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Gallery σε blog του WordPress 

ΒΗΜΑ Ι :   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΤΟ BLOG 

Είμαστε στο περιβάλλον διαχείρισης του WordPress… 

 

…στην οθόνη σας –σε περίοπτη θέση, δείτε και πατήστε στο {Επιλογή αρχείων}… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…Αρχίζει η μεταφόρτωση των φωτογραφιών.   

 

 

…Επιλέξτε {Πολυμέσα}    

{Νέο αρχείο} … 

…Θα ανοίξει το γνωστό σε όλους μας 

παράθυρο εντοπισμού αρχείων και 

φακέλων των Windows.  Βρείτε τις 

φωτογραφίες που θέλετε και αφού 

τις επιλέξετε όλες, πατήστε 

{Άνοιγμα}… 
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Δείτε στην εικόνα που ακολουθεί ένα στιγμιότυπο από αυτή τη διαδικασία… 

 

 

Εδώ τελειώνει η «φόρτωση» φωτογραφιών στο Blog. Δεν φτιάξαμε κάποια Gallery, απλά αναρτήσαμε  μαζικά 

φωτογραφίες στο blog.  

 

ΒΗΜΑ ΙΙ :   ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Gallery  

Πατήστε {Άρθρα}    {Νέο άρθρο} … 

 

 

Δώστε τίτλο στο άρθρο σας, γράψτε κάτι στο περιεχόμενο και τοποθετήστε τον κέρσορα σε θέση όπου 

θέλετε να εμφανιστεί το ‘σμήνος’ από τις φωτογραφίες. Συνήθως μετά την εισαγωγή. 

 

…Όταν ολοκληρωθεί η 

μεταφόρτωση μιας φωτογρα-

φίας, μπορείτε να πατήσετε 

{Επεξεργασία}… 

…Αλλά και να μη πατήσετε τώρα, 

θα έχετε την δυνατότητα αυτή 

αργότερα. 
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  Αφού δώσετε τίτλο, γράψετε την εισαγωγή και θελήσετε εισαγωγή φωτο, πατήστε στο {Προσθήκη 

πολυμέσων}… 

 

 

 

…Πατήστε στο {Δημιουργία συλλογής} για να αρχίσει η διαδικασία δημιουργίας της Gallery και … 

 

 

Μετά το πάτημα του 

{Δημιουργία συλλογής}, 

αλλάζει ελαφρά το παράθυρο 

που έχουμε μπροστά μας και 

μας δίνει δυνατότητα να 

επιλέξουμε όσες από τις 

φωτογραφίες έχουμε 

αναρτημένες στο blog (είτε παλιές, είτε πρόσφατες). 

 

Όμως, από το πλαίσιο {Όλες οι ημερομηνίες}, μπορούμε να επιλέξουμε τις …πρόσφατες! 

 

Πώς θα επιλέξω ; 

Απλά!  Κλικ πάνω σε κάθε φωτογραφία με την σειρά που θέλω να εμφανίζονται στο άρθρο… 
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 Δείτε ότι ήδη έχω επιλέξει τρεις… 

 

 

  

        Η Τρίτη φωτογραφία είναι στην εικόνα «ενεργή», με την έννοια ότι μπορούμε να γράψουμε για 

αυτήν τίτλο, λεζάντα -που είναι ιδιαίτερα σημαντικά.  Μπορούμε βέβαια να πατήσουμε και 

{Επεξεργασία εικόνας}, οπότε θα ανοίξει ένα παράθυρο νέο και εκεί μπορούμε να κάνουμε διάφορα 

για τη συγκεκριμένη «ενεργή» φωτογραφία.  Επιστρέφουμε από αυτό το παράθυρο πατώντας το 

κουμπάκι [Επιστροφή] , που θα δείτε κάτω αριστερά, στο εν λόγω παράθυρο.  

 

Συμπερασματικά θα έλεγα δώστε τίτλο και λεζάντα.  Τα λοιπά …δοκιμάστε τα! 

 

 

Αφού επιλέξετε τις φωτο που θέλετε, πατήστε στο κουμπί {Δημιουργία νέας συλλογής}, όπως –αυτό το 

κουμπί- φαίνεται στην παραπάνω εικόνα. 
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Εδώ, όπως βλέπετε, μπορείτε να κάνετε κάποια σπουδαίες πράξεις : 

 Με την τεχνική «σύρε και άφησε», μπορείτε να αλλάξετε την σειρά εμφάνισης φωτογραφιών 

 Μπορείτε να αφαιρέσετε όποια φωτο θελήσετε  (βλέπε το Χ πάνω δεξιά σε κάθε φωτο) 

 Μπορείτε να προσθέσετε  κάποια φωτο που ξεχάσατε  (βλέπε Προσθήκη στη συλλογή) 

 Μπορείτε να ρυθμίσετε τον τρόπο παρουσίασης της συλλογής (Βλέπε περιοχή ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

ΣΥΛΛΟΓΗΣ) 

 Με κλικ μέσα σε φωτο, έχετε την δυνατότητα να κάνετε πράξεις που αφορούν τη συγκεκριμένη 

φωτο!!! 

 Μπορείτε να ακυρώσετε ό,τι δημιουργήσατε δηλ. όλη τη συλλογή. 

 Μπορείτε να εισάγετε την συλλογή στο άρθρο σας, πατώντας στο κουμπί  

 

 

 

Η συλλογή τοποθετήθηκε 

στο άρθρο μας. 

Αυτό ήταν !!! 

 

Μένουν κάποιες ακόμη 

δυνατότητες να μάθετε… 
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    Αν  κλικ-άρετε μέσα στη 

συλλογή –όπως αυτή 

εμφανίζεται σε περιβάλλον 

διόρθωσης του άρθρου, τότε 

μπορείτε ή να διαγράψετε 

την συλλογή ή να την φέρετε 

σε περιβάλλον σχεδίασης. 

Περιβάλλον σχεδίασης 

πρακτικά σημαίνει δράση στη 

συλλογή, αλλά και σε κάθε φωτο χωριστά.  Πλήρης έλεγχος δηλαδή!!! 

 

   Ωραιόκαστρο  24-06-2013 
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