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Δημιουργία λογαριαςμού
Δθμιουργία λογαριαςμοφ ςτον παρακάτω ςφνδεςμο:
https://wordpress.com/

Σύνδεςη
Για να ςυνδεκοφμε ςτο ιςτολόγιο μασ, πλθκτρολογοφμε το όνομα του με τθ παρακάτω
κατάλθξθ:
https://educationalreasons.wordpress.com/wp-admin/
Δίνουμε το όνομα χριςτθ και τον κωδικό πρόςβαςθσ και πατάμε ςφνδεςθ.

Αποςύνδεςη
Όταν ςυνδεόμαςτε βριςκόμαςτε ςτον πίνακα ελζγχου του ιςτολογίου.
το πάνω μζροσ βρίςκονται οι παρακάτω επιλογζσ:
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1. Αρχικι ςελίδα του λογαριαςμοφ μου.
2. Κάνωντασ κλικ με οδθγεί ςτο ιςτολόγιο. Αν αφιςω το δείκτθ του ποντικιοφ επάνω,
εμφανίηει τισ πιο βαςικζσ λειτουργίεσ του ιςτολογίου.
3. Σα ςτατιςτικά του ιςτολογίου.
4. Αναβάκμιςθ του ιςτολογίου επί πλθρωμι.
5. υντόμευςθ για νζο άρκρο, ζχει λιγότερεσ δυνατότθτεσ-επιλογζσ από τον πίνακα
ελζγχου.
6. Ειδοποιιςεισ για το ιςτολόγιο.
7. Επιλογζσ του λογαριαςμοφ μου και αποςφνδεςη.
8. Αναηιτθςθ μζςα ςτο ιςτολόγιο.

Αρχική ςελίδα

1. Αναγνϊςτθσ: Δείχνει όλα τα πρόςφατα άρκρα από τα blog που ακολουκϊ.
2. τατιςτικά: Σα ςτατιςτικά του ιςτολογίου
3. Σο blog μου: Διαχείριςθ του ιςτολογίου μου, δθμιουργία νζου ιςτολογίου.
4. Νζο άρκρο: υντόμευςθ για νζο άρκρο, ζχει λιγότερεσ δυνατότθτεσ-επιλογζσ από
τον πίνακα ελζγχου.
5. Ειδοποιιςεισ: Ειδοποιιςεισ για το ιςτολόγιο.
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6. Ο λογαριαςμόσ μου: Η πρϊτθ επιλογι με οδθγεί ςτον πίνακα ελζγχου του
ιςτολογίου. Η επιλογι Ρυκμίςεισ μου δίνει τθν δυνατότθτα να αλλάξω: όνομα
χριςτθ, θλεκτρονικι διεφκυνςθ (email), διεφκυνςθ url κα γλώςςα. Σον κωδικό, τον
αλλάηω από τθ δεφτερθ επιλογι ςτθ δεξιά λίςτα επιλογϊν.

Ακολουθώντασ άλλα ιςτολόγια
Εφόςον βρίςκομαι ςτθ ςελίδα του ιςτολογίου που κζλω να ακολουκιςω, εμφανίηεται ςτθ
πάνω γραμμι εργαλείων θ επιλογι

. Πατϊντασ αυτό το κουμπί ακολουκϊ το

ςυγκεκριμζνο ιςτολόγιο και γίνεται ζτςι
εμφανίηεται θ επιλογι
αυτό.

. Αν αφιςω το ποντίκι πάνω του

. Αν το πατιςω παφω να ακολουκϊ το ςιτολόγιο

Επιπλζον επεξεργαςία των ιςτολογίων που ακολουκϊ γίνεται από τον αναγνϊςτθ,
πατϊντασ ςτθ δεξιά πλευρά το παρακάτω κουμπί.

Πίνακασ ελέγχου
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1. Γενικζσ επιλογζσ για το ιςτολόγιο
2. Επεκτάςεισ του ιςτολογίου, επί πλθρωμι.
3. Δθμιουργία νζου άρθρου και διαχείριςθ όλων των άρκρων. Δθμιουργία
κατηγορίασ.
Κατηγορία: ομαδοποιεί άρκρα και ζπειτα εμφανίηονται όλα μαηί είτε με τθ χριςθ
του Widget:Κατηγορίες, είτε με τθ δθμιουργία Μενοφ.
4. τα πολυμζςα μπορϊ να ανεβάςω φωτογραφίεσ και αρχεία για να μπορϊ να τα
χρθςιμοποιιςω αργότερα ςτα άρκρα μου.
5. Προςκζτω ςυνδζςμουσ που αφοροφν άλλα ιςτολόγια ι οποιαδιποτε ιςτοςελίδα
του διαδικτφου. Ζπειτα με τθ χριςθ του Widget:Σύνδεσμοι εμφανίηονται όλοι μαηί.
6. Δθμιουργία ςελίδασ. Σο περιεχόμενο τθσ ςελίδασ είναι ίδιο με το άρκρο, κείμενο,
εικόνα, video, ςυνδεςμοσ κ.τ.λ. Οι ςελίδεσ εμφανίηονται είτε με τθ χριςθ του
Widget:Σελίδες, είτε με τθ δθμιουργία Μενοφ.
7. Εδϊ εμφανίηονται όλα τα ςχόλια. Εάν κάποια ςχόλια χρειάηονται ζγκριςθ
εμφανίηονται εδϊ και κα εμφανιςτεί θ παρακάτω ειδοποίθςθ

8. Εάν ζχετε φτιάξει κάποια ψθφοφορία (υπάρχει ωσ δυνατότθτα ςτθ δθμιουργία
νζου άρκρκου) τα αποτελζςματά τθσ εμφανίηονται εδϊ. Επίςθσ κα εμφανίηεται και
θ αξιολόγθςθ των άρκρων ςασ.
9. τθν Εμφάνιςθ μπορϊ να αλλάξω οτίδθποτε ζχει ςχζςθ με τα χρϊματα και τον
τρόπο που εμφανίηονται όλα τα περιζχόμενα. Ανάλογα με το κζμα που κα
επιλζξετε, δεν ζχουν όλα τα κζματα τισ ίδιεσ δυνατότθτεσ. Πριν ξεκινιςετε να
δουλεφετε ελζγξτε αν υποςτθρίηει όλα όςα κζλετε.


Widget: Επιπλζον εργαλεία που τοποκετοφνται ι ςτο πλάι ι ςτο κάτω
μζροσ του ιςτολογίου. Εάν κζλετε να προςκζςετε κάποιο που βρικατε εςείσ
και δεν υπιρχε ςτο wordpress επιλζγεται το widget:Κείμενο και εκεί
μπαίνει όλο το κομμάτι του κϊδικα που βρικατε.



Μενοφ: Η δθμιουργία μενοφ αφορά τα κουμπιά που βρίςκονται ςυνικωσ
ςτο πάνω μζροσ του ιςτολογίου. Σο κάκε κουμπί μπορεί να είναι:
μια ςελίδα που ιδθ ζχετε φτιάξει,
να εμφανίςει μια κατθγορία και όλα τα ςυνδεδεμζνα με αυτι άρκρα,
ζνασ ςφνδεςμοσ είτε εξωτερικόσ π.χ. Google, είτε εςωτερικόσ π.χ.
περιεχόμενο του ιςτολογίου.
Αλλαγι απευκείασ του φόντου είτε με εικόνα τθσ επιλογισ ςασ, είτε με ζνα
μόνο χρϊμα
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10. Εδϊ μπορείτε να τροποποιιςετε όλεσ τισ πλθροφορίεσ του λογαριαςμοφ ςασ
(όνομα που κα εμφανίηεται ςτα ςχόλια και φωτογραφία). Επιπλζον αν κζλετε να
προςκζςετε κι άλλουσ χριςτεσ ςτο ιςτολόγιο ςασ μπορείτε να τουσ προςκζςετε από
εδϊ και να ορίςετε τι δικαιϊματα κα ζχουν.
11. Από τα εργαλεία μπορεί να γίνει θ διαγραφή του ιςτολογίου ςασ. Σο ιςτολόγιο
μεταφζρεται από μια πλατφόρμα ςε μια άλλθ και θ ειςαγωγι και θ εξαγωγι γίνεται
εδϊ.
12. Ρυκμίςεισ: αφορά όλεσ τισ δυνατότθτεσ του ιςτολογίου και τισ ρυκμίςεισ του
λογαριαμοφ ςασ. Η επιλογι υηιτθςθ είναι οι ρυκμίςεισ για τα ςχόλια και τισ
ειδοποιιςεισ που κα λαμβάνετε με email.
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