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Δημιουργία άρθρου (post) 

 

Μπορούμε να ξεκινήσουμε τη δημιουργία άρθρου,  αμέσως μετά την σύνδεσή σας –ως διαχειριστές, 

επιλέγοντας από τον {πίνακα ελέγχου} το {Νέα δημοσίευση}.  

 

 

Αν πάλι είμαστε σε περιβάλλον διαχείρισης (Back End), το ξεκίνημα της δημιουργίας άρθρου γίνεται 

μέσα από την επιλογή {Άρθρα}    {Νέο άρθρο}… 

 

 

 

Είναι βέβαιο ότι θα βρείτε και άλλη επιλογή ξεκινήματος δημιουργίας άρθρου.  Αυτές τις δυο επιλογές 

χρησιμοποιώ και εγώ στα πρώτα μου βήματα με το WordPress. 

 

 

Στην επόμενη σελίδα θα δείτε το περιβάλλον διαχείρισης άρθρου …  
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Πράξη 1η :   Δώστε τίτλο και δημιουργήστε το περιεχόμενο του άρθρου σας. 

 

 

 

 

Πράξη 2η :   Πρέπει να εντάξεις το άρθρο σου σε κάποια κατηγορία ή υποκατηγορία.   

 

 

Στο παράδειγμα, το άρθρο θα εμφανιστεί 

–μετά τη δημοσίευση-στην υποκατηγορία 

{Σύλλογος κηδεμόνων} 
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Πράξη 3η :  Δώστε στο άρθρο σας μια ετικέτα (ή περισσότερες), αποτελούμενη από μια-δυο λέξεις. Οι 

λέξεις αυτές είναι κλειδιά και είναι ικανές να δώσουν τη δυνατότητα στον επισκέπτη, να εντοπίσει το 

περιεχόμενο που αναζητά, με ένα κλικ πάνω στην ετικέτα. Τόσο απλά! 

 

 

                                                                                                      

 

Πράξη 4η :  Δημοσίευση. 

                               

Στο παράδειγμα η ετικέτα στο άρθρο 

είναι –ενδεικτικά, το κείμενο 

FirstPost_WordPress. 

Μη ξεχάσετε να πατήσετε {Προσθήκη} 

Δεν έχει νόημα το να δώσετε ετικέτα στα 

άρθρα σας, στην περίπτωση που αυτές οι 

ετικέτες δεν έχουν δημοσιοποιηθεί στην 

πλαϊνή στήλη του ιστοτόπου σας. (*) 

Στην εικόνα δίπλα, η ετικέτα menu_Joomla 

εμφανίζεται με μεγάλους χαρακτήρες γιατί 

αναφέρεται σε τρία διαφορετικά άρθρα! 

Εφόσον έχετε ολοκληρώσει το άρθρο, 

πατήστε {Δημοσίευση}, ώστε το άρθρο 

σας να εμφανιστεί στο front page. 

Αν όμως θέλετε να αποθηκεύσετε και 

να δημοσιεύσετε αργότερα, πατήστε 

στο {Αποθήκευση προσχεδίου}. 
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Μετά τη δημοσίευση μπορείτε να δείτε το άρθρο σας στο περιβάλλον front page και επίσης στο Back 

End βλέπετε το άρθρο σας, αρκεί να επιλέξετε {Άρθρα}    {Όλα τα άρθρα}. 

 

 

 

Αν κάποιο άρθρο αποθηκεύτηκε, μπορείτε να το εντοπίσετε και να συνεχίσετε την εργασία σας σε 

αυτό, επιλέγοντας {Άρθρα}    {Όλα τα άρθρα}  κ.λ.π. 

Επίσης ένα αποθηκευμένο άρθρο θα εμφανιστεί σε εικόνα της οθόνη σας, αν επιλέξετε {Πίνακας 

ελέγχου} κ.λ.π. 

 

(*) 

Άφησα μια εκκρεμότητα!  Πως θα προβάλλουμε τις ετικέτες στον ιστότοπο μας; 

Ελάτε στο Back End και επιλέξτε  {Εμφάνιση}    {Μονάδες}.   Εντοπίστε τη διαθέσιμη μονάδα 

{Ετικετοσύννεφο} και…  
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…σύρετε αυτή τη μονάδα  στη περιοχή του {Κύριο πάνελ}, κάτω από τη μονάδα {Αναζήτηση}. 

 

 

Και να το τελικό αποτέλεσμα, στην σελίδα υποδοχής! 

 

 

                                                                                                                             Ωραιόκαστρο 22/06/2013 

 

 

Εδώ ασχοληθείτε με…  

 Τίτλος:  π.χ. Γρήγορη αναζήτηση 

 Ταξινομία:  Ετικέτες 

 Κλικ στο {Αποθήκευση} 

 Κλικ στο {Κλείσιμο} 


