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Τι Είναι το Joomla? 

Το Joomla είναι ζνα βραβευμζνο Σφςτθμα Διαχείριςθσ Περιεχμομζνου (CMS – Content Managemnet 
System), το οποίο δίνει τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ websites και online εφαρμογϊν. 

Δφο από τα πιο ςθμαντικά του χαρακτθριςτικά, που ζχουν ςυμβάλει ςτο πόςο δθμοφιλζσ είναι, είναι 
θ ευχρθςτία του και θ επεκταςιμότθτα του. Επιπρόςκετα πρζπει να τονιςτεί πωσ το Joomla αποτελεί 
μια εφαρμογι ανοιχτοφ κϊδικα,  με άδεια χριςθσ GNU GPL, οπότε είναι ελεφκερα διακζςιμο ςε 
οποιονδιποτε. 

Στθ Greek Internet Marketing πιςτεφουμε πολφ ςτθν αξία του Joomla και είναι ζνα από τα 4 βαςικά 
CMS που χρθςιμοποιοφμε (Joomla, Wordpress, Drupal, Cs-Cart). 

1. Είςοδοσ ςτο διαχειριςτικό Joomla! CMS 

 

Ανοίγετε το web browser που χρθςιμοποιείτε π.χ. το Microsoft Internet Explorer, Firefox… 

Πλθκτρολογείτε τθ διεφκυνςθ http://www.to-site-mou.gr/administrator 

Όπου αντικακιςτάται «to-site-mou» με το όνομα του site ςασ. 

Βάηετε το όνομα χριςτθ και τον κωδικό που κζλετε και πατάτε Σφνδεςη. (Μπορείτε να αλλάξετε τθ 
γλϊςςα του διαχειριςτικοφ αν δε ςασ αρζςει θ προκακοριςμζνθ). 

Πατϊντασ ςφνδεςθ βρίςκεςτε ςτον πίνακα ελζγχου (dashboard) του διαχειριςτικοφ: 

http://www.joomla.org/
http://extensions.joomla.org/
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
http://www.to-site-mou.gr/administrator


Greek Internet Marketing   Joomla Manual 

4 
 

 

2. Δομή Joomla CMS 

Ζνα site ςε Joomla αποτελείται από τα εξισ βαςικά μζρθ: 

1. Άρθρα (articles). Τα άρκρα είναι βαςικά οι ςελίδεσ του site. Τα άρκρα κατθγοριοποιοφνται ςε 
ενότητεσ (sections) και κατηγορίεσ (categories). Μια ενότθτα μπορεί να ζχει πολλζσ κατθγορίεσ, και 
μια κατθγορία πολλά άρκρα. Για να επιτρζψουμε ςτον επιςκζπτθ να βρει ζνα άρκρο εφκολα, πρζπει 
να προςκζςουμε ζνα link προσ το άρκρο χρθςιμοποιϊντασ το Μενοφ. Συνικωσ πάμε ςτο 
ΜενοφMain Menu και πατάμε το κουμπί νζο για να προςκζςουμε το link προσ το άρκρο.  

2. Εφαρμογζσ (components). Οι εφαρμογζσ είναι τα βαςικά πρόςκετα ενόσ Joomla. Εκτόσ από τα 
ενςωματωμζνα εγγενϊσ πρόςκετα (όπωσ Επαφζσ, Διαφθμίςεισ…) μποροφμε να προςκζςουμε και 
άλλεσ εφαρμογζσ ςε ζνα Joomla όπωσ εφαρμογι για μαχικι αποςτολι email, διαχείριςθ 
φωτογραφικϊν άλπμουμ κ.α. 

3. Επεκτάςεισ (extensions). Οι επεκτάςεισ είναι πρόςκετα όμωσ και οι εφαρμογζσ, αλλά πιο απλισ 
λειτουργικότθτασ. Μια επζκταςθ μπορεί να είναι: 

Α. ζνα ζνθεμα (module) που ςτθν πραγματικότθτα είναι απλά ζνα κουτί με κάποια 
ςυγκεκριμζνθ λειτουργία 

Β. ζνα πρόςθετο (plugin) που αλλάηει ι επεκτείνει τθ βαςικι λειτουργία ενόσ Joomla. Για 
παράδειγμα με ζνα plugin μποροφμε να εμφανίςουμε κουμπί Facebook like ςε όλα τα άρκρα 
μιασ κατθγορίασ. 

Γ. ζνα πρότυπο (template) το οποίο αλλάηει το design όλου του site (εικαςτικό) 

Δ. μια γλϊςςα (language). Μποροφμε να προςκζςουμε όςεσ γλϊςςεσ επικυμοφμε ςε ζνα 
Joomla site. 

Εάν επικυμοφμε να προςκζςουμε μια νζα επζκταςθ ι εφαρμογι ςτο Jooma πθγαίνουμε ςτο μενοφ 
ΕπεκτάςεισΕγκατάςταςθ/Απεγκατάςταςθ και προςκζτουμε από το ςκλθρό μασ δίςκο τθν επζκταςθ 
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ι εφαρμογι που ζχουμε (μπροφμε να βροφμε πολλζσ επεκτάςεισ και εφαρμογζσ ςτο Joomla 
Extensions http://extensions.joomla.org/ ) 

3. Πίνακασ Ελέγχου 
Στθν αρχικι ςελίδα του διαχειριςτικοφ ζχουμε τισ εξισ επιλογζσ: 

 

Πποζθήκη Νέος Άπθπος  

Παηώνηαρ αςηό ηο εικονίδιο μποπείηε να πποζθέζεηε ένα νέο άπθπο (δηλαδή ζελίδα) ζηο site ζαρ. 

 

 

Γιασείπιζη Άπθπυν  

Παηώνηαρ αςηό ηο εικονίδιο μποπείηε να διασειπιζηείηε και να επεξεπγαζηείηε όλα ηα άπθπα (ζελίδερ) 

ηος site. 

 

Γιασείπιζη Ππυηοζέλιδος  

ηην ππαγμαηικόηηηα αςηό ηο εικονίδιο είναι μια ζςνηόμεςζη για ηα άπθπα ηα οποία βπίζκονηαι ζηη 1
η
 

ζελίδα ηος site ζαρ. 

 

Γιασείπιζη Δνοηήηυν  

Σο εικονίδιο αςηό σπηζιμεύει ζηη διασείπιζη ηυν ενοηήηυν ηος site ζαρ. 

 

Γιασείπιζη Καηηγοπιών  

Παηώνηαρ αςηό ηο εικονίδιο μποπείηε να επεξεπγαζηείηε ηιρ καηηγοπίερ άπθπυν ηος site. 

 

Γιασείπιζη Πολςμέζυν  

Βοηθά ζηην διασείπιζη ηυν θυηογπαθιών (και άλλυν πολςμέζυν) ηος site. Μποπούμε να 

ανεβάζοςμε/μεηαθοπηώζοςμε θυηογπαθίερ (upload), να διαγπάτοςμε ςπάπσοςζερ θυηογπαθίερ κ.α. 

 

Γιασείπιζη Μενού  

Μποπούμε να πποζθέζοςμε όζα links θέλοςμε ζε ένα μενού. Μποπούμε επίζηρ να δημιοςπγήζοςμε 

πολλαπλά μενού (βαζικό μενού, μενού σπήζηη, κάηυ μενού, απιζηεπό μενού…) 

 

http://extensions.joomla.org/
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Γιασείπιζη Γλώζζαρ  

Μποπούμε να οπίζοςμε ποια είναι η βαζική γλώζζα ηος site. Απλά επιλέγοςμε ηη γλώζζα πος θέλοςμε 

και παηάμε πάνυ απιζηεπά ηο κοςμπί πποκαθοπιζμένο (default) 

 

Γιασείπιζη Χπηζηών  

Μποπούμε να επεξεπγαζηούμε ηα ζηοισεία ενόρ σπήζηη, ηα δικαιώμαηα ηος, ζηοισεία επικοινυνίαρ κ.α. 

Δπίζηρ μποπούμε να πποζθέζοςμε, απενεπγοποιήζοςμε ή να ζβήζοςμε ένα σπήζηη. 

Γενικέρ Ρςθμίζειρ  

Αςηέρ είναι οι βαζικέρ πςθμίζειρ ηος site, όπυρ όνομα site, cache, compression, session time, user 

activation και άλλα πολλά. ςζηήνεηαι μόνο για πποσυπημένοςρ σπήζηερ. 

 

4. Διαχείριςη Άρθρων 
Για να διαχειριςτοφμε τα άρκρα του site πατάμε το αντίςτοιχο κουμπί ςτον πίνακα ελζγχου ι πθγαίνουμε ςτο 

πάνω μενοφ και επιλζγουμε ΠεριεχόμενοΔιαχείριςθ άρκρων. 
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Βαςικοί Όροι 
Τίτλοσ είναι το όνομα του άρκρου. Δθμοςιευμζνο δείχνει αν το άρκρο είναι ενεργό ι απενεργοποιθμζνο (οπότε 

δεν εμφανίηεται ςτουσ επιςκζπτεσ του site). Κεντρικι ςελίδα (FrontPage) δείχνει αν το άρκρο ζχει ρυκμιςτεί να 

εμφανίηεται ςτθν αρχικι ςελίδα (πρωτοςζλιδο) του site. Το επίπεδο πρόςβαςθσ μπορεί να είναι Δημόςιο 

οπότε όλοι οι επιςκζπτεσ βλζπουν το άρκρο, Μζλοσ οπότε μόνο οι εγγεγραμμζνοι χριςτεσ μποροφν να δουν το 

άρκρο αφοφ κάνουν login, ι Ειδικό οπότε μποροφν να δουν το άρκρο χριςτεσ με επίπεδο πρόςβαςθσ 

τουλάχιςτον ςυντάκτθ (author). Στισ υπόλοιπεσ ςτιλεσ δείχνει εξτρά πλθροφορίεσ για το κάκε άρκρο όπωσ που 

ανικει, ποιοσ το ζγραψε και πότε. 

Επεξεργαςία Άρθρων 
Για να κρφψουμε ζνα άρκρο πατάμε το δθμοςιευμζνο για γίνει απενεργοποιθκεί (από πράςινο tick κα γίνει 

κόκκινο Χ). Για να ςβιςουμε ζνα άρκρο το επιλζγουμε και πατάμε πάνω δεξιά το εικονίδιο Απορρίμματα. 

Για να επεξεργαςτοφμε το άρκρο πατάμε τον τίτλο οπότε μασ εμφανίηει τθ ςελίδα επεξεργαςίασ άρκρου. 

Εναλλακτικά για να προςκζςουμε ζνα νζο άρκρο  πατάμε το πάνω κουμπί Νζο. Και ςτισ 2 περιπτϊςεισ κα 

δοφμε το εξισ παράκυρο: 

 

Τίτλοσ: το όνομα του άρκρου 
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Ψευδϊνυμο: το ψευδϊνυμο του άρκρου χρθςιμοποιείται ϊςτε το site να είναι πιο φιλικό προσ το Google. Στο 

Joomla 1.5 το ψευδϊνυμο πρζπει να είναι ο τίτλοσ γραμμζνοσ ςτα Λατινικά (greeklish). Στο Joomla 1.6 αν 

ζχουμε ρυκμίςει ςωςτά UTF-8 Aliases το ψευδϊνυμο μπορεί να είναι κανονικά ςτα Ελλθνικά. 

Στθν Ενότητα επιλζγουμε ςε ποια ενότθτα ανικει το άρκρο και δεξιά ςε ποια κατθγορία τθσ ενότθτασ. Αν το 

άρκρο δεν ανικει κάπου ςυγκεκριμζνα μποροφμε να επιλζξουμε εκτόσ κατθγοριϊν.  

Οι επιλογζσ δθμοςιευμζνο και Πρωτοςζλιδο εξθγικθκαν προθγουμζνωσ. 

Κάτω από αυτζσ τισ επιλογζσ εμφανίηεται το περιεχόμενο του άρκρου ςε ζνα επεξεργαςτι κειμζνου ςαν το 

Word (WYSIWYG editor). Μποροφμε ζτςι εφκολα να επεξεργαςτοφμε το άρκρο και να προςκζςουμε τθ 

μορφοποίθςθ που κζλουμε. Μόλισ ολοκλθρϊςουμε τθν επεξεργαςία πατάμε πάνω το κουμπί αποκικευςθ. Αν 

κζλουμε να αποκθκεφςουμε τισ αλλαγζσ που ζχουμε κάνει μζχρι ςτιγμισ αλλά να ςυνεχίςουμε και άλλο τθν 

επεξεργαςία πατάμε Εφαρμογι και ςυνεχίηουμε. Αν κζλουμε να ακυρϊςουμε τισ αλλαγζσ  πατάμε το κουμπί 

κλείςιμο. 

Φωτογραφίεσ 
Στα Joomla sites ζχουμε προεγκατεςτιμενο το JCE editor με το Image manager extended που κεωροφμε 

καλφτερο από το  απλό Tiny MCE.  

Σημείωση: Αν δεν ζχετε το JCE, μπορείτε να το κατεβάςετε ελεύθερα από το Joomla Extensions Directory, και να 

το εγκαταςτήςετε. Το ενεργοποιείτε από το site->global configuration->editor. 

Για να προςκζςουμε φωτογραφία με το JCE, κακϊσ επεξεργαηόμαςτε ζνα άρκρο, κάνουμε τα εξισ βιματα: 

Πατάμε το τελευταίο εικονίδιο (αν αφιςουμε το ποντίκι πάνω κα μασ πει επεξιγθςθ insert/edit image).  Θα 

μασ εμφανιςτεί το εξισ παράκυρο: 
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Στο πάνω μζροσ εμφανίηει τισ πλθροφορίεσ τθσ εικόνασ. Στο κάτω μζροσ εμφανίηονται 3 κουτιά: Το 1ο Folders 

μασ δείχνει τουσ φακζλουσ που μποροφμε να ανεβάςουμε τθν φωτογραφία. Στο μεςαίο κουτί εμφανίηει τα 

αρχεία μζςα ςτο φάκελο. Στο δεξί κουτί μασ δείχνει Λεπτομζρειεσ για τθ φωτογραφία. Πάνω από το δεξί κουτί 

ζχει 4 μικρά κουμπιά. Το 2ο χρθςιμεφει ςτο να προςκζςουμε ζνα νζο φάκελο αρχείων. Το 3ο χρθςιμεφει ςτο να 

ανεβάςουμε μια φωτογραφία ςτο server.  

Αν κζλουμε να δθμιουργιςουμε ζνα νζο φάκελο φωτογραφιϊν με ξεχωριςτό κζμα κα πατιςουμε το 2ο κουμπί 

και κα γράψουμε το όνομα του νζου φακζλου που επικυμοφμε. Για να μποφμε μετά ςτο φάκελο πατάμε από 

αριςτερά (ςτο Folders) το όνομα του φακζλου για να ανοίξει. 

Ασ υποκζςουμε πωσ κζλουμε απλά να προςκζςουμε μια φωτογραφία. Το πρϊτο βιμα είναι να ανεβάςουμε τθ 

φωτογραφία ςτο server (upload) Και το 2ο βιμα είναι να τθ προςκζςουμε ςτο άρκρο. 

Για το upload πατάμε το 3ο κουμπί (μεταφόρτωςθ/upload): 
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Πατάμε το πάνω κουμπί Add, βρίςκουμε τθ φωτογραφία που κζλουμε από το ςκλθρό μασ δίςκο και πατάμε 

άνοιγμα (ι διπλό κλικ). Αν κζλουμε να ανεβάςουμε και άλλεσ φωτογραφίεσ επαναλαμβάνουμε τθ διαδικαςία. 

Αφοφ εμφανίςει λοιπόν τθ φωτογραφία κάτω ςτο Queue πατάμε το κάτω κουμπί Upload, και περιμζνουμε 

μζχρι να γίνουν όλα τα εικονίδια πράςινα ςτο Queue. 

 

Αν κάτι δεν πάει καλά και αποτφχει το Upload, μπορεί να φταίει το μζγεκοσ του αρχείου. Αν το αρχείο τθσ 

φωτογραφίασ είναι πολφ μεγάλο (ςε KB) καλό είναι πρϊτα να τθν επεξεργαςτοφμε με ζνα πρόγραμμα 

επεξεργαςίασ εικόνασ για να τθσ μικρφνουμε το μζγεκοσ. 

Μόλισ τελειϊςει το Upload πατάμε το κουμπί Close. 

Σημείωςη: 

Εάν επικυμοφμε να δθμιουργιςουμε παράλλθλα μικρογραφία τθσ φωτογραφίασ και να εμφανίηεται μετά με 

εφζ zoom (lightbox), πριν πατιςουμε το upload κάνουμε το εξισ: Κάνουμε κλικ ςτο Thumbnail για να το 

ενεργοποιιςουμε. Επιλζγουμε το μζγεκοσ τθσ μικρογραφίασ (thumbnail), που ςυνικωσ κυμαίνεται μεταξφ 150 

και 300px. 
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Μόλισ τελειϊςουμε τισ ρυκμίςεισ thumbnail πατάμε το Upload. Ζπειτα πατάμε Close για να επανζλκουμε ςτο 

προθγοφμενο παράκυρο. 

 

 

Θα παρατθριςουμε πωσ μασ δείχνει ςτθ λίςτα τθ φωτογραφία που ανεβάςαμε με ζντονα γράμματα 

(επιλεγμζνθ). Πατάμε με το ποντίκι πάνω τθσ και περιμζνουμε μζχρι να ςυμπλθρωκοφν αυτόματα όλα τα 

ςτοιχεία ςτο πάνω μζροσ του παράκυρου (URL, alternate text, dimensions…). Μόλισ ςυμπλθρωκοφν πατάμε 

κάτω το κουμπί Insert, και κα δοφμε τθ φωτογραφία μζςα ςτον επεξεργαςτι κειμζνου.  

Σε περίπτωςθ που είχαμε χρθςιμοποιιςει τθ λειτουργία του Thumbnail δεν κάνουμε αμζςωσ Insert αλλά 

κάνουμε το εξισ: Πατάμε πάνω τθν καρτζλα Popup, και μετά κάνουμε κλικ ςτο αντίςτοιχο checkbox 

Ενεργοποίηςη για να ενεργοποιθκεί το εφζ του popup (lightbox).  
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Αμζςωσ μετά πατάμε το όνομα του αρχείου κάνοντασ κλικ, και πατάμε Yes ςτο παράκυρο που ηθτά 

επιβεβαίωςθ (confirmation). Μετά κάνουμε κανονικά Insert. 

Αν κζλουμε να τθ μικρφνουμε λίγο ι να τθ μεγαλϊςουμε, κάνουμε κλικ πάνω τθσ και με τα χειριςτιρια που 

εμφανίηονται ςτο περίγραμμα τθσ ςζρνοντασ με το ποντίκι, αλλάηουμε το μζγεκοσ. Αν κζλουμε να τθ πάμε 

δεξιά ι αριςτερά αφοφ ζχουμε κάνει κλικ πατάμε ςτα κουμπάκια πάνω τθ δεξιά ι αριςτερι ςτοίχιςθ 

αντίςτοιχα. 

Αν δε μασ αρζςει θ φωτογραφία αφοφ τθν επιλζξουμε κάνουμε delete. Αν δε μασ αρζςει θ κζςθ τθσ 

φωτογραφίασ δθλαδι τθ κζλουμε πιο πάνω ι πιο κάτω ςτο κείμενο, πατάμε ςτο πλθκτρολόγιο control-x για να 

τθ κάνουμε Cut (αποκοπι) πάμε μετά εκεί που κζλουμε να τθν τοποκετιςουμε, κάνουμε κλικ για να πάει ο 

κζρςορασ, και πατάμε control-v (επικόλλθςθ). 

Μόλισ τελειϊςουμε όλεσ τισ αλλαγζσ αποκθκεφουμε το άρκρο. 

5. Διαχείριςη Μενού 
 

Γιασείπιζη Μενού  

Μποπούμε να πποζθέζοςμε όζα links θέλοςμε ζε ένα μενού. Μποπούμε επίζηρ να δημιοςπγήζοςμε 

πολλαπλά μενού (βαζικό μενού, μενού σπήζηη, κάηυ μενού, απιζηεπό μενού…) 
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Πϊσ μποροφμε να φτιάξουμε ζνα μενοφ (Menu ). 

Πθγαίνουμε ςτο πίνακα ελζγχου και επιλεγουμε το «Μενοφ» (Menu ). 

 

Αφοφ κλικάρουμε ςτο «μενοφ» (Menu )  κα μασ βγάλει  τθν παρακάτω εικόνα 

 

Οι επιλογζσ τθσ εικόνασ αυτισ είναι :  1) Διαχείριςθ Μενόυ , 2) Διαγραμμζνα Μενοφ και  3) Main menu  

Θα μποροφςαμε να είχαμε περιςςότερα μενοφ όπωσ ( μενού σπήζηη, κάηυ μενού κηλ ) 

Για να δημιοςπγήζοςμε ένα νέο μενού πάμε  Μενού  Διαχείριςθ Μενοφ και κα μασ βγάλει τθν παρακάτω 

εικόνα 
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Εδϊ μζςα μπορουμε να  Προςθζςουμε νζο μενοφ, να Επεξεργαςτοφμε , να Διαγράψουμε και να 

Αντιγράψουμε αντίςτοιχα. 

Για να Προςθζςουμε νζο μενοφ παμε ςτθν επιλογι Νέο 

 

Και ςυμπλθρϊνουμε τα αντιςτοιχα πεδία και παταμε Αποθηκευςη.  Μόλισ πατιςουμε Αποθηκευση  κα μασ 

βγάλει τθν παρακάτω εικόνα 

 

Τϊρα ζχουμε δυο μενοφ , 1) το Main Menu και το 2) Δεξί μενοφ  

Δεν ζχουμε τελειϊςει ακόμα , διότι πρζπει να το ενεργοποιιςουμε 

Πωσ γίνεται αυτό;   Πάμε «Επεκτάςεισ» ( Extensions )  Διαχείριςθ Ενκεμάτων ( Modules ) 
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Μετά το κλικ κα δοφμε τθν παρακάτω εικόνα 

 

Αφοφ ζχουμε μπει, επιλζγουμε το «Δεξί Μενοφ» και κάνουμε τισ εξισ ρυκμίςεισ όπωσ φαίνεται ςτθν παρακάτω 

εικόνα. 

 

Δεν ξεχνάμε ποτζ να ενεργοποιιςουμε το «ζνκεμα» (Module) 

Για να εμπλουτίςουμε το νζο μασ μενου το «Δεξι Μενου» δθλαδι ,παμε Μενοφ  και επιλεγουμε το δεξι 

μενου 
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Και κα μασ δειξει τθν παρακάτω εικόνα 

 

Για να προςκζςουμε κάποια «εγγραφι» ςτο μενοφ μασ πάμε  ‘’Νζο’’  όπωσ δείχνει θ εικόνα 

 

Η επόμενθ εικόνα μασ δείχνει αναλυτικά τα ςτοιχεία που μπορεί να δεχτεί το μενοφ μασ 
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Αναλυτικά ζχουμε : 

Άρθρα 

        -Αρχείο 

            Κατάλογοσ Αρχειοκετθμζνων Άρκρων : Αρχείο με όλα τα αρχειοκετθμζνα άρκρα 

        -Άρθρο 

            Σελιδοποίθςθ Άρκρου : Όταν επιλζξουμε αυτό το ςτοιχείο μασ να του ορίςουμε και  κάποιο άρκρο 

            Σελιδοποίθςθ Υποβολισ Άρκρου : Για να προςκζςει  κάποιοσ χριςτθσ (με επαρκι δικαιϊματα) ζνα 

άρκρο. 

        -Κατηγορία 

            Σελιδοποίθςθ Κατθγορίασ ωσ Ιςτολόγιο :  Όλα τα άρκρα μιασ κατθγορίασ ωσ ιςτολόγιο (ςαν blog) 

            Βαςικι Σελιδοποίθςθ Καταλόγου Κατθγορίασ :  Όλα τα άρκρα μιασ κατθγορίασ ςαν λίςτα 

        -Πρωτοςζλιδο 

            Σελιδοποίθςθ Πρωτοςζλιδου ωσ Ιςτολόγιο : Εμφάνιςθ όλων των άρκρων του πρωτοςζλιδου 

        -Ενότητα 

            Σελιδοποίθςθ Ενότθτασ ωσ Ιςτολόγιο : Όλα τα άρκρα μιασ ενότθτασ ωσ ιςτολόγιο (ςαν blog) 

            Σελιδοποίθςθ Ενότθτασ : Όλα τα άρκρα μιασ  ενότθτασ ςαν λίςτα 

 

6. Διαχείριςη ενθεμάτων (modules) 
 

-Τι είναι τα ενθζματα (modules); 

Μποροφμε να τα χαρακτθρίςουμε ωσ κουτάκια, πλαίςια που βρίςκονται ςε διάφορεσ κζςεισ του site μασ, ςε 

όλεσ ι ςε ςυγκεκριμζνεσ ςελίδεσ 

-Που χρηςιμεφουν; 

Σχεδόν πάντα δεν κζλουμε να ζχουμε απλζσ ςελίδεσ με μόνο περιεχόμενο τα άρκρα, αλλά κζλουμε κι άλλα 

ςτοιχεία δεξιά, αριςτερά, πάνω ι κάτω ςτο site, οπότε πρζπει να χρθςιμοποιιςουμε ενκζματα(modules) για να 

το πετφχουμε αυτό. 

-Παραδείγματα κοινϊν ενθεμάτων (modules) 
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Μία φόρμα login είναι ζνα ζνκεμα, όπωσ επίςθσ ζνα διαφθμιςτικό banner, ι ζνα θμερολόγιο. 

 

Διαχείριςη Ενθεμάτων 
 

Ασ δοφμε πωσ δθμιουργοφμε και διαχειριηόμαςτε τα ενκζματα. 

1) Πθγαίνουμε ςτον πίνακα ελζγχου του site. Πθγαίνουμε ςτισ επεκτάςεισ και πατάμε «Διαχείριςθ ενκεμάτων» 

 

 

2) Βλζπουμε τα ενκζματα που ιδθ ζχουμε και αν είναι ενεργοποιθμζνα ι όχι. Όπωσ και με τα άρκρα, 

μποροφμε να τα απενεργοποιιςουμε αν δεν τα χρειαηόμαςτε άμεςα ι και να τα διαγράψουμε οριςτικά. Για να 

τα ενεργοποιιςουμε ι απενεργοποιιςουμε πατάμε πάμε ςτο εικονίδιο του ενκζματοσ  (αν 

είναι απενεργοποιθμζνο το ζνκεμα (module) ι αντίςτοιχα   (αν είναι ενεργοποιθμζνο το 

ζνκεμα (module) ι επιλζγουμε το ςυγκεκριμζνο ζνκεμα τςεκάροντασ το κουτάκι ςτα αριςτερά και μετά πατάμε 

το κουμπί ενεργοποίθςθ (Enable) ι απενεργοποίθςθ(Disable). 
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3) Αν κζλουμε να διαγράψουμε οριςτικά ζνα ζνκεμα(module) πατάμε πάνω το ckeckbox του ςυγκεκριμζνου 

ενκζματοσ και μετά πατάμε το κουμπί διαγραφι(Delete). 

 

4) Υπάρχουν περιπτϊςεισ όπου κζλουμε να ζχουμε δφο ίδια ενκζματα(module) ςε διαφορετικζσ κζςεισ ι με 

ελάχιςτεσ διαφορζσ μεταξφ τουσ, οπότε κα ιταν χριςιμο να υπιρχε κάτι ςε αντιγραφι-επικόλλθςθ (copy-

paste). Αυτι τθ δουλειά τθν κάνει το κουμπί «αντιγραφι» (Copy). Πάλι επιλζγουμε το ζνκεμα τςεκάροντασ το 

και πατάμε «αντιγραφι». Με αυτόν τον τρόπο ζχουμε ζναν κλϊνο του αρχικοφ ενκζματοσ.    

Δεν ξεχνάμε να το ενεργοποιιςουμε κακϊσ τα ενκζματα που προζρχονται από αντιγραφι, είναι αρχικά 
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απενεργοποιθμζνα. 

5) Για να επεξεργαςτοφμε ζνα ζνκεμα (Module)  πατάμε πάνω το κουμπί επεξεργαςία (ζχοντασ πάλι 

τςεκαριςμζνο το ζνκεμα) ι πατάμε πάνω ςτο όνομα του ενκζματοσ. 

 

6) Στα ςτοιχεία που κα βροφμε κοινά ςε όλα τα Modules είναι τα εξισ: 

 Είδοσ ενθζματοσ (type): μασ λζει τι τφπου είναι το ζνκεμα(Module), για παράδειγμα αν είναι HTML ι 

ζνκεμα(Module) που προζρχεται από κάποιο πρόςκετο. 

 Τίτλοσ (title): Το όνομα του ενκζματοσ(Module) το οποίο πρζπει να δθλϊςουμε υποχρεωτικά 

 Εμφάνιςε τίτλο (show title): Αν κα εμφανίηεται ο τίτλοσ ι όχι ςτο site μασ 

 Ενεργοποιημζνο (enabled): Αν κα εμφανίηεται ι όχι το ζνκεμα(Module). Τθν κατάςταςθ αυτι 

μποροφμε να τθν αλλάξουμε και όπωσ είδαμε πριν. 

 Θζςη (position):  Σε ποια κζςθ κζλουμε να εμφανίηεται το ζνκεμα(Module). Κάκε template ζχεισ τισ 

δικζσ του κζςεισ, με διαφορετικά ίςωσ ονόματα. Αν και υπάρχουν κάποιεσ κζςεισ που κα βρείτε 

ςίγουρα, όπωσ το footer. Tip: για να δοφμε τι κζςεισ ζχει το template μασ μποροφμε να γράψουμε ςτθν 

γραμμι διευκφνςεων το εξισ:  www.mysite.gr/?tp=1 

 Ταξινόμηςη (order): Αν υπάρχουν πολλά ενκζματα ςτθν ίδια κζςθ, με ποια ςειρά κα εμφανίηονται. 

 Επίπεδο πρόςβαςησ (Access level): Αν κα το βλζπουν όλοι οι μόνο όςοι χριςτεσ ζχουν κάνει Log-in. 

http://www.mysite.gr/?tp=1
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 Σφνδεςη μενοφ (menu assignment): Σ’ αυτιν τθν περιοχι επιλζγουμε αν κα εμφανίηεται ςε όλεσ τισ 

ςελίδεσ ι μόνο ςε ςυγκεκριμζνεσ. Αν κζλουμε να εμφανίηεται μόνο ςε ςυγκεκριμζνεσ, πατάμε το 

«επιλογι ςτοιχείων από τθ λίςτα». Μασ εμφανίηει όλα τα ςτοιχεία του μενοφ (μενοφ και υπομενοφ που 

ζχουμε ορίςει) και εμείσ ορίηουμε κάνοντασ κλικ ςε ποιεσ ςελίδεσ (ςτοιχεία μενοφ) κα εμφανίηουμε το 

ςυγκεκριμζνο ζνκεμα. Για να επιλζξουμε περιςςότερα από ζνα ςτοιχεία κάνουμε κλικ ζχοντασ 

πατθμζνο το πλικτρο Control (Ctrl) 

Αφοφ κάνω όποιεσ αλλαγζσ χρειάηονται πατάω το κουμπί εφαρμογι ι αποκικευςθ. Και τα δφο αποκθκεφουν 

τισ αλλαγζσ, ωςτόςο το κουμπί αποκικευςθ κλείνει τθν επεξεργαςία και μασ γυρίηει ςτθ λίςτα με τα ενκζματα 

ενϊ το κουμπί εφαρμογι αποκθκεφει τισ αλλαγζσ αλλά παραμζνουμε ςτο παράκυρο επεξεργαςίασ. Αν ωςτόςο 

δε κζλουμε να αποκθκεφςουμε τισ αλλαγζσ, πατάμε κλείςιμο. 

 

Δημιουργία Ενθέματοσ 
 

Ασ ποφμε τϊρα ότι κζλουμε να δθμιουργιςουμε ζνα νζο Module. Πθγαίνουμε ςτθν λίςτα ενκεμάτων που 

ιμαςταν πριν και πατάμε «Νζο» (New) 

 

Εμφανίηεται  το παρακάτω παράκυρο: 
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Πατάμε τον τφπο του ενκζματοσ που κζλουμε να φτιάξουμε. 

Εάν για παράδειγμα ζχουμε εγκαταςτιςει κάποιο πρόςκετο και κζλουμε να φτιάξουμε κάποιο ζνκεμα ίδιου  

τφπου με το πρόςκετο,  ακολουκοφμε τισ οδθγίεσ που ςυνοδεφουν το πρόςκετο. 

Συνικωσ όμωσ φτιάχνουμε ενκζματα (modules) με κϊδικα HTML, με περιεχόμενο δθλαδι όπωσ κάποιου 

άρκρου. Οπότε για τθν περίπτωςθ αυτι επιλζγουμε το «HTML κατά παραγγελία» (custom HTML). Πατάμε το 

radio box και το κουμπί επόμενο ι πατάμε κατευκείαν πάνω ςτθν φράςθ HTML κατά παραγγελία (custom 

HTML). 

Οδθγοφμαςτε ςε μία οκόνθ που επάνω ζχει τισ επιλογζσ που είδαμε παραπάνω και ςτο κάτω μζροσ ζναν 

επεξεργαςτι κειμζνου (editor) ίδιο με αυτόν που υπάρχει ςτα άρκρα. Εκεί μποροφμε να βάλουμε το 

περιεχόμενο που κζλουμε, όπωσ να γράψουμε κάτι και να το μορφοποιιςουμε.  
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Μερικζσ πολφ χριςιμεσ και ςυχνά χρθςιμοποιοφμενεσ λειτουργίεσ είναι οι παρακάτω: 

Πατϊντασ το κουμπί show/hide Μποροφμε να μεταβοφμε ςε επεξεργαςία κϊδικα και αντίςτοιχα 

ξαναπατϊντασ το να γυρίςουμε πάλι ςτον κειμενογράφο. 
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Όταν είμαςτε ζτοιμοι, πατάμε το κουμπί Αποκικευςθ(save) ι εφαρμογι. 
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Resources – Χρήςιμοι Σύνδεςμοι: 

 www.GreekInternetMarketing.com  

 www.FastHosting.gr 

 www.PromoActors.gr    

 www.MarketingTips.gr  

 http://www.facebook.com/GreekInternetMarketing 

  http://twitter.com/MarketingTipsGR  

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ 

Κάρολος Τσιλιγκιριάν 

Σηλ:  211-7153031 

Γ/νζη:  Βοπείος Ηπείπος 9, Άνυ Γλςθάδα, 165 62, Δλλάδα 

Email:  info@greekinternetmarketing.com  

www:  www.GreekInternetMarketing.com  

http://www.greekinternetmarketing.com/
http://www.fasthosting.gr/
http://www.promoactors.gr/
http://www.marketingtips.gr/
http://www.facebook.com/GreekInternetMarketing
http://twitter.com/MarketingTipsGR
mailto:info@greekinternetmarketing.com
http://www.greekinternetmarketing.com/

