπν, θάηη πνπ θαηαληά ελνριεηηθφ, έηζη γηα ηε δηεπθφιπλζή
καο πξέπεη λα ππάξρεη έλα ζχζηεκα ζχκθσλα κε ην νπνίν κπνξνχκε
νπνηαδήπνηε ζηηγκή λα γλσξίδνπκε πνχ βξίζθνληαη φιεο νη εηθφλεο.
Ζ Βηβιηνζήθε Πνιπκέζσλ (ζηελ Διιεληθή έθδνζε ηνπ WordPress αλαθέξεηαη
σο «πιινγή») θάλεη απηή αθξηβψο ηε δνπιεηά. Δίλαη έλα κέξνο ηνπ WordPress
ζην νπνίν κπνξνχκε εχθνια θαη γξήγνξα λα κεηαθέξνπκε πνιπκέζα, φρη κφλν
εηθφλεο αιιά θαη άιινπο ηχπνπο, θαη θάλεη εχθνιε ηε δηαρείξηζή ηνπο φπνηε ην
ρξεηαδφκαζηε.
Καηά ηε δηάξθεηα εηζαγσγήο κηαο εηθφλαο πνπ έρνπκε «αλεβάζεη» ζηε
βηβιηνζήθε κέζα ζε έλα post, έρνπκε αθφκα ηε δπλαηφηεηα λα εθαξκφζνπκε
βαζηθέο ηερληθέο επεμεξγαζίαο εηθφλσλ, φπσο επζπγξάκκηζεο θαη αιιαγήο ηεο
θιίκαθαο ή πξνζζήθεο πεξηζσξίσλ θαη ιεδάληαο.
11.5 Editor (Γηνξζωηήο)
Ο Editor (Γηνξζσηήο) ζην WordPress είλαη ην θνκκάηη ζην νπνίν ππάξρεη ε
δπλαηφηεηα

κεγαιχηεξεο

πεξηερφκελν ζην

δηαδξαζηηθφηεηαο.

site, φπσο

επίζεο

πψο

Δίλαη

ην

πψο

πξνζηίζεηαη

ζα ην επεμεξγαδφκαζηε

θαη

κνξθνπνηνχκε. Δίλαη ίδηνο κε νπνηνλδήπνηε WYSIWYG ζπληάθηε φπσο ην
Microsoft Word ή ην Open Office, επνκέλσο θάπνηνο πνπ έρεη ήδε ηελ εκπεηξία
απηψλ ησλ ιεθηηθψλ επεμεξγαζηψλ, έρεη φηη ρξεηάδεηαη γηα ηελ πξνζζήθε
πεξηερνκέλνπ ζην WordPress.
Τπάξρεη θαη κηα δεχηεξε πηπρή ηνπ Editor, αθνχ εθηφο απφ ην λα παξέρεη έλαλ
απιφ θαη εχρξεζην WΤSΗWYG ζπληάθηε (ηελ θαξηέια ―Visual‖), έρεη επίζεο κηα
θαξηέια ζηα δεμηά ηνπ παξαζχξνπ επεμεξγαζίαο (κε ηελ νλνκαζία ―HTML ζηηο
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εθδφζεηο πξηλ ηελ 3.5, κεηνλνκαζκέλε ζε ―Text‖ απφ ηελ 3.5 θαη έπεηηα), πνπ καο
επηηξέπεη λα δνχκε θαη λα επεμεξγαζηνχκε ηνλ θψδηθα HTML πνπ δεκηνπξγεί ην
πεξηερφκελν. Αλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ζέινπκε, κπνξνχκε λα αγλνήζνπκε
απηή ηε ζθνπηά ησλ πξαγκάησλ θαη λα κελ αζρνιεζνχκε θαζφινπ κε θψδηθα
HTML. Χζηφζν, ζα ράζνπκε αξθεηά απφ ηελ δχλακε θαη επθακςία πνπ
πξνζθέξεη ν Editor.
Τπάξρνπλ πξφζζεηα ηα νπνία επηηξέπνπλ ηελ επηθφιιεζε θψδηθα ζηνλ
ζπληάθηε θαη απνηξέπνπλ ηελ θαηάξξεπζε. To WordPress απφ ηε θχζε ηνπ
επηηξέπεη εθηεηακέλε ιεηηνπξγηθφηεηα, έηζη θαη ν Editor κπνξεί λα παξέρεη
επηπιένλ ιεηηνπξγίεο, ή επίζεο λα αληηθαηαζηαζεί εμ‘ νινθιήξνπ απφ θάπνηνλ
άιιν ηεο πξνηίκεζήο καο, πνπ λα παξέρεη επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά.
Έλαο αθφκε ηξφπνο επέθηαζεο ηνπ Editor είλαη ε ρξήζε θνπκπηψλ καζεκαηηθνχ
θψδηθα (short-code buttons), ηα νπνία επίζεο πξνζθέξνληαη κέζα απφ θάπνην
πξφζζεην θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κεγάιε πνηθηιία δηεξγαζηψλ, φπσο π.ρ.
πξνζζήθε πνιιαπιψλ ζηειψλ ζε έλα post ή κηα ζειίδα, εηζαγσγή γξαθηθψλ,
δηαρσξηζηηθψλ, θνκςψλ επηθεθαιίδσλ θαη αξθεηψλ άιισλ πνπ ζα ήηαλ δχζθνιν
ή ρξνλνβφξν λα γίλνπλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 12
ΑΦΑΛΔΙΑ
Μεξηθά απιά βήκαηα πνπ φινη νη θάηνρνη ηζηνζειίδσλ WordPress ζα πξέπεη λα
θάλνπλ γηα ιφγνπο αζθαιείαο πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα:


Αλαβάζκηζε ηνπ WordPress φπνηε θπθινθνξεί κηα θαηλνχξηα έθδνζε.
Απηφ είλαη ην πην ζεκαληηθφ βήκα πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε γηα λα
βειηηψζνπκε ηελ αζθάιεηα, θαζψο λεφηεξεο εθδφζεηο πεξηιακβάλνπλ
patch, ηα νπνία αληηκεησπίδνπλ ζέκαηα αζθαιείαο γηα ηα νπνία νη hackers
είλαη ελήκεξνη θαη πξνζπαζνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ πξνθεηκέλνπ λα
επηηεζνχλ ζε sites. Έηζη κε ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ελεκέξσζεο, κεηψλεηαη ην
ξίζθν επίζεζεο. Οη πξνγξακκαηηζηέο ηνπ WordPress εξγάδνληαη ζπλερψο
γηα λα γίλεη ην WordPress πην αζθαιήο θαη ζηαζεξή πιαηθφξκα.
Απηφ είλαη έλα απφ ηα θχξηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ινγηζκηθνχ αλνηρηνχ
θψδηθα. Αξθεηνί πξνγξακκαηηζηέο, κε μερσξηζηέο ηθαλφηεηεο , εμεηάδνπλ
θαζεκεξηλά ηνλ θψδηθα θαη πξαγκαηνπνηνχλ δηάθνξνπο ειέγρνπο γηα λα
βειηηψζνπλ ην ζπλνιηθφ πξφγξακκα. Οη ελεκεξψζεηο ζπρλά δηνξζψλνπλ
δεηήκαηα αζθαιείαο πξηλ απηά θηάζνπλ ζηελ επηθάλεηα. Γεληθά, νη hackers
ζηνρεχνπλ πξνο θελά ησλ μεπεξαζκέλσλ εθδφζεσλ ηνπ WordPress ελψ νη
ζπλερψο ελεκεξσκέλεο ηζηνζειίδεο είλαη δπζθνιφηεξν λα πξνζβιεζνχλ.



Λήςε ησλ ελεκεξψζεσλ ηνπ WordPress κφλν απφ ην επίζεκν site
(http://wordpress.org/download/).
Γελ ππάξρεη θαλέλαο ιφγνο λα θάλνπκε ιήςε κηα ελεκέξσζεο απφ
θάπνηα άιιε αλεπίζεκε πεγή.



Λήςε πξνζζέησλ θαη ζεκάησλ απφ έκπηζηεο πεγέο.
Θα πξέπεη λα εγθαζηζηνχκε δσξεάλ ζέκαηα απφ ηνλ θαηάινγν ηνπ
WordPress.org (http://wordpress.org/extend/themes/) φπσο θαη πξφζζεηα
(http://wordpress.org/extend/plugins/ ) επεηδή έρνπλ ππνβιεζεί ζε έιεγρν
γηα ηνχο θαη θαθφβνπιν ινγηζκηθφ (malware). Σα ζέκαηα ζην WordPress δελ
ειέγρνληαη κφλν γηα ηνχο, αιιά ειέγρνληαη επίζεο γηα ηελ ζπκκφξθσζε κε
ηα πξφηππα ηνπ WordPress. Ζ ιήςε απφ νπνηνδήπνηε άιιν πξνκεζεπηή
ειεχζεξσλ ζεκάησλ δελ αμίδεη ην ξίζθν, θαζψο αλ δελ έρνπλ ππνβάιεη
ζηνλ θαηάινγν ζεκάησλ ηνπ WordPress ην ζέκα ηνπο, ππάξρεη ε ππνςία
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φηη θάηη δελ πάεη θαιά. Χζηφζν ππάξρνπλ έγθπξνη εκπνξηθνί πξνκεζεπηέο
πνπ πξνζθέξνπλ θάπνηα ζέκαηα δσξεάλ ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπο. Αλ
ζθνπεχνπκε λα αγνξάζνπκε θάπνην ζέκα ή πξφζζεην, πξέπεη λα
ζηγνπξεπηνχκε φηη ρξεζηκνπνηεί ηελ άδεηα GPL θαη πσο ζπληζηψληαη απφ
άιινπο ρξήζηεο. Σέινο είλαη ζπλεηφ λα επηζεσξήζνπκε ηνλ θψδηθα πξηλ
ηελ ελεξγνπνίεζε νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο ή πξνζζέηνπ.


Υξήζε ηζρπξψλ θσδηθψλ.
Δίηε θάλνπκε εγθαηάζηαζε ηνπ WordPress θαη ξπζκίδνπκε ην ινγαξηαζκφ
ηνπ δηαρεηξηζηή, είηε πξνζζέηνπκε θάπνην λέν ρξήζηε πξέπεη πάληνηε λα
ρξεζηκνπνηνχκε ηζρπξνχο θσδηθνχο. Τπάξρεη έλαο κεηξεηήο ηζρχνο ηνπ
θσδηθνχ πνπ εηζρσξνχκε, ν νπνίνο καο ελεκεξψλεη γηα ην πφζν θαιφο
είλαη ν θσδηθφο. Σα επίπεδα πνπ ππάξρνπλ είλαη ηα εμήο:
o Very Weak (Αξθεηά αδχλακνο)
o Weak (Αδχλακνο)
o Medium (Μέηξηνο)
o Strong (Ηζρπξφο)
Σν πην αζθαιέο είλαη λα ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ ηζρπξφηεξν θσδηθφ πνπ
είλαη δπλαηφλ. Οη θαλφλεο γηα έλα ηζρπξφ θσδηθφ είλαη:
o Διάρηζηνο αξηζκφο 7 ραξαθηήξσλ
o πλδπαζκφο θεθαιαίσλ θαη κηθξψλ ραξαθηήξσλ
o Θα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ αξηζκνχο θαη ζχκβνια
o Γελ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη θαλνληθέο ιέμεηο ηεο γιψζζαο,
ηηο νπνίεο βξίζθνπκε ζε ιεμηθφ νπνηαζδήπνηε γιψζζαο.



Γελ πξέπεη πνηέ λα ρξεζηκνπνηνχκε ην ―Admin‖ σο φλνκα Γηαρεηξηζηή



Πεξηνξηζκφο ησλ πξνζπαζεηψλ ζχλδεζεο.
Πεξαηηέξσ πξνθπιάμεηο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ WordPress είλαη ν
πεξηνξηζκφο ησλ πξνζπαζεηψλ ζχλδεζεο ζηνλ Πίλαθα Διέγρνπ. Απηφ ην
κέηξν κπνξεί λα απνηξέςεη θαη λα απνζαξξχλεη επίδνμνπο hackers απφ
επίκνλεο επηζέζεηο ζχλδεζεο ζην site. Απφ πξνεπηινγή, ην WordPress
επηηξέπεη απεξηφξηζηεο ιαλζαζκέλεο πξνζπάζεηεο γηα ζχλδεζε, ην νπνίν
ζεκαίλεη πσο ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα πξνζπαζεί αζηακάηεηα λα
ζπλδεζεί ζηνλ Πίλαθα Διέγρνπ.
Τπάξρνπλ

αξθεηνί

ηξφπνη

γηα

λα

επηηχρνπκε

ηνλ

πεξηνξηζκφ
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πξνζπαζεηψλ ζχλδεζεο. Σα πεξηζζφηεξα πξφζζεηα αζθάιεηαο ηνπ
WordPress έρνπλ απηή ηελ επηινγή. Μεηψλνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ
ζπλδέζεσλ πνπ είλαη ηθαλή λα δνθηκάζεη κηα ζπγθεθξηκέλε IP δηεχζπλζε
πξηλ ηελ παξεκπφδηζή ηεο, κεηψλνπκε ηελ πξνζέιθπζε απφ θάπνην
πηζαλφ script απηφκαησλ ζπλερψλ επηζέζεσλ. Γεληθά ν απνθιεηζκφο κηαο
IP δηεχζπλζεο είλαη πξνζσξηλφο, έηζη ψζηε έλαο πξαγκαηηθφο ρξήζηεο ν
νπνίνο πιεθηξνινγεί ιαλζαζκέλν θσδηθφ λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα
ζπλδεζεί μαλά φηαλ ζα έρεη ιήμεη ε θξαγή.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 13
ΔΝΗΜΔΡΧΔΙ
Σν WordPress , φπσο επίζεο ηα ζέκαηα θαη ηα πξφζζεηα, ελεκεξψλνληαη
ηαθηηθά ψζηε λα πξνζθέξνπλ θαηλνχξηα ραξαθηεξηζηηθά, λα δηνξζψλνπλ
πξνβιήκαηα θαη λα παξέρνπλ αζθάιεηα. Γη‘ απηφ πξέπεη λα ειέγρνπκε πσο
δηαζέηνπκε ηηο πην πξφζθαηεο εθδφζεηο.
Μπνξνχκε λα εηδνπνηνχκαζηε φπνηε ππάξρνπλ λέεο εθδφζεηο κε δηάθνξνπο
ηξφπνπο:


Μελχκαηα ζηελ θνξπθή ηνπ Πίλαθα Διέγρνπ



Μελχκαηα ζην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο δηαρεηξηζηή



Αξηζκεκέλα ζχκβνια ζηνλ θαηάινγν δηαρεηξηζηή



Μελχκαηα ζηηο νζφλεο ησλ ζεκάησλ θαη πξνζζέησλ



ηελ Οζφλε Dashboard > Updates

Βεβαίσο απηνί νη ηξφπνη πξνυπνζέηνπλ πσο είκαζηε ζπλδεδεκέλνη ζηελ
πιαηθφξκα ηνπ WordPress. Αλ θάπνηνο δελ ζπλδέεηαη ηαθηηθά (π.ρ. κηα θνξά ηνλ
κήλα), ππάξρνπλ επηπιένλ επηινγέο:


πκκεηνρή ζηε ιίζηα εηδνπνηήζεσλ κέζσ e-mail ησλ Αλαθνηλψζεσλ ηνπ
WordPress.org, κε εγγξαθή ζην Forum.



Δγθαηάζηαζε ελφο πξνζζέηνπ πνπ ζηέιλεη εηδνπνηήζεηο. Απηή ε κέζνδνο
έρεη ην πιενλέθηεκα πσο ζπλήζσο απηά ηα πξφζζεηα πεξηέρνπλ
εηδνπνηήζεηο θαη γηα ηα ζέκαηα θαη plugins.

Δίλαη θαιφ λα θξαηάκε αληίγξαθα αζθαιείαο (backup) ηνπ WordPress (database
θαη αξρεία) θαη έλαο γεληθφο θαλφλαο είλαη απηφ λα γίλεηαη αλάινγα κε ην επίπεδν
δξαζηεξηφηεηαο. Αλ πξνζηίζεηαη πεξηερφκελν θάζε δπν βδνκάδεο ή θαζεκεξηλά
ζα πξέπεη λα πξνζαξκφζνπκε αληίζηνηρα θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ backups.
Αξθεηά plugins δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ξπζκίζνπκε απηφκαην πξφγξακκα
δεκηνπξγίαο αληηγξάθσλ.
13.1 Καηάινγνο Δλεκεξώζεωλ
Ο θαηάινγνο (wp-content/upgrade) ησλ ελεκεξψζεσλ δεκηνπξγείηαη απηφκαηα
απφ ην WordPress φηαλ ρξεζηκνπνηνχκε ηελ απηφκαηε δηαδηθαζία αλαβάζκηζεο.
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Απηφο ν θάθεινο ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην WordPress γηα λα απνζεθεχζνπκε ηελ
θαηλνχξηα έθδνζε πνπ έρεη ιεθζεί απφ ην WordPress.org. Σα ζπκπηεζκέλα αξρεία
εμάγνληαη ζε απηφ ηνλ θάθειν πξηλ γίλεη ε αλαβάζκηζε. Απηφο ν θάθεινο ζα
πξέπεη λα παξακέλεη άζηθηνο γηα λα ιεηηνπξγνχλ ζσζηά νη απηφκαηεο
ελεκεξψζεηο. Αλ ν θάθεινο δηαγξαθεί, ην WordPress ηνλ μαλαδεκηνπξγεί ηελ
επφκελε θνξά πνπ ζα εθηειεζηεί ε δηαδηθαζία απηφκαηεο ελεκέξσζεο.
13.2 Απηόκαηε δηαδηθαζία αλαβάζκηζεο
Γηα λα αλαβαζκίζνπκε ην WordPress απηφκαηα, εθηεινχκε ηα εμήο βήκαηα:
1. Κξαηάκε backup ηεο ηζηνζειίδαο καο.
ε πεξίπησζε πνπ θάηη πάεη ζηξαβά δελ ππάξρεη ιφγνο αλεζπρίαο αθνχ
ζα κπνξνχκε λα αλαθηήζνπκε ην site ζηελ κνξθή πνπ ήηαλ.
2. Απελεξγνπνίεζε φισλ ησλ πξνζζέησλ.
Απηφ απνηξέπεη νπνηαδήπνηε ζχγθξνπζε θάπνηνπ πξνζζέηνπ πνπ ίζσο
πξνθιεζεί απφ ηελ αλαβαζκηζκέλε έθδνζε ηνπ WordPress θαη επεξεάζεη
ηε δηαδηθαζία αλαβάζκηζεο, ελψ εμαζθαιίδεη πσο ε ηζηνζειίδα δελ ζα
θαηαξξεχζεη αθνχ γίλεη ε αλαβάζκηζε.
3. Δπηιέγνπκε ―Dashboard > Updates‖.
Δκθαλίδεηαη ε ζειίδα ελεκεξψζεσλ ηνπ WordPress.
4. Κάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί ―Update Automatically‖.
Δκθαλίδεηαη κηα ζεηξά κελπκάησλ.
5. Κάλνπκε θιηθ ζην ζχλδεζκν ―Go to Dashboard‖.
Δκθαλίδεηαη ζηνλ πεξηεγεηή ε ζειίδα Dashboard θαη παξαηεξνχκε πσο
δελ εκθαλίδνληαη πιένλ ηα κελχκαηα εηδνπνίεζεο γηα αλαβάζκηζε, έηζη
πιένλ ρξεζηκνπνηνχκε ηελ ηειεπηαία έθδνζε ηνπ WordPress.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 14
ΔΛΙΓΔ
14.1 ειίδεο & Άξζξα
ηαλ ην WordPress πξσηνεκθαλίζηεθε ρξεζηκνπνηνχληαλ θπξίσο γηα blogging,
πνπ ζηελ νπζία είλαη έλαο ηξφπνο δηαηήξεζεο ελφο ειεθηξνληθνχ εκεξνινγίνπ.
Δπεηδή ην blogging ήηαλ ε βαζηθή ρξήζε ηνπ WordPress, απφ πξνεπηινγή ην
πεξηερφκελν πνπ δεκηνπξγνχληαλ ήηαλ ηαμηλνκεκέλν θαηά εκεξνκελία. Αθφκα θαη
ηψξα, απηφο είλαη ν πξνεπηιεγκέλνο ηξφπνο ηαμηλφκεζεο κεηά ηελ εγθαηάζηαζε.
Έηζη, θάζε θαηλνχξηα αλάξηεζε ζα ηνπνζεηεζεί ζηελ θνξπθή κεηαηνπίδνληαο ηεο
ππφινηπεο πξνο ηα θάησ.
Αλ φκσο ππάξρεη αλάγθε γηα δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηαμηλφκεζεο, ψζηε λα
δηαιέγνπκε εκείο ηε ζεηξά θαη ην κέξνο ζην νπνίν εκθαλίδνληαη νη δεκνζηεχζεηο,
ηφηε κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ θαξηέια «ειίδεο» ηνπ Πίλαθα Διέγρνπ.
Δλψ νη δεκνζηεχζεηο (νλνκάδνληαη άξζξα - posts) ζην WordPress πξννξίδνληαη
γηα θαηλνχξην πεξηερφκελν, νη ζειίδεο πξννξίδνληαη γηα πην ζηαηηθφ ζηε θχζε
πεξηερφκελν, φπσο ζειίδεο πνπ δηαρσξίδνληαη απφ ηηο θαηεγνξίεο πεξηερνκέλνπ
πνπ δεκηνπξγνχκε. ηαλ νη δεκνζηεχζεηο ζα εθηνπίδνληαη απφ λεφηεξεο
αλαξηήζεηο, νη ζειίδεο ηνπ WordPress ζα παξακέλνπλ αλεμάξηεηεο θαη
αλεπεξέαζηεο απφ ηε ρξνληθή ηαμηλφκεζε.
Σν WordPress αξρεηνζεηεί ην δεκνζηεπκέλν πεξηερφκελν ζην site ηαμηλνκψληαο
ην θαηά θαηεγνξίεο θαη εηηθέηεο, φπσο επίζεο θαηά εκεξνκελία. Οη ζειίδεο ζην
WordPress είλαη δηαθνξεηηθέο απφ ηηο δεκνζηεχζεηο επεηδή δελ αξρεηνζεηνχληαη κε
ηνλ ίδην ηξφπν. Γελ θαηεγνξηνπνηνχληαη ή επηζεκαίλνληαη κε εηηθέηεο θαη δελ
εκθαλίδνληαη ζηε ιίζηα ησλ πξφζθαησλ αλαξηήζεσλ ή ζε εκεξνινγηαθά αξρεία,
επεηδή ην πεξηερφκελν κέζα ζηηο ζειίδεο ζπλήζσο κέλεη απαξάιιαρην. Οη ζειίδεο
ζεσξνχληαη ζηαηηθφ ή απηφλνκν πεξηερφκελν θαη ηνπνζεηνχληαη μερσξηζηά απφ ην
αξρεηνζεηεκέλν πεξηερφκελν ζην site.
Με ηε ρξήζε ησλ ειίδσλ, κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε απεξηφξηζην αξηζκφ
ζηαηηθψλ

ζειίδσλ,

ρξεζηκνπνηνχκε

αλεμάξηεην

ειίδεο

γηα

απφ
ηε

ηηο

blog

δεκηνπξγία

δεκνζηεχζεηο.

γηα

παξάδεηγκα

πλήζσο
ζειίδσλ

«Δπηθνηλσλίαο» ή «Γεληθψλ Πιεξνθνξηψλ», κεηαμχ άιισλ.
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14.2 Γεκηνπξγία ειίδωλ
Παξφιν πνπ νη ζειίδεο ζπκπεξηθέξνληαη δηαθνξεηηθά απφ ηα άξζξα, ε
δηαδηθαζία

δεκηνπξγίαο

θαη

δηαρείξηζήο

ηνπο

είλαη

παξφκνηα.

Γηα

λα

δεκηνπξγήζνπκε κηα θαηλνχξηα ζειίδα:
1. Δπηιέγνπκε ―Choose Pages > Add New‖.
Μεηαθεξφκαζηε ζε κηα νζφλε πνπ νλνκάδεηαη ―Add New Page‖ ε νπνία
κνηάδεη θάπσο κε κηα απινχζηεξε εθδνρή ηεο ζειίδαο ―Add New Post‖ ησλ
δεκνζηεχζεσλ.
2. Γίλνπκε ζηε ζειίδα έλα ηίηιν θαη θάπνην πεξηερφκελν.
Βιέπνπκε ην ίδην θνπηί επεμεξγαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα
δεκηνπξγήζνπκε δεκνζηεχζεηο, κε ηηο ίδηεο δπν θαξηέιεο. Δπηιέγνληαο ηελ
θαξηέια ―Visual‖ κπνξνχκε λα δνχκε ην κνξθνπνηεκέλν θείκελν γηα ηε
ζειίδα καο, δειαδή πψο ζα εκθαλίδεηαη πεξίπνπ ζην site. Γηαιέγνληαο ηελ
θαξηέια ―Text‖ κπνξνχκε λα δνχκε ηελ ππνθείκελε ζήκαλζε HTML.
3.

Παηψληαο ην θνπκπί ―Publish‖ δεκνζηεχνπκε ζην site ηε ζειίδα πνπ
δεκηνπξγήζακε.

Έρνπκε επίζεο ηε δπλαηφηεηα θη άιισλ επηινγψλ, φπσο λα απνζεθεχζνπκε κηα
ζειίδα σο πξνζρέδην, ή λα ηελ πξνγξακκαηίζνπκε γηα δεκνζίεπζε ζε θάπνηα
κειινληηθή εκεξνκελία. ηαλ δεκνζηεχζνπκε κηα ζειίδα, ιακβάλνπκε έλα κήλπκα
επηβεβαίσζεο ζηελ θνξπθή ηεο ζειίδαο. Έπεηηα, κπνξνχκε λα παηήζνπκε ζην
ζχλδεζκν ―View Page‖ ψζηε λα ηελ επηζεσξήζνπκε.
Οη ζειίδεο θιεξνλνκνχλ ηηο νδεγίεο κνξθνπνίεζεο απφ ηα ζέκαηα, φπσο θαη
θάζε άιιν θνκκάηη ηνπ site. ηα πεξηζζφηεξα ζέκαηα, κηα βαζηθή ζειίδα κνηάδεη
αξθεηά κε κηα βαζηθή δεκνζίεπζε. Γηα παξάδεηγκα, ρξεζηκνπνηνχλ θαη νη δπν ηηο
ίδηεο γξακκαηνζεηξέο γηα ηνλ ηίηιν θαη ην θείκελν.
Γηα λα δνχκε κηα ιίζηα κε φιεο ηηο ζειίδεο ζην site, επηιέγνπκε ―Pages > All
Pages‖. Βιέπνπκε έλα πίλαθα απφ ζειίδεο παξφκνην κε απηνχο ησλ Αλαξηήζεσλ
θαη ησλ Πνιπκέζσλ. Απφ εθεί κπνξνχκε λα δνχκε, λα επεμεξγαζηνχκε ή λα ηηο
δηαγξάςνπκε μερσξηζηά ή θαη αλά νκάδεο ηεο επηινγήο καο.
14.3 Δκθάληζε ηωλ ζειίδωλ
Οη ζειίδεο εκθαλίδνληαη ζηνπο επηζθέπηεο φπσο θαη νη αλαξηήζεηο, κέζσ ησλ
κφληκσλ ζπλδέζκσλ (Permalinks), δειαδή ηεο κνλαδηθήο URL δηεχζπλζεο πνπ
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δηαζέηεη ε θάζε ζειίδα. Σα permalinks εκθαλίδνληαη θάησ απφ ην θνπηί ηνπ ηίηινπ
απφ ηε ζηηγκή πνπ αξρίδνπκε λα πξνζζέηνπκε πεξηερφκελν ζηε ζειίδα. Φπζηθά,
θαζψο νη επηζθέπηεο δελ πξφθεηηαη λα πιεθηξνινγνχλ ηηο εθάζηνηε URL
δηεπζχλζεηο εθηφο ηεο αξρηθήο, ζα πξέπεη λα παξέρνπκε έλα ηξφπν ψζηε λα
αλαθαηεπζχλνληαη ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα.
Έλαο ηξφπνο γηα λα ην επηηχρνπκε απηφ είλαη λα παξέρνπκε ζπλδέζκνπο (links)
ζηηο αλαξηήζεηο θαη ζειίδεο ψζηε λα ηα ζπλδπάδνπκε. Οη ζχλδεζκνη είλαη έλαο
θαζψο πξέπεη ηξφπνο γηα λα ζπλδπάδνπκε ηηο αλαξηήζεηο θαη ηηο ζειίδεο, αιιά
δελ είλαη επαξθείο αλ θάπνηνο επηζθέπηεο ζέιεη λα πεξηεγεζεί ζηηο ζειίδεο ηνπ
site. Απηφ δελ είλαη πξφβιεκα γηα ηηο αλαξηήζεηο, θαζψο αλ νη ρξήζηεο ζέινπλ
απιά λα ηηο δηαβάζνπλ, κπνξνχλ λα ηηο θπιινκεηξήζνπλ απφ ηελ αξρηθή ζειίδα,
μεθηλψληαο κε ηηο λεφηεξεο δεκνζηεχζεηο θαη πεγαίλνληαο ζηηο παιηφηεξεο, ή
κπνξνχλ λα πεξηεγεζνχλ ζε απηέο αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ή θάπνηα
ζπγθεθξηκέλε εηηθέηα. Σν WordPress παξέρεη αξθεηά θαιχηεξεο θαη έηνηκεο ιχζεηο
γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηψλ ζηελ εχξεζε ησλ ζειίδσλ, φπσο:


To widget ―Pages‖
Πξνζζέηνληαο απηφ ην widget ζηε ζειίδα καο, νη επηζθέπηεο κπνξνχλ λα
βιέπνπλ κηα ιίζηα απφ φιεο ηηο ζειίδεο ζηε ζεηξά πνπ ζέινπκε λα
εκθαλίδνληαη.

Απηφο

ν

ηξφπνο

είλαη

ρξήζηκνο

φηαλ

ζέινπκε

λα

επηζεκάλνπκε φιεο ή ζρεδφλ φιεο ηηο ζειίδεο.


Έλα απηφκαην κελνχ
Πνιιά ζέκαηα ηνπνζεηνχλ απηφκαηα φιεο ηηο ζειίδεο ζε έλα κελνχ ζηελ
αξρηθή ζειίδα. Σν πξφβιεκα πνπ εκθαλίδεηαη κε απηή ηε κέζνδν είλαη πσο
εκθαλίδεη θάζε ζειίδα ζην site. Αλ απηή ε κέζνδνο καο νδεγεί ζε έλα
αλνξγάλσην θαη αθαηάζηαην κελνχ, ε επφκελε κέζνδνο είλαη ε πην
πξνηηκεηέα.



Έλα πξνζαξκνζκέλν κελνχ
Δπηιέγνπκε ηηο ζειίδεο ζηηο νπνίεο ζέινπκε λα δψζνπκε έκθαζε θαη ηηο
νξγαλψλνπκε έηζη ψζηε φηαλ εκθαλίδεηαη θάπνπ ην κελνχ, ην νπνίν είλαη
εκθαλέο ζηελ αξρηθή ζειίδα (ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο εθεί φπνπ ην
απηνκαηνπνηεκέλν κελνχ ζπλήζσο πεγαίλεη), λα είλαη δηαθξηηφ απφ ηνλ
επηζθέπηε.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 15
ΜΔΛΗ
ρεδφλ θάζε ηζηνζειίδα ζήκεξα ρξεζηκνπνηεί κηα βάζε δεδνκέλσλ ζηελ νπνία
απνζεθεχνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε απηή. To WordPress δε δηαθέξεη θαη
ζπλδέεηαη κε κηα MySQL βάζε.
15.1 Γηαρείξηζε Υξεζηώλ (Μειώλ) ζην WordPress
Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ ρξεζηψλ κε βάζε ηνπο ξφινπο ηνπο ζην
WordPress καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα εθρσξήζνπκε δηαθνξεηηθά πξνλφκηα ζε
δηαθνξεηηθνχο ινγαξηαζκνχο ρξεζηψλ. Οη πξνεπηιεγκέλνη ξφινη εγθαζηζηνχλ κηα
ξνή εξγαζίαο κέζσ ησλ ζεκειησδψλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη ν θάζε ξφινο.
Απηνί κπνξνχλ λα επεθηαζνχλ πεξηζζφηεξν κέζα απφ δηάθνξα πξφζζεηα
δεκηνπξγίαο λέσλ ξφισλ κε επηπιένλ αξκνδηφηεηεο γηα ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο.
ζν αθνξά ηελ αζθάιεηα, απηφ εμαζθαιίδεη ηελ πξφζβαζε κφλν ζε
ζπγθεθξηκέλα πεδία ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρξήζηεο, αλάινγα κε ηελ εξγαζία πνπ
είλαη εμνπζηνδνηεκέλνη λα θάλνπλ. Αλ είκαζηε ην κνλαδηθφ άηνκν πνπ δηαρεηξίδεηαη
έλα site, ε ρξήζε ησλ ξφισλ είλαη πξναηξεηηθή. Απηή ε αληηκεηψπηζε είλαη έλαο
αζθαιήο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ site, φκσο ηαπηφρξνλα απνζαξξχλεη ηελ
ζπκκεηνρή άιισλ αηφκσλ. Δλ ηέιεη, κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα
επηηξεπηφ ζε

επηζθέπηεο λα ζπλδένληαη θαη λα

θαηαζηήζνπκε

πξνζθέξνπλ επηπιένλ

δηεπθφιπλζε ζηε δηαρείξηζε.
Δθρσξνχκε ξφινπο ζηνπο ρξήζηεο κέζα απφ ηελ Καξηέια Μειψλ (User Screen)
ηνπ Πίλαθα Διέγρνπ. ηνλ θάζε ρξήζηε πξέπεη λα έρεη αλαηεζεί θάπνηνο ξφινο θαη
ην site ζα δηαζέηεη έλα ξφιν σο πξνεπηινγή γηα θάζε εγγεγξακκέλν ρξήζηε. Ζ
ξχζκηζε θαζελφο απφ ηνπο ξφινπο θαηάιιεια ζηνλ Πίλαθα Διέγρνπ δηαθέξεη
αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη δηθαηψκαηα πνπ ζέινπκε λα εμνπζηνδνηήζνπκε.
Μεηά ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ WordPress site, ππάξρεη κφλν έλα κέινο, απηφ
ηνπ Γηαρεηξηζηή. Θεσξνχκε πσο απηφο ν ρξήζηεο είλαη ηθαλφο λα θάλεη
νπνηαδήπνηε εξγαζία. κσο απφ ηε ζηηγκή πνπ πξνθχπηεη ε αλάγθε γηα
δηακνηξαζκφ ησλ εξγαζηψλ ζε πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο – κέιε, ε αλάζεζε ξφισλ
επηηξέπεη ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ Γηαρεηξηζηή σο πξνο ηνλ θφξην εξγαζίαο.
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15.2 Ρόινη Μειώλ ζην WordPress
Σν WordPress αλαγλσξίδεη πέληε βαζηθνχο ξφινπο γηα ηα κέιε, πνπ
αλαθέξνπκε παξαθάησ απφ ηνλ ιηγφηεξν ζηνλ πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφ:


Subscriber (πλδξνκεηήο)
O ξφινο ηνπ ζπλδξνκεηή είλαη ζηελ νπζία ν ίδηνο κε απηφλ ελφο κε
ζπλδεδεκέλνπ επηζθέπηε. Δίλαη ν πην βαζηθφο ξφινο πνπ κπνξεί λα έρεη
θάπνηνο εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζην WordPress. ε απηφ ηνλ ξφιν δελ
επηηξέπεηαη ζηνλ ρξήζηε λα θάλεη ηίπνηα πεξηζζφηεξν νπνηνλδήπνηε άιιν
επηζθέπηε ηνπ site. Μπνξεί λα είλαη ρξήζηκνο γηα δηάθνξνπο ιφγνπο.
Αξρηθά, κπνξεί λα πξνζδηνξίζνπκε απηφ ηνλ ξφιν γηα ρξήζηεο πνπ
επηζθέπηνληαη ζπρλά ηελ ηζηνζειίδα. Με ηελ εγγξαθή ηνπο απνθηνχλ
θάπνηα πξνλφκηα φπσο ην λα κελ είλαη αλάγθε λα ζπκπιεξψλνπλ θάζε
θνξά ηα ζηνηρεία ζχλδεζεο γηα λα γξάςνπλ θάπνην ζρφιην. Δπίζεο , σο
έλα κέηξν απνθπγήο αλεπηζχκεηεο ρξήζεο (spam), κπνξνχκε λα
επηηξέπνπκε κφλν ζε εγγεγξακκέλνπο ζπλδξνκεηέο ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε
ζπδεηήζεηο. Έηζη απνηξέπνπκε ηε ρξήζε απηνκαηνπνηεκέλσλ εξγαιείσλ
δεκηνπξγίαο αλεπηζχκεηνπ πεξηερνκέλνπ (spambots). Κάπνηα πξφζζεηα
απαηηνχλ απηφ ην βαζηθφ επίπεδν ρξήζηε γηα ιεηηνπξγηθνχο ιφγνπο.



Contributor (πλεξγάηεο)
Σν επφκελν επίπεδν είλαη απηφ ηνπ πλεξγάηε. Απηφο ν ξφινο είλαη ην
πξψην βήκα ζηελ θαηαλνκή επζπλψλ ζηνπο ρξήζηεο - κέιε. To βαζηθφ
πξνλφκην είλαη φηη κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ δηθέο ηνπο δεκνζηεχζεηο,
αιιά δελ κπνξνχλ λα ηηο εθδψζνπλ ζην site. Απηφ πξνυπνζέηεη έλα
ζεκαληηθφηεξν ξφιν. Γελ έρνπλ δηθαίσκα λα δεκνζηεχζνπλ έλα άξζξν.
Απηφ ζα απνζεθεπζεί σο πξνζρέδην ή πξνο αλαζθφπεζε. Έηζη
επηηξέπνπκε ζηνπο ρξήζηεο λα ζπλεηζθέξνπλ δίλνληαο πιεξνθνξίεο ζηελ
ηζηνζειίδα, σζηφζν ν δηαρεηξηζηήο παξακέλεη ππεχζπλνο γηα ην ηη ζα
δεκνζηεπηεί ηειηθά. Οη contributors δελ έρνπλ δηθαίσκα λα αλεβάζνπλ
εηθφλεο θαη αξρεία ζηηο αλαξηήζεηο ηνπο.
Απηφ ην επίπεδν δηθαηνδνζίαο επηηξέπεη ζηα κέιε λα δνπλ ηα ζρφιηα ζηνλ
πίλαθα ηνπ δηαρεηξηζηή, λα πξνζζέζνπλ λέεο αλαξηήζεηο σο πξνζρέδηα, ηηο
νπνίεο κπνξνχλ λα ηξνπνπνηήζνπλ αξγφηεξα, θαη λα δνπλ ηνπο ηίηινπο
απφ ηηο πξφρεηξεο δεκνζηεχζεηο πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη άιινη ρξήζηεο.
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Με απηφ ηνλ ηξφπν ελζαξξχλνπκε ηνπο άιινπο λα δψζνπλ πεξηερφκελν
ζην site, ρσξίο ηνλ θίλδπλν δεκνζίεπζεο αλεπηζχκεηνπ ή ρακειήο
πνηφηεηαο πεξηερνκέλνπ.


Author (πληάθηεο)
Οη πληάθηεο ζην WordPress κπνξνχλ λα θάλνπλ ηηο ίδηεο εξγαζίεο κε
ηνπο πλεξγάηεο, κε ηε δηαθνξά φηη δελ έρνπλ κφλν ην δηθαίσκα ππνβνιήο
άξζξσλ, αιιά θαη λα ηα δεκνζηεχζνπλ. Απηφο ν ξφινο αλαηίζεηαη ζε άηνκα
εκπηζηνζχλεο ηα νπνία είκαζηε ζίγνπξνη φηη ζα αλαξηήζνπλ πνηνηηθφ
πεξηερφκελν. Μπνξνχλ λα ηξνπνπνηήζνπλ θαη λα δηαγξάςνπλ ηηο
δεκνζηεπκέλεο αλαξηήζεηο ηνπο. Πεξηνξίδνληαη ζην λα ηξνπνπνηνχλ ηηο
δηθέο ηνπο δεκνζηεχζεηο. Μπνξνχλ λα δηαβάδνπλ θαη λα ζρνιηάδνπλ θάζε
αλάξηεζε φπσο θάζε άιινο ρξήζηεο, αιιά κπνξνχλ λα ηξνπνπνηήζνπλ
κφλν ην δηθφ ηνπο πεξηερφκελν.



Editor (Αξρηζπληάθηεο)
Έλαο Αξρηζπληάθηεο κπνξεί λα θάλεη ηηο ίδηεο εξγαζίεο κε έλα
πγγξαθέα, φκσο έρεη επίζεο ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηεί θαη λα δεκνζηεχεη
αλαξηήζεηο άιισλ πλεξγαηψλ θαη πληαθηψλ, αθφκα θαη απηψλ πνπ δελ
έρνπλ δεκηνπξγήζεη νη ίδηνη. Απηφο ν ξφινο δίλεη έιεγρν ζρεδφλ ζε
νηηδήπνηε δεκνζηεχεηαη ζην site. Οη Αξρηζπληάθηεο κπνξνχλ επίζεο λα
δηαρεηξίδνληαη θαηεγνξίεο δεκνζηεχζεσλ θαη εηηθέηεο, λα αλεβάδνπλ αξρεία,
θαη λα επηζεσξνχλ ηα ζρφιηα. Γελ κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ηηο ξπζκίζεηο ηνπ
site, λα δηακνξθψζνπλ ηελ εκθάληζε θαη ην ζέκα, ή λα δηαρεηξηζηνχλ ηνπο
ξφινπο ησλ άιισλ ρξεζηψλ - κειψλ.



Administrator (Γηαρεηξηζηήο)
Απηφ είλαη ην θπξηφηεξν επίπεδν ξφινπ. Σα πάληα ζηνλ Πίλαθα Διέγρνπ
ηνπ WordPress είλαη αλνηθηά ζηνλ Γηαρεηξηζηή νπφηε ζα πξέπεη λα
αλαζέζνπκε πξνζεθηηθά απηφ ην ξφιν. Έρεη ηνλ απφιπην έιεγρν γηα θάζε
ηκήκα ηνπ site. Ο Γηαρεηξηζηήο κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηα κέιε, ηα ζέκαηα,
ηα πξφζζεηα θαη φιν ην πεξηερφκελν. Θα πξέπεη λα ζηγνπξεπηνχκε φηη ν
Γηαρεηξηζηήο έρεη επίγλσζε φηη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί έλαλ ηζρπξφ θσδηθφ
γηα ιφγνπο αζθαιείαο. Οη αξκνδηφηεηέο ηνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε φιεο ηηο
δπλαηέο εξγαζίεο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζηελ ηζηνζειίδα, φπσο δηαγξαθή
θαη πξνζζήθε πεξηερνκέλνπ, ρξεζηψλ, ξφισλ θιπ. To WordPress ζπληζηά
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λα ππάξρεη κνλαδηθφο Γηαρεηξηζηήο γηα θάζε site, γηα ηελ απνθπγή
ζπγθξνχζεσλ εμνπζίαο.


Super Admin
Απηφο ν ξφινο ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ζε Γίθηπα Πνιιαπιψλ Ηζηνζειίδσλ
(Multisite Networks). Ο βαζηθφο ζθνπφο απηνχ ηνπ ξφινπ είλαη ε δηαρείξηζε
δηαθνξεηηθψλ ηζηνζειίδσλ ηνπ WordPress ζε έλα δίθηπν θαη ε ζπλνιηθή
δηαρείξηζε ηνπ δηθηχνπ απηνχ.

15.3 Δπέθηαζε Ρόιωλ
ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, νη πξνεπηιεγκέλνη ξφινη ζα επαξθνχλ. Χζηφζν,
ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο ίζσο ρξεηαζηεί λα επεθηείλνπκε ηνπο ξφινπο γηα λα
ζπκπεξηιάβνπκε πεξηζζφηεξα δηθαηψκαηα ή πην ιεπηνκεξή έιεγρν ζηηο
δπλαηφηεηεο δηαρείξηζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ.
ινη απηνί νη δηαθνξεηηθνί ηχπνη αηφκσλ ζεσξνχληαη απφ ην WordPress σο
κέιε. ηελ νπζία, ρξήζηεο - κέινο είλαη θάζε πξφζσπν ην νπνίν θαηέρεη θάπνην
ινγαξηαζκφ ζηελ ηζηνζειίδα καο. Απηφο ν ινγαξηαζκφο πξνζδηνξίδεη ην άηνκν θαη
θαζνξίδεη ηα δηθαηψκαηά ηνπ. Οπνηνζδήπνηε άιινο είλαη έλαο θνηλφο, αλψλπκνο
επηζθέπηεο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 16
ΠΟΛΤΜΔΑ
Σν WordPress απνζεθεχεη ηα αλεβαζκέλα πνιπκέζα (uploads) ζηνλ θάθειν
wp-content/uploads. Απηφο ν θαηάινγνο δελ ππάξρεη ζε κηα πξνεπηιεγκέλε
εγθαηάζηαζε ηνπ WordPress, αιιά δεκηνπξγείηαη ηελ πξψηε θνξά πνπ
αλεβάδνπκε επηηπρψο έλα αξρείν ζην WordPress. Απφ πξνεπηινγή, ην WordPress
απνζεθεχεη ηα uploads ζε θαθέινπο αλάινγα κε ην κήλα θαη ην έηνο.
Κάζε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ απαηηεί ηελ ηθαλφηεηα
αλεβάζκαηνο

αξρείσλ

θαη

ρεηξηζκνχ

πνιπκέζσλ.

Απηέο

νη

δηεξγαζίεο

δηαθπκαίλνληαη απφ απιέο ιεηηνπξγίεο φπσο πξνζαξκνζκέλεο εηθφλεο πξνθίι
ησλ ρξεζηψλ κέρξη πνιχπινθα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο αξρείσλ. ηαλ κηιάκε γηα
ηε δηαρείξηζε πνιπκέζσλ ζην WordPress, δελ ελλννχκε κφλν εηθφλεο θαη βίληεν,
αιιά θάζε ηχπν αξρείνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εγγξάθσλ, ππνινγηζηηθά θχιια,
PDF, εθηειέζηκα αξρεία, ή νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή αξρείνπ ζα ζέιακε λα
ρξεζηκνπνηήζνπκε.

Σν

WordPress

ππνζηεξίδεη

έλα

ζπκπαγέο

ζχζηεκα

δηαρείξηζεο πνιπκέζσλ πνπ δνπιεχεη κε νπνηνδήπνηε αξρείν απαηηεί ε εθαξκνγή
καο.
Σν WordPress ππνζηεξίδεη επίζεο θάπνηεο εμειηγκέλεο ηερληθέο επεμεξγαζίαο
εηθφλαο γηα πεξηθνπή, πεξηζηξνθή θαη αιιαγή κεγέζνπο ησλ εηθφλσλ. Ζ έθζεζε
εηθφλσλ ππνζηεξίδεηαη απφ πξνεπηινγή ζην WordPress, θαζηζηψληαο ην αξθεηά
εχθνιν γηα αλεβαζκέλεο εηθφλεο λα πξνβάιινληαη ζε κηα δηάηαμε γθαιεξί. ια
απηά ηα εξγαιεία πνιπκέζσλ είλαη δηαζέζηκα πξνο ρξήζε ζηηο δηθηπαθέο
εθαξκνγέο πνπ δεκηνπξγνχκε.
16.1 Πξνζζήθε εηθόλωλ ζηελ βηβιηνζήθε πνιπκέζωλ
Ίζσο ζέινπκε λα πξνζζέζνπκε κηα εηθφλα ζηελ βηβιηνζήθε (πιινγή) γηα
κειινληηθή ρξήζε. Γηα λα βεβαησζνχκε φηη απηέο νη εηθφλεο ζα είλαη έηνηκεο φηαλ
ηηο ρξεηαζηνχκε, κπνξνχκε λα ηηο αλεβάζνπκε θαηεπζείαλ ζηε βηβιηνζήθε
πνιπκέζσλ. Ο ηξφπνο είλαη ν εμήο:
1. Δπηιέγνπκε ―Media > Add New‖.
Έηζη πεγαίλνπκε ζηε ζειίδα ―Upload New Media‖.
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2. Πξνζζέηνπκε ηα αξρεία καο.
Απηφ κπνξνχκε λα ην θάλνπκε ζχξνληάο ηα κε ην πνληίθη ζην θνπηί ―Drop
Files Here‖ ή επηιέγνληαο ην θνπκπί ―Select Files‖.
3. Πξναηξεηηθά, κπνξνχκε λα ζπκπιεξψζνπκε πιεξνθνξίεο γηα θάζε εηθφλα.
Έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα εηζάγνπκε πιεξνθνξίεο φπσο ηνλ ηίηιν θαη ηε
ιεδάληα θαη λα επεμεξγαζηνχκε ηελ εηθφλα. ηαλ ηειηθά απνθαζίζνπκε λα
εηζάγνπκε ηελ εηθφλα ζε κηα δεκνζίεπζε, έρνπκε αθφκα ηε δπλαηφηεηα λα
εηζάγνπκε λέεο πιεξνθνξίεο ή λα επεμεξγαζηνχκε μαλά ηελ εηθφλα.
16.2 Γηαγξαθή εηθόλωλ από ηε βηβιηνζήθε
Μπνξεί λα επηιέμνπκε λα δηαγξάςνπκε έλα αξρείν πνιπκέζσλ απφ ηε ζπιινγή
ηεο ηζηνζειίδαο. Γηα λα ην θάλνπκε απηφ, πεγαίλνπκε ζην φλνκα ηνπ αξρείνπ θαη
θάλνπκε θιηθ ζην ζχλδεζκν ―Delete Permanently‖ πνπ εκθαλίδεηαη απφ θάησ. Αλ
ζβήζνπκε κηα εηθφλα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ άιιεο δεκνζηεχζεηο, εκθαλίδεηαη ην
εμήο πξφβιεκα. πνηε θάπνηνο δηαβάδεη ηελ αλάξηεζε, ζα βιέπνπλ έλα εηθνλίδην
ραιαζκέλνπ ζπλδέζκνπ (broken link). Απηφ ην δήηεκα δηνξζψλεηαη εχθνια
επεμεξγάδνληαο ηε δεκνζίεπζε θαη δηαγξάθνληαο ηνλ ζχλδεζκν ηεο εηθφλαο.
Σν WordPress δελ επηηξέπεη ηελ αληηθαηάζηαζε κηαο εηθφλαο πνπ βξίζθεηαη ζηε
βηβιηνζήθε πνιπκέζσλ. Αθφκα θαη αλ αλεβάζνπκε κηα εηθφλα πνπ έρεη ην ίδην
φλνκα κε κηα ήδε ππάξρνπζα, ην WordPress ηελ ηνπνζεηεί ζε δηαθνξεηηθφ
ππνθάθειν ή ηεο δίλεη ειαθξά δηαθνξνπνηεκέλν φλνκα αξρείνπ. Σν ίδην ζπκβαίλεη
φηαλ επεμεξγαδφκαζηε κηα εηθφλα πνπ βξίζθεηαη ήδε ζηελ βηβιηνζήθε. Απηφ
απνηξέπεη απφ έλαλ αξηζκφ πξνβιεκάησλ, αιιά ζεκαίλεη επίζεο πσο δελ
ππάξρεη ηξφπνο λα αληηθαηαζηήζνπκε ηελ εηθφλα ζε κηα δεκνζίεπζε ρσξίο λα
επεμεξγαζηνχκε ηελ δεκνζίεπζε.
16.3 Δηζαγωγή εηθόλωλ από ηε πιινγή ζε κηα δεκνζίεπζε
Γηα λα εηζάγνπκε κηα εηθφλα απφ ηε βηβιηνζήθε ζε κηα δεκνζίεπζε,
ρξεζηκνπνηνχκε ην θνπκπί ―Add Media‖. Ο ηξφπνο είλαη ν εμήο:
1. Πεγαίλνπκε ζην ζεκείν ηεο δεκνζίεπζεο φπνπ ζέινπκε λα εηζάγνπκε ηελ
εηθφλα θαη παηάκε ην ζχλδεζκν ―Add Media‖.
2. Αληί λα πξνζζέζνπκε έλα λέν αξρείν, θάλνπκε θιηθ ζηελ θαξηέια ―Media
Library‖

θαη

βιέπνπκε

ην

δηαζέζηκν

πιηθφ

ζε

κνξθή

ιίζηαο

πξνεπηζθφπεζεο (thumbnails).
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3. Βξίζθνπκε ηελ εηθφλα πνπ ζέινπκε θαη θάλνπκε θιηθ.
4. Αλ ρξεηάδεηαη, αιιάδνπκε ην θείκελν θαη επεμεξγαδφκαζηε ηελ εηθφλα.
5. ηαλ είκαζηε ηθαλνπνηεκέλνη κε ην απνηέιεζκα, θάλνπκε θιηθ ζην
ζχλδεζκν ―Insert into Post‖ θαη γίλεηαη ε πξνζζήθε.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 17
ΡΤΘΜΙΔΙ
Κάησ απφ ην κελνχ ησλ ξπζκίζεσλ ζηνλ Πίλαθα Διέγρνπ, επηιέγνληαο
―General‖ βιέπνπκε κηα ιίζηα κε ηηο γεληθέο ξπζκίζεηο, ε νπνία είλαη:


General (Γεληθά)



Writing (χληαμε)



Reading (Αλάγλσζε)



Discussion (πδήηεζε)



Media (Πνιπκέζα)



Permalinks (Μφληκνη χλδεζκνη)

17.1 Γεληθέο Ρπζκίζεηο
Οη πξψηεο δπν επηινγέο είλαη γηα ηνλ ηίηιν ηνπ site θαη ηνλ ππφηηηιν (tagline).
Απηέο ζα δείρλνπλ φ,ηη εηζάγακε θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ WordPress.
Μπνξνχκε λα ηα αιιάμνπκε νπνηαδήπνηε ζηηγκή αλ δελ είκαζηε επραξηζηεκέλνη
κε απηά πνπ γξάςακε ηφηε. ηαλ επηιέγνπκε ηίηιν γηα ηελ ηζηνζειίδα καο θαη
tagline πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε φηη απεπζπλφκαζηε ζε δπν εηδψλ δέθηεο. Ο
πξψηνο δέθηεο είλαη ν άλζξσπνο πνπ ζα επηζθεθηεί ην site, θαη ν δεχηεξνο είλαη ε
κεραλή αλαδήηεζεο πνπ ζα βαζκνινγεί ην site. Γηα ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο,
πξέπεη λα ζηγνπξεπηνχκε πσο ν ηίηινο θαη ε tagline είλαη εληφο ζεκαηνινγίαο κε ην
πεξηερφκελν πνπ ζθνπεχνπκε λα θηινμελνχκε ζην site, θαη είλαη ηδαληθφηεξν λα
πεξηέρνπλ ηηο πην ηαηξηαζηέο ιέμεηο – θιεηδηά πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχνπλ
πεξηζζφηεξνπο επηζθέπηεο. Χζηφζν, ην ζεκαληηθφηεξν είλαη ν ηίηινο θαη ε tagline
λα βγάδνπλ λφεκα ζηνλ αλζξψπηλν δέθηε. Θα πξέπεη λα είλαη επαθξηβείο θαη λα
θάλνπλ ηνλ επηζθέπηε λα ζέιεη λα εμεξεπλήζεη πεξαηηέξσ ην site. Πξέπεη πάληα
λα γξάθνπκε γηα ηνλ άλζξσπν, έρνληαο θαηά λνπ θαη ηε κεραλή.
Οη ππφινηπεο επηινγέο είλαη επηγξακκαηηθά:


Γηεχζπλζε wordpress (URL)



Γηεχζπλζε Ηζηφηνπνπ (URL)



Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε (e-mail)
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Απηνεγγξαθή (Membership)
Δπηηξέπεηαη ε απηνεγγξαθή κειψλ.



Ρφινο Νέσλ Μειψλ (New user default role)



Εψλε Ώξαο (Σime Εone)



Μνξθή Ώξαο (Date format)



Μνξθή Ζκεξνκελίαο (Time format)



Ζ εβδνκάδα αξρίδεη (Week starts on)



Γιψζζα Ηζηφηνπνπ (Site Language)

17.2 Ρπζκίζεηο ύληαμεο
Απηέο νη ξπζκίζεηο ειέγρνπλ θάπνηα απφ ηελ πξνεπηιεγκέλε ζπκπεξηθνξά ηνπ
WordPress φηαλ γξάθνπκε κηα δεκνζίεπζε.
17.3 Ρπζκίζεηο Αλάγλωζεο
Απηέο νη ξπζκίζεηο έρνπλ επηξξνή ζην πψο ζα θαίλεηαη θαη ζα ζπκπεξηθέξεηαη
ην site. Ζ πξνεπηινγή ηνπ WordPress είλαη λα ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ blog, κε ηα
λεφηεξα posts λα εκθαλίδνληαη ζηελ αξρηθή ζειίδα, έρνληαο ην πην πξφζθαην
ζηελ θνξπθή θαη θαηεβαίλνληαο κε ρξνλνινγηθή ζεηξά. Αλ απηφ επηζπκνχκε,
αθήλνπκε ηελ ξχζκηζε ―Front Page Displays‖ ζηελ επηινγή ―Your latest posts‖. Αλ
απφ ηελ άιιε ζέινπκε κηα ζηαηηθή αξρηθή ζειίδα, πξάγκα επηζπκεηφ φηαλ
θαηαζθεπάδνπκε

κηα

ηζηνζειίδα

επηρείξεζεο,

ή

ζηελ

πξαγκαηηθφηεηα

νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή ηζηνζειίδαο εθηφο ησλ blog, ζα ρξεηαζηεί λα δηαιέμνπκε
ηελ επηινγή γηα ζηαηηθή ζειίδα. Έπεηηα απφ ηε ιίζηα ―Front Page‖ επηιέγνπκε ηε
ζειίδα πνπ ζέινπκε λα εκθαλίδεηαη σο αξρηθή. Μπνξνχκε επίζεο λα
απαγνξεχζνπκε

ηελ

νξαηφηεηα

απφ

κεραλέο

αλαδήηεζεο

γηα

ηελ

επξεηεξηνπνίεζε ηνπ ηζηνηφπνπ.
17.4 Ρπζκίζεηο Πνιπκέζωλ
Δδψ ρεηξηδφκαζηε ζηνηρεία φπσο ην κέγεζνο ησλ εηθφλσλ πνπ πξνβάιινληαη
ζην site, ή ην πνχ ζα απνζεθεχνληαη.
17.5 Permalinks (Μόληκνη ύλδεζκνη)
Σα πξνεπηιεγκέλα Permalinks (Μφληκνη χλδεζκνη) ζην WordPress ηειεηψλνπλ
κε αξηζκφ, φπσο π.ρ.:


http://mydomain.com/?p=34
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http://mydomain.com/?page_id=567



http://mydomain.com/?cat=3

Απηνί νη ζχλδεζκνη είλαη κνλαδηθνί θαη κφληκνη. Ο ζχλδεζκνο πάληνηε ζα
ιεηηνπξγεί, εθηφο θαη αλ δηαγξάςνπκε κφληκα ην αληηθείκελν. Μπνξνχκε λα
ξπζκίζνπκε απηνχο ηνπο ζπλδέζκνπο ψζηε λα εκθαλίδνληαη κε πην φκνξθν
ηξφπν, αλάινγα κε ηε ξχζκηζε πνπ ζα επηιέμνπκε, ε νπνία γηα παξάδεηγκα
κπνξεί λα είλαη ηεο κνξθήο:


http://mydomain.com/2013/05/why-you-need-to-check-your-brakesregularly



http://mydomain.com/brake-repair



http://mydomain.com/repairs/brakes

Οη ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνχλ ηα Permalinks γηα λα θάλνπλ ηα URL πην θαηαλνεηά
ζην αλζξψπηλν κάηη θαη γηα ιφγνπο Βειηηζηνπνίεζεο Μεραλψλ Αλαδήηεζεο
(Search Engine Optimization – SEO).
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 18
ΤΝΟΦΗ
Σν WordPress είλαη έλα παλίζρπξν χζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ κε
αξθεηά απφ ηα ζηνηρεία ηνπ λα βξίζθνληαη ζε εκπνξηθά ζπζηήκαηα πξνγελέζηεξα
απφ ηελ επνρή ηεο άλζηζεο ηεο ηάζεο ηνπ blogging ζηηο αξρέο ηνπ 2000. Υάξε ζε
εμίζνπ ζεκαληηθέο αμίεο φπσο ηελ αλνηρηνχ θψδηθα θχζε ηνπ, ηελ πνιππιεζή
θνηλφηεηα πξνγξακκαηηζηψλ, θαη ηνλ απιντθφ αιιά επεθηάζηκν ζρεδηαζκφ ηνπ, ην
WordPress κπνξεί ζπρλά λα είλαη ην πην θαηάιιειν εξγαιείν γηα θάπνην έξγν
αλάπηπμεο ηζηνζειίδσλ. Δπηπξφζζεηα, αξθεηέο πξνθιήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ
θαηά θαηξνχο απφ Γηαρεηξηζηέο ησλ ηζηνζειίδσλ μεπεξληνχληαη κε ηελ εχξεζε
ιχζεσλ κέζα απφ ηελ θνηλφηεηα.
Ζ πιαηθφξκα ηνπ WordPress έρεη εμειηρζεί ξαγδαία ηα ηειεπηαία ρξφληα. ηηο
πξψηεο κέξεο αλάπηπμήο ηνπ ππήξρε αλάγθε γλψζεσλ πξνγξακκαηηζκνχ θαη
πξνζπάζεηα γηα ηελ θακπή δεηεκάησλ πξνθεηκέλνπ λα θηάζνπκε ζηα επηζπκεηά
απνηειέζκαηα. ήκεξα φκσο απηφ έρεη αιιάμεη θαη ε πιαηθφξκα ηνπ WordPress
είλαη ηφζν θηιηθή αθφκα θαη ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε, ζην ζεκείν πνπ νπνηνζδήπνηε
αθφκα θαη κε αξθεηά βαζηθέο γλψζεηο, είλαη ηθαλφο λα ην ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ
θαηαζθεπή ελφο εληππσζηαθνχ εκθαληζηαθά θαη ιεηηνπξγηθά website.
Δλ θαηαθιείδη, ην WordPress είλαη έλα πξντφλ κνλίκσο εμειηζζφκελν θαη έρεη
βαζηθφ θαη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζην Internet γηα ηα ρξφληα πνπ αθνινπζνχλ ζην
κέιινλ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ην παξάξηεκα παξαζέηνπκε έλαλ ζχληνκν νδεγφ ρξήζεο ηνπ Πίλαθα Διέγρνπ
(Dashboard) ηεο πιαηθφξκαο ηνπ WordPress κε πιεξνθνξίεο γηα ηηο βαζηθφηεξεο
ιεηηνπξγίεο. ηαλ ζπλδεφκαζηε ζην ινγαξηαζκφ δηαρεηξηζηή ηνπ WordPress
βξίζθνπκε ζην αξηζηεξφ κέξνο ηεο ζειίδαο έλα θάζεην κελνχ πινήγεζεο ηνπ
Dashboard ζε φια ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά. Αθνινπζεί επεμήγεζε γηα ηα
ζεκαληηθφηεξα απφ απηά, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε θάζε θαλνληθή εγθαηάζηαζε (ε
έθδνζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ε 4.1.5).
1. Πίλαθαο Διέγρνπ
1.1 Αξρηθή

Δηθόλα 1.1: Αξρηθή

Ο πίλαθαο ειέγρνπ είλαη ε νζφλε πνπ βιέπνπκε θάζε θνξά πνπ ζπλδεφκαζηε
ζηνλ ηζηφηνπφ καο — απφ εδψ έρνπκε πξφζβαζε ζε φια ηα ππφινηπα κέξε ηνπ
WordPress.
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Σν αξηζηεξφ κελνχ πινήγεζεο παξέρεη ζπλδέζκνπο πξνο φιεο ηηο νζφλεο ηεο
δηαρείξηζεο ηνπ WordPress, κε ππν-κελνχ πνπ εκθαλίδνληαη φηαλ πεξλάκε ην
πνληίθη απφ πάλσ ηνπο. Μπνξνχκε λα ειαρηζηνπνηήζνπκε ην κελνχ απηφ ζε απιά
εηθνλίδηα παηψληαο ην βέινο χκπηπμε Μελνχ.
Οη ζχλδεζκνη ζηελ γξακκή εξγαιείσλ ζην επάλσ κέξνο ηεο νζφλεο ζπλδένπλ
ηνλ Πίλαθα Διέγρνπλ θαη ηελ δεκφζηα φςε ηνπ ηζηφηνπνπ, θαη παξέρνπλ
πξφζβαζε ζην πξνθίι θαη βνεζεηηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ WordPress.
Σα θνπηηά ζηνλ Πίλαθα Διέγρνπλ είλαη :


Με κηα καηηά - Δκθαλίδεη κηα πεξίιεςε ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ ηζηφηνπνπ
θαη

πξνζδηνξίδεη

πνην

ζέκα

θαη

πνηα

έθδνζε

ηνπ

WordPress

ρξεζηκνπνηείηαη.


Γξαζηεξηφηεηα - Παξνπζηάδεη ηα πξνγξακκαηηζκέλα πξνο δεκνζίεπζε
άξζξα, ηα πξφζθαηα δεκνζηεπκέλα άξζξα θαη ηα πην πξφζθαηα ζρφιηα
ζηα άξζξα θαη καο επηηξέπεη λα ηα επεμεξγαζηνχκε.



Γξήγνξν Πξφρεηξν - Μαο επηηξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα λέν άξζξν θαη
λα ην απνζεθεχζνπκε σο ζρέδην. Δπίζεο εκθαλίδεη ζπλδέζκνπο ζηα 5 πην
πξφζθαηα ζρέδηα-άξζξα πνπ έρνπκε αξρίζεη.



Σα λέα ηνπ wordpress – Βιέπνπκε ηα ηειεπηαία λέα απφ ηνλ επίζεκν
ηζηφηνπν ηνπ WordPress, WordPress Planet, θαζψο θαη δεκνθηιή θαη
ηειεπηαία πξφζζεηα.



Καιψο Ήξζαηε - Δκθαλίδεη ζπλδέζκνπο κε κεξηθέο απφ ηηο πην ζπρλέο
εξγαζίεο φηαλ ξπζκίδνπκε έλα λέν ηζηφηνπν.
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1.2. Δλεκεξώζεηο
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Δηθόλα 1.2: Δλεκεξψζεηο

ε απηή ηελ νζφλε κπνξνχκε λα ελεκεξψζνπκε ην WordPress ζηελ ηειεπηαία
ηνπ έθδνζε, θαζψο θαη λα ελεκεξψζνπκε ηα ζέκαηα θαη ηα πξφζζεηά καο απφ ηα
απνζεηήξηα ηνπ WordPress.org.
Δάλ ππάξρεη δηαζέζηκε ελεκέξσζε, ζα δνχκε κία εηδνπνίεζε λα εκθαλίδεηαη
ζηελ γξακκή εξγαιείσλ θαη ζην κελνχ πινήγεζεο Σν λα θξαηήζνπκε ην site καο
ελεκεξσκέλν παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αζθάιεηα. Καζηζηά επίζεο ην Γηαδίθηπν
έλα αζθαιέζηεξν κέξνο γηα εκάο θαη ηνπο αλαγλψζηεο.


WordPress — Ζ ελεκέξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ WordPress είλαη κηα
απιή δηαδηθαζία πνπ γίλεηαη ζε έλα θιηθ: παηάκε ζην θνπκπί ―Δλεκέξσζε
Σψξα‖ φηαλ εηδνπνηεζνχκε φηη ππάξρεη κηα θαηλνχξηα έθδνζε. ηηο
πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ην WordPress απηφκαηα ζα εθαξκφδεη ηηο
ελεκεξψζεηο ζπληήξεζεο θαη αζθαιείαο ζην παξαζθήλην γηα εκάο.



Θέκαηα θαη Πξφζζεηα — Γηα λα ελεκεξψζνπκε θάπνην ζέκα ή πξφζζεην
απφ απηή ηελ νζφλε ηζεθάξνπκε απηά πνπ επηζπκνχκε θη έπεηηα θάλνπκε
θιηθ ζην αληίζηνηρν θνπκπί ―Δλεκέξσζε‖. Γηα λα ελεκεξψζνπκε φια ηα
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ζέκαηα θαη πξφζζεηα κε κηα θίλεζε κπνξνχκε λα ηζεθάξνπκε ην checkbox
ζηελ θνξπθή θη έπεηηα λα παηήζνπκε ην θνπκπί ελεκέξσζεο.


Μεηαθξάζεηο — Σα αξρεία πνπ κεηαθξάδνπλ ην WordPress ζηε δηθή καο
γιψζζα ελεκεξψλνληαη φηαλ ελεκεξψλεηαη ην WordPress. Αιιά αλ απηά ηα
αξρεία δελ είλαη ελεκεξσκέλα επηηπρψο κπνξνχκε λα παηήζνπκε ην
θνπκπί ―Δλεκέξσζε Μεηαθξάζεσλ‖.

2. Άξζξα
2.1 Όια ηα Άξζξα

Δηθόλα 2.1: Άξζξα

Απφ εδψ έρνπκε πξφζβαζε ζε φια ηα άξζξα καο. Γίλεηαη λα πξνζαξκφζνπκε
ηελ νζφλε γηα λα ηε θέξνπκε ζηα κέηξα καο. Ζ νζφλε ηνχηε πξνζαξκφδεηαη θαηά
δηάθνξνπο ηξφπνπο:


Απφ ηελ θαξηέια Δπηινγέο νζφλεο απνθξχπηνπκε/πξνβάινπκε ζηήιεο θαη
νξίδνπκε αξηζκφ άξζξσλ αλά νζφλε.



Απφ ηνπο ζπλδέζκνπο πάλσ αξηζηεξά (ια, Γεκνζηεπκέλα, Πξνζρέδηα
θιπ.) νξίδνπκε πξνβνιή θαηά θαηάζηαζε. Ζ πξνεπηινγή είλαη λα
πξνβάιινληαη φια ηα άξζξα.



Απφ ηα δχν εηθνλίδηα πάλσ δεμηά νξίδνπκε πξνβνιή κε ή ρσξίο
απφζπαζκα.



Γηα πεξαηηέξσ θηιηξάξηζκα, δηαιέγνπκε άξζξα κφλν κίαο νξηζκέλεο
θαηεγνξίαο ή ελφο νξηζκέλνπ κήλα ρξεζηκνπνηψληαο ην κελνχ πάλσ
αξηζηεξά. Γίλεηαη επίζεο λα θηιηξάξνπκε ηε ιίζηα θάλνληαο θιηθ ζην φλνκα
ελφο ζπληάθηε, κίαο θαηεγνξίαο ή κίαο εηηθέηαο.
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Μεηαθέξνληαο ην πνληίθη πάλσ απφ κηα ζηήιε ζηνλ πίλαθα άξζξσλ, ζα δνχκε
ζπλδέζκνπο ελεξγεηψλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν. Μπνξνχκε λα εθηειέζνπκε ηηο
αθφινπζεο ελέξγεηεο:


Δπεμεξγαζία. Μεηαβαίλνπκε ζηελ νζφλε επεμεξγαζίαο ηνπ άξζξνπ. Σν θιηθ
ζηνλ ηίηιν ηνπ άξζξνπ έρεη ην ίδην απνηέιεζκα.



Σαρπεπεμεξγαζία. Δπεμεξγαδφκαζηε επηηφπνπ ηα κεηαδεδνκέλα ησλ
άξζξσλ ρσξίο λα πξέπεη λα κεηαβνχκε ζε άιιε νζφλε.

Ο Κάδνο αλαθχθισζεο αθαηξεί ηα άξζξα απφ ηελ ιίζηα θαη ηα ηνπνζεηεί ζηα
δηεγξακκέλα, απφ ηνλ νπνίν κπνξνχκε λα ηα δηαγξάςνπκε κφληκα.
Ζ Πξνεπηζθφπεζε ζα καο παξνπζηάζεη πψο ζα εκθαλίδεηαη έλα πξφρεηξν
άξζξν φηαλ απηφ δεκνζηεπηεί. Ζ Παξνπζίαζε ζα καο κεηαθέξεη ζηνλ ηζηφηνπφ
καο ψζηε λα δνχκε ην ίδην ην άξζξν. Αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε δεκνζίεπζεο ηνπ
άξζξνπ ζα είλαη δηαζέζηκν είηε ην έλα είηε ην άιιν.
Μπνξνχκε επίζεο λα επεμεξγαζηνχκε ή λα κεηαθηλήζνπκε ζηα δηεγξακκέλα
πνιιά

άξζξα

ηαπηφρξνλα.

Δπηιέγνπκε

ηα

άξζξα

πνπ

επηζπκνχκε

ρξεζηκνπνηψληαο ηα αληίζηνηρα checkbox θη έπεηηα επηιέγνπκε ηελ Δλέξγεηα πνπ
ζέινπκε λα ηνπο εθαξκφζνπκε απφ ην κελνχ επηινγψλ Μαδηθέο Δλέξγεηεο θαη
παηάκε Δθαξκνγή.
ηαλ ρξεζηκνπνηνχκε ηε Μαδηθή επεμεξγαζία, κπνξνχκε λα αιιάμεηε ηα
κεηαδεδνκέλα (θαηεγνξίεο, ζπληάθηεο θιπ.) γηα φια ηα επηιεγκέλα άξζξα
κνλνκηάο. Γηα λα αθαηξέζνπκε έλα άξζξν απφ ηελ νκάδα, απιά παηάκε ζην x
δίπια ζηνλ ηίηιν ηνπ ζηελ πεξηνρή Μαδηθή επεμεξγαζία πνπ εκθαλίδεηαη.
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2.2. Πξνζζήθε Άξζξνπ

Δηθόλα 2.2: Πξνζζήθε άξζξνπ
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Δθηφο απφ ην πεδίν ηνπ ηίηινπ θαη ηνλ θεηκελνγξάθν, πνπ δελ κεηαθηλνχληαη,
γίλεηαη λα δηαξξπζκίζνπκε ηελ νζφλε ζέξλνληαο ηηο κνλάδεο ζηε ζέζε πνπ
πξνηηκάκε. Γίλεηαη επίζεο λα ειαρηζηνπνηνχκε/επαλαθέξνπκε κνλάδεο θάλνληαο
θιηθ ζηνλ ηίηιν ηνπο. Απφ ηηο Δπηινγέο νζφλεο νξίδνπκε πνηεο κνλάδεο ζα
εκθαλίδνληαη θαη επηιέγνπκε κνλφζηειε ή δίζηειε δηαξξχζκηζε.


Σίηινο. Πιεθηξνινγνχκε ηνλ ηίηιν ηνπ άξζξνπ καο. Μφιηο νξίζνπκε ηίηιν
ζα εκθαληζηεί απφ θάησ θαη ν ππεξζχλδεζκνο ηνπ άξζξνπ, ηνλ νπνίν
γίλεηαη λα επεμεξγαζηνχκε.



Δπεμεξγαζηήο άξζξνπ - Δηζάγνπκε ην θείκελν γηα ην άξζξν ζαο.
Τπάξρνπλ δχν θαηαζηάζεηο γηα επεμεξγαζία: Κεηκελνγξάθνο θαη Κείκελν
(HTML). Δπηιέγνπκε ηελ θαηάζηαζε θάλνληαο θιηθ ζηελ αληίζηνηρε
θαξηέια.

H

ιεηηνπξγία

θεηκελνγξάθνπ

καο

δίλεη

έλα

πξφγξακκα

επεμεξγαζίαο

WYSIWYG. Κάλνπκε θιηθ ζην ηειεπηαίν εηθνλίδην ζηε ζεηξά γηα λα αλνίμνπκε κηα
δεχηεξε ζεηξά ησλ ειέγρσλ.
Ζ θαηάζηαζε Κείκελν καο επηηξέπεη λα εηζάγνπκε ζε HTML καδί κε ην θείκελν
καο. Οη δηαθνπέο ζηηο γξακκέο ζα κεηαηξαπνχλ απηφκαηα ζε παξαγξάθνπο.
Μπνξνχκε λα εηζάγνπκε αξρεία πνιπκέζσλ θάλνληαο θιηθ ζηα εηθνλίδηα πάλσ
απφ ηνλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο. Μπνξνχκε λα
ζηνηρίζνπκε ή λα επεμεξγαζηνχκε ην κελνχ εξγαιείσλ ζηελ θαηάζηαζε Visual.
Μπνξνχκε λα ελεξγνπνηήζνπκε ηελ Λεηηνπξγία Αλαπφζπαζηεο Γξαθήο
ρξεζηκνπνηψληαο ην εηθνλίδην δεμηά. Ζ δπλαηφηεηα απηή δελ είλαη δηαζέζηκε ζε
παιηφηεξνπο πινεγνχο ή ζπζθεπέο κε κηθξέο νζφλεο, θαη απαηηεί ν δηνξζσηήο
πιήξνπο νζφλεο λα είλαη ελεξγνπνηεκέλνο ζηηο επηινγέο νζφλεο.
Μπνξνχκε λα αλεβάζνπκε θαη λα εηζάγνπκε πνιπκέζα (εηθφλεο, αξρεία ήρνπ,
έγγξαθα θιπ) θάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί Πξνζζήθε Πνιπκέζσλ. Μπνξνχκε λα
επηιέμνπκε θάπνην απφ ηηο εηθφλεο ή ηα αξρεία πνπ βξίζθνληαη ήδε αλεβαζκέλα
ζηε Βηβιηνζήθε Πνιπκέζσλ ή λα αλεβάζνπκε λέα πνιπκέζα, ηα νπνία λα
εηζάγνπκε ζην άξζξν ή ηε ζειίδα καο. Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε κηα ζπιινγή
εηθφλσλ, επηιέγνπκε ηηο εηθφλεο πνπ επηζπκνχκε θαη θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί
―Γεκηνπξγία λέαο ζπιινγήο‖.
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Μπνξνχκε επίζεο λα εηζάγνπκε πνιπκέζα απφ πνιιά δεκνθηιή websites φπσο
ηνπ Twitter, YouTube, Flickr κεηαμχ άιισλ, αληηγξάθνληαο ηελ δηεχζπλζε URL ζε
κηα γξακκή ζην πεξηερφκελν ηνπ άξζξνπ / ζειίδαο καο.
Γηάθνξα θνπηηά ζε απηή ηελ νζφλε πεξηέρνπλ ξπζκίζεηο γηα ην πψο λα
δεκνζηεχζνπκε ην πεξηερφκελφ καο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ:


Γεκνζίεπζε – Μπνξνχκε λα θαζνξίζνπκε ηηο ξπζκίζεηο ηεο δεκνζίεπζεο
άξζξσλ ζην θνπηί Γεκνζίεπζε. Γηα ηελ Καηάζηαζε, ηελ Οξαηφηεηα θαη ηε
Γεκνζίεπζε (ακέζσο) θάλνπκε θιηθ ζην ζχλδεζκν Δπεμεξγαζία γηα λα
εκθαλίζνπκε φιεο ηηο ξπζκίζεηο. Ζ Οξαηφηεηα ζπκπεξηιακβάλεη επηινγέο
γηα πξνζηαζία ηνπ άξζξνπ καο κε θσδηθφ ή γηα κφληκε εκθάληζή ηνπ ζηελ
θνξπθή ηεο ιίζηαο ησλ πξφζθαησλ άξζξσλ καο. Ζ Γεκνζίεπζε (ακέζσο)
καο επηηξέπεη λα πξνζδηνξίζνπκε κηα κειινληηθή ρξνληθή εκεξνκελία σο
εκεξνκελία

δεκνζίεπζεο

ηνπ

άξζξνπ

καο,

έηζη

ψζηε

λα

πξνγξακκαηίζνπκε ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζε κηα κειινληηθή ζηηγκή ή λα ηελ
ζέζνπκε ζε θάπνηα ζηηγκή ζην παξειζφλ.


Μνξθή – Μπνξνχκε λα νξίζνπκε πψο ζα εκθαλίδεη ην ζέκα καο έλα
ζπγθεθξηκέλν άξζξν. Τπάξρνπλ 10 δηαθνξεηηθέο κνξθέο απφ ηηο νπνίεο
κπνξνχκε λα επηιέμνπκε.



Υαξαθηεξηζηηθή εηθφλα - Μπνξνχκε λα ζπλδέζνπκε κία εηθφλα ζην άξζξν
καο δίρσο λα ηελ εηζάγνπκε κέζα ζην θείκελν ηεο. Απηφ είλαη ρξήζηκν κφλν
αλ ην ζέκα καο ππνζηεξίδεη ηελ ρξήζε ραξαθηεξηζηηθήο εηθφλαο σο
εηθνλίδην ηνπ άξζξνπ ζηελ αξρηθή ζειίδα, σο πξνζαξκνζκέλε θεθαιίδα
θ.α.



πδήηεζε. Γίλεηαη λα ελεξγνπνηήζνπκε/απελεξγνπνηήζνπκε ηα ζρφιηα θαη
ηα πηλγθ θαη, αλ ην άξζξν έρεη ζρφιηα, λα ηα δνχκε θαη λα ηα ζπληνλίζνπκε
απφ εδψ.
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2.3. Καηεγνξίεο

Δηθόλα 2.3: Καηεγνξίεο

Μπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο θαηεγνξίεο γηα λα πξνζδηνξίζνπκε
πεξηνρέο ηνπ ηζηνηφπνπ καο θαη λα νκαδνπνηήζνπκε ζπζρεηηδφκελα άξζξα. Ζ
πξνεπηιεγκέλε θαηεγνξία νλνκάδεηαη ―Γεληθά‖ κέρξη λα ηεο αιιάμνπκε φλνκα ζηηο
Ρπζκίζεηο πγγξαθήο.
Πνηα είλαη ε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο θαηεγνξίεο θαη ηηο εηηθέηεο. πλήζσο νη
εηηθέηεο είλαη πεξηγξαθηθέο ιέμεηο θιεηδηά πνπ θσδηθνπνηνχλ ηελ πιεξνθνξία πνπ
πεξηέρεηαη ζην εθάζηνηε άξζξν ζαο (νλφκαηα, πεξηγξαθέο, θιπ), νη νπνίεο
ελδέρεηαη λα εκθαλίδνληαη επαλαιακβαλφκελα κέζα ζε έλα άξζξν. Οη θαηεγνξίεο,
απφ ηελ άιιε, είλαη πξνδηαγεγξακκέλεο απφ εκάο ψζηε λα νκαδνπνηνχλ ηα
άξζξα ζε γεληθφηεξν επίπεδν. Αλ θαληαζηνχκε ηνλ ηζηφηνπφ ζαο ζαλ έλα βηβιίν
νη θαηεγνξίεο είλαη θάηη ζαλ ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ θαη νη εηηθέηεο θάηη ζαλ ηνλ
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θαηάινγν ησλ φξσλ πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ.
Πξνζζέηνληαο κηα λέα θαηεγνξία ζε απηή ηελ νζφλε, ζα ηελ βάινπκε ζηα
αθφινπζα πεδία:


λνκα. Σν φλνκα κε ην νπνίν εκθαλίδεηαη ε εηηθέηα ζηνλ ηζηφηνπν καο.



χληνκν φλνκα - Σν ―ζχληνκν φλνκα‖ είλαη κηα εθδνρή ηνπ ηίηινπ
θαηάιιειε/θηιηθή γηα δηεπζχλζεηο (URL). πλήζσο είλαη γξακκέλν κε κηθξά
γξάκκαηα θαη πεξηέρεη κφλν γξάκκαηα, αξηζκνχο θαη παχιεο.



Γνλέαο. ε αληίζεζε κε ηηο εηηθέηεο, νη θαηεγνξίεο δηαηάζζνληαη θαη
ηεξαξρηθά.



Πεξηγξαθή. Ζ πεξηγξαθή δελ πξνβάιιεηαη απφ πξνεπηινγήο. Κάπνηα
ζέκαηα, σζηφζν, ηελ δείρλνπλ.

Απφ ηηο Δπηινγέο νζφλεο γίλεηαη λα νξίζνπκε πφζα ζηνηρεία ζα πξνβάιινληαη
αλά νζφλε θαη επίζεο πνηεο ζηήιεο ζα πξνβάιινληαη ζηνλ πίλαθα.
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2.4. Δηηθέηεο

Δηθόλα 2.4: Δηηθέηεο

Μέζσ ησλ εηηθεηψλ γίλεηαη λα νξίζνπκε φξνπο-θιεηδηά γηα άξζξα καο. Αληίζεηα
πξνο ηηο θαηεγνξίεο, νη εηηθέηεο δελ έρνπλ ηεξαξρία.
Γηα λα πξνζζέζνπκε κηα λέα εηηθέηα, ζπκπιεξψλνπκε ηα εμήο πεδία


λνκα. Σν φλνκα κε ην νπνίν εκθαλίδεηαη ε εηηθέηα ζηνλ ηζηφηνπν καο.



χληνκν φλνκα - Σν ―ζχληνκν φλνκα‖ είλαη κηα εθδνρή ηνπ ηίηινπ
θαηάιιειε/θηιηθή γηα δηεπζχλζεηο (URL). πλήζσο είλαη γξακκέλν κε κηθξά
γξάκκαηα θαη πεξηέρεη κφλν γξάκκαηα, αξηζκνχο θαη παχιεο.



Πεξηγξαθή. Ζ πεξηγξαθή δελ πξνβάιιεηαη απφ πξνεπηινγήο. Κάπνηα
ζέκαηα, σζηφζν, ηελ δείρλνπλ.

Απφ ηηο Δπηινγέο νζφλεο γίλεηαη λα νξίζνπκε πφζα ζηνηρεία ζα πξνβάιινληαη
αλά νζφλε θαη επίζεο πνηεο ζηήιεο ζα πξνβάιινληαη ζηνλ πίλαθα.
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3. Πνιπκέζα
3.1 πιινγή

Δηθόλα 3.1: πιινγή

ηελ πιινγή πνιπκέζσλ βιέπνπκε φια ηα κεηαθνξησκέλα αξρεία, κε ηα πην
πξφζθαηα ζηελ θνξπθή. Απφ ηηο Δπηινγέο πξνβνιήο γίλεηαη λα πξνζαξκφζνπκε
θάπνηα ζηνηρεία ηεο νζφλεο.
Γίλεηαη λα εμεηδηθεχζνπκε ηελ πξνβνιή θαηά ηχπν/θαηάζηαζε απφ ηνπο
ζπλδέζκνπο πάλσ αξηζηεξά. Γίλεηαη επίζεο λα εμεηδηθεχζνπκε θαηά κήλα απφ ην
κελνχ πάλσ απφ ηνλ πίλαθα.
Μπνξνχκε λα πξνβάινπκε ηα πνιπκέζα ζε έλα απιφ νπηηθφ πιέγκα ή ζε κία
ιίζηα κε ζηήιεο. Αιιάδνπκε κεηαμχ απηψλ ησλ πξνβνιψλ ρξεζηκνπνηψληαο ηα
εηθνλίδηα πάλσ αξηζηεξά ζηα πνιπκέζα.
Σνπνζεηνχκε ηνλ θέξζνξα πάλσ ζε έλα αξρείν γηα λα δνχκε ηηο δηαζέζηκεο
ελέξγεηεο:

Δπεμεξγαζία,

Γηαγξαθή

κφληκα

θαη

Πξνβνιή.

Ο

ζχλδεζκνο

Δπεμεξγαζία νδεγεί ζηελ νζφλε επεμεξγαζίαο ησλ κεηαδεδνκέλσλ ηνπ αξρείνπ.
Ζ Γηαγξαθή κφληκα δηαγξάθεη ην αξρείν απφ ηε ζπιινγή πνιπκέζσλ (θαη
ζπλεπαθφινπζα απ‘ φια ηα άξζξα ζηα νπνία είλαη ζπλεκκέλν). Ζ Πξνβνιή καο
νδεγεί ζηε ζειίδα ηνπ αξρείνπ φπσο πξνβάιιεηαη ζηνλ ηζηνρψξν καο.
ηε ζηήιε πλεκκέλν βιέπνπκε αλ ην αξρείν έρεη ζπλαθζεί ζε άξζξν. Αλ δελ
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έρεη

ζπλαθζεί,

παηάκε

Δπηζχλαςε

θαη

επηιέγνπκε

έλα

άξζξν

λα

ην

επηζπλάςνπκε.
3.2. Μεηαθόξηωζε πνιπκέζωλ

Δηθόλα 3.2: Μεηαθφξησζε πνιπκέζσλ

Δδψ κπνξνχκε λα αλεβάζνπκε αξρεία πνιπκέζσλ ρσξίο λα έρνπκε
δεκηνπξγήζεη έλα άξζξν πξψηα. Απηφ καο επηηξέπεη λα αλεβάδνπκε αξρεία γηα λα
ηα ρξεζηκνπνηήζνπκε αξγφηεξα ζε άξζξα θαη ζειίδεο ή γηα λα θηηάμνπκε έλα
ζχλδεζκν ηζηνχ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν αξρείν, ηνλ νπνίν κπνξνχκε λα
κνηξαζηνχκε. Τπάξρνπλ ηξεηο επηινγέο γηα αλέβαζκα αξρείσλ:


Κάλνπκε ―drag and drop‖ ηα αξρεία καο ζηελ παξαθάησ πεξηνρή.
Δπηηξέπνληαη πνιιαπιά αξρεία.



Κάλνληαο θιηθ ζην «Δπηιέμηε αξρεία» αλνίγεη έλα παξάζπξν πινήγεζεο
εκθαλίδνληαο ηα αξρείν ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο. Δπηιέγνληαο
«Άλνηγκα» θαη κεηά θάλνληαο θιηθ ζην αξρείν πνπ ζέινπκε ελεξγνπνηείηαη ε
κπάξα πξνφδνπ ζηελ νζφλε κεηαθφξησζεο.



Δπαλαθνξά ζηνλ κεηαθνξησηή πεξηεγεηή θάλνληαο θιηθ ζην παξαθείκελν
ζχλδεζκν απφ ην πιαίζην ―drag and drop‖.
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4. ειίδεο
4.1 Όιεο νη ειίδεο

Δηθόλα 4.1: ειίδεο

Οη ειίδεο είλαη παξφκνηεο κε ηα Άξζξα θαηά ην φηη έρνπλ ηίηιν, θείκελν θαη
κεηαδεδνκέλα. Γηαθέξνπλ θαηά ην φηη δελ νξγαλψλνληαη ή πξνβάιινληαη
ρξνλνινγηθά θαη ην φηη δελ έρνπλ θαηεγνξίεο ή εηηθέηεο. Αληίζεηα, νη ειίδεο
νξγαλψλνληαη θαη πξνβάιινληαη ηεξαξρηθά. Έηζη, κία ζειίδα γίλεηαη λα έρεη
ππνζειίδεο ή λα είλαη ππνζειίδα κηα γνληθήο ζειίδαο. Απηή ε ηεξαξρηθή δηάηαμε
καο επηηξέπεη λα νξγαλψλνπκε νκάδεο ζειίδσλ.
Ζ δηαρείξηζε ζειίδσλ είλαη παξφκνηα κε ηε δηαρείξηζε άξζξσλ, ε δε νζφλε
δηαρείξηζεο πξνζαξκφδεηαη παξφκνηα.
Παξφκνηεο είλαη επίζεο νη δηαζέζηκεο ελέξγεηεο. Μεηαμχ άιισλ, γίλεηαη λα
εμεηδηθεχζνπκε ηελ πξνβνιή κέζσ θίιηξσλ, λα επεμεξγαζηνχκε κηα ζειίδα
αηνκηθά κέζσ ησλ ελεξγεηψλ πνπ πξνβάιινληαη φηαλ ηνπνζεηνχκε ην
θαηαδεηθηηθφ ζηε γξακκή ηεο θαη λα επεμεξγαζηνχκε πνιιέο ζειίδεο καδηθά κέζσ
ηνπ εηδηθνχ κελνχ.
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4.2. Νέα ζειίδα

Δηθόλα 4.2: Νέα ειίδα

Οη ειίδεο έρνπλ ηίηιν, θείκελν θαη κεηαδεδνκέλα φπσο ηα Άξζξα, αιιά
δηαθέξνπλ απφ ηα Άξζξα θαηά ην φηη δελ νξγαλψλνληαη ρξνλνινγηθά θαη δελ
έρνπλ εηηθέηεο θαη θαηεγνξίεο. Αληίζεηα, νη ειίδεο νξγαλψλνληαη ηεξαξρηθά.
Γηα λα νξίζνπκε ηεξαξρία κεηαμχ ζειίδσλ, απιά νξίδνπκε κία ζειίδα σο Γνλέα
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κίαο ή πεξηζζφηεξσλ άιισλ ζειίδσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ γίλεηαη λα θηηάμνπκε
νκάδεο ζειίδσλ θαηά ζέκα θιπ.
Ζ δεκηνπξγία κηαο ειίδαο κνηάδεη πνιχ κε ηε δεκηνπξγία ελφο Άξζξνπ θαη ε
νζφλε ηεο κπνξεί λα παξακεηξνπνηεζεί κε πνιχ παξφκνην ηξφπν, θάλνληαο drag
and drop ή αλνίγνληαο θαη θιείλνληαο θνπηηά πεξηερνκέλνπ απφ ηελ θαξηέια
Δπηινγέο Οζφλεο. Απηή ε νζφλε δηαζέηεη επίζεο θαη ηελ θαηάζηαζε ζπγγξαθήο
ρσξίο απνζπάζεηο ηφζν ζηνλ Απιφ φζν θαη ζηνλ Πινχζην Κεηκελνγξάθν, κέζσ
ησλ θνπκπηψλ Πιήξνπο Οζφλεο. Ο επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ ηεο ειίδαο
ζπκπεξηθέξεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο θαη απηφο ηνπ άξζξνπ, αλ θαη ππάξρνπλ
κεξηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ αθνξνχλ εηδηθά ηηο ζην θνπηί κε ηηο Παξακέηξνπο ειίδαο.
Μπνξνχκε λα αλεβάζνπκε θαη λα εηζάγνπκε πνιπκέζα (εηθφλεο, αξρεία ήρνπ,
έγγξαθα θιπ) θάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί Πξνζζήθε Πνιπκέζσλ. Μπνξνχκε λα
επηιέμνπκε θάπνην απφ ηηο εηθφλεο ή ηα αξρεία πνπ βξίζθνληαη ήδε αλεβαζκέλα
ζηε Βηβιηνζήθε Πνιπκέζσλ ή λα αλεβάζνπκε λέα πνιπκέζα, ηα νπνία λα
εηζάγνπκε ζην άξζξν ή ηε ζειίδα ζαο. Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε κηα ζπιινγή
εηθφλσλ, επηιέγνπκε ηηο εηθφλεο πνπ επηζπκνχκε θαη θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί
―Γεκηνπξγία λέαο ζπιινγήο‖.


Γνλέαο:
Αλ ζέινπκε, γίλεηαη λα νξγαλψλνπκε ηηο ζειίδεο καο θαη ηεξαξρηθά. Π.ρ.,
λα έρνπκε κηα ζειίδα «Πεξί» ε νπνία ζα έρεη ηηο ππνζειίδεο «Βηνγξαθηθφ»
θαη «Οηθνγέλεηα». Μηα ππνζειίδα γίλεηαη λα έρνπλ θη απηή πεξαηηέξσ
ππνζειίδεο θαη νχησ θαζεμήο. (Σν WordPress ππνζηεξίδεη απεξηφξηζην
βάζνο ηεξαξρίαο ζειίδσλ.)



Πξφηππν:
Μεξηθά ζέκαηα δηαζέηνπλ εμαηνκηθεπκέλα πξφηππα, ηα νπνία κπνξνχκε
λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζε ζπγθεθξηκέλεο ζειίδεο πνπ έρνπλ αλάγθε απφ
επηπιένλ ηδηφηεηεο παξνπζίαζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα ηα δνχκε ζε
απηφ ην κελνχ επηινγψλ.



εηξά:
Οη ειίδεο ζπλήζσο πξνβάιινληαη ζε αιθαβεηηθή ζεηξά. Αλ ζέινπκε, ε
ζεηξά ηξνπνπνηείηαη νξίδνληαο έλαλ αξηζκφ (1 γηα ηελ πξψηε, 2 γηα ηε
δεχηεξε θιπ.) ζην πεδίν απηφ.
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5. ρόιηα

Δηθόλα 5.1: ρφιηα

Μπνξνχκε λα δηαρεηξηζηνχκε ηα ζρφιηα πνπ ππνβάιινληαη ζηνλ ηζηφηνπφ καο
κε ηξφπν παξφκνην ηεο δηαρείξηζεο άξζξσλ. Ζ ζειίδα δηαρείξηζεο είλαη
πξνζαξκφζηκε φπσο θαη νη ππφινηπεο δηαρεηξηζηηθέο, ηα δε ζρφιηα κπνξνχκε λα
ηα επεμεξγαζηνχκε είηε νκαδηθά, απφ ην εηδηθφ κελνχ, είηε κεκνλσκέλα,
θέξλνληαο ηνλ δείθηε ηνπ πνληηθηνχ πάλσ ζην ζψκα ηνπο θαη επηιέγνληαο ηελ
ελέξγεηα πνπ επηζπκνχκε, απφ απηέο πνπ ζα εκθαληζηνχλ θάησ απφ απηφ.
Μηα θφθθηλε κπάξα ζηα αξηζηεξά ζεκαίλεη φηη ην ζρφιην πεξηκέλεη λα ην
επηζεσξήζνπκε.
ηελ ζηήιε «πληάθηεο», εθηφο απφ ην φλνκα, ηελ ει. δηεχζπλζε θαη ηε
δηεχζπλζε ηζηνινγίνπ, βιέπνπκε επίζεο ηελ δηεχζπλζε IP ηνπ ζπληάθηε. Κάλνπκε
θιηθ ζηελ δηεχζπλζε IP γηα λα δνχκε φια ηα ζρφιηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί απφ ηελ
IP απηή.
ηελ ζηήιε «ρφιην», πάλσ-πάλσ βιέπνπκε πφηε ππνβιήζεθε ην ζρφιην.

102
Βάϊοσ Γκουςπουντινοφδησ - Ιωάννησ Γοφλασ

Συςτήματα Διαχείριςησ Περιεχομζνου Ανοιχτοφ Κώδικα ςτο Διαδίκτυο
Μια μελζτη περίπτωςησ με το WordPress

Κάλνπκε θιηθ ζηελ εκεξνκελία θαη ψξα γηα λα κεηαθεξζνχκε ζην ζρφιην φπσο
εκθαλίδεηαη ζηνλ ηζηνρψξν καο. Πεγαίλνπκε ηνλ θέξζνξα πάλσ ζην ζψκα ηνπ
ζρνιίνπ γηα λα δνχκε φιεο ηηο ζπλαθείο ελέξγεηεο: έγθξηζε, απάληεζε (θαη
ζπλεπαθφινπζα έγθξηζε), απνέγθξηζε, επεμεξγαζία, ηαρππεμεξγαζία, ζήκαλζε
θαη δηαγξαθή.
Ζ ζηήιε «ε απάληεζε ζην» έρεη ηξία κέξε. Πάλσ είλαη ν ηίηινο ηνπ άξζξνπ ζην
νπνίν έγηλε ην ζρφιην. Κάλνπκε θιηθ ζηνλ ηίηιν γηα λα δνχκε ην άξζξν ζηνλ
επεμεξγαζηή θεηκέλνπ. Ο ζχλδεζκνο Πξνβνιή νδεγεί ζην άξζξν φπσο
εκθαλίδεηαη ζηνλ ηζηφηνπν καο. Σν ζπλλεθάθη κε ηνλ αξηζκφ δείρλεη πφζα
εγθεθξηκέλα ζρφιηα έρεη ην άξζξν. Αλ ην ζπλλεθάθη είλαη γθξίδν, ηφηε φια ηα
ζρφιηα έρνπλ εγθξηζεί. Αλ είλαη κπιε, εθθξεκνχλ ζρφιηα. Κάλνπκε θιηθ ζην
ζπλλεθάθη γηα λα δνχκε φια ηα ζρφιηα ηνπ άξζξνπ.
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6. Δκθάληζε
6.1 Θέκαηα

Δηθόλα 6.1: Θέκαηα

Απηή ε νζφλε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηαρεηξηδφκαζηε ηα εγθαηεζηεκέλα ζέκαηά
καο. Πέξα απφ ηα έηνηκα ζέκαηα πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ
WordPress καο, ππάξρνπλ ζέκαηα πνπ ζρεδηάδνληαη θαη αλαπηχζζνληαη απφ
άιινπο.
Απφ ηελ νζφλε απηή κπνξνχκε λα θάλνπκε ηηο εμήο ελέξγεηεο:


Φέξλνπκε ην πνληίθη γηα λα δνχκε ηα πιήθηξα Δλεξγνπνίεζε θαη
Εσληαλή Πξνεπηζθφπηζε.



Κιηθ ζην ζέκα γηα λα δνχκε ην φλνκα ηνπ, έθδνζε, δεκηνπξγφ,
πεξηγξαθή, εηηθέηεο θαη ηνλ ζχλδεζκν δηαγξαθήο
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Παηάκε

Παξακεηξνπνίεζε

γηα

ην

ηξέρνλ

ζέκα

ή

Εσληαλή

Πξνεπηζθφπεζε γηα νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα γηα λα δνχκε κηα δσληαλή
πξνεπηζθφπεζε.
Σν ηξέρνλ ζέκα εκθαλίδεηαη πξνβεβιεκέλν σο ην πξψην ζέκα.
Γηα λα δνχκε πεξηζζφηεξα ζέκαηα θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί ―Πξνζζήθε Νένπ‖
θαη ζα κπνξέζνπκε λα αλαδεηήζνπκε θαη λα επηιέμνπκε κέζα απφ ηα ζέκαηα ηνπ
Απνζεηεξίνπ Θεκάησλ ηνπ WordPress.org. Σα ζέκαηα ηνπ Απνζεηεξίνπ Θεκάησλ
ηνπ WordPress.org είλαη ζρεδηαζκέλα θα πινπνηεκέλα απφ ηξίηνπο θαη είλαη
ζπκβαηά κε ηελ άδεηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ίδην ην WordPress. Φπζηθά, είλαη θαη
απηά δσξεάλ.
Πεξλάκε ην πνληίθη πάλσ απφ νπνηνδήπνηε απφ ηα ζέκαηα θαη παηάκε ην
θνπκπί Εσληαλή Πξνεπηζθφπεζε γηα λα δνχκε κηα δσληαλή πξνεπηζθφπεζε
απηνχ ηνπ ζέκαηνο θαη λα αιιάμνπκε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ ζέκαηνο ζε κηα μερσξηζηή
απεηθφληζε πιήξνπο νζφλεο. Μπνξνχκε επίζεο λα βξνχκε ην θνπκπί Εσληαλή
Πξνεπηζθφπεζε θαη ζην ηέινο ηεο νζφλεο κε ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ζέκαηνο. Με
απηφ ηνλ

ηξφπν

κπνξνχκε λα θάλνπκε

πξνεπηζθφπεζε

αιιά

θαη λα

παξακεηξνπνηήζνπκε θάζε εγθαηεζηεκέλν ζέκα.
Σν ζέκα πνπ θάλνπκε πξνεπηζθφπεζε είλαη πιήξσο δηαδξαζηηθφ —
Πινεγνχκαζηε ζε δηάθνξεο ζειίδεο ψζηε λα δνχκε πψο ην ζέκα παξνπζηάδεη
άξζξα, αξρεία άξζξσλ θαη άιια πξφηππα ζειίδσλ. Οη ξπζκίζεηο κπνξεί λα
πνηθίιινπλ αλάινγα κε ην ηη πξνζθέξεη ην εθάζηνηε ζέκα πνπ θάλνπκε
πξνεπηζθφπεζε. Γηα λα γίλνπλ νη λέεο ξπζκίζεηο απνδεθηέο θαη λα ελεξγνπνηεζεί
ην ζέκα κε κηα θίλεζε παηάκε ην θνπκπί Απνζήθεπζε & Δλεξγνπνίεζε πάλσ απφ
ην κελνχ.
ηαλ

θάλνπκε

πξνεπηζθφπεζε

ζε

κηθξφηεξεο

νζφλεο

κπνξνχκε

λα

ρξεζηκνπνηήζνπκε ην εηθνλίδην ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ κελνχ ζηα αξηζηεξά. Με
απηφ ηνλ ηξφπν ζα ειαρηζηνπνηήζνπκε αθήλνληαο πεξηζζφηεξν ρψξν γηα ηελ
πξνεπηζθφπεζε ηνπ ζέκαηνο. Γηα λα επαλαθέξνπκε ην κελνχ παηάκε ην εηθνλίδην
ειαρηζηνπνίεζεο αθφκε κία θνξά.
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6.2. Μνλάδεο

106
Βάϊοσ Γκουςπουντινοφδησ - Ιωάννησ Γοφλασ

Συςτήματα Διαχείριςησ Περιεχομζνου Ανοιχτοφ Κώδικα ςτο Διαδίκτυο
Μια μελζτη περίπτωςησ με το WordPress

107
Βάϊοσ Γκουςπουντινοφδησ - Ιωάννησ Γοφλασ

Συςτήματα Διαχείριςησ Περιεχομζνου Ανοιχτοφ Κώδικα ςτο Διαδίκτυο
Μια μελζτη περίπτωςησ με το WordPress
Δηθόλα 6.2: Μνλάδεο

Οη κνλάδεο είλαη κηθξά αλεμάξηεηα ηκήκαηα πεξηερνκέλνπ πνπ κπνξνχλ λα
ηνπνζεηεζνχλ ζε νπνηαδήπνηε πεξηνρή γηα widgets ππνζηεξίδεη ην ζέκα καο
(απηέο νη πεξηνρέο νλνκάδνληαη sidebars). Γηα λα βάινπκε widgets ζηηο sidebar
καο πξέπεη λα ηα ζχξνπκε ηξαβψληαο ηα απφ ηελ κπάξα κε ηνλ ηίηιν ηνπο κέζα
ζηελ επηζπκεηή πεξηνρή. Αξρηθά κφλν ε πξψηε κνλάδα είλαη αλνηρηή. Γηα λα
βάινπκε widgets θαη ζε άιια πάλει θάλνπκε θιηθ ζηε κπάξα κε ηνλ ηίηιν ηεο θάζε
κηαο.
ηηο Γηαζέζηκεο κνλάδεο βιέπνπκε φιεο ηηο κνλάδεο πνπ γίλεηαη λα
ρξεζηκνπνηήζνπκε. Μφιηο ζχξνπκε κηα κνλάδα ζε κηα πεξηνρή κνλάδσλ, ζα
αλνίμεη γηα λα νξίζνπκε ηηο ξπζκίζεηο ηεο. Παηψληαο Απνζήθεπζε ε κνλάδα ζα
εκθαληζηεί ζηνλ ηζηνρψξν καο. Γηα λα αθαηξέζνπκε κηα κνλάδα, πηέδνπκε
Γηαγξαθή.
Αλ ζέινπκε λα αθαηξέζνπκε κηα κνλάδα αιιά λα δηαηεξήζνπκε ηηο ξπζκίζεηο
ηεο γηα ην κέιινλ, ηελ ζχξνπκε ζηηο Αλελεξγέο κνλάδεο. Αξγφηεξα γίλεηαη λα ηελ
πξνζζέζνπκε πάιη απφ εθεί. Ζ δπλαηφηεηα απηή είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε φηαλ
αιιάδνπκε κεηαμχ ζεκάησλ κε δηαθνξεηηθή ππνζηήξημε κνλάδσλ.
Κάζε κία κνλάδα γίλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί πνιιέο θνξέο. Πξναηξεηηθά, γίλεηαη
λα νξίζνπκε ηνλ ηίηιν κε ηνλ νπνίν ζα πξνβάιιεηαη ε κνλάδα ζηνλ ηζηνρψξν καο.
Δλεξγνπνηψληαο ηελ ιεηηνπξγία πξφζβαζεο, απφ ηηο επηινγέο νζφλεο, καο
αθήλεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ πξνζζήθε θαη επεμεξγαζία ησλ θνπκπηψλ αληί
γηα ηελ ―drag and drop‖.
Πνιιά ζέκαηα εκθαλίδνπλ πξνεπηιεγκέλα πξφζζεηα ηα νπνία δελ εκθαλίδνληαη
απηφκαηα ζηε δηαρείξηζε ηεο πιεπξηθήο ζηήιεο. Αθφηνπ θάλνπκε ηελ πξψηε
αιιαγή ζηα πξφζζεηα καο κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε εθ λένπ ηα πξφζζεηα
πξνζζέηνληάο ηα απφ ηελ πεξηνρή ησλ Γηαζέζηκσλ Πξνζζέησλ.
ηαλ αιιάδνπκε ζέκαηα, ζπρλά ππάξρεη δηαθνξά ζηνλ αξηζκφ θαη ηε δηάηαμε
ησλ πεξηνρψλ κνλάδσλ θαη απηή ε δηαθνξά πξνθαιεί κηθξνπξνβιήκαηα
ζπκβαηφηεηαο αλάκεζα ζηα ζέκαηα. Αλ αιιάμακε ζέκα θαη βιέπνπκε φηη ιείπνπλ
κνλάδεο, θαηεβαίλνπκε κέρξη ην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο απηήο, ζηελ πεξηνρή
Αλελεξγέο Μνλάδεο, φπνπ ζα βξνχκε απνζεθεπκέλεο φιεο καο ηηο ππφινηπεο
κνλάδεο.
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6.3.1 Μελνύ
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Δηθόλα 6.3.1: Μελνχ
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ηελ νζφλε απηή δηαρεηξηδφκαζηε ηα κελνχ πινήγεζεο.
Σα κελνχ κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ ζε ζεκεία πνπ θαζνξίδεη ην ελεξγφ ζαο
ζέκα,

αθφκε

θαη

ζε

πιεπξηθέο

ζηήιεο,

πξνζζέηνληαο

κηα

κνλάδα

―Πξνζαξκνζκέλνπ Μελνχ‖ ζηελ νζφλε ησλ Μνλάδσλ. Αλ ην ζέκα καο δελ
ππνζηεξίδεη ηε δπλαηφηεηα πξνζαξκνζκέλσλ κελνχ (ηα πξνεγθαηεζηεκέλα
ζέκαηα ηα ππνζηεξίδνπλ, Twenty Fifteen θαη Twenty Fourteen). Απφ ηελ νζφλε
απηή γίλεηαη:


Να δεκηνπξγήζνπκε, επεμεξγαζηνχκε θαη λα δηαγξάςνπκε κελνχ



Να πξνζζέζνπκε, νξγαλψζνπκε θαη λα ηξνπνπνηήζνπκε κεκνλσκέλα
ζηνηρεία κελνχ

Σν θνπηί κε ην κελνχ δηαρεξίζεο ηνπ κελνχ ζηελ θνξπθή ηεο νζφλεο
ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ειέγρεη πνηα κελνχ είλαη αλνηθηά ζηνλ επεμεξγαζηή
θεηκέλνπ απφ θάησ.


Γηα λα επεμεξγαζηνχκε έλα ππάξρνλ κελνχ, επηιέγνπκε έλα κελνχ απφ ην
drop-down θαη θάλνπκε θιηθ ζηελ Δπηινγή



Αλ δελ έρνπκε αθφκα δεκηνπξγήζεη κελνχ, Κάλνπκε θιηθ ζηνλ ‗Φηηάμηε έλα
λέν κελνχ‘ ππεξζχλδεζκν γηα λα μεθηλήζνπκε.

Μπνξνχκε λα αλαζέζνπκε ηνπνζεζίεο ζεκάησλ ζε ζπγθεθξηκέλα κελνχ
επηιέγνληαο ηηο επηζπκεηέο ξπζκίζεηο ζην θάησ ηκήκα ηνπ επεμεξγαζηή κελνχ. Γηα
λα αλαζέζνπκε κελνχ ζε φιεο ηηο ηνπνζεζίεο κελνχ κε κηα θίλεζε, πεγαίλνπκε
ζηελ θαξηέια «Γηαρείξηζε Σνπνζεζηψλ» ζηελ θνξπθή ηεο νζφλεο.
Κάζε πξνζαξκνζκέλν κελνχ κπνξεί λα πεξηέρεη ζπλδέζκνπο ζε άιιεο ζειίδεο,
θαηεγνξίεο, άξζξα, ή αθφκε ζε άιινπο ηχπνπο πεξηερνκέλνπ ή εηδηθνχο
ζπλδέζκνπο. Σα κελνχ κε ζπλδέζκνπο πξνζηίζεληαη επηιέγνληαο αληηθείκελα απφ
ηα πηπζζφκελα θνπηηά ζηελ αξηζηεξή ζηήιε απφ θάησ.
Κάλνληαο θιηθ ζην βειάθη ζηα δεμηά ελφο κελνχ ζηνλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ ζα
εκθαλίζνπκε έλα ζχλνιν απφ ζπλήζεηο ξπζκίζεηο. Δπηπξφζζεηεο ξπζκίζεηο, φπσο
ν ζηφρνο ηνπ ζπλδέζκνπ, νη θιάζεηο CSS ηνπ, νη ζπζρεηηζκνί ηνπ ζπλδέζκνπ θαη
ε πεξηγξαθή ηνπ κπνξνχλ λα ελεξγνπνηεζνχλ θαη λα απελεξγνπνηεζνχλ κέζσ
ηεο θαξηέιαο Δπηινγέο Οζφλεο.
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Γηα λα πξνζζέζνπκε έλα ή πεξηζζφηεξα αξρεία ηαπηφρξνλα γίλεηαη λα
επηιέμνπκε ην checkbox δίπια ζε θάζε ζηνηρείν θαη θάλνληαο πξνζζήθε
ηνπ κελνχ.



Γηα λα πξνζζέζνπκε έλα πξνζαξκνζκέλν ππεξζχλδεζκν, παηάκε ην
θνπκπί ζχλδεζκνη , εηζάγνπκε URL θαη Κείκελν ζπλδέζκνπ, θαη παηάκε
Πξνζζήθε ζην κελνχ.



Γίλεηαη λα αλαδηνξγαλψζνπκε ηα κέξε ελφο κελνχ κε ην πιεθηξνιφγην ή
ζέξλνληαο ηα κε ην πνληίθη. Γηα λα κεηαθέξνπκε έλα ζηνηρείν ζε ζέζε
ππνκελνχ ην κεηαθηλνχκε ειαθξά πξνο ηα δεμηά.



Γηα λα δηαγξάςνπκε έλα ζηνηρείν κελνχ, ην αλαπηχζζνπκε ην θαη πηέδνπκε
Γηαγξαθή.

6.3.2. Γηαρείξηζε ηνπνζεζηώλ

Δηθόλα 6.3.2: Γηαρείξηζε ηνπνζεζηψλ

Απηή ε νζφλε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάζεζε ζε global επίπεδν κελνχ ζε
ζεκεία πνπ νξίδνληαη απφ ην ζέκα καο.


Γηα λα αλαζέζνπκε κελνχ ζε κία ή πεξηζζφηεξεο ηνπνζεζίεο ηνπ ζέκαηφο
ζαο, επηιέγνπκε έλα κελνχ απφ ην πηπζζφκελν κελνχ θάζε ηνπνζεζίαο.
ηαλ έρνπκε νινθιεξψζεη, παηάκε Απνζήθεπζε Αιιαγψλ.



Γηα λα επεμεξγαζηνχκε έλα κελνχ πνπ έρεη νξηζζεί ζε θάπνηα ηνπνζεζία
ηνπ ζέκαηνο παηάκε ην δηπιαλφ ζχλδεζκν «Δπεμεξγαζία»



Γηα λα πξνζζέζνπκε έλα λέν κελνχ, ζε αληίζεζε κε ην λα αλαζέζνπκε έλα
ππάξρνλ, θάλνπκε θιηθ ζην ζχλδεζκν «Υξήζε λένπ κελνχ». Σν λέν καο
κελνχ ζα νξηζζεί ζηε ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία ηνπ ζέκαηφο καο.
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6.4 Γηνξζωηήο

Δηθόλα 6.4: Γηνξζσηήο

Μπνξνχκε

λα

ρξεζηκνπνηήζνπκε

ηνλ

δηνξζσηή

ηνπ

ζέκαηνο

γηα

λα

επεμεξγαζηνχκε πξνζσπηθά ηα CSS θαη PHP αξρεία πνπ ζπλζέηνπλ ην ζέκα καο.
Ξεθηλάκε επηιέγνληαο έλα ζέκα πξνο επεμεξγαζία απφ ην αλαδπφκελν κελνχ
θαη θάλνληαο θιηθ ζην Δπηινγή. Μηα ιίζηα ζα εκθαληζηεί κε φια ηα αξρεία ησλ
πξνηχπσλ ηνπ ζέκαηνο. Κάλνληαο κηα θνξά θιηθ ζε νπνηνδήπνηε φλνκα αξρείνπ
ζα καο ην αλνίμεη ζην κεγάιν θνπηί κε ηνλ Δπεμεξγαζηή θεηκέλνπ.
Γηα ηα PHP αξρεία κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην αλαδπφκελν κελνχ
Σεθκεξίσζεο γηα λα επηιέμνπκε απφ κία απφ ηηο ζπλαξηήζεηο πνπ έρνπλ
εληνπηζηεί ζε απηφ ην αξρείν. Ο Δληνπηζκφο καο κεηαθέξεη ζε κηα ηζηνζειίδα
αλαθνξάο κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζπλάξηεζε.
ηαλ είκαζηε έηνηκνη, πηέδνπκε Δλεκέξσζε αξρείνπ.
Ζ αλαβάζκηζε ζε κηα λεφηεξε έθδνζε ηνπ ίδηνπ ζέκαηνο ζα ππεξθαιχςεη ηηο
αιιαγέο πνπ ηπρφλ θάλακε εδψ. Γηα λα ην απνθχγνπκε απηφ ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν
λα δεκηνπξγήζνπκε έλα ζέκα απφγνλν θαιχηεξα.
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7. Πξόζζεηα
7.1 Δγθαηεζηεκέλα Πξόζζεηα

Δηθόλα 7.1: Δγθαηεζηεκέλα πξφζζεηα

Σα πξφζζεηα δηεπξχλνπλ θαη επεθηείλνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ WordPress.
Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ελφο πξνζζέηνπ, ην ελεξγνπνηνχκε/απελεξγνπνηνχκε απφ

114
Βάϊοσ Γκουςπουντινοφδησ - Ιωάννησ Γοφλασ

Συςτήματα Διαχείριςησ Περιεχομζνου Ανοιχτοφ Κώδικα ςτο Διαδίκτυο
Μια μελζτη περίπτωςησ με το WordPress

εδψ.
Μπνξνχκε

λα βξνχκε

ρξεζηκνπνηψληαο

ηε

πεξηζζφηεξα

ιεηηνπξγία

ηνπ

πξφζζεηα

γηα

ηνλ

Πινεγφ/Δγθαηαζηάηε

ηζηφηνπφ καο
Πξνζζέησλ

ή

αλαδεηψληαο απεπζείαο ζην Απνζεηήξην Πξνζζέησλ ηνπ WordPress θαη
εγθαζηζηψληαο λέα πξφζζεηα κε ην ρέξη. Γηα λα εγθαηαζηήζνπκε έλα πξφζζεην κε
ην ρέξη απηφ πνπ ζπλήζσο ρξεηαδφκαζηε είλαη λα θνξηψζνπκε ηα αξρεία ηνπ
πξνζζέηνπ ζηνλ θαηάινγν /wp-content/plugins. Αθνχ γίλεη απηφ κπνξνχκε λα ην
ελεξγνπνηήζνπκε απφ εδψ.
πλήζσο ηα πξφζζεηα ζπλεξγάδνληαη απξνβιεκάηηζηα κε ηνλ ππξήλα ηνπ
WordPress θαη κε άιια πξφζζεηα. Γελ απνθιείεηαη σζηφζν έλα πξφζζεην ή κηα
νξηζκέλε έθδνζε ελφο πξνζζέηνπ λα ζπγθξνχεηαη κε ην WordPress ή κε έλα άιιν
πξφζζεην. Αλ ν ηζηφηνπνο καο αξρίζεη λα ζπκπεξηθέξεηαη παξάμελα, πηζαλφλ
θηαίεη έλα πξφζζεην. Απελεξγνπνηνχκε φια ηα πξφζζεηα θαη έπεηηα δνθηκάδνπκε
λα ηα ελεξγνπνηήζνπκε έλα-έλα κέρξη λα απνκνλψζνπκε ην πξφβιεκα.
Αλ ζπκβεί θάηη κε θάπνην πξφζζεην θαη ράζνπκε ηελ πξφζβαζε ζην WordPress,
δηαγξάθνπκε ή κεηνλνκάδνπκε ην αξρείν ή ηνλ θαηάινγν ηνπ πξνζζέηνπ ζην
E:\HostingSpaces\jpsa\de.daidalos.teipir.gr\wwwroot/wp-content/plugins

θαη

ζα

απελεξγνπνηεζεί απηφκαηα.
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7.2 Πξνζζήθε πξνζζέηωλ

Δηθόλα 7.2: Πξνζζήθε Πξνζζέησλ

Σα

Πξφζζεηα

ζπλδένληαη

κε

ην

WordPress

γηα

λα

επεθηείλνπλ

ηε

ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ κε λέα ζηνηρεία. Σα Πξφζζεηα αλαπηχζζνληαη αλεμάξηεηα
απφ ην θχξην WordPress απφ ρηιηάδεο πξνγξακκαηηζηέο ζε φιν ηνλ θφζκν. ια
ηα πξφζζεηα ηνπ επίζεκνπ Απνζεηεξίνπ Πξνζζέησλ ηνπ WordPress.org είλαη
ζπκβαηά κε ηελ άδεηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ην WordPress. Μπνξνχκε λα βξνχκε λέα
πξφζζεηα πξνο εγθαηάζηαζε αλαδεηψληαο ην Απνζεηήξην απφ απηήλ εδψ ηελ
ελφηεηα ησλ Πξνζζέησλ.
Αλ μέξνπκε ηη ςάρλνπκε ηφηε ε Αλαδήηεζε είλαη απηφ αθξηβψο πνπ
ρξεηαδφκαζηε. Ζ Οζφλε Αλαδήηεζεο έρεη επηινγέο ψζηε λα αλαδεηά ην
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Απνζεηήξην Πξνζζέησλ

ηνπ WordPress.org γηα

έλα

ζπγθεθξηκέλν ξν,

πγγξαθέα ή Δηηθέηα. Μπνξνχκε επίζεο λα αλαδεηήζνπκε ζην απνζεηήξην
επηιέγνληαο δεκνθηιείο εηηθέηεο. Οη εηηθέηεο κε ηνπο πην κεγάινπο ραξαθηήξεο
αληηζηνηρνχλ ζε εηηθέηεο κε πεξηζζφηεξα πξφζζεηα.
Αλ απιά ζέινπκε λα πάξνπκε κηα ηδέα ηνπ ηη είλαη δηαζέζηκν, κπνξνχκε λα
πεξηεγεζνχκε ζηα Πξνηεηλφκελα θαη Γεκνθηιή plugins ρξεζηκνπνηψληαο ηηο
ζπλδέζεηο

ζην επάλσ αξηζηεξφ κέξνο

ηεο

νζφλεο. Σα

ηκήκαηα απηά

ελαιιάζζνληαη ηαθηηθά.
Μπνξνχκε λα δνχκε ηα αγαπεκέλα πξφζζεηα ελφο άιινπ ρξήζηε κέζσ ηνπ
ζπλδέζκνπ

Αγαπεκέλα

ζην

πάλσ

αξηζηεξφ

κέξνο

ηεο

νζφλεο

θαη

πιεθηξνινγψληαο ην φλνκα ρξήζηε ηνπ ζην WordPress.org.
Γηα λα εγθαηαζηήζνπκε έλα πξφζζεην πνπ κεηαθνξηψζακε απφ αιινχ ζε
κνξθή ZIP, πηέδνπκε Μεηαθφξησζε πάλσ αξηζηεξά θαη αθνινπζνχκε ηηο νδεγίεο.
7.3. Δπεμεξγαζία πξνζζέηωλ

Δηθόλα 7.3: Δπεμεξγαζία Πξνζζέησλ

Μπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ επεμεξγαζηή γηα λα θάλνπκε αιιαγέο ζε
θάπνην απφ ηα αξρεία PHP ησλ πξνζζέησλ καο, έρνληαο ππφςε καο πσο φ,ηη
αιιαγέο θάλνπκε ζα επηθαιπθζνχλ απφ ηηο επφκελεο αλαλεψζεηο.
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Δπηιέγνπκε έλα πξφζζεην γηα λα επεμεξγαζηνχκε απφ ην κελνχ πάλσ δεμηά θαη
θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί Δπηινγή. Κάλνπκε θιηθ ζην φλνκα ηνπ αξρείνπ πνπ
ζέινπκε λα θνξησζεί ζηνλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ θαη εηζάγνπκε ηηο αιιαγέο καο.
Παηάκε Απνζήθεπζε Αξρείνπ φηαλ έρνπκε νινθιεξψζεη.
Ζ Σεθκεξίσζε θάησ απφ ηνλ επεμεξγαζηή απαξηζκεί ηηο ζπλαξηήζεηο ηεο PHP
πνπ έρνπλ εληνπηζηεί ζην αξρείν ηνπ πξφζζεηνπ. Κάλνπκε θιηθ ζην Δληνπηζκφο
γηα λα κεηαβνχκε ζε κηα ηζηνζειίδα ζρεηηθή κε απηή ηε ζπλάξηεζε.
Αλ ζέινπκε λα θάλνπκε δηνξζψζεηο πνπ λα κε ραζνχλ φηαλ ην πξφζζεην
αλαλεσζεί, ίζσο ζα πξέπεη λα ζθεθζνχκε ηελ πηζαλφηεηα λα αλαπηχμνπκε έλα
δηθφ καο πξφζζεην.
8.1 Μέιε

Δηθόλα 8.1: Μέιε

Δδψ βιέπνπκε φια ηα κέιε ηνπ ηζηνηφπνπ καο. Κάζε κέινο έρεη έλαλ απφ ηνπο
εμήο

πέληε

βαζηθνχο

ξφινπο:

Γηαρεηξηζηήο,

Αξρηζπληάθηεο,

πληάθηεο,

πλεξγάηεο ή πλδξνκεηήο. ηνλ πίλαθα ειέγρνπ νη δηαρεηξηζηέο βιέπνπλ φιεο ηηο
ππνζηεξηδφκελεο επηινγέο θαη δπλαηφηεηεο. Σα ππφινηπα κέιε βιέπνπλ ιηγφηεξα,
αλάινγα κε ηνλ ξφιν ηνπο.
Γηα λα πξνζζέζνπκε έλα λέν κέινο ζηνλ ηζηφηνπν, παηάκε ην θνπκπί Πξνζζήθε
ζηελ θνξπθή ηεο νζφλεο ή ζην ζηνηρείν Πξνζζήθε ηνπ κελνχ Μέιε ζηα αξηζηεξά.
Ζ δηαξξχζκηζε ηεο νζφλεο απηήο πξνζαξκφδεηαη θαηά δηάθνξνπο ηξφπνπο:


Απφ ηηο Δπηινγέο νζφλεο νξίδνπκε πνηεο ζηήιεο ζα πξνβάιινληαη θαη
πφζα κέιε ζα πξνβάιινληαη αλά νζφλε.



Ο πίλαθαο εμεηδηθεχεηαη επίζεο θαηά ξφιν κέζσ ησλ ζπλδέζκσλ πάλσ
αξηζηεξά. Ζ πξνεπηινγή είλαη λα πξνβάιινληαη φινη νη ξφινη. Κελνί ξφινη
(δει. ξφινη ζηνπο νπνίνπο δελ ππάξρνπλ κέιε) δελ εκθαλίδνληαη θαζφινπ.
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Γηα λα δνχκε φια ηα άξζξα ελφο κέινπο θάλνπκε θιηθ ζηνλ αξηζκφ ηεο
ζηήιεο Άξζξα.

Πεξλψληαο ηνλ θέξζνξα απφ πάλσ βιέπνπκε ηηο δηαζέζηκεο ελέξγεηεο, νη
νπνίεο είλαη δχν:


Ζ Δπεμεξγαζία καο επηηξέπεη λα επεμεξγαζηνχκε ην πξνθίι ηνπ κέινπο.
Δλαιιαθηηθά, κεηαβαίλνπκε ζηελ νζφλε επεμεξγαζίαο θάλνληαο θιηθ ζην
φλνκα ρξήζηε.



Ζ δηαγξαθή εκθαλίδεη ηελ νζφλε δηαγξαθήο ρξεζηψλ γηα επηβεβαίσζε,
φπνπ κπνξνχκε κφληκα λα αθαηξέζνπκε έλαλ ρξήζηε απφ ηνλ ηζηφηνπν
καο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ. Δπίζεο κπνξνχκε λα δηαγξάςνπκε
πνιιαπινχο ρξήζηεο κε ηελ κία ρξεζηκνπνηψληαο καδηθέο ελέξγεηεο.

8.2. Πξνζζήθε λένπ κέινπο

Δηθόλα 8.2: Πξνζζήθε λένπ κέινπο

Γηα λα πξνζζέζνπκε έλα λέν ρξήζηε ζηνλ ηζηφηνπν, ζπκπιεξψλνπκε ηελ
θφξκα ζηελ νζφλε θαη θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί Πξνζζήθε Νένπ Υξήζηε ζην
ηέινο.
Πξέπεη επίζεο λα νξίζνπκε ην ζπλζεκαηηθφ ηνπ λένπ κέινπο. Σν ζπλζεκαηηθφ
γίλεηαη λα αιιάμεη έπεηηα. Αληίζεηα, ην φλνκα ρξήζηε δελ αιιάδεη.
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Οη λένη ρξήζηεο ζα ιάβνπλ έλα e-mail πνπ ζα ηνπο ελεκεξψλεη φηη έρνπλ
πξνζηεζεί σο ρξήζηεο ζηνλ ηζηφηνπφ καο. Ζ πξνεπηιεγκέλε ξχζκηζε είλαη λα
πεξηέρεηαη θαη ν θσδηθφο ηνπο ζε απηφ ην e-mail. Απελεξγνπνηνχκε απηή ηε
ξχζκηζε αλ δε ζέινπκε λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ν θσδηθφο ηνπ ρξήζηε ζην e-mail
απηφ.
ηαλ είκαζηε έηνηκνη, πηέδνπκε Πξνζζήθε κέινπο ζην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο.
Οη ξφινη ηνπ WordPress θαη ηα αληίζηνηρα δηθαηψκαηα έρνπλ ζπλνπηηθά σο εμήο:


Οη ζπλδξνκεηέο είλαη ε θαηψηαηε βαζκίδα κέινπο. Μπνξνχλ λα
βιέπνπλ/ππνβάιινπλ ζρφιηα, λα ιακβάλνπλ newsletter θιπ., αιιά φρη λα
δεκνζηεχνπλ πεξηερφκελν ζηνλ ηζηφηνπν.



Οη ζπλεξγάηεο επηηξέπεηαη λα ζπληάζζνπλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη δηθά ηνπο
άξζξα αιιά φρη λα ηα δεκνζηεχνπλ ή λα κεηαθνξηψλνπλ αξρεία.



Οη ζπληάθηεο επηηξέπεηαη λα δεκνζηεχνπλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη δηθά ηνπο
άξζξα θαη λα κεηαθνξηψλνπλ αξρεία.



Οη αξρηζπληάθηεο επηηξέπεηαη λα δεκνζηεχνπλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη —δηθά
ηνπο θαη άιισλ— θαη λα κεηαθνξηψλνπλ αξρεία.



Οη δηαρεηξηζηέο έρνπλ πξφζβαζε ζε φιεο ηηο δηαρεηξηζηηθέο ιεηηνπξγίεο.
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8.3. Πξνθίι

Δηθόλα 8.3: Πξνθίι

Σν πξνθίι καο πεξηέρεη ιίγα ζηνηρεία γηα εκάο (γηα ηνλ «ινγαξηαζκφ» καο) θαη
επίζεο πξναηξεηηθέο πξνζσπηθέο ξπζκίζεηο γηα ηε ρξήζε ηνπ WordPress.
Μεηαμχ άιισλ, γίλεηαη λα αιιάμνπκε ην ζπλζεκαηηθφ καο, λα ελεξγνπνηήζνπκε
ηηο ζπληνκεχζεηο πιήθηξσλ, λα αιιάμνπκε ην ρξσκαηηθφ ζρήκα ηνπ πίλαθα
ειέγρνπ θαη λα απελεξγνπνηήζνπκε ηνλ θεηκελνγξάθν (ηνλ επεμεξγαζηή
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WYSIWYG). Eπίζεο κπνξνχκε λα απελεξγνπνηήζνπκε ηελ εκθάληζε ηεο
γξακκήο εξγαιείσλ (παιηφηεξε νλνκαζία Admin Bar) ζηελ δεκφζηα πξνβνιή ηνπ
ηζηνηφπνπ καο, αιιά ζα είλαη πάληα νξαηή ζηηο δηαρεηξηζηηθέο ζειίδεο.
Σν φλνκα ρξήζηε δελ αιιάδεη. Αλ ζέινπκε, γίλεηαη λα πξνζζέζνπκε ην
πξαγκαηηθφ καο φλνκα ή νλνκαηεπψλπκν ή έλα ςεπδψλπκν θαη έπεηηα λα
νξίζνπκε πνην απ‘ φια ζα πξνβάιιεηαη ζηα άξζξα καο.
Σα ππνρξεσηηθά πεδία ζεκεηψλνληαη. Σα ππφινηπα είλαη πξναηξεηηθά. Σν πνηα
πεδία πξνβάιινληαη ζηνλ ηζηνρψξν καο εμαξηάηαη απφ ην ζέκα πνπ
ρξεζηκνπνηνχκε.
ηαλ είκαζηε έηνηκνη, πηέδνπκε Δλεκέξσζε πξνθίι γηα λα απνζεθεπηνχλ νη
ξπζκίζεηο καο.
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9. Ρπζκίζεηο
9.1 Γεληθέο ξπζκίζεηο

Δηθόλα 9.1: Γεληθέο Ρπζκίζεηο

ε απηή ηελ νζφλε νξίδνπκε βαζηθέο παξακέηξνπο ηνπ ηζηφηνπνπ καο.
Σα πεξηζζφηεξα ζέκαηα πξνβάιινπλ ηνλ ηίηιν ηνπ ηζηνηφπνπ ζηελ θνξπθή ησλ
ζειίδσλ, ζην παξάζπξν ηνπ πινεγνχ ηνπ επηζθέπηε θαη ζην φλνκα ησλ θαλαιηψλ
RSS. Ο ππφηηηινο πξνβάιιεηαη ζπλήζσο θάησ ή δίπια απφ ηνλ ηίηιν.
Σα URL εγθαηάζηαζεο θαη ηζηνηφπνπ ζπλήζσο ηαπηίδνληαη. Πξναηξεηηθά, γίλεηαη
λα νξίζνπκε δηαθνξεηηθφ URL εγθαηάζηαζεο. Π.ρ., ν ηζηφηνπνο λα βξίζθεηαη ζην
example.com,

θαη

ην

URL

εγθαηάζηαζεο

ζηνλ

ππνθαηάινγν
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example.com/wordpress.
Αλ ζέινπκε λα επηηξέπεηαη ζε επηζθέπηεο λα εγγξάθνληαη κφλνη ηνπο (αληί λα
επηηξέπεηαη εγγξαθή κφλν απφ δηαρεηξηζηή) επηιέγνπκε ηελ Απηνεγγξαθή. ηελ
επφκελε επηινγή γίλεηαη λα νξίζνπκε ην ξφιν πνπ αλαηίζεηαη απηφκαηα ζηα λέα
κέιε.
Μπνξνχκε λα νξίζνπκε ηελ επηζπκεηή καο γιψζζα θαη ηα αξρεία ησλ
κεηαθξάζεσλ ζα κεηαθνξησζνχλ θαη ζα εγθαηαζηαζνχλ απηφκαηα (εθφζνλ ην
ζχζηεκα αξρείσλ ζαο είλαη εγγξάςηκν).
UTC ζεκαίλεη «Coordinated Universal Time». (Ζ σξνινγηαθή πξνδηαγξαθή πνπ
έρεη αληηθαηαζηήζεη ηελ «ψξα Γθξήλνπηηο».)
Αθνχ νινθιεξψζνπκε ηηο αιιαγέο καο, πηέδνπκε Απνζήθεπζε αιιαγψλ ζην
θάησ κέξνο ηεο νζφλεο γηα λα ελεξγνπνηεζνχλ.
9.2. Ρπζκίζεηο ζύληαμεο

Δηθόλα 9.2: Ρπζκίζεηο χληαμεο
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Μπνξνχκε λα ππνβάινπκε πεξηερφκελν κε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο.
Απηή ε νζφλε δηαζέηεη ηηο ξπζκίζεηο γηα φινπο απηνχο. Ζ πάλσ πεξηνρή ειέγρεη
ηνλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ ζηελ αξρηθή νζφλε, ελψ ην ππφινηπν ειέγρεη ηηο
εμσηεξηθέο κεζφδνπο δεκνζίεπζεο. Αθνχ νινθιεξψζνπκε ηηο αιιαγέο καο,
πηέδνπκε

Απνζήθεπζε

αιιαγψλ

ζην

θάησ

κέξνο

ηεο

νζφλεο

γηα

λα

ελεξγνπνηεζνχλ.
Οη ξπζκίζεηο γηα δεκνζίεπζε άξζξσλ κέζσ e-mail καο επηηξέπνπλ λα
δεκνζηεχζνπκε έλα άξζξν ζην WordPress ζαο ζηέιλνληαο έλα e-mail. Θα πξέπεη
λα ξπζκίζνπκε έλα κπζηηθφ e-mail ινγαξηαζκφ κε POP3 πξφζβαζε, έηζη ψζηε
θάζε κήλπκα πνπ απνζηέιιεηαη ζε απηφ ην e-mail λα δεκνζηεχεηαη σο άξζξν.
Δίλαη ζεκαληηθφ, επνκέλσο, απηφ ην e-mail λα είλαη κπζηηθφ.
Αλ πξνηηκάκε, ην WordPress γίλεηαη λα εηδνπνηεί απηφκαηα δηάθνξεο ππεξεζίεο
φηαλ δεκνζηεχνπκε άξζξα.
9.3 Ρπζκίζεηο Αλάγλωζεο

Δηθόλα 9.3: Ρπζκίζεηο Αλάγλσζεο

Ζ νζφλε απηή πεξηιακβάλεη ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνβνιή ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηνπ ηζηφηνπνπ καο.
Γίλεηαη λα νξίζνπκε ηί ζα πξνβάιιεηαη ζηελ αξρηθή ζειίδα καο: άξζξα ζε
αληίζηξνθε ρξνλνινγηθή ζεηξά (ηππηθφ ηζηνιφγην) ή, ελαιιάμ, ζηαζεξή/ζηαηηθή
ζειίδα. Γηα λα νξίζνπκε ζηαζεξή/ζηαηηθή αξρηθή ζειίδα, πξέπεη πξψηα λα
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δεκηνπξγήζνπκε δχν ειίδεο. Ζ κία ζα είλαη ε αξρηθή ζειίδα, ελψ ζηελ άιιε (ηελ
νπνία ζα αθήζνπκε θελή) ζα πξνβάιινληαη ηα άξζξα καο.
Γίλεηαη επίζεο λα νξίζνπκε ηελ πξνβνιή ηνπ πεξηερνκέλνπ ζηα θαλάιηα RSS:
Πφζα άξζξα ζα πξνβάιινληαη θαη αλ ζα πξνβάιιεηαη πιήξεο άξζξν ή ζχλνςε.
Αθνχ νινθιεξψζνπκε ηηο αιιαγέο καο, πηέδνπκε Απνζήθεπζε αιιαγψλ ζην
θάησ κέξνο ηεο νζφλεο γηα λα ελεξγνπνηεζνχλ.
Μπνξνχκε λα επηιέμνπκε αλ επηζπκνχκε ν ηζηφηνπφο καο λα δηαβάδεηαη απφ
robots, ππεξεζίεο ping θαη κεραλέο αλαδήηεζεο. Αλ επηζπκνχκε απηέο νη
ππεξεζίεο λα αγλννχλ ηνλ ηζηφηνπφ καο θάλνπκε θιηθ ζηελ επηινγή ―Να
απνζαξξχλνληαη νη κεραλέο αλαδήηεζεο απφ ην λα ζαξψλνπλ απηφ ηνλ ηζηφηνπν‖
θαη παηάκε ην θνπκπί Απνζήθεπζε Αιιαγψλ ζην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο, έρνληαο
θαηά λνπ φηη απηφ δελ απνηειεί πξαγκαηηθή απφθξπςε ηνπ ηζηφηνπνπ καο απφ ην
δηαδίθηπν.
ηαλ απηή ε ξχζκηζε είλαη ελεξγή ζα εκθαληζηεί κηα ππελζχκηζε ζην θνπηί Με
Μηα Μαηηά ηνπ Πίλαθα Διέγρνπ καο πνπ ζα ιέεη, ―Οη Μεραλέο Αλαδήηεζεο
Απνζαξξχλνληαη,‖ γηα λα καο ππελζπκίδεη πσο ν ηζηφηνπνο δειψλεη φηη δελ
επηζπκεί λα ζαξψλεηαη απφ απηέο.
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9.4. Ρπζκίζεηο ζπδεηήζεωλ

127
Βάϊοσ Γκουςπουντινοφδησ - Ιωάννησ Γοφλασ

Συςτήματα Διαχείριςησ Περιεχομζνου Ανοιχτοφ Κώδικα ςτο Διαδίκτυο
Μια μελζτη περίπτωςησ με το WordPress

Δηθόλα 9.4: Ρπζκίζεηο πδεηήζεσλ

Απφ ηελ νζφλε απηή νξίδνπκε ηελ πξνβνιή ζρνιίσλ θαη ζπλδέζκσλ ζηα άξζξα
θαη ηηο ζειίδεο καο. Αθνχ νινθιεξψζνπκε ηηο αιιαγέο καο, πηέδνπκε Απνζήθεπζε
αιιαγψλ ζην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο γηα λα ελεξγνπνηεζνχλ.
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9.5. Ρπζκίζεηο πνιπκέζωλ

Δηθόλα 9.5: Ρπζκίζεηο Πνιπκέζσλ

ηελ νζφλε απηή νξίδνπκε ηηο κέγηζηεο δηαζηάζεηο ησλ εηθφλσλ πνπ
ηνπνζεηνχκε ζηα άξζξα θαη ηηο ζειίδεο καο.
Αθνχ νινθιεξψζνπκε ηηο αιιαγέο καο, πηέδνπκε Απνζήθεπζε αιιαγψλ ζην
θάησ κέξνο ηεο νζφλεο γηα λα ελεξγνπνηεζνχλ.
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9.6. Ρπζκίζεηο κνλίκωλ ζπλδέζκωλ

Δηθόλα 9.6: Ρπζκίζεηο Μφληκσλ πλδέζκσλ

Μφληκνη ζχλδεζκνη είλαη ηα URL ηεο θάζε ζειίδαο, άξζξνπ, θαηεγνξίαο θαη
εηηθέηαο καο. Ο κφληκνο ζχλδεζκνο είλαη ε δηεχζπλζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα
ζχλδεζε ζην πεξηερφκελν απηφ. Σν URL ην θάζε άξζξνπ ζα πξέπεη λα είλαη
κφληκν, θαη λα κελ αιιάδεη, εμ' νπ θαη ν φξνο "Μφληκνο ζχλδεζκνο".
Απφ ηελ νζφλε απηή επηιέγνπκε δνκή κνλίκσλ ζπλδέζκσλ. Γίλεηαη λα
επηιέμνπκε κία απφ ηηο θνηλέο ξπζκίζεηο ή λα νξίζεηε ηε δηθή ζαο δνκή.
Αθνχ νινθιεξψζνπκε ηηο αιιαγέο καο, πηέδνπκε Απνζήθεπζε αιιαγψλ ζην
θάησ κέξνο ηεο νζφλεο γηα λα ελεξγνπνηεζνχλ.
Πνιινί επηιέγνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ―ζεκαζηνινγηθή δνκή ζπλδέζκσλ,‖
δειαδή URL πνπ πεξηέρνπλ ρξήζηκε πιεξνθνξία, φπσο ν ηίηινο ελφο άξζξνπ, ζε
αληίζεζε κε θσδηθνχο αξηζκνχο. Μπνξνχκε λα επηιέμνπκε νπνηνδήπνηε ηχπν
δνκήο ζπλδέζκσλ ζηηο πλήζεηο Ρπζκίζεηο, ή λα δεκηνπξγήζνπκε ηε δηθή ζαο
Πξνζαξκνζκέλε Γνκή.
Αλ επηιέμνπκε θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ηελ Πξνεπηινγή, ε δηαδξνκή κε ηελ δνκή
εηηθεηψλ, φξσλ πεξηζηνηρηζκέλσλ απφ %, ε επηινγή καο εκθαλίδεηαη επίζεο ζην
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πεδίν Πξνζαξκνζκέλε δνκή, φπνπ γίλεηαη λα ηελ πξνζαξκφζνπκε πεξαηηέξσ.
ηαλ θαζνξίδνπκε πνιιαπιέο θαηεγνξίεο ή εηηθέηεο ζε έλα άξζξν, κφλν κηα
κπνξεί λα εκθαλίδεηαη ζηνλ κφληκν ζχλδεζκν: ε ρακειφηεξε αξηζκεηηθά
θαηεγνξία. Απηφ εθαξκφδεηαη αλ ηξνπνπνηήζνπκε ηελ δνκή πεξηιακβάλνληαο
%category% ή %tag%.
Αθνχ νινθιεξψζνπκε ηηο αιιαγέο καο, πηέδνπκε Απνζήθεπζε αιιαγψλ ζην
θάησ κέξνο ηεο νζφλεο γηα λα ελεξγνπνηεζνχλ.
Σα πξναηξεηηθά πεδία καο επηηξέπνπλ λα παξακεηξνπνηήζνπκε ηα βαζηθά
πξνζέκαηα νλνκάησλ πνπ ζα εκθαλίδνληαη ζηα URL ησλ αξρείσλ ―θαηεγνξηψλ‖
θαη ησλ ―εηηθεηψλ‖. Γηα παξάδεηγκα, ε ελφηεηα πνπ θαηεγνξηνπνηεί φια ηα άξζξα
ζηελ θαηεγνξία ―Γεληθά‖ ζα κπνξνχζε λα είλαη /ζέκαηα/γεληθά αληί γηα
/θαηεγνξία/γεληθά.
Αθνχ νινθιεξψζνπκε ηηο αιιαγέο καο, πηέδνπκε Απνζήθεπζε αιιαγψλ ζην
θάησ κέξνο ηεο νζφλεο γηα λα ελεξγνπνηεζνχλ.
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ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΔ
A
Admin – Administrator, δηαρεηξηζηήο ελφο Ηζηφηνπνπ
ASP.net – Πιαίζην εθαξκνγψλ αλνηρηνχ θψδηθα ζρεδηαζκέλν γηα αλάπηπμε
δπλακηθψλ ηζηνζειίδσλ
API – Application Program Interface, Γηεπαθή Πξνγξακκαηηζκνχ Δθαξκνγψλ, ε
δηεπαθή ησλ πξνγξακκαηηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ έλα ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα,
βηβιηνζήθε ή εθαξκνγή παξέρεη πξνθεηκέλνπ λα επηηξέπεη λα γίλνληαη πξνο απηφ
αηηήζεηο απφ άιια πξνγξάκκαηα ή / θαη αληαιιαγή δεδνκέλσλ
B
Browser – Πξφγξακκα πεξηήγεζεο ζην Γηαδίθηπν
Blog – Ηζηνιφγην, κηα κνξθή ηζηνρψξνπ
Branding – Αλαγλσξηζηκφηεηα, ε πξάμε ησλ ηερληθψλ γηα ηελ εκπνξηθή
πξνψζεζε ελφο πξντφληνο
Backup – Δθεδξηθφ αληίγξαθν αζθαιείαο
Back end – Ζ πξνβνιή ελφο CMS απφ ηελ πιεπξά ηνπ Γηαρεηξηζηή
C
CM – Content Management, Γηαρείξηζε Πεξηερνκέλνπ
CMS – Content Management System, χζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ
CMA – Content Management Application, Δθαξκνγή δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ
CDA – Content Delivery Application, εθαξκνγή δηαλνκήο πεξηερνκέλνπ
CSS – Cascading Style Sheets, γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη
γηα ηνλ έιεγρν εκθάληζεο ελφο εγγξάθνπ πνπ έρεη γξαθηεί κε κηα γιψζζα
ζήκαλζεο
D
Default - πξνεπηινγή
Dashboard – Πίλαθαο Διέγρνπ
Drupal – αξζξσηφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ αλνηρηνχ θψδηθα
Developer – Πξνγξακκαηηζηήο
Dreamweaver – Δξγαιείν αλάπηπμεο ηζηνζειίδσλ ηεο Adobe
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Database – Βάζε Γεδνκέλσλ
Documentation – ηερληθή ηεθκεξίσζε
Domain Name – λνκα Σνκέα / ρψξνπ / πεξηνρήο, έλαο πεξηνξηζκέλνο ηνκέαο
ησλ δηεζλψλ πφξσλ ηνπ πζηήκαηνο Ολνκάησλ Υψξνπ ν νπνίνο εθρσξείηαη γηα
απνθιεηζηηθή ρξήζε ζε έλα θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν
E
E-services – ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο
E-mail – ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία / ηαρπδξνκείν
ECM - Enterprise Content Management System, Δπηρεηξεζηαθφ χζηεκα
Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ
E-Commerce – Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην
Δxtranet – Γίθηπν ππνινγηζηψλ πνπ επηηξέπεη ηελ ειεγρφκελε πξφζβαζε απφ
έλα εμσηεξηθφ ρψξν, γηα ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο ή εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο
Editor – Γηακνξθσηήο ή πληάθηεο (αλάινγα κε ηελ έλλνηα)
F
Forum – Σφπνο δεκφζηαο ζπδήηεζεο
Feedback – Αλάδξαζε
FrontPage – Πξφγξακκα ηεο Microsoft γηα ηε ζχληαμε HTML
Front end – πξφζζην ηκήκα, ε πξνβνιή ελφο CMS απφ άπνςε ηειηθνχ ρξήζηε
Fork – Γηαθιάδσζε ελφο πξνγξάκκαηνο ζε δηαθνξεηηθέο παξαιιαγέο ηεο
αλάπηπμήο ηνπ
FTP – File Transfer Protocol, Πξσηφθνιιν Μεηαθνξάο Αξρείσλ
Framework – επαλαρξεζηκνπνηνχκελα ζηνηρεία ελφο CMS
G
GPL – Gnu Public License, Γεληθή Άδεηα Γεκφζηαο Υξήζεο, ε άδεηα πνπ
πξνζηαηεχεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ κέρξη ζήκεξα
Google – Ζ δεκνθηιέζηεξε κεραλή αλαδήηεζεο ζην Γηαδίθηπν
H
HTML – HyperText Markup Language, Γιψζζα ήκαλζεο Τπεξθεηκέλνπ, ε θχξηα
γιψζζα ζήκαλζεο γηα ηηο ηζηνζειίδεο
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Hacker – ην άηνκν ην νπνίν εηζβάιεη ζε ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα θαη
πεηξακαηίδεηαη κε θάζε πηπρή ηνπο
I
IP – Internet Protocol
ΙΣ – Information Technology, Σερλνινγία ηεο Πιεξνθνξίαο
Intranet – Δλδνδίθηπν, Ηδησηηθφ

δίθηπν ειεθηξνληθψλ

ππνινγηζηψλ πνπ

ρξεζηκνπνηεί ηηο ηερλνινγίεο ηνπ Γηαδηθηχνπ
Installer – ην πξφγξακκα εγθαηάζηαζεο ελφο ινγηζκηθνχ
J
Joomla – Διεχζεξν θαη αλνηρηνχ θψδηθα ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ
JavaScript – Γηεξκελεπκέλε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ
K
L
Link - χλδεζκνο
Localization – Δληνπηζκφο
M
Malware – Καθφβνπιν ινγηζκηθφ
MySQL – χζηεκα δηαρείξηζεο ζρεζηαθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ αλνηρηνχ θψδηθα
Module – κηθξή ελφηεηα θψδηθα
N
O
Open source – Αλνηρηφο θψδηθαο
Online – ε ζχλδεζε κέζα ζε δίθηπν / Ίληεξλεη
OSI - Open Source Initiative, Οξγαληζκφο αθνζησκέλνο ζηελ πξνψζεζε ηνπ
ινγηζκηθνχ αλνηρηνχ θψδηθα
Offline – εθηφο ζχλδεζεο / ιεηηνπξγίαο
P
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Password – Κσδηθφο αζθαιείαο
Post – Αλάξηεζε, Γεκνζίεπζε
PC – Personal Computer, ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο
PHP – Γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηε δεκηνπξγία ζειίδσλ web κε δπλακηθφ
πεξηερφκελν
Plugin – Plug-in, πξφζζεην / άξζξσκα, έλα ζχζηεκα ζπζηαηηθψλ θάπνηνπ
ινγηζκηθνχ πνπ πξνζζέηεη ηδηαίηεξεο δπλαηφηεηεο ζε έλα κεγαιχηεξν ινγηζκηθφ
Patch file – αξρείν πνπ ελεκεξψλεη θάπνην πξφγξακκα
Premium – επί πιεξσκή
PDF – Portable Document Format
Permalinks – Μφληκνη χλδεζκνη
Q
R
Root access – πξφζβαζε ζε έλα ζχζηεκα κε πιήξε δηθαηψκαηα ρξήζηε
Responsive Design – ε δηακφξθσζε ησλ δηαζηάζεσλ κηαο ηζηνζειίδαο αλάινγα
κε ηελ αλάιπζε ηεο νζφλεο ζηελ νπνία εκθαλίδεηαη
S
Short Code – ζχληνκνο θψδηθαο, κηα πξψηκε γιψζζα κεραλήο
Smartphone – θηλεηφ ηειέθσλν βαζηζκέλν ζε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα θηλεηήο
ηειεθσλίαο κε πξνεγκέλε ππνινγηζηηθή ηθαλφηεηα ζε ζρέζε κε έλα απιφ θηλεηφ
Server – Γηαθνκηζηήο, πιηθφ ή / θαη ινγηζκηθφ πνπ αλαιακβάλεη ηελ παξνρή
δηαθφξσλ ππεξεζηψλ ζηνλ ίδην ππνινγηζηή ή ζε ζχλδεζε κέζσ δηθηχνπ
Source code – Πεγαίνο θψδηθαο
Spam – άζρεηα ή κε απνδεθηά κελχκαηα πνπ ζηέιλνληαη ζην ίληεξλεη ζε κεγάιν
αξηζκφ απνδεθηψλ
SME’s – Small and Medium Enterprises, Μηθξέο θαη Μεζαίεο Δπηρεηξήζεηο
T
Theme

–

Θέκα,

κηα

πξνζαξκνζκέλε

γξαθηθή

εκθάληζε

ζε

κνξθή

πξνθαζνξηζκέλνπ παθέηνπ γηα ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ
Template – κηα πξνζρεδηαζκέλε δηάηαμε ζειίδαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε
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δεκηνπξγία λέσλ ζειίδσλ κε παξφκνην ζρεδηαζκφ
Template file – έλα πξνθαζνξηζκέλν αξρείν ζην νπνίν βαζίδνληαη γηα ηελ
εθηέιεζή ηνπο άιια αξρεία
Tag - εηηθέηα
U
Unzip – Απνζπκπίεζε / Δμαγσγή ζπκπηεζκέλσλ αξρείσλ
Username – φλνκα ρξήζηε
URL – Uniform Source Locator, δηεχζπλζε ελφο πφξνπ ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ
Upload – αλάξηεζε / αλέβαζκα πεξηερνκέλνπ ζην Γηαδίθηπν
V
W
Widget – κηθξνεθαξκνγή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο
δηαθφξσλ εηδψλ κέζα ζε ηζηνζειίδεο
Webmaster – Σν άηνκν πνπ θαηαζθεπάδεη θαη δηαρεηξίδεηαη έλαλ ηζηφηνπν
Website – Ηζηφηνπνο, Ηζηνζειίδα, ειίδα, Γηθηπαθφο Σφπνο
WWW – World Wide Web, Παγθφζκηνο Ηζηφο
Web – βι. WWW
Web content – Γηαδηθηπαθφ πεξηερφκελν
WordPress – Διεχζεξν θαη αλνηρηνχ θψδηθα ινγηζκηθφ ηζηνινγίνπ θαη πιαηθφξκα
δεκνζηεχζεσλ
WYSIWIG - What You See Is What You Get, πξνγξάκκαηα ζηα νπνία ν ρξήζηεο
ζρεδηάδεη νπηηθά
W3C – World Wide Web Consortium, ν βαζηθφο δηεζλήο νξγαληζκφο πξνηχπσλ
γηα ην Γηαδίθηπν
Web Hosting – Φηινμελία ηζηνζειίδσλ, δηαδηθηπαθή ππεξεζία πνπ επηηξέπεη ζε
ηδηψηεο θαη εηαηξείεο λα δηαζέηνπλ κηα ηζηνζειίδα ζπλερψο αλαξηεκέλε ζην
δηαδίθηπν ρσξίο λα επηβαξχλνληαη κε ην θφζηνο ηνπ αλάινγνπ εμνπιηζκνχ ή ηελ
αλάγθε εμππεξέηεζεο κεγάινπ αξηζκνχ εμσηεξηθψλ ζπλδέζεσλ θαη εχξνπο
ζχλδεζεο
Y
Z
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