Οδηγός διαχείρισης Forum

Για να γίνει διαχείριση των forum αρχικά πρέπει να συνδεθείτε στο διαχειριστικό
περιβάλλον της ιστοσελίδας. Για να γίνει αυτό πληκτρολογήστε την διεύθυνση της
ιστοσελίδας με την κατάληξη wp-admin: https://povako.gr/wp-admin.
Πληκτρολογώντας αυτή τη διεύθυνση θα μεταφερθείτε σε μια σελίδα στην οποία
πρέπει να συμπληρώσετε τους κωδικούς πρόσβασης ώστε να συνδεθείτε στο
διαχειριστικό περιβάλλον της ιστοσελίδας. Αφού κάνετε την σύνδεση θα βρίσκεστε
πλέον στο διαχειριστικό περιβάλλον το οποίο φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία.

1. Διαχειριστικό περιβάλλον ιστοσελίδας.

Πηγαίνοντας λίγο πιο κάτω στη σελίδα θα δείτε στο αριστερό κάθετο μενού τρείς
επιλογές με τίτλο Συζητήσεις, Θέματα και απαντήσεις. Αυτές οι επιλογές μας
ενδιαφέρουν για την διαχείριση forum.

2. Οι τρείς επιλογές για την διαχείριση forum.

Κάνοντας κλικ στην πρώτη επιλογή με τίτλο Συζητήσεις μπορείτε να δείτε τα 4 forum
που έχουν ήδη δημιουργηθεί.

3. Λίστα με τα forum που έχουν ήδη δημιουργηθεί.

Κάνοντας κλικ στην δεύτερη επιλογή με τίτλο Θέματα μπορείτε να δείτε μια λίστα με
όλα τα θέματα που έχουν δημιουργηθεί στα διάφορα forum. Πηγαίνοντας το ποντίκι
σας πάνω από ένα θέμα εμφανίζονται κάποιες επιλογές κάτω από το όνομα του
συγκεκριμένου θέματος. Δυο από τις βασικές επιλογές που εμφανίζονται είναι η
επεξεργασία, για να επεξεργαστείτε ένα θέμα (θα δούμε στην συνέχει του οδηγού πιο
αναλυτικές οδηγίες για την επεξεργασία ενός τέτοιου θέματος) και η διαγραφή, για

την περίπτωση που επιθυμείτε να διαγράψετε ένα θέμα. Επίσης, μπορείτε να δείτε
αρκετές πληροφορίες για κάθε θέμα όπως σε ποιο forum αντιστοιχεί (στήλη
Συζήτηση), πόσες απαντήσεις είχε (στήλη Απαντήσεις), τον συντάκτη του (στήλη
Συντάκτης), πότε δημιουργήθηκε (στήλη δημιουργήθηκε) και πότε επεξεργάστηκε
τελευταία φορά (στήλη Φρεσκάδα). Στην εικόνα που ακολουθεί η λίστα αποτελείται
από ένα μόνο δοκιμαστικό θέμα, με τίτλο «asd», ενώ φαίνονται και όσα αναφέραμε.

4. Λίστα διαθέσιμων θεμάτων και βασικές πληροφορίες.

Πατώντας την επιλογή επεξεργασία θα μεταφερθείτε σε μια νέα σελίδα στην οποία
μπορείτε να επεξεργαστείτε το συγκεκριμένο θέμα. Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε
τον τίτλο ενός θέματος καθώς και το περιεχόμενο του. Επίσης, μπορείτε να αλλάξετε
ορισμένα χαρακτηριστικά του θέματος όπως τον τύπο του, την κατάσταση του, και το
forum στο οποίο ανήκει. Όταν τελειώσετε με οποιαδήποτε αλλαγή θα πρέπει να
πατήσετε το κουμπί ενημέρωση προκειμένου να αποθηκευτεί, εάν δεν το κάνετε οι
αλλαγές σας δεν θα αποθηκευτούν αυτόματα και θα χαθούν. Για τα θέματα τα οποία
δεν έχουν δημοσιευτεί το κουμπί γράφει «Δημοσίευση». Δίπλα από το κουμπί
ενημέρωση υπάρχει πάλι η δυνατότητα διαγραφή του θέματος πατώντας στο κουμπί
«Μετακίνηση στα διαγραμμένα». Ακολουθεί εικόνα στην οποία μπορείτε να δείτε
που γίνονται όλες αυτές οι αλλαγές.

5. Σελίδα επεξεργασίας θέματος.

Κάνοντας κλικ στην τρίτη επιλογή με τίτλο Απαντήσεις μπορείτε να δείτε τις
διάφορες απαντήσεις που έχουν τα θέματα και να τις διαχειριστείτε. Πατώντας λοιπόν
την επιλογή Απαντήσεις θα δείτε μια λίστα με όλες τις απαντήσεις που έχουν δοθεί.
Όπως και στα θέματα πηγαίνοντας το ποντίκι πάνω σε μια απάντηση μπορείτε να την
επεξεργαστείτε ή να την διαγράψετε. Επίσης, μπορείτε να δείτε πληροφορίες για τις
απαντήσεις όπως ο τίτλος, το forum στο οποίο ανήκει, το θέμα στο οποίο ανήκει η
απάντηση, ο συντάκτης που έκανε την απάντηση καθώς και το πότε δημιουργήθηκε.

6. Λίστα διαθέσιμων απαντήσεων.

Πατώντας την επιλογή επεξεργασία θα μεταφερθείτε σε μια νέα σελίδα στην οποία
μπορείτε να επεξεργαστείτε τη συγκεκριμένη απάντηση. Μπορείτε να αλλάξετε τον
τίτλο μιας απάντησης, το περιεχόμενό της καθώς και ορισμένες ιδιότητες της
απάντησης όπως το forum, το θέμα στο οποίο ανήκει αλλάζοντας το id στο πεδίο
θέμα (θα δούμε στη συνέχεια και τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουμε το id ενός
θέματος) και τη θέση στην οποία βρίσκεται το άρθρο με μορφή αριθμού.

7. Σελίδα επεξεργασίας απάντησης.

Στην επεξεργασία μιας απάντησης αναφέραμε ότι υπάρχει η δυνατότητα να επιλέξετε
εσείς το θέμα στο οποίο ανήκει πληκτρολογώντας το id του θέματος που επιθυμείτε
στο αντίστοιχο πλαίσιο στη σελίδα επεξεργασίας μιας απάντησης (δεύτερο βελάκι
στις ιδιότητες απάντησης εικόνα 7). Τώρα θα αναφέρουμε τον τρόπο με τον οποίο
μπορείτε να επιλέξετε το id από το εκάστοτε θέμα. Πρώτα κάνετε κλικ στην επιλογή
Θέματα που βρίσκεται στο κάθετο αριστερό μενού και έπειτα μπαίνετε στη σελίδα
επεξεργασίας του θέματος που σας ενδιαφέρει. Μόλις φορτώσει η σελίδα
επεξεργασίας ενός θέματος βρείτε στο URL της συγκεκριμένης σελίδας την εξής
πληροφορία “post = αριθμός”. Ο αριθμός αυτός που αναγράφεται είναι διαφορετικός
για όλα τα θέματα και είναι το id που ζητάμε. Ακολουθούν και εικόνες που δείχνουν
αυτά που εξηγήσαμε.

8.1 Πως βρίσκουμε το id ενός θέματος

8.2 Πως βρίσκουμε το id ενός θέματος

Είναι σημαντικό και αναφέρθηκε και πιο πάνω ότι μετά από κάθε αλλαγή (είτε σε
forum, είτε σε θέμα, είτε σε απάντηση) που γίνεται πρέπει να πατήσετε το κουμπί
Δημοσίευση ή Ενημέρωση για να ισχύσει. Σε διαφορετική περίπτωση οι αλλαγές δεν
θα εφαρμοστούν και θα χαθούν.

9. Κουμπί αποθήκευσης αλλαγών

