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Σημειώσεις του σεμιναρίου: 

“Δημιουργία εκπαιδευτικού ιστότοπου με 

χρήση του λογισμικού Joomla” 
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Διδακτική ώρα: 15η-16η  

Στην ενότητα αυτή θα εισάγετε εικόνες στα άρθρα. 

Αλλά, πριν προχωρήσετε κατεβάστε και αποθηκεύστε στον υπολογιστή σας 4 

αρχεία με τα οποία θα πειραματιστείτε κάνοντας κλικ στους παρακάτω 

συνδέσμους: 

http://6lk.mysch.gr/image/joomla/1516/kavala_city.jpg 

http://6lk.mysch.gr/image/joomla/1516/Kavala_port.JPG 

http://6lk.mysch.gr/image/joomla/1516/kavalaParalia.jpg 

http://6lk.mysch.gr/image/joomla/1516/kavala.doc 

 

 

 

 

Βήμα 1ο :  Εισαγωγή εικόνας 

Συνδεθείτε σαν administrator στον ιστότοπό σας και ξεκινήστε την δημιουργία ενός 

νέου άρθρου. 

Ονομάστε το Εισαγωγή εικόνας 1  και Κατηγορία Εξάσκηση. 

Παράλληλα, ανοίξτε με το Word το αρχείο kavala.doc, επιλέξτε όλο το περιεχόμενο 

και κάντε Αντιγραφή. 

Στη συνέχεια επικολλήστε το κείμενο στο χώρο εργασίας του JCE Editor.  Θυμηθείτε 

ότι η επικόλληση γίνετε με Ctrl-V σε όλους τους άλλους Browsers πλην του 

Internet Explorer). 

Τοποθετήστε τον δρομέα πριν από το γράμμα «Η» της 1ης παραγράφου του 

κειμένου και επιλέξτε το εικονίδιο Insert/Edit Image.   

http://6lk.mysch.gr/image/joomla/1516/kavala_city.jpg
http://6lk.mysch.gr/image/joomla/1516/kavala_city.jpg
http://6lk.mysch.gr/image/joomla/1516/Kavala_port.JPG
http://6lk.mysch.gr/image/joomla/1516/Kavala_port.JPG
http://6lk.mysch.gr/image/joomla/1516/kavalaParalia.jpg
http://6lk.mysch.gr/image/joomla/1516/kavalaParalia.jpg
http://6lk.mysch.gr/image/joomla/1516/kavala.doc
http://6lk.mysch.gr/image/joomla/1516/kavala.doc
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Θα ανοίξει μια pop-up καρτέλα του Image Manager. Επιλέξτε το εικονίδιο New 

Folder και δημιουργείστε τον φάκελο eikones: 
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Στον φάκελο αυτό θα αποθηκεύετε τις εικόνες των άρθρων σας. Καλό θα είναι να 

δημιουργήσετε μια δομή φακέλων παρόμοια μ αυτή των κατηγοριών για να μην 

έχετε «χύμα» όλες τις εικόνες όλων των άρθρων σε ένα φάκελο.  

Κάντε κλικ στον φάκελο εικόνες και  αφού μεταφερθείτε σ αυτόν δημιουργείστε τον 

(υπο)φάκελο  exaskisi. 
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Μεταφερθείτε στο φάκελο exaskisi και επιλέξτε το εικονίδιο Upload: 

 

Επιλέξτε Browse. Από το παράθυρο που θα ανοίξει επιλέξτε και τα 3 αρχεία εικόνας 

(πατώντας ταυτόχρονα με το κλικ Ctrl ή Shift ). 
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και στη συνέχεια Άνοιγμα. 

 

Κατόπιν επιλέξτε Upload, και περιμένετε να μεταφορτωθούν οι εικόνες: 
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Κάντε κλικ πάνω στo όνομα αρχείου της εικόνας kavala_port.JPG . 

 

Το συνολικό πλάτος ένος άρθρου στα συνηθισμένα πρότυπα της Siteground είναι 

500 ή 700 pixels. 

Το πλάτος της εικόνας είναι πολύ μεγάλο για το άρθρο: 1024 pixels. Για το λόγο 

αυτό θα αλλάξουμε το πλάτος σε 200 pixels. (Το ύψος θα αλλάξει αυτόματα αν 

έχουμε τσεκαρισμένο το Propotional). 

Επιπλέον θέτουμε: 

Alignment: Left 
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Top: 5 (pixels για να μην εφάπτεται πολύ κοντά η εικόνα με το κείμενο) 

Και αν θέλουμε τσεκάρουμε το Border για να μας βάλει πλαίσιο του οποίου 

μπορούνε να καθορίσουμε το πάχος τον τύπο και το χρώμα. 

 

Στη συνέχεια επιλέγουμε Insert και ιδού το αποτέλεσμα: 

 

Επιλέξτε Εφαρμογή για να αποθηκευτούν οι αλλαγές, συνδεθείτε σαν επισκέπτης 

και δείτε πως θα φαίνεται το άρθρο: 
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Γυρίστε στην επεξεργασία του άρθρου σας και τοποθετήστε τον δρομέα στην αρχή 

της 3ης παραγράφου (Η Καβάλα αν και σύγχρονο αστικό κέντρο…), και επιλέξτε το 

εικονίδιο για να εισάγετε μια νέα εικόνα: 

 

Παρατηρείστε ότι 1ον: δεν χρειάζεται να ξανακάνετε Upload τις άλλες δύο εικόνες. 

2ον επειδή δεν κλείσατε την επεξεργασία του άρθρου η Joomla «θυμάται»  την 

τελευταία τοποθεσία που ανεβάσατε εικόνες και σας οδήγησε κατευθείαν εκεί. 
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Εισάγετε την εικόνα kavalaParalia.jpg με τις παρακάτω παραμέτρους: 

 

Αποθηκεύστε και δείτε το αποτέλεσμα: 
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Αν θέλετε να αλλάξετε μια παράμετρο σε μια εικόνα την επιλέγετε και στη συνέχεια 

πατάτε το ίδιο Insert/Edit Image εικονίδιο. Π.χ.: 

Από το περιβάλλον του διαχειριστή επιλέξτε με κλικ την πρώτη εικόνα και αλλάξτε 

το μέγεθος εμφάνισης ώστε το πλάτος της να είναι 180 pixel.  

(Παρατηρείστε ότι το κουμπί που πρέπει να πατήσετε για να δεχτεί τις αλλαγές 

τώρα λέγεται Update και όχι Insert όπως όταν πρωτοεισάγουμε την εικόνα.) 
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Βήμα 2ο :  Άσκηση Εισαγωγής εικόνας 

Πειραματιστείτε και εισάγετε την εικόνα που απέμεινε ώστε το άρθρο να 

εμφανίζεται όπως εδώ: 

 

 


