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 اشاره
وبالگ ها گونه اي از ارتباطات اینترنتي هستند که به سهولت و با حداقل امكانات راه اندازي مي شوند. براي راه اندازي یك وبالگ  
کافي است که به یكي از سایت هاي سرویس دهندة وبالگ نویسي فارسي، مانند پرشین بالگ1، بالگفا2، میهن بالگ3، بالگ اسكاي4، 
پارس�ي بالگ5 و آفتاب الگ6 مراجعه و ثبت نام کنید. فرم و مراحل ثبت نام در این س�ایت ها تقریباً مش�ابه یكدیگر اس�ت. در این 

بودن آن است. نوشتار ثبت نام در سایت بالگفا معرفي مي شود. دلیل انتخاب این سایت، سادگي استفاده و پرطرف دار 

 ویژگي هاي وبالگ
وبالگ ها خصوصیات منحصربه فردي دارند که آن ها را از وب س��ایت ها متمایز مي کند. از ویژگي هاي عمدة آن ها مي توان به این موارد اش��اره کرد: 
ایجاد بدون هزینه، س��هولت در اس��تفاده، دسترس��ي آزادانه به هر وبالگ فارغ از محدودیت زماني و مکاني، امکان دسترسي به دیگر سایت ها و مطالب 
مرتب��ط از طری��ق پیوند7 و ابرپیوند8، امکان تعامل با خواننده و گرفتن بازخورد از طریق بخش نظر دهید9، به روز بودن یادداش��ت ها و ترتیب قرار گرفتن 
آن ها به صورت معکوس از آخرین نوش��ته به اولین نوش��ته، سهولت ویرایش و بازبیني وبالگ، برخورداري از آرشیو و در نتیجه امکان دسترسي مجدد به 

مطالب نگهداري شده در آرشیو، سرعت در انتقال اطالعات، و ایجاد فرصت آشنایي با کارشناسان، متخصصان و نظریه پردازان گمنام.

 مراحل ساخت وبالگ در بالگفا
براي راه اندازي وبالگ ابتدا نش��اني »www.blogfa.com« را وارد 
کنید و کلی��د را بزنید. در باالي صفحه اي که باز مي ش��ود، بخش هاي 

متفاوتي وجود دارد. شما بخش ثبت وبالگ جدید را انتخاب کنید.

پس از ورود به این بخش فرمي را که در تصویر زیر مي بینید، پر کنید.

»نام کاربري« همان نش��اني وبالگ است که همگان براي ورود به 
صفحة ش��ما باید آن را وارد کنند. این نش��اني غیرقابل تغییر است. 
»کلمة عبور« رمزي است که تنها شما باید از آن اطالع داشته باشید 
تا بتوانید وبالگتان را مدیریت کنید. وبالگ شما مي تواند نامي داشته 
باش��د که در »عنوان وبالگ« نگاش��ته مي ش��ود. این نام در ابتداي 
صفحة وبالگتان قرار مي گیرد. در بخش »نام نویس��نده« مي توانید 
نام خود و یا یک نام مس��تعار را بنویس��ید. در بخش »شرح وبالگ« 
مي توانید توضیحي کوتاه دربارة وبالگتان بدهید؛ مثاًل »این وبالگي 
است مربوط به درس شیمي«. البته نوشتن این بخش الزامي نیست. 
ای��ن توضی��ح در زیر نام وبالگ روي صفحة اصلي ظاهر مي ش��ود. 
»ایمیل خصوصي« نش��اني پس��ت  الکترونیکي شماس��ت که روي 
صفحه دیده نمي ش��ود ولي باید در اختیار بالگف��ا قرار گیرد که اگر 

روزي کلمة عبورتان را فراموش کردید، آن را برایتان ارسال کنند.

ب��ا پر کردن ای��ن موارد و کلیک روي بخش قبول قوانین س��ایت، 
وبالگ شما ساخته مي شود و پیغام »به بالگفا خوش آمدید«، روي 
صفح��ه مي آید. حاال ب��ا کلیک روي گزینة »بازگش��ت به صفحة 
نخس��ت« و یا با ورود به نش��اني www.blogfa.com به صفحة 
نخست باز گردید. در گوشة سمت راست صفحه باید نام کاربري و 
کلمة عبور خود را وارد کنید و به بخش مدیریت وبالگ وارد شوید.
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 همۀ نظرات خوانندگان ش��ما قابل احترام اند. ممکن اس��ت وبالگ ش��ما موافقان و مخالفانی داش��ته باشد. داش��تن مخالف، اصالً معنای بدی ندارد بلکه 
داش��تن مخالف در وبالگ نویس��ی بس��یار عالی است. زیرا نش��ان می دهد شخصی با دقت تمام وبالگ ش��ما را مطالعه کرده اس��ت و اکنون براساس تفکر، 
می خواهد به ش��ما چیزی را ثابت کند؛ چراکه ش��ما او را به فکرکردن واداش��ته اید و یا وبالگ شما در حال پیشرفت است و این موضوع از طرف رقیبانتان 
قابل تحمل نیس��ت و آنان می خواهند ش��ما را دلس��رد کنند. از همۀ این ها که بگذریم، واقعاً ممکن است کسی بر اساس تفکری سطحی با شما مخالفت کند 

که در این صورت، دیگر اصالً جای نگرانی نیست ؛ زیرا همیشه همه جور آدمی پیدا می شود.



در بخش مدیریت وبالگ شما مي توانید متن و عکس بگذارید.

براي ارس��ال یک مطلب کافي اس��ت به قسمت »پس��ت مطلب جدید« وارد شوید 
و مطل��ب دلخواهت��ان را تایپ کنید ی��ا اینکه ب��ا روش »copy - paste« آن را در 
وبالگتان قرار دهید. اگر دکمة ارسال موقت را فشار دهید، مطلب در وبالگتان ذخیره 
مي ش��ود اما دیگران قادر به مش��اهدة آن نیس��تند. اگر دکمة ارس��ال را فشار دهید، 
مطلب براي همگان قابل رؤیت خواهد بود. براي ارسال عکس نیز، باید به راهنمای 
س��رویس دهنده وبالگ خود مراجعه کنید. برخی از آن ها عکس های شما را میزبانی 
می کنن��د و به راحتی می توانید تصاویر را از رایانه خود در آنجا بارگذاری کنید. اما در 
برخی دیگر این امکان وجود ندارد و ش��ما باید روش های جایگزین را که معمواًل در 

بخش راهنمای وبالگ وجود دارد به کار ببرید.

در بخش »مدیریت مطالب قبلي« شما مي توانید مطلبي را که پیش از این 
روي وبالگتان قرار داده اید، ویرایش یا حذف کنید.

نظرات خوانندگان ش��ما مي تواند به طور مس��تقیم روي وبالگ قرار گیرد و 
یا ش��ما قدرت انتخاب و تأیید آن ها را داش��ته باشید. براي مدیریت نظرات 
خوانندگان به بخش »آخرین نظرات خوانندگان« وارد شوید. امکان معرفي 
وبالگ هاي همس��و با وبالگ ش��ما و اتصال به آن ها نیز وجود دارد. کافي 
اس��ت نام وبالگ موردنظر را در بخش »عنوان وبالگ« و نشاني آن را در 

بخش دیگر وارد کرده و روي »ثبت اطالعات پیوند« کلیک کنید.

در بخش »پروفایل مدیر وب��الگ« مي توانید اطالعاتي را در فرمي که در 
تصویر زیر مي بینید، دربارة خود وارد کنید که قابل نمایش براي عموم باشد.

وبالگ ش��ما مي تواند نویس��ندگان متعددي داش��ته باشد. در بخش »نویس��ندگان وبالگ« 
مي توانید نام نویسندة جدید و میزان اختیارات او را در مدیریت وبالگ تعیین کنید.

 پي نوشت
1. www.persianblog.ir
2. www.blogfa.com
3. www.mihanblog.com
4. www.blogsky.com
5. www.parsiblog.com
6. www.aftablog.com
7. link
8. Hiperlink
9. comment

و در نهای��ت، در بخش »تنظیمات و 
دیگر امکانات« شما مي توانید قالب و 
تنظیمات کلي وبالگ را تغییر دهید، 
امکاناتي چون موس��یقي، فال حافظ، 
تقویم و... به وبالگتان اضافه کنید، و 
همچنین کلمة عبورتان را عوض کنید. 
حتي مي توانید کل مطالب وبالگ را از 

فضاي مجازي پاک کنید!

13
92 

دی
م/ 

 ده
ورة

/ د
ة 4

مار
ش

13

 مطالب بحث برانگیز ش��ما بهتر اس��ت توس��ط مخالفان وبالگتان خوانده شود. اگر برای این موضوع می نویس��ید که صرفاً تحسین موافقانتان را برانگیزید، 
باید بگوییم که دارید وقت  خود را تلف می کنید؛ مگر اینکه وبالگ شما، وبالگی برای ارائه خدمات یا یک فروشگاه برای کسب درآمد باشد. ولی چون شما 
وبالگ نویس آموزش��ی هس��تید و به ارائۀ عقاید خود و دیگران در حوزۀ مس��ائل آموزشی می پردازید، داشتن مخالف و شنیدن نظرات مخالفان در وبالگتان 

بیشتر می تواند به موفقیت وبالگ شما کمک کند.


