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 آموزش وبالگ نویسی در بالگفا
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 مقدمه
هـاي   برخـی از ویژگـی  تی کسانی که بـا  دنیاي وبالگ نویسی، دنیاي زیاد پیچیده اي نیست. اما شاید براي تازه واردان، یا ح

آمـوزش جـامع وبـالگ نویسـی در     در هر صورت کتاب پیش روي شما، با نام وبالگ کار نکردند، کمی متحیر کننده باشد. 
 ، نگاشته شده است تا به زبان ساده همۀ جوانب وبالگ نویسی در بالگفا را به شما آموزش دهد.بالگفا

و اصول اولیۀ آن آشنا خواهید شد و یاد خواهیدگرفت که وبالگ ها بـه چـه صـورت    نویسی  مرحله با دنیاي وبالگدر اولین 
 کار می کنند. اگر با کلیات طرز کار وبالگ آشنا شوید، در مراحل بعدي بهتر می توانید با جزئیات وبالگ نویسی آشنا شوید.

بـا   یشد. از ساخت وبالگ در بالگفا و همچنین آشنای در ادامۀ کار، مرحله به مرحله با وبالگ نویسی در بالگفا آشنا خواهید
 کار ادامه خواهد یافت تا اینکه ترفندهاي داشتن یک وبالگ حرفه اي را خدمت شما شرح دهم. ،هاي مختلف قسمت

رسـد را خـدمت شـما آمـوزش دهـم و فـرض را بـر ایـن          سعی کردم کوچکترین نکته اي که به ذهنم می در این کتاب بنده
کنید قسمتی  داند. پس اگر فکر می کسی که در حال خواندن این کتاب است، از دنیاي وبالگ نویسی هیچ چیز نمی گذاشتم که

خواهیـد   از کتاب بروید که می بخشیتوانید مستقیم به  از این کتاب براي شما به دلیل تکراري بودن جذاب نیست، به راحتی می
ویی در زمان شما بسیار مفید است. اما عزیزان مبتدي، حتماً نیـاز اسـت کـه    مباحث همان بخش را بیاموزید. این براي صرفه ج

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

را هـم بـه   جمـال  همچنان که این کتاب یک مرجع کامل براي آموزش وبالگ نویسی در بالگفا است، در کنار آن ویدیوهاي 
اي تبـدیل   وبالگـدهی، بـه یـک وبـالگ نـویس حرفـه      هاي  هاي آموزشی در همۀ سرویس کنم که با دیدن فیلم شما پیشنهاد می

 خواهید شد.

هـاي جدیـد ایـن کتـاب و      ویـرایش امیدوارم که پس از اتمام خواندن این کتاب، احساس نکنید که زمان خود را هدر دادید! 
 در ادامه با مباحث این کتاب همراه باشید.توانید دریافت کنید.  سایت بالگینگ می هاي جدید آتی را هم در کتاب
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 ها مختصري راجع به وبالگ: 1فصل 
 

ها آشنا شوید. یک وبالگ شامل چنـد صـفحۀ اینترنتـی     هاي وبالگ الگ نویسی، بهتر است که با تئوريبراي ورود به دنیاي وب
این صـفحات بـراي متمـایز شـدن بایـد داراي یـک       . شود نویس خواستار آن است پر میاست که معموالً با اطالعاتی که وبالگ 

به عنوان مثال پیدا کنند.  وب نشانی یکتا هم باشند که بازدید کنندگان با استفاده از آن نشانی بتوانند، آن را روي شبکۀ جهانی
میـد ایـن وبـالگ روي سـرویس     تـوان فه  دهـد کـه از آن مـی    یک وبالگ را نشـان مـی   نشانی Bloging.blogfa.comنشانی 
 دهی چیست، در ادامه خدمت شما توضیح خواهم داد. دهی بالگفا ساخته شده است. حاال اینکه سرویس وبالگ وبالگ

و آن را به طور کامل مدیریت توان به وسیلۀ آن یک یا چند وبالگ را ثبت کرد  دهی همان سایتی است که می سرویس وبالگ
یک سرویس وبالگ دهی است که امکان ساخت و مدیریت وبالگ را به هر کسی کـه   Blogfa.comا به نشانی مثالً بالگف کرد.

 دهد. به اینترنت دسترسی دارد می

هـاي   کند اول خود باید داراي یک دامنۀ اختصاصی باشد. دامنه همـان نشـانی   یک سرویس وبالگ دهی به این صورت کار می
) Serverاست. حال با توجه به نرم افزاري کـه روي رایانـۀ کـارگزار (    irکه یک دامنۀ ملی  bloging.irاینترنتی هستند. مثل 

شوند و با چند کلیک ساده درخواست ثبـت   سامانۀ وبالگ دهی نصب شده است، کاربران معموالً به صفحۀ اصلی سامانه وارد می
ه و در نهایت با اختصاص یک زیردامنـه از دامنـۀ اصـلی    دهند. تمامی این کارها به صورت خودکار انجام شد وبالگ رایگان را می

توانیـد   دهد. از همان لحظه به بعد، کاربر مـی  هاي وبالگ را به کاربر می ها و شاید هم فایل سایت، یک فضا براي بارگذاري نوشته
 وارد قسمت مدیریت وبالگ خود شده و وبالگ را مدیریت کنید.

توانند وارد آن شوند که رمز عبور آن را دارند. پس ایـن بخـش بـراي     کسانی می بخش مدیریت وبالگ، قسمتی است که فقط
بازدید کنندگان وبالگ شما قابل نمایش نخواهد بود. پس اگر وبالگی توسط شما در بالگفا ثبت شود، فقط شـمایید کـه قادریـد    

د رمـز عبورتـان را هـم    گ جدیـد، خـو  به قسمت مدیریت وبالگ خود وارد شوید. چون شما در زمان ثبت نام و ساخت یک وبال
 تعیین کردید و از آن آگاهید.

نها، ظاهر وبالگ خود را تغییـر دهـد،   تواند با استفاده از آ بخش مدیریت وبالگ شامل ابزارهایی است که یک وبالگ نویس می
گ ارسال شده است را ببینـد  هاي قبلی را مدیریت کند، نظراتی که از طرف بازدید کنندگان وبال نوشتۀ جدید ارسال کند، نوشته

 و پاسخ آنها را بدهد.

هاي جدید به  شوند و توسط افراد مختلف با مطالب و عکس ها متولد می پس بدین صورت که خدمت شما توضیح دادم، وبالگ
 گردند. روز می
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 ایمیلحساب ساخت یک : 2فصل 
 

هاي وبالگ دهی، داشتن یک حسـاب ایمیـل الزامـی     هاي مختلف، از جمله سایت در اولین گام براي ساخت حساب در سایت
تواننـد بـه آن نشـانی     است. منظور از حساب ایمیل صندوقی است که داراي یک نشانی منحصر به فرد است و افراد مختلف مـی 

 هاي رسیده را مطالعه نمایید. اي ارسال کنند تا شما با ورود به صندوق ایمیل خود بتوانید نامه نامه

ترین صورت و به صورت رایگان شما قادرید یک یا حتی  میل از ضروریات دنیاي امروزي است و البته به سادهداشتن حساب ای
خواهید یک وبالگ را به ثبت برسانید، از شما یـک   چند حساب ایمیل بسازید و به وسیلۀ آن نامه رد و بدل نمایید. زمانی که می

سی دارید. پس اگر قبل از این داراي یک حساب ایمیل نیستید، باید بـراي  خواهند که شما به صندوق آن دستر نشانی ایمیل می
 خود یکی بسازید.

هایی هم براي ارائۀ صندوق ایمیل رایگان به شما وجـود دارنـد. مـثالً سـایت یـا       دهی، سایت هاي وبالگ درست به مانند سایت
پس شود.  شناخته می Gmailکه با نام تجاري  استداراي امکان ارائۀ صندوق ایمیل با نشانی منحصر به فرد  Googleشرکت 
Gmail شود. از طـرف دیگـر شـرکت     همان ایمیل است که توسط شرکت گوگل ارائه میYahoo     هـم داراي سـرویس ایمیـل

توان فهمید که آن حساب از کدام  هست که کاربران زیادي از این شرکت حساب ایمیل دارند. به راحتی از نشانی یک ایمیل می
 میل شرکت گوگل اخذ شده است. از سرویس جی jamall4442@gmail.comگرفته شده است. مثالً نشانی ایمیل  شرکت

هاي ایرانی هـم هسـتند کـه بـا      دهند، سامانه هاي خارجی که امکان ارائۀ رایگان صندوق ایمیل را به همه می به غیر از شرکت
ها  زبانان مهیا کردند. از جملۀ این سامانه تر را براي فارسی هایشان، امکان استفادة راحت ري از زبان فارسی در همۀ قسمتگی بهره
و ... اشاره کرد که با کلیک روي 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 
گیـرد و پـس از سـاخت آن حـال      حساب ایمیل به صورت خودکار و در کمتـر از چنـد دقیقـه انجـام مـی      شوید. مراحل ساخت

 توانید مبادرت به ایجاد وبالگ در بالگفا کنید. می

توانید پیش برویـد   طبق آموزشی که براي ساخت حساب ایمیل در میهن میل خدمت شما در سایت بالگینگ ارائه دادیم، می
 .اینجا کلیک کنیدا بسازید. براي رفتن به این صفحه از سایت و اولین ایمیل خود ر

رفتـه و   www.yahoomail.comاي مثل یاهو حساب ایمیل داشته باشید، باید به نشـانی   اما اگر خواسته باشید در سامانه
سـمت راسـت   ترین قسـمت جعبـۀ    که در پایین Sign up for a new accountشود روي  اي که براي شما باز می در صفحه

 قرار دارد کلیک نمایید.

در اصل این صفحه براي ورود به حساب ایمیل خود کاربرد دارد. اما اگر حسابی نداشته باشید، بـا کلیـک روي پیونـد مـذکور     
 قادرید اولین حساب رایانامه یا ایمیل خود را بسازید.

mailto:jamall4442@gmail.com
http://www.mihanmail.ir/
https://www.chmail.ir/
https://vatanmail.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://www.yahoomail.com/
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 نمایید.پس به یک صفحۀ دیگر هدایت خواهید شد که باید مشخصات خود را وارد 

• First nameنام کوچک : 
• Last nameنام خانوادگی : 
• Yahoo username     ًنام کاربري که همان تشکیل دهندة قسمت اول نشانی صـندوق ایمیـل شماسـت. معمـوال :

ها گرفته شده است و شما با اضـافه کـردن عـدد و خـط فاصـله بایـد        باید چندین بار تالش کنید. چرا که بیشتر نام
 د را متمایز کنید.نشانی ایمیل خو

• Passwordتوانیـد وارد کنیـد. فقـط     : رمز عبور ورود به صندوق ایمیل خود را در اینجا وارد کنید. هر رمزي را می
نگهداري کنید، در ثانی رمز به حد  KeePassنرم افزار دقت داشته باشید که اوالً این رمز را در جاي مناسبی مثل 

 معنی نباشد تا از هک شدن حساب شما جلوگیري شود.کافی پیچیده باشد و حاوي کلمات با
• 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 د. همـین کـه یـک    ). ضرورتی ندارد دقیق باشـ

 کند. چیزي انتخاب شود کفایت می
 )Female) زن (Maleجنسیت = مرد ( •

ها که ایرادي  کلیک کنید. هر کدام از گزینه Createبقیۀ موارد هم نیازي به پر کردنشان نیست. حال باید روي دکمۀ آبی رنگ 
اید آن را اصـالح کنیـد. اگـر هـم نـام کـاربري       در آنها وجود داشته باشد، با یک حاشیۀ قرمز رنگ مشخص شده است که شما ب

)Username(         .که وارد کردید، قبالً توسط فرد دیگري به ثبت رسیده باشد، بایـد دوبـاره یـک نـام کـاربري دیگـر وارد کنیـد
ی همانطور که گفته شد، نام کاربري تشکیل دهندة قسمت اول نشانی ایمیل شماست. پس باید یکتا باشد و تکراري نباشد؛ یعنـ 

 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 کاربري و رمزي کـه تعیـین کردیـد را     www.yahoomail.comتوانید مجدد با رفتن به صفحۀ  ه این ترتیب شما میب
هاي دریافت شده را مطالعه کنید، وارد شـوید. از   یلتوانید ایمیل بفرستید و ایم وارد کرده تا به حساب خود، جایی که از آنجا می

به دیگران بدهید تا برایتان  bloging@yahoo.comتوانید نشانی ایمیل خود را که چیزي شبیه به این است  االن به بعد می
 نام کاربري شما قرار گرفته است. blogingبتوانند نامه ارسال کنند. البته به جاي عبارت 

باشـد. اگـر در    wwwتوانـد شـامل    هاي صفحات اینترنتی است که می ندارد! این نشانی wwwکه ایمیل  دقت داشته باشید
را وارد کنید. اشتباهی کـه   wwwتان نباید  را وارد نکرده باشید، در ابتداي نشانی ایمیل wwwایمیل عبارت  زمان ثبت حسابِ

اي دریافـت   شوند و از طرف سایت مـذکور نامـه   اي دیگر مرتکب میه بسیاري از افراد در هنگام ثبت وبالگ یا ثبت نام در سایت
 دانند که مشکل از کجاست! کنند و نمی نمی

اما از رقیبـان ایـن   توضیحاتی که در اینجا به شما دادم، براي ساخت ایمیل در سایت یاهو که یک شرکت آمریکایی است بود. 
باشـد. اگـر    دهـی مـی   د که این شرکت هم داراي سرویس ایمیـل باش شرکت که خود یک شرکت آمریکایی دیگر است، گوگل می

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

ته و اطالعات خود را رف https://accounts.google.com/signupصفحۀ  اینترنت متصل شوید و با مرورگر خود به به
کنیـد،   به مانند ثبت نام در یاهو، در اینجا هم باید وارد کنید. در خیلی از مواقع نیازي نیست، اطالعاتی که شما در اینجا وارد می

تواننـد بعـداً هـم     دقت داشته باشید، چرا که همۀ اطالعات شما مـی  usernameالبته در وارد کردن نام کاربري یا  دقیق باشد.
رایش شوند، اما نام کاربري قابل ویرایش شدن نیست! براي ویرایش نام کاربري باید، حساب خود را حذف کنید و مجـدد یـک   وی

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 کاربري 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 تقسـیم کـردم. بیشـتر     ثبت نام شما یک جعبۀ دراز مشاهده می در صفحۀ
 Lastباید نام کوچک و در جعبۀ  Firstهاي صفحۀ ثبت نام در یاهو مشترك است. مثالً در جعبۀ  هاي این صفحه با گزینه گزینه

هـم بایـد    Choose your usernameتوانند نام مستعارتان باشند. در جعبـۀ   ینام خانوادگی خود را وارد نمایید که هر دو م
دهی دیگر. اگـر عبـارتی را (بـه انگلیسـی) وارد      تان را تعیین کنید؛ دقیقاً مثل یاهو یا هر سیستم ایمیل قسمت اول نشانی ایمیل

جعبه بـه شـما نشـان داده     در زیر همین ?Someone already has that username. Try anotherکردید و عبارت 
شد، بدانید که این نام کاربري توسط فرد دیگر اخذ شده است و شما باید یکی دیگر را امتحان کنید. از اعداد و خط فاصـله هـم   

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

رمز عبورتان را مثل هم وارد کنید کـه   هم باید دقیقاً confirm your passworو  Create a passwordهاي  در جعبه
 Yourرسیم به  ها هم مثل یاهو است تا اینکه می بقیۀ گزینه در تعیین رمز عبور به توضیحاتی که قبالً دادم توجه داشته باشید.

current email address وارد  توانیـد آن را در ایـن جعبـه    دهی داشته باشید، مـی  که اگر از قبل ایمیل در هر سایت ایمیل
شـود کـه شـما     نمایید. براي زمانی کاربرد دارد که شما رمز عبورتان را فراموش کرده باشید. رمز جدید بـه ایمیلـی ارسـال مـی    

 اش را در اینجا وارد کردید. نشانی

. بینید را در جعبۀ زیـرین آن وارد کنیـد   را فعال کنید و کد امنیتی که در تصویر می Prove you,re not a robotگزینۀ 
را انتخـاب نماییـد. حـال روي     …I agree the Googleانتخاب کـرده و گزینـۀ    Locationکشور را هم از فهرست کشویی 
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ــۀ  ــی   Next Stepدکم ــل ســاخته م ــایت گوگ ــد. حســاب شــما در س ــک نمایی ــانی    کلی ــه نش ــتن ب ــا رف ــه حــال ب شــود ک
mail.google.com وارد حساب صندوق ایمیل خود شوید.توانید  می 

دقت داشته باشید که ساخت حساب کاربري در یاهو و ایمیل، به منزلۀ استفاده از تمـامی خـدمات ایـن دو شـرکت اسـت در      
سازید، قادرید از شـبکۀ اجتمـاعی گوگـل بـا عنـوان       می Gmailشان است. مثالً زمانی که شما یک حساب  کنار سرویس ایمیل

Google+  ارکت گوگل با عنوان مو یاPlay ها بـراي   هاي این شرکت هم استفاده کنید. البته برخی از سرویس و دیگر سرویس
هاي خوبی در وب فارسی می توانید براي آنها پیدا کنید. اما از سرویس ایمیل گوگـل یـا    ها تحریم شده است که جایگزین ایرانی

 توانید استفاده کنید. یاهو به راحتی می

نید که پس از ساخت حساب ایمیل، باید به صفحۀ پشخوان صندوق ایمیل وجود وارد شـده تـا بتوانیـد اقـدام بـه      فراموش نک
هاي گوگل و یاهو را در باال براي شما آوردم. کافی اسـت بـه    ارسال و دریافت نامه کنید. نشانی صندوق ایمیل هر کدام از سامانه

 ید.اینترنت وصل شده و روي پیوند هر کدام کلیک کن

 

هـاي   سـایت هـاي اینترنتـی از قبیـل     توانید با این حساب ایمیـل، در بیشـتر سـایت    حاال شما یک حساب ایمیل دارید که می
دهی ثبت نام کنید و وبالگ تحویل بگیرید. عالوه بـر آن ایـن حسـاب ایمیـل بـراي دریافـت نامـه از طـرف خواننـدگان           وبالگ
تان قرار دهید تا بازدید کنندگان بـا دیـدن آن    نی ایمیل یا رایانامۀ خود را در وبالگتوان مفید باشد. یعنی نشا تان هم می وبالگ

 بتوانند براي شما نامۀ الکترونیکی ارسال نمایند.

  

https://mail.google.com/
https://mail.google.com/
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 دهی سرویس وبالگ: 3فصل 
 

کـان  دانید بالگفا یک سرویس یا سامانۀ وبالگ دهی است. مثل این سایت در اینترنـت بسـیار هسـتند کـه ام     همانطور که می
ها وجود دارند که با پرداخت هزینه اقدام به تخصـیص یـک     دهند. هر چند برخی از سامانه ساخت وبالگ را به صورت رایگان می

اما براي یک وبـالگ نـویس،   کنند؛ اما باید گفت در ازاي آن امکانات به مراتب بیشتري را به شما خواهند داد.  وبالگ به شما می
 خواهیم با امکانات بالگفا آشنا شویم. وبالگ دهی کافی است که در این کتاب با هم می هاي امکانات بیشتر سامانه

کنید و درخواست ساخت وبالگ با یک نشانی یکتا را به آن  دهی همان سایتی است که شما به آن مراجعه می سرویس وبالگ
دهـد. حـاال کـافی اسـت بـه       و به شما تحویل مـی دهید. آن سامانه به صورت خودکار و سریع وبالگ مورد نظر را آماده کرده  می

قسمت مدیریت آن وارد شده و اقدام به مدیریت وبالگ خود کنید. با انتشار مطالب جذاب و کافی، حال نوبت بازدیـد کننـدگان   
 کنند. است که از مجاري مختلف وارد وبالگ شما شده و مطالب شما را مطالعه می

دهی خارجی هم هستند کـه معمـوالً بایـد داراي     هاي وبالگ اما باید یادآور شد که سامانهبالگفا یک سامانۀ فارسی زبان است. 
بشناسـند کـه    هـا بـالگ نویسـی را بـا آن   هـا و  که شـاید خیلـی   Wordpress.comیا  Bloggerامکانات بیشتري باشند. مثل 

ایرانی وجود ندارد. چرا که اگر هم قادر به سـاخت  ها امکان استفاده از آنها براي کاربران  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 محتواي وبالگ

 بود.

ات در بیشتر آنها شبیه بـه  هر سامانۀ وبالگ دهی شامل امکاناتی براي مدیریت وبالگ است که البته باید دانست که این امکان
یکدیگر است. یعنی اگر شما با بالگفا آشنا شوید، مثالً با پرشین بالگ هم قادر به مـدیریت وبـالگ خواهیـد بـود. البتـه وبـالگ       

هـا و امکانـات گرافیکـی بخـش      هـا معمـوالً در مکـان    که این تفاوت شود، میهاي هم  هاي مختلف شامل تفاوت نویسی در سایت
فرقـی بـا هـم     انتشار یک مطلب را طی کنیـد، زیـاد  مثالً این که چطور روال  ولی ساختار کلی شبیه به هم است. مدیریت است

 ندارند.

رسد کـه   پس حال که با مفهوم سامانه وبالگ دهی آشنا شدید، وقت آن است که کار را با یکی از آنها شروع کنید. به نظر می
ه کنید. تصمیم خوبی است. بالگفا به عنوان یک سایت رایگـان وبـالگ دهـی، میزبـان     قصد دارید با بالگفا وبالگ نویسی را تجرب

اولین نوشتۀ آن را منتشر نمایید. اگر براي اولـین  هاي شماست. همین امروز وبالگ خود را بسازید و  خوبی براي وبالگ یا وبالگ
 .بخشی را خواهید داشت کنید، حتماً تجربۀ لذت بار باشد که این کار را می
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 ثبت نام در بالگفا: 4فصل 
 

ثبت نام در بالگفا بسیار ساده قابل انجام است و ثبت نام کردن در این سایت، به منزلۀ سـاخت یـک وبـالگ درون آن اسـت.     
خواهید در بالگفا ایجاد کنید، باید حساب کاربري درون آن ایجاد کنید. به همین دلیل گفـتم ثبـت    شما به تعداد وبالگی که می

اي را طی کنیـد. کلیـات کـار     هاي دیگر نیست که شما را مجبور کنند مراحل پیچیده م در بالگفا ساده است. یعنی مثل سایتنا
ک کنید. پس از شوید و مشخصات خود را پر کنید و سپس روي ثبت نام کلی صفحۀ ثبت نامبدین ترتیب است که اول باید وارد 

کنید. کار براي شما تمام است. حاال بـا   کنید و روي پیوندي که به شما ارسال شده است کلیک می آن به ایمیل خود مراجعه می
 نام کاربري و رمز عبوري که خودتان تعیین کردید، قادرید وارد حساب خود در بالگفا شده و وبالگ خود را مدیریت نمایید.

ت عملی شروع می کنیم.  براي ثبت نام در بالگفا به اینترنت متصل شده و مرورگـر اینترنتـی خـود را بـاز     حاال کار را به صور
کنید. منظور از مرورگر همان نرم افزاري است که بـا آن قادریـد از صـفحات مختلـف اینترنتـی بازدیـد بـه عمـل آوریـد. مـثالً           

Internet Explorer  یاFirefox  یاGoogle Chrome توانید آنهـا را   ورگرهاي اینترنتی هستند که به رایگان میهمگی مر
اسـتفاده کنیـد.    Chromeیـا   Firefoxکنم کـه از   از اینترنت دریافت کنید و از آنها استفاده نمایید. البته به شما پیشنهاد می

هـاي نـرم   DVDتوانیـد از   م مـی نها را هـ آپروندة نصبی  سرعت این مرورگرها به مراتب باالتر از دیگر مرورگرهاي اینترنتی است.
 افزارها یا حتی از خود اینترنت دانلود کنید؛ فقط با یک جستجوي ساده.

را از صـفحه کلیـد بزنیـد.     Enterرا وارد کنید و  Blogfa.comحاال که مرورگر را باز کردید، در نوار نشانی مرورگر، عبارت 
 .شود مینباشد، صفحۀ اول سایت بالگفا براي شما باز پس از چند ثانیه اگر اتصال شما به اینترنت داراي مشکل 

 

http://www.blogfa.com/newblog.aspx?
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اگر از قبل داراي حساب باشید، یعنی قبالً یک وبالگ ساخته باشید و االن خواسته باشید وارد حساب خود در بالگفـا شـوید،   
کلیـک   "یت وبـالگ ورود به بخش مدیر"را وارد کرده و روي دکمۀ  "کلمه عبور"و  "نام کاربري"باید از قسمت باال سمت چپ، 

 کنید.

کلیـک   ثبت نام و ایجاد وبالگ جدیداما صحبت ما در اینجا ساخت یک وبالگ جدید است. پس باید روي دکمۀ آبی رنگ 
به ترتیـب جزئیـاتی کـه بایـد پـر       کنیم. با باز شدن این صفحه، باید مشخصات خود را وارد کرده و ثبت نام خود را انجام دهیم.

 کنید بدین قرار است:

نام کاربري: این نام که باید شامل حروف و اعداد انگلیسی باشد، تشکیل دهندة قسمت اول نشانی وبالگ شماسـت.   •
را براي وبالگ خودم انتخاب کرده باشـم، نشـانی وبالگـم بـه صـورت       computeruserیعنی اگر من نام کاربري 

computeruser.blogfa.com باشد. البته این نام کاربري هم بـراي  اي  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 بـه عـالوة کاراکترهـاي خـاص      •
مزهاي عبور ساده خودداري کنید! چرا که باعث هـک  باشد تا آن را غیرقابل حدس کند. از قرار دادن ر ^%$#مثل 

 شدن وبالگ شما خواهد شد.
تکرار کلمه عبور: همان کلمۀ عبوري که در جعبۀ باالیی وارد کردید، در این قسمت هم وارد کنید. رمز عبـور و نـام    •

بـالگ ضـروري   کاربري را سعی کنید در جاي امنی یادداشت کنید. این دو مورد براي ورود بـه قسـمت مـدیریت و   
 است.

عنوان وبالگ: شما در این جعبه باید عنوان وبالگ خود را به زبـان فارسـی وارد کنیـد. راجـع بـه هـر چیـزي کـه          •
خواهید در وبالگ خود بنویسید، یک عنوان تعیین کنید و آن را در این جعبه وارد کنیـد. البتـه عنـوان و دیگـر      می

 دهید.توانید تغییر  مشخصات وبالگ را هم بعداً می
 خواهید شناخته شوید!) نام نویسنده: نام خودتان یا نام مستعارتان (اگر نمی •
آیـد.   شرح وبالگ: همان عبارتی است که معموالً در باالي صفحات وبالگ شما زیر عنوان وبالگ به نمـایش در مـی   •

 توانید این گزینه را خالی رها کنید. می
کند. این  براي 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 تصـویر را   •

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

 "وبـالگ  ایجـاد  و سـایت  قـوانین  قبول"اي خطایی از جانب شما وجود داشته باشد، پس از کلیک روي  اگر در وارد کردن گزینه
اخطاري به شما نشان داده خواهد شد که باید آن را برطرف کنید. مثالً ممکن اسـت نـام کـاربري قـبالً در بالگفـا توسـط فـرد        

 رفته شده باشد که باید یک نام کاربري دیگري را انتخاب کنید.دیگري گ
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دهد. باید به حساب ایمیل خود مراجعه کنیـد   شود که به شما یک پیامی را نشان می در مرحلۀ بعدي یک صفحۀ دیگر باز می
کلیک کنید، تا حساب شما در روي آن  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. مثـل یـاهو یـا     است) ولی ایمیل شما می Gmailپس به حساب ایمیل خود بروید (در اینجا 
 ساخت آن را در فصل قبلی توضیح دادم. که طریقۀ 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 کـه یکـی از ایـن     نامه را باز می
اطالعات نشانی وبالگ شماست. اگر این همان وبالگی است که شما درخواست ساخت آن را داده بودید، همه چیز درست اسـت  

 حاال باید روي پیوندي که درون آن است کلیک کنید. و

 

 

 شود: کنیم. صفحۀ زیر براي ما باز می روي پیوندي که در متن نامه است کلیک می
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حاال اگر به نشانی وبالگ خودتان بروید، خواهید دید که صفحۀ اصلی در قالـب پـیش فـرض بالگفـا بـراي شـما و همچنـین        
 دیگران قابل نمایش است.

ه هنوز هیچ مطلب یا محتوایی درون وبالگ نیست و این شما هستید که باید مطالبی را بـه وبـالگ خـود اضـافه کنیـد و      البت
تان را تغییر دهید، که در ادامۀ ایـن کتـاب بـه     حتی ظاهر و تنظیمات آن را تغییر دهید. مثالً با تغییر قالب وبالگ، ظاهر وبالگ

 زش خواهم داد.شما نحوة انجام همۀ این موارد را آمو

 

هاي دیگر  ما یک وبالگ را در بالگفا ساختیم و حاال آماده براي مدیریت توسط ماست. براي ساخت وبالگپس تا اینجاي کار، 
هم باید همین مراحل را تکرار کنید. البته تا زمانی که وبالگ اول شما کامل نشده و بازدید کافی را نگرفته اسـت بهتـر اسـت از    

 کند. گیرد و از پیشرفت شما جلوگیري می چرا که فقط زمان شما را می دي خودداري کنید.ساخت وبالگ بع

اي از اولین وبالگی که ساختم دارم که توي سرویس بالگفا هم بود. پس از  خاطره خاطرة اولین وبالگ من:
وبالگ اشتم یک هاي اینترنتی داشتم خیلی دوست د اینکه باالخره وبالگ رو ساختم، با ذهنیتی که از سایت
هایی مثل آپارات و اینا نبود. اصالً به قضیۀ ساخت  براي انتشار ویدیو داشته باشم. اون زمان سرویس

 ویدیوهاي آموزشی خیلی عالقه داشتم.
رسید و  کردم چیزي به ذهنم نمی از همون روز اول قصد انتشار اولین مطلب رو داشتم که هر چی فکر می

گذشت تا اینکه چند ماه بعد تصمیم گرفتم وبالگ رو پاکش کنم! فکر کنم در کل  کردم به فردا. موکولش می
 یک حس خاصی بهش داشتم. یک مطلب بیشتر هم نداشت که نوشته بودم به زودي.... 
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سازم و از همه مهمتر بهترین محتوا  هاي روز بهترین وبالگ رو می اما االن اگر اراده کنم با استفاده از فناوري
نویسم. همین باعث شده که به تولید مطالب و محتواي آموزشی شدیداً  کنم و اصطالحاً می ولید میرو هم ت

کنم یاد بگیرم  عالقه پیدا کنم. خالصه اینکه از همون روز اول، سعی نکردم از یاد گرفتن غافل بشم. سعی می
 و به دیگران هم یاد بدم.

 

تان را تا االن ساخته باشید و آماده باشید تا با ادامۀ این کتاب دیگر مراحل  گبه پایان این فصل رسیدیم. امیدوارم شما هم وبال
 را دنبال کنید. براي کسب یک تجربۀ جالب آماده باشید.
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 آشنایی با بخش مدیریت وبالگ: 5فصل 
 

معروف است. براي  همانطور که احتماالً تا به االن متوجه شدید، هر وبالگ داراي یک بخش است که به بخش مدیریت وبالگ
وارد شدن به این بخش توسط مرورگر، باید رمز عبوري داشت که این رمز عبور در هنگام ساخت وبالگ توسط صـاحب وبـالگ   

کنید تا بتوانید وارد قسمت مـدیریت وبـالگ خـود شـوید.      شود. یعنی شما در هنگام ثبت وبالگ این رمز را تعیین می تعیین می
تواند تغییراتی در وبالگ شما ایجاد کند و حتی وبالگ شما را حذف کند که  بیافتد به راحتی می این رمز دست هر کس دیگري

تان هک نشود، بهتر است از رمز وبالگ مراقبت کنیـد.   خواهید وبالگ شود. پس اگر می اصطالحاً به این کار هک وبالگ گفته می
 البته زیاد هم نگران نشوید.

ا بخش مدیریت وبالگ بالگفا آشنا شویم. پس به همین منظور باید اول وارد بخـش مـدیریت   خواهیم با هم ب در این فصل می
وارد شـده و نـام کـاربري و کلمـه عبـور وبـالگ را در        blogfa.comوبالگ شویم. براي این کار به صفحۀ اول بالگفا به نشانی 

 را خود شما در زمان ثبت نام تعیین کرده بودید. هاي متناظر هر کدام در باال سمت چپ صفحه وارد کنید. هر دوي اینها جعبه

 

کلیک کنید و در صفحۀ  "کلمه عبور را فراموش کردم"اگر رمز عبور خود را به هر دلیلی فراموش کرده باشید، بایدروي پیوند 
ارسال کلمـه  "ي دکمۀ تان) را وارد کنید و رو شود باید نام کاربري خود را (قسمت اول نشانی وبالگ دیگري که براي 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

اي همانند تصویر زیر روبرو خواهید شـد کـه تمـامی ابزارهـاي مـورد نیـاز بـراي         پس از وارد شدن به بخش مدیریت با صفحه
 نوشـته جدیـد  ر خود گنجانده است. یعنی مثالً اگر خواسته باشید مطلبی ارسال کنید، بایـد روي دکمـۀ   مدیریت وبالگ را د

کلیک کنید تا به یک صفحۀ دیگري هدایت شوید که در آنجا قادرید مشخصات نوشته را، مثل عنوان، برچسب، دسته بندي و ... 
هـا را در   گ شـما منتشـر شـود. جزئیـات هـر کـدام از بخـش       تا نوشته در وبـال  کلیک کنید ارسالرا تعیین کرده و روي دکمۀ 

هـاي   هاي بعدي با هم کار خواهیم کرد. اما چیزي که در این فصل قصد توضـیحش را بـه شـما دارم، آشـنایی بـا بخـش       قسمت
د چـه کـاري   اي یا ابزاري در کجا قرار دارد و یا براي رفتن به فالن صفحه بای مختلف بخش مدیریت است. یعنی بدانید چه دکمه

 انجام دهید.
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صفحۀ میزکار مواجه خواهید شد. در هر کجاي مدیریت که باشید، با کلیک به محض ورود به بخش مدیریت وبالگ بالگفا، با 
جعبـۀ   4توانید به این صفحه وارد شوید. ایـن صـفحه شـامل     روي پیوند میزکار در باالترین قسمت نوار کناري سمت راست، می

 ا آنها آشنا خواهیم شد.کلی است که ب

 جعبۀ افقی باالي صفحه

یک جعبه که در باالترین قسمت صفحه به صورت افقی وجود دارد و عنوان وبالگ شما را در سمت راسـت خـود، بـه همـراه     
شـوید. همـان    تـان هـدایت مـی    دکمۀ خروج در روبروي آن دارد. با کلیک روي پیوند عنوان وبالگ، شما به صفحۀ اصلی وبـالگ 

بینند. دقت داشته باشید که بخش مدیریت، یعنی همان جایی کـه همینـک    اي که بازدید کنندگان وبالگ شما آن را می حهصف
شما هستید، براي بازدید کنندگان شما قابل نمایش نیست. با کلیک روي دکمۀ خروج، شـما از حسـاب خـود در بالگفـا خـارج      

ها اقـدام بـه ورود بـه     نت هاي کافی هاي عمومی، مثل رایانه که شما روي رایانه خواهید شد. استفاده از این دکمه زمانی الزم است
قسمت مدیریت وبالگ کردید و کارتان با وبالگ تمام شده. حتماً و حتماً باید روي دکمۀ خروج کلیک کنیـد. بـا کلیـک کـردن     

شد. اما هنوز از حساب خود خـارج   هم شما به صفحۀ اصلی سایت بالگفا ارجاع داده خواهید صفحه نخست سایتروي پیوند 
 نخواهید شد. این توضیحات جعبۀ اول از بخش میزکار وبالگ بالگفا بود.
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 جعبۀ عمودي سمت راست

جعبۀ دوم، همان نوار عمودي سمت راست است که در هر کجاي بخش مدیریت وبالگ که باشید، این نـوار بـراي شـما قابـل     
هـاي دیگـر بخـش مـدیریت اسـت. مـثالً فـرض         یوندهاي میانبر براي رفتن به بخـش مشاهده است. این نوار شامل فهرستی از پ

خواهید به بخش صـفحات جداگانـه برویـد تـا یـک صـفحۀ        هاي پیشین هستید، می کنیم االن شما در بخش مدیریت نوشته می
کنید. همین کـار را بـراي    میاز نوار کناري کلیک  صفحات جداگانهجداگانه براي وبالگ خود بسازید. براي این کار روي پیوند 

 توانید انجام دهید. مدیریت وبالگ میرفتن به هر قسمت از 

 جعبۀ وسط صفحه

دهـد. مـثالً در زمـانی     جعبۀ وسط صفحه بسته به اینکه در کجاي مدیریت وبالگ هستید، ابزارها و موارد مختلفی را نشان می
بخـش  هـاي مختلـف    اال مشخص است؛ پیوندهایی براي رفتن بـه قسـمت  بینید که در تصویر ب که در میزکار باشید، چیزي را می

 مدیریت.

 جعبۀ پایین صفحه

توانید از همین جا عنوان و تاریخ انتشار هر کدام را ببینیـد.   دهد. می هاي وبالگ را نشان می عبۀ پایین صفحه آخرین نوشتهج
 ف نمایید یا نظرات همان نوشته را ببینید.با کلیک کردن روي دکمۀ ویرایش یا حذف، هر کدام را ویرایش یا حذ

هـا در همـۀ صـفحات بخـش      هاي موجود در قسمت مدیریت وبالگ بالگفا بود که به غیر از جعبۀ آخر، بقیۀ جعبـه  این جعبه
مدیریت وبالگ وجود دارد. البته جعبۀ وسط صفحه، همانطور که گفتم، بسته به اینکه در کدام صفحه از بخش مدیریت وبـالگ  

دهد. مثالً در صفحۀ انتشار نوشته، ابزارهایی بـراي ویـرایش و انتشـار     ید، ابزارهاي مختص همان صفحه را به شما نشان میهست
 نوشته در خود گنجانده است که قصد توضیح تمامی این موارد را در این کتاب دارم.

ر عمومی سمت راست استفاده کنـیم. چـون   توانیم از نوا جا شدن بین صفحات مختلف بخش مدیریت، بیشتر می اما براي جابه
از نـوار  پـس در ادامـه بـا صـفحاتی کـه       هاي مدیریت را در خود گنجانده است. این نوار همیشه وجود دارد و پیوند تمامی بخش

هاي آتی خدمت شما تقدیم خـواهم   کناري قابل دسترس است، به طور اجمالی آشنا خواهیم شد. جزئیات هر صفحه را در فصل
 کرد.

 شوید با آن روبرو خواهید شد. اي است که همان اولی که وارد حساب خود در بالگفا می همان صفحه میزکار: •

توانید براي نوشـتۀ خـود    اي براي انتشار نوشتۀ جدید در وبالگ است. شما در این صفحه می صفحه نوشته جدید: •
بنـدي کنیـد و برچسـب گـذاري      را سـبک عنوانی تعیین کنید و توضیحات خود را در جعبۀ دیگري بنویسـید و آن  

 نمایید و سپس روي دکمۀ ارسال کلیک نمایید.
نظراتی که بازدید کنندگان وبالگ شما منتشر کردند ولی هنوز مورد تایید شده قـرار نگرفتـه    نظرات تایید نشده: •

د کـه تعیـین کنیـد    شود. البته این مورد بسته به تنظیمات شما هنگام انتشار نوشـته دار  در این صفحه فهرست می
 نظرات آن نوشته پس از تایید شما به نمایش درآید یا خیر.

این بخش تمامی نظرات را فارغ از اینکه تایید شده است یا خیر، به ترتیب زمانی جدیـد بـه قـدیم     نظرات:آخرین  •
 فهرست کرده است.
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قصد ویرایش و یـا حـذف کـردن     هاي وبالگ شما در این بخش قرار دارد که اگر تمامی نوشته هاي پیشین: نوشته •
 توانید از این صفحه اقدام کنید. هر کدامشان را داشته باشید، می

تواند مفید باشد  پیوندهایی از صفحات وبی که به نظر شما براي بازدید کنندگان وبالگ شما می پیوندهاي روزانه: •
 ویرایش و یا حذف کنید.توانید وارد کنید و آنهایی را هم که وارد کردید را را در این قسمت می

بخش پیوندهاي وبالگ هم تقریباً شبیه به پیوندهاي روزانه است، با این تفاوت که شـما نشـانی    پیوندهاي وبالگ: •
توانید وارد کنید تا بازدید کننـدگان وبـالگ شـما بتواننـد آنهـا را       یا پیوند یک وبالگ یا سایت را در این قسمت می

 ببینند.
توانید دسته بندي کنید. این کار را بـا اسـتفاده از موضـوعات     تان را می هاي وبالگ نوشتهشما  تعاریف موضوعات: •

هایی را بسازید و از االن به بعد با درج یک  بندي توانید دسته توانید انجام دهید که از بخش تعاریف موضوعات می می
 نوشتۀ جدید در وبالگ آن را در دستۀ خاص خودش قرار دهید.

صفحات جداگانه هم صفحاتی مثل دیگر صفحات وبالگ شما هستند، بـا ایـن تفـاوت کـه ایـن       :صفحات جدگانه •
دهید که بـراي همیشـه ثابـت     صفحات معموالً داراي خاصیت پویایی نیستند. یعنی شما متنی را درون آنها قرار می

 ریت نمایید.توانید چنین صفحات را بسازید و مدی هستند. مثل صفحۀ دربارة من. از این بخش شما می
توانـد صـفحۀ    تواند داراي نویسنده یا نویسندگانی باشد که هـر نویسـنده مـی    هر وبالگ می پروفایل مدیر وبالگ: •

هـایش را درون آن   پروفایل یا نمایۀ خاص خودش را داشته باشد که توضیحاتی راجـع بـه خـودش و عالقـه منـدي     
 ا وارد کنید تا بازدید کنندگان وبالگ شما آنها را بخوانند.توانید چنین اطالعاتی ر منتشر کند. از این بخش شما می

براي ساخت وبالگ گروهی شما باید نویسندگان جدیدي را به وبالگ اضـافه کنیـد، کـه ایـن      نویسندگان وبالگ: •
توانیـد حتـی مشخصـات هـر کـدام از       توانید از قسمت نویسندگان وبالگ انجام دهید. در اینجا شـما مـی   کار را می

 ها را ویرایش کرده و یا آنها را حذف کنید. هنویسند
تان را که روي بالگفا اسـت وارد کنیـد،    هاي دوستان توانید نشانی یکی از وبالگ از این قسمت می وبالگ دوستان: •

اي را منتشر کردند، شما بتوانید آن نوشته را در قسمت مطالب دوستان ببنید و اولـین نفـري    تا اگر در آینده نوشته
 خوانید. تان را می هاي دوستان که نوشتهباشید 

هایی که نشانی آنهـا را از قسـمت وبـالگ دوسـتان وارد      هاي وبالگ همانطور که گفته شد، نوشته مطالب دوستان: •
همـان مطلـب در وبـالگ    توانید ببینید و با کلیک کردن روي عنوان هر کدام به صفحۀ  کردید، را از این قسمت می

 د.دوستان منتقل خواهید ش
کلیۀ تنظیمات وبالگ و هر آنچه از قالب و کدهاي اختصاصی وبـالگ در ایـن قسـمت     تنظیمات و دیگر امکانات: •

توانید وبالگ خود را طوري تنظیم کنید کـه خواهـان آن هسـتید.     قرار دارد که شما با دانستن کارکرد هر کدام می
است. همچنین هر آنچه به غیر از نام کاربري کـه   تنظیماتی مثل عنوان و شعار وبالگ هم از این قسمت قابل تغییر

 توانید ویرایش کنید. در ابتداي ساخت وبالگ جدید در بالگفا تعیین کرده بودید را از این قسمت می
 بینید. بینند، می با کلیک روي این پیوند، وبالگ را در ظاهري که بازدید کنندگان وبالگ شما می مشاهده وبالگ: •

هر زمان که کارتان در محیط مدیریت وبالگ به اتمـام رسـید، بـراي خـروج ار محـیط       ت:خروج از بخش مدیری •
توانید روي این دکمه کلیک کرده تا از محیط کاربري خارج شوید. این کار مخصوصاً براي زمانی کـه از   مدیریت می

 ت است.کنید، بسایر حائز اهمی هاي عمومی براي ورود به بخش مدیریت وبالگ استفاده می رایانه

  توضیحاتی که در این فصل داده شد، براي ادامۀ کار با وبالگ بالگفا مورد نیاز است که امیدوارم کامالً ملموس بوده باشد.
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 تنظیمات وبالگ: 6فصل 
 

شاید اولین کاري که پس از ساخت وبالگ باید انجام دهید، انجام تنظیمات وبالگ باشد. اینکه پس از گذشت مدت زمـانی از  
اندازي وبالگ خواسته باشیم تنظیمات آن را انجام دهیم، شاید فکر خوبی نباشد. به همین دلیل هـم هسـت کـه ایـن فصـل       راه

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

اي  کنید، یـک صـفحه   کلیک می تنظیمات و دیگر امکاناتت وبالگ روي زمانی که از نوار کناري سمت راست بخش مدیری
هاي دیگري از زیربخش تنظیمات وبالگ اسـت کـه سـعی     شود که خود حاوي پیوندهایی براي رفتن به قسمت براي شما باز می

 تان کنم. خواهم کرد با جزئیات هر کدام آشناي

 

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

توانید ظاهر و قالب و تنظیمات مربوط بـه   از این قسمت شما می کار گرفته شده در وبالگ: قالب وبالگ و کدهاي به -1
 آن را انجام دهید.

 مربوط تنظیمات عمومی از قبیل نام و تصویر نویسندة وبالگ است. تنظیمات عمومی: -2

 ور و ایمیل خصوصی وبالگ است.شامل تغییر کلمه عب تنظیمات امنیتی وبالگ: -3

تنظیمات دیگر وبالگ در این زیربخش جاي گرفته است که مثالً تغییر نشـانی وبـالگ، حـذف وبـالگ،      دیگر امکانات: -4
 .استاتصال دامنه به وبالگ و ... در اینجا 
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با قالـب وبـالگ را خـواهم    ما در این فصل با تنظیمات قالب کاري نداریم. چرا که در فصل بعدي به طور اختصاصی آموزش کار 
شد و کار را با تنظیمات کلی وبالگ شروع خـواهیم  هاي تنظیمات وبالگ بالگفا در این فصل آشنا خواهید  داد. اما با دیگر بخش

 کرد.

 تنظیمات کلی وبالگ
 

 اي مانند عکس زیر براي شما باز شود: کلیک کنید تا صفحه تنظیمات کلی وبالگپس روي پیوند 

 

شـود. در   این همان عنوانی است که معموالً در باالي تمامی صفحات وبالگ شـما نمـایش داده مـی    گ:عنوان وبال •
 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. نام نویسنده: •
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توانند در این وبالگ بخواننـد را وارد کنیـد. زیـاد طـوالنی      اي از آنچه که بازدیدکنندگان می صهخال شرح خالصه: •
 شود. نباشد. شرح وبالگ معموالً در زیر عنوان وبالگ شما در نوار باالیی صفحات نشان داده می

توانند از طریـق آن بـا    یاین نشانی ایمیل براي بازدید کنندگان وبالگ قابل نمایش است و آنها م ایمیل نویسنده: •
 شما مکاتبه داشته باشند.

این ایمیل، فقط براي خود سیستم بالگفا محفوظ است. از این نشانی ایمیل فقـط بـراي ارسـال     ایمیل خصوصی: •
 رزم عبور فراموش شده استفاده خواهد شد.

گر وبالگ شـما بـه زبـان    ها بر اساس منطقۀ کشوري است. ا منطقه زمانی، همان حالت نمایش زمان منطقه زمانی: •
 فارسی است، پس طبیعتاً باید منطقۀ زمانی ایران را انتخاب نمایید.

کنید، معموالً در باالي نوار کناري وبـالگ بـه نمـایش در خواهـد      جمالتی که در این جعبه وارد می درباره وبالگ: •
توانیـد   اصالً نمایش داده نشود. میآمد. البته بسته به قالب ممکن است محل نمایش این توضیحات تفاوت کند و یا 

رسـانی   تـان اطـالع   خواهید به خوانندگان وبـالگ  حتی این جعبه را خالی رها کنید. اما اگر خبر مهمی دارید که می
 کنید، این جعبه جاي خوبی براي این کار است.

زمـان انتشـار نوشـته    منظور از پست، همان نوشته است. هر نوشـته داراي تـاریخ و    ها: نحوة نمایش تاریخ پست •
 خواهید نحوة نمایش این تاریخ را تغییر دهید، از فهرست کشویی این قسمت اقدام کنید. است. اگر می

هـا از ایـن فهرسـتن کشـویی      به همین ترتیب، براي تغییر حالت نمایش زمان نوشته ها: نحوه نمایش زمان پست •
 اقدام کنید.

کنـد. نحـوة    بندي می هاي وبالگ شما را دسته س ماه یا سال، نوشتهوبالگ شما بر اسا نحوة نمایش تاریخ آرشیو: •
 توانید تعیین نمایید. نمایش تاریخ بایگانی یا آرشیو را از این قسمت می

سـازي   هـاي وبـالگ شـما را براسـاس تـاریخ مرتـب       بالگفا نوشتههمانطور که گفتم،  نحوة آرشیو مطالب وبالگ: •
توانیـد تعیـین    گوییم. از این فهرست کشویی می ها می دن یا آرشیو کردن نوشتهکند که ما به این کار بایگانی کر می

 هاي وبالگ به چه صورتی باشد. ماهانه یا هفتگی. کنید که نحوة بایگانی کردن بر اساس زمان نوشته
 شود که یکبار انتخاب کنیـد و دیگـر   این گزینه بسیار حائز اهمیت است. پیشنهاد می دهی صفحات: نحوة آدرس •

خواهیـد در نشـانی    هاي وبـالگ شماسـت کـه مـثالً اگـر مـی       آن را تغییر ندهید. این نحوة آدرس دهی براي نوشته
بایسـت گزینـۀ سـوم را از فهرسـت کشـویی انتخـاب        صفحات وبالگ شما عنوان نوشته هم وجود داشته باشد، مـی 

 نمایید.
وبـالگ شـما بـر اسـاس تـاریخ مرتـب        هاي وبالگ شما در صفحۀ اصلی نوشته ها در صفحۀ نخست: تعداد پست •

 توانید وارد کنید. ها را در اینجا می شوند. تعداد این نوشته می
ها در صفحات داخلـی بـه غیـر از صـفحۀ اصـلی وبـالگ        این هم تعداد نوشته ها در صفحات داخلی: تعداد پست •

 شماست.
جعبۀ با عنوان پیوند روزانه وجـود دارد  معموالً در نوار کناري وبالگ شما یک  تعداد پیوندهاي روزانه در صفحه: •

کنیـد. تعـداد نمـایش ایـن پیونـدها را از ایـن قسـمت         که این پیوندها را خود شما از قسمت پیوند روزانه وارد مـی 
توانید تعیین کنید. دقت کنید که اگر تعداد پیوندهاي روزانۀ وبالگ شما بیش از مقـدار تعیـین شـده در اینجـا      می

ا درون یک صفحۀ دیگر که پیوند آن صفحه در انتهاي فهرست پیوندهاي روزانـه قـرار داد، جـاي    باشد، بقیۀ پیونده
 گیرند. می

هـاي قابـل نمـایش در نـوار      کنیـد، تعـداد برچسـب    عددي که در این جعبه وارد می ها در صفحه: تعداد برچسب •
 نجا اقدام نمایید.خواهید تعداد آنها را کم و یا زیادي کنید، از ای کناري وبالگ است. اگر می
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کلیـک کـرده تـا تغییـرات روي      ثبت تنظیمـات در انتها اگر تمامی موارد را طبق خواست خود تنظیم کردید، باید روي دکمۀ 
 به صفحۀ قبل منتقل خواهید شد. انصرافدر غیر این صورت با کلیک روي  وبالگ شما اعمال گردد.

 انتخاب تصویر وبالگ
 

اي  کنیم. در صـفحه  گردیم و این بار روي پیوند تغییر تصویر وبالگ کلیک می بر می یگر امکاناتتنظیمات و ددوباره به صفحۀ 
توانید خودتان بـا   توانید براي وبالگ خود یک تصویر یا لوگو تعیین کنید. این تصویر را هم می شود، شما می که براي شما باز می

توانید از موتـور   م اینکه به صورت مستقیم از اینترنت دریافت کنید. میاستفاده از نرم افزارهاي ویرایش تصویر درست کنید، و ه
 جستجو هم براي پیدا کردن تصویر مورد عالقۀ خود کمک بگیرید.

 

در قسمت تصویر کنونی وبالگ به شما نشان داده خواهـد شـد. در    بدون تصویراگر تا االن تصویري انتخاب نکرده باشید، عبارت 
شود به قسمتی از رایانۀ خودتـان برویـد    اي که باز می کلیک کرده و در پنجره انتخاب تصویر جدیدکمۀ این حالت باید روي د

وینـدوزتان باشـد. در هـر صـورت عکـس را       Desktopتواند روي میزکـار یـا    که تصویر را در آنجا ذخیره کردید. این مکان می
کلیک کرده تـا تغییـرات ذخیـره گـردد و      صویر جدیدثبت تکلیک کنید. حال روي دکمۀ  Openانتخاب کرده و روي دکمۀ 

 تصویر براي شما روي وبالگ تنظیم گردد.

این تصویر هم معموالً در باالترین قسمت نوار کناري وبالگ شما نمایش داده خواهد شد. البته بسـته بـه نـوع قالـب و اینکـه از      
تصویر متفاوت خواهد بود. اما به هر حـال مهـم ایـن    برچسب نمایش عکس وبالگ در کجا استفاده شده باشد، محل نمایش این 

 است که این تصویر به وبالگ شما منتسب شده است.

حـذف  توانیـد روي دکمـۀ    مـی اگر از قبل تصویري را بارگذاري کرده باشید و االن قصد حذف کردن آن عکس را داشته باشید، 
 یگري جاي آن را نگیرد.کلیک کنید تا تصویر وبالگ شما حذف شود و تصویر د تصویر کنونی
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به این ترتیب شما توانستید، براي وبالگ خود عکسی را تعیین کنید که حکم یک نماد براي آن را دارد. سعی کنید این تصـویر  
 کلیک نمایید.انصرافمتناسب با مطالب وبالگ و محتویات آن باشد. براي انصراف از انجام این عملیات هم کافی است روي 

 بورتغییر کلمه ع
 

دانیم کـه کلمـه    کنید. می کلیک می تغییر کلمه عبورگردیم و این بار روي  بر می تنظیمات و دیگر امکاناتدوباره به قسمت 
عبور بسیار اهمیت دارد و شما باید یک کلمه عبور قوي و خوبی را براي وبالگ خود تعیین کنید. عالوه بـر آن بایـد بـه صـورت     

در صـفحۀ تغییـر کلمـۀ     ر هم این رمز لو رفت، با تغییر آن امکان سوء استفادة بیشتر گرفته شود.مستمر آن را تغییر دهید تا اگ
توانید این رمز را تغییر دهید و باید بدانید که از این به بعد باید با رمز جدیـد وارد قسـمت مـدیریت وبـالگ خـود       عبور شما می

 شوید.

 

شود افرادي که از رمز فعلی شما آگاه نیستند، نتواننـد   د کنید. این کار باعث میالبته باید رمز عبور قدیمی وبالگ خود را هم وار
شـوید و شـخص دیگـري     کنیم شما از پشت رایانۀ خود براي مدت زمانی دور مـی  رمز عبور وبالگ را تغییر دهند. مثالً فرض می

 تواند رمز وبالگ را تغییر دهد.   ، نمیکند رمز وبالگ شما را تغییر دهد. اگر رمز فعلی وبالگ را نداشته باشد سعی می

پس با این توضیحات کلمه عبور فعلی را در جعبۀ اول وارد کنید و رمز عبور جدید را در دو جعبۀ بعدي وارد کنید. سـپس روي  
این به کلیک کنید. خواهید دید که پیام موفقیت آمیز بودن این کار به شما نشان داده خواهد شد و از  تغییر کلمه عبوردکمۀ 

 بعد باید با رمز جدید وارد وبالگ شوید.
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 تغییر ایمیل خصوصی
 

کنـیم. در   کلیـک مـی   تغییر ایمیل خصوصیشویم و این بار روي پیونـد   وارد می تنظیمات و دیگر امکاناتدوباره به قسمت 
ل رمـز عبـور فرامـوش شـده     توانید ایمیل خصوصی خود را تغییر دهید. این ایمیل بـراي ارسـا   شود شما می اي که باز می صفحه

تان را هـم   کاربرد دارد. پس اگر قصد عوض کردن آن را دارید، باید عالوه بر وارد کردن ایمیل خصوصی جدید، کلمۀ عبور وبالگ
وارد کنید. این کار باز هم براي این است که دیگرانی که رمز عبور وبالگ شما را ندارند، قادر به تغییر ایمیـل خصوصـی وبـالگ    

تواند به آن ایمیل ارسال گـردد و وبـالگ شـما     د. اگر ایمیل خصوصی وبالگ شما تغییر کند، رمز وبالگ فراموش شده مینباشن
 هک خواهد شد! پس به این مورد دقت کافی را داشته باشید.

دکمـۀ   کلیک کنید تا کار انجام گیرد. در غیر این صورت براي رفتن بـه صـفحۀ قبلـی روي    تغییر ایمیل خصوصیروي دکمۀ 
 انصراف کلیک نمایید.

 

 ها درج در فهرست موضوعی وبالگ
 

شـود کـه اگـر     شـناخته مـی   ها درج در فهرست موضوعی وبالگبا عنوان  تنظیمات و دیگر امکاناتبخش دیگر از قسمت 
 م دهید. درج وبـالگ توانید این کار را از این قسمت انجا هاي بالگفا اضافه کنید، می تان را در فهرست وبالگ دوست دارید وبالگ

 شود اندکی وبالگ شما در موتورهاي جستجو بهتر دیده شود. هاي بالگفا باعث می در فهرست وبالگ
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تر  هایی که به موضوع وبالگ شما نزدیک براي این منظور باید از فهرست کشویی روبروي عنوان فهرست موضوعی، یکی از دسته
وع نهایت دقت را بکنید چرا که طبق گفتۀ خود بالگفا اگر موضوعی را اشـتباه بـراي   است را انتخاب نمایید. در انتخاب این موض

کلیک کرده باشید، وبالگ شما از آن فهرست حذف شده و دیگر قـادر   ثبت در فهرستوبالگ خود انتخاب کنید و روي دکمۀ 
 به ثبت وبالگ خود در این فهرست نیستید.

 تهیه نسخۀ پشتیبان از مطالب وبالگ
 

اي  یـک وبـالگ نـویس حرفـه    ، دیگر بخش از تنظیمات و دیگر امکانات بالگفـا اسـت.   نسخۀ پشتیبان از مطالب وبالگ تهیۀ
خواهید در آینده پشیمان نشـوید، بهتـر اسـت     کند. شما هم اگر می هاي دیجیتال خود نسخۀ پشتیبان تهیه می همیشه از داشته

هاي وبالگ شماسـت   یبان تهیه کنید. نسخۀ پشتیبان یک نسخه از نوشتههاي وبالگ خود نسخۀ پشت اي از نوشته به صورت دوره
 کنید که در اینجا رایانۀ دیگر رایانۀ خود شماست. اي دیگر ذخیره می که روي رایانه

از قسمت تهیۀ نسخۀ پشتیبان، امکان دریافت نسخۀ پشتیبان از تمامی مطالب وبالگ و یا مطالبی که در ماه اخیر منتشـر شـده   
 هیا گشته. کافی است روي پیوند متناظر آن کلیک کنید و صبر کنید تا کار دریافت پروندة پشتیبان شروع گردد.است م

بندي شده روي رایانۀ خود ذخیره کنید، تا در مواقعی کـه مشـکلی بـراي سـرویس      هاي پشتیبان را به صورت ساختار این نسخه
حتماً شما هم از مشکالت اخیـر   تان بگیرید. اسۀ چه کنم چه کنم دستتان خالی نباشد و ک آید، شما دست دهی پیش می وبالگ

هاي روي سرور این سامانه از بین رفت، و بالگفا مجبور شد نسخۀ پشتیبان چند سـال پـیش    بالگفا باخبر هستید که چطور داده
 مطالب خود را از دست بدهند. ها و را روي سامانۀ خود بارگذاري کند که این کار باعث شد بسیاري از وبالگ نویسان نوشته

 

 اتصال دامنه به وبالگ
 

از زیـربخش دیگـر امکانـات کلیـک      اتصال دامنه بـه وبـالگ  دوباره به قسمت تنظیمات و دیگر امکانات برگشته و روي پیوند 
کار را انجام دهیـد.  توانید از این قسمت این  به وبالگ را داشته باشید، می Bloging.irکنیم. اگر قصد اتصال یک دامنه مثل  می

هـاي  NSهاي بالگفا تنظـیم کـرده باشـید کـه     NSهاي آن را روي  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. درج اطالعات دامنه جدیدۀ هاي مورد نظر را پر کرده و روي دکم در نهایت هم به همین صفحه آمده و گزینه

 

هاي آن را تنظیم کردید  NSاي که قبالً ثبت کردید و  کامالً مشخص است که دامنه نام دامنه یا آدرس وبالگ: •
 در این جعبه وارد نمایید. wwwرا باید بدون 

 نام خودتان را باید وارد کنید. نام مالک یا مدیر دامنه: •

 تلفن شخصی خودتان را وارد کنید. :تلفن مالک یا مدیر دامنه •
 ایمیل خودتان را وارد نمایید. ایمیل مالک یا مدیر دامنه: •

 

 تغییر آدرس وبالگ
 

اي  در صفحهکنیم.  کلیک می تغییر آدرس وبالگبرگشته و این بار روي پیوند  تنظیمات و دیگر امکاناتدوباره به صفحۀ 
گ را تغییر دهیم. دقت داشته باشید که تغییر آدرس وبالگ به منزلـۀ سـاخت یـک    توانیم نشانی وبال شود می که براي ما باز می

هـاي آن را بـه وبـالگ جدیـد      وبالگ جدید است. یعنی شما وبالگ قدیمی را حذف کردید و یک وبالگ جدید ساختید و نوشته
 منتقل کردید.  

مخاطبین شـما قـرار دارد، بـراي مـدت زمـان       هاي مندي از آنجایی که صفحات وبالگ قدیمی هنوز در موتور جستجو و عالقه
توانید نشانی وبالگ خود را تغییر دهید. شـاید ایـن    تان را از دست خواهید داد. با علم به این موضوع می چند ماهه بازدید وبالگ

حاال قصـد داریـد آن    کنیم یک نشانی انتخاب کردید که اندازي وبالگ مورد استفاده قرار گیرد. مثالً فرض می ابزار براي اوایل راه
 تان را تغییر دهید. تر کنید. در اینجاست که بهتر است آدرس وبالگ را بهینه
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تان را در جعبۀ اول وارد کنید و سپس آدرس وبـالگ جدیـد را در    براي تغییر نشانی وبالگ کافی است رمز عبور وبالگ فعلی
تغییـر  ثبت شده باشد و باید حتماً آزاد باشد. حـال روي دکمـۀ   جعبۀ دوم وارد کنید. دقت داشته باشید که آدرس جدید نباید 

گیرد و وبالگ دیگر با نشانی قدیمی قابل دسترس نیسـت،   کلیک کنید تا کار انجام شود. این کار فوراً صورت می آدرس وبالگ
آگـاه نکـرده باشـید. نشـانی      پس بازدیدکنندگان و دوستان شما دیگر قادر به یافتن وبالگ شما نیستند، اگر آنهـا را از ایـن کـار   

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

 حذف وبالگ
 

اي کـه بـراي    کلیک کنید، در صفحه حذف وبالگو در نهایت اگر به صفحۀ تنظیمات و دیگر امکانات برگردید و این بار روي 
کلیک کنید تا وبالگ شما همراه با مطالبش بـراي   حذف وبالگرا وارد کنید و روي توانید رمز عبورتان  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 بـه  
 الگ خود در بالگفا نمایید.هاي خود نیستید! پس با اطمینان کامل اقدام به حذف کردن وب برگرداندن نوشته

 

دادیـد. امـا    این بود از تنظیمات وبالگ، که برخی از آنها را باید حتماً قبل از اینکه شروع به نوشتن در وبالگ کنید انجام مـی 
برخی دیگر، مثل حذف کردن وبالگ و یا گرفتن نسخۀ پشتیبان از مواردي است که احتماالً بعدها به سراغش خواهید رفت. بـه  

هاي تنظیمات از اهمیت وافري برخوردار است که سعی شد در این فصل به طور کامل  ر حال دانستن کارکرد هر کدام از بخشه
خواهید انجام دهیـد، هنـوز بـه     کنید نسبت به کاري که می راجع به هر کدام توضیحات کامل داده شود. اگر باز هم احساس می

اي و کامل همراه با جزئیـات کامـل را در    مراجعه کنید و مقاالت حرفه Bloging.irت توانید به سای 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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 قالب وبالگ: 7فصل 
 

تغییر قالب وبالگ ظاهر آن را تغییر دهید. حتی شده این کار  توانید با شما میقالب براي وبالگ مثل لباس براي انسان است. 
مانـد. اگـر هـر روز     را هر روز انجام دهید. البته توصیه به انجام چنین کاري نیست. چون قالب وبالگ مثل برند براي وبالگ مـی 

را از دست خواهید داد. چون آنهـا   تان را تغییر دهید، مطمئن باشید بازدید کنندگان وفادار به وبالگ خواسته باشید قالب وبالگ
 شود. به یک نوع ظاهر عادت کردند و انتظاراتشان بر اساس همان عادت تنظیم می

فرض چندان نظر شما را جلب نکنـد کـه در ایـن     سازید، ممکن است قالب پیش در هر صورت زمانی که یک وبالگ جدید می
هاي وبالگ شما در آن قالب به نمایش در آینـد. در انتخـاب قالـب     تهتوانید یک قالب دیگري را انتخاب کنید که نوش صورت می

اي د اشته باشم تا در انتخاب یک قالـب   کنم به مهمترین انها اشاره باید به موارد زیادي توجه داشته باشید که در اینجا سعی می
 خوب براي وبالگ شما را راهنمایی کنم.

هایی کـه   ین است که قالب شما باید با محتواي آن بخورد. یعنی با نوشتهاي که بایددر نظر داشته باشید ا اولین نکته •
تان منتشر شود تناسب داشته باشد. این گونه نباشد که براي یک وبالگ علمی، یک قالب رنگی  قرار است در وبالگ

پیـدا کننـد.   اعتمادي به وبالگ شـما   شود که خوانندگان وبالگ یک حس بی گانه انتخاب کنید! این باعث می و بچه
 بندي قالبی را انتخاب کنید که با روحیات مخاطبان شما جور درآید. حتی از نظر رنگ

تـر باشـد، بازدیـد کننـدگان      سبکی قالب از دیگر عوامل مهم در انتخاب آن است. هر چقدر قالب وبالگ شما سـبک  •
دلیل که زمان کمتري را بـراي  وبالگ حس راحتیِ بیشتري هنگام بازدید صفحاتوبالگ شما خواهند داشت. به این 

کننـد،   هاي سنگین عالوه بر اینکه اعصاب مخـاطبین شـما را خـورد مـی     بارگذاري صفحات صبر خواهند کرد. قالب
 شود موتورهاي جستجو از وبالگ شما متنفر شوند و رتبۀ وبالگ شما را کاهش دهند. باعث می

اگر از هم سئو چیزي شنیده باشید، حتماً به این مورد برخورد کردید که مثالً فالن قالب سئو یا بهینه است و فالن  •
کنیـد، تـا حـد     قالب نیست! پس باید به این موضوع هم دقت داشته باشیدکه قالبی که براي وبالگ خود انتخاب می

از آنها طوري بهینه باشد که خزندة موتـور جسـتجو رتبـۀ    ها و همچنین نحوة استفاده  امکان از نظر جایگاه برچسب
 باالتري را به وبالگ شما بدهد.

هاي مختلـف صـفحه    گرا امکان مشاهدة وبالگ در اندازه هاي واکنش حتماً یک قالب واکنشگرا را انتخاب کنید. قالب •
چنین حاوي کدهاي جـاوا اسـکریپت   تر و هم ها معموالً سنگین دهند. البته این قالب نمایش را به کاربران وبالگ می

کند یا خیر. در برخی از مواقـع اسـتفاده    است که باید دید آیا بالگفا از کدهاي جاوا اسکریپت در قالب پشتیبانی می
توانید به راحتی از آنها استفاده کنید. به  کند. اما برخی اوقات شما می از کدهاي جاوا اسکریپت را شدیداً محدود می

هـایی   توانید چنین قالب گرا براي وبالگ بالگفا کم باشد که با جستجو می هاي واکنش رسید قالب ر میهر حال به نظ
 را بیابید.

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

کلیک کـرده، سـپس    تنظیمات و دیگر امکاناتروي به هر حال براي تنظیمات قالب در بالگفا باید از فهرست سمت راست 
پیونـد اسـت    3داراي  وبالگ در شده گرفته بکار کدهاي و وبالگ قالبشود بخش اول با عنوان  اي که براي شما باز می از صفحه

 که در این فصل با آنها آشنا خواهید شد.
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 انتخاب قالب وبالگ
 

باشد که کاربران معموالً قادرند از بین انها یکی را براي وبـالگ   فرض می شدهی معموالً داراي چند قالب پی هر سرویسِ وبالگ
اي دارند و از این نظر که داراي کد تبلیغاتی نیستند، مطمئن هستند. بخش  ها ساختار ساده خود انتخاب کنند. معموالً این قالب

فرض خود بالگفـا یکـی را انتخـاب کنیـد و      پیش هاي توانید از بین قالب در بالگفا جایی است که شما می انتخاب قالب وبالگ
 سپس آن را روي وبالگ خود فعال نمایید.

 

انتخـاب  گـر روي آن دکمـۀ    کنید که با بردن اشـاره  نمایش هر قالب را به صورت تصویر مشاهده می در این صفحه شما پیش
هـایی کـه در اینجـا شـاهدش      کند. اما قالـب  میگردد. که با کلیک روي آن قالب وبالگ به قالب مورد نظر تغییر  ظاهر می قالب

هـاي ارائـه دهنـدة قالـب      هستید، شاید براي شما بسیار ساده به نظر رسند که در این صورت باید کد یک قالب دیگري از سایت
 تان بارگذاري نمایید. وبالگ دریافت کنید و آن را از طریق بخش ویرایش قالب وبالگ روي وبالگ
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 ویرایش قالب وبالگ
 

سربرگ باز خواهـد   3کلیک کنید، یک صفحه با  ویرایش قالب وبالگاگر دوباره به صفحۀ کل تنظیمات وبالگ رفته و روي 
اي براي وارد کردن کد وجود دارد. این کدها همان کد قالب وبالگ است. کد قالب تشـکیل شـده از    شد که در هر سربرگ جعبه

د. این کدها نوع چینش محتوا و همچنـین ظـاهر صـفحات وب را تعیـین     باشن JavaScriptو شاید هم  HTML ،CSSکدهاي 
هـا دسـت بـرده و     توانند در این جعبـه  کنند. اگر به علم کدنویسی وب آشنایی داشته باشید، حداقل در حد ویرایش کدها می می

 ار چندان سختی نیست.براي ویرایش جزئیِ قالب وبالگ ک HTMLظاهر وبالگ خود را سفارشی کنید. حتی یادگیريِ مبانیِ 

 

قالب صفحات بایگانی وبالگ را تغییر دهیـد،   دهد. مثالً اگر خواسته باشید بالگفا براي هر بخش امکان تعیین قالب مجزا را می
باید روي سربرگ ویرایش قالب آرشیو کلیک کنید تا بتوانید کدهاي آن را تعویض نماییـد. صـفحات بایگـانی یـا آرشـیو همـان       

 کنند. هاي شما را همراه با پیوندي به همان نوشته فهرست می د که عنوان تمامی نوشتهصفحاتی هستن

توانید براي آنها قالبی جداگانه تعیین کنید که این کار از طریق سربرگ سوم انجـام شـدنی اسـت.     صفحات جداگانه را هم می
تفاوتی بـا هـم ندارنـد. امـا اگـر بنـا بـه سـلیقۀ         ها یکی است و  فرض قالب تمامی این قسمت دقت داشته باشید که به طور پیش

توانید قالـب آنهـا را از    شخصی خواسته باشید ظاهر برخی از صفحات شما نسبت به دیگر صفحات وبالگ داراي تمایز باشند، می
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هاي  سمتاز همه مهمتر است و شما براي تغییر ظاهر بیشتر ق ویرایش قالب وبالگاما سربرگ اول، یعنی  این جا تغییر دهید.
 وبالگ باید این بخش را ویرایش کنید.

فرض بالگفا را روي وبالگ خود بارگذاري کنید،  هاي پیش در برخی از مواقع اگر خواسته باشید یک قالب دیگر به غیر از قالب
هـاي   ید که سـایت بین ). با جستجو در اینترنت میPastingها بچسبانید ( باید کد قالب مورد نظر را دریافت کرده و در این جعبه

نمایش هر قالـب را ببینیـد، و اگـر نظـر      توانید پیش دهند. شما می هاي آماده را به شما می بسیاري هستند که امکان دانلود قالب
 هاي متناظر صفحۀ ویرایش قالب وبالگ قرار دهید. شما را جلب کرد کد آن را دریافت کرده و در جعبه

همچنین صفحات جداگانه داراي کد جداگانه هستند. اما اگر نبود، کافی اسـت همـان    ها براي صفحات آرشیو و برخی از قالب
کدي که در یک فایل یا صفحۀ اینترنتی وجود دارد را در هر سه سربرگ قـرار دهیـد. بهتـرین کـار اسـتفاده از دسـتور کپـی و        

ی هستند که در صفحات دیگـر وبـالگ   هاي اختصاص چسباندن است. البته دقت کنید در صفحۀ آرشیو معموالً برخی از برچسب
شود که اگر کد قالب وبالگ را که براي صفحات بایگانی نوشته نشده است را در قسـمت ویـرایش قالـب آرشـیو قـرار       یافت نمی

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

را  CSSو  HTMLخودتان طراحی کنید کـه بـراي ایـن کـار بایـد       تان را همانطور که گفته شد حتی شما قادرید قالب وبالگ
مراجعـه کنیـد. ایـن سـایت در رابطـه بـا        سایت وبنولـوژي توانید به  هاي این دو امکان، می بیاموزید. براي آموزش دستور العمل

 کند. آموزش طراحی و برنامه نویسی سایت فعالیت می

 

 هاي اختصاصی کاربر و جاوااسکریپتکدها 
 

دهی کافی نیست. مثالً اگر خواسته باشید آمار بازدید کنندگان وبـالگ   خیلی از اوقات استفاده از امکانات خود سیستم وبالگ
کنند  می هاي دیگري که به عنوان ارائه دهندة ابزارهاي وبالگ فعالیت آوري کنید، باید چه کار کنید؟ اینجا باید از سایت را جمع

ها وبگذر باشد که اسمی از آن شنیده باشید. اما امثال وبگذر بسیار اسـت کـه بـراي     ترین این سایت استفاده نمایید. شاید معروف
 کنید را در وبالگ خود قرار دهید. ها دریافت می جمع آوري آمار وبالگ شما باید کدي که از این گونه سامانه

هـاي   کـدهاي و جـاوا اسـکریپت   ین ابزارهایی را در وبالگ خود قـرار دهیـد، بخـش    توانید کدهاي چن که شما میمکانی 
بینید که کد مورد نظر که معموالً یک کد جاوا اسکریپت است را بایـد درون   است. در اینجا شما بک جعبه می اختصاصی کاربر

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

رافیکی هم باشد، معموالً در انتهاي نوار کناري وبالگ شما به نمایش در خواهـد آمـد. در غیـر    این ابزار اگر شامل یک جعبۀ گ
توانید کد آنها را در ایـن جعبـه قـرار دهیـد      دهد. از جمله ابزارهایی که می این صورت فقط کافی که به عهدة اوست را انجام می

اشـاره کـرد. معمـوالً    گـر، افـزودن اجـزاء گرافیکـیِ پویـا و ...       ت اشارهتوان به ابزار نظرسنجی، آمارگیر وبالگ، ابزار تغییر حال می
توانید از یک یا چندتا از آن ابزارها در وبالگ  هایی فقط مختص ارائۀ ابزارهاي وبالگ وجود دارند که اگر خواسته باشید می سایت

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

http://webnology.ir/
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همانطور که در زیر جعبۀ درج کد به شما تذکر داده است، شما قادر به استفاده از کدهاي حذف تبلیغات خود سایت بالگفـا و  
هاي کسب درآمد، پاپ آپ و انتقال صفحه نیستید. در برخی از مواقع این کدها اصالً قابلیت اجـرا شـدن درون    همچنین سیستم

گردند که ممکن اسـت در آینـده بـا     اوقات امکان اجرا شدن آنها از طرف مدیر بالگفا مهیا میسرویس بالگفا را ندارند. اما گاهی 
شناسایی چنین کدهایی وبالگ شما با مشکل مواجه شود. پس به این مورد هم دقت داشته باشید. اگر قصد قرار دادن تبلیغ در 

 هاي دیگري استفاده نمایید. توانید از روش وبالگ را دارید، می

 

ل کار با قالب و ظاهر وبالگ هم به اتمام رسید. قبل از اینکه خواسته باشید اولین نوشتۀ وبالگ خود را منتشـر کنیـد، بـه    فص
هاي کوتاه خودداري کنید. تعویض  شود اول قالبی براي آن تعیین نمایید و سعی کنید از تعویض قالب در زمان شما پیشنهاد می

ایجاد تغییر در تمامی صفحات وبالگ است و ممکن است از رتبۀ وبالگ شما بکاهد. پـس از   قالب از نظر موتور جستجو به منزلۀ
 جا در قالب خودداري کنید. تغییرات بی

  



 

 

 

 

 

 

Bl
og

in
g.

ir 

35 

 هاي وبالگ : کار با نوشته8فصل 
 

دانـیم کـه وبـالگ بـدون      هاي وبالگ اسـت. مـی   هاي مهم این کتاب که راجع به کار کردن با نوشته رسیم به یکی از فصل می
هاي وبـالگ اسـت    هاي مدیریت هر وبالگ، بخش مدیریت نوشته وشته اصالً وبالگ نیست! به همین منظور از مهمترین قسمتن

 هاي قدیمی را ویرایش و یا حذف نمایید. توانید نوشتۀ جدیدي را منتشر کنید، نوشته که شما می

کـنم اول   اي به شما پیشـنهاد مـی   انتشار هر نوشته از زمان ساخت وبالگ، شما هنوز مطلبی در وبالگ منتشر نکردید. قبل از
تان را بسازید تا از این به بعد با انتشار هر نوشته بتوانید یک یا چنـد دسـته را انتخـاب کنیـد.      هاي وبالگ هاي نوشته بندي دسته
د، بـراي کسـی کـه    ها در کتابخانۀ شخصـی اسـت. اگـر ایـن کـار را نکنیـ       بندي کتاب ها در وبالگ مثل دسته بندي نوشته دسته

بنـدي   خواهد چیزي را در وبالگ شما پیدا کند، اکر کمی سخت خواهد شد. معموالً بـه دو روش کلـی شـما قـادر بـه دسـته       می
مطالب وبالگ هستید. روش اول با موضوعات وبالگ است که از بخشی با همین نام در مدیریت وبالگ بالگفا قابل انجام اسـت و  

ها هستند که از نظر کارکرد دقیقاً شـبیه بـه    ها را ایجاد کنید. روش دوم استفاده از برچسب بندي دسته قبل از انتشار نوشته باید
هـا عمومـاً از    توانید بسازید و تعداد برچسب ها را در زمان ا نتشار یک نوشته می موضوعات وبال هستند، با این تفاوت که برچسب

 تعداد موضوعات وبالگ بیشتر است.

 تتعاریف موضوعا
 

تواننـد   موضوعات وبالگ شما در نوار کناري براي بازدید کنندگان قابل نمایش هستند و آنها با کلیک روي یـک موضـوع، مـی   
پـس بـراي ایجـاد     هـاي وبـالگ اسـت.    بنـدي نوشـته   این همان روش دسته هاي همان موضوع را ببینید و آنها را بخوانند. نوشته
خواهیم رفت. پس روي پیوندي با همین نام از نوار کناري سـمت   موضوعاتاریف تعهاي جدید در اولین قدم به قسمت  دسته

 راست مدیریت وبالگ کلیک کنید.
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بنـدي جدیـد    توانید یک موضـوع یـا دسـته    شود که از قسمت تعریف موضوع، شما می با دیدن تصویر باال همه چیز روشن می
توانیـد   بینید و می هایی که تا به االن ایجاد کردید را می بندي دسته بسازید. اما در قسمت موضوعات ثبت شده، شما موضوعات یا

 آنها را مدیریت کنید.

اي را درون آن موضوع منتشر کنید، باید از قسمت  اگر خواسته باشید یک دستۀ جدید بسازید که از این به بعد بتوانید نوشته
ي دکمۀ درج موضوع کلیک کنید. عنوان موضوع کـه مشـخص   اولِ این صفحه، عنوان موضوع و جایگاه آن را مشخص کنید و رو
بندي واقع شدند. اما جایگـاه کـه    هایی است که داخل آن دسته است، عنوانی را باید وارد کنید که کامالً گویا نشان دهندة نوشته

را بـراي موضـوعی    1اگر عدد  بندي در نوارکناري وبالگ کاربرد دارد. مثالً یک عدد را باید وارد کنید، براي چیدمان موارد دسته
که قصد ساخته شدنش را دارید وارد کنید، این موضوع در باالترین قسمت از جعبۀ موضـوعات وبـالگ در نـوار کنـاري وبـالگ      

موضوع شما به فهرست موضوعات ثبت شده در پایین صفحه اضـافه   درج موضوعبا کلیک روي دکمۀ  نمایش داده خواهد شد.
 خواهد شد.

تـوان نـام و    ي موضوعاتی هم که از قبل ساختید کنترل دارید. با کلیک روي دکمۀ ویرایش روبروي هر موضوع، میاما شما رو
جایگاه آن را ویرایش کنید. با کلیک روي حذف (ضربدر قرمز) آن موضوع از وبالگ شما حذف خواهد شـد. حـذف کـردن یـک     

هـاي موجـود در آن    فقط آن دسته حذف خواهد شـد و نوشـته  هاي آن موضوع نیست. بلکه  موضوع به منزلۀ حذف کردن نوشته
 شوند. بندي نشده تبدیل می دسته به حالت دسته

 نوشته جدید
 

تـان را منتشـر    رسد که اولین نوشتۀ وبالگ تان را ساختید، نوبت به این می هاي وبالگ بندي حال که موضوعات یا همان دسته
 اي شـامل ابزارهـاي ویـرایش     صـفحه  از نوار کناري مدیریت وبالگ کلیـک کنیـد.   نوشتۀ جدیدکنید. براي این کار روي پیوند

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

نیـد از خودتـان   توا پس اول عنوان نوشتۀ خود را تعیین کنید که باید در جعبۀ عنوان وارد شود. به عنـوان اولـین نوشـته مـی    
بنویسید و یا توضیحاتی راجع به آنچه که قرار است در آینده درون وبالگ بنویسید. خواست شما مطرح است اما براي راهنمایی 
و دلگرمی به شما عرض کنم هر آنچه بنویسید، اگر از ته دل باشد مطمئن باشید طرفدار جذب خواهد کـرد. پـس سـعی کنیـد     

توانند تجارب شخصی در مورد یک موضوع خاص باشـند کـه دیگـران بـا      ها می نتشر کنید. این نوشتههاي دلی و پر مغز م نوشته
گردد. پس با در نظر گرفتن این تدابیر، یک عنوان خوب حاوي چند کلمـه، البتـه نـه زیـاد      خواندن آن به اطالعاتشان افزوده می

 بلند، انتخاب نمایید.

شـود.   سط صفحه وارد کنید. این جعبه با عنوان ویرایشگر متن برخط شـناخته مـی  حاال متن اصلی نوشته را در جعبۀ اصلی و
توانید شکل و شمایل متن خود را بـا اسـتفاده از    توانید متن خود را درون این جعبه وارد کنید، می یعنی شما عالوه بر اینکه می

به احتمال زیـادي بیشـتر ایـن ابزارهـاي      ندي کنید.ب هاي ویرایشی در باالي این جعبه تغییر دهید و اصطالحاً آن را سبک دکمه
توانیـد نوشـتۀ خـود را بـه حالـت ضـخیم درآوریـد. امـا اگـر           مـی   ویرایشی براي شما آشنا هستند. مثالً با کلیک روي دکمۀ

این کنم  د میخواهید با کارکرد هر کدام ازاین ابزارهاي ویرایش متنِ نوشته به صورت جزء به جزء آشنا شوید، به شما پیشنها می

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 کمـک حـال    ویدیوي آموزشی سبک بندي نوشته در ویرایشگر بالگفااز سایت بالگینگ را حتماً مطالعه نمایید. حتی  وشتهن
 شماست.

شـود. اگـر    کنید، فقط در صفحات بایگانی و صـفحۀ اصـلی وبـالگ شـما نشـان داده مـی       متنی که شما در این جعبه وارد می
در زیر جعبۀ ویرایشگر کلیـک کنیـد تـا یـک      ادامه نوشتهوند خواسته باشید نوشتۀ شما داراي ادامۀ مطلب باشد، باید روي پی

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

 

ادامه نوشته زمانی براي خواننده آشکار خواهد شد که روي پیوند ادامۀ مطلب کلیک کند. اصوالً در صفحات اصلی وبالگ شما 
تۀ شما نشان داده خواهد شد و خواننده براي خواندن ادامۀ هر نوشته باید روي پیوند ادامه کلیک کنـد. بـا   فقط قسمت اول نوش

 این کار صفحات اصلی وبالگ شما طوالنی نخواهد شد.

را انتخاب کنید، نوشته در وبالگ منتشر نخواهد شد. ولی به حالت ذخیـره   ثبت موقت و عدم نمایش در وبالگاگر گزینۀ 
هاي پیشین قابل دسترس است که اگر خواسته باشید دوباره ویرایشـی روي آن انجـام دهیـد،     نویس از بخش نوشته پیش شده یا

کلیک کنید، نوشتۀ شما براي بازدید  ثبت نوشته و بازسازي وبالگدر هر صورت اگر روي  این کار را بکنید و منتشرش کنید.
توانند آن را بخوانند. اما یک مجموعه تنظیمات هم در زیر همین صفحه وجود  کنندگان 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/
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شـوند بـا ایـن     هاي وبالگ محسوب می بندي براي نوشته نوعی دسته ها هم همانطور که گفتم، برچسب ها: برچسب .1
نویسـید   اي کـه االن مـی   اي در نظر دارید که بـا نوشـته   اگر زیر دسته تفاوت که ساختار موضوعات وبالگ را ندارند.

 توانید آن را به عنوان یک یا چند برچسب تعیین نمایید. همسان است، می
توانیـد ببینیـد      ًاز بخش تعاریف موضوعاتی تعیین کردید را از این سربرگ میموضوعاتی که قبال انتخاب موضوع: .2

 ها قرار گیرد. و یکی یا چندتا از آنها را انتخاب کنید تا نوشتۀ شما درون آن دسته یا دسته
یا کنید که نحوة نظردهی براي این نوشته به چه صورت باشد؛ آزاد باشد و  ازاین سربرگ تعیین می نحوه نظردهی: .3

هـاي نوشـته غیرفعـال     براي نمایش در وبالگ نیاز به تایید دستی شما داشته باشد، یا اصالً قسمت نظرات یا دیدگاه
 توانید براي درج نظر مدت زمان خاصی را تعیین کنید. باشد. یا حتی می

هـاي   بـه اینکـه نوشـته    تاریخ و ساعت انتشار نوشته را تغییر دهید. با توجه توانید از این سربرگ می تاریخ و زمان: .4
شوند، شاید خواسته باشید ترتیب نمایش هـر نوشـته را بـا دسـت بـردن در       وبالگ براساس تاریخ و زمان مرتب می

 تاریخ و زمان آنها عوض کنید.
توانیـد از ایـن    خواهید کاربر فقط با وارد کردن رمز بتواند نوشتۀ شما را مطالعه کنـد، مـی   اگر می رمز براي رویت: .5

خواهید قـادر بـه دیـدن     براي همین نوشته یک رمز عبور تعیین کنید و این رمز را به کسانی بدهید که میسربرگ 
 نوشته باشند.

اي را به صورت ثابت در بیاورید که همیشـه در بـاالي تمـامی     ماند این است که اگر خواسته باشید نوشته نکتۀ دیگري که می
 ها نوشته دیگر باالي در و اول صفحه در همواره نوشتهسربرگ تاریخ و زمان، گزینۀ مطالب وبالگ شما نمایش داده شود، باید از 

را فعال کنید. در این صورت اگر هم یک نوشتۀ جدیدي را در وبالگ منتشر کنید، باز این نوشـته   )ثابت پست( شود داده نمایش
شـوند   اي وبالگ به ترتیب تاریخ و زمـان مرتـب مـی   ه در 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 داریـد ایـن کـار را     بدین ترتیب به هر تعداد مطلب که خواسته باشید می
اگر زمان ندارید و یا از سرعت نوشـتن بـا   توانید هر روز تکرار کنید. یعنی هر روز یک نوشته در وبالگ منتشر کنید. اما  حتی می

اي یک نوشته منتشر کنید. یک ایدة خوب این است که نوشتۀ خود را  توانید حتی هفته صفحه کلید خوبی برخوردار نیستید، می
د بنویسید و سپس براي انتشار نوشته به اینترنت متصل شده، وارد حساب خـو   Wordدرون یک ویرایشگر متن مثل نرم افزار 

در بالگفا شوید و به قسمت نوشته جدید رفته و نوشته را آنجا بچسبانید. با این کار احتمال از دسـت رفـتن نوشـتۀ شـما حـین      
نوشته و ویرایش آن به حداقل کاهش پیدا خواهد کرد. البته براي چسباندن متن از ورد، از ابزاري در ویرایشگر بالگفا بـا همـین   

 ز ورد).نام استفاده کنید (چسباندن ا

توانید از انواع دیگري از محتوا هم استفاده کنید. از قبیل محتواي تصویري و یا فیلم و ویـدیو کـه مـثالً     همراه با متن شما می
براي درج تصویر در نوشته کافی است از ابزار درج/ویرایش تصویر در باالي پنجرة ویرایشگر بالگفا استفاده کنیـد و نشـانی یـک    

تواند حاوي اجزاء بسـیاري باشـد. مـثالً یـک پیونـد در مـتن،        و روي دکمۀ درج کلیک کنید. نوشتۀ شما می عکس را وارد کنید
تواند خواننده را به یک صفحۀ دیگر از وبالگ شما یا وبالگ دوستان شما منتقل کند کـه در نهایـت باعـث افـزایش کیفیـت       می

بـا   توانیـد بـه مقـاالت و ویـدیوهاي بالگینـگ مراجعـه کنیـد.        ، مـی تري نیاز دارید وبالگ شما خواهد شد. اگر به اطالعات کامل
هـاي آموزشـی دسترسـی     توانید به ایـن فـیلم   میدر موتور جستجو  ویدیوهاي آموزش وبالگ نویسی بالگینگجستجوي عبارت 

 داشته باشید.
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 هاي پیشین نوشته
 

بـه حـال درون وبـالگ منتشـر کـردیم،       هـایی اسـت کـه تـا     هاي پرکاربرد وبالگ که مخصوص مدیریت نوشـته  یکی از بخش
صبر کنید تا صفحۀ مـورد نظـر بـاز شـود. در     است. پس روي این پیوند از نوار کناري سایت کلیک کرده و  هاي پیشین نوشته

 توانید ببینید: تصویر زیر این صفحه را می

 

اي که قبًال منتشر کردید بایـد   وشتهکنید ن هاي شما به صورت ردیفی در این صفحه فهرست شده هستند و اگر فکر می نوشته
اي هماننـد   تـا صـفحه  ویرایش شود، باید روي دکمۀ ویرایشِ (به شکل یک قلم و کاغذ) روبروي عنوانِ همان نوشته کلیک کرده 

شد، همینک هم همراه با محتواي نوشتۀ مذکور باز گردد. حاال شـما   اي که در زمان انتشار یک نوشتۀ جدید باز می همان صفحه
ها، نـوع نظردهـی و ... را تغییـر داده و روي دکمـۀ ثبـت نوشـته و        توانید تک تک اجزاء نوشته از قبیل عنوان، متن، برچسب می

 بازسازي وبالك کلیک کنید.

ها کافی است روي عالمت ضربدر قرمز رنگ روبروي هر نوشته کلیک کنیـد. تـا    هر کدام از نوشتههمچنین براي حذف کردن 
شما نوشته براي همیشه از وبالگ شما حذف شود. دقت داشته باشید با حذف شدن مطلب از وبالگ شما، دیگـر   ازپس از تایید 

از همین جا هم قادرید تعداد نظرات هر مطلب را ببینید و براي مشـاهدة نظـرات همـان مطلـب روي      قالب برگشت نخواهد بود.
 دکمۀ نظرات روبروي عنوان هر نوشته کلیک کنید.

بینید کـه جعبـۀ    ات هر نوشته از قبیل تاریخ انتشار هم در ستون اول موجود است. در باالي صفحه دو تا جعبه میدیگر جزئی
دهد. اما جعبۀ دوم جستجو است که بـا وارد کـردن عبـارتی     هاي هر ماه را به صورت جدگانه به شما نشان می نمایش نوشتهاول 

هـاي   بین تعداد زیادي نوشته، موردي را پیدا کنید. براي زمانی که تعداد نوشته توانید از که 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 که هاي وبالگ آشنا شدیم که معموالً کاري بود  پس بدین ترتیب ما در این فصل با نحوة کار کردن با نوشته
زدیم تا وبالگی شاداب و به روز داشته باشیم. امیدوارم شما هم بـا مطالـب مفیـد و آموزشـی در وبـالگ خـود بـه         سر و کله می

  هاي بیشتر کمک کنید. دیگران در داشتن زندگی بهتر و به خودتان در کسب تجربه



 

 

 

 

 

 

Bl
og

in
g.

ir 

40 

 : نظرات وبالگ9فصل 
 

شوند، حکم یـک نیـروي محرکـه بـراي ادامـۀ راه را       وبالگ براي وبالگ نویس ارسال مینظراتی که از سمت بازدید کنندگان 
دهـد   ها تشکر و نظرهاي آنهـا را دریافـت کنـد کـه ایـن نشـان مـی        دارند. وبالگ نویسی معموالً انتظار دارد که از طرف مخاطب

هـاي   دیریت نظرات در بالگفا یکی از بخشهاي وبالگ نویس مورد توجه سایرین قرار گرفته است. به همین دلیل بخش م نوشته
 ها است. نویس مورد عالقۀ وبالگ

شوند، سپس قصد خواندن یکـی از   ها به این صورت است که آنها وارد وبالگ شما می روال کار ارسال نظر توسط بازدید کننده
خواهنـد احساسـات خـود را بـا      و یا مـی  آید شان سوالی پیش می کنند. پس از اتمام خواندن نوشته یا براي هاي شما را می نوشته

گردنـد و بـا کلیـک روي آن یـک      شماي نویسندة نوشته در میان بگذارند. اینجاست که به دنبال دکمۀ نظرات یا ارسال نظر مـی 
 ند.توانند نظر خود را هم ارسال نمای پنجرة جدید باز شده که عالوه بر امکان خواندن نظرات دیگران، در انتهاي همان پنجره می

 

کنید و در اینجا نظر ارسـال   کلیک می نظرات تایید نشدهکنید و روي پیوند  حال شما به قسمت مدیریت وبالگ مراجعه می
توانید تایید، حذف و یا پاسخ را بدهید. دقت داشته باشـید کـه نظـرات ارسـالی      بینید و می شده از طرف فرد بازدید کننده را می

روند که شما در هنگام ارسال نوشته، از قسمت پایین صـفحه، سـربرگ نحـوة نظردهـی،      ده میزمانی به قسمت نظرات تایید نش
 تعیین کرده باشید که نمایش نظرهاي مخاطبین منوط به تایید شما باشد.

 نام دارد. آخرین نظراتو  نظرات تایید نشدهدر بالگفا دو بخش کلی براي کار با نظرات وبالگ وجود دارد که به ترتیب 
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 ت تایید نشدهنظرا
 

همانطور که گفتم، صفحۀ نظرات تایید نشده جایی است که آخرین نظرات ارسال شده که هنـوز از طـرف شـما تاییـد نشـده      
شما در قسمت تنظیمـات کلـی   آیند که    شود. البته این نظرات زمانی به حالت در انتظار تایید در می است به نمایش گذاشته می

این بخش ممکن است به لحظـه عمـل نکنـد.     نظردهی صفحۀ ارسال هر نوشته تعیین کرده باشید.وبالگ و یا در سربرگ نحوة 
از  اما چند ساعت طول بکشد تا نظر وي در این صـفحه بـراي شـما نمایـان گـردد.      امکان دارد شخصی نظري ارسال کند،یعنی 

کنـد. پـس اگـر     گ نظـر دهنـده عمـل مـی    طرف دیگر بالگفا یک سرویس حذف هرزنامه دارد که بر اساس نشانی سایت یا وبـال 
سایت را یـا   کند و شما امکان دریافت نظر وي را ندارید، باید به او متذکر شوید که نشانی وب شخصی براي شما نظري ارسال می

 خالی رها کند و یا یک نشانی سایت دیگري را وارد کند.

 

مربـوط   تاییـد گروهی این کار را انجام دهید. براي تایید تکی روي  توانید تکی یا توانید نظري را تایید کنید که می از اینجا می
تان  گان وبالگبه هر نظر کلیک کنید تا همان نظر به صورت تایید شده درآید و به بخش آخرین نظرات برود و براي بازدید کنند

توانید آنها را  به تایید نظرات کنید میخواهید به صورت گروهی اقدام  . اما اگر تعداد نظرات زیاد است و میهم قابل نمایش گردد
براي انتخـاب هـر نظـر کـافی اسـت روي جعبـۀ        کلیک نمایید. تایید موارد انتخابیانتخاب کرده و سپس روي دکمۀ سبز رنگ 

 کوچکی که در باال سمت راست هر نظر وجود دارید کلیک کنید.

حذف کردن یک نظـر   صورت تکی و یا گروهی انجام دهید.توانید براي حذف کردن یک یا چند نظر به  همین کارها را هم می
به منزلۀ عدم نمایش آن در قسمت نظرات همان نوشته در وبالگ است. اگر نظري به صورت خصوصی براي شـما ارسـال شـده    

توانیـد حـذف    شما نظرهـاي خصوصـی را فقـط مـی    توانید برچسب خصوصی را در کنار هر نظر خصوصی ببینید و اگر  باشد، می
 ایید. امکان نمایش در وبالگ و همچنین ویرایش آنها را ندارید.نم

توانید کل مشخصات نظر دهنـده و   در روبروي هر نظر وجود دارد که با کلیک روي آن می ویرایشیک دکمۀ دیگري با عنوان 
در ادامه روش انجام این همچنین خود متن نظر را ویرایش کنید. حتی قادر به پاسخ دادن به دیدگاه نظر دهنده هم هستید. که 

 کار را توضیح خواهم داد.
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 آخرین نظرات
 

. پـس روي پیونـد آخـرین    قابل دسترس خواهـد بـود  بخش آخرین نظرات  هنوز از کنید، آن نظر  می تاییده نظري را زمانی ک
می نظراتـی کـه تـا بـه     نظرات از فهرست سمت راست مدیریت وبالگ بالگفا کلیک کنید. شما از اینجا قادر به مشاهده کرده تما

االن براي وبالگ شما ارسال شده است هستید. دستوراتی کاربردي که در این صفحه موجود است، دقیقاً مثل دسـتورات بخـشِ   
نظرات تایید نشده است. یعنی شما همچنان از این صفحه قادر به حذف کردن نظراتی که قبالً تاییدشان کردید هستید. یا حتی 

 ید.پاسخ آنها را بده بخوانید و آنها را توانید می

 

 

توان به صورت درست پاسخ یک نظر را ارسال کرد. گـاهی از اوقـات نیـاز اسـت بـراي       شاید برایتان جالب باشد که چطور می
کـافی  روشن شدن مساله، پاسخی را براي یک نظر که از طرف یکی از مخاطبین وبالگ ارسال شده است، داد. براي این منظـور  

شوید که عالوه بر اینکه  روبرو می ویرایش نظراتپیوند ویرایش که به رنگ سبز است کلیک کنید. با این کار با صفحۀ است روي 
 توانید ارسال کنید. توانید خود متن نظر و همچنین مشخصات نظر دهنده را تغییر دهید، پاسخ نظر را هم می می

ا عبارت [پاسخ:] در انتهاي جعبۀ نظر ایجاد گردد. حـاال پـس از ایـن    کلیک کنید ت پاسخ به نظربراي ارسال پاسخ، روي پیوند 
 کنید.خود براي آن نظر  عبارت شروع به نوشتن پاسخ
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نظر دادیـد ذخیـره گـردد.     کلیک کنید تا پاسخ شما به همراه ویرایشی که روي خود ثبت تغییراتپس از انجام این کار روي 
 دار خوبی باشید! ایت نظر دهنده را هم تغییر دهید. البته سعی کنید امانتتوانید نام و ایمیل و وب س شما حتی می

بدین ترتیب کار آموزش ما با بخش نظرات وبالگ هم به اتمام رسید. فراموش نکنید که داستان نظرهاي وبالگ به همین جـا  
گذاشتیم، موفق بودیم یا خیـر. خیلـی    کنند که آیا در مسیري که قدم شود. نظرات وبالگ این نکته را به ما گوشزد می ختم نمی

عـین پیشـرفت در   کند که باید دانست احترام بـه نظـر بازدیـد کننـدگان      از اوقات شخصی نظري اصالحی را براي ما ارسال می
هاي ما داشت، باید با صبر و متانت با آن  نویسی است. اگر از طرفی هم کسی انتقادي نسبت به قسمتی از مطالب و نوشته وبالگ

رخورد کرد و تا حد ممکن از ایجاد تنش جلوگیري کنیم. وبالگ به دلیل اینکه یک محیط فعل و انفعالی اسـت، گـاهی اوقـات    ب
 آفرین ایجاد گردد. پس به این نکته هم توجه کافی را داشته باشید. هاي دغدغه ممکن است این مشکالت براي نوشته
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 صفحات جداگانه: 10فصل 
 

ز صفحات در وبالگ ما هستند که معمـوالً بـراي معرفـی وبـالگ، شـخصِ وبـالگ نـویس، محصـول،         صفحات جداگانه نوعی ا
روند. به عنوان مثال شما نیاز به ساخت یک صفحه بـا عنـوان دربـارة مـن داریـد کـه        خدمات و یا از این دست چیزها به کار می

. البته صفحۀ پروفایـل یـا همـان نمایـۀ وبـالگ هـم       هایتان را در آن گردآوري کرده باشید توضیحاتی راجع به خودتان و مهارت
هاي عادي  کنید جایگاه یک مطلب درون نوشته کند. اما به صورت کامالً از پیش تنظیم شده. در کل اگر فکر می همین کار را می

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

هـاي عـادي وبـالگ شـما      همید، این صفحات از نظر سـاختاري بـا سـاختار نوشـته    توان ف همانطور که از اسم این صفحات می
متفاوت هستند. مثالً امکان ارسال نظر براي چنین صفحاتی وجود ندارد. همچنین پیونـد یـا نشـانی ایـن صـفحات بـه صـورت        

اي  دادن پیونـد صـفحۀ جداگانـه   شود. پس این خود شما هستید که باید با قرار  خودکار در جایی از وبالگ شما نمایش داده نمی
که ساختید، کاري کنید که بازدید کنندگان از وجود این صفحه آگاه شده و روي پیوند آن کلیـک کـرده و وارد صـفحۀ مـذکور     

ترین کارهـا بـراي    در غیر این صورت صفحات جداگانه مخفی هستند و کسی از آنها اطالعی نخواهد داشت. یکی از راحت شوند.
توانیـد از طریـق    هاي وبالگ است. یا حتی مـی  صفحه، قرار دادن نشانی صفحه به صورت پیوند شده در متن نوشتهمعرفی پیوند 

 پیوندهاي روزانه، نشانی صفحۀ جداگانه را در نوار کناري وبالگ خود قرار دهید.

ویر زیـر بـراي شـما بـاز     اي همانند تصـ  از نوار کناري مدیریت وبالگ کلیک کنید تا صفحه صفحات جداگانهپس روي پیوند 
 گردد:

 

توانیـد ببینیـد. عنـوان صـفحات، آدرس صـفحات و       هایی که تا به االن ایجاد کردیـد را در بـاالي صـفحه مـی     فهرست صفحه
هاي ویرایشی و حذف هر صفحه از جمله اجزایی است که این جـدول دارد. بـا کلیـک روي عنـوان هـر کـدام از        همچنین دکمه

توانیـد ببینیـد کـه ظـاهر آن      ان صفحه در یک سربرگ دیگر از مرورگر براي شما باز خواهد شـد و مـی  هاي جداگانه، هم صفحه
 صفحه به چه صورتی است.
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هـاي جداگانـه    وجود داشت، اینجا هم براي صفحه هاي پیشین نوشتههاي ویرایش نوشته که در صفحۀ  اگر یادتان باشد دکمه
اختید باید روي دکمۀ قلم و کاغذ، و براي حذف صفحه روي عالمت ضربدر قرمـز  اي که س وجود دارد. یعنی براي ویرایش صفحه

 کلیک کنید.

اما دو تا دکمۀ آبی رنگ در باالي صفحه وجود دارد که هر دوي آنها براي ساخت یک صفحۀ جداگانۀ جدید کاربرد دارند. باید 
ایجاد کنید. روش اول ساخت صفحه در قالـب وبـالگ   توانید یک صفحۀ جداگانۀ جدید  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  است، که شما فقط محتوا و متن آن را می
و اگـر فقـط    کنیـد یا ویرایش را وارد نظر  دربه همراه متن موبراي ساخت صفحۀ جداگانه انتخاب کنید، باید کدهاي کل صفحه 

العاده ساده خواهـد بـود کـه فقـط متنـی کـه در جعبـۀ         اي فوق شود، صفحه اي که براي شما ساخته می متن را بنویسید، صفحه
 ویرایشگر نوشتید در صفحۀ جداگانه وجود خواهد داشت.

ي صـفحه کلیـک   هاي بـاال  توانید روي یکی از دکمه پس بسته به خواست خودتان، براي ساخت یک صفحۀ جداگانۀ جدید می
تصـویر   شود قادر به ویرایش متن و یا متن به همراه کدهاي صفحۀ جداگانه باشید. تان باز می کنید تا در صفحۀ دیگري که براي

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

 

ب عنـوان نکـاتی کـه در انتخـاب عنـوان      هاي مربوطه وارد کنید. در انتخـا  عنوان صفحه و همچنین آدرس صفحه را در جعبه
اینجا قسمت آخر نشانی اینترنتی صفحۀ جداگانـه   گرفتید را هم اینجا در نظر بگیرید. اما آدرس صفحه در نوشته باید در نظر می

اده کنیـد.  است. کلمه یا کلماتی را باید به انگلیسی وارد کنید که فاصله بین آنها وجود نداشته باشد. بهتر است از خط تیره استف
 اگر عکس باال را ببینید، همه چیز روشن است.
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پس از آن هم متن خود را درون جعبۀ ویرایشگر متن وارد کنید و به مانند نوشته، با استفاده از ابزارهاي ویرایش مـتن، آن را  
خواننده ترغیب گردد کـه  تر به نظر رسد و  بندي نمایید. این کار باعث خواهد شد که نوشتۀ شما در صفحۀ جداگانه شکیل سبک

کلیک کرده تا صفحه فوراً براي وبالگ شـما سـاخته    ثبت اطالعات صفحه و بازسازي وبالگتا آخر صفحه را بخواند. سپس روي 
 شود.

ماند این است که شما باید آدرس کامل صفحه را که قسمت آخر آن را خود شما تعیین کرده بودید را برداشته  اي که می نکته
آن را در نوار کناري وبالگ خود قرار دهید. تا بازدید کنندگان وبالگ از وجود آن صفحه آگاه شـده،   پیوندهاي روزانهو از بخش 

اي که ساختید، در هـیچ کجـاي    اگر این کار را نکنید، پیوند صفحۀ جداگانه روي پیوند کلیک کنند و وارد صفحۀ جداگانه شوند.
رادي است که امیدواریم در آیندة نزدیک از سوي بالگفـا حـل گـردد. چـرا کـه نمـایش       وبالگ به نمایش در نخواهد آمد! این ای

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

کلیک  صفحات جداگانهاما براي ساخت یک صفحۀ جدید به همراه ویرایش کامل کدها، باید روي دکمۀ آبی رنگ در صفحۀ 
 ده تا صفحۀ زیر باز گردد:کر

 

صـفحه   CSSو  HTMLاین صفحه تقریباً شبیه به صفحۀ ویرایش کدهاي قالب وبالگ است. چرا که شما باید تمامی کدهاي 
بینید. کافی است آن را اصالح کنید و یـا از نـو    را وارد کنید. البته شما کدهاي قالب خود را از اول درون جعبۀ ویرایشگر کد می

کنـد کـه شـما یـک      را به همراه محتواي صفحه بازنویسی کنید. ساخت صفحه به این صورت این مزیت را ایجاد مـی  همۀ کدها
صفحۀ جداگانه داشته باشید که از نظر ظاهري کامالً با ظاهر صفحات دیگر وبالگ شـما متفـاوت باشـد. البتـه بـا داشـتن علـم        

 ویرایش کدهاي صفحات وب.
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توانید بسته به نوع  انند حالت اول ایجاد صفحۀ جداگانه قابل تعیین شدن هستند و شما میعنوان صفحه و آدرس صفحه به م
ثبت اطالعات صفحه و بازسازي وبالگ اي که قصد ساختنش را دارید، آنها را تعیین نمایید. در نهایت روي دکمۀ  صفحۀ جداگانه

در نوار کناري وبالگ خود قرار  پیوندهاي روزانهاز قسمت  کلیک کرده تا صفحه در وبالگ شما منتشر شود. پیوند آن را هم باید
 .خواهید شد آشنادهید. در فصل بعدي به صورت کامل با نحوة کار کردن با بخش پیوندهاي وبالگ 

توانید  کنید، می این بود از فصل صفحات جداگانه که کاربرد آن را هم دانستیم. شما حتی اگر محصول یا خدماتی را عرضه می
 آن یک صفحۀ جداگانه همراه با توضیحات کامل بسازید و خدمات و محصوالت خود را به دیگران معرفی نمایید. براي
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 پیوندهاي وبالگ: 11فصل 
 

جا شدن در بین صفحات مختلف وب هستند. از پیوند با عناوینی مثـل لینـک هـم     هایی براي جابه پیوند چیست؟ پیوند دکمه
که براي عبارت لینک معادل زیبایی مثل پیوند وجود دارد، صالح نیست که از کلمـۀ بیگانـه اسـتفاده     شود. اما از آنجایی یاد می

آید که نشان دهندة پیوند بودن آن عبارت اسـت. معمـوالً    گر را روي یک پیوند ببرید، به شکل یک دست در می کنیم. اگر اشاره
اي کـه مـد نظـر     درآورد تا با کلیک کردن روي آن، مخاطب بـه صـفحه  توان به صورت پیوند  ها، تصاویر و ... را می کلمات، عکس

 ماست منتقل گردد.

توانید از قسمتی با همین  هاي خود هستید، می در وبالگ بالگفا هم، عالوه بر اینکه شما قادر به گذاشتن پیوند در متن نوشته
موالً در نوار کناري وبـالگ در معـرض دیـد بازدیـد     هایی به صورت یکجا مع نام در بخش مدیریت وبالگ، پیوندهایی را در جعبه

ا پیونـدهاي  ب ود را به دیگران معرفی کنید، همتوانید منابع اینترنتی مرتبط با وبالگ خ تان قرار دهید. با این کار هم می کنندگان
 مرتبط و به جا بازدید وبالگ را افزایش دهید.

 پیوندهاي روزانه
 

وجود دارد که با کلیک روي پیوند آن از نوار کناري مدیریت وبـالگ،   پیوندهاي روزانه اي در بخش مدیریت با عنوان صفحه

قادر به رفتن به این صفحه هستید. پیوندهاي روزانه همانطور که از اسمش پیداسـت، پیونـدهایی بـه صـفحاتی از سرتاسـر وب      
کنیـد و در نـوار    چنـین پیونـدهایی را آمـاده مـی    توانند براي مخاطبان وبالگ شما مفید باشند. شـما   هستند که به نظر شما می
دهید تا بازدید کنندگان با کلیک روي آن به صفحۀ مقصد منتقل شده و اقدام به خواندن آن صـفحه   کناري وبالگ خود قرار می

 کنند و به اطالعات خودشان اضافه نمایند.

 

توانـد باشـد    عنوان وارد کنید. این عنوان هر عبارتی می براي درج یک پیوند روزانۀ جدید، کافی است عنوان پیوند را در جعبۀ
که نشان دهندة محتواي صفحۀ مقصد باشد. سپس نشانیِ اینترنتیِ صـفحۀ مقصـد را در جعبـۀ آدرس پیونـد وارد نماییـد. ایـن       

توانیـد ایـن    یخواهید توضیحات بیشتري را راجع به صـفحۀ مقصـد ارائـه دهیـد، مـ      باشد. اگر می //:httpنشانی باید همراه با 
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کلیک نمایید. پیوند شما به سامانه افزوده خواهد  درج پیوندتوضیحات را هم در جعبۀ توضیحات وارد نمایید و دست آخر روي 

شد و به فهرست پیوندهاي روزانۀ شما در پایین همین صفحه از بخش مدیریت وبالگ بالگفا، افزوده خواهد شد. در تصـویر بـاال   

را در پیوندهاي روزانه اضافه کردم که در زیر صفحۀ پیوندهاي  آموزش وبالگ نویسییک پیوند با عنوان بینید که من  شما می

توان مشخصات پیوند را ویرایش کرد. یا بـا کلیـک روي دکمـۀ حـذف      روزانه قابل نمایش است. با کلیک روي دکمۀ ویرایش می
 توان پیوند را براي همیشه از وبالگ حذف کرد. می

شوند. تعداد آنها را شـما در قسـمت    اي با همین نام در نواري کناري وبالگ نمایش داده می بالگ معموالً در جعبهپیوندهاي و
راجع به آن توضیحات کامل را ارائه کردم. معموالً بقیۀ پیوندهاي روزانه بـه غیـر    6تنظیمات کلی وبالگ تعیین کردید. در فصل 

شـوند کـه شـما و     شود، درون یک صفحۀ دیگر جمع آوري مـی  وبالگ نشان داده می از آنهایی که در نوار کناري تمامی صفحات
توانید این صفحه را باز کنید. منظور این اسـت کـه    بازدید کنندگان وبالگ شما با کلیک روي پیوند انتهاي پیوندهاي روزانه، می

بـالگ قابـل نمـایش نیسـت. بـرخالف پیونـدهاي       کنید در نوار کناري و تمامی پیوندهاي روزانه که شما به وبالگ خود اضافه می
 کنیم، در نواري کناري وبالگ نمایش داده شوند. توان کاري کرد که تمامی پیوندهایی که به وبالگ اضافه می وبالگ می

 

 پیوندهاي وبالگ
 

شـبیه بـه    اسـت کـه کـاربردي دقیقـاً     پیوندهاي وبـالگ بخش دیگري از مدیریت وبالگ بالگفا که مرتبط با پیوندها است، 
کنید؛ نه  پیوندهاي روزانه دارد. با این تفاوت که شما از پیوندهاي وبالگ معموالً براي درج پیوند یک سایت یا وبالگ استفاده می

صفحۀ داخلی از آن. به هر حال این خواست شماست که براي قرار دادن یک پیوند از کدام روش استفاده کنید. پس بـه صـفحۀ   
 ویم تا با جزئیات اجزاء این صفحه آشنا شویم:ر پیوندهاي وبالگ می

 

طریقۀ گذاشتن پیوند در قسمت پیوندهاي وبالگ اندکی بـا پیونـدهاي روزانـه تفـاوت دارد. شـما در ایـن صـفحه جـدولی را         
آن دهد و ستون دوم نشانی اینترنتـی صـفحۀ مقصـد     بینید که داراي دو ستون است. ستون اول عنوان هر پیوند را نشان می می

دهد. حال اگر خواسته باشیم یک پیوند جدید اضافه کنیم، باید در آخرین خطی که در این جدول به صورت  پیوند را نمایش می
 را وارد نمایید. //:httpخالی وجود دارد، در ستون اول عنوان پیوند و در ستون دوم نشانی پیوند همراه با 



 

 

 

 

 

 

Bl
og

in
g.

ir 

50 

در باالي صفحه کلیـک   درج خط جدید زیر خط جاريرد، باید روي دکمۀ اگر خط خالی براي درج یک پیوند جدید وجود ندا
کنید تا یک خط جدید ایجاد شود تا شما بتوانید پیوند جدید را وارد کنید. پیوندهاي قبلی هم اگر نیاز به ویرایش داشته باشند، 

 ید تا تغییرات ذخیره گردند.کلیک کن ثبت اطالعات پیوندهاشان کنید. در نهایت باید روي دکمۀ  توانید ویرایش می

ها را درون یک جعبه در نوار کنـاري وبـالگ    ها یا وبالگ اي از پیوندهاي سایت توانید یک دسته بدین ترتیب است که شما می
تان است. عنوان ایـن جعبـه در وبـالگ، ممکـن      با عنوان پیوندهاي وبالگ قرار دهید که پیشنهاد شما به بازدید کنندگان وبالگ

توانید به صفحۀ اصلی وبالگ خـود   ته به قالب فرق کند. اگر همین االن پیوندي را به پیوندهاي وبالگ اضافه کردید، میاست بس
 مراجعه کنید، تا تغییرات را ببینید.

کند، در دنیاي وبالگ نویسی منسوخ شده است. در حـال حاضـر    پیوندهاي وبالگ به این طریقی که بالگفا از آن پشتیبان می
دهند؛ به این دلیل که اوالً بدین روش شما فقط یک پیوند به سایت یـا   نویسان وبالگ روي پیوندهاي داخل متن مانور می وبالگ

الي متن، اگر پیوند مرتبط با محتواي صفحه  هثانی به دلیل وجود پیوند در البدید، نه در تمام صفحات وبالگ. دروبالگ مقصد دا
کنیم شـما یـک مطلـب در     آید و به رتبۀ وبالگ و صفحات آن خواهد افزود. فرض می می باشد موتور جستجو از این کار خوشش

دهیـد.   پیوند می Bloging.irهاي  کنید. در قسمتی از متن خود به یکی از نوشته مورد وبالگ نویسی در وبالگ خود منتشر می
و سایتی هم که پیونـد دادیـد راجـع بـه همـین      اي که منتشر کردید مرتبط با وبالگ و وبالگ نویسی است  از آنجایی که نوشته

توانید انجام دهید.  این کار را با هر موضوعی می موضوع است، این رابطه باعث افزایش رتبۀ صفحۀ نوشتۀ وبالگ شما خواهد شد.
 پیوندهاي مرتبط و با کیفیت باال به کیفیت وبالگ شما هم خواهند افزود.

ه دورة تبادل لینک براي افزایش بازدید وبالگ گذشته. شما با تبادل پیوند فقـط بـه   پس با این تعاریف به شما خواهم گفت ک
. اشـید بزنید. براي افزایش بازدید وبالگ فقط باید به فکر تولید محتواي غنی البته با پشتوانۀ علمی مناسب  وبالگ خود ضربه می

 تان قرار گیرد. ها در حوزة تخصصی در صدر وبالگاین اطمینان را به شما خواهم داد که در عرض کمتر زمانی، وبالگ شما 
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 : وبالگ گروهی12فصل 
 

وبالگی متفاوت داشـته باشـید،   شود. در وبالگ نویسی هم اگر بخواهید  ی میگروهی کار کردن در هر کاري باعث بهبود کارآی
ساخت یک وبـالگ فـردي اسـت. بـا ایـن       اندازي کنید. ساخت وبالگ گروهی در بالگفا به مانند توانید یک وبالگ گروهی راه می

توانیم تعدادي نویسنده براي وبالگ تعریف کنیم تا آنها هـم بتواننـد در    تفاوت که پس از وارد شدن به حساب مدیریت خود، می
هر نویسنده براي خـود داراي نـام کـاربري و رمـز      هاي 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. مختص که پس از ورود به بخش مدیریت ،است جدا رعبو

فقط امکان انتشار نوشـته را بدهیـد.    Aliتوانید براي کاربر  ها هستید. یعنی می دسترسیشما براي هر نویسنده قادر به تعیین 
بدهید. درست مثل خود شما؛ یـک مـدیر کامـل. پـس بایـد      هاي مدیریت وبالگ را  اما به یک کاربر دیگر دسترسی تمام قسمت

نسبت به اشخاص ناشناس چنین کاري را هـیچ وقـت انجـام دهیـد. مگـر       هایی ید که در تعیین چنین دسترسیدقت داشته باش
اگر فرد مـورد نظـر مـورد اعتمـاد شـما نباشـد،       شناسید. اگر وبالگی با بازدید باال داشته باشید،  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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ایـن صـفحه داراي دو بخـش     توانید مشاهده کنیـد.  رویم که تصویر آن را در باال می می نویسندگان وبالگخوب، به صفحۀ 

گیرد. اما قسمت دوم فهرستی از نویسندگانی است که  ندة جدید مورد استفاده قرار میبراي ایجاد یک نویساست؛ بخش اول که 
کنیم که با ایـن کـار یـک وبـالگ گروهـی       تا به حال به وبالگ خود اضافه کردید. کار را با ساخت یک نویسندة جدید شروع می

 خواهیم داشت. 

صات نویسندة جدیـد را وارد کنـیم. مشخصـات کـامالً     راي ساخت یک حساب کاربري براي نویسندة جدید، کافی است مشخب
 کنم.   اما برخی نکات جانبی آنها را به ترتیب براي شما ذکر میواضح است. 

دقیقاً مثل نام کاربري خود شما براي ورود به قسمت مدیریت وبـالگ بالگفـا کـاربرد دارد. البتـه ایـن نـام        نام کاربري: •

م کاربري اصلی وبالگ است. یعنی در مورد وبالگ مورد آموزش در این کتاب، و همچنین نا @کاربري به همراه عالمت 
 خواهد شد. ali@blogingنام کاربري کاربر جدید 

 نام نویسنده که کامالً واضح است. نام نویسنده: •

ه قصد توانید وارد نکنید. اما این ایمیل باید متعلق به فردي باشد ک این ایمیل اختیاري است. می :نویسنده ایمیل •

 .دداری را ساخت یک حساب براي او

کردن این کلمه عبـور در صـفحۀ    در این جعبه باید کلمه عبوري تعیین کنید که کاربر بتواند با وارد کلمه عبور جدید: •

 ود، وارد قسمت مدیریت مختص خود شود.رو

 همان کلمه عبور را تکرار کنید. تکرار کلمه عبور: •

اگر تعداد نویسندگان وبالگ شما باالست و از طرفی فهرست ایـن نویسـندگان را    این گزینه هم اختیاري است. جایگاه: •

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

 رسی داشته باشد.هاي وبالگ دست تواند به کدام قسمت کنید که این نویسنده می مشخص می حق دسترسی: •

o اگر فقط این گزینه را انتخاب نمایید، نویسـنده فقـط   : دسترسی و ویرایش مطالب نوشته شده توسط خود نویسـنده
 تواند نوشته با نام خودش در وبالگ منتشر کند و آنها را ویرایش نماید. می

o تواند موضوع هم تعریف  این نویسنده میاگر این گزینه را انتخاب نمایید، : ویرایش و تعریف موضوعات جدید برای مطالب
 کنید و موضوعات قبلی را ویرایش نماید.

o تواند پیوندهایی را هم به وبالگ شـما   اگر این گزینه را هم فعال کنید، این فرد می: دسترسی به بخش پیوندھای وبالگ
 اضافه یا کم کند.

o ویسنده به پیوندهاي روزانـه هـم دسترسـی خواهـد     با فعال کردن این گزینه این ن :دسترسی به بخش پیوندھای روزانه
 داشت.

o تواند قالـب و ظـاهر وبـالگ شـما را      با انتخاب این گزینه، نویسنده می :امکان انتخاب قالب جدید یا ویرایش قالب وبالگ
 تغییر دهد.

o  ـ  با فعال کـردن ایـن گزینـه، ایـن نویسـنده مـی       :تایید یا حذف نظرات کلیه مطالب -مدیریت نظرات د نظـرات همـۀ   توان
 هاي وبالگ را هم مدیریت کنید. نوشته

o با انتخاب این گزینه، پا را کمـی فراتـر گذاشـته و     :امکان دسترسی و ویرایش مطالب دیگر نویسندگان و نظرات بالگ
 هاي دیگر نویسندگان از جمله خود شما را ویرایش و یا حذف کند. تواند حتی نوشته نویسنده می
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o دقت داشته باشید اگر ایـن گزینـه   ): به ھمه بخشھا و تعریف کاربران جدید و ویرایش آنھا مدیریت وبالگ (دسترسی
مقرر کردید. این نویسنده به یک مدیر کامل وبالگ تبـدیل   هایی براي وي ه تا االن چه دسترسیرا فعال کنید، مهم نیست ک

 .دیگري را به وبالگ شما اضافه کند تواند نویسندگانِ خواهد شد و حتی می

کلیک کنید. نویسـندة   درج مشخصاتکردید و سپس روي دکمۀ  این بود از مشخصاتی که باید براي نویسندة جدید تعیین می

توانید نام کاربري و رمز عبوري که خود شما براي وي تعیـین کردیـد را بـه او بدهیـد تـا او       جدید ساخته خواهد شد و حاال می
و کارهایی که براي او تعیین کردید را انجام دهد. مثالً نوشـتۀ جدیـد بنویسـد و یـا      بتواند وارد قسمت مدیریت وبالگ خود شود

 وبالگ را انجام دهد. از تنظیمات بخشی

نهـا را  آتوانیـد ببینـد و حتـی     ها را مـی  دهوجود دارد، فهرست تمامی نویسن نویسندگان وبالگدر جدولی که در پایین صفحۀ 

کمۀ ویرایش (عالمت کاغذ و قلم) کلیک کنید. با کلیـک روي دکمـۀ حـذف (ضـربدر     ویرایش کنید که براي ویرایش باید روي د
 روبروي نام وي درج شده است.نام کاربري هر نویسنده درون دوکمان  قرمز) نویسنده از وبالگ شما حذف خواهد شد.

هـاي   رده و نویسنده با دسترسـی به هر تعداد حساب کاربري که خواسته باشید براي افراد درست کنید، باید مراحل باال را طی ک
توانید یک وبالگ خانوادگی داشته باشید که هـر عضـو خـانواده یـک حسـاب       مشخص براي افراد ایجاد کنید. به عنوان مثال می

 هاي خود را با نام خود در وبالگ ایجاد کنید. هاي مجزا داشته باشد و بتوانید خاطرات و نوشته کاربري با دسترسی

شود. به طوري کـه   ها ایجاد می هایی هم براي همان نویسنده که با ساخت یک یا چند نویسندة جدید، بایگانی دقت داشته باشید
تواننـد ببیننـد. بـه ایـن نـوع نمـایش        هاي همان نویسـنده را مـی   خوانندگان وبالگ با کلیک کردن روي نام هر نویسنده، نوشته

 شود. یهاي وبالگ گفته م هاي وبالگ بایگانی نویسنده نوشته

شود که طبیعتاً بازدیـد بـه مراتـب بیشـتري      توانید یک وبالگ داشته باشید که به صورت گروهی اداره می این گونه است که می
 هاي 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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 : پروفایل وبالگ13فصل 
 

 نمایـه یـا بهتـر از آن بـه     شناسنامهگیرد. به فارسی به  اي است که اطالعات شخصی یک فرد در آن قرار می ل صفحهپرویاف
تواند باشد. براي کاربران وبالگ جذاب است که بدانند چه  این صفحه براي خوانندگان وبالگ بسیار جذاب میترجمه شده است. 

خواننـد از   هـاي شـما را مـی    است. پس اگر دوست دارید کسانی که نوشـته را منتشر کرده  ها کسی با چه خصوصیاتی این نوشته
 توانید تنظیمات نمایه را انجام دهید. خصوصیات شما هم آگاه شوند، می

صفحۀ پروفایل بالگفا دقیقاً مثل یک فرم است که شما باید اطالعات شخصیِ خود را درون آن پر کنید. البته پر کردن تمامی 
توانید فقط انهایی را پر کنید که دوست دارید. هیچ اصراري نیست که حتی نمایه را فعـال کنیـد. بـه     شما می آنها الزامی نیست.

پروفایـل "اي که مشاهده خواهید کرد،  نمایه غیرفعال است. اگر به صفحۀ پروفایل در بالگفا بروید، اولین گزینهفرض  صورت پیش

است که غیرفعال است. بدین ترتیب تا زمانی که این گزینه را فعال نکنیـد،   "ودفعال باشد و برای بازدیدکنندگان نمایش داده ش
 صفحۀ نمایۀ وبالگ شما غیرفعال خواهد بود.

 

را در انتهاي نشانی وبالگ اضافه کنیـد،   profile/تان چیست؟ اگر عبارت  شاید از خودتان بپرسید نشانی صفحۀ نمایۀ وبالگ
 ر تا االن نمایه را فعال نکرده باشید، با صفحۀ زیر مواجه خواهید شد:به صفحۀ نمایه خواهید رسید که اگ
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ر کـردن قسـمت      پس اگر می شما فعال باشد، باید گزینۀ اول را فعال کنید و مبـادرت بـه پـ هـاي   خواهید صفحۀ نمایۀ وبالگ
. موارد مثـل نـام و نـام خـانوادگی،     هاي این صفحه خود توضیحی است و نیازي به توضیح بنده ندارد دلخواه کنید. تمامی گزینه

توانیـد نـام اصـلی     آیند و شما مـی  جزء اطالعات عمومی هر کس به حساب میتاریخ تولد، جنسیت، تاهل و مواردي این چنینی 
 خود را وارد کنید و یا از یک نام مستعار براي این کار استفاده کنید.

 

باشید. از آنجایی که اینترنت یک محیط عمومی است و هر کس با هر  در وارد کردن این اطالعات دقت کافی را داشته توجه:
اي از موارد امکان سـوء اسـتفاده از اطالعـات موجـود در      کند، در پاره نوع شخصیتی مبادرت به فعالیت در این شبکۀ جهانی می

نمایه را غیرفعال کنیـد، اطالعـات    نمایۀ شما وجود خواهد داشت. حتی اگر شما یک بار این صفحه را پر و منتشر کنید و دوباره
 شما به طرقی قابل بازیابی هستند! پس با در نظر گرفتن این موازین اقدام به پر کردن این صفحه کنید.
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بلکه در هر نوع سایت شبکه اجتماعی دیگر، باید به این موضوع دقت کافی را داشته باشـید کـه ایـن خـود      نه تنها در بالگفا،
اطالعات خود را تامین کنید. اگر روزي شخصی بتواند از اطالعات شما سـوء اسـتفاده کنـد، مسـئول آن     شما هستید که امنیت 

به عنوان یک مثال ساده، اگر شماره تلفـن شـما    خود شما هستید که این اطالعات را به صورت عامیانه روي اینترنت قرار دادید.
شده و حتی نیمـه شـب هـم دسـت از سـر شـما بـر نـدارد!          تواند مزاحم همیشگی شما دست شخص دیگري بیافتد، حداقل می

 مشکلی که براي خود بنده پیش آمده بود.

از آن  وبـالگ نـویس و مخاطبـان آن مفیـد باشـد، اسـتفادة نادرسـت       تواند براي یک  ه هر حال صفحۀ نمایه همانطور که میب
کنیـد بـراي    یی از صفحۀ نمایه را پر کنید که فکر مـی ها توانید تنها گزینه تواند سبب مشکالت شود. با علم به این موضوع می می
 ما مشکلی ایجاد نخواهند کرد و حریم خصوصی شما را دچار مشکل نخواهند کرد.ش
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 بندي جمع
 

این کتاب را بـه اتمـام رسـاندید، شـما یـک وبـالگ نـویس بـا          ندر پایان این کتاب باید اعالم کنم، در حال حاضر اگر خواند
اي، به دلیل اینکه خیلی از نکات را حین کار خواهیـد   ي شروع کار خود هستید. نگفتم یک وبالگ نویس حرفهاطالعات کافی برا

یل اینکـه  هاي خودم به شما را داشتم. اما به دل هایی از این کتاب من سعی در انتقال تجربه آموخت. حتی ممکن است در قسمت
شاید نیاز باشـد  متوجه نشده باشید. پس با ذکر این نکته، باید گفت  يدیر موضوع نیستید، چیز 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 چند ماه از ساخت اولین وبالگ
نیـد و از آنهـا در سـاخت یـک وبـالگ خـوب       یا حتی یک نگاه سطحی به آن بیاندازید. تا شاید نکات جا مانده را دوباره مـرور ک 

 استفاده نمایید.

شـود. درسـت اسـت کـه      هایش است که سرشـناس مـی   که، یک وبالگ خوب در درجۀ اول همیشه با نوشتهو نکتۀ دیگر این 
محتـوا  توانند جـاي   ظاهر، قالب، نشانی، تعداد صفحات و عوامل دیگر هم در موفقیت یک وبالگ موثر هستند. اما هیچ کدام نمی

هاي منتشر شده در وبالگ را بگیرند. روي انتشار محتواي خوب زمان بگذارید، تا نتیجۀ مناسبی را بگیرید. محتـوا از دو   یا نوشته
 دهد و دیگري سبک و سیاق نوشتاري است. منظر باید مورد توجه قرار گیرد؛ یکی مضمونی است که به مخاطب تحویل می

مفیدي به او تحویل دهد. از نظـر سـبک و سـیاق     گیرد، چیز ر قبال زمانی که از خواننده میاز نظر مضمون باید نوشتۀ شما د
هـاي داراي مضـامین علمـی     نوشتاري هم باید به عالئم و دستورات نگارشی متن خود توجه زیادي داشته باشید. چه بسیار مقاله

شود. شما  ري است که باعث جذب بهتر مخاطب میبسیار خوب، اما فاقد عالئم نگارشی درست! درست نوشتن خود مهارت و هن
همین کتاب را ببینید. در نوشتن تک تک بندهاي آن سعی شده تمامی عالئم نگارشی و دستور زبانی رعایـت گـردد. تـا شـماي     
 خواننده هم زمان کمتري براي خواندن آن بگذارید و هم درك بهتري از موضوعاتی که در آن ابـراز شـده اسـت داشـته باشـید.     

کـنم کـه در ایـن     مطمئنم که با این حرف کامالً موافقید. البته ادعا نمیشده است.  گذاشتههرچند زمان زیادي براي نگارش آن 
 کتاب مشکالت نگارشی اصالً وجود ندارد. خطاي انسانی باعث به وجود آمدن هر نوع کاستی خواهد شد.

هاي خود مسئولیم. زبان فارسی که با این کیفیت به  انگاري ر قبال سهلهاي نیاکانمان، د و به عنوان نکتۀ آخر ما وارثان داشته
ما رسیده، امروز با هجوم علوم بیگانه دستخوش تغییرات بنیادي و زیادي شده است. از جملـۀ ایـن تغییـرات اسـتفادة وسـیع از      

کنـیم.   مـان وارد مـی   بـه زبـان مـادري   هاي فارسی است. ما با این کار صدمات جبران ناپذیري را  اصطالحات التین در کنار کلمه
جا از عبارات انگلیسی توسط برخی افراد چیست؟ خود فروختگی؟! با کالس نشان دادن خود؟!  به این  دانم دلیل استفادة بی نمی

چـه   کنم که اندکی در تاریخ این سرزمین و آباء و اجدادمان مطالعه و تفکر داشته باشـند. ببیننـد کـه مـا     گونه افراد سفارش می
هاي زیباي فارسی به جاي عبارات  توانیم از معادل هاي خودمان به کجا رسیدیم! در این مورد حداقل می انگاري داشتیم و با سهل

 انگلیسی استفاده کنیم؛ چرا به جاي کامنت نگوییم نظر یا دیدگاه؟!

 امیدوارم همیشه شاد و خوش و خرم باشید ...

  94پاییز    |      jamall.ir    جمال روح بخش

http://jamall.ir/
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