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WORDPRESS AS A BLOG ENGINE

• «Μπορεί το WordPress να χρησιμοποιηθεί ως πλατφόρμα blogging?»

- Το WordPress ξεκίνησε ως blogging πλατφόρμα!

Συγκεκριμένα, όπως μπορούμε να διαβάσουμε και στην Wikipedia “To WordPress κυκλοφόρησε για πρώτη 

φορά στις 27 Μαΐου 2003, από τον Matt Mullenweg ως παραλλαγή του b2/cafelog” (το b2/cafelog υπήρξε μία... 

αρχέγονη blog engine)



”

“
Μα, αυτό δεν σημαίνει ότι το WordPress είναι μόνο 

για δημιουργία blog?

Η απάντηση είναι ΟΧΙ!

Αν και τα πρώτα χρόνια του, το WP εξειδικευόταν σε κάτι τέτοιο, εδώ και πολύ καιρό τα πράγματα έχουν 
εξελιχθεί τόσο ώστε το WP να αποτελεί λύση για σχεδόν οποιουδήποτε τύπου διαδικτυακή εφαρμογή! 
Πράγματα που θα (από)δείξουμε και στην συνέχεια της παρουσίασης.



Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ WORDPRESS –
ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
- Κατηγορίες (categories)

- Ετικέτες (tags)

- Taxonomies (ταξινομίες)

- Post types



ΑΠΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ CATS & TAGS
“RESTAURANTS REVIEWS BLOG”

Κατηγορίες

• Ελληνική  κουζίνα

• Ιταλική κουζίνα

• Μακαρόνια

• Πίτσα

• Ινδική κουζίνα

• Τούρκικη – Μεσανατολική

• Βαλκανική – Ευρωπαϊκή

• Χορτοφαγική – Vegan

• Σούσι - Κινέζικη

Ετικέτες
• Εστιατόρια σε Αθήνα και Πειραιά

• Restaurant στο κέντρο της Αθήνας

• Ψαροταβέρνα στον Πειραιά με ρεμπέτικα

• Γαλλικό στο Κολωνάκι

• Burger sto kentro

• Ρακάδικα Αιγάλεω Αγίας Λαύρας

• Faghto xwris gloutenh





”

“
Υπάρχει και καλύτερος τρόπος!!

Με δημιουργία και χρήση ταξινομιών...

Για σωστά δομημένο και οργανωμένο περιεχόμενο!!



”

“



”

“



”

“



ΟΛΑ ΩΡΑΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑ, ΦΤΙΑΞΑΜΕ ΕΝΑ 
ΤΕΛΕΙΟ RESTAURANTS BLOG, ΑΛΛΑ...

Άμα θέλω εγώ να επεκτείνω το blogging μου και 
πέρα από τα εστιατόρια, πχ συνταγές, δεν με 
περιορίζει το WordPress?





WORDPRESS AS A CMS

CONTENT MANAGEMENT SYSTEM

(ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ)



Τι είναι CMS?

Τα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (ΣΔΠ, Content Management Systems, CMS) 
είναι διαδικτυακές εφαρμογές που επιτρέπουν την online τροποποίηση του περιεχομένου 
ενός δικτυακού τόπου. Οι διαχειριστές ενημερώνουν το περιεχόμενο και οι αλλαγές αυτές 
γίνονται αυτόματα διαθέσιμες, σε όλους τους επισκέπτες και χρήστες του δικτυακού τόπου.

WordPress is a free and open-source content management system (CMS) based on PHP 
and MySQL.

(πηγή: WikiPedia)



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΝ ΓΙΑ ΕΝΑ CMS?

1) Να κάνει τη ζωή του χρήστη του, εύκολη

2) Να υποστηρίζει πολλών ειδών τύπους website

3) Να είναι ασφαλές

4) Να είναι flexible

1. Το Admin Panel του WordPress, είναι απλό και 
γρήγορο, ακόμα και για τους μη 
εξοικοιωμένους (τεχνικά) χρήστες

2. Σε αντίθεση με άλλα CMS που έχουν ένα και 
μοναδικό σκοπό (πχ e-shop) το WP μπορεί να 
λειτουργήσει από Blog, έως προσωπικό site, 
μέχρι και e-shop!

3. Η ασφάλεια, όπως και η τακτική ανανέωση 
του, υποστηρίζεται από μία κοινότητα 
εκατμμυρίων ανθρώπων ανά τον κόσμο.

4. Κανείς δεν θέλει να πάρει κάτι, που ενώ στην 
αρχή δουλεύει καλά, το να το επεκτείνεις είναι 
αδύνατον. Το WordPress, μας λύνει τα χέρια, 
ειδικά στους προγραμματιστές.



Παρακάτω, ορισμένοι λόγοι που καθιστούν το 

WordPress, ως ένα εξαιρετικό CMS

- Δυνατότητα εύκολης διαχείρισης άρθρων, στατικών σελίδων, custom post type κλπ.

- Επέκταση δυνατοτήτων με plugin.

- Πολλές επιλογές σε εικαστικά θέματα (δωρεάν ή επαγγελματικά).

- Customizable Permalinks.

- Σχολιασμός άρθρων, κατ’επιλογήν.

- Βιβλιοθήκη πολυμέσων.

- Ασφάλεια.

- Δυνατότητα πολλών χρηστών.

- Διάφορα εργαλεία.

(ακολουθούν ενδεικτικά screenshot)













WORDPRESS AS A…
E – SHOP (WOOCOMMERCE)

SOCIAL NETWORK (BUDDYPRESS)

FORUM (BBPRESS)

MOBILE APP (APP PRESSER)



WORDPRESS AS A PORTAL

• Η διαφορά blog και portal έγκειται κυρίως στο ότι τα portal συνήθως φέρνουν περιεχόμενο από 

πολλαπλές πηγές, ενώ το blog αποτελείται κυρίως από ένα άτομο ή μια ομάδα υπό το ίδιο 

brand. Στα portal ο διαχωρισμός των ενοτήτων είναι σαφέστερος και συνήθως έχουν 

μεγαλύτερες θεματικές και αρθρογραφούν περισσότερα άτομα.



WORDPRESS USERS

• Πολλοί χρήστες και flexibility στους ρόλους και τα δικαιώματα.





THANK YOU!

Arkolakis.Gr


