
Συνέχεια από το 2ο άρθρο… 

ΕΝΟΤΗΤΑ  X    Μια γνωριμία με την επιλογή  «Τοποθεσίες web & Τομείς»  του μενού  

 

 

 

  

 

 «Σύνδεση» :  Μας πάει στο back end του blog. 

 «Προσθήκες» :  Μας φανερώνει μια μεγάλη λίστα από πρόσθετα (extensions) που προσθέτουμε – όποιο 

θέλουμε , αν θέλουμε– στο blog μας. 

 «Θέματα» :   Τεράστια λίστα θεμάτων για να επιλέξουμε όποιο θελήσουμε! 

 

  

 «Ρυθμίσεις φιλοξενίας» :  Χρήσιμη επιλογή για να ανανεωθεί η PHP, όποτε χρειαστεί (Πιστεύω ότι  το ΠΣΔ 

θα μας ενημερώνει, όπως άλλωστε συνέβη σχετικά πρόσφατα). Επιπλέον είναι ανάγκη να υπάρχει «τσεκ» 

στο τετραγωνάκι «Υποστήριξη SSL/TLS», για να είναι και να θεωρείται το blog μας ασφαλές από τους 

browsers. 

 

 

 

 «Άνοιγμα» και «προεπισκόπηση» :  Βλέπουμε πώς φαίνεται το blog μας στους επισκέπτες (frontpage). Στην 

«προεπισκόπηση» κάνεις κάποιες αλλαγές –που ακόμη δεν έχεις αποθηκεύσει-και θες να δεις πώς 

φαίνεται η αλλαγή στους επισκέπτες. 

 

 «Αναστολή» :   Το blog μας δεν είναι πλέον ενεργό, είναι σαν να μη υπάρχει.  Πρέπει να κάνουμε 

«ενεργοποίηση»  για να το ξαναδείξουμε…   (Μπορούμε να θέσουμε σε αναστολή το νέο μας blog, κατά τη 

διάρκεια που το φτιάχνουμε) 



 

   

Ζητάμε και βρίσκουμε βοήθεια από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο… 

Θα χρειαστείτε αυτή τη βοήθεια, εσείς που θα θελήσετε να ασχοληθείτε με τις επιλογές 

του μενού PLESK, για τις οποίες δεν θα γράψω ( Ίσως  το κάνω  αργότερα ). 

 

 

 

 

Ας  δούμε τις επιλογές του μενού που δεν θα αναλύσω τώρα.   

 Η επιλογή «Αρχεία»,  μας παραπέμπει σε ανέβασμα ή κατέβασμα αρχείων 

στον Server, μέσα από λογισμικά όπως το WinSCP, filezilla 

 Η επιλογή «Βάσεις δεδομένων», μας πάει μέχρι χρήση MySQL!  Δούλεψα 

λίγο πάνω στο θέμα, αλλά τους πίνακες που έφτιαξα, δεν μπόρεσα να τους συνδέσω με την Access 2007. 

Θα ξαναπροσπαθήσω… 

 Η επιλογή «Στατιστικά στοιχεία», δεν με ενδιαφέρει καθόλου. 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ:  Η διαχείριση των τριών παραπάνω επιλογών του μενού PLESK απαιτεί δημιουργία και χρήση 

username και Password, διαφορετικούς για κάθε επιλογή. 

 

 

Στο  4ο  -κατά σειρά- άρθρο γράφω πώς θα παίρνετε backup μέσα από το περιβάλλον  

διαχείρισης του WordPress. 

Στη βοήθεια του Π.Σ.Δ –εφόσον θελήσετε- μπορείτε να δείτε πώς θα παίρνετε backup μέσα 

από το PLESΚ.  Έχει ενδιαφέρον να παίρνεις backup  από τη PLESK και θα δω το θέμα μελλοντικά… 

 

 

 

 ΓΕΝΙΚΑ :  Κάθε ιστοσελίδα έχει μια ιδιαίτερη ονομασία (domain). Πληκτρολογούμε το domain 

και ο web browser μας, φορτώνει τα δεδομένα της ιστοσελίδας και μας τα φέρνει στην οθόνη 

του υπολογιστή μας.  

To PLESK έδωσε στο blog μου WordPress ως domain το: 

                                                                                                            (το πλήρες domain  https//wnikdim.sites.sch.gr)  

Ας δούμε τώρα τι είναι το subdomain.   Μέσα από τον πίνακα του PLESK μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες 

διευθύνσεις ιστοσελίδων, που θα εμπεριέχουν το αρχικό μας domain. Παραδείγματα subdomain:  

photo.wnikdim.sites.sch.gr      ή    mytest.wnikdim.sites.sch.gr   ή   κ.λ.π.  Μέσα σε αυτά τα subdomains , μπορούμε 

να βάλουμε περιεχόμενο ή και ακόμα ένα άλλο site !  

 

 

 



 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙ        Διαγραφή του blog μας από τη πλατφόρμα PLESK 

 

 

 

…Θα ζητηθεί επιβεβαίωση της διαγραφής του blog, αλλά χρειάζεται προσοχή, διότι η διαγραφή είναι οριστική και 

δεν ανακαλείται. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ :  Σε τούτο, το τρίτο κατά σειρά, άρθρο θέλησα να δώσω πληροφορίες που αφορούν τη 

πλατφόρμα PLESK.  Πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές (μενού και πίνακες ελέγχου) της πλατφόρμας.  

Εκμεταλλευτείτε   τη βοήθεια το Π.Σ.Δ.  για να δείτε λεπτομερώς ό,τι σας ενδιαφέρει.  Δικός μου στόχος είναι να 

σας δείξω, πώς εγώ προσέγγισα το ζήτημα «Νέος τόπος φιλοξενίας ιστοσελίδων» και όχι να δείξω όλες τις 

λεπτομέρειες του θέματος... 

 

Συνέχεια στο επόμενο άρθρο για να δείξω την έξοδο και είσοδο δεδομένων στο WordPress, μέσα από το περιβάλλον backend 

του ιδίου του WordPress… 
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  2.  Επίλεξε… 

3. 
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