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 روش اضافه کردن 
امكانات جانبی به وبالگ

ب��رای اضافه ک��ردن این ابزار ب��ه وبالگتان باید 
ابتدا وارد بخش »مدیریت وبالگ« ش��وید. س��پس »به 

قس��مت تنظیمات و دیگر امکانات« بروید و بخش »کدهای 
اختصاصی کاربر« را انتخ��اب کنید. از اضافه کردن این کدها 
به ابت��دا یا انتهای کد قالب وب��الگ بپرهیزید؛ چون این کار 
می تواند موجب در هم ریختن قالب وبالگتان ش��ود و نیز 

سرعت نمایش صفحة آن را کاهش دهد.
این ابزارها بس��یار متنوع اند و ما در ادامه به 

تعدادی از آن ها اشاره می کنیم.

وبالگ ها  دنی��ای  به  اگر 
عالقه من��د باش��ید و به آن ها س��ر زده 

باشید، حتمًا متوجه شده اید که برخی وبالگ ها 
امکاناتی دارند که آن ها را از بقیه متمایز می کند. این 

امکانات، عالوه بر زیباتر کردن وبالگ موجب افزایش 
توانمن��دی آن هم می ش��ود. س��ایت ها و وبالگ های 
متعددی کدهای مربوط ب��ه این امکانات را رایگان 

در اختی��ار ش��ما ق��رار می دهن��د. از جملة این 
س��ایت ها می توان به سایت »روزگذر«1 

اشاره کرد.

 ابزار خوشامدگویی 
به بازدیدکنندگان وبالگ

»ممن��ون از اینک��ه به وبالگ من س��ر 
زدی« جمله ای اس��ت ک��ه در برخی وبالگ ها 
به عن��وان خوش��امدگویی ب��ه بازدیدکننده گفته 
می ش��ود. درواقع، ابزار خوشامدگویی می تواند 

در ابتدای ورود نام شما را بپرسد و سپس 
به شما خوشامد بگوید.
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 از ک��م ب��ودن تعداد نظرات نگران نباش��ید. تعداد کم��ی از افرادی که به وبالگ ها مراجعه می کنند ، نظرش��ان را در مورد صفحه های��ی که می بینند، بیان 
می کنند. البته عده ای هم اساس��اً از چنین قابلیت و کارایی ویژه ای آگاهی ندارند. پس نگران این موضوع نباش��ید و اگر تعداد نظرات وبالگ ش��ما پایین 
اس��ت، لزوماً نش��انگرخوب نبودن مطالب شما نیست و کامالً طبیعی است. اگر هم می بینید بعضی وبالگ ها تعداد نظرهایشان باالست، این هم لزوماً به دلیل 

خوب بودن مطالبشان نیست.



 ابزار نمایش 
تقویم شمسی

در ای��ن اب��زار روز، ماه، س��ال و نیز 
س��اعت و دقیقه به صورت برخط )آنالین( 
و مانند آنچ��ه در تصوی��ر می بینید، به 

داده  نمای��ش  ش��ما  خوانن��دگان 
می شود.

 ابزار کد
تغییر ماوس

در برخی وبالگ ها به جای نشانگر 
م��اوس، تصویره��ای زیبای��ی دی��ده 
می شوند. چند نمونه از این تصویرها 

را در روبه رو مالحظه می کنید.

 ابزار روزشمار تا 
تحویل سال

این ابزار روزها، دقیقه ها و ثانیه های 
باقی مانده تا تحویل سال 1393 را نمایش 
می دهد. پس از تحویل س��ال هم سال 

نو را به بازدیدکنندگان وبالگ شما 
تبریک می گوید.

 ابزار زیباسازی 
صفحة وبالگ

وارد برخ��ی وبالگ ها که می ش��وید، 
روی صفحه، تصویرهای انیمیش��نی زیبایی 
می بینی��د که نمونة  آن ها در تصویر 6 آمده 

اس��ت. برای داش��تن چنی��ن وبالگی 
نیازمند دریاف��ت کد مخصوص 

هستید.

 پی نوشت
1. www.roozgozar.com

 ابزار آمارگیری
بس��یاری از نویس��ندگان وبالگ ها مایل اند 

بدانن��د در ط��ول روز چند بازدیدکننده داش��ته اند. ابزار 
آمارگی��ری کمک می کند که تع��داد بازدیدهای وبالگ خود 

را در طول روز و هفته بدانید. برخی امکانات ش��مارندة آمارگیری 
به قرار زیرند:

 امکان نمایش بازدید امروز
 امکان نمایش بازدید دیروز

 امکان نمایش بازدید هفتة گذشته 
 امکان نمایش تقریبی بازدید فردا

 امکان نمایش کاهش بازدید نسبت به روز قبل
 امکان نمایش بازدید کل
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 یکی از راه های افزایش نظرات وبالگتان، دعوت از کسانی است که می دانید به نوشته های شما یا موضوعات وبالگتان عالقه دارند. در این قبیل موارد، 
با رفتن و نظر گذاشتن در وبالگ هایی که آن ها را می شناسیم، مدیران آن ها را برای خواندن و مطالعۀ مطالبمان دعوت می کنیم. 

برخی ها به دلیل شأن و رتبه ای که برای خود قائل هستند، از گذاشتن نظر عمومی در وبالگ های دیگران خودداری می کنند. اگر این گونه عمل کنید، مطمئن 
باشید دیگران هم جدی ترین حرف هایشان را صرفاً به شکل خصوصی با شما در میان خواهند گذاشت و این البته اصالً خوب نیست.


