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Αρχεία PowerPoint, ο δικτυακός τόπος Slideshare 
και το WordPress 

Εγγραφή στο Slideshare 

To Slideshare είναι ένας δικτυακός τόπος που φιλοξενεί δωρεάν τις παρουσιάσεις σας είτε σε 

PowerPoint (*.ppt) είτε σε *.pdf 

 Αφού φτιάξετε μια παρουσίαση *.ppt, μπορείτε  να την κάνετε upload στο site αυτής της υπηρεσίας. 

Γιατί πρέπει να επιλέξετε αυτή τη διαδικασία: 

 Δεν ‘φορτώνετε’ το δικό σας ιστότοπο υπέρμετρα. Τα αρχεία *.ppt είναι τεράστια σε μέγεθος! 

 Το Slideshare σας προσφέρει μια online slideshow  παρουσίαση της δουλειά σας, την οποία 

μπορεί κάποιος  είτε να παρουσιάσει σε μια δική του σελίδα (με link!) είτε να  κατεβάσει στη 

μορφή με την οποία κάνατε upload το αρχείο. 

 Έχετε τη δυνατότητα να παρουσιάσετε στο κοινό μια ιδέα, ένα προϊόν, μια υπηρεσία και γενικά 

κάτι ενδιαφέρον, αλλά και να διαβάσετε τις απόψεις του κοινού γι αυτό. 

 

Ας ξεκινήσουμε… 

    Πληκτρολογήστε  URL     http://www.slideshare.net/ 

 

   Θα εμφανιστεί στην οθόνη σας ο εν λόγω ιστότοπος.   Εφόσον δεν έχετε κάνει εγγραφή, πατήστε στο 

κουμπί Signup… 

 
 

 

Δώστε ένα υπαρκτό δικό σας mail. 

Συμπληρώστε username και password 

Γράψτε και τις λέξεις (captcha) που θα 

σας ζητηθούν και 

Πατήστε  Signup…  

…Στο mail σας θα έλθει μήνυμα, το οποίο 

ζητά επιβεβαίωση του λογαριασμού τον 

οποίο δημιουργήσατε… 

 

http://www.slideshare.net/
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 Μετά  την επιβεβαίωση του λογαριασμού σας, στην οθόνη του ιστότοπου Slideshare θα δείτε σχετικό 

μήνυμα και … 

 

 … στη γραμμή επιλογών του ιστότοπου θα …υπάρξουν αλλαγές! Δείτε το εικονίδιο που εμφανίζεται και 

που σημαίνει ότι είστε συνδεδεμένοι στον ιστότοπο του Slideshare. 

 

 

                                                                                                              

 

 

 

Πως θα ανεβάσετε ένα αρχείο *.ppt ( είτε  *.pdf) στον ιστότοπο Slideshare 

  Πληκτρολογήστε  URL     http://www.slideshare.net/ 

  Πατήστε στο Login… 

 

Μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις και διορθώσεις 

στο λογαριασμό σας, όποτε θελήσετε.  

Διόρθωσα το λανθασμένα γραμμένο mail μου 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιλογή My Uploads σας μεταφέρει 

σε περιβάλλον, όπου εμφανίζονται όλες οι 

αναρτήσεις που πραγματοποιήσατε στον ιστότοπο  

Slideshare  (*). 

http://www.slideshare.net/
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Θα εμφανιστεί το εικονίδιο στη γραμμή επιλογών του ιστότοπου. (Είστε συνδεδεμένοι!)… Πατήστε στο 

κουμπί Upload… 

 

 

…ένα νέο περιβάλλον –υποδοχής- εμφανίζεται.  Πατήστε ξανά upload… 

 

Δώστε mail και Password. 

Πατήστε Login…  
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…ανοίγει το γνωστό σε όλους μας παράθυρο εντοπισμού φακέλων και αρχείων.  Εντοπίζουμε το αρχείο 

*.ppt που θέλουμε και πατάμε {Άνοιγμα}… 

 

 

 

 

Συμπληρώνουμε μερικά 

στοιχεία που αφορούν την 

εν λόγω ανάρτηση μας. 

(Τίτλο, περιγραφή, ετικέτα 

και κατηγορία)… 

Τα στοιχεία αυτά βοηθούν τους 

χρήστες του ιστότοπου να δουν 

την ανάρτησή μας. 

Πατήστε Save & Continue… 
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…Ο ιστότοπος  -μετά το Save & Continue-  μας οδηγεί στη περιοχή όπου έχουμε τις αναρτήσεις μας. Στη 

ίδια περιοχή μπορούμε να έλθουμε, αν μετά το Login επιλέξουμε My uploads. Δείτε σχετικά στο σημείο 

του κειμένου(*). 

 

 

 

Πως θα κατεβάσετε ένα αρχείο *.ppt στον υπολογιστή σας  

Υποτίθεται ότι έχετε κάνει Login    κλικ στο εικονίδιο της γραμμής επιλογών    My Uploads   και 

κλικ πάνω στην εικόνα της ανάρτησής μας (Δες προηγούμενη εικόνα το πράσινο πλαίσιο) 

Στο παράθυρο που θα ανοίξει –μετά το κλικ στην εικόνα του αρχείου της ανάρτησης μας- πατήστε στο 

κουμπί Save… 

 

…και δείτε το αρχείο να κατεβαίνει στον υπολογιστή σας! 
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Πως θα ενσωματώσετε ένα αρχείο *.ppt στο WordPress…  

Κλικ στο {Embed}    και αμέσως κλικ στο {Customize…} … 

 

 

…κάνουμε τις επιλογές μας  σχετικά με το μέγεθος της παρουσίασης του αρχείου *.ppt στο άρθρο του 

δικού μας blog και πατάμε Copy… 

 

 

 

[slideshare id=24527973&doc=theoria-130723033208-phpapp02] 

Το κλικ στο κουμπί Copy 

αντιγράφει ουσιαστικά ένα link.    

Αυτή τη γραμμή κάνουμε paste σε 

κάποιο σημείο του άρθρου μας. 

Αυτό ήταν! Οι επισκέπτες του 

ιστότοπου θα βλέπουν σε 

παρουσίαση το αρχείο *.ppt που 

αναρτήσαμε! 


