
Κατηγορίες και Ετικέτες

Τόσο οι κατηγορίες όσο και
επισκέπτες του ιστολογίου σας

πιο εύκολα. 

• Οι κατηγορίες είναι όπως
εικόνα των θεµάτων του

• Οι ετικέτες είναι σαν
βιβλίου και καθοδηγούν
δηµοσιεύσεων. 

Α. Κατηγορίες 

Οι κατηγορίες µπορούν να έχουν

περιγραφικές ώστε ο αναγνώστης
που πρόκειται να διαβάσει

Κατηγορίες προσθέτετε κατά

1. Επιλέγοντας στον Πίνακα

 

Κάνοντας κλικ στο «+ Προσθήκη

κατηγορίας που επιθυµείτε και

και Ετικέτες σε δηµοσίευση 

όσο και οι ετικέτες χρησιµεύουν στο να διευκολύνουν
ιστολογίου σας να βρίσκουν αυτό που ψάχνουν και να πλοηγούνται

είναι όπως τα κεφάλαια ενός βιβλίου παρέχοντας την
των θεµάτων του ιστολογίου σας. 

είναι σαν τους σελιδοδείκτες που βρίσκουµε στο πίσω
και καθοδηγούν βάση λέξεων για την εύρεση κατάλληλων

µπορούν να έχουν µοναδικά ονόµατα και να είναι αρκετά
ώστε ο αναγνώστης να καταλαβαίνει το αντικείµενο της δηµοσίευσης
να διαβάσει. 

προσθέτετε κατά την συγγραφή δηµοσίευσης είτε: 

Πίνακα Ελέγχου, ανάπτυξη ∆ηµοσιεύσεων, 

στο Προσθήκη Κατηγορίας». Πληκτρολογήστε το όνοµα
επιθυµείτε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουµπί Προσθήκη

διευκολύνουν τους 
ψάχνουν και να πλοηγούνται 

παρέχοντας την γενική 

βρίσκουµε στο πίσω µέρος ενός 
κατάλληλων 

είναι αρκετά 
αντικείµενο της δηµοσίευσης 

Πληκτρολογήστε το όνοµα της 
Προσθήκη. 



Σηµ. Η κατηγορία σας θα µπορούσε
περίπτωση είναι υποκατηγορία

2. Επιλέγοντας µια από της

σας θα µπορούσε να έχει και κατηγορία γονέα, οπότε σε
υποκατηγορία. 

µια από της ήδη υπάρχουσες στα δεξιά της δηµοσίευσης

οπότε σε αυτή την 

της δηµοσίευσης. 



Β. Ετικέτες 

Οι ετικέτες εµφανίζονται στο
κλικ σε ένα όνοµα ετικέτας θα
συγκεκριµένη ετικέτα. Οι ετικέτες
είναι λέξεις-κλειδιά. 

Ετικέτες προσθέτετε όταν γράφετε
που θέλετε και κάνοντας κλικ
είναι διαχωρισµένη µε κόµµα

εµφανίζονται στο ιστολόγιο σας ως ένα σύννεφο από λέξεις Κάνοντας

όνοµα ετικέτας θα εµφανιστούν όλες οι δηµοσιεύσεις µε την
ετικέτα Οι ετικέτες είναι συνήθως σύντοµες, µία ή δύο λέξεις

προσθέτετε όταν γράφετε δηµοσιεύσεις, πληκτρολογώντας τις λέξεις
κάνοντας κλικ στην επιλογή «Προσθήκη». Κάθε ετικέτα πρέπει

διαχωρισµένη µε κόµµα για να γίνεται αντιληπτή από το σύστηµα

από λέξεις. Κάνοντας 
δηµοσιεύσεις µε την 

µία ή δύο λέξεις, και 

πληκτρολογώντας τις λέξεις-κλειδιά 
Κάθε ετικέτα πρέπει να 
το σύστηµα. 



Για να αφαιρέσετε µια ετικέτα
αυτής της ετικέτας. 

Πριν προχωρήσετε στη ∆ηµοσίευση
προεπισκόπηση για να δείτε
πρέπει να πατήσετε «Αποθήκευση

«Προεπισκόπηση». (Η δυνατότητα
είναι ένα εργαλείο για µικρές
επιλογές χρησιµοποιείστε την

 

αφαιρέσετε µια ετικέτα από ένα µήνυµα απλά πατήστε το X στα αριστερά

προχωρήσετε στη ∆ηµοσίευση µπορείτε να χρησιµοποιήσετε την 
για να δείτε πως θα φαίνεται στους αναγνώστες. Για να γίνει

πατήσετε Αποθήκευση προσχεδίου» και στην συνέχεια 
Η δυνατότητα αυτή δεν είναι διαθέσιµη µέσω του QuickPress 

για µικρές, γρήγορες δηµοσιεύσεις. Για να έχετε περισσότερες
χρησιµοποιείστε την παραπάνω διαδικασία.) 

 

πατήστε το στα αριστερά 

την 
αναγνώστες Για να γίνει αυτό 

του QuickPress που 
έχετε περισσότερες 


