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Πείτε μας την Γνώμη σας

Ως αναγνώστης αυτού του βιβλίου, εσείς είστε ο σημαντικότερος κριτικός και σχολιαστής μας. 
∆ίνουμε αξία στην γνώμη σας και θέλουμε να ξέρουμε αν κάνουμε την δουλειά μας σωστά, τι 
μπορούμε να κάνουμε καλύτερα, για ποια θέματα θέλετε να εκδώσουμε βιβλία και ό,τι άλλο 
θέλετε να μας πείτε.

Ως εκδότης της Que Publishing, θα χαρώ να ακούσω τα σχόλιά σας. Μπορείτε να μας στείλετε 
e-mail για να μας πείτε τι σας άρεσε ή τι δεν σας άρεσε σε αυτό το βιβλίο – καθώς και τι μπο-
ρούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε τα βιβλία μας.

Σημειώστε ότι δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε σε τεχνικά θέματα που σχετίζονται με το 
συγκεκριμένο βιβλίο. Έχουμε όμως μια ομάδα Εξυπηρέτησης Χρηστών, όπου θα προωθήσουμε 
συγκεκριμένες τεχνικές ερωτήσεις, που σχετίζονται με το βιβλίο.

Όταν γράφετε επιστολή, σας παρακαλούμε να αναφέρετε τον τίτλο και τον συγγραφέα του βιβλί-
ου, καθώς και το δικό σας όνομα, διεύθυνση email και αριθμό τηλεφώνου. Θα μελετήσουνε προ-
σεκτικά όλα σας τα σχόλια και θα τα μεταφέρουμε στους συγγραφείς και στους επιμελητές που 
έχουν εργαστεί στο συγκεκριμένο βιβλίο.

E-mail:  feedback@quepublishing.com

Συμβατικό ταχυδρομείο:  Greg Wiegand
 Editor-in-Chief
 Que Publishing
 800 East 96th Street
 Indianapolis, IN 46290 USA

Υπηρεσίες Αναγνωστών

Επισκεφθείτε την ιστοθέση μας και εγγραφείτε γι’ αυτό το βιβλίο στο quepublishing.com/register 
ώστε να έχετε πρόσβαση στις ενημερώσεις, στις λήψεις ή στα παροράματα, που μπορεί να υπάρ-
χουν για αυτό το βιβλίο.
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Εισαγωγή

   xv

E
Πώς θα Μάθετε

E
Τι θα Μάθετε

Σε Ποιον Απευθύνεται το Βιβλίο

Οδηγίες Βήμα-προς-Βήμα

Οργάνωση του Βιβλίου

Τι θα Μάθετε

Καλώς ήλθατε στο βιβλίο Οπτικός Οδηγός του WordPress, ένα οπτικό 
οδηγό για μία απ’ τις παγκοσμίως δημοφιλέστερες εφαρμογές σχεδία-
σης για το Web. Τώρα που επιλέξατε το WordPress, πρέπει να ξέρετε 
ότι ανήκετε σε μια μεγάλη παρέα. Εκατομμύρια άνθρωποι – από μεμονω-
μένους bloggers μέχρι μεγάλους οργανισμούς – έχουν χρησιμοποιήσει 
το WordPress για να δημιουργούν ιστοθέσεις.

Αυτό το βιβλίο βασίζεται στην έκδοση 3.5.1 του WordPress. Αν χρη-
σιμοποιείτε μια προηγούμενη έκδοση του WodPress, πρέπει να κάνετε 
αναβάθμιση. Αν χρησιμοποιείτε μια νεότερη έκδοση του WorPress, μπο-
ρεί να παρατηρήσετε μερικές αλλαγές χαρακτηριστικών, αλλά η βασική 
λειτουργικότητα του WordPress θα παραμένει η ίδια.

Το βιβλίο αυτό έχει σχεδιαστεί για να σας επιτρέψει να αρχίσετε να 
χρησιμοποιείτε το WordPress όσο το δυνατό ταχύτερα. Επειδή η γνώση 
του πώς να χρησιμοποιείτε τα χαρακτηριστικά του WordPress είναι 
απλώς τμήμα της δημιουργίας μίας επιτυχημένης ιστοθέσης, το βιβλίο 
αυτό σας παρέχει επίσης υποδείξεις για βέλτιστες πρακτικές ιστοθέ-
σεων σε κάθε κεφάλαιο. Για την ώρα, πηγαίνετε στο Κεφάλαιο 1, για να 
αρχίσετε την εργασία μ’ αυτό το ισχυρό, αλλά και τόσο εύκολο στην χρή-
ση, εργαλείο σχεδίασης για το Web.

Σε Ποιον Απευθύνεται το Βιβλίο

Αυτό το βιβλίο απευθύνεται σε σας αν…

Θέλετε να γίνετε παραγωγικοί με το WordPress, όσο το δυνατό 
ταχύτερα και δεν έχετε πολύ χρόνο στην διάθεσή σας.

Είστε νέοι στο WordPress – και στην σχεδίαση ιστοθέσεων – και 
πρέπει να μάθετε τα βασικά με μια ευκολονόητη μορφή.

Είστε οπτικός τύπος και θέλετε εικονογραφημένες βήμα-προς-βήμα 
οδηγίες για να μάθετε το WordPress.
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Οδηγίες Βήμα-προς-Βήμα

Αυτό το βιβλίο παρέχει συνεπείς οδη-
γίες βήμα-προς-βήμα, που σας δεί-
χνουν πώς να επιτύχετε μια εργασία. 
Κάθε σύνολο οδηγιών περιλαμβάνει 
εικόνες, οι οποίες αντιστοιχούν απευ-
θείας στα εύκολα να παρακολουθήσετε 
βήματα. Επίσης μέσα στο βιβλίο περι-
λαμβάνονται υποδείξεις για εξοικονό-
μηση χρόνου, πίνακες, λίστες ελέγχου 
και πλαίσια, τα οποία σας βοηθούν να 
εργαστείτε αποδοτικότερα ή να μάθετε 
λεπτομερέστερες πληροφορίες. Ένα 
χαρακτηριστικό "Ξέρετε Ότι;" παρέχει 
υποδείξεις και τεχνικές, οι οποίες σας 
βοηθούν να εργαστείτε πιο έξυπνα και 
ένα χαρακτηριστικό "∆είτε Επίσης", 
που σας κατευθύνει σε άλλα τμήματα 
του βιβλίου, τα οποία περιέχουν σχετι-
κές πληροφορίες για την εργασία.

Εργαστήρια

Μέσα σ’ αυτό το βιβλίο θα μάθετε τις 
βασικές τεχνικές που απαιτούνται για 
να δημιουργήσετε μια ποιοτική ιστοθέ-
ση WordPress. Στο τελευταίο Κεφάλαιο 
19, "Εργαστήρια", προχωρείτε πέρα 
απ’ τα βασικά και δοκιμάζετε μερικά 
πραγματικά έργα του WordPress.

Εύκολες να 
παρακολουθή-
σετε οδηγίες 
εστιάζονται σε 
ένα συγκεκριμέ-
νο θέμα.

Εικόνες 
ταιριάζουν με 
τα αριθμημένα 
βήματα.

Αριθμημένα 
βήματα σας 
καθοδηγούν 
μέσα σε κάθε 
εργασία.

Το πλαίσιο Ξέρετε Ότι; σας προ-
ειδοποιεί για υποδείξεις, τεχνικές 
και σχετικές πληροφορίες.

Το πλαίσιο ∆είτε Επίσης 
σας κατευθύνει σε σχετικές 
πληροφορίες μέσα στο βιβλίο.

 4:    WordPress 67

         -
      .  WordPress  

     ,   . 
(     ,      

 ).      
  (Very Poor, Poor, Average, Good  Excellent)   

  .   Rating Settings   -
        
    .

 
 

(WordPress.com)

 

 ’    , -
 Settings, Ratings.

     Posts  
   
     

   .

     Pages 
    -

     -
    

 .

     Comments 
    -

     -
    

 .

    Save Changes.

 
   14  -

     
  .

 ;
    Advanced 

Settings     -
    . 

 ,   -
    -
, ,    
.

Τα εργαστήρια 
σας καθοδη-
γούν για να 
δημιουργήσετε 
πιο προχωρη-
μένα έργα του  
WordPress.

278 

  :   
   

            
        .  -
  WordPress  ,      

       ,   
       .  -

  ,    Contact Form 7 (http://wordpress.
org/extend/plugins/contact-form-7).      -

       ,   
 .       -

      .

 
   ,       Contact 

Form 7     ,   -
 .

 1: 
   

   
 (WordPress.org)

 

 ’    , -
 Plugins, Add New.

  Contact Form 7   
 .

     Search 
Plugins.

     Install 
Now,     Con-
tact Form 7.

    OK,   Word-
Press    -

  .
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Εισαγωγή xvii

Οργάνωση του Βιβλίου
Το βιβλίο οργανώνεται σε κεφάλαια, που βασίζονται σε 
συνηθισμένες εργασίες του WordPress με την σειρά 
που, κατά πάσα πιθανότητα, θα τις συναντήσετε. Για να 
διακρίνουμε ανάμεσα στις δύο εκδόσεις του WordPress, 
τα κεφάλαια και οι ενότητες ονομάζονται με WordPress.
com, για να δηλώσουν χαρακτηριστικά ειδικά για το φιλο-
ξενούμενο (hosted) WordPress και με WordPress.org 
για να δηλώσουν χαρακτηριστικά ειδικά για το WordPress 
αυτόνομης φιλοξενίας (self-hosted).

Κεφάλαιο 1 "Εισαγωγή στο WordPress" – Το πρώτο κεφά-
λαιο του βιβλίου σας εισάγει στο WordPress, μια δωρεάν 
παρεχόμενη εφαρμογή λογισμικού, που σας επιτρέπει να 
δημιουργήσετε στα γρήγορα μια ποιοτική ιστοθέση. Επίσης 
θα μάθετε να επιλέγετε ανάμεσα στις δύο εκδόσεις του 
WordPress: φιλοξενούμενο WordPress.com και WordPress 
αυτόνομης φιλοξενίας. Αν είστε αρχάριοι στο WordPress, 
αυτό το κεφάλαιο κάνει επίσης μια γρήγορη επισκόπηση στα 
βασικά του WordPress, στην φιλοξενία Web, στα ονόματα 
τομέων και στον σχεδιασμό ιστοθέσεων.

Κεφάλαιο 2 "Αρχίστε την Εργασία με το WordPress.com" 
– Το WordPress.com σας επιτρέπει να δημιουργείτε ιστο-
θέσεις, χωρίς να χρειάζεται να εγκαταστήσετε κανένα 
λογισμικό ή να ασχολείστε με αντίγραφα ασφαλείας, 
παραμετροποίηση ή πρόσθετα. Αν αποφασίσετε ότι το 
φιλοξενούμενο WordPress.com είναι η σωστή λύση του 
WordPress για σας, αυτό το κεφάλαιο σας δείχνει πώς να 
αρχίσετε να δουλεύετε, όσο το δυνατό ταχύτερα.

Κεφάλαιο 3 "Αρχίστε την Εργασία με το WordPress 
(WordPress.org)" – Η χρήση του WordPress αυτόνομης 
φιλοξενίας σας παρέχει πλήρη έλεγχο επί της ιστοθέσης 
σας, περιλαμβανομένης της δυνατότητας να χρησιμοποι-
είτε προσαρμοσμένα θέματα, να εγκαθιστάτε πρόσθετα, 
να υλοποιείτε λειτουργικότητα ηλεκτρονικού εμπορίου 
και να τροποποιείτε κώδικα. Αν αποφασίσετε ότι το 
WordPress αυτόνομης φιλοξενίας είναι η σωστή λύση για 
σας, αυτό το κεφάλαιο σας δείχνει πώς να εγκαταστήσε-
τε το WordPress και να διαμορφώσετε την ιστοθέση σας.

Κεφάλαιο 4 "Καθορισμός Ρυθμίσεων του WordPress" – 
Προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις του WordPress, μια εργα-
σία που συχνά χρειάζεται να γίνει μόνο μια φορά, μπορεί-
τε να διαχειρίζεστε καλύτερα την ιστοθέση σας, να δέχε-
στε μόνο τις ειδοποιήσεις που θέλετε και να αποφεύγε-
τε δυσάρεστες εκπλήξεις. Σ’ αυτό το κεφάλαιο, ανακα-
λύπτετε πώς να προσαρμόζετε την δομή της ιστοθέση 
σας, στα σχόλια, πώς να μοιράζεστε επιλογές, ιδιωτικό-
τητα και πολλά άλλα.

Κεφάλαιο 5 "Εργασία με Θέματα" – Ένα θέμα ορίζει την 
δομή και την εμφάνιση της ιστοθέσης σας. Ένα θέμα δεν 
είναι ένα μόνο αρχείο, αλλά μια συλλογή αρχείων, που 
περιλαμβάνουν ένα φύλλο στυλ, αρχεία εικόνων και πρό-
τυπα. Σ΄ αυτό το κεφάλαιο θα μάθετε πώς να επιλέγετε, 
να ανεβάζετε (upload) και να ενεργοποιείτε θέματα, 
καθώς και πώς να προσαρμόζετε την εμφάνισή τους, 
έτσι ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες σας.

Κεφάλαιο 6 "∆ημιουργία και ∆ιαχείριση Σελίδων" – Οι 
σελίδες είναι σημαντικό τμήμα της ιστοθέσης σας 
WordPress, που σας επιτρέπουν να δημιουργείτε στατι-
κό περιεχόμενο, που δεν αποτελεί τμήμα ενός ιστολο-
γίου (blog) ή μιας τροφοδοσίας (feed). Σ’ αυτό το κεφά-
λαιο θα μάθετε πώς να δημιουργείτε, να διαχειρίζεστε 
και να διαγράφετε σελίδες. Αν χρησιμοποιείτε το Word-
Press.com, μπορείτε επίσης να εξοικονομήσετε χρόνο 
αντιγράφοντας υπάρχουσες σελίδες.

Κεφάλαιο 7 "∆ημιουργία και ∆ιαχείριση Αναρτήσεων" – Οι 
αναρτήσεις είναι το θεμέλιο κάθε ιστολογίου ή του τμήματος 
ιστολογίου μιας ιστοθέσης. Οι αναρτήσεις σας περιλαμβάνο-
νται επίσης στην τροφοδοσίας της ιστοθέσης σας, στην οποία 
μπορούν να εγγραφούν οι αναγνώστες σας. Στο Κεφάλαιο 7 
ανακαλύπτετε πολλούς τρόπους προκειμένου να δημιουρ-
γείτε μια ανάρτηση στο WordPress, πώς να διαχειρίζεστε 
και να επεξεργάζεστε υπάρχουσες αναρτήσεις και πώς να 
εφαρμόζετε κατηγορίες και σημάνσεις στις αναρτήσεις σας.

Κεφάλαιο 8 "Μορφοποίηση Σελίδων και Αναρτήσεων" 
– Το WordPress σας διευκολύνει να μορφοποιήσετε με 
ακρίβεια το περιεχόμενο που εισάγετε σε σελίδες και σε 
αναρτήσεις της ιστοθέσης σας. Εκτός των παραδοσια-
κών επιλογών μορφοποίησης, όπως είναι η προσθήκη 
έντονων και πλάγιων στο κείμενο, η δημιουργία λιστών, 
η εισαγωγή συνδέσεων και ο έλεγχος ορθογραφίας, το 
WordPress προσφέρει επίσης πιο προχωρημένα χαρα-
κτηριστικά μορφοποίησης. Σ’ αυτό το κεφάλαιο, θα σας 
εισάγουμε στις βασικές τεχνικές μορφοποίησης, χρησι-
μοποιώντας τόσο το Visual Editor, όσο και το Text Editor.

Κεφάλαιο 9 "Εργασία με Αρχεία Μέσων" – Ένας απ’ 
τους καλύτερους τρόπους για να δώσετε ζωή την ιστο-
θέση σας WordPress είναι με αρχεία μέσων, που περι-
λαμβάνουν εικόνες, ήχο, βίντεο και άλλα έγγραφα. Αυτό 
το κεφάλαιο σας δείχνει πώς να ανεβάζετε αρχεία απ’ 
τον υπολογιστή σας, να τα εισάγετε από ένα URL, να 
δημιουργείτε ελκυστικές συλλογές εικόνων και να ενσω-
ματώνετε μέσα από ιστοθέσεις όπως τις YouTube, 
Vimeo, SlideShare και Twitter.
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Κεφάλαιο 10 "Εργασία με Widgets" – Τα widgets του 
WordPress σας επιτρέπουν να προσθέτετε περιεχόμενο 
στις πλαϊνές γραμμές της ιστοθέσης σας. Για παράδειγ-
μα, μπορείτε να χρησιμοποιείτε widgets για να εμφανίζε-
τε πληροφορίες για τον εαυτό σας ή για την επιχείρησή 
σας, λεπτομέρειες επαφής, κατηγορίες ιστολογίου, τις 
πιο πρόσφατες αναρτήσεις σας, συνδέσεις ή κουμπιά, 
στις τροφοδοσίες της ιστοθέσης σας ή σε εξωτερικές 
ιστοθέσεις, τα πιο πρόσφατα τιτιβίσματα του Twitter, ένα 
πλαίσιο Μου αρέσει του Facebook, εικόνες, διαφημίσεις 
και πολλά άλλα. Σε αυτό το κεφάλαιο, ανακαλύπτετε ότι 
με λίγη φαντασία, μπορείτε να εμφανίσετε σχεδόν οτιδή-
ποτε θέλετε στις πλαϊνές γραμμές σας.

Κεφάλαιο 11 "Εργασία με Συνδέσεις" – Το WordPress 
σας δίνει την επιλογή να εμφανίζετε συνδέσεις στην 
πλαϊνή σας γραμμή, που περιλαμβάνουν εσωτερικές και 
εξωτερικές συνδέσεις. Για παράδειγμα, μπορείτε να 
δημιουργήσετε ένα blogroll με τις αγαπημένες ιστοθέ-
σεις σας ή να κάνετε συνδέσεις προς τα δημοσιευμένα 
άρθρα μέσα σε άλλες ιστοθέσεις, προς τους τρέχοντες 
πελάτες ή έργα σας ή ακόμη και προς συγκεκριμένες 
σελίδες ή αναρτήσεις στην ιστοθέση σας. Μάθετε πώς 
να εκμεταλλεύεστε πλήρως αυτό το προαιρετικό χαρα-
κτηριστικό, περιλαμβανομένης και της εργασίας με κατη-
γορίες συνδέσεων.

Κεφάλαιο 12 Εργασία με Πρόσθετα (WordPress.org)" – 
Τα πρόσθετα (plugins) σάς επιτρέπουν να επεκτείνετε 
την ισχύ του WordPress αυτόνομης φιλοξενίας με πρό-
σθετη λειτουργικότητα. Το όφελος της χρήσης προσθέ-
των είναι ότι μπορείτε να επιλέξετε μόνο την λειτουργι-
κότητα που χρειάζεστε, χωρίς να υπερφορτώνετε την 
ιστοθέση σας WordPress με άχρηστα χαρακτηριστικά. 
Για παράδειγμα, μπορείτε να εγκαταστήσετε και να 
ενεργοποιήσετε πρόσθετα για να εκτελείτε αυτοματο-
ποιημένες δημιουργίες αντιγράφων ασφαλείας της ιστο-
θέσης σας, να ελέγχετε την ενοχλητική αλληλογραφία 
(spam), να εμφανίζετε μηχανισμούς κύλισης περιεχομέ-
νου, να δημιουργείτε μια ιστοθέση συνδρομής, να 
εμπλουτίζετε την βελτιστοποίηση μηχανής αναζήτησης 
(SEO) της ιστοθέσης σας, να συνδέεστε με ιστοθέσεις 
κοινωνικών δικτύων, σαν το Facebook και το Twitter και 
να κάνετε πολλές άλλες εργασίες.

Κεφάλαιο 13 "Προσθήκη και ∆ιαχείριση Μενού" – Το 
μενού της ιστοθέσης σας είναι ένα σημαντικό εργαλείο 
πλοήγησης, αλλά ένα σωστά δομημένο μενού μπορεί να 
κάνει πολύ περισσότερα πράγματα από το να κατευθύνει 
απλώς επισκέπτες στο περιεχόμενο της ιστοθέσης σας. 

Το σωστό μενού μπορεί επίσης να βοηθά στην συγκρά-
τηση επισκεπτών και στην ενθάρρυνση των πωλήσεων. 
Σε αυτό το κεφάλαιο θα μάθετε πώς να αλλάζετε την 
σειρά και τις ετικέτες του μενού της σελίδας και πώς να 
δημιουργείτε προσαρμοσμένα μενού.

Κεφάλαιο 14 "∆ημιουργία Ανάδρασης στην Ιστοθέ-
ση σας (WordPress.com)" – Η λήψη ανάδρασης στην 
ιστοθέση σας, πριν και μετά μια δημοσίευση, είναι ένα 
σημαντικό κομμάτι της επιτυχίας της. Το WordPress.
com προσφέρει αρκετά ενσωματωμένα εργαλεία, τα 
οποία συλλέγουν ανάδραση από εξωτερικό και εσωτε-
ρικό κοινό. Μπορείτε να δεχθείτε ανάδραση για αναρ-
τήσεις και σελίδες απ’ τους συνεργάτες σας, πριν να 
κάνετε μια δημοσίευση, να προσθέσετε δημοσκοπήσεις 
για να ερευνήσετε τις απόψεις των αναγνωστών σας για 
ένα συγκεκριμένο θέμα, να επιτρέπετε τις αξιολογήσεις 
για συγκεκριμένες αναρτήσεις και σελίδες και να δημο-
σιεύετε μια φόρμα επαφής για να ενθαρρύνετε τους ανα-
γνώστε να έλθουν σε επαφή με σας.

Κεφάλαιο 15 "Εξαίρετα Χαρακτηριστικά του WordPress.
com" – Το WordPress.com προσφέρει αρκετά εξαίρετα 
χαρακτηριστικά, τα οποία μπορείτε να αγοράσετε. Αυτές 
οι αναβαθμίσεις σας επιτρέπουν να ανεβάσετε ήχο και 
βίντεο στην ιστοθέση σας, να εγγραφείτε και να αντιστοι-
χιστείτε σ’ ένα προσαρμοσμένο όνομα τομέα, να αφαιρέ-
σετε διαφημίσεις, να αυξήσετε τον χώρο αποθήκευσης 
και να κάνετε πολλά άλλα πράγματα.

Κεφάλαιο 16 "∆ιαχείριση Χρηστών" – Η εργασία με την 
ιστοθέση σας WordPress δεν χρειάζεται να είναι μια 
μοναχική εργασία. Το WordPress προσφέρει αρκετούς 
ρόλους χρηστών, που δίνουν σ’ άλλα άτομα διάφορα επί-
πεδα πρόσβασης: απ’ τον πλήρη έλεγχο της ιστοθέσης 
σας, μέχρι την δυνατότητα δημιουργίας αναρτήσεων, 
χωρίς να τις δημοσιεύουν.

Κεφάλαιο 17 "∆ιαχείριση Σχολίων" – Η αλληλεπίδρα-
ση χρηστών είναι το σημαντικότερο χαρακτηριστικό 
ενός επιτυχημένου ιστολογίου. Ευτυχώς, το WordPress 
κάνει εύκολη την ανάπτυξη μιας κοινότητας στην ιστο-
θέση σας, με τα ισχυρά του εργαλεία σχολιασμού. Προ-
επιλεγμένα, το WordPress εγκαθιστά το Akismet, ένα 
ισχυρό εργαλείο διαχείρισης ενοχλητικών σχολίων, 
όταν δημιουργείτε την ιστοθέση σας. Αν χρησιμοποιεί-
τε WordPress αυτόνομης φιλοξενίας, έχετε επίσης την 
επιλογή να εγκαταστήσετε ένα πρόσθετο σχολιασμού 
τρίτου παραγωγού, με ακόμη ισχυρότερα χαρακτηριστι-
κά δημιουργίας κοινότητας.
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Κεφάλαιο 18 "∆ιαχείριση της Ιστοθέσης σας WordPress" 
– Σ’ αυτό το κεφάλαιο μαθαίνετε να χειρίζεστε όλες τις 
σημαντικές εργασίες παρασκηνίου, που περιλαμβάνο-
νται στην διαχείριση μιας επιτυχημένης ιστοθέσης, οι 
οποίες περιλαμβάνουν την διαχείριση αντιγράφων ασφα-
λείας, την ασφάλεια, τις ενημερώσεις, τις εισαγωγές, 
τις εξαγωγές και πολλές άλλες. Ευτυχώς, το WordPress 
προσφέρει εργαλεία, τα οποία απλοποιούν όλες αυτές 
τις εργασίες.

Κεφάλαιο 19 "Εργαστήρια" – Σ’ αυτό το κεφάλαιο προ-
χωρείτε πέρα από τα βασικά και δοκιμάζετε μερικά πραγ-
ματικά έργα του WordPress.

Παράρτημα Α "Εξαίρετα Θέματα του WordPress" – Η 
αγορά ενός εξαίρετου (premium) θέματος μπορεί να 
είναι μια καλή επιλογή, για χρήστες που θέλουν να 
προχωρημένα χαρακτηριστικά, επαγγελματική σχεδία-
ση, υποστήριξη και ενημερώσεις. Σ’ αυτό το παράρτη-
μα, εξερευνάτε αρκετές καλές επιλογές για εξαίρετα 
θέματα.

Παράρτημα Β "Πρόσθετα του WordPress (WordPress.
org)" – Τα πρόσθετα μπορούν να κάνουν την απλή ιστο-
θέση σας αυτόνομης φιλοξενίας WordPress, εντυπωσι-
ακή, με διάφορους εμπλουτισμούς περιεχομένου. Στο 
παρασκήνιο, τα πρόσθετα μπορούν να απλοποιήσουν, 
να ομαλοποιήσουν και να διασφαλίσουν την διεργασία 
διαχείρισης της ιστοθέσης σας. Σ’ αυτό το παράρτημα, 
εξερευνάτε ορισμένα απ’ τα δημοφιλέστερα πρόσθετα 
του WordPress.

Παράρτημα Γ "Κινητές Συσκευές με το WordPress" 
– Το WordPress σας διευκολύνει να ενημερώνετε την 
ιστοθέση σας με εφαρμογές για κινητές συσκευές, που 
έχουν σχεδιαστεί για πολλά δημοφιλή smartphones και 
ταμπλέτες. Αν κι αυτές οι εφαρμογές δεν σας δίνουν 
την δυνατότητα να προσπελαύνετε όλα τα χαρακτηρι-
στικά του WordPress, μπορείτε να κάνετε αναρτήσεις, 
να ανεβάζετε φωτογραφίες και να διαχειρίζεστε σχόλια, 
όπου και αν βρίσκεστε. Επίσης, αυτό το παράρτημα σας 
εισάγει σε αρκετά πρόσθετα για κινητές συσκευές, τα 
οποία σας διευκολύνουν να προβάλετε τις ιστοθέσεις 
σας στις δικές τους κινητές συσκευές.
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