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 آموزش وبالگ نویسی در بالگفا
 

 آموزش تصویری مقدماتی تا پیشرفتۀ وبالگ نویسی در بالگفا
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 مقدمه
ههای برخهی از ویگگیدنیای وبالگ نویسی، دنیای زیاد پیچیده ای نیست. اما شاید برای تازه واردان، یا حتی کسانی کهه بها 

آموزش  اوعمو الگونو سز دو     در هر صورت کتاب پیش روی شما، با نام وبالگ کار نکردند، کمی متحیر کننده باشد. 

 وانب وبالگ نویسی در بالگفا را به شما آموزش دهد.، نگاشته شده است تا به زبان ساده همۀ جگنگفع

و اصول اولیۀ آن آشنا خواهید شد و یاد خواهیدگرفت که وبالگ ها بهه ههه صهورت مرحله با دنیای وبالگ نویسی در اولین 

 آشنا شوید. کار می کنند. اگر با کلیات طرز کار وبالگ آشنا شوید، در مراحل بعدی بهتر می توانید با جزئیات وبالگ نویسی

بها  یدر ادامۀ کار، مرحله به مرحله با وبالگ نویسی در بالگفا آشنا خواهید شد. از ساخت وبالگ در بالگفا و همچنین آشنای

 کار ادامه خواهد یافت تا اینکه ترفندهای داشتن یک وبالگ حرفه ای را خدمت شما شرح دهم. ،های مختلفقسمت

رسهد را خهدمت شهما آمهوزش دههم و فهرر را بهر ایهن سعی کردم کوهکترین نکته ای که به ذهنم می در این کتاب بنده

کنید قسمتی داند. پس اگر فکر میگذاشتم که کسی که در حال خواندن این کتاب است، از دنیای وبالگ نویسی هیچ هیز نمی

خواهیهد از کتاب بروید که می بخشیتوانید مستقیم به از این کتاب برای شما به دلیل تکراری بودن جذاب نیست، به راحتی می

مباحث همان بخش را بیاموزید. این برای صرفه جویی در زمان شما بسیار مفید است. اما عزیزان مبتدی، حتماً نیهاز اسهت کهه 

 ای گام بگذارند.تر به سرزمین وبالگ نویسی حرفهبند به بند این کتاب را مطالعه فرمایند، تا راحت

جمهال را ههم بهه نان که این کتاب یک مرجع کامل برای آموزش وبالگ نویسی در بالگفا است، در کنار آن ویدیوهای همچ

ای تبهدیل وبالگهدهی، بهه یهک وبهالگ نهویس حرفهههای های آموزشی در همۀ سرویسکنم که با دیدن فیلمشما پیشنهاد می

 خواهید شد.

ههای جدیهد ایهن کتهاب و ویرایشاحساس نکنید که زمان خود را هدر دادیهد   امیدوارم که پس از اتمام خواندن این کتاب،

 در ادامه با مباحث این کتاب همراه باشید.توانید دریافت کنید. های جدید آتی را هم در سایت بالگینگ میکتاب
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 هعمختصری  ااو گه الگنو: 1فصل 
 

ها آشنا شوید. یک وبالگ شامل هنهد صهفحۀ اینترنتهی های وبالگتئوریالگ نویسی، بهتر است که با برای ورود به دنیای وب

این صهفحات بهرای متمهایز شهدن بایهد دارای یهک . شوداست که معموالً با اطالعاتی که وبالگ نویس خواستار آن است پر می

به عنوان مثال پیدا کنند.  وب انینشانی یکتا هم باشند که بازدید کنندگان با استفاده از آن نشانی بتوانند، آن را روی شبکۀ جه

میهد ایهن وبهالگ روی سهرویس تهوان فهدههد کهه از آن مییهک وبهالگ را نشهان می نشانی Bloging.blogfa.comنشانی 

 دهی هیست، در ادامه خدمت شما توضیح خواهم داد.دهی بالگفا ساخته شده است. حاال اینکه سرویس وبالگوبالگ

و آن را به طور کامل مدیریت توان به وسیلۀ آن یک یا هند وبالگ را ثبت کرد دهی همان سایتی است که میسرویس وبالگ

یک سرویس وبالگ دهی است که امکان ساخت و مدیریت وبالگ را به هر کسی کهه  Blogfa.comمثالً بالگفا به نشانی  کرد.

 دهد.به اینترنت دسترسی دارد می

های کند اول خود باید دارای یک دامنۀ اختصاصی باشد. دامنهه همهان نشهانیین صورت کار مییک سرویس وبالگ دهی به ا

( Serverاست. حال با توجه به نرم افزاری کهه روی رایانهۀ کهارگزار   irکه یک دامنۀ ملی  bloging.irاینترنتی هستند. مثل 

شوند و با هند کلیک ساده درخواست ثبهت انه وارد میسامانۀ وبالگ دهی نصب شده است، کاربران معموالً به صفحۀ اصلی سام

دهند. تمامی این کارها به صورت خودکار انجام شده و در نهایت با اختصاص یک زیردامنهه از دامنهۀ اصهلی وبالگ رایگان را می

توانیهد ه بعد، کهاربر میدهد. از همان لحظه بهای وبالگ را به کاربر میها و شاید هم فایلسایت، یک فضا برای بارگذاری نوشته

 وارد قسمت مدیریت وبالگ خود شده و وبالگ را مدیریت کنید.

توانند وارد آن شوند که رمز عبور آن را دارند. پس ایهن بخهش بهرای بخش مدیریت وبالگ، قسمتی است که فقط کسانی می

بالگفا ثبت شود، فقط شهمایید کهه قادریهد  بازدید کنندگان وبالگ شما قابل نمایش نخواهد بود. پس اگر وبالگی توسط شما در

د رمهز عبورتهان را ههم به قسمت مدیریت وبالگ خود وارد شوید. هون شما در زمان ثبت نام و ساخت یک وبالگ جدیهد، خهو

 تعیین کردید و از آن آگاهید.

وبالگ خود را تغییهر دههد،  نها، ظاهرتواند با استفاده از آبخش مدیریت وبالگ شامل ابزارهایی است که یک وبالگ نویس می

های قبلی را مدیریت کند، نظراتی که از طرف بازدید کنندگان وبالگ ارسال شده است را ببینهد نوشتۀ جدید ارسال کند، نوشته

 و پاسخ آنها را بدهد.

جدید به  هایشوند و توسط افراد مختلف با مطالب و عکسها متولد میپس بدین صورت که خدمت شما توضیح دادم، وبالگ

 گردند.روز می
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 ا میلحدعب سعخت  ک : 2فصل 
 

های وبالگ دهی، داشتن یک حسهاب ایمیهل الزامهی های مختلف، از جمله سایتدر اولین گام برای ساخت حساب در سایت

نشهانی تواننهد بهه آن است. منظور از حساب ایمیل صندوقی است که دارای یک نشانی منحصر به فرد است و افراد مختلهف می

 های رسیده را مطالعه نمایید.ای ارسال کنند تا شما با ورود به صندوق ایمیل خود بتوانید نامهنامه

ترین صورت و به صورت رایگان شما قادرید یک یا حتی داشتن حساب ایمیل از ضروریات دنیای امروزی است و البته به ساده

خواهید یک وبالگ را به ثبت برسانید، از شما یهک دل نمایید. زمانی که میهند حساب ایمیل بسازید و به وسیلۀ آن نامه رد و ب

خواهند که شما به صندوق آن دسترسی دارید. پس اگر قبل از این دارای یک حساب ایمیل نیستید، باید بهرای نشانی ایمیل می

 خود یکی بسازید.

وق ایمیل رایگان به شما وجهود دارنهد. مهثالً سهایت یها هایی هم برای ارائۀ صنددهی، سایتهای وبالگدرست به مانند سایت

پس شود. شناخته می Gmailکه با نام تجاری  استدارای امکان ارائۀ صندوق ایمیل با نشانی منحصر به فرد  Googleشرکت 

Gmail شود. از طهرف دیگهر شهرکت همان ایمیل است که توسط شرکت گوگل ارائه میYahoo  ههم دارای سهرویس ایمیهل

توان فهمید که آن حساب از کدام ت که کاربران زیادی از این شرکت حساب ایمیل دارند. به راحتی از نشانی یک ایمیل میهس

 میل شرکت گوگل اخذ شده است.از سرویس جی gmail.com4442jamall@شرکت گرفته شده است. مثالً نشانی ایمیل 

های ایرانی ههم هسهتند کهه بها دهند، سامانههای خارجی که امکان ارائۀ رایگان صندوق ایمیل را به همه میر از شرکتبه غی

ها زبانان مهیا کردند. از جملۀ این سامانهتر را برای فارسیهایشان، امکان استفادۀ راحتگیری از زبان فارسی در همۀ قسمتبهره

و ... اشاره کرد که با کلیک روی نام هر کدام از آنها دراینجا، به صفحۀ اول  رایانا، وطن میل، ChMail.ir، میهن میلتوان به می

سایت همان سامانه هدایت خواهید شد و به راحتی با دنبال کردن دستورالعمل ساخت حساب ایمیل، صاحب یک ایمیل فارسی 

رد و پهس از سهاخت آن حهال گیهشوید. مراحل ساخت حساب ایمیل به صورت خودکهار و در کمتهر از هنهد دقیقهه انجهام می

 توانید مبادرت به ایجاد وبالگ در بالگفا کنید.می

توانید پیش برویهد طبق آموزشی که برای ساخت حساب ایمیل در میهن میل خدمت شما در سایت بالگینگ ارائه دادیم، می

 .اینجا کلیک کنیدو اولین ایمیل خود را بسازید. برای رفتن به این صفحه از سایت 

رفتهه و  www.yahoomail.comحساب ایمیل داشته باشید، باید به نشهانی ای مثل یاهو اما اگر خواسته باشید در سامانه

ترین قسهمت جعبهۀ سهمت راسهت که در پایین Sign up for a new accountشود روی ای که برای شما باز میدر صفحه

 قرار دارد کلیک نمایید.

حساب ایمیل خود کاربرد دارد. اما اگر حسابی نداشته باشید، بها کلیهک روی پیونهد مهذکور در اصل این صفحه برای ورود به 

 قادرید اولین حساب رایانامه یا ایمیل خود را بسازید.

mailto:jamall4442@gmail.com
http://www.mihanmail.ir/
http://www.mihanmail.ir/
https://www.chmail.ir/
https://vatanmail.ir/
https://vatanmail.ir/
https://www.rayana.ir/
https://www.rayana.ir/
http://bloging.ir/blogging-principles/%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D9%85%DB%8C%D9%87%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%84/
http://bloging.ir/blogging-principles/%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D9%85%DB%8C%D9%87%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%84/
http://www.yahoomail.com/
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 پس به یک صفحۀ دیگر هدایت خواهید شد که باید مشخصات خود را وارد نمایید.

 First nameنام کوهک : 

 Last nameنام خانوادگی : 

 Yahoo username ًنام کاربری که همان تشکیل دهندۀ قسمت اول نشانی صهندوق ایمیهل شماسهت. معمهوال :

ها گرفته شده است و شما با اضهافه کهردن عهدد و خهط فاصهله بایهد باید هندین بار تالش کنید. هرا که بیشتر نام

 نشانی ایمیل خود را متمایز کنید.

 Passwordتوانیهد وارد کنیهد. فقهط د را در اینجا وارد کنید. هر رمزی را می: رمز عبور ورود به صندوق ایمیل خو

نگهداری کنید، در ثانی رمز به حد  KeePassنرم افزار دقت داشته باشید که اوالً این رمز را در جای مناسبی مثل 

 کافی پیچیده باشد و حاوی کلمات بامعنی نباشد تا از هک شدن حساب شما جلوگیری شود.

 Mobile number شماره تلفن همراه خود را باید در این جعبه وارد کنید. البته باید کد کشور را هم از فهرست :

 کشویی کنار آن انتخاب نمایید.

 Birthday  = تاریخ تولد ماه :Month  روز )Day  و سال )Year ضرورتی ندارد دقیق باشهد. همهین کهه یهک .)

 کند.هیزی انتخاب شود کفایت می

   جنسیت = مردMale  زن )Female) 

ها که ایرادی کلیک کنید. هر کدام از گزینه Createبقیۀ موارد هم نیازی به پر کردنشان نیست. حال باید روی دکمۀ آبی رنگ 

در آنها وجود داشته باشد، با یک حاشیۀ قرمز رنگ مشخص شده است که شما باید آن را اصهالح کنیهد. اگهر ههم نهام کهاربری 

 Username)  کردید، قبالً توسط فرد دیگری به ثبت رسیده باشد، بایهد دوبهاره یهک نهام کهاربری دیگهر وارد کنیهد. که وارد

همانطور که گفته شد، نام کاربری تشکیل دهندۀ قسمت اول نشانی ایمیل شماست. پس باید یکتا باشد و تکراری نباشد؛ یعنهی 

 قبالً در سیستم یاهو وجود نداشته باشد.

http://bloging.ir/blogging-principles/tools/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-keepass-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b1%d9%85%d8%b2-%d8%b9%d8%a8%d9%88%d8%b1/
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نام کاربری و رمزی کهه تعیهین کردیهد را  www.yahoomail.comتوانید مجدد با رفتن به صفحۀ ه این ترتیب شما میب

. از های دریافت شده را مطالعه کنید، وارد شهویدتوانید ایمیل بفرستید و ایمیلوارد کرده تا به حساب خود، جایی که از آنجا می

به دیگران بدهید تا برایتان  bloging@yahoo.comتوانید نشانی ایمیل خود را که هیزی شبیه به این است االن به بعد می

 نام کاربری شما قرار گرفته است. blogingبتوانند نامه ارسال کنند. البته به جای عبارت 

باشهد. اگهر در  wwwتوانهد شهامل نترنتی است که میهای صفحات ایندارد  این نشانی wwwدقت داشته باشید که ایمیل 

را وارد کنید. اشتباهی کهه  wwwتان نباید را وارد نکرده باشید، در ابتدای نشانی ایمیل wwwایمیل عبارت  زمان ثبت حسابِ

ای دریافهت امههشوند و از طرف سایت مهذکور نهای دیگر مرتکب میبسیاری از افراد در هنگام ثبت وبالگ یا ثبت نام در سایت

 دانند که مشکل از کجاست کنند و نمینمی

اما از رقیبهان ایهن توضیحاتی که در اینجا به شما دادم، برای ساخت ایمیل در سایت یاهو که یک شرکت آمریکایی است بود. 

اشهد. اگهر بدهی میباشد که این شرکت ههم دارای سهرویس ایمیهلشرکت که خود یک شرکت آمریکایی دیگر است، گوگل می

 خواسته باشد در گوگل حساب ایمیل باز کنید، باید مراحل زیر را انجام دهید.

رفته و اطالعات خود را  https://accounts.google.com/signupصفحۀ  اینترنت متصل شوید و با مرورگر خود به به

کنیهد، به مانند ثبت نام در یاهو، در اینجا هم باید وارد کنید. در خیلی از مواقع نیازی نیست، اطالعاتی که شما در اینجا وارد می

 تواننهد بعهداً ههمدقت داشته باشید، هرا که همۀ اطالعات شهما می usernameالبته در وارد کردن نام کاربری یا  دقیق باشد.

ویرایش شوند، اما نام کاربری قابل ویرایش شدن نیست  برای ویرایش نام کاربری باید، حساب خود را حذف کنید و مجهدد یهک 

http://www.yahoomail.com/
https://accounts.google.com/signup
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بینید که پس از ثبت نام به شما یک حساب دیگر با نام کاربری جدید بسازید. در زیر شما صفحۀ ثبت نام در سایت گوگل را می

 دهد.حساب ایمیل تحویل می

 

کنید که من این جعبۀ دراز را در باال به دو قسمت تقسهیم کهردم. بیشهتر در صفحۀ ثبت نام شما یک جعبۀ دراز مشاهده می

 Lastباید نام کوهک و در جعبۀ  Firstهای صفحۀ ثبت نام در یاهو مشترک است. مثالً در جعبۀ های این صفحه با گزینهگزینه

ههم بایهد  Choose your usernameتوانند نام مستعارتان باشند. در جعبهۀ هر دو مینام خانوادگی خود را وارد نمایید که 

دهی دیگر. اگهر عبهارتی را  بهه انگلیسهی( وارد تان را تعیین کنید؛ دقیقاً مثل یاهو یا هر سیستم ایمیلقسمت اول نشانی ایمیل

یر همین جعبه بهه شهما نشهان داده در ز ?Someone already has that username. Try anotherکردید و عبارت 

شد، بدانید که این نام کاربری توسط فرد دیگر اخذ شده است و شما باید یکی دیگر را امتحان کنید. از اعداد و خط فاصهله ههم 

 حرف باشد. 30تا  6توانید استفاده کنید و باید بین می

دقیقاً رمز عبورتان را مثل هم وارد کنید کهه  هم باید confirm your passworو  Create a passwordهای در جعبه

 Yourرسیم به ها هم مثل یاهو است تا اینکه میبقیۀ گزینه در تعیین رمز عبور به توضیحاتی که قبالً دادم توجه داشته باشید.

current email address یهن جعبهه وارد توانیهد آن را در ادهی داشته باشهید، میکه اگر از قبل ایمیل در هر سایت ایمیل

شهود کهه شهما نمایید. برای زمانی کاربرد دارد که شما رمز عبورتان را فراموش کرده باشید. رمز جدیهد بهه ایمیلهی ارسهال می

 اش را در اینجا وارد کردید.نشانی

بینید را در جعبۀ زیهرین آن وارد کنیهد. را فعال کنید و کد امنیتی که در تصویر می Prove you,re not a robotگزینۀ 

را انتخهاب نماییهد. حهال روی  …I agree the Googleانتخاب کهرده و گزینهۀ  Locationکشور را هم از فهرست کشویی 
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بههه نشههانی  شههود کههه حههال بهها رفههتنکلیههک نماییههد. حسههاب شههما در سههایت گوگههل سههاخته می Next Stepدکمههۀ 

mail.google.com توانید وارد حساب صندوق ایمیل خود شوید.می 

دقت داشته باشید که ساخت حساب کاربری در یاهو و ایمیل، به منزلۀ استفاده از تمهامی خهدمات ایهن دو شهرکت اسهت در 

سازید، قادرید از شهبکۀ اجتمهاعی گوگهل بها عنهوان می Gmailیک حساب  شان است. مثالً زمانی که شماکنار سرویس ایمیل

Google+  مارکت گوگل با عنوان و یاPlay ها بهرای های این شرکت هم استفاده کنید. البته برخی از سرویسو دیگر سرویس

. اما از سرویس ایمیل گوگهل یها های خوبی در وب فارسی می توانید برای آنها پیدا کنیدها تحریم شده است که جایگزینایرانی

 توانید استفاده کنید.یاهو به راحتی می

فراموش نکنید که پس از ساخت حساب ایمیل، باید به صفحۀ پشخوان صندوق ایمیل وجود وارد شهده تها بتوانیهد اقهدام بهه 

باال برای شما آوردم. کافی اسهت بهه های گوگل و یاهو را در ارسال و دریافت نامه کنید. نشانی صندوق ایمیل هر کدام از سامانه

 اینترنت وصل شده و روی پیوند هر کدام کلیک کنید.

 

های سهایتهای اینترنتهی از قبیهل توانید با ایهن حسهاب ایمیهل، در بیشهتر سهایتحاال شما یک حساب ایمیل دارید که می

ل بهرای دریافهت نامهه از طهرف خواننهدگان دهی ثبت نام کنید و وبالگ تحویل بگیرید. عالوه بهر آن ایهن حسهاب ایمیهوبالگ

تان قرار دهید تا بازدید کنندگان بها دیهدن آن توان مفید باشد. یعنی نشانی ایمیل یا رایانامۀ خود را در وبالگتان هم میوبالگ

 بتوانند برای شما نامۀ الکترونیکی ارسال نمایند.

  

https://mail.google.com/
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  ه سرال س الگنو: 3فصل 
 

دانید بالگفا یک سرویس یا سامانۀ وبالگ دهی است. مثل این سایت در اینترنهت بسهیار هسهتند کهه امکهان همانطور که می

ها وجود دارند که با پرداخت هزینه اقدام به تخصهیص یهک دهند. هر هند برخی از سامانهساخت وبالگ را به صورت رایگان می

اما برای یک وبهالگ نهویس، ازای آن امکانات به مراتب بیشتری را به شما خواهند داد. کنند؛ اما باید گفت در وبالگ به شما می

 خواهیم با امکانات بالگفا آشنا شویم.های وبالگ دهی کافی است که در این کتاب با هم میامکانات بیشتر سامانه

وبالگ با یک نشانی یکتا را به آن کنید و درخواست ساخت دهی همان سایتی است که شما به آن مراجعه میسرویس وبالگ

دههد. حهاال کهافی اسهت بهه دهید. آن سامانه به صورت خودکار و سریع وبالگ مورد نظر را آماده کرده و به شما تحویهل میمی

قسمت مدیریت آن وارد شده و اقدام به مدیریت وبالگ خود کنید. با انتشار مطالب جذاب و کافی، حال نوبت بازدیهد کننهدگان 

 کنند.که از مجاری مختلف وارد وبالگ شما شده و مطالب شما را مطالعه می است

ای دهی خارجی هم هستند کهه معمهوالً بایهد دارهای وبالگبالگفا یک سامانۀ فارسی زبان است. اما باید یادآور شد که سامانه

بشناسهند کهه  ههاویسهی را بها آنبهالگ نهها وکهه شهاید خیلی Wordpress.comیا  Bloggerامکانات بیشتری باشند. مثل 

ها امکان استفاده از آنها برای کاربران ایرانی وجود ندارد. هرا که اگر هم قادر به سهاخت متاسفانه به دلیل فیلتر بودن این سایت

تان نخواهند وبالگ باشید، به دلیل فیلتر بودن وبالگ، بازدید کنندگان وبالگ شما عمدتاً قادر به دست یافتن به محتوای وبالگ

 بود.

ر سامانۀ وبالگ دهی شامل امکاناتی برای مدیریت وبالگ است که البته باید دانست که این امکانات در بیشتر آنها شبیه بهه ه

یکدیگر است. یعنی اگر شما با بالگفا آشنا شوید، مثالً با پرشین بالگ هم قادر به مهدیریت وبهالگ خواهیهد بهود. البتهه وبهالگ 

هها و امکانهات گرافیکهی بخهش هها معمهوالً در مکانکه ایهن تفاوت شود،میهای هم فاوتهای مختلف شامل تنویسی در سایت

فرقهی بها ههم  انتشار یک مطلب را طی کنیهد، زیهادمثالً این که هطور روال  مدیریت است ولی ساختار کلی شبیه به هم است.

 ندارند.

رسد کهه ر را با یکی از آنها شروع کنید. به نظر میپس حال که با مفهوم سامانه وبالگ دهی آشنا شدید، وقت آن است که کا

قصد دارید با بالگفا وبالگ نویسی را تجربه کنید. تصمیم خوبی است. بالگفا به عنوان یک سایت رایگهان وبهالگ دههی، میزبهان 

یید. اگر برای اولهین اولین نوشتۀ آن را منتشر نماهای شماست. همین امروز وبالگ خود را بسازید و خوبی برای وبالگ یا وبالگ

 بخشی را خواهید داشت.کنید، حتماً تجربۀ لذتبار باشد که این کار را می
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 ثبت سعم    گنگفع: 4فصل 
 

ثبت نام در بالگفا بسیار ساده قابل انجام است و ثبت نام کردن در این سایت، به منزلۀ سهاخت یهک وبهالگ درون آن اسهت. 

خواهید در بالگفا ایجاد کنید، باید حساب کاربری درون آن ایجاد کنید. به همین دلیل گفهتم ثبهت شما به تعداد وبالگی که می

ای را طی کنیهد. کلیهات کهار های دیگر نیست که شما را مجبور کنند مراحل پیچیدهایتنام در بالگفا ساده است. یعنی مثل س

شوید و مشخصات خود را پر کنید و سپس روی ثبت نام کلیک کنید. پس از  صفحۀ ثبت نامبدین ترتیب است که اول باید وارد 

کنید. کار برای شما تمام است. حاال بها کنید و روی پیوندی که به شما ارسال شده است کلیک میاجعه میآن به ایمیل خود مر

 نام کاربری و رمز عبوری که خودتان تعیین کردید، قادرید وارد حساب خود در بالگفا شده و وبالگ خود را مدیریت نمایید.

ام در بالگفا به اینترنت متصل شده و مرورگهر اینترنتهی خهود را بهاز حاال کار را به صورت عملی شروع می کنیم.  برای ثبت ن

کنید. منظور از مرورگر همان نرم افزاری است که بها آن قادریهد از صهفحات مختلهف اینترنتهی بازدیهد بهه عمهل آوریهد. مهثالً 

Internet Explorer  یاFirefox  یاGoogle Chrome توانید آنهها را گان میهمگی مرورگرهای اینترنتی هستند که به رای

اسهتفاده کنیهد.  Chromeیها  Firefoxکنم کهه از از اینترنت دریافت کنید و از آنها استفاده نمایید. البته به شما پیشنهاد می

ههای نهرم DVDتوانیهد از نهها را ههم میآپروندۀ نصبی  سرعت این مرورگرها به مراتب باالتر از دیگر مرورگرهای اینترنتی است.

 افزارها یا حتی از خود اینترنت دانلود کنید؛ فقط با یک جستجوی ساده.

را از صهفحه کلیهد بزنیهد.  Enterرا وارد کنید و  Blogfa.comحاال که مرورگر را باز کردید، در نوار نشانی مرورگر، عبارت 

 .شودمیا برای شما باز پس از هند ثانیه اگر اتصال شما به اینترنت دارای مشکل نباشد، صفحۀ اول سایت بالگف

 

http://www.blogfa.com/newblog.aspx?
http://www.blogfa.com/newblog.aspx?
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اگر از قبل دارای حساب باشید، یعنی قبالً یک وبالگ ساخته باشید و االن خواسته باشید وارد حساب خود در بالگفها شهوید، 

کلیهک  "ورود به بخش مدیریت وبهالگ"را وارد کرده و روی دکمۀ  "کلمه عبور"و  "نام کاربری"باید از قسمت باال سمت هپ، 

 کنید.

کلیهک  ثبت سعم ال ا جع  الگنو اد داما صحبت ما در اینجا ساخت یک وبالگ جدید است. پس باید روی دکمۀ آبی رنگ 

به ترتیهب جزئیهاتی کهه بایهد پهر  کنیم. با باز شدن این صفحه، باید مشخصات خود را وارد کرده و ثبت نام خود را انجام دهیم.

 کنید بدین قرار است:

  .نام کاربری: این نام که باید شامل حروف و اعداد انگلیسی باشد، تشکیل دهندۀ قسمت اول نشانی وبالگ شماسهت

را برای وبالگ خودم انتخاب کرده باشهم، نشهانی وبالگهم بهه صهورت  computeruserیعنی اگر من نام کاربری 

computeruser.blogfa.com باشد. البته این نام کاربری هم بهرای ای در خواهد آمد. فکر نکنم مورد پیچیده

 ورود به قسمت مدیریت وبالگ هم کاربرد دارد. پس نباید آن را فراموش کنید.

  کلمۀ عبور: همان رمز عبور است که باید یک عبارتی شامل حروف و اعداد انگلیسی بهه عهالوۀ کاراکترههای خهاص

مزهای عبور ساده خودداری کنید  هرا که باعث ههک باشد تا آن را غیرقابل حدس کند. از قرار دادن ر ^%$#مثل 

 شدن وبالگ شما خواهد شد.

  تکرار کلمه عبور: همان کلمۀ عبوری که در جعبۀ باالیی وارد کردید، در این قسمت هم وارد کنید. رمز عبهور و نهام

بهالگ ضهروری کاربری را سعی کنید در جای امنی یادداشت کنید. این دو مورد برای ورود بهه قسهمت مهدیریت و

 است.

  عنوان وبالگ: شما در این جعبه باید عنوان وبالگ خود را به زبهان فارسهی وارد کنیهد. راجهع بهه ههر هیهزی کهه

خواهید در وبالگ خود بنویسید، یک عنوان تعیین کنید و آن را در این جعبه وارد کنیهد. البتهه عنهوان و دیگهر می

 دهید.توانید تغییر مشخصات وبالگ را هم بعداً می

 خواهید شناخته شوید (نام نویسنده: نام خودتان یا نام مستعارتان  اگر نمی 

 آیهد. شرح وبالگ: همان عبارتی است که معموالً در باالی صفحات وبالگ شما زیر عنوان وبالگ بهه نمهایش در می

 توانید این گزینه را خالی رها کنید.می

 کند. این برای فرستادن رمز عبور فراموش شده از آن استفاده می ایمیل خصوصی: این همان ایمیلی است که بالگفا

 ایمیل را بازدیدکنندگان وبالگ شما نخواهند دید.

  حاال پس از اینکه قوانین و مقررات بالگفا را خواندید و قبول کردید، کافی است عدد نمایش داده شده در تصهویر را

 کلیک کنید. "ایت و ایجاد وبالگقبول قوانین س"در جعبۀ زیر آن وارد کرده و روی 

 "وبهالگ ایجهاد و سهایت قهوانین قبول"ای خطایی از جانب شما وجود داشته باشد، پس از کلیک روی اگر در وارد کردن گزینه

اخطاری به شما نشان داده خواهد شد که باید آن را برطرف کنید. مثالً ممکن اسهت نهام کهاربری قهبالً در بالگفها توسهط فهرد 

 رفته شده باشد که باید یک نام کاربری دیگری را انتخاب کنید.دیگری گ
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دهد. باید به حساب ایمیل خود مراجعه کنیهد شود که به شما یک پیامی را نشان میدر مرحلۀ بعدی یک صفحۀ دیگر باز می

روی آن کلیک کنید، تا حساب شما در  بایدشود که و آن را تایید کنید. یعنی یک پیوند درون یک نامه به ایمیل شما ارسال می

 نیستید. اتا زمانی که این کار را نکنید، قادر به وارد شدن به حساب خود در بالگف بالگفا فعال گردد.

 

 

 

تواند از هر سرویس ایمیلی باشد. مثهل یهاهو یها است( ولی ایمیل شما می Gmailپس به حساب ایمیل خود بروید  در اینجا 

 که طریقۀ ساخت آن را در فصل قبلی توضیح دادم. میهن میل و ...
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کنیم که شکل و شمایل آن مثل تصویر زیر است. اطالعاتی که درون آن است را مطالعه کرده کهه یکهی از ایهن نامه را باز می

درست اسهت اطالعات نشانی وبالگ شماست. اگر این همان وبالگی است که شما درخواست ساخت آن را داده بودید، همه هیز 

 و حاال باید روی پیوندی که درون آن است کلیک کنید.

 

 

 شود:کنیم. صفحۀ زیر برای ما باز میروی پیوندی که در متن نامه است کلیک می
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حاال اگر به نشانی وبالگ خودتان بروید، خواهید دید که صفحۀ اصلی در قالهب پهیش فهرر بالگفها بهرای شهما و همچنهین 

 است. دیگران قابل نمایش

البته هنوز هیچ مطلب یا محتوایی درون وبالگ نیست و این شما هستید که باید مطالبی را بهه وبهالگ خهود اضهافه کنیهد و 

تان را تغییر دهید، که در ادامۀ ایهن کتهاب بهه حتی ظاهر و تنظیمات آن را تغییر دهید. مثالً با تغییر قالب وبالگ، ظاهر وبالگ

 ارد را آموزش خواهم داد.شما نحوۀ انجام همۀ این مو

 

های دیگر ما یک وبالگ را در بالگفا ساختیم و حاال آماده برای مدیریت توسط ماست. برای ساخت وبالگپس تا اینجای کار، 

هم باید همین مراحل را تکرار کنید. البته تا زمانی که وبالگ اول شما کامل نشده و بازدید کافی را نگرفته اسهت بهتهر اسهت از 

 کند.گیرد و از پیشرفت شما جلوگیری میهرا که فقط زمان شما را می ت وبالگ بعدی خودداری کنید.ساخ

ای اش االلین الگنگ  که سعختم  ا م که تزی سرال س گنگفع هم گز . پس اش خعطره خعطرۀ االلین الگنو من:

الگنو یل   الست  اشتم  ک هعی ا نترست   اشتم خا نکه گعالخره الگنو  ال سعختم، گع ذهنیت  که اش سع ت

هع   مثل آپع ات ال ا نع سبز . اصنً گه قضیۀ سعخت گرای استشع  ال د ز  اشته گعشم. االن شمعن سرال س

 ال د زهعی آمزشش  خیل  عنقه  اشتم.

 سید ال کر م چیزی گه ذهنم سم اش همزن  الش االل قصد استشع  االلین مطلب  ال  اشتم که هر چ  فکر م 

م گه فر ا. گذشت تع ا نکه چند معه گعد تصمیم گرفتم الگنو  ال پعکش کنم! فکر کنم    کل کر مزکزلش م 

  ک حس خعص  گهش  اشتم.  ک مطلب گیشتر هم سداشت که سزشته گز م گه شال ی.... 
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محتزا سعشم ال اش همه مهمتر گهتر ن هعی  الش گهتر ن الگنو  ال م امع االن اگر ا ا ه کنم گع استفع ه اش فنعال ی

سز دم. همین گععث شده که گه تزلید مطعلب ال محتزای آمزشش  شد داً کنم ال اصطنحعً م  ال هم تزلید م 

کنم  ع  گگیرم عنقه پیدا کنم. خنصه ا نکه اش همزن  الش االل، سع  سکر م اش  ع  گرفتن غعفل گشم. سع  م 

 ال گه   گران هم  ع  گدم.

 

تان را تا االن ساخته باشید و آماده باشید تا با ادامۀ این کتاب دیگر مراحل امیدوارم شما هم وبالگبه پایان این فصل رسیدیم. 

 را دنبال کنید. برای کسب یک تجربۀ جالب آماده باشید.
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 آشنع   گع گخش مد ر ت الگنو: 5فصل 
 

به بخش مدیریت وبالگ معروف است. برای همانطور که احتماالً تا به االن متوجه شدید، هر وبالگ دارای یک بخش است که 

وارد شدن به این بخش توسط مرورگر، باید رمز عبوری داشت که این رمز عبور در هنگام ساخت وبالگ توسط صهاحب وبهالگ 

کنید تا بتوانید وارد قسمت مهدیریت وبهالگ خهود شهوید. شود. یعنی شما در هنگام ثبت وبالگ این رمز را تعیین میتعیین می

یراتی در وبالگ شما ایجاد کند و حتی وبالگ شما را حذف کند که تواند تغیرمز دست هر کس دیگری بیافتد به راحتی میاین 

تان هک نشود، بهتر است از رمز وبالگ مراقبت کنیهد. خواهید وبالگشود. پس اگر میاصطالحاً به این کار هک وبالگ گفته می

 البته زیاد هم نگران نشوید.

خواهیم با هم با بخش مدیریت وبالگ بالگفا آشنا شویم. پس به همین منظور باید اول وارد بخهش مهدیریت ل میدر این فص

وارد شهده و نهام کهاربری و کلمهه عبهور وبهالگ را در  blogfa.comوبالگ شویم. برای این کار به صفحۀ اول بالگفا به نشانی 

 کنید. هر دوی اینها را خود شما در زمان ثبت نام تعیین کرده بودید. های متناظر هر کدام در باال سمت هپ صفحه واردجعبه

 

کلیک کنید و در صفحۀ  "کلمه عبور را فراموش کردم"اگر رمز عبور خود را به هر دلیلی فراموش کرده باشید، بایدروی پیوند 

ارسال کلمهه "( را وارد کنید و روی دکمۀ تانشود باید نام کاربری خود را  قسمت اول نشانی وبالگدیگری که برای شما باز می

 تان ارسال شود؛ همان نشانی ایمیلی که در هنگام ثبت نام تعیین کرده بودید.کلیک کنید تا کلمۀ عبور جدید به ایمیل "عبور

ی ای همانند تصویر زیر روبرو خواهید شهد کهه تمهامی ابزارههای مهورد نیهاز بهراپس از وارد شدن به بخش مدیریت با صفحه

 سزشوته اد ودمدیریت وبالگ را در خود گنجانده است. یعنی مثالً اگر خواسته باشید مطلبی ارسال کنید، بایهد روی دکمهۀ 

کلیک کنید تا به یک صفحۀ دیگری هدایت شوید که در آنجا قادرید مشخصات نوشته را، مثل عنوان، برهسب، دسته بندی و ... 

هها را در تا نوشهته در وبهالگ شهما منتشهر شهود. جزئیهات ههر کهدام از بخش نیدکلیک ک ا سعلرا تعیین کرده و روی دکمۀ 

ههای های بعدی با هم کار خواهیم کرد. اما هیزی که در این فصل قصهد توضهیحش را بهه شهما دارم، آشهنایی بها بخشقسمت

تن به فالن صفحه باید ههه کهاری ای یا ابزاری در کجا قرار دارد و یا برای رفمختلف بخش مدیریت است. یعنی بدانید هه دکمه

 انجام دهید.
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صفحۀ میزکار مواجه خواهید شد. در هر کجای مدیریت که باشید، با کلیک به محض ورود به بخش مدیریتِ وبالگِ بالگفا، با 

جعبهۀ  4توانید به این صفحه وارد شوید. ایهن صهفحه شهامل روی پیوند میزکار در باالترین قسمت نوار کناری سمت راست، می

 کلی است که با آنها آشنا خواهیم شد.

 اعبۀ افق  گعالی صفحه

یک جعبه که در باالترین قسمت صفحه به صورت افقی وجود دارد و عنوان وبالگ شما را در سمت راسهت خهود، بهه همهراه 

شهوید. همهان یت میتهان ههدادکمۀ خروج در روبروی آن دارد. با کلیک روی پیوند عنوان وبالگ، شما به صهفحۀ اصهلی وبالگ

بینند. دقت داشته باشید که بخش مدیریت، یعنی همان جایی کهه همینهک ای که بازدید کنندگان وبالگ شما آن را میصفحه

شما هستید، برای بازدید کنندگان شما قابل نمایش نیست. با کلیک روی دکمۀ خروج، شهما از حسهاب خهود در بالگفها خهارج 

ها اقهدام بهه ورود بهه نتهای کافیهای عمومی، مثل رایانهدکمه زمانی الزم است که شما روی رایانهخواهید شد. استفاده از این 

قسمت مدیریت وبالگ کردید و کارتان با وبالگ تمام شده. حتماً و حتماً باید روی دکمۀ خروج کلیک کنیهد. بها کلیهک کهردن 

ا ارجاع داده خواهید شد. اما هنوز از حساب خود خهارج هم شما به صفحۀ اصلی سایت بالگف صفحه سخدت سع تروی پیوند 

 نخواهید شد. این توضیحات جعبۀ اول از بخش میزکار وبالگ بالگفا بود.
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 اعبۀ عمز ی سمت  است

جعبۀ دوم، همان نوار عمودی سمت راست است که در هر کجای بخش مدیریت وبالگ که باشید، این نهوار بهرای شهما قابهل 

مهدیریت اسهت. مهثالً فهرر ههای دیگهر بخهش ار شامل فهرستی از پیوندهای میانبر برای رفتن بهه بخشمشاهده است. این نو

خواهید به بخش صهفحات جداگانهه برویهد تها یهک صهفحۀ های پیشین هستید، میکنیم االن شما در بخش مدیریت نوشتهمی

کنید. همین کهار را بهرای از نوار کناری کلیک می صفحعت اداگعسهجداگانه برای وبالگ خود بسازید. برای این کار روی پیوند 

 توانید انجام دهید.مدیریتِ وبالگ میرفتن به هر قسمت از 

 اعبۀ السط صفحه

دههد. مهثالً در زمهانی جعبۀ وسط صفحه بسته به اینکه در کجای مدیریتِ وبالگ هستید، ابزارها و موارد مختلفی را نشان می

بخهش های مختلهفِ بینید که در تصویر باال مشخص است؛ پیوندهایی برای رفهتن بهه قسهمتکه در میزکار باشید، هیزی را می

 مدیریت.

 اعبۀ پع ین صفحه

توانید از همین جا عنوان و تاریخ انتشار هر کدام را ببینیهد. دهد. میهای وبالگ را نشان میه آخرین نوشتهعبۀ پایین صفحج

 با کلیک کردن روی دکمۀ ویرایش یا حذف، هر کدام را ویرایش یا حذف نمایید یا نظرات همان نوشته را ببینید.

ها در همهۀ صهفحات بخهش ه غیر از جعبۀ آخر، بقیهۀ جعبهههای موجود در قسمت مدیریت وبالگ بالگفا بود که باین جعبه

مدیریت وبالگ وجود دارد. البته جعبۀ وسط صفحه، همانطور که گفتم، بسته به اینکه در کدام صفحه از بخش مدیریت وبهالگ 

یهرایش و انتشهار دهد. مثالً در صفحۀ انتشار نوشته، ابزارهایی بهرای وهستید، ابزارهای مختص همان صفحه را به شما نشان می

 نوشته در خود گنجانده است که قصد توضیح تمامی این موارد را در این کتاب دارم.

توانیم از نوار عمومی سمت راست استفاده کنهیم. ههون جا شدن بین صفحات مختلف بخش مدیریت، بیشتر میاما برای جابه

از نهوار پهس در ادامهه بها صهفحاتی کهه  خود گنجانده است.های مدیریت را در این نوار همیشه وجود دارد و پیوند تمامی بخش

های آتی خدمت شما تقدیم خهواهم کناری قابل دسترس است، به طور اجمالی آشنا خواهیم شد. جزئیات هر صفحه را در فصل

 کرد.

 : شوید با آن روبرو خواهید شد.ای است که همان اولی که وارد حساب خود در بالگفا میهمان صفحه میزکع 

 :توانید برای نوشهتۀ خهود ای برای انتشار نوشتۀ جدید در وبالگ است. شما در این صفحه میصفحه سزشته اد د

بندی کنیهد و برهسهب گهذاری عنوانی تعیین کنید و توضیحات خود را در جعبۀ دیگهری بنویسهید و آن را سهبک

 نمایید و سپس روی دکمۀ ارسال کلیک نمایید.

 :نظراتی که بازدید کنندگان وبالگ شما منتشر کردند ولی هنوز مورد تایید شده قهرار نگرفتهه  سظرات تع ید سشده

شود. البته این مورد بسته به تنظیمات شما هنگام انتشار نوشهته دارد کهه تعیهین کنیهد در این صفحه فهرست می

 نظرات آن نوشته پس از تایید شما به نمایش درآید یا خیر.

  تمامی نظرات را فارغ از اینکه تایید شده است یا خیر، به ترتیب زمانی جدیهد بهه قهدیم  این بخش سظرات:آخر ن

 فهرست کرده است.



 

 

 

 

 

 

B
lo

gi
n

g.
ir

 

20 

 های وبالگ شما در این بخش قرار دارد که اگر قصد ویرایش و یها حهذف کهردن تمامی نوشته هعی پیشین:سزشته

 توانید از این صفحه اقدام کنید.هر کدامشان را داشته باشید، می

 تواند مفید باشد پیوندهایی از صفحات وبی که به نظر شما برای بازدید کنندگان وبالگ شما می سدهعی  الشاسه:پیز

 توانید وارد کنید و آنهایی را هم که وارد کردید راویرایش و یا حذف کنید.را در این قسمت می

 :ه است، با این تفاوت که شهما نشهانی بخش پیوندهای وبالگ هم تقریباً شبیه به پیوندهای روزان پیزسدهعی الگنو

توانید وارد کنید تا بازدید کننهدگان وبهالگ شهما بتواننهد آنهها را یا پیوند یک وبالگ یا سایت را در این قسمت می

 ببینند.

 :توانید دسته بندی کنید. این کار را بها اسهتفاده از موضهوعات تان را میهای وبالگشما نوشته تعع  ف مزضزععت

هایی را بسازید و از االن به بعد با درج یک بندیتوانید دستهد انجام دهید که از بخش تعاریف موضوعات میتوانیمی

 نوشتۀ جدید در وبالگ آن را در دستۀ خاص خودش قرار دهید.

 :صفحات جداگانه هم صفحاتی مثل دیگر صفحات وبالگ شما هستند، بها ایهن تفهاوت کهه ایهن  صفحعت ادگعسه

دهید که بهرای همیشهه ثابهت  دارای خاصیت پویایی نیستند. یعنی شما متنی را درون آنها قرار میصفحات معموالً

 توانید هنین صفحات را بسازید و مدیریت نمایید.هستند. مثل صفحۀ دربارۀ من. از این بخش شما می

 :توانهد صهفحۀ نویسهنده میتواند دارای نویسنده یا نویسندگانی باشد کهه ههر هر وبالگ می پرالفع ل مد ر الگنو

هایش را درون آن پروفایل یا نمایۀ خاص خودش را داشته باشد که توضهیحاتی راجهع بهه خهودش و عالقهه منهدی

 توانید هنین اطالعاتی را وارد کنید تا بازدید کنندگان وبالگ شما آنها را بخوانند.منتشر کند. از این بخش شما می

 :گروهی شما باید نویسندگان جدیدی را به وبالگ اضهافه کنیهد، کهه ایهن  برای ساخت وبالگ سز دندگعن الگنو

توانیهد حتهی مشخصهات ههر کهدام از توانید از قسمت نویسندگان وبالگ انجام دهید. در اینجها شهما میکار را می

 ها را ویرایش کرده و یا آنها را حذف کنید.نویسنده

 :تان را که روی بالگفا اسهت وارد کنیهد، های دوستاناز وبالگتوانید نشانی یکی از این قسمت می الگنو  الستعن

ای را منتشر کردند، شما بتوانید آن نوشته را در قسمت مطالب دوستان ببنید و اولهین نفهری تا اگر در آینده نوشته

 خوانید.تان را میهای دوستانباشید که نوشته

 :ایی که نشانی آنهها را از قسهمت وبهالگ دوسهتان وارد ههای وبالگهمانطور که گفته شد، نوشته مطعلب  الستعن

همهان مطلهب در وبهالگ توانید ببینید و با کلیک کردن روی عنوان هر کدام به صفحۀ کردید، را از این قسمت می

 دوستان منتقل خواهید شد.

 :ایهن قسهمت کلیۀ تنظیمات وبالگ و هر آنچه از قالب و کدهای اختصاصی وبهالگ در  تنظیمعت ال   گر امکعسعت

توانید وبالگ خود را طوری تنظیم کنید کهه خواههان آن هسهتید. قرار دارد که شما با دانستن کارکرد هر کدام می

تنظیماتی مثل عنوان و شعار وبالگ هم از این قسمت قابل تغییر است. همچنین هر آنچه به غیر از نام کاربری کهه 

 توانید ویرایش کنید.ده بودید را از این قسمت میدر ابتدای ساخت وبالگ جدید در بالگفا تعیین کر

 :بینید.بینند، میبا کلیک روی این پیوند، وبالگ را در ظاهری که بازدید کنندگان وبالگ شما می مشعهده الگنو 

 :هر زمان که کارتان در محیط مدیریت وبالگ به اتمهام رسهید، بهرای خهروج ار محهیط  خرالج اش گخش مد ر ت

ید روی این دکمه کلیک کرده تا از محیط کاربری خارج شوید. این کار مخصوصاً برای زمانی کهه از توانمدیریت می

 کنید، بسایر حائز اهمیت است.های عمومی برای ورود به بخش مدیریت وبالگ استفاده میرایانه

  یدوارم کامالً ملموس بوده باشد.توضیحاتی که در این فصل داده شد، برای ادامۀ کار با وبالگ بالگفا مورد نیاز است که ام
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 تنظیمعت الگنو: 6فصل 
 

شاید اولین کاری که پس از ساخت وبالگ باید انجام دهید، انجام تنظیمات وبالگ باشد. اینکه پس از گذشت مدت زمهانی از 

هسهت کهه ایهن فصهل اندازی وبالگ خواسته باشیم تنظیمات آن را انجام دهیم، شاید فکر خوبی نباشد. به همین دلیل ههم راه

 تنظیمات را کمی جلوتر کشیدم، برخالف ترتیب این مورد در نوار کناری وبالگ که تقریباً در انتهای آن فهرست قرار دارد.

ای کنید، یهک صهفحهکلیک می تنظیمعت ال   گر امکعسعتزمانی که از نوار کناری سمت راست بخش مدیریتِ وبالگ روی 

های دیگری از زیربخش تنظیمات وبالگ اسهت کهه سهعی اوی پیوندهایی برای رفتن به قسمتشود که خود حبرای شما باز می

 تان کنم.خواهم کرد با جزئیات هر کدام آشنای

 

 شود که از قرار زیر است:زیر بخش تقسیم می 4به طور کلی این صفحه به 

نید ظاهر و قالب و تنظیمات مربوط بهه توااز این قسمت شما می کع  گرفته شده    الگنو:قعلب الگنو ال کدهعی گه -1

 آن را انجام دهید.

 مربوط تنظیمات عمومی از قبیل نام و تصویر نویسندۀ وبالگ است. تنظیمعت عمزم : -2

 شامل تغییر کلمه عبور و ایمیل خصوصی وبالگ است. تنظیمعت امنیت  الگنو: -3

که مثالً تغییر نشهانی وبهالگ، حهذف وبهالگ، تنظیمات دیگر وبالگ در این زیربخش جای گرفته است    گر امکعسعت: -4

 .استاتصال دامنه به وبالگ و ... در اینجا 
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ما در این فصل با تنظیمات قالب کاری نداریم. هرا که در فصل بعدی به طور اختصاصی آموزش کار با قالهب وبهالگ را خهواهم 

شد و کار را با تنظیمات کلی وبالگ شروع خهواهیم های تنظیمات وبالگ بالگفا در این فصل آشنا خواهید داد. اما با دیگر بخش

 کرد.

 تنظیمعت کل  الگنو
 

 ای مانند عکس زیر برای شما باز شود:کلیک کنید تا صفحه تنظیمعت کل  الگنویوند پس روی پ

 

 :شهود. در این همان عنوانی است که معموالً در باالی تمامی صفحات وبهالگ شهما نمهایش داده می عنزان الگنو

 انتخاب این عنوان نهایت دقت را به خرج دهید و سعی کنید از تغییر زودهنگام آن پرهیز کنید.

 :نام خودتان یا نام مستعارتان را در این جعبه وارد نمایید. سعم سز دنده 
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 :توانند در این وبالگ بخواننهد را وارد کنیهد. زیهاد طهوالنی ای از آنچه که بازدیدکنندگان میخالصه شرح خنصه

 شود.نباشد. شرح وبالگ معموالً در زیر عنوان وبالگ شما در نوار باالیی صفحات نشان داده می

 :توانند از طریهق آن بها می این نشانی ایمیل برای بازدید کنندگان وبالگ قابل نمایش است و آنها ا میل سز دنده

 شما مکاتبه داشته باشند.

 : این ایمیل، فقط برای خود سیستم بالگفا محفوظ است. از این نشانی ایمیل فقهط بهرای ارسهال  ا میل خصزص

 رزم عبور فراموش شده استفاده خواهد شد.

 : اگر وبالگ شهما بهه زبهان  ها بر اساس منطقۀ کشوری است.منطقه زمانی، همان حالت نمایش زمان منطقه شمعس

 فارسی است، پس طبیعتاً باید منطقۀ زمانی ایران را انتخاب نمایید.

 :کنید، معموالً در باالی نوار کناری وبهالگ بهه نمهایش در خواههد جمالتی که در این جعبه وارد می   گع ه الگنو

توانیهد ا اصالً نمایش داده نشود. میآمد. البته بسته به قالب ممکن است محل نمایش این توضیحات تفاوت کند و ی

رسهانی تهان اطالعخواهید بهه خواننهدگان وبالگحتی این جعبه را خالی رها کنید. اما اگر خبر مهمی دارید که می

 کنید، این جعبه جای خوبی برای این کار است.

 و زمهان انتشهار نوشهته منظور از پُست، همان نوشته است. هر نوشهته دارای تهاریخ  هع:سحزۀ سمع ش تع  خ پدت

 خواهید نحوۀ نمایش این تاریخ را تغییر دهید، از فهرست کشویی این قسمت اقدام کنید.است. اگر می

 ها از ایهن فهرسهتن کشهویی به همین ترتیب، برای تغییر حالت نمایش زمان نوشهته هع:سحزه سمع ش شمعن پدت

 اقدام کنید.

 :کنهد. نحهوۀ بندی میهای وبالگ شما را دستهساس ماه یا سال، نوشتهوبالگ شما بر ا سحزۀ سمع ش تع  خ آ شیز

 توانید تعیین نمایید.نمایش تاریخ بایگانی یا آرشیو را از این قسمت می

 :سهازی های وبهالگ شهما را براسهاس تهاریخ مرتببالگفها نوشهتههمانطور که گفتم،  سحزۀ آ شیز مطعلب الگنو

توانیهد تعیهین گوییم. از این فهرست کشویی میها میکردن یا آرشیو کردن نوشتهکند که ما به این کار بایگانی می

 های وبالگ به هه صورتی باشد. ماهانه یا هفتگی.کنید که نحوۀ بایگانی کردن بر اساس زمان نوشته

 گهر شود که یکبار انتخاب کنیهد و دیاین گزینه بسیار حائز اهمیت است. پیشنهاد می  ه  صفحعت:سحزۀ آ  س

خواهیهد در نشهانی های وبهالگ شماسهت کهه مهثالً اگهر میآن را تغییر ندهید. این نحوۀ آدرس دهی برای نوشهته

بایسهت گزینهۀ سهوم را از فهرسهت کشهویی انتخهاب صفحات وبالگ شما عنوان نوشته هم وجود داشته باشهد، می

 نمایید.

 لی وبهالگ شهما بهر اسهاس تهاریخ مرتهب های وبالگ شما در صفحۀ اصنوشته هع    صفحۀ سخدت:تعدا  پدت

 توانید وارد کنید.ها را در اینجا میشوند. تعداد این نوشتهمی

 ها در صفحات داخلهی بهه غیهر از صهفحۀ اصهلی وبهالگ این هم تعداد نوشته هع    صفحعت  اخل :تعدا  پدت

 شماست.

 :یک جعبۀ با عنوان پیوند روزانه وجهود دارد معموالً در نوار کناری وبالگ شما  تعدا  پیزسدهعی  الشاسه    صفحه

کنیهد. تعهداد نمهایش ایهن پیونهدها را از ایهن قسهمت که این پیوندها را خود شما از قسمت پیوند روزانهه وارد می

توانید تعیین کنید. دقت کنید که اگر تعداد پیوندهای روزانۀ وبالگ شما بیش از مقهدار تعیهین شهده در اینجها می

ندها درون یک صفحۀ دیگر که پیوند آن صفحه در انتهای فهرست پیوندهای روزانهه قهرار داد، جهای باشد، بقیۀ پیو

 گیرند.می

 های قابهل نمهایش در نهوار کنیهد، تعهداد برهسهبعددی که در این جعبهه وارد می هع    صفحه:تعدا  گرچدب

 اینجا اقدام نمایید. خواهید تعداد آنها را کم و یا زیادی کنید، ازکناری وبالگ است. اگر می
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کلیهک کهرده تها تغییهرات روی  ثبت تنظیموعتدر انتها اگر تمامی موارد را طبق خواست خود تنظیم کردید، باید روی دکمۀ 

 به صفحۀ قبل منتقل خواهید شد. اسصرافدر غیر این صورت با کلیک روی  وبالگ شما اعمال گردد.

 استخعب تصز ر الگنو
 

ای کنیم. در صهفحهگردیم و این بار روی پیوند تغییر تصویر وبالگ کلیک میبر می ال   گر امکعسعتتنظیمعت دوباره به صفحۀ 

توانید خودتان بها توانید برای وبالگ خود یک تصویر یا لوگو تعیین کنید. این تصویر را هم میشود، شما میکه برای شما باز می

توانید از موتهور و هم اینکه به صورت مستقیم از اینترنت دریافت کنید. میاستفاده از نرم افزارهای ویرایش تصویر درست کنید، 

 جستجو هم برای پیدا کردن تصویر مورد عالقۀ خود کمک بگیرید.

 

در قسمت تصویر کنونی وبالگ به شما نشان داده خواههد شهد. در  بدون تصویراگر تا االن تصویری انتخاب نکرده باشید، عبارت 

شود به قسمتی از رایانۀ خودتهان برویهد ای که باز میکلیک کرده و در پنجره استخعب تصز ر اد دی دکمۀ این حالت باید رو

وینهدوزتان باشهد. در ههر صهورت عکهس را  Desktopتواند روی میزکهار یها که تصویر را در آنجا ذخیره کردید. این مکان می

کلیک کرده تها تغییهرات ذخیهره گهردد و  ت تصز ر اد دثبکلیک کنید. حال روی دکمۀ  Openانتخاب کرده و روی دکمۀ 

 تصویر برای شما روی وبالگ تنظیم گردد.

این تصویر هم معموالً در باالترین قسمت نوار کناری وبالگ شما نمایش داده خواهد شد. البته بسهته بهه نهوع قالهب و اینکهه از 

ین تصویر متفاوت خواهد بود. اما به هر حهال مههم ایهن برهسب نمایش عکس وبالگ در کجا استفاده شده باشد، محل نمایش ا

 است که این تصویر به وبالگ شما منتسب شده است.

حوذف توانیهد روی دکمهۀ میاگر از قبل تصویری را بارگذاری کرده باشید و االن قصد حذف کردن آن عکس را داشته باشهید، 

 ر دیگری جای آن را نگیرد.کلیک کنید تا تصویر وبالگ شما حذف شود و تصوی تصز ر کنزس 
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به این ترتیب شما توانستید، برای وبالگ خود عکسی را تعیین کنید که حکم یک نماد برای آن را دارد. سعی کنید این تصهویر 

 کلیک نمایید.اسصرافمتناسب با مطالب وبالگ و محتویات آن باشد. برای انصراف از انجام این عملیات هم کافی است روی 

 کلمه عبز تغییر 
 

دانیم کهه کلمهه کنید. میکلیک می تغییر کلمه عبز گردیم و این بار روی بر می تنظیمعت ال   گر امکعسعتدوباره به قسمت 

عبور بسیار اهمیت دارد و شما باید یک کلمه عبور قوی و خوبی را برای وبالگ خود تعیین کنید. عالوه بهر آن بایهد بهه صهورت 

در صهفحۀ تغییهر کلمهۀ  تا اگر هم این رمز لو رفت، با تغییر آن امکان سوء استفادۀ بیشتر گرفته شود. مستمر آن را تغییر دهید

توانید این رمز را تغییر دهید و باید بدانید که از این به بعد باید با رمز جدیهد وارد قسهمت مهدیریت وبهالگ خهود عبور شما می

 شوید.

 

شود افرادی که از رمز فعلی شما آگاه نیستند، نتواننهد هم وارد کنید. این کار باعث میالبته باید رمز عبور قدیمی وبالگ خود را 

شهوید و شهخص دیگهری کنیم شما از پشت رایانۀ خود برای مدت زمهانی دور میرمز عبور وبالگ را تغییر دهند. مثالً فرر می

 تواند رمز وبالگ را تغییر دهد. ه باشد، نمیکند رمز وبالگ شما را تغییر دهد. اگر رمز فعلی وبالگ را نداشتسعی می

پس با این توضیحات کلمه عبور فعلی را در جعبۀ اول وارد کنید و رمز عبور جدید را در دو جعبۀ بعدی وارد کنید. سهپس روی 

کلیک کنید. خواهید دید که پیام موفقیت آمیز بودن این کار به شما نشان داده خواهد شد و از این به  تغییر کلمه عبز دکمۀ 

 بعد باید با رمز جدید وارد وبالگ شوید.
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 تغییر ا میل خصزص 
 

کنیم. در کلیهک مهی تغییر ا میل خصزصو شویم و این بار روی پیوند وارد می تنظیمعت ال   گر امکعسعتدوباره به قسمت 

توانید ایمیل خصوصی خود را تغییر دهید. این ایمیل بهرای ارسهال رمهز عبهور فرامهوش شهده شود شما میای که باز میصفحه

تان را ههم کاربرد دارد. پس اگر قصد عور کردن آن را دارید، باید عالوه بر وارد کردن ایمیل خصوصی جدید، کلمۀ عبور وبالگ

ار باز هم برای این است که دیگرانی که رمز عبور وبالگ شما را ندارند، قادر به تغییر ایمیهل خصوصهی وبهالگ وارد کنید. این ک

تواند به آن ایمیل ارسال گهردد و وبهالگ شهما نباشند. اگر ایمیل خصوصی وبالگ شما تغییر کند، رمز وبالگ فراموش شده می

 اشید.هک خواهد شد  پس به این مورد دقت کافی را داشته ب

کلیک کنید تا کار انجام گیرد. در غیر این صورت برای رفتن بهه صهفحۀ قبلهی روی دکمهۀ  تغییر ا میل خصزص روی دکمۀ 

 انصراف کلیک نمایید.

 

 هع  ج    فهرست مزضزع  الگنو
 

شهود کهه اگهر شهناخته می هوع  ج    فهرست مزضزع  الگنوبا عنوان  تنظیمعت ال   گر امکعسعتبخش دیگر از قسمت 

 توانید این کار را از این قسمت انجام دهید. درج وبهالگهای بالگفا اضافه کنید، میتان را در فهرست وبالگدوست دارید وبالگ

 شود اندکی وبالگ شما در موتورهای جستجو بهتر دیده شود.های بالگفا باعث میدر فهرست وبالگ
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تر هایی که به موضوع وبالگ شما نزدیککشویی روبروی عنوان فهرست موضوعی، یکی از دسته برای این منظور باید از فهرست

است را انتخاب نمایید. در انتخاب این موضوع نهایت دقت را بکنید هرا که طبق گفتۀ خود بالگفا اگر موضوعی را اشهتباه بهرای 

د، وبالگ شما از آن فهرست حذف شده و دیگر قهادر کلیک کرده باشی ثبت    فهرستوبالگ خود انتخاب کنید و روی دکمۀ 

 به ثبت وبالگ خود در این فهرست نیستید.

 تهیه سدخۀ پشتیبعن اش مطعلب الگنو
 

ای یهک وبهالگ نهویس حرفهه، دیگر بخش از تنظیمات و دیگر امکانات بالگفها اسهت. تهیۀ سدخۀ پشتیبعن اش مطعلب الگنو

خواهید در آینده پشیمان نشوید، بهتر است به کند. شما هم اگر میپشتیبان تهیه میهای دیجیتال خود نسخۀ همیشه از داشته

های وبالگ شماست که های وبالگ خود نسخۀ پشتیبان تهیه کنید. نسخۀ پشتیبان یک نسخه از نوشتهای از نوشتهصورت دوره

 است.کنید که در اینجا رایانۀ دیگر رایانۀ خود شمای دیگر ذخیره میروی رایانه

از قسمت تهیۀ نسخۀ پشتیبان، امکان دریافت نسخۀ پشتیبان از تمامی مطالب وبالگ و یا مطالبی که در ماه اخیر منتشهر شهده 

 است مهیا گشته. کافی است روی پیوند متناظر آن کلیک کنید و صبر کنید تا کار دریافت پروندۀ پشتیبان شروع گردد.

بندی شده روی رایانۀ خود ذخیره کنید، تا در مواقعی کهه مشهکلی بهرای سهرویس تارهای پشتیبان را به صورت ساخاین نسخه

حتماً شما هم از مشکالت اخیهر  تان بگیرید.تان خالی نباشد و کاسۀ هه کنم هه کنم دستآید، شما دستدهی پیش میوبالگ

گفا مجبور شد نسخۀ پشتیبان هند سهال پهیش های روی سرور این سامانه از بین رفت، و بالبالگفا باخبر هستید که هطور داده

 ها و مطالب خود را از دست بدهند.را روی سامانۀ خود بارگذاری کند که این کار باعث شد بسیاری از وبالگ نویسان نوشته

 

 اتصعل  امنه گه الگنو
 

از زیهربخش دیگهر امکانهات کلیهک  اتصعل  امنه گوه الگونودوباره به قسمت تنظیمات و دیگر امکانات برگشته و روی پیوند 

توانید از این قسمت این کار را انجام دهیهد. به وبالگ را داشته باشید، می Bloging.irکنیم. اگر قصد اتصال یک دامنه مثل می

ههای NSهای بالگفا تنظهیم کهرده باشهید کهه NSهای آن را روی  NSالبته از قبل باید دامنۀ مد نظرتان را ثبت کرده باشید و 

 بالگفا بدین قرار است:

 NS20.OURIRAN.NET 
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 NS21.OURIRAN.NET 

 کلیک کنید.   ج اطنععت  امنه اد دهای مورد نظر را پر کرده و روی دکمۀ در نهایت هم به همین صفحه آمده و گزینه

 

 :ای که قبالً ثبت کردید و کاماًل مشخص است که دامنه سعم  امنه  ع آ  س الگنوNS  های آن را تنظیم کردید

 در این جعبه وارد نمایید. wwwرا باید بدون 

 :نام خودتان را باید وارد کنید. سعم معلک  ع مد ر  امنه 

 :تلفن شخصی خودتان را وارد کنید. تلفن معلک  ع مد ر  امنه 

 :ایمیل خودتان را وارد نمایید. ا میل معلک  ع مد ر  امنه 

 

 تغییر آ  س الگنو
 

ای در صفحهکنیم. کلیک می تغییر آ  س الگنوبرگشته و این بار روی پیوند  تنظیمعت ال   گر امکعسعتدوباره به صفحۀ 

توانیم نشانی وبالگ را تغییر دهیم. دقت داشته باشید که تغییر آدرس وبالگ به منزلهۀ سهاخت یهک شود میکه برای ما باز می

های آن را بهه وبهالگ جدیهد را حذف کردید و یک وبالگ جدید ساختید و نوشهتهوبالگ جدید است. یعنی شما وبالگ قدیمی 

 منتقل کردید. 

های مخاطبین شهما قهرار دارد، بهرای مهدت زمهان مندیاز آنجایی که صفحات وبالگ قدیمی هنوز در موتور جستجو و عالقه

گ خود را تغییر دهید. شهاید ایهن توانید نشانی وبالیتان را از دست خواهید داد. با علم به این موضوع مهند ماهه بازدید وبالگ

کنیم یک نشانی انتخاب کردید که حاال قصهد داریهد آن اندازی وبالگ مورد استفاده قرار گیرد. مثالً فرر میابزار برای اوایل راه

 تان را تغییر دهید.تر کنید. در اینجاست که بهتر است آدرس وبالگرا بهینه
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بهالگ جدیهد را در تان را در جعبۀ اول وارد کنید و سپس آدرس وبرای تغییر نشانی وبالگ کافی است رمز عبور وبالگ فعلی

تغییور جعبۀ دوم وارد کنید. دقت داشته باشید که آدرس جدید نباید ثبت شده باشد و باید حتماً آزاد باشد. حهال روی دکمهۀ 

گیرد و وبالگ دیگر با نشانی قدیمی قابل دسترس نیسهت، د. این کار فوراً صورت میکلیک کنید تا کار انجام شو آ  س الگنو

پس بازدیدکنندگان و دوستان شما دیگر قادر به یافتن وبالگ شما نیستند، اگر آنهها را از ایهن کهار آگهاه نکهرده باشهید. نشهانی 

 کند.تواند آن را ثبت وبالگ قدیمی شما هم آزاد خواهد شد که هر کس دیگری می

 حذف الگنو
 

ای کهه بهرای کلیک کنید، در صفحه حذف الگنوو در نهایت اگر به صفحۀ تنظیمات و دیگر امکانات برگردید و این بار روی 

کلیک کنید تا وبالگ شما همراه با مطالبش بهرای  حذف الگنوتوانید رمز عبورتان را وارد کنید و روی شما باز خواهد شد، می

همیشه حذف شود. دقت داشته باشید که این کار غیرقابل برگشت است و اگر در آینده از این کار پشیمان شوید، دیگر قادر بهه 

 های خود نیستید  پس با اطمینان کامل اقدام به حذف کردن وبالگ خود در بالگفا نمایید.برگرداندن نوشته

 

دادیهد. امها این بود از تنظیمات وبالگ، که برخی از آنها را باید حتماً قبل از اینکه شروع به نوشتن در وبالگ کنید انجهام می

برخی دیگر، مثل حذف کردن وبالگ و یا گرفتن نسخۀ پشتیبان از مواردی است که احتماالً بعدها به سراغش خواهید رفت. بهه 

های تنظیمات از اهمیت وافری برخوردار است که سعی شد در این فصل به طور کامل از بخشهر حال دانستن کارکرد هر کدام 

خواهید انجام دهیهد، هنهوز بهه کنید نسبت به کاری که میراجع به هر کدام توضیحات کامل داده شود. اگر باز هم احساس می

ای و کامل همراه با جزئیهات کامهل را در مراجعه کنید و مقاالت حرفه Bloging.irتوانید به سایت کار کامل توجیه نشدید، می

  کند.آنجا مطالعه کنید. اما در بیشتر مواقع توضیحات این کتاب کفایت می

http://bloging.ir/
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 قعلب الگنو: 7فصل 
 

تغییر دهید. حتی شده این کار  توانید با تغییر قالب وبالگ ظاهر آن راشما میقالب برای وبالگ مثل لباس برای انسان است. 

مانهد. اگهر ههر روز را هر روز انجام دهید. البته توصیه به انجام هنین کاری نیست. هون قالب وبالگ مثل برند برای وبهالگ می

نهها تان را تغییر دهید، مطمئن باشید بازدید کنندگان وفادار به وبالگ را از دست خواهید داد. هون آخواسته باشید قالب وبالگ

 شود.به یک نوع ظاهر عادت کردند و انتظاراتشان بر اساس همان عادت تنظیم می

فرر هندان نظر شما را جلب نکنهد کهه در ایهن سازید، ممکن است قالب پیشدر هر صورت زمانی که یک وبالگ جدید می

به نمایش در آینهد. در انتخهاب قالهب های وبالگ شما در آن قالب توانید یک قالب دیگری را انتخاب کنید که نوشتهصورت می

ای د اشته باشم تا در انتخاب یک قالهب کنم به مهمترین انها اشارهباید به موارد زیادی توجه داشته باشید که در اینجا سعی می

 خوب برای وبالگ شما را راهنمایی کنم.

 هایی کهه حتوای آن بخورد. یعنی با نوشتهای که بایددر نظر داشته باشید این است که قالب شما باید با ماولین نکته

تان منتشر شود تناسب داشته باشد. این گونه نباشد که برای یک وبالگ علمی، یک قالب رنگی قرار است در وبالگ

اعتمادی به وبالگ شهما پیهدا کننهد. شود که خوانندگان وبالگ یک حس بیگانه انتخاب کنید  این باعث میو بچه

 دی قالبی را انتخاب کنید که با روحیات مخاطبان شما جور درآید.بنحتی از نظر رنگ

 تر باشهد، بازدیهد کننهدگان سبکی قالب از دیگر عوامل مهم در انتخاب آن است. هر هقدر قالب وبالگ شهما سهبک

وبالگ حس راحتیِ بیشتری هنگام بازدید صفحاتوبالگ شما خواهند داشت. به این دلیل که زمان کمتری را بهرای 

کننهد، های سنگین عالوه بر اینکه اعصهاب مخهاطبین شهما را خهورد میارگذاری صفحات صبر خواهند کرد. قالبب

 شود موتورهای جستجو از وبالگ شما متنفر شوند و رتبۀ وبالگ شما را کاهش دهند.باعث می

 لب سئو یا بهینه است و فالن اگر از هم سئو هیزی شنیده باشید، حتماً به این مورد برخورد کردید که مثالً فالن قا

کنیهد، تها حهد قالب نیست  پس باید به این موضوع هم دقت داشته باشیدکه قالبی که برای وبالگ خود انتخاب می

ها و همچنین نحوۀ استفاده از آنها طوری بهینه باشد که خزندۀ موتهور جسهتجو رتبهۀ امکان از نظر جایگاه برهسب

 باالتری را به وبالگ شما بدهد.

 های مختلهف صهفحه گرا امکان مشاهدۀ وبالگ در اندازههای واکنشحتماً یک قالب واکنشگرا را انتخاب کنید. قالب

تر و همچنین حاوی کدهای جهاوا اسهکریپت ها معموالً سنگیندهند. البته این قالبنمایش را به کاربران وبالگ می

کند یا خیر. در برخی از مواقهع اسهتفاده در قالب پشتیبانی میاست که باید دید آیا بالگفا از کدهای جاوا اسکریپت 

توانید به راحتی از آنها استفاده کنید. به کند. اما برخی اوقات شما میاز کدهای جاوا اسکریپت را شدیداً محدود می

ههایی نین قالبتوانید هگرا برای وبالگ بالگفا کم باشد که با جستجو میهای واکنشرسید قالبهر حال به نظر می

 را بیابید.

  از نظر ظاهری زیبا و کارآمد باشد.زیبایی را هم که نباید فراموش کنید. قالبی را انتخاب کنید که 

کلیک کهرده، سهپس  تنظیمعت ال   گر امکعسعتبه هر حال برای تنظیمات قالب در بالگفا باید از فهرست سمت راست روی 

پیونهد اسهت  3دارای  وبالگ در شده گرفته بکار کدهای و وبالگ قالبش اول با عنوان شود بخای که برای شما باز میاز صفحه

 که در این فصل با آنها آشنا خواهید شد.
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 استخعب قعلب الگنو
 

باشد که کاربران معموالً قادرند از بین انها یکی را برای وبهالگ فرر میالب پیشدهی معموالً دارای هند قهر سرویسِ وبالگ

ای دارند و از این نظر که دارای کد تبلیغاتی نیستند، مطمئن هستند. بخش ها ساختار سادهخود انتخاب کنند. معموالً این قالب

فرر خود بالگفها یکهی را انتخهاب کنیهد و های پیشتوانید از بین قالبگفا جایی است که شما میدر بال استخعب قعلب الگنو

 سپس آن را روی وبالگ خود فعال نمایید.

 

استخوعب گر روی آن دکمهۀ کنید که با بهردن اشهارهنمایش هر قالب را به صورت تصویر مشاهده میدر این صفحه شما پیش

ههایی کهه در اینجها شهاهدش کند. امها قالبگردد. که با کلیک روی آن قالب وبالگ به قالب مورد نظر تغییر میظاهر می قعلب

های ارائهه دهنهدۀ قالهب هستید، شاید برای شما بسیار ساده به نظر رسند که در این صورت باید کد یک قالب دیگری از سهایت

 تان بارگذاری نمایید.یرایش قالب وبالگ روی وبالگوبالگ دریافت کنید و آن را از طریق بخش و
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 ال را ش قعلب الگنو
 

سربرگ باز خواههد  3کلیک کنید، یک صفحه با  ال را ش قعلب الگنواگر دوباره به صفحۀ کل تنظیمات وبالگ رفته و روی 

است. کد قالب تشهکیل شهده از ای برای وارد کردن کد وجود دارد. این کدها همان کد قالب وبالگ شد که در هر سربرگ جعبه

باشند. این کدها نوع هینش محتوا و همچنهین ظهاهر صهفحات وب را تعیهین  JavaScriptو شاید هم  HTML ،CSSکدهای 

ها دسهت بهرده و توانند در ایهن جعبههکنند. اگر به علم کدنویسی وب آشنایی داشته باشید، حداقل در حد ویرایش کدها میمی

 برای ویرایش جزئیِ قالب وبالگ کار هندان سختی نیست. HTMLفارشی کنید. حتی یادگیریِ مبانیِ ظاهر وبالگ خود را س

 

قالب صفحات بایگانی وبالگ را تغییر دهیهد،  دهد. مثالً اگر خواسته باشیدبالگفا برای هر بخش امکان تعیین قالب مجزا را می

د کدهای آن را تعویض نماییهد. صهفحات بایگهانی یها آرشهیو همهان باید روی سربرگ ویرایش قالب آرشیو کلیک کنید تا بتوانی

 کنند.های شما را همراه با پیوندی به همان نوشته فهرست میصفحاتی هستند که عنوان تمامی نوشته

توانید برای آنها قالبی جداگانه تعیین کنید که این کار از طریق سربرگ سوم انجهام شهدنی اسهت. صفحات جداگانه را هم می

ها یکی است و تفاوتی بها ههم ندارنهد. امها اگهر بنها بهه سهلیقۀ فرر قالب تمامی این قسمتدقت داشته باشید که به طور پیش

توانید قالهب آنهها را از شما نسبت به دیگر صفحات وبالگ دارای تمایز باشند، میشخصی خواسته باشید ظاهر برخی از صفحات 
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های از همه مهمتر است و شما برای تغییر ظاهر بیشتر قسمت ال را ش قعلب الگنواما سربرگ اول، یعنی  این جا تغییر دهید.

 وبالگ باید این بخش را ویرایش کنید.

فرر بالگفا را روی وبالگ خود بارگذاری کنید، های پیشقالب دیگر به غیر از قالب در برخی از مواقع اگر خواسته باشید یک

های بینید کهه سهایت(. با جستجو در اینترنت میPastingها بچسبانید  باید کد قالب مورد نظر را دریافت کرده و در این جعبه

نمایش هر قالهب را ببینیهد، و اگهر نظهر توانید پیشما میدهند. شهای آماده را به شما میبسیاری هستند که امکان دانلود قالب

 های متناظر صفحۀ ویرایش قالب وبالگ قرار دهید.شما را جلب کرد کد آن را دریافت کرده و در جعبه

ها برای صفحات آرشیو و همچنین صفحات جداگانه دارای کد جداگانه هستند. اما اگر نبود، کافی اسهت همهان برخی از قالب

ه در یک فایل یا صفحۀ اینترنتی وجود دارد را در هر سه سربرگ قهرار دهیهد. بهتهرین کهار اسهتفاده از دسهتور کپهی و کدی ک

های اختصاصی هستند که در صفحات دیگهر وبهالگ هسباندن است. البته دقت کنید در صفحۀ آرشیو معموالً برخی از برهسب

ات بایگانی نوشته نشده است را در قسهمت ویهرایش قالهب آرشهیو قهرار شود که اگر کد قالب وبالگ را که برای صفحیافت نمی

 دهید، ممکن است برخی از امکانات صفحات بایگانی وبالگ شما کار نکنند.

را  CSSو  HTMLتان را خودتان طراحی کنید کهه بهرای ایهن کهار بایهد همانطور که گفته شد حتی شما قادرید قالب وبالگ

مراجعهه کنیهد. ایهن سهایت در رابطهه بها  سایت وبنولهوییتوانید به های این دو امکان، میر العملبیاموزید. برای آموزش دستو

 کند.آموزش طراحی و برنامه نویسی سایت فعالیت می

 

 هعی اختصعص  کع گرکدهع ال اعالااسکر پت
 

دهی کافی نیست. مثالً اگر خواسته باشید آمار بازدید کنندگان وبهالگ وبالگخیلی از اوقات استفاده از امکانات خود سیستم 

کنند های دیگری که به عنوان ارائه دهندۀ ابزارهای وبالگ فعالیت میآوری کنید، باید هه کار کنید؟ اینجا باید از سایترا جمع

ن شنیده باشید. اما امثال وبگذر بسیار اسهت کهه بهرای ها وبگذر باشد که اسمی از آترین این سایتاستفاده نمایید. شاید معروف

 کنید را در وبالگ خود قرار دهید.ها دریافت میجمع آوری آمار وبالگ شما باید کدی که از این گونه سامانه

هعی کودهعی ال اوعالا اسوکر پتتوانید کدهای هنین ابزارهایی را در وبالگ خهود قهرار دهیهد، بخهش که شما میمکانی 

بینید که کد مورد نظر که معموالً یک کد جاوا اسکریپت است را بایهد درون است. در اینجا شما بک جعبه می کع گر اختصعص 

 آن قرار داده و سپس روی دکمۀ ثبت کدها کلیک کنید.

. در غیهر این ابزار اگر شامل یک جعبۀ گرافیکی هم باشد، معموالً در انتهای نوار کناری وبالگ شما به نمایش در خواههد آمهد

توانید کد آنها را در ایهن جعبهه قهرار دهیهد دهد. از جمله ابزارهایی که میاین صورت فقط کافی که به عهدۀ اوست را انجام می

اشهاره کهرد. معمهوالً گر، افهزودن اجهزاء گرافیکهیِ پویها و ... توان به ابزار نظرسنجی، آمارگیر وبالگ، ابزار تغییر حالت اشهارهمی

توانید از یک یا هندتا از آن ابزارها در وبالگ ط مختص ارائۀ ابزارهای وبالگ وجود دارند که اگر خواسته باشید میهایی فقسایت

 خود استفاده کنید و کد آن را در این بخش از مدیریت وبالگ بالگفا قرار دهید.

http://webnology.ir/
http://webnology.ir/
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کدهای حذف تبلیغات خود سایت بالگفها و  همانطور که در زیر جعبۀ درج کد به شما تذکر داده است، شما قادر به استفاده از

نیستید. در برخی از مواقع این کدها اصالً قابلیت اجهرا شهدن درون های کسب درآمد، پاپ آپ و انتقال صفحه همچنین سیستم

نهده بها گردند که ممکن اسهت در آیسرویس بالگفا را ندارند. اما گاهی اوقات امکان اجرا شدن آنها از طرف مدیر بالگفا مهیا می

شناسایی هنین کدهایی وبالگ شما با مشکل مواجه شود. پس به این مورد هم دقت داشته باشید. اگر قصد قرار دادن تبلیغ در 

 های دیگری استفاده نمایید.توانید از روشوبالگ را دارید، می

 

نوشتۀ وبالگ خود را منتشهر کنیهد، بهه  فصل کار با قالب و ظاهر وبالگ هم به اتمام رسید. قبل از اینکه خواسته باشید اولین

های کوتاه خودداری کنید. تعویض شود اول قالبی برای آن تعیین نمایید و سعی کنید از تعویض قالب در زمانشما پیشنهاد می

از  قالب از نظر موتور جستجو به منزلۀ ایجاد تغییر در تمامی صفحات وبالگ است و ممکن است از رتبۀ وبالگ شما بکاهد. پهس

 جا در قالب خودداری کنید.تغییرات بی
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 هعی الگنو: کع  گع سزشته8فصل 
 

دانیم کهه وبهالگ بهدون های وبهالگ اسهت. مهیهای مهم این کتاب که راجع به کار کردن با نوشتهرسیم به یکی از فصلمی

های وبهالگ اسهت بخش مدیریت نوشتههای مدیریت هر وبالگ، نوشته اصالً وبالگ نیست  به همین منظور از مهمترین قسمت

 های قدیمی را ویرایش و یا حذف نمایید.توانید نوشتۀ جدیدی را منتشر کنید، نوشتهکه شما می

کنم اول ای به شهما پیشهنهاد مهیاز زمان ساخت وبالگ، شما هنوز مطلبی در وبالگ منتشر نکردید. قبل از انتشار هر نوشته

تان را بسازید تا از این به بعد با انتشار هر نوشته بتوانید یک یا هنهد دسهته را انتخهاب کنیهد. گهای وبالهای نوشتهبندیدسته

ها در کتابخانۀ شخصهی اسهت. اگهر ایهن کهار را نکنیهد، بهرای کسهی کهه بندی کتابها در وبالگ مثل دستهبندی نوشتهدسته

بندی د. معمهوالً بهه دو روش کلهی شهما قهادر بهه دسهتهخواهد هیزی را در وبالگ شما پیدا کند، اکر کمی سخت خواهد شمی

مطالب وبالگ هستید. روش اول با موضوعات وبالگ است که از بخشی با همین نام در مدیریت وبالگ بالگفا قابل انجام اسهت و 

ارکرد دقیقاً شهبیه بهه ها هستند که از نظر کها را ایجاد کنید. روش دوم استفاده از برهسببندیقبل از انتشار نوشته باید دسته

ها عمومهاً از توانید بسازید و تعداد برهسهبها را در زمان ا نتشار یک نوشته میموضوعات وبال هستند، با این تفاوت که برهسب

 تعداد موضوعات وبالگ بیشتر است.

 تعع  ف مزضزععت
 

تواننهد آنها با کلیهک روی یهک موضهوع، میموضوعات وبالگ شما در نوار کناری برای بازدید کنندگان قابل نمایش هستند و 

پهس بهرای ایجهاد  های وبهالگ اسهت.بندی نوشهتهاین همهان روش دسهته های همان موضوع را ببینید و آنها را بخوانند.نوشته

خواهیم رفت. پس روی پیوندی با همین نام از نوار کناری سهمت  مزضزععتتعع  ف های جدید در اولین قدم به قسمت دسته

 مدیریتِ وبالگ کلیک کنید.راست 
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بندی جدیهد توانید یهک موضهوع یها دسهتهشود که از قسمت تعریف موضوع، شما میبا دیدن تصویر باال همه هیز روشن می

توانیهد بینید و میهایی که تا به االن ایجاد کردید را میبندیبسازید. اما در قسمت موضوعات ثبت شده، شما موضوعات یا دسته

 مدیریت کنید.آنها را 

ای را درون آن موضوع منتشر کنید، باید از قسمت اگر خواسته باشید یک دستۀ جدید بسازید که از این به بعد بتوانید نوشته

اولِ این صفحه، عنوان موضوع و جایگاه آن را مشخص کنید و روی دکمۀ درج موضوع کلیک کنید. عنوان موضوع کهه مشهخص 

بندی واقع شدند. اما جایگهاه کهه هایی است که داخل آن دستهنید که کامالً گویا نشان دهندۀ نوشتهاست، عنوانی را باید وارد ک

را بهرای موضهوعی  1بندی در نوارکناری وبالگ کاربرد دارد. مثالً اگر عدد یک عدد را باید وارد کنید، برای هیدمان موارد دسته

در باالترین قسمت از جعبۀ موضهوعات وبهالگ در نهوار کنهاری وبهالگ که قصد ساخته شدنش را دارید وارد کنید، این موضوع 

موضوع شما به فهرست موضوعات ثبت شده در پایین صفحه اضهافه    ج مزضزعبا کلیک روی دکمۀ  نمایش داده خواهد شد.

 خواهد شد.

تهوان نهام و هر موضوع، می اما شما روی موضوعاتی هم که از قبل ساختید کنترل دارید. با کلیک روی دکمۀ ویرایش روبروی

جایگاه آن را ویرایش کنید. با کلیک روی حذف  ضربدر قرمز( آن موضوع از وبالگ شما حذف خواهد شهد. حهذف کهردن یهک 

های موجهود در آن های آن موضوع نیست. بلکه فقط آن دسته حذف خواههد شهد و نوشهتهموضوع به منزلۀ حذف کردن نوشته

 شوند.ده تبدیل میبندی نشدسته به حالت دسته

 سزشته اد د
 

تهان را منتشهر رسد که اولین نوشتۀ وبالگتان را ساختید، نوبت به این میهای وبالگبندیحال که موضوعات یا همان دسته

ای شهامل ابزارههای ویهرایش صهفحه از نوار کناری مدیریت وبالگ کلیهک کنیهد. سزشتۀ اد دکنید. برای این کار روی پیوندِ 

 نوشته باز خواهد شد که شما باید دو جزء اصلی نوشته را تعیین کنید؛ یکی عنوان و دیگری متن نوشته.

توانیهد از خودتهان پس اول عنوان نوشتۀ خود را تعیین کنید که باید در جعبۀ عنوان وارد شود. بهه عنهوان اولهین نوشهته می

اجع به آنچه که قرار است در آینده درون وبالگ بنویسید. خواست شما مطرح است اما برای راهنمایی بنویسید و یا توضیحاتی ر

و دلگرمی به شما عرر کنم هر آنچه بنویسید، اگر از ته دل باشد مطمئن باشید طرفدار جذب خواهد کهرد. پهس سهعی کنیهد 

رب شخصی در مورد یک موضوع خاص باشهند کهه دیگهران بها توانند تجاها میهای دلی و پر مغز منتشر کنید. این نوشتهنوشته

گردد. پس با در نظر گرفتن این تدابیر، یک عنوان خوب حاوی هند کلمهه، البتهه نهه زیهاد خواندن آن به اطالعاتشان افزوده می

 بلند، انتخاب نمایید.

شهود. ویرایشگر متن بهرخط شهناخته میحاال متن اصلی نوشته را در جعبۀ اصلی وسط صفحه وارد کنید. این جعبه با عنوان 

توانید شکل و شمایل متن خود را بها اسهتفاده از توانید متن خود را درون این جعبه وارد کنید، مییعنی شما عالوه بر اینکه می

بزارههای به احتمال زیهادی بیشهتر ایهن ا بندی کنید.های ویرایشی در باالی این جعبه تغییر دهید و اصطالحاً آن را سَبکدکمه

توانیهد نوشهتۀ خهود را بهه حالهت ضهخیم درآوریهد. امها اگهر می  ویرایشی برای شما آشنا هستند. مثالً با کلیک روی دکمهۀ

این کنم خواهید با کارکرد هر کدام ازاین ابزارهای ویرایش متنِ نوشته به صورت جزء به جزء آشنا شوید، به شما پیشنهاد میمی

http://bloging.ir/blogging/blogfa/%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%85%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b7%d9%84%d8%a8/
http://bloging.ir/blogging/blogfa/%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%85%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b7%d9%84%d8%a8/
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هم کمهک حهال  ویدیوی آموزشی سبک بندی نوشته در ویرایشگر بالگفایت بالگینگ را حتماً مطالعه نمایید. حتی از سا نوشته

 شماست.

شهود. اگهر کنید، فقط در صفحات بایگهانی و صهفحۀ اصهلی وبهالگ شهما نشهان داده میمتنی که شما در این جعبه وارد می

در زیر جعبۀ ویرایشگر کلیهک کنیهد تها یهک  زشتها امه سخواسته باشید نوشتۀ شما دارای ادامۀ مطلب باشد، باید روی پیوند 

 جعبۀ دیگر در زیر باز شود. حاال متن ادامۀ نوشته را در جعبۀ جدید وارد کنید.

 

ادامه نوشته زمانی برای خواننده آشکار خواهد شد که روی پیوند ادامۀ مطلب کلیک کند. اصوالً در صفحات اصلی وبالگ شما 

داده خواهد شد و خواننده برای خواندن ادامۀ هر نوشته باید روی پیوند ادامه کلیک کنهد. بها  فقط قسمت اول نوشتۀ شما نشان

 این کار صفحات اصلی وبالگ شما طوالنی نخواهد شد.

را انتخاب کنید، نوشته در وبالگ منتشر نخواهد شد. ولی به حالت ذخیهره  ثبت مزقت ال عدم سمع ش    الگنواگر گزینۀ 

های پیشین قابل دسترس است که اگر خواسته باشید دوباره ویرایشهی روی آن انجهام دهیهد، ز بخش نوشتهنویس اشده یا پیش

کلیک کنید، نوشتۀ شما برای بازدید  ثبت سزشته ال گعشسعشی الگنودر هر صورت اگر روی  این کار را بکنید و منتشرش کنید.

ا بخوانند. اما یک مجموعه تنظیمات هم در زیر همین صفحه وجود توانند آن رکنندگان وبالگ قابل نمایش خواهد شد و انها می

 دارد که قبل از انتشار بهتر است آنها را هم مرور کنید.

 تا سربرگ در زیر صفحۀ نوشتۀ جدید وجود دارد که به ترتیب توضیحات مربوط به هر کدام بدین قرار است: 5

http://bloging.ir/blogging/blogfa/%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%85%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b7%d9%84%d8%a8/
http://bloging.ir/blogging/blogfa/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%88%d8%a8%d9%84%d8%a7%da%af/
http://bloging.ir/blogging/blogfa/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%88%d8%a8%d9%84%d8%a7%da%af/
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شهوند بها ایهن های وبالگ محسوب میبندی برای نوشتهدستهها هم نوعی همانطور که گفتم، برهسب هع:گرچدب .1

نویسهید ای کهه االن میای در نظر دارید کهه بها نوشهتهاگر زیر دسته تفاوت که ساختار موضوعات وبالگ را ندارند.

 توانید آن را به عنوان یک یا هند برهسب تعیین نمایید.همسان است، می

توانیهد ببینیهد بخش تعاریف موضوعاتی تعیین کردید را از این سربرگ می موضوعاتی که قبال  ًاز استخعب مزضزع: .2

 ها قرار گیرد.و یکی یا هندتا از آنها را انتخاب کنید تا نوشتۀ شما درون آن دسته یا دسته

کنید که نحوۀ نظردهی برای این نوشته به هه صورت باشد؛ آزاد باشد و یا ازاین سربرگ تعیین می سحزه سظر ه : .3

های نوشهته غیرفعهال ی نمایش در وبالگ نیاز به تایید دستی شما داشته باشد، یا اصالً قسمت نظرات یا دیهدگاهبرا

 توانید برای درج نظر مدت زمان خاصی را تعیین کنید.باشد. یا حتی می

های نکهه نوشهتهتاریخ و ساعت انتشار نوشته را تغییر دهید. با توجهه بهه ای توانیداز این سربرگ می تع  خ ال شمعن: .4

شوند، شاید خواسته باشید ترتیب نمایش ههر نوشهته را بها دسهت بهردن در وبالگ براساس تاریخ و زمان مرتب می

 تاریخ و زمان آنها عور کنید.

توانیهد از ایهن خواهید کاربر فقط با وارد کردن رمز بتواند نوشتۀ شما را مطالعهه کنهد، میاگر می  مز گرای  ال ت: .5

خواهید قهادر بهه دیهدن مین نوشته یک رمز عبور تعیین کنید و این رمز را به کسانی بدهید که میسربرگ برای ه

 نوشته باشند.

ای را به صورت ثابت در بیاورید که همیشهه در بهاالی تمهامی ماند این است که اگر خواسته باشید نوشتهنکتۀ دیگری که می

 هانوشته دیگر باالی در و اول صفحه در همواره نوشتهمطالب وبالگ شما نمایش داده شود، باید از سربرگ تاریخ و زمان، گزینۀ 

را فعال کنید. در این صورت اگر هم یک نوشتۀ جدیدی را در وبالگ منتشر کنید، باز این نوشهته  (ثابت پست  شود داده نمایش

شهوند های وبالگ به ترتیب تهاریخ و زمهان مرتهب میدر باالترین قسمت قرار خواهد گرفت. این موضوع با توجه به اینکه نوشته

 معنی پیدا خواهد کرد.

توانید در وبالگ خود نوشته منتشر نمایید. اگر وقت داریهد ایهن کهار را ه باشید میبدین ترتیب به هر تعداد مطلب که خواست

توانید هر روز تکرار کنید. یعنی هر روز یک نوشته در وبالگ منتشر کنید. اما اگر زمان ندارید و یا از سرعت نوشهتن بها حتی می

منتشر کنید. یک ایدۀ خوب این است که نوشتۀ خود را  ای یک نوشتهتوانید حتی هفتهصفحه کلیدِ خوبی برخوردار نیستید، می

بنویسید و سپس برای انتشار نوشته به اینترنت متصل شده، وارد حساب خهود   Wordدرون یک ویرایشگر متن مثل نرم افزار 

شهتۀ شهما حهین در بالگفا شوید و به قسمت نوشته جدید رفته و نوشته را آنجا بچسبانید. با این کار احتمال از دسهت رفهتن نو

نوشته و ویرایش آن به حداقل کاهش پیدا خواهد کرد. البته برای هسباندن متن از ورد، از ابزاری در ویرایشگر بالگفا بها همهین 

 نام استفاده کنید  هسباندن از وُرد(.

یا فیلم و ویهدیو کهه مهثالً توانید از انواع دیگری از محتوا هم استفاده کنید. از قبیل محتوای تصویری و همراه با متن شما می

برای درج تصویر در نوشته کافی است از ابزار درج/ویرایش تصویر در باالی پنجرۀ ویرایشگر بالگفا استفاده کنیهد و نشهانی یهک 

تواند حاوی اجزاء بسهیاری باشهد. مهثالً یهک پیونهد در مهتن، عکس را وارد کنید و روی دکمۀ درج کلیک کنید. نوشتۀ شما می

خواننده را به یک صفحۀ دیگر از وبالگ شما یا وبالگ دوستان شما منتقل کند کهه در نهایهت باعهث افهزایش کیفیهت  تواندمی

بها  توانیهد بهه مقهاالت و ویهدیوهای بالگینهگ مراجعهه کنیهد.تری نیاز داریهد، میوبالگ شما خواهد شد. اگر به اطالعات کامل

ههای آموزشهی دسترسهی توانید بهه ایهن فیلممیدر موتور جستجو  ینگویدیوهای آموزش وبالگ نویسی بالگجستجوی عبارت 

 داشته باشید.
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 هعی پیشینسزشته
 

هایی اسهت کهه تها بهه حهال درون وبهالگ منتشهر کهردیم، های پرکاربرد وبالگ که مخصوص مهدیریت نوشهتهیکی از بخش

صبر کنید تا صفحۀ مهورد نظهر بهاز شهود. در است. پس روی این پیوند از نوار کناری سایت کلیک کرده و  هعی پیشینسزشته

 توانید ببینید:تصویر زیر این صفحه را می

 

ای که قبالً منتشر کردید بایهد کنید نوشتههای شما به صورت ردیفی در این صفحه فهرست شده هستند و اگر فکر مینوشته

ای هماننهد تها صهفحهانِ همان نوشته کلیک کرده ویرایش شود، باید روی دکمۀ ویرایشِ  به شکل یک قلم و کاغذ( روبروی عنو

شد، همینک هم همراه با محتوای نوشتۀ مذکور باز گردد. حاال شهما ای که در زمان انتشار یک نوشتۀ جدید باز میهمان صفحه

بهت نوشهته و ها، نهوع نظردههی و ... را تغییهر داده و روی دکمهۀ ثتوانید تک تک اجزاء نوشته از قبیل عنوان، متن، برهسبمی

 بازسازی وبالک کلیک کنید.

ها کافی است روی عالمت ضربدر قرمز رنگ روبروی هر نوشته کلیک کنیهد. تها هر کدام از نوشتههمچنین برای حذف کردن 

از شما نوشته برای همیشه از وبالگ شما حذف شود. دقت داشته باشید با حذف شدن مطلب از وبالگ شما، دیگهر پس از تایید 

از همین جا هم قادرید تعداد نظرات هر مطلب را ببینید و برای مشهاهدۀ نظهرات همهان مطلهب روی  رگشت نخواهد بود.قالب ب

 دکمۀ نظرات روبروی عنوان هر نوشته کلیک کنید.

بینید کهه جعبهۀ دیگر جزئیات هر نوشته از قبیل تاریخ انتشار هم در ستون اول موجود است. در باالی صفحه دو تا جعبه می

دهد. اما جعبۀ دوم جستجو است که بها وارد کهردن عبهارتی های هر ماه را به صورت جدگانه به شما نشان مینمایش نوشتهاول 

های توانید از بین تعداد زیادی نوشته، موردی را پیدا کنید. برای زمانی که تعداد نوشهتهکه در عنوان یک نوشته وجود دارد، می

 توانند خیلی مفید باشند.وبالگ شما باالست، این ابزارها در پیدا کردن مطلب مورد نظر شما می

هر روز باید با آن کاری بود که های وبالگ آشنا شدیم که معموالً پس بدین ترتیب ما در این فصل با نحوۀ کار کردن با نوشته

زدیم تا وبالگی شاداب و به روز داشته باشیم. امیدوارم شما هم بها مطالهب مفیهد و آموزشهی در وبهالگ خهود بهه سر و کله می

  های بیشتر کمک کنید.دیگران در داشتن زندگی بهتر و به خودتان در کسب تجربه
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 : سظرات الگنو9فصل 
 

شوند، حکم یهک نیهروی محرکهه بهرای ادامهۀ راه را کنندگان وبالگ برای وبالگ نویس ارسال می نظراتی که از سمت بازدید

دههد ها تشکر و نظرههای آنهها را دریافهت کنهد کهه ایهن نشهان میدارند. وبالگ نویسی معموالً انتظار دارد که از طرف مخاطب

ههای لیل بخش مدیریت نظرات در بالگفا یکی از بخشهای وبالگ نویس مورد توجه سایرین قرار گرفته است. به همین دنوشته

 ها است.نویسمورد عالقۀ وبالگ

شوند، سپس قصد خواندن یکهی از ها به این صورت است که آنها وارد وبالگ شما میروال کار ارسال نظر توسط بازدید کننده

خواهنهد احساسهات خهود را بها آید و یها میپیش میشان سوالی کنند. پس از اتمام خواندن نوشته یا برایهای شما را مینوشته

گردنهد و بها کلیهک روی آن یهک شمای نویسندۀ نوشته در میان بگذارند. اینجاست که به دنبال دکمۀ نظرات یا ارسال نظهر می

 ارسال نمایند.توانند نظر خود را هم پنجرۀ جدید باز شده که عالوه بر امکان خواندن نظرات دیگران، در انتهای همان پنجره می

 

کنید و در اینجا نظر ارسهال کلیک می سظرات تع ید سشدهکنید و روی پیوند حال شما به قسمت مدیریت وبالگ مراجعه می

توانید تایید، حذف و یا پاسخ را بدهید. دقت داشته باشهید کهه نظهرات ارسهالی بینید و میشده از طرف فرد بازدید کننده را می

روند که شما در هنگام ارسال نوشته، از قسمت پایین صهفحه، سهربرگ نحهوۀ نظردههی، ت تایید نشده میزمانی به قسمت نظرا

 تعیین کرده باشید که نمایش نظرهای مخاطبین منوط به تایید شما باشد.

 دارد.نام  آخرین نظراتو  نظرات تایید نشدهدر بالگفا دو بخش کلی برای کار با نظرات وبالگ وجود دارد که به ترتیب 
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 سظرات تع ید سشده
 

همانطور که گفتم، صفحۀ نظرات تایید نشده جایی است که آخرین نظرات ارسال شده که هنهوز از طهرف شهما تاییهد نشهده 

شما در قسمت تنظیمهات کلهی آیند که شود. البته این نظرات زمانی به حالت در انتظار تایید در میاست به نمایش گذاشته می

این بخش ممکن است به لحظهه عمهل نکنهد.  ربرگ نحوۀ نظردهی صفحۀ ارسال هر نوشته تعیین کرده باشید.وبالگ و یا در س

از  اما هند ساعت طول بکشد تا نظر وی در این صهفحه بهرای شهما نمایهان گهردد. امکان دارد شخصی نظری ارسال کند،یعنی 

کنهد. پهس اگهر طرف دیگر بالگفا یک سرویس حذف هرزنامه دارد که بر اساس نشانی سایت یها وبهالگ نظهر دهنهده عمهل می

سایت را یها کند و شما امکان دریافت نظر وی را ندارید، باید به او متذکر شوید که نشانی وبشخصی برای شما نظری ارسال می

 ی را وارد کند.خالی رها کند و یا یک نشانی سایت دیگر

 

مربهوط  تاییهدتوانید تکی یا گروهی این کار را انجام دهید. برای تایید تکی روی توانید نظری را تایید کنید که میاز اینجا می

تان گان وبالگبه هر نظر کلیک کنید تا همان نظر به صورت تایید شده درآید و به بخش آخرین نظرات برود و برای بازدید کنند

توانید آنها را خواهید به صورت گروهی اقدام به تایید نظرات کنید می. اما اگر تعداد نظرات زیاد است و مینمایش گردد هم قابل

برای انتخهاب ههر نظهر کهافی اسهت روی جعبهۀ  کلیک نمایید. تایید موارد انتخابیانتخاب کرده و سپس روی دکمۀ سبز رنگ 

 ارید کلیک کنید.کوهکی که در باال سمت راست هر نظر وجود د

حذف کردن یک نظهر  توانید برای حذف کردن یک یا هند نظر به صورت تکی و یا گروهی انجام دهید.همین کارها را هم می

به منزلۀ عدم نمایش آن در قسمت نظرات همان نوشته در وبالگ است. اگر نظری به صورت خصوصی برای شهما ارسهال شهده 

توانیهد حهذف شهما نظرههای خصوصهی را فقهط میدر کنار هر نظر خصوصی ببینید و اگر توانید برهسب خصوصی را باشد، می

 نمایید. امکان نمایش در وبالگ و همچنین ویرایش آنها را ندارید.

توانید کل مشخصات نظر دهنهده و در روبروی هر نظر وجود دارد که با کلیک روی آن می ویرایشیک دکمۀ دیگری با عنوان 

ظر را ویرایش کنید. حتی قادر به پاسخ دادن به دیدگاه نظر دهنده هم هستید. که در ادامه روش انجام این همچنین خود متن ن

 کار را توضیح خواهم داد.
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 آخر ن سظرات
 

. پهس روی پیونهد آخهرین قابل دسترس خواههد بهودبخش آخرین نظرات  هنوز از کنید، آن نظر می تاییده نظری را زمانی ک

سمت راست مدیریت وبالگ بالگفا کلیک کنید. شما از اینجا قادر به مشاهده کرده تمامی نظراتهی کهه تها بهه نظرات از فهرست 

االن برای وبالگ شما ارسال شده است هستید. دستوراتی کاربردی که در این صفحه موجود است، دقیقاً مثل دسهتورات بخهشِ 

ر به حذف کردن نظراتی که قبالً تاییدشان کردید هستید. یا حتی نظرات تایید نشده است. یعنی شما همچنان از این صفحه قاد

 ید.پاسخ آنها را بده آنها را بخوانید و توانیدمی

 

 

توان به صورت درست پاسخ یک نظر را ارسال کرد. گهاهی از اوقهات نیهاز اسهت بهرای شاید برایتان جالب باشد که هطور می

کهافی از طرف یکی از مخاطبین وبالگ ارسال شده است، داد. برای این منظهور روشن شدن مساله، پاسخی را برای یک نظر که 

شوید که عالوه بر اینکه روبرو می ویرایش نظراتاست روی پیوند ویرایش که به رنگ سبز است کلیک کنید. با این کار با صفحۀ 

 توانید ارسال کنید.هم می توانید خود متن نظر و همچنین مشخصات نظر دهنده را تغییر دهید، پاسخ نظر رامی

کلیک کنید تا عبارت ]پاسخ:[ در انتهای جعبۀ نظر ایجاد گردد. حهاال پهس از ایهن  پاسخ به نظربرای ارسال پاسخ، روی پیوند 

 کنید.خود برای آن نظر  عبارت شروع به نوشتن پاسخ
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نظر دادیهد ذخیهره گهردد.  رایشی که روی خودِکلیک کنید تا پاسخ شما به همراه وی ثبت تغییراتپس از انجام این کار روی 

 دار خوبی باشید توانید نام و ایمیل و وب سایت نظر دهنده را هم تغییر دهید. البته سعی کنید امانتشما حتی می

بدین ترتیب کار آموزش ما با بخش نظرات وبالگ هم به اتمام رسید. فراموش نکنید که داستان نظرهای وبالگ به همین جها 

کنند که آیا در مسیری که قدم گذاشتیم، موفق بودیم یا خیهر. خیلهی شود. نظرات وبالگ این نکته را به ما گوشزد میختم نمی

عهین پیشهرفت در کند که باید دانست احترام بهه نظهر بازدیهد کننهدگان ا ارسال میاز اوقات شخصی نظری اصالحی را برای م

های ما داشت، باید با صبر و متانت با آن نویسی است. اگر از طرفی هم کسی انتقادی نسبت به قسمتی از مطالب و نوشتهوبالگ

یک محیط فعل و انفعالی اسهت، گهاهی اوقهات  برخورد کرد و تا حد ممکن از ایجاد تنش جلوگیری کنیم. وبالگ به دلیل اینکه

 آفرین ایجاد گردد. پس به این نکته هم توجه کافی را داشته باشید.های دغدغهممکن است این مشکالت برای نوشته
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 صفحعت اداگعسه: 10فصل 
 

نهویس، محصهول، صفحات جداگانه نوعی از صفحات در وبالگ ما هستند که معمهوالً بهرای معرفهی وبهالگ، شهخصِ وبهالگ 

روند. به عنوان مثال شما نیاز به ساخت یک صفحه بها عنهوان دربهارۀ مهن داریهد کهه خدمات و یا از این دست هیزها به کار می

هایتان را در آن گردآوری کرده باشید. البته صفحۀ پروفایهل یها همهان نمایهۀ وبهالگ ههم توضیحاتی راجع به خودتان و مهارت

های عادی کنید جایگاه یک مطلب درون نوشتها به صورت کامالً از پیش تنظیم شده. در کل اگر فکر میکند. امهمین کار را می

 تان نیست، باید رو به سوی صفحات جداگانه بیاورید.و رایج وبالگ

های عهادی وبهالگ شهما توان فهمید، این صفحات از نظهر سهاختاری بها سهاختار نوشهتههمانطور که از اسم این صفحات می

متفاوت هستند. مثالً امکان ارسال نظر برای هنین صفحاتی وجود ندارد. همچنین پیونهد یها نشهانی ایهن صهفحات بهه صهورت 

ای شود. پس این خود شما هستید که باید با قرار دادن پیونهد صهفحۀ جداگانههخودکار در جایی از وبالگ شما نمایش داده نمی

از وجود این صفحه آگاه شده و روی پیوند آن کلیهک کهرده و وارد صهفحۀ مهذکور که ساختید، کاری کنید که بازدید کنندگان 

ترین کارهها بهرای در غیر این صورت صفحات جداگانه مخفی هستند و کسی از آنها اطالعی نخواهد داشت. یکی از راحت شوند.

توانیهد از طریهق گ است. یا حتهی میهای وبالمعرفی پیوند صفحه، قرار دادن نشانی صفحه به صورت پیوند شده در متن نوشته

 پیوندهای روزانه، نشانی صفحۀ جداگانه را در نوار کناری وبالگ خود قرار دهید.

ای همانند تصهویر زیهر بهرای شهما بهاز از نوار کناری مدیریت وبالگ کلیک کنید تا صفحه صفحعت اداگعسهپس روی پیوند 

 گردد:

 

توانیهد ببینیهد. عنهوان صهفحات، آدرس صهفحات و ردیهد را در بهاالی صهفحه میهایی که تا به االن ایجهاد کفهرست صفحه

های ویرایشی و حذف هر صفحه از جمله اجزایی است که این جهدول دارد. بها کلیهک روی عنهوان ههر کهدام از همچنین دکمه

یهد ببینیهد کهه ظهاهر آن توانهای جداگانه، همان صفحه در یک سربرگ دیگر از مرورگر برای شما باز خواههد شهد و میصفحه

 صفحه به هه صورتی است.
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های جداگانهه وجود داشت، اینجا هم برای صهفحه های پیشیننوشتههای ویرایش نوشته که در صفحۀ اگر یادتان باشد دکمه

مهز ای که ساختید باید روی دکمۀ قلم و کاغذ، و برای حذف صفحه روی عالمت ضربدر قروجود دارد. یعنی برای ویرایش صفحه

 کلیک کنید.

اما دو تا دکمۀ آبی رنگ در باالی صفحه وجود دارد که هر دوی آنها برای ساخت یک صفحۀ جداگانۀ جدید کاربرد دارند. باید 

توانید یک صفحۀ جداگانۀ جدید ایجاد کنید. روش اول ساخت صفحه در قالهب وبهالگ دانست که شما در بالگفا به دو روش می

نویسید. اما روش دوم ایجاد صفحه با ویرایش کامل کدها است. یعنی اگر این روش را و متن آن را میاست، که شما فقط محتوا 

کنیهد و اگهر فقهط یا ویرایش را وارد نظر  دربه همراه متن موبرای ساخت صفحۀ جداگانه انتخاب کنید، باید کدهای کل صفحه 

العاده ساده خواههد بهود کهه فقهط متنهی کهه در جعبهۀ ای فوقشود، صفحهای که برای شما ساخته میمتن را بنویسید، صفحه

 ویرایشگر نوشتید در صفحۀ جداگانه وجود خواهد داشت.

های بهاالی صهفحه کلیهک توانید روی یکی از دکمهپس بسته به خواست خودتان، برای ساخت یک صفحۀ جداگانۀ جدید می

تصهویر  ویرایش متن و یا متن به همراه کدهای صفحۀ جداگانه باشید.شود قادر به تان باز میکنید تا در صفحۀ دیگری که برای

 دهد.زیر ساخت صفحۀ جداگانه را در قالب خود وبالگ نشان می

 

های مربوطه وارد کنید. در انتخهاب عنهوان نکهاتی کهه در انتخهاب عنهوان عنوان صفحه و همچنین آدرس صفحه را در جعبه

اینجا قسمت آخر نشانی اینترنتی صفحۀ جداگانهه  اینجا در نظر بگیرید. اما آدرس صفحه در گرفتید را همنوشته باید در نظر می

است. کلمه یا کلماتی را باید به انگلیسی وارد کنید که فاصله بین آنها وجود نداشته باشد. بهتر است از خط تیره استفاده کنیهد. 

 اگر عکس باال را ببینید، همه هیز روشن است.
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تن خود را درون جعبۀ ویرایشگر متن وارد کنید و به مانند نوشته، با استفاده از ابزارهای ویرایش مهتن، آن را پس از آن هم م

تر به نظر رسد و خواننده ترغیب گردد کهه بندی نمایید. این کار باعث خواهد شد که نوشتۀ شما در صفحۀ جداگانه شکیلسبک

کلیک کرده تا صفحه فوراً برای وبالگ شهما سهاخته  صفحه و بازسازی وبالگثبت اطالعات تا آخر صفحه را بخواند. سپس روی 

 شود.

ماند این است که شما باید آدرس کامل صفحه را که قسمت آخر آن را خود شما تعیین کرده بودید را برداشته ای که مینکته

د کنندگان وبالگ از وجود آن صفحه آگاه شهده، آن را در نوار کناری وبالگ خود قرار دهید. تا بازدی پیوندهای روزانهو از بخش 

ای که ساختید، در ههیچ کجهای اگر این کار را نکنید، پیوند صفحۀ جداگانه روی پیوند کلیک کنند و وارد صفحۀ جداگانه شوند.

ه نمهایش وبالگ به نمایش در نخواهد آمد  این ایرادی است که امیدواریم در آیندۀ نزدیک از سوی بالگفها حهل گهردد. ههرا که

 نویسی وجود داشته باشد.صفحات جداگانه باید به صورت درونی درون خود سامانۀ وبالگ

کلیک  صفحعت اداگعسهاما برای ساخت یک صفحۀ جدید به همراه ویرایش کامل کدها، باید روی دکمۀ آبی رنگ در صفحۀ 

 کرده تا صفحۀ زیر باز گردد:

 

صهفحه  CSSو  HTMLدهای قالب وبالگ است. هرا که شما باید تمامی کدهای این صفحه تقریباً شبیه به صفحۀ ویرایش ک

بینید. کافی است آن را اصالح کنید و یها از نهو را وارد کنید. البته شما کدهای قالب خود را از اول درون جعبۀ ویرایشگر کد می

کنهد کهه شهما یهک مزیت را ایجهاد می همۀ کدها را به همراه محتوای صفحه بازنویسی کنید. ساخت صفحه به این صورت این

صفحۀ جداگانه داشته باشید که از نظر ظاهری کامالً با ظاهر صفحات دیگر وبالگ شهما متفهاوت باشهد. البتهه بها داشهتن علهم 

 ویرایش کدهای صفحات وب.
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توانید بسته به نوع عنوان صفحه و آدرس صفحه به مانند حالت اول ایجاد صفحۀ جداگانه قابل تعیین شدن هستند و شما می

ثبت اطالعات صفحه و بازسازی وبالگ ای که قصد ساختنش را دارید، آنها را تعیین نمایید. در نهایت روی دکمۀ صفحۀ جداگانه

در نوار کناری وبالگ خود قرار  پیوندهای روزانهکلیک کرده تا صفحه در وبالگ شما منتشر شود. پیوند آن را هم باید از قسمت 

 .خواهید شد آشنادهید. در فصل بعدی به صورت کامل با نحوۀ کار کردن با بخش پیوندهای وبالگ 

توانید کنید، می. شما حتی اگر محصول یا خدماتی را عرضه میاین بود از فصل صفحات جداگانه که کاربرد آن را هم دانستیم

 برای آن یک صفحۀ جداگانه همراه با توضیحات کامل بسازید و خدمات و محصوالت خود را به دیگران معرفی نمایید.
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 پیزسدهعی الگنو: 11فصل 
 

هستند. از پیوند با عناوینی مثهل لینهک ههم جا شدن در بین صفحات مختلف وب هایی برای جابهپیوند هیست؟ پیوند دکمه

شود. اما از آنجایی که برای عبارت لینک معادل زیبایی مثل پیوند وجود دارد، صالح نیست که از کلمهۀ بیگانهه اسهتفاده یاد می

ت. معمهوالً آید که نشان دهندۀ پیوند بودن آن عبارت اسهگر را روی یک پیوند ببرید، به شکل یک دست در میکنیم. اگر اشاره

ای کهه مهد نظهر توان به صورت پیوند درآورد تا با کلیک کردن روی آن، مخاطب بهه صهفحهها، تصاویر و ... را میکلمات، عکس

 ماست منتقل گردد.

توانید از قسمتی با همین های خود هستید، میدر وبالگ بالگفا هم، عالوه بر اینکه شما قادر به گذاشتن پیوند در متن نوشته

هایی به صورت یکجا معموالً در نوار کناری وبهالگ در معهرر دیهد بازدیهد م در بخش مدیریت وبالگ، پیوندهایی را در جعبهنا

ا پیونهدهای ود را به دیگران معرفی کنید، هم بتوانید منابع اینترنتی مرتبط با وبالگ ختان قرار دهید. با این کار هم میکنندگان

 را افزایش دهید. مرتبط و به جا بازدید وبالگ

 پیزسدهعی  الشاسه
 

وجود دارد که با کلیک روی پیوند آن از نوار کناری مدیریت وبهالگ،  پیزسدهعی  الشاسهای در بخش مدیریت با عنوان صفحه

قادر به رفتن به این صفحه هستید. پیوندهای روزانه همانطور که از اسمش پیداسهت، پیونهدهایی بهه صهفحاتی از سرتاسهر وب 

کنیهد و در نهوار توانند برای مخاطبان وبالگ شما مفید باشهند. شهما هنهین پیونهدهایی را آمهاده میکه به نظر شما می هستند

دهید تا بازدید کنندگان با کلیک روی آن به صفحۀ مقصد منتقل شده و اقدام به خواندن آن صهفحه کناری وبالگ خود قرار می

 کنند و به اطالعات خودشان اضافه نمایند.

 

توانهد باشهد برای درج یک پیوند روزانۀ جدید، کافی است عنوان پیوند را در جعبۀ عنوان وارد کنید. این عنوان هر عبارتی می

که نشان دهندۀ محتوای صفحۀ مقصد باشد. سپس نشانیِ اینترنتیِ صهفحۀ مقصهد را در جعبهۀ آدرس پیونهد وارد نماییهد. ایهن 

توانیهد ایهن خواهید توضیحات بیشتری را راجع بهه صهفحۀ مقصهد ارائهه دهیهد، میاگر می باشد. //:httpنشانی باید همراه با 
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کلیک نمایید. پیوند شما به سامانه افزوده خواهد    ج پیزسدتوضیحات را هم در جعبۀ توضیحات وارد نمایید و دست آخر روی 

شد و به فهرست پیوندهای روزانۀ شما در پایین همین صفحه از بخش مدیریت وبالگ بالگفا، افزوده خواهد شد. در تصهویر بهاال 

صفحۀ پیوندهای  را در پیوندهای روزانه اضافه کردم که در زیر آمزش  الگنو سز د بینید که من یک پیوند با عنوان شما می

توان مشخصات پیوند را ویرایش کرد. یا بها کلیهک روی دکمهۀ حهذف روزانه قابل نمایش است. با کلیک روی دکمۀ ویرایش می

 توان پیوند را برای همیشه از وبالگ حذف کرد.می

عداد آنها را شهما در قسهمت شوند. تای با همین نام در نواری کناری وبالگ نمایش داده میپیوندهای وبالگ معموالً در جعبه

راجع به آن توضیحات کامل را ارائه کردم. معموالً بقیۀ پیوندهای روزانه بهه غیهر  6تنظیمات کلی وبالگ تعیین کردید. در فصل 

شهوند کهه شهما و شود، درون یک صفحۀ دیگر جمهع آوری میاز آنهایی که در نوار کناری تمامی صفحات وبالگ نشان داده می

توانید این صفحه را باز کنید. منظور این اسهت کهه ندگان وبالگ شما با کلیک روی پیوند انتهای پیوندهای روزانه، میبازدید کن

کنید در نوار کناری وبهالگ قابهل نمهایش نیسهت. بهرخالف پیونهدهای تمامی پیوندهای روزانه که شما به وبالگ خود اضافه می

 کنیم، در نواری کناری وبالگ نمایش داده شوند.ی که به وبالگ اضافه میتوان کاری کرد که تمامی پیوندهایوبالگ می

 

 پیزسدهعی الگنو
 

اسهت کهه کهاربردی دقیقهاً شهبیه بهه  پیزسدهعی الگونوبخش دیگری از مدیریت وبالگ بالگفا که مرتبط با پیوندها است، 

کنید؛ نه رای درج پیوند یک سایت یا وبالگ استفاده میپیوندهای روزانه دارد. با این تفاوت که شما از پیوندهای وبالگ معموالً ب

صفحۀ داخلی از آن. به هر حال این خواست شماست که برای قرار دادن یک پیوند از کدام روش استفاده کنید. پس بهه صهفحۀ 

 رویم تا با جزئیات اجزاء این صفحه آشنا شویم:پیوندهای وبالگ می

 

ای وبالگ اندکی بها پیونهدهای روزانهه تفهاوت دارد. شهما در ایهن صهفحه جهدولی را طریقۀ گذاشتن پیوند در قسمت پیونده

دهد و ستون دوم نشانی اینترنتهی صهفحۀ مقصهدِ آن بینید که دارای دو ستون است. ستون اول عنوان هر پیوند را نشان میمی

در آخرین خطی که در این جدول به صورت دهد. حال اگر خواسته باشیم یک پیوند جدید اضافه کنیم، باید پیوند را نمایش می

 را وارد نمایید. //:httpخالی وجود دارد، در ستون اول عنوان پیوند و در ستون دوم نشانی پیوند همراه با 
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در باالی صفحه کلیهک  درج خط جدید زیر خط جاریاگر خط خالی برای درج یک پیوند جدید وجود ندارد، باید روی دکمۀ 

کنید تا یک خط جدید ایجاد شود تا شما بتوانید پیوند جدید را وارد کنید. پیوندهای قبلی هم اگر نیاز به ویرایش داشته باشند، 

 کلیک کنید تا تغییرات ذخیره گردند. ثبت اطالعات پیوندهاشان کنید. در نهایت باید روی دکمۀ توانید ویرایشمی

ها را درون یک جعبه در نوار کناری وبالگ با ها یا وبالگای از پیوندهای سایتتوانید یک دستهکه شما می بدین ترتیب است

تان است. عنوان این جعبه در وبالگ، ممکن است عنوان پیوندهای وبالگ قرار دهید که پیشنهاد شما به بازدید کنندگان وبالگ

توانیهد بهه صهفحۀ اصهلی وبهالگ خهود را به پیوندهای وبالگ اضافه کردید، میبسته به قالب فرق کند. اگر همین االن پیوندی 

 مراجعه کنید، تا تغییرات را ببینید.

کند، در دنیای وبالگ نویسی منسوخ شده است. در حهال حاضهر پیوندهای وبالگ به این طریقی که بالگفا از آن پشتیبان می

دهند؛ به این دلیل که اوالً بدین روش شما فقط یک پیوند به سایت یها می نویسان وبالگ روی پیوندهای داخل متن مانوروبالگ

الی متن، اگر پیوند مرتبط با محتوای صفحه هثانی به دلیل وجود پیوند در البدید، نه در تمام صفحات وبالگ. دروبالگ مقصد دا

کنیم شهما یهک مطلهب در افزود. فرر می آید و به رتبۀ وبالگ و صفحات آن خواهدباشد موتور جستجو از این کار خوشش می

دهیهد. پیوند می Bloging.irهای کنید. در قسمتی از متن خود به یکی از نوشتهمورد وبالگ نویسی در وبالگ خود منتشر می

ای که منتشر کردید مرتبط با وبالگ و وبالگ نویسی است و سایتی هم که پیونهد دادیهد راجهع بهه همهین از آنجایی که نوشته

توانید انجام دهید. این کار را با هر موضوعی می وضوع است، این رابطه باعث افزایش رتبۀ صفحۀ نوشتۀ وبالگ شما خواهد شد.م

 پیوندهای مرتبط و با کیفیت باال به کیفیت وبالگ شما هم خواهند افزود.

گ گذشته. شما با تبادل پیوند فقهط بهه پس با این تعاریف به شما خواهم گفت که دورۀ تبادل لینک برای افزایش بازدید وبال

. باشهیدزنید. برای افزایش بازدید وبالگ فقط باید به فکر تولید محتوای غنی البته با پشتوانۀ علمی مناسب وبالگ خود ضربه می

 گیرد.تان قرار ها در حوزۀ تخصصیاین اطمینان را به شما خواهم داد که در عرر کمتر زمانی، وبالگ شما در صدر وبالگ
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 : الگنو گراله 12فصل 
 

وبالگی متفاوت داشهته باشهید، شود. در وبالگ نویسی هم اگر بخواهید ی میگروهی کار کردن در هر کاری باعث بهبود کارآی

اندازی کنید. ساخت وبالگ گروهی در بالگفا به مانند ساخت یک وبهالگ فهردی اسهت. بها ایهن توانید یک وبالگ گروهی راهمی

توانیم تعدادی نویسنده برای وبالگ تعریف کنیم تا آنها ههم بتواننهد در که پس از وارد شدن به حساب مدیریت خود، میتفاوت 

هر نویسنده برای خهود دارای نهام کهاربری و رمهز  های مختلف وبالگ مشارکت داشته باشند.انتشار نوشته و حتی تنظیم بخش

 به خود، قادر به انجام کارهایی است که به گردن او محول شده است. مختصِّ که پس از ورود به بخش مدیریتِ ،است جدا عبور

فقط امکان انتشار نوشهته را بدهیهد.  Aliتوانید برای کاربر ها هستید. یعنی میدسترسیشما برای هر نویسنده قادر به تعیین 

ثل خود شما؛ یهک مهدیر کامهل. پهس بایهد های مدیریت وبالگ را بدهید. درست ماما به یک کاربر دیگر دسترسی تمام قسمت

نسبت به اشخاص ناشناس هنین کاری را ههیچ وقهت انجهام دهیهد. مگهر  هاییید که در تعیین هنین دسترسیدقت داشته باش

شناسید. اگر وبالگی با بازدید باال داشته باشید، اگر فرد مهورد نظهر مهورد اعتمهاد شهما نباشهد، اینکه فرد مورد نظر را کامالً می

 تواند کل وبالگ را به نام خودش مصادره کند و حرف شما به جایی نخواهد رسید می
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ایهن صهفحه دارای دو بخهش  توانید مشاهده کنیهد.رویم که تصویر آن را در باال میمی سز دندگعن الگنوخوب، به صفحۀ 

گیرد. اما قسمت دوم فهرستی از نویسندگانی است که برای ایجاد یک نویسندۀ جدید مورد استفاده قرار میاست؛ بخش اول که 

کنیم که با ایهن کهار یهک وبهالگ گروههی تا به حال به وبالگ خود اضافه کردید. کار را با ساخت یک نویسندۀ جدید شروع می

 خواهیم داشت. 

رای ساخت یک حساب کاربری برای نویسندۀ جدید، کافی است مشخصات نویسندۀ جدیهد را وارد کنهیم. مشخصهات کهامالً ب

 کنم. اما برخی نکات جانبی آنها را به ترتیب برای شما ذکر میواضح است. 

 :دارد. البتهه ایهن نهام دقیقاً مثل نام کاربری خود شما برای ورود به قسمت مدیریت وبهالگ بالگفها کهاربرد  سعم کع گری

و همچنین نام کاربری اصلی وبالگ است. یعنی در مورد وبالگ مورد آموزش در این کتاب،  @کاربری به همراه عالمت 

 خواهد شد. ali@blogingنام کاربری کاربر جدید 

 :نام نویسنده که کامالً واضح است. سعم سز دنده 

 ه قصد توانید وارد نکنید. اما این ایمیل باید متعلق به فردی باشد کمیاین ایمیل اختیاری است.  :سز دنده ا میل

 .ساخت یک حساب برای او را دارید

 :کردن این کلمه عبهور در صهفحۀ  در این جعبه باید کلمه عبوری تعیین کنید که کاربر بتواند با وارد کلمه عبز  اد د

 ود، وارد قسمت مدیریت مختص خود شود.ور

  همان کلمه عبور را تکرار کنید. :تکرا  کلمه عبز 

 :این گزینه هم اختیاری است. اگر تعداد نویسندگان وبالگ شما باالست و از طرفی فهرست ایهن نویسهندگان را  اع گعه

 تواند ترتیب نمایش نام هر نویسنده را از طریق این گزینه تعیین نمایید.گذارید، میدر نوار کناری وبالگ به نمایش می

  های وبالگ دسترسی داشته باشد.تواند به کدام قسمتکنید که این نویسنده میمشخص می  سترس :حق 

o اگر فقط این گزینه را انتخاب نمایید، نویسهنده فقهط : دسترسی و ویرایش مطالب نوشته شده توسط خود نویسندده

 تواند نوشته با نام خودش در وبالگ منتشر کند و آنها را ویرایش نماید.می

o تواند موضوع هم تعریف اگر این گزینه را انتخاب نمایید، این نویسنده می: یرایش و تعریف موضوعات جدید برای مطالبو

 کنید و موضوعات قبلی را ویرایش نماید.

o تواند پیوندهایی را هم به وبالگ شهما اگر این گزینه را هم فعال کنید، این فرد می: دسترسی به بخش پیوندهای وبالگ

 یا کم کند. اضافه

o با فعال کردن این گزینه این نویسنده به پیوندهای روزانهه ههم دسترسهی خواههد  :دسترسی به بخش پیوندهای روزانه

 داشت.

o تواند قالهب و ظهاهر وبهالگ شهما را با انتخاب این گزینه، نویسنده می :امکان انتخاب قالب جدید یا ویرایش قالب وبالگ

 تغییر دهد.

o  توانهد نظهرات همهۀ با فعهال کهردن ایهن گزینهه، ایهن نویسهنده می :تایید یا حذف نظرات کلیه مطالب -مدیریت نظرات

 های وبالگ را هم مدیریت کنید.نوشته

o با انتخاب این گزینه، پا را کمهی فراتهر گذاشهته و  :امکان دسترسی و ویرایش مطالب دیگر نویسددگان و نظرات بالگ

 یگر نویسندگان از جمله خود شما را ویرایش و یا حذف کند.های دتواند حتی نوشتهنویسنده می
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o دقت داشته باشید اگر ایهن گزینهه (: مدیریت وبالگ )دسترسی به همه بخشها و تعریف کاربران جدید و ویرایش آنها

گ تبهدیل مقرر کردید. این نویسنده به یک مدیر کامل وبال هایی برای ویه تا االن هه دسترسیرا فعال کنید، مهم نیست ک

 دیگری را به وبالگ شما اضافه کند. تواند نویسندگانِخواهد شد و حتی می

کلیک کنید. نویسهندۀ    ج مشخصعتکردید و سپس روی دکمۀ این بود از مشخصاتی که باید برای نویسندۀ جدید تعیین می

رمز عبوری که خود شما برای وی تعیهین کردیهد را بهه او بدهیهد تها او  توانید نام کاربری وجدید ساخته خواهد شد و حاال می

بتواند وارد قسمت مدیریت وبالگ خود شود و کارهایی که برای او تعیین کردید را انجام دهد. مثالً نوشهتۀ جدیهد بنویسهد و یها 

 وبالگ را انجام دهد. از شیتنظیمات بخ

نهها را توانیهد ببینهد و حتهی آها را میدهوجود دارد، فهرست تمامی نویسهن سز دندگعن الگنودر جدولی که در پایین صفحۀ 

ویرایش کنید که برای ویرایش باید روی دکمۀ ویرایش  عالمت کاغذ و قلم( کلیک کنید. با کلیهک روی دکمهۀ حهذف  ضهربدر 

 روبروی نام وی درج شده است.نام کاربری هر نویسنده درون دوکمان  ز وبالگ شما حذف خواهد شد.قرمز( نویسنده ا

های به هر تعداد حساب کاربری که خواسته باشید برای افراد درست کنید، باید مراحل باال را طی کرده و نویسنده بها دسترسهی

بالگ خانوادگی داشته باشید که ههر عضهو خهانواده یهک حسهاب توانید یک ومشخص برای افراد ایجاد کنید. به عنوان مثال می

 های خود را با نام خود در وبالگ ایجاد کنید.های مجزا داشته باشد و بتوانید خاطرات و نوشتهکاربری با دسترسی

د. به طوری کهه شوها ایجاد میهایی هم برای همان نویسندهدقت داشته باشید که با ساخت یک یا هند نویسندۀ جدید، بایگانی

تواننهد ببیننهد. بهه ایهن نهوع نمهایش های همهان نویسهنده را میخوانندگان وبالگ با کلیک کردن روی نام هر نویسنده، نوشته

 شود.های وبالگ گفته میهای وبالگ بایگانی نویسندهنوشته

که طبیعتاً بازدیهد بهه مراتهب بیشهتری شود توانید یک وبالگ داشته باشید که به صورت گروهی اداره میاین گونه است که می

 های قبلی به آن اشاره شد را در نظر بگیرد.خواهید گرفت. البته به شرطی که برخی از اصول نوشتن مطلب که در فصل
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 : پرالفع ل الگنو13فصل 
 

 سمع وهیها بهتهر از آن بهه  شنعسنعمهگیرد. به فارسی به ای است که اطالعات شخصی یک فرد در آن قرار میپرویافل صفحه

تواند باشد. برای کاربران وبالگ جذاب است که بدانند هه این صفحه برای خوانندگان وبالگ بسیار جذاب میترجمه شده است. 

خواننهد از های شهما را میرا منتشر کرده است. پس اگر دوست دارید کسهانی کهه نوشهته هاکسی با هه خصوصیاتی این نوشته

 توانید تنظیمات نمایه را انجام دهید.هم آگاه شوند، میخصوصیات شما 

صفحۀ پروفایل بالگفا دقیقاً مثل یک فرم است که شما باید اطالعات شخصیِ خود را درون آن پر کنید. البته پر کردن تمامی 

نمایه را فعهال کنیهد. بهه  توانید فقط انهایی را پر کنید که دوست دارید. هیچ اصراری نیست که حتیآنها الزامی نیست. شما می

پروفاین  "ای که مشاهده خواهید کرد، نمایه غیرفعال است. اگر به صفحۀ پروفایل در بالگفا بروید، اولین گزینهفرر صورت پیش

است که غیرفعال است. بدین ترتیب تا زمانی که این گزینه را فعال نکنیهد،  "فعال باشد و برای بازدیدکدددگان نمایش داده شود

 صفحۀ نمایۀ وبالگ شما غیرفعال خواهد بود.

 

را در انتهای نشانی وبالگ اضافه کنیهد،  profile/تان هیست؟ اگر عبارت شاید از خودتان بپرسید نشانی صفحۀ نمایۀ وبالگ

 به صفحۀ نمایه خواهید رسید که اگر تا االن نمایه را فعال نکرده باشید، با صفحۀ زیر مواجه خواهید شد:
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های خواهید صفحۀ نمایۀ وبالگِ شما فعال باشد، باید گزینۀ اول را فعال کنیهد و مبهادرت بهه پُهر کهردن قسهمتپس اگر می

های این صفحه خود توضیحی است و نیازی به توضیح بنده ندارد. موارد مثهل نهام و نهام خهانوادگی، . تمامی گزینهدلخواه کنید

توانیهد نهام اصهلی آیند و شهما میجزء اطالعات عمومی هر کس به حساب میتاریخ تولد، جنسیت، تاهل و مواردی این هنینی 

 کار استفاده کنید. خود را وارد کنید و یا از یک نام مستعار برای این

 

در وارد کردن این اطالعات دقت کافی را داشته باشید. از آنجایی که اینترنت یک محیط عمومی است و هر کس با هر  تزاه:

ای از موارد امکان سهوء اسهتفاده از اطالعهات موجهود در کند، در پارهنوع شخصیتی مبادرت به فعالیت در این شبکۀ جهانی می

خواهد داشت. حتی اگر شما یک بار این صفحه را پُر و منتشر کنید و دوباره نمایه را غیرفعال کنیهد، اطالعهات  نمایۀ شما وجود

 شما به طرقی قابل بازیابی هستند  پس با در نظر گرفتن این موازین اقدام به پر کردن این صفحه کنید.
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د به این موضوع دقت کافی را داشته باشهید کهه ایهن خهود بلکه در هر نوع سایت شبکه اجتماعی دیگر، بای نه تنها در بالگفا،

شما هستید که امنیت اطالعات خود را تامین کنید. اگر روزی شخصی بتواند از اطالعات شما سهوء اسهتفاده کنهد، مسهئول آن 

شماره تلفهن شهما  به عنوان یک مثال ساده، اگر خود شما هستید که این اطالعات را به صورت عامیانه روی اینترنت قرار دادید.

تواند مزاحم همیشگی شما شده و حتی نیمهه شهب ههم دسهت از سهر شهما بهر نهدارد  دست شخص دیگری بیافتد، حداقل می

 مشکلی که برای خود بنده پیش آمده بود.

 از آن وبهالگ نهویس و مخاطبهان آن مفیهد باشهد، اسهتفادۀ نادرسهتتواند برای یک ه هر حال صفحۀ نمایه همانطور که میب

کنیهد بهرای هایی از صفحۀ نمایه را پر کنید که فکهر میتوانید تنها گزینهتواند سبب مشکالت شود. با علم به این موضوع میمی

 ما مشکلی ایجاد نخواهند کرد و حریم خصوصی شما را دهار مشکل نخواهند کرد.ش
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 گندیامو
 

این کتاب را بهه اتمهام رسهاندید، شهما یهک وبهالگ نهویس بها  ندر پایان این کتاب باید اعالم کنم، در حال حاضر اگر خواند

ای، به دلیل اینکه خیلی از نکات را حین کار خواهیهد اطالعات کافی برای شروع کار خود هستید. نگفتم یک وبالگ نویس حرفه

یل اینکهه م. اما به دلهای خودم به شما را داشتهایی از این کتاب من سعی در انتقال تجربهآموخت. حتی ممکن است در قسمت

شاید نیاز باشهد متوجه نشده باشید. پس با ذکر این نکته، باید گفت  یدیر موضوع نیستید، هیز زیاگشما به طور عملی هنوز در

تان گذشت، بهتر است دوباره به سراغ این کتاب آمده و مجدد آن را مطالعه نمایید. پس از اینکه هند ماه از ساخت اولین وبالگ

یک نگاه سطحی به آن بیاندازید. تا شاید نکات جا مانده را دوباره مهرور کنیهد و از آنهها در سهاخت یهک وبهالگ خهوب  یا حتی

 استفاده نمایید.

شهود. درسهت اسهت کهه هایش است کهه سرشهناس میکه، یک وبالگ خوب در درجۀ اول همیشه با نوشتهو نکتۀ دیگر این 

توانند جهای محتهوا ل دیگر هم در موفقیت یک وبالگ موثر هستند. اما هیچ کدام نمیظاهر، قالب، نشانی، تعداد صفحات و عوام

های منتشر شده در وبالگ را بگیرند. روی انتشار محتوای خوب زمان بگذارید، تا نتیجۀ مناسبی را بگیرید. محتهوا از دو یا نوشته

 دهد و دیگری سبک و سیاق نوشتاری است.می منظر باید مورد توجه قرار گیرد؛ یکی مضمونی است که به مخاطب تحویل

مفیدی به او تحویل دهد. از نظهر سهبک و سهیاق  گیرد، هیزاز نظر مضمون باید نوشتۀ شما در قبال زمانی که از خواننده می

علمهی های دارای مضهامین نوشتاری هم باید به عالئم و دستورات نگارشی متن خود توجه زیادی داشته باشید. هه بسیار مقالهه

شود. شما بسیار خوب، اما فاقد عالئم نگارشی درست  درست نوشتن خود مهارت و هنری است که باعث جذب بهتر مخاطب می

همین کتاب را ببینید. در نوشتن تک تک بندهای آن سعی شده تمامی عالئم نگارشی و دستور زبانی رعایهت گهردد. تها شهمای 

گذارید و هم درک بهتری از موضوعاتی که در آن ابهراز شهده اسهت داشهته باشهید. خواننده هم زمان کمتری برای خواندن آن ب

کنم کهه در ایهن مطمئنم که با این حرف کامالً موافقید. البته ادعا نمهیشده است.  گذاشتههرهند زمان زیادی برای نگارش آن 

 کاستی خواهد شد. کتاب مشکالت نگارشی اصالً وجود ندارد. خطای انسانی باعث به وجود آمدن هر نوع

های خود مسئولیم. زبان فارسی که با این کیفیت به انگاریهای نیاکانمان، در قبال سهلو به عنوان نکتۀ آخر ما وارثان داشته

ما رسیده، امروز با هجوم علوم بیگانه دستخوش تغییرات بنیادی و زیادی شده است. از جملهۀ ایهن تغییهرات اسهتفادۀ وسهیع از 

کنیم. مهان وارد مهیهای فارسی است. ما با این کار صدمات جبهران ناپهذیری را بهه زبهان مادریالتین در کنار کلمهاصطالحات 

جا از عبارات انگلیسی توسط برخی افراد هیست؟ خود فروختگی؟  با کالس نشان دادن خود؟   به این دانم دلیل استفادۀ بینمی

یخ این سرزمین و آباء و اجدادمان مطالعه و تفکر داشته باشهند. ببیننهد کهه مها ههه کنم که اندکی در تارگونه افراد سفارش می

های زیبای فارسی به جای عبارات توانیم از معادلهای خودمان به کجا رسیدیم  در این مورد حداقل میانگاریداشتیم و با سهل

 انگلیسی استفاده کنیم؛ هرا به جای کامنت نگوییم نظر یا دیدگاه؟ 

 دوارم همیشه شاد و خوش و خرم باشید ...امی

  94پاییز    |      jamall.ir    جمال روح بخش

http://jamall.ir/
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