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Διαχείριση  εικόνας και άρθρου της κεντρικής 
σελίδας 

Σκοπός μας :  Η αντικατάσταση  της υπάρχουσας εικόνας η οποία εμφανίζεται στην κεντρική σελίδα του 

ιστότοπου, καθώς  και του  κειμένου  που  την συνοδεύει.   

Ας ξεκινήσουμε…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνδεθείτε  με κλικ  στην επιλογή 

«Σύνδεση διαχειριστή»  

Δώστε  όνομα χρήστη και κωδικό. 

Πατήστε  «Σύνδεση» 

Πατήστε σε αυτό το εικονίδιο  για να 

έλθετε σε περιβάλλον  ‘Επεξεργασίας 

άρθρου’ 
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Επιλέξτε την υπάρχουσα εικόνα, με ένα απλό κλικ πάνω σε αυτή.  Δείτε  ότι 

εμφανίζονται  τα μικρά τετραγωνάκια  γύρω από την εικόνα (με αυτά αλλάζεις το 

μέγεθος της εικόνας! ).  Διαγράψτε την επιλεγμένη εικόνα με το πλήκτρο Delete 

του πληκτρολογίου. 

 

Πατήστε στο κουμπί  {Εικόνα} και  ελάτε σε 

ένα νέο παράθυρο .  (Το κουμπί βρίσκεται 

κάτω αριστερό στο περιβάλλον εργασίας 

σας) 
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Σε αυτό εδώ το παράθυρο κάνετε τα εξής: 

 {Αναζήτηση} της εικόνας σε κάποιο φάκελο του υπολογιστή σας.  Θα ανοίξει ένα νέο –γνωστό 

σε όλους μας παράθυρο αναζήτησης αρχείων. Όταν εντοπιστεί  η εικόνα  πατήστε {Άνοιγμα}.  

Το παράθυρο κλείνει και επανέρχεστε στο εμφανιζόμενο παραπάνω παράθυρο. 

 Πατήστε στο {Έναρξη Μεταφόρτωσης}.  Περιμένετε λίγο. Η εικόνα που επιλέξατε γίνεται 

στοιχείο του όλου της ιστοσελίδας σας. 

 Γράψτε κάτι στο πλαίσιο  ‘Τίτλος Εικόνας’ 

 Πατήστε {Εισαγωγή} και …δείτε την εικόνα σας να έρχεται για να τοποθετηθεί στο κεντρικό 

άρθρο της ιστοσελίδας (*). 

 Με τα τετραγωνάκια που εμφανίζονται στα όρια της επιλεγμένης εικόνας  μειώστε ή αυξήστε 

το μέγεθος της εικόνας. 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Μη ανεβάζετε εικόνες  τεράστιες της τάξεως του Mbyte!  Υπάρχουν 

προγράμματα που μειώνουν το μέγεθος σε μερικές δεκάδες kbyte! 

Εφόσον τελειώσετε με τα της εικόνας, δεν έχετε παρά να γράψετε κάτι κάτω από την εικόνα και να 

αντικαταστήσετε το προϋπάρχον κείμενο. 

Μη ξεχάσετε το  πάτημα στο κουμπί {Αποθήκευση} 

(Δείτε στην  επόμενη σελίδα το κουμπί) 
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Αυτό ήταν! 

 

 

 

 

 

 

(*)  Η συνέχεια στην επόμενη σελίδα για να δείτε ένα περιβάλλον διαχείρισης εικόνων που 

τοποθετούμε σε άρθρα… 

 

 

 

Μη ξεχάσετε το κλικ στο κουμπί ! 

Πατήστε στο Σύνδεση διαχειριστή 

Κλικ εδώ.  

Τελειώσατε ! 
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Είμαστε σε περιβάλλον διαχείρισης άρθρου και έστω ότι μια φωτογραφία που υπάρχει στο άρθρο την 

έχουμε επιλέξει. (με ένα απλό κλικ επάνω της) 

Πατήστε στο κουμπί Insert/Edit  και … 

 

 

 … και δείτε ένα νέο κόσμο να εμφανίζεται μπροστά σας!     Δείτε πώς μπορείτε να παραμετροποιήσετε  

την εμφάνιση της εικόνας.  

 

 

                         Ωραιόκαστρο 24/01/2013 

Μάλλον θα γράψω κάποιο  

άρθρο για τον image 

manager… 

 


