Ενδεικτικός κατάλογος
“προσθέτων”
dimitris.mouroulis@webgalaxy.gr

Τι είναι τα πρόσθετα;
 Είναι κώδικας που λειτουργεί παράλληλα και σε συνεργασία με τον κύριο κώδικα του ιστοτόπου
σας προσφέροντάς του επιπλέον δυνατότητες. Ο κατάλογος αυτός είναι εντελώς ενδεικτικός, για να
πάρετε μια ιδέα. Υπάρχουν χιλιάδες πρόσθετα που προσφέρουν χιλιάδες λειτουργίες.

Ενδεικτικός κατάλογος προσθέτων:
ΦΙΛΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ
ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
(GOOGLE Κ.Λ.Π.) :

Βελτιστοποιήστε τον ιστότοπό σας ώστε οι μηχανές αναζήτησης να κατηγοριοποιούν
το περιεχόμενό του ευκολότερα και να εμφανίζεται σε Google, Bing κ.τ.λ. με καλύτερη
σειρά.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

Κρατήστε προληπτικά ένα αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων και της βάσης δεδομένων
του ιστοτόπου σας. Π.χ. η βάση θα στέλνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα σε ένα e mail,
ώστε αν τυχόν, ο οστότοπος παρουσιάσει πρόβλημα λόγω του server, να υπάρχει το
αντίγραφο. Είναι ελάχιστη η πιθανότητα να παρουσιαστεί το πρόβλημα, αλλά είναι ακόμη
καλύτερο να είσαστε απόλυτα εξασφαλισμένοι.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ
«ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ»:

Ο ιστότοπός σας μπορεί να γίνει ακόμη πιο «θωρακισμένος» απέναντι σε κακόβουλες
επιθέσεις (π.χ. από xakers). Ο κίνδυνος είναι μικρός, έτσι κι αλλιώς. Αλλά μπορεί να θέλετε
να πάρετε επιπλέον μέτρα.

ΑΝΤΙ ‐ SPAM:

Αν σκοπεύετε να δέχεστε σχόλια στον ιστότοπό σας, αξίζει να εγκαταστήσετε ένα
πρόσθετο που θα εξασφαλίζει ότι δεν θα μπορούν οι spammers να εισάγουν κακόβουλο ή
διαφημιστικό περιεχόμενο.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ:

Παρακολουθείτε την επισκεψιμότητα του ιστοτόπου σας. Πόσοι τον επισκέφθηκαν, ποιες
σελίδες είδαν, πώς ανακάλυψαν τον ιστότοπο κ.τ.λ.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΟΘΟΝΕΣ
ΚΙΝΗΤΩΝ :

Ρυθμίστε τον ιστότοπό σας ώστε όταν κάποιος τον επισκέπτεται μέσω κινητού, να βλέπει
ένα «φιλικότερο στήσιμο» του ιστοτόπου, προσαρμοσμένο για μικρές οθόνες.

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣE
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ:

Αναδημοσιεύστε τα νέα σας άρθρα αυτόματα στο Twitter, Facebook, LinkedIn, MySpace
κ.α., κάθε φορά που κάνετε νέα ανάρτηση.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ
ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΡΙΤΩΝ:

Προσθέστε κουμπιά που ενθαρρύνουν τους χρήστες να διαδώσουν τον ιστότοπό σας
μέσω facebook (με “like”), tweeter κ.τ.λ.
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ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ
ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Αν σκοπεύετε να ανανεώνετε μόνοι σας τον ιστότοπό σας, μπορεί να σας ενδιαφέρει το να
μπορείτε να μορφοποιείτε τις σελίδες των άρθρων σας με μεγαλύτερη ευελιξία από αυτή
που προσφέρει το περιβάλλον εργασίας αρχικά. Π.χ. μπορεί να θέλετε γραμμές που
διαχωρίζουν θεματικές ενότητες, κουτάκια που εστιάζουν την προσοχή σε σημαντικό
περιεχόμενο, μέγεθος κειμένου, πίνακες, και πολλά άλλα.

LOG ‐ IN:

Μπορείτε να έχετε περιεχόμενο που θα απευθύνεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες.
Μπορεί να χρειάζεται μια δωρεάν εγγραφή ή εγγραφή με κάποια πληρωμή.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ NEWSLETTER:

Αν έχετε newsletter, υπάρχουν πρόσθετα που διευκολύνουν ιδιαίτερα την εγγραφή του
χρήστη.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ:

Αν σκοπεύετε να κάνετε πωλήσεις διαδικτυακά, υπάρχουν πολλά κατάλληλα πρόσθετα, το
καθένα με διαφορετικές δυνατότητες.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ:

Αν σκοπεύετε να αναρτάτε διαφημίσεις υπάρχουν πρόσθετα που βοηθούν καθοριστικά
στην διαχείρισή τους.

GOOGLE MAPS:

Ενσωματώστε έναν χάρτη Google στον ιστότοπό σας για να μπορούν οι επισκέπτες σας να
σας βρίσκουν αμέσως.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ:

Μπορούν οι πελάτες σας να κλείνουν ραντεβού μέσω διαδικτύου.

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ:

Διενεργήστε μια δημοσκόπηση στον ιστότοπό σας, προσκαλώντας τους χρήστες να
συμμετάσχουν ενεργά.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ:

Καλέστε τους επισκέπτες σας να αξιολογήσουν τα άρθρα σας (με 1 έως 5 αστέρια).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:

Ενθαρρύνετε τους αναγνώστες που μόλις τελείωσαν την ανάγνωση ενός άρθρου, να
διαβάσουν κι ένα άλλο άρθρο που έχει περιεχόμενο σχετικό με αυτό που μόλις διάβασε. Η
διαδικασία επιλογής των σχετικών άρθρων γίνεται αυτόματα, χωρίς δικό σας κόπο, με
ειδικές τεχνικές.

CASHING (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ):

Είναι μια τεχνική που επιτρέπει στον ιστότοπό σας να «φορτώνει» πολύ πιο γρήγορα και
να «αντέχει» πολύ μεγαλύτερη κίνηση. Συνιστάται ιδιαίτερα σε πολύπλοκους ιστοτόπους
με μεγάλη επισκεψιμότητα.

ΈΛΕΓΧΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΕΩΝ
(LINK CHECKING):

Αν τοποθετήσετε κατά λάθος υπερσυνδέσεις που οδηγούν σε ανύπαρκτες διευθύνσεις
στο domain σας, το πρόσθετο αυτό σας το επισημαίνει, εξασφαλίζοντας την μεγαλύτερη
αξιοπιστία του.



Όπως επισήμανα, ο κατάλογος αυτός είναι
απλά ενδεικτικός. Αν θέλετε κάποια άλλη
λειτουργία, επικοινωνήστε μαζί μου.
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