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WordPress Digital Asset 
Management (DAM)

WordPress : Αποθηκεύετε και κατηγοριοποιείτε 
σωστά. 
Δεδομένης της χρήσης του Διαδικτύου στη ζωή 
μας, τα πάντα, από μια μικρή πληροφορία έως ένα 
λεπτομερές προσωπικό άλμπουμ φωτογραφιών 
έχουν γίνει ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. 
Αν και αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύτηκαν 
ηλεκτρονικά σε δισκέτες (πριν από μερικές 
δεκαετίες), USB και σκληρούς δίσκους (ακόμη 
σε χρήση), η εισαγωγή διαδικτυακών υπηρεσιών 
αποθήκευσης cloud όπως το Dropbox και το 
Google Drive άλλαξε το τοπίο του τρόπου με τον 
οποίο αποθηκεύονται και κατηγοριοποιούνται 
πλέον οι πληροφορίες για χρήση.

Ας πάρουμε όλη αυτή τη συζήτηση στον 
κόσμο των ιστότοπων όπου αυτήν τη στιγμή 
το WordPress είναι αρκετά διαδεδομένο. 
Δεδομένου ότι οι ιστότοποι είναι ένα μέσο 
ενημέρωσης, είναι προφανές ότι θα υπήρχε 
κάποια μορφή συστήματος αποθήκευσης και 
κατηγοριοποίησης. Αυτό το σύστημα ονομάζεται 
WordPress Digital Asset Management (WDAM).

Με αυτή την πιο βασική έννοια, λειτουργεί 
παρόμοια με τον τρόπο που θα χρησιμοποιούσατε 
το Dropbox ή το Google Drive, αλλά είναι πολύ 
πιο προηγμένο. Ως προς τον ορισμό του:

“Η διαχείριση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων 
αφορά την αποθήκευση, την κατηγοριοποίηση 
και την κοινή χρήση ψηφιακών στοιχείων (εικόνες, 
αρχεία ήχου, βίντεο, αρχεία PDF κ.λπ.)” 

Σε ένα καλά λειτουργικό και έξυπνα σχεδιασμένο 
σύστημα διαχείρισης ψηφιακών περιουσιακών 
στοιχείων (DAM), όλο το περιεχόμενο ή το 
περιουσιακό στοιχείο αποθηκεύεται και καταχωρείται 
σε ένα κεντρικό αποθετήριο. Αυτό πρέπει να γίνει 
σωστά, ώστε οι επισκέπτες της ιστοσελίδας να 
μπορούν να βλέπουν τις πληροφορίες σωστά 
και κυρίως γρήγορα. Αυτό έχει σημασία όταν 
εξετάζεται η απόδοση του ιστότοπου. Ωστόσο, 
πριν το χρησιμοποιήσετε σωστά, είναι σημαντικό 
να γνωρίζετε ότι το WordPress δεν περιέχει 
τις περισσότερες από αυτές τις δυνατότητες 
στην προεπιλεγμένη έκδοσή του. Επομένως, 
για να αξιοποιήσετε το μεγαλύτερο μέρος του 
συστήματος διαχείρισης ψηφιακών στοιχείων 
του WordPress, θα πρέπει να έχετε πρόσθετα.

Κανονικά, οι βιβλιοθήκες 
πολυμέσων του 
WordPress λειτουργούν 
για να διευκολύνουν την 
αποθήκευση εικόνων και 
άλλων εγγράφων. Όμως, 
αποτυγχάνει απότομα 
στις περισσότερες 
περιπτώσεις όταν 
πρόκειται για την 
καταλογογράφηση 
και την κοινή χρήση 
αυτών των εικόνων και 
εγγράφων. Επιπλέον, 
υπάρχει η πιθανότητα 
ένα σημαντικό αρχείο 
να εξαφανιστεί γρήγορα 
επειδή δεν περιέχει 
ταξινόμηση ή δεν έχει 
κατηγοριοποιηθεί 
σωστά, κάτι που είναι 
απαραίτητο για την 
οργάνωση και την κοινή 
χρήση παλαιών αρχείων.
Έτσι, εδώ έρχεται 
σε δράση η λύση 
WordPress Digital 
Asset Management 
(DAM), η οποία 
προσθέτει περισσότερη 
λειτουργικότητα στην 
εγκατάσταση του 
WordPress. 

Τι είναι το 
Wordpress 
DAM;

Το DAM βοηθά στη βελτίωση της καταλογογράφησης των αρχείων πολυμέσων 
σας για εύκολη και γρήγορη κοινή χρήση. 

Eπομένως, ένα ψηφιακό σύστημα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων με 
αποτελεσματικά και αποδοτικά πρόσθετα WordPress μπορεί να βελτιώσει τις 
λειτουργίες διαχείρισης όλων των τύπων περιεχομένου (εικόνες, έγγραφα κ.λπ.).
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Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το WordPress Digital Asset Management 
βοηθά στην οργάνωση των ψηφιακών αρχείων. Αλλά δεν πρέπει να είναι 
αυτός ο μόνος λόγος που το χρειάζεστε σωστά; Έτσι, για να σας βοηθήσουμε 
να κατανοήσετε πλήρως την ανάγκη ύπαρξης ενός καλά σχεδιασμένου 
και σωστά εφαρμοσμένου συστήματος DAM (Digital Asset Management), 
ακολουθούν μερικοί λόγοι:

1. Οικονομία χώρου:
Παρόλο που έχετε μια πληθώρα διαθέσιμων επιλογών για να αποθηκεύσετε 
τα πιο σημαντικά δεδομένα σας σε άλλο χώρο, όπως το Google Drive και 
το DropBox (υπηρεσίες αποθήκευσης Cloud), τα ψηφιακά σας στοιχεία 
συνεχίζουν να αυξάνονται όταν αυξάνεται ο αριθμός των χρηστών. Αυτό δεν 
συμβαίνει με τα πρόσθετα WordPress DAM.

2. Κεντρική αποθήκευση:
Η Digital Asset Management είναι εξαιρετικά χρήσιμη, καθώς εξαλείφει 
την εξουσία λίγων και επιτρέπει σε όλους να έχουν πρόσβαση και 
να αποθηκεύουν πληροφορίες σε μια στιγμή ανάγκης. Έκτοτε, η 

Γιατί χρειάζεστε ένα WordPress 
Digital Asset Management;

απομακρυσμένη εργασία έχει γίνει μια 
νέα κανονικότητα ως αποτέλεσμα της 
πανδημίας του Covid-19, με την κεντρική 
αποθήκευση, εσείς και οι απομακρυσμένες 
ομάδες σας μπορείτε να έχετε εύκολη 
πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο από 
οπουδήποτε.

3. Εξοικονόμηση χρόνου:
Εάν εργάζεστε για ένα επαγγελματικό 

ψηφιακό πρακτορείο ή έναν ανεξάρτητο γραφίστα ή έναν συγγραφέα μεγάλου 
μήκους για ένα δημοφιλές ταμπλόιντ, η εύρεση εικόνων, βίντεο ή ενός PDF 
θα μπορούσε να μετατραπεί σε μια εμπειρία που μοιάζει με την αναζήτηση 
μιας βελόνας σε μια θημωνιά. Η ψηφιακή διαχείριοση στοιχείων είναι ο τρόπος 
αποθήκευσης των σημαντικών ψηφιακών στοιχείων σας, ώστε να μπορείτε να τα 
ανακτήσετε, όταν τα χρειάζεστε.

4. Ευκολία απομάκρυνσης:
Εάν είστε δημιουργικός σχεδιαστής ή συγγραφέας, μπορείτε να μαντέψετε την 
ακαταστασία που συσσωρεύεται μόλις ολοκληρωθεί ένα έργο. Ίσως, να έχετε 
αποθηκευμένα πολλά περιττά αρχεία στον υπολογιστή σας που τον κάνουν να 
τρέχει όλο και πιο αργά. Έτσι, όταν χρησιμοποιείτε ένα στρατηγικό και καλά 
διαχειριζόμενο σύστημα για τη Διαχείριση Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων, 
μπορείτε εύκολα να γεμίζετε τους ιστότοπούς σας WordPress από άχρηστα 
πράγματα.
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Διαχείριση αρχείων
Το File Manager είναι ένα δημοφιλές 
πρόσθετο που προσθέτει μερικά απαραίτητα 
εργαλεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων 
στο WordPress. Δημιουργεί ένα νέο πλευρικό 
μενού του File Manager που σας επιτρέπει 
να ανεβάσετε, να αποθηκεύσετε και να 
διαχειριστείτε όλα τα ψηφιακά σας στοιχεία.

Η Διαχείριση αρχείων ουσιαστικά αντικαθιστά 
την ανάγκη για FTP. Μπορείτε να προσθέσετε 
και να μετακινήσετε οποιοδήποτε από τα 
αρχεία στον διακομιστή φιλοξενίας σας 
χωρίς να χρειάζεται να συνδεθείτε μέσω FTP. 
Μπορείτε ακόμη και να ανεβάσετε αρχεία 
απλά σύροντάς τα στη διεπαφή Διαχείριση 
αρχείων.

Το πρόσθετο περιλαμβάνει επίσης λειτουργία 
αναζήτησης για την εύρεση αρχείων ανά όνομα 
και τύπο. Και μπορείτε επίσης να ταξινομήσετε 
αρχεία εάν δεν θέλετε να κάνετε αναζήτηση 
απευθείας με το όνομα.

Με την εκτεταμένη έκδοση της προσθήκης, 
μπορείτε να ενεργοποιήσετε έναν φάκελο 
αρχείων διεπαφής για να διευκολύνετε την 
κοινή χρήση στοιχείων. Μπορείτε επίσης να 
περιορίσετε την πρόσβαση σε φακέλους με 
βάση τους ρόλους των χρηστών, κάτι που είναι 
χρήσιμο για την ασφάλεια των αρχείων.

Και αν χρειάζεστε ξεχωριστούς φακέλους για 
μεμονωμένους χρήστες, μπορείτε να δώσετε 
σε κάθε χρήστη του WordPress έναν ιδιωτικό 
φάκελο που είναι προσβάσιμος μόνο σε 
αυτούς. 

Το File Manager είναι ένα φιλικό προς το 
χρήστη πρόσθετο διαχείρισης ψηφιακών 
περιουσιακών στοιχείων του WordPress 
που σας βοηθά να οργανώσετε και να 
προστατεύσετε τα αρχεία του WordPress. Σας 
επιτρέπει να προσθέτετε, να τροποποιείτε, 
να διαγράφετε, να έχετε πρόσβαση και να 
διανέμετε αρχεία και φακέλους απευθείας από 
το back-end του ιστότοπού σας WordPress.
Επιπλέον, η Διαχείριση αρχείων είναι μια 
εξαιρετική εναλλακτική λύση στο FTP και το 
cPanel για τη γρήγορη και ασφαλή μεταφορά 
των στοιχείων σας. Προσφέρει επίσης μια 
σειρά από ενσωματώσεις με άλλες εφαρμογές, 
όπως το Google Drive, το Github και το Drop-
box.

Βασικά χαρακτηριστικά:
- Μπορείτε εύκολα να ανεβάσετε, 
να αντιγράψετε, να μετακινήσετε, να 
μετονομάσετε, να δημιουργήσετε, να 
επεξεργαστείτε και να διαγράψετε αρχεία 
και φακέλους σε έναν απομακρυσμένο 
διακομιστή.
- Η Διαχείριση αρχείων σάς επιτρέπει να 
ανεβάζετε αρχεία όλων των μεγεθών καθώς 

και να δημιουργείτε, να αρχειοθετείτε και να εξάγετε αρχεία σε 
μορφές rar, zip, tar και gzip.
Θα μπορείτε να προβάλλετε γρήγορα όλες τις λεπτομέρειες και 
τις ιδιότητες του αρχείου κάνοντας δεξί κλικ σε ένα αρχείο και 
επιλέγοντας «Λήψη πληροφοριών».
- Η διεπαφή μεταφόρτωσης μεταφοράς και απόθεσης σάς βοηθά 
να προσθέσετε ένα ή περισσότερα αρχεία απευθείας από την 
επιφάνεια εργασίας ή την Εξερεύνηση των Windows.
- Τα μεταφορτωμένα αρχεία, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, 
pdf και αρχείων zip, μπορούν να προβληθούν στους φακέλους 
σας και μπορούν επίσης να προσπελαστούν από την εγγενή 
βιβλιοθήκη πολυμέσων του WordPress.

Τα πρόσθετα που παρουσάζονται εδώ 

και στην υπόλοιπη διάλεξη, εϊναι σήμερα 

(11/2022) εμπορικές προτάσεις για Word-

press και ενδεικτικά αναφέρονται εδώ, 

ώστε ο φοιτητής να γνωρίζει ότι μπορεί 

να βρει τέτοια παρόμοια εργαλεία στο 

εμπόριο. 

Το παρόν έχει μόνο εκπαιδευτική αξία και 

καμία παρότρυνση δε γίνεται για αγορά ή 

επιλογή. 

Επίσης το Wordpress επιλέχθηκε ως ένα 

από τα εργαλεία ανάπτυξης ιστοτόπων και 

διαζχείρισης περιεχομένου και ισχύει ότι 

και για τα πρόσθετα. 
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Αυτό το πρόσθετο διαχείρισης πολυμέσων του WordPress είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο 
εάν θέλετε να αναζητήσετε και να κατηγοριοποιήσετε εύκολα τα ψηφιακά σας αρχεία. Θα 
μπορείτε να κάνετε γρήγορη αναζήτηση στη βιβλιοθήκη σας χρησιμοποιώντας κατηγορίες 
και ετικέτες και να προσθέτετε κατηγορίες που βασίζονται σε φίλτρα σε αναρτήσεις και 
σελίδες χρησιμοποιώντας συντομότερους κωδικούς.
Η διαισθητική και απλή στη χρήση διεπαφή του σάς επιτρέπει να οργανώνετε γρήγορα 
τα ψηφιακά σας στοιχεία, να προσθέτετε μη επιτρεπόμενους τύπους αρχείων και να 
ενημερώνετε αυτόματα τις γκαλερί κάθε φορά που ανεβαίνουν νέα στοιχεία στη βιβλιοθήκη.
Βασικά χαρακτηριστικά:
- Η Βελτιωμένη βιβλιοθήκη πολυμέσων σάς επιτρέπει να κατηγοριοποιείτε τα αρχεία 
πολυμέσων σας δημιουργώντας τις δικές σας ταξινομίες, όπως φακέλους, θέματα, 
συγγραφείς, χώρες και έργα.
- Μπορείτε να διαχειριστείτε εύκολα τις επιλογές της προσθήκης, όπως τη διαμόρφωση 
φίλτρων για τον έλεγχο των εικόνων που εμφανίζονται.
- Θα μπορείτε να αναδιατάξετε αρχεία πολυμέσων, να επεξεργαστείτε τους τίτλους, 
τα ονόματα αρχείων και τις λεζάντες τους και να επιλέξετε μαζικά στοιχεία για να 
επεξεργαστείτε τη Βιβλιοθήκη πολυμέσων σας πιο γρήγορα.
- Σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε δυναμικές γκαλερί και λίστες αναπαραγωγής 
με βάση μια ετικέτα, κατηγορία ή ημερομηνία. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε φορά 
που προστίθεται ή αφαιρείται ένα αρχείο πολυμέσων από την ομάδα, η συλλογή θα 
ενημερώνεται δυναμικά.

Πρόσθετο διαχείρισης αρχείων πολυμέσων

- Αυτό το πρόσθετο σάς επιτρέπει να ελέγχετε ποια αρχεία μπορούν να 
μεταφορτωθούν στη Βιβλιοθήκη πολυμέσων. Μπορείτε επίσης να φιλτράρετε 
αρχεία πολυμέσων χρησιμοποιώντας φίλτρα τύπου αρχείου. 

Εάν θέλετε κάτι που θα προσθέσει κάποια αναγκαία λειτουργικότητα διαχείρισης 
ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στην εγγενή βιβλιοθήκη πολυμέσων του 
WordPress, η Βελτιωμένη βιβλιοθήκη πολυμέσων είναι μια από τις καλύτερες 
επιλογές.
Η Βελτιωμένη βιβλιοθήκη πολυμέσων σάς επιτρέπει να προσθέτετε κατηγορίες 
και ετικέτες σε οποιαδήποτε από τις εικόνες και τα έγγραφά σας. Στη συνέχεια, 
μπορείτε να ταξινομήσετε και να φιλτράρετε με βάση αυτές τις ετικέτες για να 
βρείτε εύκολα ψηφιακά στοιχεία.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την προσθήκη για να μοιραστείτε 
τα πολυμέσα σας ενσωματώνοντας αρχεία πολυμέσων σε αναρτήσεις που 
βασίζονται σε διαφορετικές ταξινομίσεις.
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Brandfolder
(παράδειγμα)

Το Brandfolder είναι ένα ψηφιακό εργαλείο διαχείρισης 

στοιχείων που επιτρέπει στους σχεδιαστές και τα δημιουργικά να 

διαχειρίζονται και να διανέμουν τα αρχεία και τα έγγραφά τους. 

Η διαισθητική, ενιαία τοποθεσία του που βασίζεται σε cloud, 

σάς επιτρέπει να αποθηκεύετε όλα τα ψηφιακά σας αρχεία 

και να τα μοιράζεστε με τα μέλη της ομάδας και τους πελάτες 

σας. Το Brandfolder υποστηρίζει την ενοποίηση με έναν αριθμό 

εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων των WooCommerce, Shopify, 

Gmail, HubSpot, Salesforce, Marketo, Canva και Slack.

Επιπλέον, το Brandfolder χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να 

σας βοηθήσει να παρακολουθείτε την απόδοση των αρχείων σας, 

δημιουργώντας πληροφορίες σχετικά με τις προβολές αρχείων, 

τις λήψεις και τις κοινοποιήσεις. Έρχεται επίσης με ισχυρές 

λειτουργίες αναζήτησης, ώστε να μπορείτε να εντοπίσετε γρήγορα 

τα απαιτούμενα στοιχεία.

Βασικά χαρακτηριστικά:

-Μπορείτε εύκολα να επεξεργαστείτε τους φακέλους επωνυμίας 

σας απευθείας από τον πίνακα ελέγχου του WordPress.

-Οι έλεγχοι απορρήτου του Brandfolder και τα δικαιώματα σε 

επίπεδο χρήστη σάς επιτρέπουν να προστατεύσετε τα ψηφιακά 

σας στοιχεία για να διασφαλίσετε ότι μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα 

έχουν πρόσβαση σε αυτά.

-Η ενσωμάτωση της Βιβλιοθήκης πολυμέσων (Brandfolder Brows-

ers) σάς επιτρέπει να εισάγετε γρήγορα αρχεία από τους φακέλους επωνυμίας σας για χρήση σε σελίδες ή αναρτήσεις.

-Θα μπορείτε να ενσωματώσετε τον φάκελο επωνυμίας σας σε γραφικά στοιχεία, γραμμές μενού, αναρτήσεις και σελίδες 

χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα “Ενσωμάτωση αναδυόμενων παραθύρων”.

-Χρησιμοποιώντας το Brandfolder, μπορείτε να παρακολουθείτε ποιος χρησιμοποιεί τα ψηφιακά σας αρχεία, πού χρησιμοποιούνται 

και ποια είναι τα ψηφιακά σας στοιχεία με την καλύτερη απόδοση.



Phraseanet

Κύρια στοιχεία
ΦΟΡΤΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Μεταφορά εγγράφων από ένα τυπικό πρόγραμμα 
περιήγησης ιστού.
 Η καραντίνα απομονώνει διπλότυπα, νέες εκδόσεις 
ενός υπάρχοντος αρχείου ή μη συμμορφούμενα αρχεία 
(μπορούν να οριστούν κριτήρια καταλληλότητας). 
Οι διεργασίες κάνουν όλα τα απαραίτητα κάτω από τις 
αναλύσεις, άλλες παραθέτουν και εξάγουν μεταδεδομένα 
(IPTC, XMP, Exif, ID3, MP3, PDF…).

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Το Phraseanet βασίζεται στη μηχανή αναζήτησης Elastic 
και παρέχει έναν σύνδεσμο προς το πλήρες κείμενο, 
τις αναζητήσεις θησαυρών και την κατηγοριοποίηση και 
φιλτράρισμα των αποτελεσμάτων με όψεις. Υπάρχει 
λεπτομερής προβολή που δείχνει  την περιγραφή, το 
ιστορικό τροποποιήσεων και τις λήψεις, τη δημοτικότητα, 
τη λίστα με τα καλάθια και τις ιστορίες όπου ανήκει ένα 
έγγραφο. 
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Το Phraseanet είναι επίσης ένα εργαλείο για τη δημοσίευση ενός ιστότοπου πελατών του 

Parade, τη ρύθμιση ροών εργασιών δημοσίευσης, την αποστολή επιλογής εγγράφων σε μια 

λίστα χρηστών, την αποστολή εγγράφων σε κοινωνικά δίκτυα, τη χρήση των διευθύνσεων URL 

για μετάδοση περιεχομένου οπουδήποτε.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαχειρίζετε βάσεις δεδομένων και συλλογές, ορίζει δομή και πρότυπα τεκμηρίωσης, ετικέτες 

γλώσσας, συνδέει τα πεδία με τον θησαυρόκλπ Ρπίσης να ρυθμίζει τις χαμηλές αναλύσεις για 

τα έγγραφα, τη διαδικασία και τις εργασίες ροής εργασίας. Διαζειρίζετε τα δικαιώματα των 

χρηστών και τα αιτήματα συνδρομών. Η διαχείριση των δικαιωμάτων πρόσβασης γίνεται μέσω 

συλλογής και για καλύτερη προηγμένη διαχείριση δικαιωμάτων, το Phraseanet επιτρέπει την 

εφαρμογή δικαιωμάτων πρόσβασης στο χαμηλότερο επίπεδο, ήτοι  “το αρχείο”.

Το Phraseanet είναι ευρέως γνωστό λογισμικό «ανοικτού 
κώδικα διαχείρισης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων» 
που μπορεί να αποθηκεύσει και να οργανώσει τα αρχεία. 
Συγκριτικά, είναι πολύ πιο χρήσιμο από την προεπιλεγμένη 
βιβλιοθήκη πολυμέσων του WordPress. Δεν θα χρειάζεται 
να γίνουν περισσότερες  ενέργειες για το εάν τα ψηφιακά 
σας στοιχεία είναι καλά προστατευμένα ή όχι. Αυτός 
είναι ο λόγος για τον οποίο θεωρείται από τους χρήστες 
μια καλή λύση για εταιρείες, νεοφυείς επιχειρήσεις και 
ψηφιακές εταιρείες όσον αφορά τη οικονομικά αποδοτική 
διαχείριση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Απλώς πρέπει να κατέβει αυτό το λογισμικό, να γίνει host  
και να ενσωματωθεί με το WordPress Install.

Το πρόσθετο αυτό δίνει τη δυνατότητα να μπορεί ο 
διαχειριστής να παρακολουθεί τις δραστηριότητες στο 
Phraseanet και να παρακολουθεί ποια έγγραφα έχουν 
ληφθεί και ποιοι είναι οι πιο ενεργοί χρήστες και πολλά 
άλλα. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα εξαγωγής όλων των 
αναφορών  σε μορφή CSV. 

Αναφορικά, το Phraseanet χρησιμοποιείται επί του 
παρόντος από πολλούς οργανισμούς: 
Δημαρχεία : Παρίσι, Νίκαια, Τουλούζη, Γκρενόμπλ, 
Μπορντό, Μονπελιέκλπ
 Monoprix, VentePrivee, Vinci, Sanofi Aventis, TF1, France 
Télévisions, Canal+ κλπ
Εκπαίδευση: Insead, Litech Πανεπιστήμιο κλπ



Κατηγορίες 
στο      
Wordpress

Οι κατηγορίες στο WordPress είναι 
ένας πολύ βολικός τρόπος για 
την οργάνωση των αναρτήσεων 
περιεχομένου. 
Οι κατηγορίες διαχωρίζονται σε 
γονέων και παιδιών, καθιστώντας 
δυνατή την ιεραρχική διάταξη 
των αναρτήσεών. Επιπλέον, μία 
ανάρτηση μπορεί να τοποθετηθεί 
σε περισσότερες από μία 
κατηγορίες. 
Αυτό δίνει μεγάλη ευελιξία για 
να εμφανίζονται ακριβώς οι 
δημοσιεύσεις που ενεργοποιούνται, 
ακριβώς όπως πρέπει σε widget, 
μενού ή απευθείας στο αντίστοιχο 
θέμα στο WordPress.

Για να δημιουργηθούν νέες 
κατηγορίες στο WordPress, πρέπει 
να επιλεχθεί η σελίδα Αναρτήσεις > 
Κατηγορίες.
Στην αριστερή πλευρά της 
σελίδας, υπάρχει μια καρτέλα 
που επιτρέπει να δημιουργείτε 
κατηγορίες. Συμπληρώνεται το 
όνομα της κατηγορίας, το slug 
της (θα χρησιμοποιηθεί στις 
διευθύνσεις URL κατηγορίας), την 
περιγραφή της κατηγορίας και, 
στη συνέχεια, δίνεται η  Προσθήκη 
νέας κατηγορίας . Για τους 
σκοπούς αυτού της διάλεξης, θα 
δημιουργήσουμε μια νέα κατηγορία 
με το όνομα Οικογενειακές 
αναρτήσεις (Family posts).

Τώρα η νέα 
κατηγορία στο 
WordPress είναι 
έτοιμη. Μπορούμε 
τώρα να 
δημιουργήσουμε 
μια νέα 
υποκατηγορία 
των αναρτήσεων 
της οικογένειας 
με το όνομα 
Ανιψιοί. Δίνουμε 
ένα όνομα και 
ορίζουμε slug 
όπως κάναμε 
με την πρώτη 
κατηγορία, αλλά 
αυτή τη φορά 
επιλέγουμε 
Οικογενειακές 
αναρτήσεις ως 
γονέα για τη νέα 
κατηγορία. Στη 
συνέχεια, κάνουμε 
Προσθήκη νέας 
κατηγορίας άλλη 
μια φορά για να 
αποθηκεύσουμε 
τη νέα 
υποκατηγορία.
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* συνέχεια στην επόμενη διάλεξη ΧΙΙ (2/2).
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Wordpress (DAM) : 

https://www.wp-bridge.com/a-brief-guide-to-wordpress-digital-asset-management-dam/ 

https://wpbuffs.com/wordpress-digital-asset-management/

https://www.wpglossy.com/wordpress-digital-asset-management/
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Κατηγορίες
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