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Περιεχόμενα
Τι είναι το Wordpress;

Πως χρησιμοποιείται το Wordpress;

Γιατί επικράτησε έναντι των άλλων CMS;

Πως κάνω εγκατάσταση του WP;

Πως επιλέγω θέμα για το site μου;

Πως επιλέγω πρόσθετα για το site μου;

Γιατί πρέπει να κάνω αναβαθμίσεις στο WP;

Τι είδους αναβαθμίσεις υπάρχουν στο WP;

Ποια είναι η διαδικασία αναβάθμισης του WP; 

Ποια είναι η διαδικασία αναβάθμισης Θεμάτων/Πρόσθετων;

Wordpress και Σχολικό Δίκτυο!



Τι είναι το Wordpress;

Ξεκίνησε το 2003 ως μία 
πλατφόρμα δημοσίευσης 
ιστολογίων (blogs).

Ανήκει στα Συστήματα 
Διαχείρισης Περιεχομένου 
(CMS).

Χρησιμοποιεί την γλώσσα 
προγραμματισμού PHP και 
απαιτεί σύνδεση με MySQL ή 
MariaDB βάση δεδομένων.

Ο πρώτος ενσωματωμένος editor της έκδοσης 1.1 του WP

Περιεχόμενα



Τι είναι το Wordpress;

Είναι λογισμικό ΕΛ/ΛΑΚ.

Υποστηρίζεται από χιλιάδες 
προγραμματιστές 
παγκοσμίως. 

Συνεχείς αναβαθμίσεις - 
προσθήκες 

Τρέχουσα έκδοση 6.0.3 (php 
7.4, MySQL 5.7 ή MariaDB 10.3 

Ο block editor της έκδοσης 6.0 του WP

Περιεχόμενα



Πως χρησιμοποιείται το Wordpress;

Προσωπικές ιστοσελίδες

Εταιρικές ιστοσελίδες

Eshops

Blogs 

Επαγγελματικά και Καλλιτεχνικά Portfolios 

Booking engine ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων

Συστήματα Online κρατήσεων (tour operators, rental car, rental boats κ.α.)

Πλατφόρμες delivery για εστιατόρια & fast food

E-learning με ενσωμάτωση πλατφόρμας LMS

Marketplaces

Ιστοσελίδες καταλόγων και αγγελιών

 

Περιεχόμενα



Γιατί επικράτησε το Wordpress;

Είναι δωρεάν.

Είναι εύχρηστο.

Είναι ασφαλές.

Είναι προσαρμόσιμο.

Είναι εύκολα μεταφράσιμο.

Διαθέτει 10.153 ελεύθερα, 
προς χρήση, θέματα. 

Διαθέτει 60.141 ελεύθερα, 
προς χρήση, πρόσθετα. 

 Δωρεάν θέματα (themes) του WP
Περιεχόμενα



Γιατί επικράτησε το Wordpress;

Χρήση συστημάτων CMS σε ιστοτόπους - Ιούνιος 2022
Περιεχόμενα



Πως κάνω εγκατάσταση του Wordpress;

Δύο διαδικασίες 
εγκατάστασης: 

Αυτόματη εγκατάσταση, 
μέσω του πίνακα ελέγχου 
του server φιλοξενίας.

Χειροκίνητη εγκατάσταση, 
πιο απαιτητική για τον απλό 
χρήστη. 

 
Εγκατάσταση του WP μέσω του Softaculous

Περιεχόμενα



Πως επιλέγω θέμα για το site μου

Να ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες μου.

Να είναι εύχρηστο και 
λειτουργικό. 

Να είναι responsive.

Να έχει τακτικές 
ενημερώσεις.

Να έχει συμβατότητα με την 
έκδοση του WP. 

Προσθήκη θέματος μέσα από το control panel του WP

Περιεχόμενα



Πως επιλέγω πρόσθετα για το site μου

Να προσφέρει την 
λειτουργικότητα που 
επιθυμώ.

Να είναι εύκολο στην 
παραμετροποίηση. 

Να έχει τακτικές 
ενημερώσεις.

Να έχει συμβατότητα με την 
έκδοση του WP και με το 
θέμα που χρησιμοποιώ. 

Προσθήκη πρόσθετου μέσα από το control panel του WP
Περιεχόμενα



Γιατί πρέπει να κάνω αναβαθμίσεις στο Wordpress;

Οι αναβαθμίσεις:

Εκτελούν επιδιορθώσεις 
σφαλμάτων κώδικα.

Επιλύουν προβλήματα 
ασφαλείας, που 
υποδεικνύονται από τους 
χρήστες. 

Προσθέτουν νέες 
λειτουργίες.

 
Η οθόνη της κατάστασης Υγείας του WP

Περιεχόμενα



Τι είδους αναβαθμίσεις υπάρχουν στο Wordpress;

Major Updates.

Είναι προγραμματισμένες. 

Δοκιμάζονται από 
πολλούς χρήστες προ 
κυκλοφορίας τους. 

Προσφέρουν νέα 
χαρακτηριστικά.

Παραδείγματα Major 
αναβαθμίσεων: 3.8, 4.6, 
5.7 κλπ

H οθόνη καλωσορίσματος της εγκατάστασης της Major Version 5.7 του  WP
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Τι είδους αναβαθμίσεις υπάρχουν στο Wordpress;

Δύο ειδών αναβαθμίσεις:

Minor Updates.

Δεν προγραμματίζονται. 

Επιλύουν κάθε είδους 
προβλήματα ασφαλείας. 

Δεν προσφέρουν νέα 
χαρακτηριστικά.

Παραδείγματα Minor 
αναβαθμίσεων: 3.9.6, 4.8.5 κλπ Plugin: Advanced Automatic Updates του WP

Περιεχόμενα



Ποια είναι η διαδικασία αναβάθμισης του Wordpress;

Για τις Major αναβαθμίσεις:

Δημιουργώ αντίγραφο των αρχείων του 
WP. 

Δημιουργώ αντίγραφο ασφαλείας της 
βάσης δεδομένων. 

Εκτελώ την αναβάθμιση μέσα από την 
οθόνη του διαχειριστή.

Ελέγχω για σφάλματα.

Εάν κάτι στραβώσει επαναφέρω το 
τελευταίο αντίγραφο.

Εισερχόμενο μήνυμα για τεχνικά προβλήματα σε ιστότοπο WP
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Ποια είναι η διαδικασία αναβάθμισης Θεμάτων/Πρόσθετων;

Ισχύει ότι και για την αναβάθμιση 
του  WP και επιπρόσθετα:

Ελέγχω τη συμβατότητα του θέματος 
/ πρόσθετου με την εγκατεστημένη 
έκδοση του WP. 

Ελέγχω τη συμβατότητα με τα άλλα 
πρόσθετα.

Ελέγχω τη συμβατότητα με την 
έκδοση της php του server.

Εάν κάτι στραβώσει επαναφέρω το 
αντίγραφο που δημιούργησα.

Εγκατεστημένα πρόσθετα που έχουν αναβαθμίσεις στο WP

Περιεχόμενα



Wordpress & Σχολικό Δίκτυο!

Οδηγίες για την εγκατάσταση του WP στο server του Σχολικού Δικτύου

Περιεχόμενα

https://blogs.sch.gr/webhost/


Ευχαριστώ πολύ!
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