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  مقدمھ

د ، ابتدا تصور می شد خوب این که کار آسانی است ، ووقتی قرار شد کتاب آموزش وبالگ نویسی تدوین ش
راست برو سر وقت یک سرویس دهنده وبالگ مانند بالگفا و ثبت نام ؟وبالگ نویسی هم مگر آموزش می خواهد 

  .همین . کمک بگیر هر سوالی هم داشتی از بخش راهنما ،و کن و وبالگ بنویس 

وبالگ نویسی تمرین وب نویسی است و کسی که بتواند وبالگ بنویسد می تواند وب را .... ولی افتاد مشکل ها 
تواي وبالگ است ، فوت و فنها و تکنیک هاي وبالگ نویسی آنقدر زیاد و متعدد مدیریت کند ، از همه مهمتر مح

   !است که شاید بتوان گفت به تعداد وبالگ نویسها ، تکنیک وبالگ نویسی وجود دارد

وبالگ راه انداختن مثل گرفتن مار ماهی است ، تا حاال مارماهی دیده اید؟ گرفتنش با یک چوب خشک امکان 
پس کسی که چند سال است . نگه داشتن مارماهی کار سختی است درست مانند نگه داشتن وبالگ پذیر است اما 

  .است یعنی وبالگ نویسی حرفه اي است وبالگ می نویسد و خسته نشده

و خورده اي میلیون وبالگ فارسی ثبت شده در سرویس دهندگان وبالگ غیرفعال هستند  8درصد از  90بیش از  
به اینها می گویند وبالگها . حتی صاحبش هم پسورد الگینش را نمی داند. شده و رفته پی کارش یعنی وبالگی ایجاد

هزار وبالگ می شوند فعال هستند یعنی هر روز به روز می  800اما آن ده درصد که اتفاقا یک چیزي حدود  .مرده
و تدوین و انتشار دهها مقاله و گزارش و تحقیق در    reporter.irدر بعد از قریب ده سال وبالگ نویسی  .شوند

باره وبالگها ، حاال اولین کتاب آموزش وبالگ نویسی را تقدیم شما می کنم  و همینجا اعتراف می کنم که این 
کتاب بیش از آنکه تالیف باشد گردآوري است یعنی سعی کرده ام مقاله هاي نوشته شده خودم را با تجربیات 

یزم و بخش هایی را تالیف کنم و در عوض یک کار حرفه اي و تمام عیار تقدیم کنم که به درد کسانی دیگران بیام
به ویژه آنها که عالوه بر دغدغه . بخورد که می خواهند به صورت حرفه اي پاي کار وبالگ نویسی قرار گیرند 

کار و عالیق خود را به هم گره  هاي شخصی ، می خواهند در باره سازمان خویش هم وبالگ بنویسند و به نوعی
هیچ ادعایی در باره این کتاب ندارم و فقط سعی کرده ام راهنمایی کامل از تکنیک هاي وبالگ نویسی را .زده اند

  .گردآوري کنم تا چراغ راهی باشد براي آنها که فکر می کنند وبالگ نویسی کار سختی است
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  بانی و مفاهیمم: فصل اول

  وبالگ چیست ؟

 به و است شده لیتشک روزنوشت ای روزانه گزارش يمعنا بهlogو یجهان شبکه يمعنا بهweb کلمه ازدو وبالگ
 بر روي و شده نوشته گاه به گاه یا هفتگی روزانه، صورته ب نفر چند یا یک توسط که شود می گفته ییداشتها یاد

 کاربران عموم یدستیاب قابلیت با و  یشخص روزنامه یک مشابه ، وب صفحه یک ، وبالگمنتشر می شود ،  اینترنت
 یا و مولف شخصیت نشاندهنده بالگ يمحتو و  شده هنگام به خاص نظم یک اساس بر ، ها وبالگ.  است آن به

 حالت این در. گیرد یم شکل یزمان ساختار یک اساس بر مطلب نشر یا و استقرار اولویت.  باشد یم آن مولفان
 را آن تمایل صورت در و مشاهده را شده منتشر مطالب یا و مطلب جدیدترین ابتدا در  همواره ها بالگ خوانندگان

   نمایند یم دنبال را آن ینوع به و بوده خاص يفکر خط یک يدارا ها وبالگ اکثر. نمایند یم مطالعه

 ارائه بازار ،یاسیس طیمح کی ،يهمکار يفضا کی ،یشخص يها نوشته ای خاطرات دفتر کی واقع در بالگ
ی م شما وبالگ. ستا ایدن تمام يبرا ییادداشتهای تاینها و شما یخصوص افکار نکها،یل از يا مجموعه اخبار، نیآخر
 یمسائل تمام وجود با. دارد وجود محتلف يها اندازه و شکلها در وبالگ ونهایلیم. باشد موارد نیا از کی هر تواند

 وب همان وبالگ کالم، کی در. کرد فیتعر بالگ يبرا یخاص فیتعر و قانون توانی نم هم هنوز شد مطرح که
 .دیسینوی م آن در دیخواست چه هر ه است تیسا

 دهید نترنتیا مرورگر کی در تواندیم که است تاید و يریتصو و یصوت موارد ر،یتصو متن، از يا رهیزنج وبالگ
 ای وجود. حاتیتوض تاینها و نکیل تر،یت: از عبارتند که خوردیم بچشم شاخص مورد سه رهیزنج نیا قلب در. شود
 .نه گرید یبعض و دارند را مورد سه هر وبالگها یبعض. است ياریاخت وبالگ هر در کی هر وجود عدم
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 دکنندگانیبازد. ردیگیم قرار باال در شهیهم دیجد يادداشتهای و شودی م نوشته نییپا به باال از بیترت به ادداشتهای نیا
 اضافه را خود خاص نظرات توانندیم کی هر يبرا و دهید مطالب يباال در را موارد نیدتریجد توانندی م وبالگ

 بالگ مشخصه وجه ،یسادگ. کرد ریتعب زین یشخص ينگار روزنامه ای سمیژورنال ینوع به توانیم را وبالگ. کنند
 شده دهیچیپ چند یصفحات تاروپود و انیم در که دینیبیم یاطالعات از پر آنرا دیکن توجه تیسا وب کی به اگر. است
 .است

 کردن فیرد نحوه و صفحات یدگیچیپ دیشا تیسا وب کی در. باشد داشته یداخل هیال نیچند دیشا که یصفحات
 .کند سردرگم را شما یکم مطالب

 ممکن. شودیم وارد آن در اطالعات که است صفحه کی فقط واقع در بالگ. است ساده اریبس بالگ مقابل، در اما
 مطالب يبند فیرد. است جمع صفحه کی همان در مطالب تیکل اما باشد یگانیبا ای و ویآرش يدارا بالگ است

 معموال را بالگ. نندیبب آنرا توانندیم همه و است باز عموم يبرو بالگ. است نیتریمیقد به نیدتریجد از بالگ
 دیشا نیب نیا در شود نوشته بیترت به و فیرد به دیبا مطالب حتما که ستین آن يمعنا به گفته نیا. سدینویم کنفری
 .رود بکار هم گرید يوبالگها ای تیسا در گرید یمطالب به نکیل

 هر درباره تواندیم بالگ در صحبت. است کوچک روزنامه ای و خاطرات دفترچه روزنوشت، کی هیشب شتریب بالگ
 .باشد زیچ

. کنندیم تمرکز خاص مبحث کی يرو بالگها اکثر اما شوندیم مصرف آزاد و ندارند یخاص فرم بالگها هرچند
 هایبعض. کنندیم استفاده سیچرکنو يکاغذها حکم در خود بالگ از هایبعض. تئاتر ،يماریب وتر،یکامپ مانند یمباحث
 .باشد بالگ حکم در تانیبرا تواندیم دیبخواه شما چه هر پس. کنندیم مصرف ادآوری دفترچه کی حکم در آنرا

 در نفر ونهایلیم که دیکن توجه. ندیگویم بالگسفر بدان که آنست مشخصه نیبزرگتر بالگ در یارتباط شبکه مصرف
 بالگ کی در یوقت. بزنند نکیل گریکدی اتیتجرب و مطالب به تا دارند لیتما بالگرها. دارند بالگ ایدن سراسر

 .دیبزن نکیل بدان دیتوانیم است جالب تانیبرا که دینیبیم را یموضوع
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 با دیشویم بالگ کی وارد یوقت. کندیم درست را بالگسفر بنام يا دهیپد که سازندیم را يا شبکه نکها،یل نیا
 بالگ از که بردیم ییجاها به یکیالکترون امواج بر سوار را شما که دیکنیم برخورد بالگها ریسا به نکیل يتعداد

  1.افتی دیخواه را خود قیعال هم، در دهیتن يتارها نیا در قطعا. دارد اریبس فاصله یاصل

  تاریخچھ و آمار وبالگھا در جھان 

 وب مخترع(  Tim Berners Lee " یبرنرزل.  تیم " توسط  http://info.cern.chدر آدرس  وبالگ اولین
.  نمود یم اشاره ، شدند یم فعال اینترنت يرو بر زمان آن در که يجدید يها سایت به يو آن در که شد ایجاد) 

 وبالگ مشابه یعملیات آن در نیز يو که شد ایجاد  NCSAدر " Marc Andreessen's" توسط وبالگ دومین
 یم برده نام ، " وب انفجار " عنوان به آن از که 1997 تا 1996 يها سال بین فاصله در،  داد یم انجام را " یبرنرزل"

 ارزان یا و رایگان سرویس چندین يانداز راه با 1999 سال در گردید ایجاد نیز دیگر جدید وبالگ چندین ، شود
 ,Pitas:   نظیر یهائ سرویس.  نهاد افزایش به رو آنان تعداد ، ینویس وبالگ و وبالگ با دررابطه قیمت

Livejournal ، Blogger  و EditThisPage.com .  

  .به کار برده شد robot wisdomدر سایت » جان بارگر«توسط   1997اما واژه وبالگ براي اولین بار در سال 

این رقم در . وبالگ وجود داشت 23تنها  1999ها در آغاز بسیار اندك بود، به نحوي که تا سال  تعداد وبالگ 
 2003 سال درژوئن .به بیش از نیم میلیون رسید 2002یعنی در سال  و دو سال بعد 1000به بیش از  2000اواسط سال 

 10 از بیش به 2005 اکتبر تا شده ایجاد هاي وبالگ تعدادو شد اعالم  میلیون 2/  9   تا 2/  4  بین ها وبالگ تعداد ،
هزار وبالگ  800میلیون و  112بیش از  2008بر اساس گزارش سایت تکنوراتی در ماه مه .  بالغ شد بالگ میلیون

  2. در اینترنت ثبت شده است 

  پراکندگی وبالگھا

هزار وبالگ فعال توسط فارسی زبانها و ایرانی  800میلیون وبالگ ثبت شده و حدود  8در حالی که اکنون بیش از 
به رتبه  1384و 1383حال رتبه وبالگهاي فارسی از مقام چهارم در سال هاي  ها در دنیا گزارش شده است ، با این

بر اساس نقشه و جداول ترسیم شده توسط . تنزل کرده است که البته باز هم رتبه خوبی است  1387دهم در سال 
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مشاهده  می توان جایگاه زبانهاي وبالگی و میزان پراکندگی آنها را در نقاط مختلف دنیا BlogCensusسایت 
  کرد 

  

 سایت بالگ سنسوس: منبع 

http://www.knowledgesearch.org/census/map.html  
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  سایت بالگ سنسوس: منبع 

http://www.knowledgesearch.org/census/map.html 

  وبالگ یھا یژگیو

 ویژه شخصیت یک دلیل همین به سازمان؛ یک توسط نه شود، یم نوشته فرد یک توسط ییعن: است یشخص) 1
  .است جالب علت همین به که نیست هم ویراسته و پیراسته. دارد

 يبرا و کرد، روزآمد مرتباً کم، بسیار هزینه با را آن توان یم شود، ینم چاپ یجای که ییعن: است اینترنت يرو) 2
  .است یکاف مرورگر یک داشتن خواندنش

 بالقوه و شود یم ریخته ساخته پیش يها قالب در اتوماتیک، روند یک یط خام يها نوشته ییعن: شود یم منتشر) 3
  .گیرد یم قرار همه دسترس در

 طور به آن خاطر به و دارند یمشترک عالقه که است افراد از يا دسته به مربوط ییعن: است اجتماع یک از یبخش) 4
  اند شده جمع هم دور يمجاز

www.takbook.com



١٣ 
 

 مطلب هر لیذ در وبالگ خوانندگان نظرات انتشار امکان ، کامنت نام به یبخش قیطر از یعنی:  است یتعامل) 5
  دارد وجود

 و شود یم روز به و جادیا گانیرا دهندگان سیسرو ای افزارها نرم از استفاده با یعنی:  است یغاتیتبل ریغ و گانیرا)  6
   است یشخص چون است یغاتیتبل ریغ

  و بالگ سرویس ھا وبالگھا انواع

  : وبالگها را از نظر شکلی می توان به انواع زیر تقسیم کرد 

 بالگ ویراد،  یگروه يوبالگهایی، ویدئو يها بالگ ،  یصوت يها بالگ،  يتصویر بالگ،  تکست يبالگها
  :همچنین سرویس دهندگان وبالگ را می توان از زاویه هاي مختلف دسته بندي کرد.  ینترنتیا

 :دسته بندي از نظر زبان اصلی سرویس ها و زبان هاي پشتیبانی شونده : الف 

زبان فارسی سرویس هاي وبالگ نویسی کامال  انگلیسی که از زبان انگلیسی و بعضی زبان هاي دگر غیر از :  1
 .پشتیبانی می کنند 

سرویس هاي وبالگ نویسی کامال انگلیسی با کنترل پنل انگلیسی که از زبان انگلیسی ، فارسی و بسیاري از زبان :  2
 )بالگ اسپات ( بالگر :مانند سرویس .هاي دیگر پشتیبانی می کنند 

و کنترل پنل فارسی  و کنترل پنل بعضی زبان  سرویس هاي وبالگ نویسی انگلیسیی زبان با کنترل پنل انگلیسی:  3
 ورد پرس:مانند سرویس .هاي دیگر که از زبان انگلیسی ، فارسی و بسیاري از زبان هاي دیگر پشتیبانی می کنند 

سرویس هاي وبالگ نویسی ایرانی یا غیر ایرانی چند زبانه که به طور کلی قابلیت تغییر زبان انگلیسی و فارسی :  4 
مانند سرویس هاي .داشته و از زبانهاي انگلیسی و فارسی  پشتیبانی می کنند ) کنترل پنل و غیر آن ( موارد در همه 

 میهن بالگ:

 .سرویس هاي وبالگ نویسی ایرانی و کامال فارسی زبان که فقط از زبان فارسی پشتیبانی می کنند :  5

 بالگفا:مانند سرویس 
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 :ن  از نظر امکان مدیریت نوع محتواي بالگ دسته بندي سرویس هاي بالگ رایگا: ب 

 بالگر و ورد پرس: مانند سرویس هاي .سرویس هاي ارائه دهنده وبالگ متنی ، تصویري و صوتی : دسته اول 

 پارس بالگ:مانند سرویس هاي .سرویس هاي ارائه دهنده وبالگ متنی و تصویري : دسته دوم 

 short textهاي فقط متنیسرویس هاي ارائه دهنده وبالگ : دسته سوم 

 فلیکر ، فتوال، فتوبالگ:مانند سرویس هاي ) .فقط تصویري (سرویس هاي ارائه دهنده فتوبالگ : دسته چهارم 

،بالگ cast: مانند سرویس هاي ) .فقط بالگ صوتی ( سرویس هاي ارائه دهنده میوزیک بالگ : دسته پنجم 
 3. میوزي

 تفاوت وبالگ با وب سایت 

 بینید یک وبالگ است یا وب سایت؟  اي که شما می توان فهمید صفحه چگونه می

چنانچه نویسنده اظهار کند در حال وبالگ نویسی است باید نظر او را . در این مورد هیچ قانون مدونی وجود ندارد
 . معهفرمت، نرم افزار، شخصیت و جا: تفاوت اساسی میان این دو وجود دارد که عبارتند از 4قبول کرد لیکن 

براي تمایز این دو از . آن است) فرمت(احتماال مهمترین عامل مشخص کننده یک وبالگ از وب سایت شکل
یکدیگر باید دید که آیا مطالب بدنبال هم می آیند؟ آیا طول آنها بطور عادي تنها چند خط یا پاراگراف است؟ اگر 

دنبال می شوند؟ آیا به نظر می رسد اجازه  "اینجا بخوانید "یا "بیشتر "نه آیا مطالب طوالنی تر بوسیله لینکهایی مثل
مشارکت و نظردادن به خوانندگان داده شده است؟ با اینکه این موارد بطور نسبی ممکن است در بیشتر صفحات 

 . باید گفت با یک وبالگ روبرو هستید Tوب دیده شوند اما اگر دست کم پاسخ چند تا از این سواالت مثبت باشد

ز نظر تکنیکی ساده ترین روش براي تشخیص وب سایت از وبالگ استفاده از نوعی ابزار مخصوص براي تهیه اما ا
اغلب نویسنده وبالگ کسی . وبالگ است، در این صورت براحتی می توان وبالگ را از وب سایت متمایز کرد

یسی یا عبارتی مربوط به حق مولف آن است که از ابزار وبالگ نویسی استفاده می کند، نشانه اي از ابزار وبالگ نو
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کند، چون برخی  در گوشه انتها یا ابتداي یک وبالگ دیده می شود، لیکن ابزار به تنهایی وبالگ را تعریف نمی
 . کنند افراد با دیگر ابزارهاي انتشار یا مدیریت محتوي وب کار می

ها بر عقاید، آرا و  بسیاري از وبالگتعداد . ماهیت شخصیتی یک وبالگ، عامل دیگري براي تمایز آن است
در این مورد هم . برخی سیاسی، فلسفی، تکنیکی، علمی یا معنوي هستند. کنند تفکرات نویسندگان خود تکیه می

هیچ قانون صریحی وجود ندارد که آیا تمام وبالگ ها درباره عقاید صحبت می کنند یا نوعی روزنامه نگاري 
عوامل نسبی بوده و با گذشت زمان و پیشرفت سریعی که در این حوزه وجود دارد،  با این وجود تمام این. هستند

 4. دچار تغییر و تحول خواهند شد

 ایران در آنالین رسانھ ترین قوي وبالگ،

. روند می شمار به ایران در آنالین رسانه ترین قوي و وب فضاي در ایرانیان مزیت ترین بزرگ فارسی هاي وبالگ
 چه اگر. بود وبالگ رسانه گرفت قرار ها ایرانی استقبال مورد سرعت به که اینترنتی هاي رسانه ترین قدیمی از یکی

 سرویس هاي وبالگ آمار بندي جمع با اما نیست دست در فارسی هاي وبالگ از دقیقی آمار حاضر حال در
 به این البته. است شده ثبت اینترنت در فارسی وبالگ میلیون 8 از بیش که کرد برآورد توان می وبالگی هاي دهنده
 به هرگز دیگر و رفته بین از کوتاهی مدت از بعد که هایی وبالگ بسیار چه. نیست ها رسانه این همه بودن فعال معناي

 اي آیینه هاي وبالگ آنها به که هستند آنها نویسندگان دیگر وبالگهاي رونوشت که هایی وبالگ یا اند؛ نشده روز
 .گویند می

 این در که شوند می محسوب فعال شده، ثبت فارسی هاي وبالگ درصد 10 حدود جهانی، هاي شاخص براساس
 طی. شود می روز به ایران از آن عمده بخش که دارد وجود فارسی فعال وبالگ هزار800 کرد اذعان باید صورت

 رتبه این. بود کرده خود آن از را وبالگستان در دنیا رایج هاي زبان چهارم رتبه فارسی زبان ،1384 و 1383 هاي سال
 هاي زبان دهم رتبه فارسی زبان سنسوس، بالگ سایت استناد به حاضر حال در و رفت دست از مختلف دالیل به بعدا

 .شود می محسوب باالیی رتبه هم باز که دارد را دنیا وبالگی

 وبالگ بھ ایرانیان رویكرد دالیل
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 به پاسخ. اند کرده پیدا نویسی وبالگ به زیادي تمایل اخیر هاي سال طی ایرانیان چرا که است مهمی بسیار سؤال این
 طریق از ها وبالگ میان در مختلف هاي بررسی اما است اي گسترده تحقیقاتی کارهاي انجام مستلزم سؤال این

 پیشرفت آن، اندازي راه در سرعت ها، وبالگ بودن رایگان که دهد می نشان ها وبالگ محتواي تحلیل تکنیک
 دالیلی جمله از ها دیدگاه بیان براي فضایی داشتن اختیار در و ها وبالگ پانل کنترل و مدیریت با مرتبط هاي فناوري

 .کنند پیدا گرایش نویسی وبالگ سمت به ها ایرانی است شده موجب که است

 است؟ رسانھ وبالگ آیا

 به تمایلی یا نبوده قادر اصلی ساز جریان هاي رسانه که را رخدادهایی و ها گزارش اخبار، که است اي رسانه وبالگ
 تعریف خود براي جامعه سطح در را جدیدي مخاطبان نوعی به و منعکس ندارند، آنها درخصوص رسانی اطالع

 و مطالبات ها، خواسته تمایالت، از بخشی اند توانسته عمومی هاي دیدگاه کننده منعکس عنوان به ها وبالگ. کند می
 بر ها دیدگاه این تحلیل و تبیین و تدوین کشف، مطالعه،. کنند  سازي مستند را عمومی حوزه در موجود انتقادات

 .است کشور محققین عهده

 قرار برداري بهره مورد اجتماعی و فرهنگی هاي سیاستگذاري و ها ریزي برنامه در تواند می حتی مطالعات این نتایج
 قرار سنجش مورد آنها با توان می را جامعه روز رخدادهاي که هستند اجتماعی سنسورهاي فارسی هاي وبالگ.گیرد

 که هایی حرف بیان براي هستند جوانان شده فراموش قشرهاي و خاموش هاي اقلیت اي رسانه سخنگوي ها وبالگ. داد
 در شدن خبر آستانه به که خبرهایی و اند نشده منعکس اي رسانه اصلی جریان و رسمی رسانه هیچ در کنون تا

 .دارند نهفته خود در را خبري قدرتمند هاي ارزش و عناصر اما اند نرسیده رسمی هاي رسانه

 دلیلی هر به یا اند مانده جا آنها از یا رسمی هاي رسانه که هستند خبرهایی از دسته آن کننده منعکس حتی ها وبالگ
 کار در عمدي آنکه بدون - جایگزین هاي رسانه حکم در ها وبالگ. کنند منتشر را آنها اند نتوانسته یا اند نخواسته

 .اند شده ایران در اصلی جریان هاي رسانه مکمل - باشد

 فراگیر حضور طرح از مرحله نخستین مثال. کرد استفاده نیز انقالب هاي ارزش ترویج و نشر براي توان می وبالگ از
 سراسر در 87 سال از بسیج مقاومت هاي پایگاه فرهنگی وبالگ هزار 10 ایجاد با مجازي فضاي عرصه در بسیجیان

 به اقدام مقاومت هاي پایگاه به مراجعه با بسیج اعضاي که است صورت این به مذکور طرح.است شده آغاز کشور
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 یا بالگ پرشین بالگ، پارسی دهندگان سرویس از یکی در که را خود وبالگ آدرس و کرده فرم یک کردن پر
 دوره در بسیج باره در محتوا انتشار با سپس و کنند می ثبت نظر مورد وبالگ عنوان به اند کرده اندازي راه بالگفا
 .داشت خواهند مشارکت طرح این در شده مشخص زمانی

 هفته.هستند شخصی رسانه یک به شدن تبدیل حال در اندك اندك کارشناسان از بسیاري اعتقاد به ها وبالگ
 فریدون دکتر نظام، مصلحت تشخیص مجمع راهبردي تحقیقات مرکز در تخصصی نشست یک جریان در گذشته

 افتخار دارند قرار جهانی دهم رتبه در فارسی هاي وبالگ اینکه داشت اظهار شریف صنعتی دانشگاه استاد زاده قاسم
 قرار ها رده ترین پایین جزو سایبر فضاي تعامالت و الکترونیک تجارت نظر از رومها، چت و ها وبالگ که چرا نیست
 کنند، ایفا نقش الکترونیک تجارت در ندارد انتظار ها وبالگ از کس هیچ که چرا است درستی سخن البته این.دارند

 دفترچه حالت از و رفته پیش شدن تخصصی سمت به ها وبالگ از بسیاري اخیر هاي سال در که است این واقعیت اما
 و مطالعات مرکز توسط ها وبالگ محتواي تحلیل نتایج را این. اند شده خارج صرف هاي نوشته روز و خاطرات

 .دهد می نشان نیز اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت هاي رسانه توسعه

 به باالیی پتانسیل از فارسی هاي وبالگ که دهد می نشان نیز ها وبالگ حوزه در تخصصی هاي جشنواره برگزاري
 هاي وبالگ مانند فناوري و علمی هاي زمینه در وبالگ هزاران وجود و برخوردارند تخصصی و علمی لحاظ
 هاي وبالگ و ها تراشه ریز و ریاضیات نجوم، هاي وبالگ پزشکی، هاي وبالگ فناوري، نانو هاي وبالگ اي، هسته

 .است علمی موضوعات به ایرانی نویسان وبالگ جدید رویکرد دهنده نشان آموزشی

 یا و نفره تک و شخصی هاي رسانه زمره در نیز فارسی هاي وبالگ از اي عمده بخش که کرد انکار توان نمی البته
 را ایران شفاهی تاریخ از بخشی توانند می نیز ها وبالگ از گروه همین حتی اما گیرند می قرار روزمره نویسی خاطره
 بستر بر ایران شفاهی تاریخ ثبت عنوان تحت طرحی کنم می پیشنهاد ایران ملی اسناد سازمان به و دهند تشکیل
 .است شده اجرا انگلستان در طرح این شبیه. کند اجرا و تدوین را فارسی هاي وبالگ

 تواند می نیست برخوردار چندانی ارزش از ها خیلی دید از که ایرانی شهروندان معمولی ظاهر به هاي نوشته روز همین
 .گیرد قرار نگاران تاریخ برداري بهره و استفاده مورد آینده در
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 شخصی مسائل انعکاس از و اند بوده شفاهی مردمانی همواره ایرانیان که است اهمیت حائز لحاظ این از موضوع این
 زندگی مسائل ترین شخصی حتی و مواجیهم اطالعاتی انفجار یک با که است سالی چند اکنون اما اند داشته ابا خود

 از حرکت یعنی اند برده نام فرهنگی انقالب یک عنوان به رخداد این از برخی شود، می منتشر ها وبالگ در ایرانیان
 .مکتوب فرهنگ سمت به شفاهی فرهنگ

 هاي پژوهش براي منبع بهترین فارسی وبالگستان فضاي در شده تولید محتواهاي و اطالعات این دیگر سوي از
 .است عمومی افکار در کاو و کند و سنجی افکار اجتماعی،

 در تحقیق دیگري پژوهشی مؤسسه یا نهاد هیچ اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت جز به گفت باید متأسفانه اما
 کنون تا مثال طور به که است حالی در این است نداده قرار خود کار دستور در جدي طور به را ها وبالگ محتواي
 علمی مقاله ها ده و اند کرده منتشر فارسی هاي وبالگ درباره اختصاصی هایی پژوهش لندن و هاروارد هاي دانشگاه

 .است شده منتشر دنیا معتبر هاي ژورنال در فارسی هاي وبالگ درباره

 نیز خارج در و پرداخته وبالگ موضوع به تکمیلی تحصیالت مقاطع در دانشجویی رساله چندین ایران در البته
 ها وبالگ. کنند می دنبال خود دکتراي تز عنوان به را فارسی هاي وبالگ موضوع کانادا، و فرانسه در دانشجویانی

 در موجود انتقادات و مطالبات ها، خواسته تمایالت، از بخشی اند توانسته عمومی هاي دیدگاه کننده منعکس عنوان به
 کشور محققین عهده بر ها دیدگاه این تحلیل و تبیین و تدوین کشف، مطالعه،. کنند  سازي مستند را عمومی حوزه
 برداري بهره مورد اجتماعی و فرهنگی هاي سیاستگذاري و ها ریزي برنامه در تواند می حتی مطالعات این نتایج. است
 .گیرد قرار

 . داد قرار سنجش مورد آنها با توان می را جامعه روز رخدادهاي که هستند اجتماعی سنسورهاي فارسی هاي وبالگ

 در کنون تا که حرفهایی هستند، جوانان شده فراموش قشرهاي و خاموش هاي اقلیت اي رسانه سخنگوي ها وبالگ
 رسمی هاي رسانه در شدن خبر آستانه به که خبرهایی اند، نشده منعکس اي رسانه اصلی جریان و رسمی رسانه هیچ

 از دسته آن کننده منعکس حتی ها وبالگ دارند، نهفته خود در خبري قدرتمند هاي ارزش و عناصر اما اند نرسیده
 منتشر را آنها اند نتوانسته یا اند نخواسته دلیلی هر به یا اند مانده جا آنها از یا رسمی هاي رسانه که هستند خبرهایی

 .کنند
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 ایران در اصلی جریان هاي رسانه مکمل باشد کار در عمدي آنکه بدون جایگزین هاي رسانه حکم در ها وبالگ
 که اند واداشته فکر این به را دولتمردان و آورده وجود به امنیتی گاه و سیاسی هایی چالش دلیل همین به اتفاقا.اند شده

 .باشند آنها ساماندهی یا کنترل دنبال به

 هاي دغدغه که دلیل این به شاید. دارند ایران از خارج در خود نوعان هم با محسوسی تفاوتهاي فارسی هاي وبالگ
 بنزین و شیر صف از سخن فارسی هاي وبالگ در اگر نیست، غربی شهروندان هاي دغدغه جنس از ایرانی شهروندان

 محتواي گرفت، خرده نویسان بالگ بر نباید است دوستانه ارتباطات و اجتماعی هاي ناهنجاري و ترافیک و گرانی و
 سرریز و احساسات فوران فروخفته، هاي عقده ناگفته، هاي حرف ها، روزنوشته طبقه در الاقل فارسی وبالگستان

 .است غیررسمی هاي دیدگاه

 و کشور غیررسمی فرهنگ الیه بازتابنده هایش، ویژگی تمام با است ایرانی اجتماع آیینه گاه فارسی وبالگستان
 گاه و غیرعلمی تا گرفته علمی از مختلف اطالعات و دیدگاه و سخن و حرف از انبوهی محتواست، از آکنده
 .سیاسی

 ها ده وبالگی پست هر ذیل در گاه و هست نیز ها خوان وبالگ دیدگاه انتشار محل تعاملی، قابلیت دلیل به ها وبالگ
 .است کرده کمک بحث شدن تر غنی به ها کامنت همین و است شده منتشر مخاطبان سوي از هم وبالگی کامنت

 همین جهت به وبالگی فضاي جذابیت. شوند نزدیک آن به اند کرده سعی رسمی هاي رسانه که است خاصیتی این
 جدي کشور رسمی نهادهاي از دیگري بخش هیچ در فیلترینگ اداره در جز به ها وبالگ متاسفانه. ست ها ویژگی

 تحقیقاتی مراکز دانند، نمی نیز رسانه حتی را وبالگ ارتباطات اساتید و ارتباطات هاي دانشکده اغلب. اند نشده گرفته
 . ندارند خود کار دستور در را ها وبالگ بررسی پژوهشی و

 چه آنها اکثر این وجود با. کنند می تلقی علمی اعتبار و ارزش فاقد را محتوایش و دانند نمی استناد قابل را وبالگ
 ایرانی نفر میلیون 8 آن.اند کرده ایجاد وبالگ دو یا یک خود براي نگار روزنامه چه و دانشجو چه محقق، چه استاد،

 .هستند آنها و او شما، من، آنها اند، نیامده مریخ کره از اند کرده وبالگ ثبت که

 استادان خصوص به و اجتماعی و سیاسی نظران صاحب و استادان از بسیاري حتی که مردم از بسیاري تنها نه
 از بسیاري نظر از. نگار رسانه یک نویس وبالگ و است رسانه یک وبالگ که ندارند قبول هم اجتماعی ارتباطات
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 یک خدمت در وقت تمام طور به که شود می اطالق کسی به نگار رسانه و نگار روزنامه ارتباطات، علوم متخصصان
 به یا تفریحی صورت به فردي اگر صورت این غیر در کند؛ معاش تامین رسانه در فعالیت با فرد آن و باشد رسانه
 عنوان به بپردازد، تلویزیونی و رادیو چه و اینترنتی چه مکتوب، چه قالبی هر در نگاري رسانه کار به دوم شغل عنوان
 شغل در نبودن اي حرفه دلیل به را نویسان وبالگ ها آن استدالل، همین براساس.شد نخواهد محسوب نگار رسانه

 نمی رسانه آن تبع به هم را وبالگ و دانند نمی نگار رسانه نویسی، وبالگ طریق از نداشتن درآمد و ژورنالیسم
 جدل و بحث طباطبایی، عالمه دانشگاه ارتباطات استادان میان در پیش مدتی حتی.گیرند نمی جدي را آن و انگارند
 وبالگ برخی و رسانه ها وبالگ برخی شده، گفته نهایت در که درگرفت وبالگ نبودن رسانه درباره زیادي
 تمام -علمی لحاظ به-  وبالگ حال این با.شوند نمی حکم این شامل ها آن همه ولی هستند نگار رسانه نویسان

 اطالع و آموزش سرگرمی، تفریحی، کارکرد داراي رسانه یک علمی، متون در. دارد را رسانه یک کارکردهاي
 این تمام نیز وبالگ گفت، توان می وبالگ کارکردهاي بررسی با و است افکار و آرا تضارب و نقد رسانی،

 نامید رسانه یک توان می نیز را وبالگ بنابراین باشد، می دارا را کارکردها

  آشكار منابع از اطالعات آوري جمع

 مختلف منابع از اطالعات آوري جمع جاسوسی، و اطالعاتی هاي سازمان و ها موسسه متداول هاي فعالیت عرف در
 کشورهاي در ها آن جاسوسی عوامل شامل که است محرمانه و اختصاصی منابع، این از برخی گیرد؛ می صورت

 تلویزیون، و رادیو همچون هایی رسانه شامل عمده طور به که است باز و آشکار منابع دیگر، برخی و باشد می هدف
 از مختلف اطالعات از انبوهی طبیعی، طور به اساس، براین.شود می ها وبالگ و اینترنتی هاي سایت وب مطبوعات،

 این میان در. گیرد می قرار اطالعاتی کارشناسان تحلیل و تجزیه مورد و شود می آوري جمع ها رسانه این طریق
 که وقتی و هزینه از ها آن ارزش که شود می یافت نیز باارزشی اطالعات ،»نخور درد به« ظاهرا اطالعات عظیم حجم

 از یکی به خود، عظیم حجم با فارسی هاي وبالگ که اکنون بنابراین.است بیشتر شده، ها آن وجوي جست صرف
 بررسی به اطالعاتی هاي سازمان که است طبیعی شده، تبدیل مجازي محیط در Content محتوا تولید اصلی منابع
 شوند مند عالقه محتواها این

  ھا وبالگ در منبع اعتبار
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 اعتباري درجه چه از ها وبالگ در شده منتشر محتواهاي و اطالعات که است این شود می مطرح اکنون که سوالی
 کرد؟در استناد ها آن به توان می آیا و دارد را وجو جست و بررسی ارزش اصال مطالب این است؟آیا برخوردار

 اجتماعی روزمره مسائل درباره افراد هاي دیدگاه ها، وبالگ در شده منتشر اطالعات عمده حجم: گفت باید پاسخ
 اتفاق چه کار، محل یا منزل به تردد مسیر در و کار محیط در دانشگاه، و مدرسه در اجتماع، و خانه در که این است،
 بالگرها واقع در. است یافته شهرت »ها روزنوشته« اصطالح به مطالب، نوع این. است افتاده نویس وبالگ براي هایی
 و عمومی افکار سنجش نام به مهمی موضوع در تواند می اطالعات همین اما »نگار روزنامه« تا »روزنگارند« بیشتر

 هایی روش از استفاده با محتوا، تحلیل روش در. گیرد قرار برداري بهره و استفاده مورد اجتماعی عقاید مطالعات
 و سنجش ارزشیابی، مورد است، شده ثبت هایشان وبالگ در که افراد هاي دیدگاه معکوس، نامه پرسش همچون

 اما. آورد دست به ها وبالگ محتواي تحلیل طریق از توان نمی را افکاري سنجش نوع هر البته. گیرد می قرار پایش
 انتخابات مثال عنوان به- موضوع یا خبر یک بازتاب توان می یابد، می افزایش کشوري در ها وبالگ حجم وقتی

 به اطالعات نوع این.داد قرار تحلیل و تجزیه ارزیابی، مورد نویسان وبالگ هاي روزنوشته طریق از را -نهم مجلس
 به آن در تحقیق روش که شرطی به است، برخوردار باالیی ارزش از باز و آزاد فضاي یک در شدن نوشته دلیل

 .شود رعایت درستی

  اطالعات شفافیت و اینترنت

 کشورهاست؛ و ها سازمان شدن اي شیشه عصر ،»اطالعات عصر« کاستلز امانول قول به یا اینترنت عصر کلی طور به
 صورت باورنکردنی سرعتی با و سادگی به مجازي محیط در ها دیدگاه و اطالعات تبادل تا است شده باعث اینترنت

 الکترونیک پست و وگو گفت تاالر یا فروم روم، چت وبالگ، مانند هایی فناوري طریق از امروزه اینترنت،. گیرد
 ذاتی فلسفه مورد در که استداللی یا فرضیه هر.است هابرماس یورگن نظر مورد »نوین عمومی فضاي« دهنده بازتاب
 امکان هم یعنی. است تعاملی فناوري یک اینترنت.دارد هم را ها وبالگ فضاي به تعمیم قابلیت دارد، وجود اینترنت

 طریق از فارسی هاي وبالگ اگر. باشد می دارا را اطالعات دریافت و آوري جمع امکان هم و اطالعات انتشار
 به اتفاقا. کنیم رصد را ها آن هاي وبالگ اطالعات توانیم می نیز ما شود، می رصد غربی جاسوسی هاي سازمان

 منتشر محتواهاي و ها دیدگاه و است تر دقیق و تر صریح تر، شفاف بسیار غیرفارسی، هاي گ وبال مختلف، دالیل
 اطالعات محتواي از هم خودمان حتی ما که اینجاست مشکل اما ماست، براي برداري بهره قابل بیشتر ها آن در شده
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 مانیتورکردن موضوع ایران، در تحقیقاتی موسسه هیچ. نداریم روشنی و شفاف درست، تصویر فارسی هاي وبالگ
 در فارسی هاي وبالگ هم هنوز و است نداده قرار خود کار دستور در را پژوهشی و علمی اهداف با هدفمند

 از دقیقی اطالعات و آمار کشور داخل رسمی مرجع هیچ هنوز. شود نمی گرفته جدي رسمی مطالعاتی ساختارهاي
 سوي از یا است »ها سرویس بالگ« سوي از یا شده منتشر آمارهاي و است نداده ارائه فارسی هاي وبالگ تعداد
 .خارجی رصدکننده هاي سایت

  فرصت یا تھدید ھا؛ وبالگ

 این آیا. کنند می رصد را فارسی هاي وبالگ غربی جاسوسی هاي سازمان. هستیم مواجه جدید خبر یک با ما حال
 حذف پاسخ، ترین ساده کنیم؟ برخورد موضوع این با باید چگونه ماست؟ ملی منافع و ملی امنیت براي تهدید یک

 سیاست. نیست جوابگو که پیداست ناگفته حل، راه و پاسخ این اما!ببندیم را ها وبالگ همه. است مسئله صورت
 هاي شبکه توسعه گرفته، قرار هم رهبري معظم مقام تایید مورد که فرهنگی، انقالب عالی شوراي مصوب هاي

 دهد می نشان اولیه هاي بررسی. است لبه دو چاقوي یک واقع در و تعاملی ابزار یک اینترنت است؛ رسانی اطالع
 وبالگ سرسخت دفاع نویسند، می کشور ملی منافع چارچوب در ها آن اکثر فارسی، هاي وبالگ مورد در حداقل

 جنبش از اي نمونه ملی، امنیت عالی شوراي وقت دبیر تعبیر به اي، هسته انرژي و فارس خلیج موضوع از فارسی هاي
 به جهانی سطح در ایرانیان عمومی افکار بازتاب براي فرصتی واقع در فارسی هاي وبالگ.شود می تلقی افزاري نرم

 می مطالبی ملی منافع از خارج که هم هایی وبالگ با. باشد کشور اجتماعی آیینه تواند می ها وبالگ رود، می شمار
 .کرد برخورد قانون چارچوب در باید نویسند،

  ھا محتواي وبالگ

سپس . ها و توضیحات متناسب با عالقه نویسنده بود اي از لینک مجموعه: هاي اولیه غالباً شامل محتواي وبالگ
هایی تخصصی در  دفترچه خاطرات شخصی داشت به وجود آمد و در ادامه نیز شاهد وبالگهایی که جنبه  وبالگ

  .سیاسی بودیم و نگاري، مذهبی نجوم، روزنامه: هاي گوناگون همچون زمینه

کشد پر کرد  اي را که بیشتر از چند دقیقه طول نمی ها بسیار راحت است فقط باید فرم مختصر و ساده ساختن وبالگ
توان مطلب را تایپ و پس  براي گذاشتن مطلب هم در آن نیاز به اتصال به اینترنت نیست می. الگ شدتا صاحب وب
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اي  ها به دلیل سهولت ساخت و استفاده از آنها و همچنین زبان ساده وبالگ.کرد Pasteاز اتصال، آن را در وبالگ 
گرفته تا حتی فروشنده یک فروشگاه که دارند به قشر خاصی از جامعه محدود نیستند یعنی از رئیس جمهوري 

  توانند نویسنده وبالگ باشند می

 وبالگ نام انتخاب 

 دیبا شمای ،معمول اسم کی نه ، است اسم کی انتخاب ، دیدار اجیاحت وبالگ کی داشتن يبرا شما آنچه ابتدا در
 لذت اسم آن به یوبالگ داشتن از،  شتریب یحت ای و سال دو ، سال کی گذشت از بعد که دیکن انتخاب یاسم کی

 دیبا و رفت خواهد نیب از شما زحمات همه،  وبالگ اسم رییتغ با که چرا ، دینباش آن دادن رییتغ فکر به و ، دیببر
 چیه ذهن به بحال تا که دیکن انتخاب یاسم ، درست فکر و حوصله با،  دیکن شروع نو از دوباره اوج به دنیرس يبرا

 ارتباط یب دیبگذار خود وبالگ در دیدار قصد که یمطالب به ، آن بر عالوه و،  باشد دهینرس زیعز يها یرانیا از کی
  .نباشد

 وبالگ یانداز راه از قبل سوال ھفت

 تعداد روز هر که نیا وجود با. باشد یم یکیالکترون یابیبازار يایدن يها دهیپد و اصطالحات نیآخر جزء وبالگ
 را وبالگ ها حضور مردم از یکم تعداد هم هنوز اما شوند یم وبالگ اضافه دارندگان گروه به تاجران از يشتریب

 .کنند یم فکر ها آن از نهیبه استفاده به و کنند یم حس خود یکینزد در

 :دیده پاسخ ریز سوال 7 به يکار هر شروع از قبل دیباش داشته يوبالگ تجار کی که دیلیما اگر

 د؟یدار ازین وبالگ به واقعاً ایآ -1

 منظم از دیبا وبالگ صفحات سندهینو. دارد مند عالقه و متعهد فرد کی به اجیوبالگ احت ينگهدار و شیرایو
 .باشد داشته وبالگ حضور شیدایپ در دیبا حتماً مشخصات نیا با يفرد. ببرد لذت جمالت و کلمات کردن

 حق شما باشد؟ موثر اهداف نیا به دنیرس در تواند یوبالگ م ایآ. دیریبگ نظر در را خود تجارت اهداف دیبا شما
 مانند یکیالکترون یابیبازار گرید يها روش. دیکن انتخاب را ها نیبهتر ،ینترنتیا متعدد يها روش نیب از که دیدار
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 شما اریاخت در زین... و خبرنامه انتشار ،یکیالکترون مجالت در غیتبل جستجو، يموتورها يبرا تیسا يساز نهیبه
 .شوند یم محسوب قدرتمند ییابزارها یهمگ که هستند

 هستند؟ یاشخاص چه وبالگ شما نیمخاطب -2

 به و دارند حضور آن در نظر مورد نیمخاطب که است ییها محل کردن دایپ مخاطب، به یدسترس يبرا پله نیاول
 به ها روزنامه در ای هستند شما انیهمشهر شما، نیمخاطب اکثر اگر. گردند یم ما محصوالت مورد در یاطالعات دنبال
 .بود خواهد ینترنتیا غاتیتبل از موثرتر گرید يها رسانه در غاتیتبل گردند، یم شما محصوالت دنبال

 .کند تیتقو را شما تجارت تواند یوبالگ م جادیا شوند، یم محسوب ریز يها گروه جزء شما نیمخاطب اگر اما

 اقدام وبالگ بلکه تنها نه ست،ین طور نیا اگر کنند؟ یم استفاده نترنتیا از شما نظر مورد افراد ایآ:  نترنتیا کاربران
 .بود خواهد يانرژ و وقت کردن تلف منزله به گرید ینترنتیا تیفعال هر به

 کیالکترون پست آدرس به اطالعات لندیما ای کنند؟ یم مراجعه وبالگ ها به شما نیمخاطب ایآ:  وبالگ خوانندگان
 .بود خواهد موثرتر خبرنامه جادیا صورت نیا در شود؟ ارسال ها آن

 اگر. شود یم محسوب جستجو يموتورها يبند رتبه در یبزرگ ازیوبالگ امت داشتن:  جستجو يموتورها کاربران
 جذب يبرا دیتوان یم هم شما رند،یگ یم کمک اطالعات افتنی يبرا جستجو يموتورها از شما نظر مورد نیمخاطب
 .دیریبگ وبالگ کمک از ها آن شتریب هرچه

 ست؟یوبالگ چ جادیا از شما هدف -3

 .کند تیتقو یمتفاوت يها جهت در را شما تجارت تواند یم یکیالکترون ابزار نیا

 .دکنندهیبازد شیافزا جهینت در و جستجو يموتورها در رتبه شیافزا

 .شما شخص ای شما خدمات و محصوالت شما، شرکت نام کردن معروف

 .دارند شما با مشابه عالئق که يافراد با يا شبکه ارتباط جادیا
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 .هستند دور شما تیفعال حوزه از که يافراد به یدسترس

 .خود تیفعال حوزه در متخصص و شمندیاند کی عنوان به شما يبرا اعتبار جادیا و یمعرف

 .يتجار يها تیسا در یانسان تیهو حضور تیتقو

 .گرید همکاران و بالقوه انیمشتر به یدسترس

 را خود وقت و روین که کند یم کمک شما به ستیوبالگ چ جادیا یواقع هدف که مورد نیا در يریگ میتصم
 .دیبرس خود نظر مورد اهداف به عتریسر چه هر و دیکن متمرکز خاص موضوعات يرو

 داد؟ دیخواه اختصاص زمان وبالگ چقدر به مربوط مسائل يبرا -4

 صرف را يادیز زمان الگ، وب مطالب نوشتن بر عالوه باشند، داشته یموفق و يا وبالگ حرفه لندیما که یاشخاص
. دهند قرار وبالگ خود در را یکامل اطالعات تا کنند یم گرید مرتبط يوبالگ ها ای نیمراجع يها نوشته خواندن

 رونیب سر از وبالگ را داشتن فکر ای دیریبگ نظر در ها یبررس نیا يبرا را یشخص است بهتر دیندار یکاف زمان اگر
 .دیکن

 کند؟ یم برآورده را شما يازهاین کیکدام دارند؟ وجود وبالگ ها از یمختلف انواع ایآ -5

 مختلف انواع يایمزا و ها یژگیو یبررس از پس که است یمهم اریبس وبالگ مطلب نوع انتخاب و يریگ میتصم
 از باعث گریوبالگ د وبالگ به کی از مطالب ییجابجا که است آن میتصم نیا تیاهم علت. ردیگ انجام دیبا

 به يریگ میتصم نیا. شد خواهد جستجو يموتورها در آمده دست به يها رتبه و خوانندگان مطالب، رفتن دست
 .دارد یبستگ شما یشخص عالقه و یزمان تیمحدود ،يتجار اهداف

 یسیکدنو با د،یندار نترنتیا يایدن در یکاف تخصص د،یکن يانداز راه را وبالگ خود عتریسر چه هر که دیلیما اگر
 برآورده بهتر و زودتر را شما اهداف ریز يوبالگ ها د،یدار عالقه مطالب نوشتن به و دیندار ییآشنا ها پتیاسکر و
 :کنند یم
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Blogger, Blogware, Squarespace,Blogfa, Typepadحیترج و دیدار يشتریب حوصله و وقت اگر اما 
 ,Wordpress, b2Evolution: مانند ییافزارها نرم دیباش داشته فرد به وبالگ منحصر کی که دیده یم

Movable Type اند شده ساخته شما يبرا. 

 ست؟یوبالگ چ توسعه يبرا شما ندهیآ برنامه -6

 چه که شد دیخواه متوجه ندهیآ گرفتن نظر در با رایز کرد؟ فکر زین آن توسعه به دیوبالگ با جادیا هنگام در چرا
 متوجه و دیشناس یم وبالگ را توسعه يها روش. دارند را وقت صرف و يگذار هیسرما ارزش شتریب ییها بخش

 افراد و ها شرکت به دیبا را ها بخش کدام و دیریبگ عهده به خود دیتوان یم را امور از بخش کدام که دیشو یم
 با و دیکن انتخاب زین را خود نظر مورد دهنده سیسرو دیتوان یم ابتدا همان از بیترت نیا به. کرد واگذار متخصص

 .دیببر باال را وبالگ خود کیتراف حجم يشتریب سرعت

 د؟یکن یم یبررس را وبالگ خود تیموفق تیوضع چگونه -7

 يبرا يزیر برنامه. دیبسنج را آن از یناش فروش و کیتراف حجم دیوبالگ با تیموفق عدم ای تیموفق صیتشخ يبرا
 .شد خواهد ندهیآ هدفدار ماتیتصم باعث ها یبررس نیا

 توجه که دینده اجازه. است ارتباطات از يدیجد فرم بلکه ستین ضرورت کیوبالگ  جادیا که دیباش داشته توجه
 جلسات رودررو، ارتباط با اهداف از یبعض که است ممکن. کند غافل ارتباطات گرید انواع از را وبالگ شما به

 وبالگ شما که دیشد متوجه و دیگفت پاسخ باال سواالت تمام به اگر اما. شوند برآورده بهتر یتلفن مکالمات ای یرسم
  5 .دیکن اقدام آن جادیا يبرا حتماً کند، یم کینزد خود اهداف به را

 ھاي مرده  وبالگ

ها بیش از دو ماه از  که یک سوم این وبالگ دادنشان  فارسی وبالگ 634نتایج یک پژوهش روي سه هزار و 
بخش عمده اي از وبالگهاي فارسی غیر فعال و مرده به شمار می روند منتهی  .گذرد آخرین روزآمدي آنها می

تفاوت وبالگ مرده با آدم مرده این است که وبالگ مرده مانند فردي است که به کما رفته است وهر لحظه ممکن 
 6:دشوها به این صورت بیان می  ین مدل زندگی و مرگ وبالگساده تر.است زنده شود
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 . هایی به آن ارسال شوند که یک وبالگ ایجاد می شود فعال است و ممکن است پست هنگامی -1

 . ممکن است وبالگ براي همیشه بمیرد و هیچ پستی به آن ارسال نشود -2

 . ممکن است یک وبالگ براي مدتی مرده محسوب شود -3

 . از زوال وبالگ احتمال دارد یک شب وبالگ دوباره زنده شودپس  -4

  ینویس حقوق وبالگ

در ایران هنوز قانون مدون و مصوب مجلس براي وبالگ نویسان نداریم هر چند مرکز رسانه هاي دیجیتال وزارت  
جرایم وبالگ نویسی فرهنگ و ارشاد اسالمی آیین نامه اي را در مورد تولید محتواي برخط تهیه کرده که حقوق و 
 .را در بر می گیرد ، اما این آیین نامه نیز بیشتر بر مجازاتها تاکید کرده تا حقوق وبالگ نویسان 

از حق و . دهند هاي الزم را می سازند و به آنها آگاهی هاي راهنما آشنا می در آمریکا، وبالگنویسان را با کتابچه
ها و احیانا  رایت گرفته تا مسؤولیت شود، از کپی ا به لحاظ حقوقی میهایی که از آنه حقوقی که دارند، از حمایت

دهد و بعد تنها در صورتی که  هایی که دارند، بعد چنانچه جایی راه را به خطا بروند، ابتدا به آنها تذکر می محدودیت
ما متاسفانه . دهند قرار می مورد پیگرد قانونی ، ،از آنها شکایتی شود آنها را براساس قوانینی که موجود و مدون است

نگاران است در  قواعد و قوانینی هم که در مورد روزنامه. نویسی نداریم در ایران، هیچ قانون و قواعدي براي وبالگ
لذا   .دهد هاي جدي قرار نمی نویسان را نه در ایران و نه در هیچ کجاي دنیا مورد حمایت بسیاري از موارد وبالگ
اما این قواعد و قوانین نباید . نویسی است هاي قانونی وبالگ آموزش حقوق و حمایت تدوین قوانین مشخص و

 . دهد محدود کند اش رخ می نویس را در نوشتن رویدادها و آنچه که در زندگی آزادي وبالگ

 اید، مهم این است که باید بدانید در هر حال شما مسؤول نویسی روي آورده مهم نیست که چه زمانی به وبالگ
نویسید و  باید مراقب و مواظب آنچه که در وبالگتان می. هاي خود هستید و این مسؤولیت را باید بپذیرید نوشته

نویسانی به خاطر  شنویم که وبالگ هر روز می. این فقط در ایران نیست، در سراسر دنیاست. کنید باشید منتشر می
ها نیز گاهی اطالعاتی را منتشر  نگاران و ناشرین، وبالگ هي روزنام مثل همه. اند اند دچار دردسر شده آنچه نوشته

خواهند که منتشر شود، مثال ممکن است چیزي را منتشر کنید که برخی  خواستند یا نمی ها نمی کنند که خیلی می
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خبر  یک. ي خود یا شرکت یا سازمان یا حتی کشور خود بدانند افراد آن را تهمت یا افترایی نسبت به خود یا خانواده
بردارید که مورد حمایت قوانین کپی رایت است و آن را در  زرا از یک خبرگزاري مثل خبرگزاري فرانسه یا رویتر

به  .ها در خواهد آمد و شاید شما را به دادگاه بکشانند وبالگ خود منعکس سازید خواهید دید که صداي خیلی
نگاران و ناشرین سنتی  البته نه خیلی زیاد در ایران، روزنامهعنوان یک وبالگنویس، این را باید بدانید که در دنیا و 

کنند اما این قوانین ممکن است نتوانند از  اند، حمایت می قوانینی دارند که از آنها در قبال آنچه نوشته یا منتشر کرده
ارند و قانونگذاران نویسان قوانینی در اختیار ند ها هنوز براي وبالگ چرا که خیلی ساده دادگاه. شما حمایت کنند

تواند بیاید روي  یک نوجوان ده ساله هم می. شناسند را نمی مواردهنوز این ) خصوصا قانونگذاران ما در ایران(
. ما نیاز به یک بازنگري داریم. هایی بنویسد که مغایر با قوانین است اینترنت و یک وبالگ درست کند و در آن چیز

نویسان تهیه  اي را براي وبالگ راهنماي ساده www.eff.org مرزهاي الکترونیکی سازمانی در آمریکا به نام بنیاد
نویسان  وبالگ. کرده است که در آن تذکرهاي الزم را به آنها داده و قوانین را نیز برایشان تشریح کرده است

ي خود،  ولین نوشتهنویسی روي بیاورند و پیش از پست کردن و منتشر ساختن ا آمریکایی پیش از این که به وبالگ
این جزوه تهیه شده نه براي این که به . شوند کنند و در آن از حق و حقوق خود مطلع می این جزوه را دریافت می

 7.نویسان ایرانی هستیم هایی براي وبالگ ما نیز در ایران نیازمند چنین جزوه. حقوقی بدهد  مردم مشاوره

 وبالگ ھاي ویدئویي 
ها و به خصوص وبالگ هاي ویدئویی و بالگ هاي تصویري موج جدیدي از پدیده روزنامه نگاري  با همه گیر شدن وبالگ

 VLog.شهروندي به وجود آمده که رقیبی جدي براي دست اندرکاران حرفه اي رسانه هاي دیداري وشنیداري جهان محسوب می شود

ه استفاده شده است که موضوعاتشان ازشیر مرغ تا جان آدمیزاد را ها به جاي انتشار اطالعات توسط متن از تصاویر ویدئویی ساده و اولی
وري و با استفاده انویسندگان این نوع وبالگها که می توان آنها را وبالگ هاي ویدئویی هم نام نهاد به مدد پیشرفت فن. در بر می گیرد

ا توجه به دسترسی به خطوط پرسرعت اینترنت می هاي دیجیتال ارزان قیمت، نرم افزارهاي تدوین و ویرایش تصاویر و ب دوربیناز 
لذا . توانند از سوژه هاي جالبی که در اطراف خود می بینند فیلم برداري کنند وسپس آنها را از طریق وبالگ ویدئویی خود منتشر کنند

خ دار دو نفره باشید که توسط فردي در شرق آسیا اداره می شود شاهد تصاویري از کالسکه هاي چر Vlog ممکن است شما در یک
که توسط انسان کشیده می شوند و فرد دیگري که در آپارتمانش در آن سوي دنیا زندگی می کند فیلم کوتاهی از شلوغی و ترافیک 

ها فایده چندانی ندارند، چون مثل برنامه هاي تلویزیونی نیستند، اما قرار  Vlog برخی معتقدند .زندگی روزمره را به نمایش بگذارد
ها صرفا شاهد ثبت لحظه هایی از زندگی مردم هستیم که به نظرشان جالب می  Vlog در. یست آنها مانند برنامه هاي تلویزیونی باشندن

ها را آن دانست که بسیاري از روزنامه ها وشبکه هاي مشهور تلویزیونی جهان در کنار راه  Vlog بتوان یک نشانه موفقیت شاید .رسد

www.takbook.com



٢٩ 
 

فایلهاي صوتی مشابه با برنامه ( اینترنتی بخشی از آن را هم به پخش گزارش هاي خبري ویدئویی، پادکست  اندازي وب سایت هاي
  .اختصاص می دهند واقعه و آلبوم عکس یک) هاي رادیویی

. دها را به اثبات رساند وقوع فاجعه تسونامی در جنوب شرق آسیا بو Vlog یکی از وقایعی که کارآیی وبالگ هاي ویدئویی یا
بودند در وبالگها و سایتهاي معتبر  هبالفاصله پس از این واقعه کوهی از فیلم هاي آماتوري که بسیاري از آنها توسط جهانگردان تهیه شد

خبري قرار گرفت و جالب آنکه شمار قابل توجهی از شبکه هاي خبري مشهور جهان نیز از این تصاویر دست اول استفاده کرده و آنها 
حال حاضر هیچ آمار دقیقی در مورد  در .هم همین اتفاق افتاد و زلزله ژاپن در زمان وقوع توفان هاي کاترینا و ریتا. درا پخش کردن

، کانادا، آمریکا اما بررسی هاي اولیه نشان می دهد اکثر این افراد در . نویسان در جهان وجود ندارد Vlog تعداد و پراکندگی جغرافیایی
 Vlog گردانندگان .زندگی می کنند نهیا ساکن هستند و البته تعداد اندکی از آنها هم در آفریقا، آسیا و خاورمیااروپاي غربی و استرال

نها همچنین قصد دارند بسته هاي تصویري غنی تري آ. هم اکنون به فکر درآمد زایی هستند و قصد دارند براي تولیداتشان آگهی بگیرند
هر حال شکی وجود ندارد که رسانه هاي  به .دریافت پول تنها در اختیار مشترکان ویژه خود بگذارندهم تولید کنند و آنها را در ازاي 

گذشت زمان برنده این نبرد . سنتی با رقیب جدیدي مواجه شده اند که با هزینه کمتر والبته کیفیت حرفه اي نازل تر به مصاف آنها آمده
  8  .را مشخص خواهد کرد

      ست؟یچ نگیکروبالگیم

در ) حرف ستیمعموال تا کمتر از ب( کوتاه  يدهد متن ها یاز بالگهاست که به شما امکان م ینوع کروبالگیم
 لیمیا ،يفور امیپ ،یمتن امیعالقمند بصورت پ يدوستان و مشاهده گرها يو آنها را برا دیسیخود را بنو یمورد زندگ

 يراه انداز 2006 هیمورد است که در ژوئ نیدر ا دهنده سیبالگ سرو نیمعروفتر تریئتو. دیشبکه بفرست قیاز طر ایو 
  .تراستیتو یاصل بیرق کویجا. شد

 هیرز پا نیکو. بالگ  به وجود آمده است کرویبرنامه م یبا همان ویژگ يادیز دیخدمات جد یوجود،  بتازگ نیا با 
کرده اند که برنامه  يرا تحت عنوان پاونس راه انداز یسیسرو ،گریهمراه با سه توسعه دهنده د گید ستمیگذار س

 تیدو وب سا. زدیآم یرخدادها در هم م یفراخوان زیو ن لهایرا با برنامه مربوط به مشترك کردن فا کروبالگیم
هستند  کروبالگیم یژگیو کی يدارا زین سیاسپ يبوك و ما سیف يبه نامها گرید یمعروف و اجتماع يشبکه ساز

و  یآلمان يمقلدها( در اروپا با استفاده از فرازر  کروبالگیم. شود یم دهینام "تیدر موقع يآور به روز"که 
  . ابندی یبا استفاده از ژوسا گسترش م نیو درچ) تریئتو يفرانسو
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 نیمضام ایعکس و صدا  ،ارسال متن يبرا لیاست که به استفاده از موبا یاصطالح) یانتشار انگشت(تامب کست 
اصطالح  کی نیا. شود یارسال اطالق م يها سمیمکان گرید ای ، يچند رسانه ا امیپ ،کوتاه امیپ قیازطر يریتصو

ورود  يها سمیمکان ،یشده عموما صوت يدسته بند يقالبها زاست که ا لیموبا هیاول اتیو مختص محتو افتهیتکامل 
  . شود یگرفته م لیموبا يها یگوش يبرا میبطور مستق يو ارسال محتو يو چند ضربه ا ینیب شیقابل پ يمتنها

کوتاه و مختلط را درخالل  يبالگ است که ارسال پستها کیاز  یگونه متفاوت -) یوبالگ انگشت(تامب الگ 
که در تامبل الگ  یپست جیرا يفرمتها. سازد یشوند آسان م یتر که غالبا با بالگ همراه م یطوالن يارسال پستها

به  يفرمت برخالف بالگها غالبا برا نیا. هستند دئویعکس، نقل قول، مکالمه و و نک،یشامل ل شوندیم افتی
  .ردیگ یاستفاده قرار م رموردیبدون ارائه تفس سندهینو کی اتیتجرب ایو  اتیکشف ها،یاشتراك گذاشتن نوآور

 کی نگیکروبالگیم. کند یشدن حرکت م یبسمت گروه یکیبصورت گفتگو و ارتباط الکترون یرفتار اجتماع
 یحرف 140کوتاه  يتواند اقدام به نوشتن بالگ پستها یکاربر است که با استفاده از آن م يبرا نیو آنال دیتجربه جد

 یچه احساس د،یهست يکه شما مشغول انجام چکار ندیگویم کوزهایج نیو ا مینام یم "کوزیج"کند که ما آنها را 
دسک تاپ  يهایو مشتر Web ،IM ،SMSن با استفاده از پست کرد. دیرو یم دیو درحال حاضر کجا دار دیدار

در مورد  دیتوان یشما م. شروع به گفتگو کنند کوزیتوانند با پاسخ به ج یخانواده م يدوستان و اعضا. راحت است
حضور  يمحل جداگانه را برا کیحال  نیدر ع کویج. دیکند نظر بده یکه از وب استفاده م یهرکس يکویج امیپ

محل دراستفاده از  کیدر  توانندیحال م نیکاربران در ع. دهد یبه کاربرها ارائه م یاجتماع يدر شبکه ساز نیآنال
  . تماس برقرار کنند زیکار هستند ن نیکه درحال انجام هم یشوند و با دوستان میسه یزندگ ياطالعات جار

 یمشابھ خارج یتھایبا سا یرانیوبالگ ا یسھایسرو سھیمقا

 سیسرو نیاول سیاز زمان تاس دیخود شا یمطرح خارج يبا نمونه ها یرانیوبالگ ا يسهایسرو سهیمقا بحث
بهتر از زبان  یبانیآن پشت لیاز دال یکیبحث داغ تر شده است که  نیاواخر ا نیاما ا. شروع شده باشد یرانیوبالگ ا

 زیشما ن دیشا. است یرانیا يسهایسرومشکالت  یبرخ نیو همچن یمطرح خارج يسهایاز سرو یدر برخ یفارس
همچون  ییتهایبا سا یرانیوبالگ مطرح ا سیاز سرو یکیبالگفا به عنوان  تیمثال سا سهیمقا نهیدر زم یتاکنون مطلب

 یبا نمونه مطرح خارج یرانیا يتهایامکانات سا نیب يا سهیاست بتوان مقا یرفتنیپذ. دیوردپرس خوانده باش ایبالگر 
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موارد به شکل  یدر برخ دیکه البته شاتهیه کرد  تهایاز امکانات مختلف سا  يا سهیمقا یجدولمی توان . میداشته باش
جهت آپلود  تیبطور مثال امکان اختصاص صدها مگابا.باشد یخارج يسهایکفه ترازو به سمت سرو یمحسوس

ضمن . دید یرانیرح امط يتهایکه بتوان در سا ستین يزیچ یصوت يلهایفا ای)مثل آنچه که در بالگر است( ریتصاو
که معموال در  يزیرسد اما چ یو معقول به نظر م یرفتیآن پذ یبا نمونه خارج یرانیا يتهایامکانات سا سهیمقا نکهیا
 .است یبازار رقابت نیو همچن يچون امکانات، بازار ، درآمد و ارزش گذار ییشود مولفه ها ینم دهیها د سهیمقا نیا

 نیاز بزرگتر یکیبالگر به عنوان  تیکه سا یزمان م،یبه چند سال قبل برگرد دیمطالب اجازه ده نیدرك بهتر ا يبرا
و  یمیقد سانیوبالگ نو. نشده بود يداریهنوز توسط شرکت گوگل خر یوبالگ خارج يسهایسرو نیو مطرح تر

را  کسلیپ 60در  460به اندازه  يبنر ای یبه خاطر دارند که در آن زمان بالگر آگه کردندیآنها که وبالگها را دنبال م
 يبرا یاختصاص يداد و البته از فضا یم شینما کردندیآن استفاده م گانیرا سیکه از سرو ییتمام وبالگها يدر باال

و هر  کردیم جادیا کیدر منابع خود صفحات استات ییکه جهت صرفه جو یتیسا. نبود  يخبر زین ریقرار دادن تصاو
حال اگر امروز بالگر . نداشت یخاص يبرتر  یرانیمشابه ا يتهایبا سا سهیشکل داشت و  در مقام زین یگاه چنداز 
 تیفیاز لحاظ ک ایکاربران خود است  ریتصاو يالعاده اختصاص صدها مگابابت فضا برا فوقبا امکان   یتیسا

 دهید تیسا نیا رمجموعهیز يدر وبالگها یغاتیتبل یحال آگه نیداشته است و در ع یخدمات ارتقاء قابل توجه
 یگوگل و به نوع يتاسنترهایاز د يبهره بردار.شرکت گوگل است يتهایو حما يگذار هیسرما لیشود به دل ینم

 یتیباعث شده بالگر امروز سا تیسا نیگوگل به درآمد ا ازیعدم ن نیو همچن  يسخت افزار تیعدم محدود
 میهست یوبالگ خارج يسهایامکانات سرو شیاگر امروز شاهد افزا. قبل باشد يمستقل سالها تیمتفاوت با سا

و کسب سهم از بازار محتوا و  ياردیلیچند م يرقابت شرکتها و بخصوص رقابت شرکتها لیاز آن به دل یبخش
 نیآنال یو انتشار آگه کیتجارت الکترون يدالر اردهایلیسهم در بازار م شیباعث افزا تیاست که در نها کیتراف

 نیفعال در ا يشرکتها جهیو انتشار مطلب و در نت ینترنتیآدرس ا کیجز  ستین يزیچ یسیدر واقع وبالگ نو. است
 يسهایاست که سرو نگونهیا. کاربران فراهم کنند يبرا يشتریب تیامکانات جذاب شیکه افزا کنندیتالش م نهیزم

 یصوت يلهایفا ای ریکاربران خود جهت آپلود تصو يبرا یقابل توجه يفضا زین کروسافتیما ای اهوی یسیوبالگ نو
 .کنند جادیا يشتریب تیمتفاوت  جذاب يسهایسرو قیبا تلف کنندیتالش م ایو  کنندیفراهم م
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 سیسرو یعنی يگریبه نمونه موفق د ستیبد ن. توسط گوگل اشاره شد يداریآن پس از خر شرفتیبالگر و پ به
شود  ینم یبانیحداقل به ظاهر پشت یتوسط شرکت بزرگ دیشا تیسا نیا.داشته باشم ياشاره ا زیوبالگ وردپرس ن

 . ندارد یخاص تیمحدود یانسان يرویو ن ياما از لحاظ امکانات سخت افزار

به همان اندازه  يبازار یستیبا میداشته باش یخارج يتهایقابل رقابت با سا رانیا يتهایسا میبه زبان ساده اگر بخواه
 يکمک برا نیبهتر تواندیو انتظار معقول م دید میکن يفداکار یوب فارس شرفتیپ يبرا ستیالزم ن م،یهم داشته باش

  9. باشد شرفتیپ

  فرق وبالگ و فتوبالگ

، ولی مساله  تواند شامل عکس باشد ي وبالگ و فتوبالگ در عکس آن است،باوجود اینکه وبالگ نیز می فرق عمده
همچنین برخورداري آرشیوي از عکسها  .است که در فتوبالگ عکس لی در وبالگ نوشته است و این در حالیاص

اي  در فتوبالگ، یک عکس موضوع اصلی است، البته نوشته. استاین دو   در فتوبالگ را از دیگر وجوه ممیزه
شود و ذهنیت عکاس بیشتر به تر  شود تنها براي این است که مفهوم عکس نمایان کوچک که به آن اضافه می

شود که در هر پست آن یک عکس وجود داشته باشد و در  فتوبالگ به وبالگی گفته می. شود مخاطب شناسانده
توان  شود و در کل می در فتوبالگ الزامی در کیفیت باالي عکسها احساس نمی .فواصل زمانی مشخص به روز شود

 10  .بی کردارزیا  عنوان چکنویس کاري عکاس آن را به
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  راه اندازي وبالگ: فصل دوم
 یا مفید دیگران براي است ممکن مطلب آن و دارد نوشتن براي مطلبی که برسد نتیجه این به شخصی هر هرگاه
  :در پاسخ باید به این موارد اشاره کرد است؟ نیاز ملزوماتی چهاما  .بپردازد نویسی وبالگ به تواند می ، باشد جالب

 و دوستان ، فامیل کامپیوتر یا و شخصی کامپیوتر چه(  باشد مهیا آن ارسال و تایپ براي کامپیوتر از استفاده امکان - 
 )نت کافی یا

 . باشد داشته مختصري آشنایی windows و کامپیوتر با فرد - 

 )روز شبانه در ساعت یک تا نیم( باشد داشته وجود مطالب ارسال و نوشتن براي کافی زمان - 

  مطالب کردن پست براي اینترنت به دسترسی امکان - 

 قالب در را نویسی وبالگ سرویس ، نویسی وبالگ از کاربران زیاد استقبال به توجه با زیادي سایتهاي امروزه
 : از عبارتند آنها مهمترین که تعداد آنها به دهها مورد می رسد اما دهند می ارائه نویسی وبالگ هاي سیستم

 بسیار کار تازه افراد براي و دارد خوبی امکانات که فارسی نویسی وبالگ جدید سیستم یک ،)  Blogfa(  بالگفا - 
 آدرس به.  باشد می فارسی زبان به تماماً نویسی وبالگ سیستم این. باشد می مناسب

http://www.blogfa.com/ 

 و ایرانی کاربران براي و است فارسی تمام نویسی وبالگ سیستم یک که ،)  Persianblog( بالگ پرشین - 
 http://www.persianblog.com:  آدرس به. باشد می مناسب بسیار مبتدي
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 ارائه انگلیسی و فارسی زبانهاي به را نویسی وبالگ امکان که ایرانی نویسی وبالگ دیگر سرویس ، اسکاي بالگ - 
 http://www.blogsky.com:  آدرس به. گیرد نمی جدید کاربر فعال نویسی وبالگ سیستم این ، دهد می

 که کسانی براي و دارد خوبی امکانات ، باشد می نویسی وبالگ سیستم ترین قدیمی ،)  Blogger(    بالگر - 
 به. باشد می انگلیسی زبان به نویسی وبالگ سیستم این.  باشد می مناسب دارند HTML با نسبی آشنایی
بعد از ادغام بالگر در گوگل ، کسانی که اکانت گوگل دارند به طور  http://www.Blogger.com:آدرس

براي این منظور کافی است هنگامی که با اکانت خود به . پیش فرض می توانند در بالگر نیز وبالگ داشته باشند 
 .گوگل ورود پیدا کرده اید بر روي گزینه بالگر کلیک کنید

  و است شخصی نویسی وبالگ سیستم یک قبلی هاي سیستم الفخ بر  ،)  Movable Type(   تایپ مووبل - 
:  آدرس به.  پردازد می نویسی وبالگ به آن بوسیله خود سرور روي بر و خود شخصی آدرس با شخص

http://www.movabletype.org 

 باال در شده ذکر موارد از کمتر آنها کار سهولت و عمومیت که دارند وجود نیز دیگري نویسی وبالگ هاي سیستم
 و 2 ، 1 بندهاي در شده ذکر موارد ، فارسی نویسی وبالگ هاي سیستم با کارکردن و وبالگ اندازي راه.  باشد می

 می مربوطه سایتهاي به مراجعه با شخص هر و باشد می راحت بسیار دارند!  آشنایی فارسی زبان به که کسانی براي 3
 فوق سایتهاي دستورالعملهاي از استفاده و مربوطه فرمهاي کردن پر و سایت در عضویت گزینه روي کلیک با تواند

  . نماید اقدام وبالگ اندازي راه به راحتی به

 بالگفا در وبالگ جادیا و نام ثبت یراھنما 

 11.دیکن کامل را مربوطه فرم دیجد وبالگ ثبت بخش در ستیکاف تنها بالگفا در وبالگ جادیا يبرا

 آدرس که دیباش داشته توجه و دیریبگ نظر در خود يبرا) username( يکاربر نام کی ستیبای م نام ثبت فرم در
 مد یخاص آدرس اگر نیبنابرا بود، خواهد http://username.blogfa.com بصورت شما وبالگ ینترنتیا

 عنوان به را)yourname( خود نام ستیکاف تنها http://yourname.blogfa.com مثال بطور شماست نظر
 جادیا و وبالگ آدرس رییتغ به ازین ندهیآ در تا دیکن دقت خود يکاربر نام انتخاب در. دیکن وارد يکاربر نام

 .دینشو دیجد وبالگ
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 عبور کلمه

 در مطالب ارسال و تیریمد بخش به ورود يبرا زین را يعبور کلمه که شد خواهد خواسته شما از نام ثبت فرم در
 آن سپردن خاطر به که دیریبگ نظر در را یکلمات ای عبارات است بهتر عبور کلمه انتخاب در. دیکن مشخص وبالگ

 ، 1234 مانند ییعبورها کلمه گرفتن نظر در از. نباشد گرانید توسط حدس قابل حال نیع در و باشد آسان شما يبرا
 . دیکن يخوددار جدا حدس قابل موارد گرید ای و يکاربر نام خود

 وبالگ عنوان

 ای و معمول اریبس و يتکرار نیعناو میکنیم شنهادیپ. است وبالگ سندهینو قهیسل به وابسته کامال شما وبالگ عنوان
 شما وبالگ خوانندگان به یاختصاص عنوان کی. دینکن انتخاب خود وبالگ يبرا را مشهور يوبالگها گرید عنوان

 . بسپارند خاطر به راحتتر آنرا تا کرد خواهد کمک

 عنوان انتخاب در رانیا در جیرا يهنجارها و نیقوان ، فرهنگ گرفتن نظر در خواهندیم شما از بالگفا رانیمد آنچه
 .است آن مستهجن کلمات از استفاده عدم و  وبالگ

 سندهینو نام

 نیا. باشد شما مستعار نام ای و شما یواقع نام تواندیم نام نیا. دیکن وارد سندهینو نام عنوان به را ینام هر دیتوانیم شما
 يبهتر ارتباط وبالگ آن با و بدانند را وبالگ سندهینو یواقع نام دارند لیتما خوانندگان اکثر که هست هیفرض کی

 . کنندیم برقرار

 وبالگ شرح

 وبالگ مطالب نوع با يشتریب سرعت با تا کند کمک خوانندگان به تواندیم وبالگ يبرا کوتاه حیتوض کی نوشتن
 .دیباش داشته يبهتر وبالگ کندیم کمک شما به مناسب یشرح انتخاب نیبنابرا. شوند آشنا آن سندهینو نظرات ای

 یخصوص لیمیا

 .شود ینم داده شینما ییجا در و هست محفوظ بالگفا تیسا نزد در دیکنیم وارد بخش نیا در که یلیمیا
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 وبالگ در و ردیگیم قرار استفاده مورد تیسا يامهایپ گرید ای و عبور کلمه و يکاربر نام ارسال يبرا تنها لیمیا نیا
 به ورود عبور کلمه و يکاربر نام ، نام ثبت از پس   و ستیالزام یخصوص لیمیا ورود.شد نخواهد داده شینما شما

 .شد خواهد ارسال لیمیا نیا به یتیریمد بخش

 سندهینو لیمیا

 وبالگ سندهینو با خوانندگان تا کندیم کمک و شودیم داده شینما وبالگ صفحات در معموال  سندهینو لیمیا
 آنرا که یصورت در که دیباش داشته توجه یستیبا یول ستین سندهینو لیمیا کردن پر در یلزوم. کنند برقرار ارتباط

 .شد خواهد ارسال لیمیا آدرس نیا به)  عبور کلمه و يکاربر نام(  وبالگ مشخصات دیکن وارد

 یزمان منطقه

 منطقه زمان با را مطالب میتنظ ای ارسال زمان دیباش لیما و دیباش رانیا از خارج يگرید منطقه در شما دیشا
 انتخاب یزمان مناطق فهرست ار را خود دلخواه یزمان منطقه دیتوان یم یطیشرا نیچن در. دیکن میتنظ خود ییایجغراف

 .دیکن

 نخست صفحه در پستها تعداد

 در و یارسال مطالب نیآخر از که دهدیم نشان را یمطالب تعداد باشدیم 10 عدد فرض شیپ بصورت که عدد نیا
 اعداد نییتع با که دیباش داشته نظر در. باشد یس تا کی نیب تواندیم عدد نیا. شودیم داده نشان وبالگ نخست صفحه
 شما مطالب اگر نیهمچن. دیده شیافزا را خود وبالگ نخست صفحه شینما و يبارگذار سرعت تواندیم کمتر

 در خوانندگان به باالتر عدد نییتع با تواندیم کندیم وارد هفته ای روز یط در را يادیز مطالب ای و هست کوتاه اریبس
 .دیکن کمک یقبل مطالب خواندن

 پستها زمان و خیتار شینما نحوه

 .کندیم مشخص وبالگ صفحات در را مطالب میتنظ ای و ارسال زمان و خیتار شینما نحوه مورد دو نیا

 ویآرش خیتار شینما نحوه
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 وبالگ خوانندگان به امکان نیا. است وبالگ مطالب یهفتگ ای انهیماه ویآرش شینما ، بالگفا امکانات از یکی
 .بخوانند را وبالگ ویآرش در موجود یقبل مطالب شتریب یراحت و سرعت با تا کندیم کمک

 وبالگ مطالب ویآرش نحوه

 بهتر هست کم شما يپستها تعداد ای و مطالب حجم اگر. دیکن مشخص را خود مطالب ویآرش نحوه دیتوانیم شما
 و رهیذخ صفحه کی در ماه کی طول در یارسال مطالب یحالت نیچن در دیکن انتخاب را انهیماه ویآرش که است

 را یهفتگ وهیش دیتوان یم هست ادیز یلیخ شما يپستها تعداد و مطالب حجم اگر اما. شد خواهد داده شینما
 .شد خواهد داده شینما مشخص صفحه کی در هفته هر در یارسال مطالب یحالت نیچن در د،یکن انتخاب

 مقررات و نیقوان

 خدمات نیا یفیک سطح که دارد آرزو و دهدیم ارائه را یخدمات شما به بالگفا.  است ساده اریبس قرارداد کی نیا
 در را ما طیشرا تا میدار انتظار نیبنابرا.مینشو مشکل دچار خود کار ادامه در نیهمچن و باشد باال کاربران همه يبرا

 اریاخت در را آنها اطالعات و دانندیم موظف  کاربران یخصوص میحر به نسبت را خود حال نیع در. دیریبگ نظر
 نحوه و ساختار ، شودیم افتیدر کاربرات از مشخصات نیکمتر نکهیا ضمن بالگفا در.داد مینخواه قرار ریغ افراد

 .شود ثبت کاربران از مشخصات نیکمتر که است بوده یشکل به زین تیسا يساز ادهیپ

 انتها در

 ثبت قبال شما يکاربر نام که یصورت در وبالگ جادیا و نیقوان قبول نهیگز انتخاب و نام ثبت فرم کردن پر از پس
 و شد خواهد جادیا شما يکاربر نام با وبالگ نباشد وبالگ عنوان و يکاربر نام انتخاب در یاشکال ای و باشد نشده
 یتیریمد بخش وارد خود عبور کلمه و يکاربر نام ورود با دیتوانیم پس آن از. دیخواه را ییگو آمد خوش متن

 .دیکن شیرایو آنرا ای و دیده قرار وبالگ در را خود خاطرات ای و نظرات ، مطالب و دیشو خود وبالگ

 ای و دیده رییتغ یتیریمد بخش ماتیتنظ بخش در را گرید ماتیتنظ از ياریبس و وبالگ عنوان دیتوانی م نیهمچن
 12.دیکن یطراح ای و انتخاب خود وبالگ يبرا يدیجد طرح و قالب

 وبالگ در دیجد مطلب درج و نوشتن يراهنما
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 يها نوشته تیریمد نیهمچن و دیجد مطالب درج يبرا آسان یطیمح جادیا وبالگ تیریمد ابزار کی هدف نیاول
 .است نیشیپ

 خود عبور کلمه و يکاربر نام با ستیبایم خود وبالگ در نیشیپ يها نوشته شیرایو ای و دیجد مطالب نوشتن يبرا
 .دیشو وارد تیسا اعضاء بخش در

 امکانات و ها نهیگز از یفهرست راست سمت در که دید دیخواه را يا صفحه وبالگ یتیریمد بخش به ورود از پس
 خواهد داده شینما وبالگ در دیجد يها نوشته ثبت يبرا یفرم زین صفحه مرکز و است شده داده شینما یتیریمد
 دیجد نوشته کی ورود يبرا. دینیبب را یقبل يها نوشته نیعناو نیآخر از یفهرست دیتوانیم فرم نیا ریز در و. شد

 ورود که است ذکر به الزم.دیده فشار را وبالگ يبازساز و ثبت دکمه و وارد را کامل متن و مطلب عنوان دیتوانیم
 .دیکن پر را آنها از یکی حداقل باستیم شما اما ستیالزام کامل متن یحت ای و عنوان

 وبالگ در ها نوشته شینما عدم و موقت ثبت

 مطلب شینما عدم به لیتما ای و مطلب کی موقت ثبت به ازین وبالگ سندهینو که است ممکن اوقات یگاه
 در مطلب شینما ازین ای و باشد افتهین انیپا مطلب پیتا است ممکن مثال بطور.  باشد داشته وبالگ در یخواص
 در. دیکن انتخاب را وبالگ در شینما عدم و موقت ثبت نهیگز از دیتوانیم یطیشرا نیچن در. باشد یآت يروزها

 مطلب نیا يگرید زمان در تواندیم سندهینو و شد نخواهد داده شینما وبالگ در ثبت از پس مطلب یطیشرا نیچن
 .کند فعال ریغ را شینما عدم نهیگز و شیرایو را

 .دارد کاربرد اریبس سندینو یم قبال را خود وبالگ یآت يروزها مطالب که یکسان يبرا بخصوص نهیگز نیا

 مطلب کی ارسال و ثبت خیتار و زمان میتنظ

 یزمان منطقه و حاضر زمان به توجه با و آن ثبت از پس مطالب ارسال و میتنظ خیتار فرض شیپ بصورت بالگفا در
 را مطالب میتنظ خیتار] مطلب ارسال زمان و خیتار شیرایو[ نکیل انتخاب با تواندیم سندهینو نحالیا با. شود یم ثبت

 .دهد رییتغ
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 دارند بالگفا به خود وبالگ دهنده سیسرو رییتغ قصد که یکاربران يبرا تواندیم مطلب میتنظ زمان و خیتار شیرایو
 .شود واقع دیمف دارند را خود یقبل يها نوشته زمان خیتار حفظ به لیما و

  متنها فونت ای و اندازه ، رنگ شیرایو

 ، رنگ میتنظ يبرا است شده گرفته نظر در متون شیرایو يبرا که یخاص شگریرایو از توانندیم بالگفا کاربران
 عملکرد شرح که است شده داده شینما شگریرایو يباال نوار در ییکونهایآ.کنند استفاده متون شینما نحوه و اندازه

 . دیبخوان آن يرو بر ماوس گر اشاره بردن با تواندیم را کی هر

 ها نوشته انیم در)  نکیل(  وندیپ درج یچگونگ

 استفاده کندیم فراهم آنرا بالگفا متون شگریرایو که یامکانات از دیتوانیم ها نوشته نیب در) نکیل( وندیپ درج يبرا
 .دیکن

 افزودن کونیآ حاال.دیکن انتخاب ماوس با ای و) Shift + Arrow key( دیکل با آنرا وندیپ عنوان پیتا از پس
 آنجا را وندیپ) URL( ینترنتیا آدرس تواندیم و شد خواهد داده شینما یفرم.  دیکن انتخاب ابزار نوار از را نکیل

 .دیکن وارد

 ها نوشته انیم در ریتصو درج

 ریپذ امکان بالگفا شگریرایو نوار از ریتصو افزودن نهیگز انتخاب با وبالگ يها نوشته انیم در ریتصو درج
 ریتصو ینترنتیا آدرس دیتوانیم که شد خواهد دده شینما یفارس به يا پنجره شده اشاره کونیآ انتخاب از پس.است

 ای مطلب چپ سمت در مثال. ( شود داده شینما کجا در ریتصو نیا که دیکن نییتع تواندیم نیهمچن دیکن وارد را
 ..) .و راست سمت

 یستینبا و.باشد مشخص ینترنتیا آدرس کی در ریتصو آن که دیدار ازین ریتصو درج يبرا که دیباش داشته توجه
 .بود نخواهد وبالگ خوانندگان گرید يبرا آن دنید امکان که چرا دیکن انتخاب خود وتریکامپ داخل از را ریتصو

  .دیکن استفاده رندیگیم نظر در يکار نیچن يبرا را یگانیرا يفضا که ییتهایسا از ریتصاو قراردادن يبرا دیتوانیم شما
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 .نیشیپ مطالب حذف ای شیرایو

 شینما صفحه نییپا در شده نوشته مطالب نیآخر از يتعداد وبالگ یتیریمد بخش نخست صفحه به ورود هنگام
 يبرا نیهمچن. است شده گرفته نظر در مطالب حذف و شیرایو يبرا ییکونهایآ آن کنار در که شودیم داده

 و ماه به توجه با و دیکن انتخاب را یقبل مطلب نهیگز صفحه راست سمت از دیتوانیم زین نیشیپ يها نوشته شیرایو
 .دیکن انتخاب حذف ای شیرایو يبرا آنرا مطالب ورود سال

 راھنمای طراحی قالب وبالگ و کدھای بالگفا

از فهرست قالبهاي آماده در   کاربران بالگفا این توانایی را دارند که عالوه بر امکان انتخاب قالب وبالگ خود
بالگفا ، بر اساس سلیقه و نیاز خود شکل و قالب وبالگ خود را تغییر دهند و یا قالب جدیدي براي وبالگ خود 

 .طراحی کنند

و بالکها و کدهاي مخصوصی هست که جایگاه عناصر مختلف   HTMLاز کدهاي قالبهاي وبالگ مجموعه اي 
هنگام مشاهده وبالگ،خوانندگان به جاي کدهاي .ده یا نام وبالگ را مشخص میکنندوبالگ مانند ایمیل، نام نویسن

 .را خواهند دید) مثال نام نویسنده(وبالگ مقدار واقعی آنها 

 .تگها و کدهایی که بالگفا آنها را پشتیبانی میکند به شرح زیر میباشد

 کدهاي عمومی
توجه داشته باشید که بالگفا نسبت به کوچکی و . قرار دهیدقالب   HTMLاین تگها را میتوانید در هر جایی از کد

 .بزرگی حروف انگلیسی حساس است و بنابراین هنگام استفاده از آنها در نحوه تایپ آنها دقت کنید

   

 کد توضیح

 بطور مثال اگر آدرس وبالگ. کد معرفی کننده نام کاربري وبالگ

demo.blogfa.com باشد ، نام کاربري آن demo میباشد. 

<-BlogId-> 

 <-http://demo.blogfa.com <-BlogUrl مانند.آدرس اینترنتی وبالگ 

 .میباشد RSS وبالگ که بصورت XML نام صفحه نمایش دهنده محتواي

 rss.aspx مانند

<-BlogXmlLink-> 

 <-BlogAuthor-> مانند علیرضا. نام مدیر و نویسنده اصلی وبالگ 

توجه کنید که این با آدرس ایمیل خصوصی . آدرس ایمیل نویسنده وبالگ  <-BlogEmail-> 
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 demo@yahoo.com مانند. نویسنده وبالگ متفاوت هست

توضیحات وبالگ که معموال معرفی کننده نویسنده و یا نوع مطالب وبالگ 
 .است

<-
BlogDescription-

> 
 <-BlogTitle-> مانند وبالگ آزمایشی. عنوان وبالگ 

-> عنوان وبالگ و در لینک مستقیم مطالب عنوان وبالگ به همراه عنوان مطلب
BlogAndPostTitle-

> 
-> archive.aspx مانند. نام صفحه آرشیو وبالگ

BlogArchiveLink-
> 

یکی از کاربردهاي تنظیم تاریخ و زمان درج . فاصله زمانی از وقت گرینویچ
 نظرات خوانندگان است

<-BlogTimeZone-
> 

و اسکریپتهاي خاص کاربر مانند اسکریپت ابزارهاي آمار  HTML کدهاي
 بازدیدکننده که در بخش تنظیمات وبالگ وارد شده است

<-
BlogCustomHtml-

> 

 >BLOGFA< بالك 
تعیین >BLOGFA <بالك  . بالکها میتوانند شامل مجموعه از کدهاي عمومی یا اختصاصی همان بالك باشند

شروع و توسط کد >BLOGFA <این بالك توسط کد .کننده جایگاه و نحوه نمایش مطالب وبالگ است
> BLOGFA/<کدهاي که تنها در این بالك قابل استفاده هستند به شرح زیر میباشد.پایان می یابد. 

  

 کد BLOGFAتوضیح کدهاي استفاده شده در بالك 

 <-PostTitle-> عنوان مطلب ارسال شده

 <-PostContent-> متن کامل مطلب ارسال شده

شکل و شیوه نمایش تاریخ در ( تاریخ ارسال یا تنظیم مطلب 
 )تنظیمات وبالگ قابل تغییر است

<-PostDate-> 

شکل و شیوه نمایش زمان در ( زمان ارسال یا تنظیم مطلب 
 )تنظیمات وبالگ قابل تغییر است

<-PostTime-> 

 <-PostId-> مشخص هر مطلبشماره شناسایی و 

هر مطلب که شامل اسم صفحه آرشیو ماه یا ) لینک(نام صفحه  <-PostLink-> 
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 .هفته و شماره شناسایی مطلب میباشد

-PostAuthorId-> کد یا شماره نویسنده مطلب ارسال شده
> 

 <-PostAuthor-> عنوان نویسنده مطلب ارسال شده

-> ایمیل نویسنده مطلب ارسال شده
PostAuthorEmail-

> 
-> لینک به صفحه آخرین مطالب نوشته شده توسط نویسنده مطلب

PostAuthorLink-
> 

جهت سازگاري، کد یا شماره اولین موضوع مرتبط با مطلب 
 ارسال شده

<-
PostCategoryId-

> 
جهت سازگاري، عنوان موضوع اولین موضوع مرتبط با مطلب 

 ارسال شده

<-PostCategory-
> 

 >BLOGFA< بالك   قابل استفاده در>BlogComment< بالك 

توجه کنید که استفاده از .این بالك شیوه نمایش تعداد یا متن توضیح نظرات هر مطلب ارسالی را مشخص می کند
این میتوانید از اکثر کدهاي عمومی و یا . مجاز و قابل استفاده هست>BLOGFA <این بالك تنها در بالك 

همچنین محتواي این بالك تنها در مواقعی .نیز استفاده کنید>BLOGFA<  کدهاي قابل استفاده در بالك 
 .توسط خوانندگان باشد )post (نمایش داده خواهد شد که امکان درج نظر براي مطلب

 >BLOGFA< بالك   قابل استفاده در>BlogExtendedPost< بالك 

. یا متن کامل براي مطالب و پستهایی میباشد که داراي ادامه مطلب هستند  این بالك براي نمایش لینک ادامه مطلب
توجه کنید که استفاده . در صورتی که مطالبی داراي ادامه مطالب باشد محتوایت این بالك نمایش داده خواهد شد

در این میتوانید از اکثر کدهاي عمومی و یا .مجاز و قابل استفاده هست>BLOGFA <بالك  از این بالك تنها در
 .نیز استفاده کنید>BLOGFA<  کدهاي قابل استفاده در بالك 

 >BLOGFA< بالك   قابل استفاده در>BlogPostTagsBlock< بالك 

که مطلبی داراي برچسب باشد محتویات در صورتی . این بالك براي نمایش برچسبهاي مرتبط با یک مطلب میباشد
این بالك براي . . قابل استفاده است>BLOGFA <این بالك تنها در بالك   .این بالك نمایش داده خواهد شد

 .فقط یکبار تکرار می شود) داشته باشد  هر تعداد که برچسب مرتبط( هر مطلب
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 >BLOGFA< بالك   قابل استفاده در>BlogPostTags< بالك 

در صورتی که مطالبی داراي . کند بالك چگونگی نمایش برچسبهاي مرتبط با یک مطلب را مشخص می این
قابل >BLOGFA<  این بالك تنها در بالك   .برچسب باشد محتوایت این بالك نمایش داده خواهد شد

ي همچنین این بالك دارا. میباشد  BlogPostTagsBlockاین بالك زیرمجموعه بالك.استفاده است 
، )مانند ویرگول(یک پارامتر اختیاري است که جداکننده برچسبها را مشخص میکند و میتواند یک کاراکتر خاص

 .این بالك براي هر مطلب و به تعداد برچسبهاي مرتبط تکرار می شود. باشد  HTMLفاصله یا تگهاي

="BlogPostTags separator<  ،>"  

 .فاده هستندهمچنین در این بالك کدهاي زیر قابل است

 کد BlogPostTagsتوضیح کدهاي استفاده شده در بالك 

-TagName-> عنوان برچسب
> 

 <-TagLink-> .لینک به صفحه اي که پستهاي مرتبط با این برچسب را نشان میدهد

 >BLOGFA< بالك    قابل استفاده در>BlogPostCategoriesBlock< بالك  

در صورتی که مطلبی داراي موضوع باشد محتویات . این بالك براي نمایش موضوعات مرتبط با یک مطلب میباشد
این بالك براي . قابل استفاده است>BLOGFA<  این بالك تنها در بالك . این بالك نمایش داده خواهد شد

 .ودفقط یکبار تکرار می ش) داشته باشد  هر تعداد که موضوع مرتبط( هر مطلب

 >BLOGFA< بالك   قابل استفاده در>BlogPostCategories< بالك 

در صورتی که مطلبی داراي . کند را مشخص می  این بالك چگونگی نمایش موضوعات مرتبط با یک مطلب
قابل استفاده >BLOGFA <این بالك تنها در بالك . برچسب باشد محتوایت این بالك نمایش داده خواهد شد

همچنین این بالك داراي . میباشد  BlogPostCategoriesBlockزیرمجموعه بالك این بالك.است 
مانند (یک پارامتر اختیاري است که جداکننده عنوان موضوعات را مشخص میکند و میتواند یک کاراکتر خاص

 .وداین بالك براي هر مطلب و به تعداد موضوعات مرتبط تکرار می ش. باشد  HTML، فاصله یا تگهاي)ویرگول

="BlogPostCategories separator<  ،>"  

  .همچنین در این بالك کدهاي زیر قابل استفاده هستند
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توضیح کدهاي استفاده شده در بالك 
BlogPostCategories< 

 کد

-> عنوان موضوع
CategoryName-

> 
-> .لینک به صفحه اي که مطالب مرتبط با این موضوع را نشان میدهد

CategoryLink-> 
-CategoryId-> کد یا شماره موضوع

> 

 >BlogArchive<بالك 
محتواي درون این بالك به تعداد ماهها یا .این بالك مشخص کننده جایگاه آرشیو مطالب ماهانه یا هفتگی است

داده همچنین شما میتواند تعیین کنید که تنها چند ماه یا هفته آخر نمایش . هفته هاي مطالب آرشیو شده تکرار میشود
براي نمونه اگر شما بالك را به شکل زیر . این کار نیز با تعیین خواصی براي این بالك انجام شدنی است. شود

 .تعریف کنید

="archivetitle" 6="BlogArchive maxitems<دیگر صفحات>"  

دیگر  در اینصورت تنها شش ماه یا هفته آخر نمایش داده و در انتها لینکی به صفحه آرشیو با عنوان
البته میتواند از این بالك بدون . در این بالك کدهاي زیر قابل استفاده هستند.نمایش داده خواهد شد صفحات

     >BlogArchive/<... > BlogArchive<مانند. تعیین خواص نیز استفاه کنید

  
 کد BlogArchiveتوضیح کدهاي استفاده شده در بالك 

ماهانه یا هفتگی بودن شیوه آرشیو و عنوان آرشیو که با توجه به 
 1383مانند آذر . تنظیمات وبالگ نمایش داده میشود

<-
ArchiveTitle-> 

-> .مشخص کننده آدرس صفحه آرشیو ماه یا هفته
ArchiveLink-> 

 >BlogLinks<بالك 
تعداد پیوندهاي کدهاي درون این بالك به .این بالك مشخص کننده جایگاه و نحوه نمایش پیوندهاي وبالگ است

 .کدهاي استفاده شده در این بالك به شرح زیر است.وارده شده توسط نویسنده وبالگ تکرار خواهد شد) لینکها(
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 کد BlogLinksتوضیح کدهاي استفاده شده در بالك 

 <-LinkTitle-> مانند سایت بالگفا. عنوان پیوند 

 <-http://www.blogfa.com <-LinkUrl  مانند. (URL) آدرس پیوند

 >BlogLinksBlock<بالك 
می باشد و در حقیقت در صورتی که هیچ پیوندي   >BlogLinks< این بالك به عنوان نگهدارنده بالك

این مورد بخصوص در مواردي که مثال پیوندها در یک . ثبت نشده باشد محتواي این بالك نمایش داده نمی شد
خواهید در صورتی که پیوندي وارد نشده جدول نیز نمایش داده نشود جدول مخصوص نمایش داده می شود و می 

 .به کار می رود

 
 >BlogProfile<بالك 

این بالك براي تعیین جایگاه و نحوه نمایش تصویر نویسنده وبالگ و یا لوگو وبالگ و همچنین توضیحاتی است 
کدها و محتوایی که داخل این بلوك باشد تمام .که نویسنده وبالگ درباره خود یا محتواي وبالگ خود داده است

این .توسط نویسنده وبالگ تعیین شده باشد  تنها موقعی نمایش داده خواهد که یا تصویر و یا توضیحات وبالگ
  .نیز باشد  >BlogPhoto <بلوك همچنین میتواند شامل بلوك

 کد BlogProfileتوضیح کدهاي استفاده شده در بالك 

-BlogAbout-> نویسنده و یا وبالگتوضیحات در مورد 
> 

بالك تعیین کننده چگونگی نمایش تصویر یا لوگوي انتخابی براي 
 وبالگ

<BlogPhoto> 

 
 >BlogProfileLinkBlock<بالك 

. این بالك و محتواي داخل آن تنها در صورتی نمایش داده خواهد که بخش پروفایل مدیر وبالگ فعال شده بود
این بالك کمک میکند که لینک . لینک یا کد مخصوص لینک صفحه پروفایل قرار دارددر این بالك عموما 

 .صفحه پروفایل تنها زمانی در وبالگ نمایش داده شود که بخش پروفایل توسط مدیر وبالگ فعال شده باشد

 
  

توضیح کدهاي استفاده شده در بالك 
BlogProfileLinkBlock 

 کد
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-> آدرس صفحه پروفایل
BlogProfileLink-

> 

   >BlogPhoto<بالك
با توجه به این ممکن است .وبالگ و یا لوگو استفاده میشود   این بالك براي تعیین چگونگی نمایش تصویر نویسنده

کدهایی که براي نمایش یک تصویر در قالب وبالگ بکار میرود در صورتی که کاربر تصویري را براي وبالگ 
محتویات داخل این بالك . خود انتخاب نکند بدون استفاده باشند و حتی باعث بهم ریختگی شکل وبالگ شوند

  .ایش داده می شود که نویسنده وبالگ، تصویري را براي وبالگ خود انتخاب کندتنها وقتی نم

 کد BlogPhotoتوضیح کدهاي استفاده شده در بالك 

-> لینک یا آدرس مستقیم تصویر تعیین شده براي وبالگ توسط نویسنده
BlogPhotoLink-

> 

میتوانند در خارج از   >-BlogPhotoLink- <و  >-BlogAbout- <الزم به ذکر است که کدهاي
بهم   قرار گیرند و این بالکها بیشتر براي محافظت از  نیز >BlogPhoto < یا>BlogProfile< بالکهاي 

 .یا توضیحات وبالگ است  ریختگی شکل نهایی وبالگ در صورت تعیین نکردن تصویر

 
 >BlogLinkDump<بالك 

کدهاي درون این بالك به تعداد پیوندهاي .وبالگ است این بالك مشخص کننده جایگاه و نحوه نمایش پیوندهاي
 .کدهاي استفاده شده در این بالك به شرح زیر است.وارده شده توسط نویسنده وبالگ تکرار خواهد شد) لینکها(

  

 کد BlogLinksتوضیح کدهاي استفاده شده در بالك 

 <-LinkTitle-> مانند سایت بالگفا. عنوان پیوند 

 <-http://www.blogfa.com <-LinkUrl  مانند. (URL) آدرس پیوند

-> توضیحات وارد شده براي پیوند
LinkDescription-

> 
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 >BlogLinkDumpBlock<بالك 
می باشد و در حقیقت در صورتی که هیچ   >BlogLinkDump< این بالك به عنوان نگهدارنده بالك

این مورد بخصوص در . ثبت نشده باشد محتواي این بالك نمایش داده نمی شد  پیوندي در بخش پیوندهاي روزانه
مواردي که مثال پیوندها در یک جدول مخصوص نمایش داده می شود و می خواهید در صورتی که پیوندي وارد 

 .نشده جدول نیز نمایش داده نشود به کار می رود

 
 >BlogCategories<بالك 

کدهاي درون این بالك به .و نحوه نمایش آرشیو موضوعی مطالب وبالگ است این بالك مشخص کننده جایگاه
کدهاي استفاده شده در این بالك .و نویسنده وبالگ تکرار خواهد شد  تعداد موضوعات تعریف شده توسط مدیر

  .به شرح زیر است

 کد BlogCategoriesتوضیح کدهاي استفاده شده در بالك 

-> عنوان موضوع
CategoryName-

> 
-> آدرس صفحه اي که مطالب مرتبط با موضوع را نشان میدهد

CategoryLink-> 

 >BlogCategoriesBlock<بالك 
در صورتی که هیچ موضوعی    می باشد و  >BlogCategories< این بالك به عنوان نگهدارنده بالك

این مورد بخصوص در مواردي که . براي مطالب وبالگ تعریف نشده باشد محتواي این بالك نمایش داده نمی شد
تعریف نشده   مثال موضوع در یک جدول مخصوص نمایش داده می شود و می خواهید در صورتی که موضوعی

 .جدول نیز نمایش داده نشود به کار می رود

 >logTagsB<بالك 
کدهاي درون این بالك .این بالك مشخص کننده جایگاه و نحوه نمایش فهرست برچسبهاي مطالب وبالگ است

کدهاي .در صورت تعریف برچسب براي مطالب به تعداد مشخص شده در بخش تنظیمات وبالگ تکرار خواهد شد
 .استفاده شده در این بالك به شرح زیر است

 کد BlogTagsتوضیح کدهاي استفاده شده در بالك 

-TagName-> عنوان برچسب
> 
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 <-TagLink-> .آدرس صفحه اي که مطالب مرتبط با برچسب را نشان میدهد

-TagCount-> .تعداد مطالب مرتبط با برچسب را نشان میدهد
> 

 >BlogTagsBlock<بالك 
در صورتی که هیچ برچسبی براي مطالب   می باشد و  >BlogTags< این بالك به عنوان نگهدارنده بالك

این مورد بخصوص در مواردي که مثال برچسبها . وبالگ تعریف نشده باشد محتواي این بالك نمایش داده نمی شد
تعریف نشده جدول نیز   در یک جدول مخصوص نمایش داده می شود و می خواهید در صورتی که برچسب

 .نمایش داده نشود به کار می رود

 >BlogAuthors<بالك  
کدهاي درون این بالك به .این بالك مشخص کننده جایگاه و نحوه نمایش آرشیو و نام نویسندگان وبالگ است

کدهاي استفاده شده در این بالك به شرح زیر . وبالگ تکرار خواهد شد   نویسندگان تعریف شده براي  تعداد
 .است

 کد BlogAuthorsتوضیح کدهاي استفاده شده در بالك 

-> نام نویسنده
AuthorName-

> 
آدرس صفحه آرشیو و نمایش آخرین مطالب نوشته شده توسط این 

  نویسنده

<-AuthorLink-
> 

 >BlogAuthorsBlock<بالك 
در صورتی که نویسنده دیگري به   می باشد و  >BlogAuthors< بالك به عنوان نگهدارنده بالكاین 

این مورد بخصوص در . مدیر وبالگ تعریف نشده باشد محتواي این بالك نمایش داده نمی شد   غیر نویسنده اصلی
د در صورتی که نویسنده مواردي که مثال نام نویسندگان در یک جدول مخصوص نمایش داده می شود و می خواهی

 .تعریف نشده جدول نیز نمایش داده نشود به کار می رود  اي

 >BlogPreviousItems<بالك 
بصورت پیش فرض عناوین ده .این بالك مشخص کننده جایگاه و نحوه نمایش عناوین آخرین مطالب وبالگ است

وبالگ نمایش داده خواهد شد با اینحال با تغییر در پارامتهاي این بالك میتوانید تعداد موارد نمایش   مطلب آخر
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براي نمونه کد زیر باعث نمایش عناوین پانزده مطالب آخر وبالگ .داده شده را بین یک تا سی مورد تغییر دهید
 .خواهد شد

>  "15="BlogPreviousItems items<  

 کد BlogPreviousItemsده شده در بالك توضیح کدهاي استفا

 <-PostTitle-> عنوان مطلب

شکل و شیوه نمایش تاریخ در تنظیمات ( تاریخ ارسال یا تنظیم مطلب 
 )وبالگ قابل تغییر است

<-PostDate-> 

شکل و شیوه نمایش زمان در تنظیمات ( زمان ارسال یا تنظیم مطلب 
 )وبالگ قابل تغییر است

<-PostTime-> 

 <-PostId-> شماره شناسایی و مشخص هر مطلب

 <-PostLink-> هر مطلب) لینک(نام صفحه 

 >BlogPreviousItemsBlock<بالك 
در صورتی که هیچ   می باشد و  >BlogPreviousItems< این بالك به عنوان نگهدارنده بالك

این مورد بخصوص در مواردي که مثال . مطلبی در وبالگ وارد نشده باشد محتواي این بالك نمایش داده نمی شد
عناوین در یک جدول مخصوص نمایش داده می شود و می خواهید در صورتی که وبالگ بدون مطلب 

 .جدول نیز نمایش داده نشود به کار می رود  باشد

 
 >xtAndPreviousBlockBlogNe<بالك 

در آشیو زمانی،موضوعی یا نویسندگان تنها تعداد محدودي از آخرین مطالب نوشته شده در صفحه نمایش داده می 
اما این امکان وجود دارد که بقیه مطالب موجود   شود و این تعداد در بخش تنظیمات وبالگ قابل تغییر است

 بالك. آرشیو در صفحات دیگري نمایش داده شوند  در

 >BlogNextAndPreviousBlock<  تر یا  مطالب قدیمی(نحوه نمایش لینکهاي صفحات دیگر
این بالك فقط در صفحات آرشیو زمانی،موضوعی یا نویسندگان کاربرد دارد و در . کند را تعیین می) جدیدتر

 .صفحه نخست وبالگ یا آرشیوهایی که تعداد مطالب اندکی دارند نمایش داده نمی شود

توضیح کدهاي استفاده شده در 
 >BlogNextAndPreviousBlock< بالك

 کد
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مطالب (یک بالك زیرمجموعه براي نمایش صفحه قبلی 
 )جدیدتر

<BlogPreviousPageBlock> 

مطالب (یک بالك زیرمجموعه براي نمایش صفحه بعدي 
 )تر قدیمی

<BlogNextPageBlock> 

-BlogPreviousPageLink-> )جدیدترنمایش دهنده مطالب (لینک صفحه قبلی 
> 

 <-BlogNextPageLink-> )تر نمایش دهنده مطالب قدیمی(لینک صفحه بعدي 

 
به شکل    >BlogNextAndPreviousBlock< نمونه اي از کدها و محتواي نمایش داده شده در

 .زیر است

>BlogNextAndPreviousBlock< 
>"100%:width="div style< 

>BlogPreviousPageBlock< 
-<="a href><"right:align-text;right:float;49%:width="div style<

>">-BlogPreviousPageLinkمطالب جدیدتر>div/><a/< 

>BlogPreviousPageBlock/< 
>BlogNextPageBlock< 
-<="a href><"left:align-text;left:float;49%:width="div style<

>">-BlogNextPageLinkتر مطالب قدیمی>div/><a/< 

>BlogNextPageBlock/< 
>div/< 
>BlogNextAndPreviousBlock/< 
 

 صفحات آرشیو
در بالگفا براي هر بالگ صفحه ویژه اي اختصاص داده شده است که فهرست صفحات آرشیو در آن نمایش داده 

بر کدهاي   البته در قالب آرشیو عالوه.شکل و طرح این صفحه نیز مانند قالب وبالگ قابل تغییر است . میشود
 .قابل تعریف خواهد بود >BlogArchive< عمومی تنها بالك

 
 صفحات جداگانه

. بسازند  را براي انتشار مطالب جدا از پستهاي روزانه  در بالگفا کاربران می توانند صفحات جداگانه و متعددي
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قالب مشخص شده در بخش ویرایش قالب براي  بصورت پیش فرض محتواي این صفحات در قالب انتخابی یا
 .این بخش نیز داراي کدهاي مختص خود است در ادامه اشاره شده است. صفحات جداگانه نمایش داده می شوند

 کد توضیح کدهاي استفاده شده در قالب صفحات جداگانه

-> عنوان وبالگ همراه با عنوان صفحه
BlogAndPageTitle-

> 
-BlogPageTitle-> عنوان صفحه

> 
 <-BlogPageLink-> آدرس اینترنتی صفحه

 <-BlogPageId-> صفحه که توسط کاربر مشخص شده) بخشی از آدرس(کد 

در . محتواي اصلی صفحه که توسط کاربر مشخص شده است
مورد صفحاتی که با امکان ویرایش کامل کد صفحه ایجاد شده 

 .این کد فعال نخواهد بود. است

<-
BlogPageContent-

> 

 
نیز فعال هستند اما ...) مانند نام وبالگ، توضیحات، درباره و(همچنین در صفحات جداگانه برخی از کدهاي عمومی 

 .غیر فعال هستند...) مانند موضوعات، پیوندهاي روزانه،عناوین پستهاو(بالکهاي دیگر 

ر نمایش صفحه اصلی یا آرشیو وبالگ مشکلی پیش در صورتی که به هر دلیلی بعد از تعریف قالب طراحی شده د
  .آمد و یا مطالب بصورت بهم ریخته نمایش داده شد احتماال در بکارگیر کدها و بالکها اشتباه شده است

 .و کدهاي بالگفا درج خواهد شد  HTMLدر ادامه نمونه اي بسیار ساده از ترکیب کدهاي

>HTML< 
>"8-utf=charset; html/text="ontentc" Type-Content="equiv-meta http< 

>BODY< 
  : >-br< >-BlogTitle<عنوان وبالگ

  :>-br< >-BlogUrl<آدرس وبالگ

 :>-br< >-BlogAuthor<نام نویسنده

 :>-br< >-BlogDescription<توضیح وبالگ

>BlogProfile< 
 :>br<تصویر نویسنده یا لوگوي وبالگ    

>BlogPhoto<     
>">-BlogPhotoLink-<="srcimg <         

www.takbook.com



٥٢ 
 

>BlogPhoto/<     
>br<     
  :>br<توضیحاتی در مورد نویسنده یا وبالگ    

>-BlogAbout-<    
>BlogProfile/< 

 : >br<مطالب نوشته شده در وبالگ

>BLOGFA< 
 :>-br<>-PostTitle<عنوان مطلب    

 :>-br<>-PostDate<تاریخ ارسال مطلب    

 :>br<متن مطلب    

>-PostContent-<     
>br<     
  : >-br< >-PostLink-><-BlogUrl<لینک کامل مطلب    

>BlogComment<     
>script/;<)>-PostId-<(GetBC>"javascript/text="script type<         
>BlogComment/<     
>BLOGFA/< 

 :>br<آرشیو مطالب

>BlogArchive< 
>br><a/<>-iveTitleArch-<>">-ArchiveLink-<="a href< 
>BlogArchive/< 
>BODY/< 
>HTML/< 

 راهنماي درج تصویر در وبالگ 

در بالگفا این امکان . یکی از مواردي که مورد نیاز بسیاري از وبالگ نویسان است درج تصویر در وبالگ است
تایپ آدرس تصویر را درج و وجود دارد که هنگام تایپ متن با استفاده از امکانات ویرایشگر متن بالگفا براحتی با 

 . حتی نحوه و جاي نمایش آنرا میان متن تعیین کنید

براي درج تصاویر براي مطالب خود در وبالگ نیاز دارید تا تصویر را در فضاي وب قرار دهید براي اینکار اگر 
معموال با زدن (نتی تصویر تصویر از قبل در اینترنت وجود داشته مثل تصاویر خبري میتوانید با پیدا کردن آدرس اینتر

و قرار دادن آن در بخش آدرس تصویر در  Properties (دکمه سمت راست ماوس بر روي تصویر و انتخاب
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 .ویرایشگر مطالب بالگفا از آن تصویر در وبالگ خود استفاده کنید

کنید می بایست آنرا  براي درج تصاویري که در کامپیوتر خود دارید و یا نمی خواهید از آدرس اصلی آن استفاده
روشی ساده .در فضاي وب قرار دهید و سپس آدرس آنرا در بخش درج تصویر ویرایشگر تصاویر بالگفا قرار دهید

کار با برخی از این سایتها بسیار . رایگان هستند  )Host (براي قراردادن تصاویر استفاده از سایتهاي ارائه فضاي
 )Browse (وط در آن سایت تصویر مورد نظر خود را با زدن دکمهساده است و تنها کافیست در صفحه مرب

را بزنید بعد از مدتی کوتاهی تصویر در آن وب سایت قرار   Uploadانتخاب کنید و سپس دکمه اي تایید یا
حال کافیست آدرس تصویر را در ویرایشگر متن بالگفا وارد .گرفته و آدرس آن در اختیار شما قرار می گیرد

ی از این سایتها نیز نیار به ثبت نام دارند و معموال فضاي مشخصی را در اختیارتان قرار میدهند مزیت برخ.کنید
استفاده از این سایتها با وجود پیچیدگی اولیه مدیرت کامل بر فایلهاست بطوریکه حذف یا جایگزین کردن تصاویر 

  .امکان پذیر است

 
 
 

موارد ابتداي فهرست . فضاي رایگان براي درج تصاویر معرفی شده است در ادامه برخی از سایتهاي ارائه کننده 
 .نیازي به ثبت نام نداشته و استفاده از آنها ساده تر است

الزم به ذکر است که بالگفا مسئولیتی در برابر ادامه یا کیفیت خدمات این سایتها نداشته تنها به براي راحتی کاربران 
است که کاربران همیشه یک نسخه از تصاویر وبالگ خود را در کامپیوتر خود  پیشنهاد شده اند همچنین مناسب

   ذخیره کنند تا در صورت ایجاد مشکالت احتمالی امکان استقرار آنها در سایتهاي دیگر وجود داشته باشد

http://tinypic.com/ 
http://www.hostedpictures.com/ 

http://xs.to/ 
http://www.theimagehosting.com/ 

http://www.imagehosting.us/ 
http://www.mooload.com/ 

http://www.photoamp.com/ 
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http://www.fotosrv.com/ 
http://filehost.to/ 

http://www.photohosting.info/ 
http://www.rapidupload.com/ 
http://www.sendmefile.com/ 

http://www.picvista.com/ 
http://www.myimageshost.net/ 

http://www.ripway.com/ 
http://www.sharemation.com/ 

http://www.imagecave.com/ 
http://www.imagecraze.com/ 

http://www.picturehosting.org/ 
http://www.MyImageHosting.com/ 

http://www.freefotofile.com/ 
http://upload.fotofects.com/  

 
 راھنمای درج و پخش موسیقی در وبالگ

یقی خاصی پخش شود میتوانید با قرار دادن کد در صورتی که مایل هستید براي بازدیدکنندگان وبالگ شما موس
 .خاصی در قالب یا بخش تنظیمات وبالگ خود اینکار را انجام دهید

قبال از آنکه با نحوه قرار دادن کدهاي پخش موسیقی در وبالگ آشنا شوید الزم است اطالعاتی درباره انواع 
وسیقی رایج و مورد استفاده در اینترنت به شرح زیر فایلهاي م. فایلهاي موسیقی مورد استفاده در وب داشته باشید

 .است

است و از مهمترین خصوصیت آنها حجم بسیار کم آنها   midپسوند نام فایل آنها )Midi : (فایلهاي می دي-1
  .اینگونه فایلها فاقد صداي خواننده یا برخی از ادوات موسیقی هستند. براي مدت زیادي موسیقی است

این فایلها میتوانند میتوانند حاوي انواعی موسیقی و یا کالم باشند هر چند به دلیل حجم باال   Wav:فایلهاي -2
 .چندان در وب و اینترنت استفاده نمی شوند

اینگونه فایلها که امروزه نیز بسیار رایج هستند فایلهاي فشرده موسیقی هستند و   WMA :و 3MP فایلهاي -3
یکی از رایجترین فرمتها براي فایلهاي  3MP یقی یا کالم باشند در حال حاضر فرمتمیتوانند حاوي هر نوع موس

 .موسیقی بخصوص در اینترنت است

فایلهایی با این فرمت براي رادیوهاي اینترنتی و پخش برنامه   Real Audio :فرمتهاي مورد استفاده نرم افزار-4
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این فرمت با وجود کاهش حجم فایلهاي موسیقی به دلیل . دتصویري بصورت همزمان در اینترنت کاربرد فراوان دارن
 .چندان در وبالگها استفاده نمی شود  Real Playerکیفیت پایین تر و همچنین لزوم نصب نرم افزار

و  swf (فایلهاي با پسوند  Flash)براي بخش موسیقی میتواند از فلش: دیگر شیوه هاي بخش موسیقی -5
 .قی استفاده کرد که البته استفاده از هرکدام نقاط ضعف و قوتی داردهمچنین دیگر فرمتهاي موسی

براي پخش موسیقی در وبالگها در   Wmaیا 3Mp و همچنین  Midiبا توجه به رایج بودن استفاده از فرمت
 . ادامه نحوه قراردادن کدهاي خاص آنها در وبالگ توضیح میدهیم

اینترنت و در وب سایت خاصی است کار شما ساده است و تنها براي بخش اگر فایل موسیقی مورد نظر شما در 
کافیست آدرس اینترنتی فایل فوق را در کدهاي زیر قرار دهید اما در غیر اینصورت بایستی فایل موسیقی خود را در 

شین گیگ مانند پر(وب قرار دهید که براي اینکار میتوانید از سایتهایی که فضاي مجانی در اختیار شما قرار میدهند 
 .استفاده کنید com .googlepages (یا

   براي پخش موسیقی در پس زمینه وبالگ و به دور از چشم کاربر میتواند کد زیر استفاده کنید

 

باشد آهنگ شما به طور مداوم  -1اگر این مقدار برابر , تعداد تکرار شدن موزیک را تعیین میکند   loopپارامتر
  loopمثال اگر(مقدار برابر عددي باالتر از صفر باشد به همین تعداد تکرار خواهد شد  تکرار خواهد شد و اگر این

 )بار تکرار خواهد شد 2باشد آهنگ  2برابر 

یکی از دالیل استفاده از این شیوه قرار دادن . در وبالگ است   Media Playerروش دیگر استفاده از کنترل
رکه بازدیدکنندگان میتوانند بطور دلخوه موسیقی را قطع با وصل امکان کنترل در نحوه پخش موسیقی است بطو

کنند و صداي آن را کم یا زیاد کنند براي استفاده از کنترل فوق از کدهاي زیر در قالب وبالگ یا کدهاي 
 .اختصاصی کاربر در بخش تنظیمات وبالگ استفاده کنید

  

 )در قالب وبالگبراي استفاده (درج کنترل مدیا پلیر با در عرض باال 
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 )بخش کدهاي اختصاصی کاربر در تنظیمات وبالگ  براي استفاده در(درج کنترل مدیا پلیر با در عرض باال 

  : پارامترها

: autostart اگر این مقدار برابرtrue   باشد آهنگ شما بعد از لود شدن شروع به پخش خواهد کرد و اگر
  دستور پخش را ندهد فایل موزیک پخش نخواهد شدباشد تا زمانی که کاربر   falseبرابر

: hidden اگر این مقدار برابرtrue  باشد کنترلر از دید کاربر پنهان خواهد ماند. 

: loop اگر این مقدار برابرtrue   باشد موزیک بعد از اتمام دوباره شروع به پخش خواهد کرد و در صورتی که
 بار پخش خواهد شد 1باشد   falseبرابر

: width توجه داشته باشید کم کردن عرض کنترلر باعث پنهان شدن تعدادي از .عرض کنترلر را تعیین میکند
خواهد شد اما اگر میخواهید آنرا در گوشه صفحه وبالگ قرار دهید یا کدهاي ) مانند کنترل صدا(امکانات 

 استفاده کنید 140یا  015اختصاصی کاربر در بخش تنظیمات وبالگ بایستی از مقادیري مانند 

: height ارتفاع کنترل را تعیین میکند  

در پایان آنکه استفاده از موسیقی در وبالگ با وجود جاذبه اولیه آن میتواند باعث نارضایتی بازدیدکنندگان نیز شود 
که در نظر داشته باشید که در صورتی . و اصوال پخش موسیقی همراه با بازشدن وبالگ چندان حرفه ایی نیست

بازدیدکننده شما در محل کار ، اواخر شب یا در هنگام گوش دادن به موسیقی دیگري وبالگ را براي مطالعه باز 
 .کند موسیقی وبالگ شما می تواند باعث آزار وي شود

بخصوص در ایران مدت زمان زیادي را   Dailupهمچنین با توجه به اینکه دانلود کامل فایل موسیقی براي کاربران
لبد سعی کنید از فایلهاي کم حجم استفاده کنید نرم افزارهایی وجود دارند که با کاهش کیفیت موسیقی حجم می ط

 .کلی فایل را به شکل محسوسی کاهش می دهند

  

 مشاھده آمار بازدیدکنندگان وبالگ

براي مشاهده آمار بازدیدکنندگان وبالگ در بالگفا ساده ترین کار استفاده از ابزارهاي آماده و رایگان می 
کد .کافیست در یکی از سایتهاي سرویس دهنده آمار ثبت کنید و کد دریافتی را در وبالگ خود قرار دهید.باشد
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براي درج آن در وبالگ خود در بالگفا دریافتی معموال بصورت چند خط ار کدهاي جاوا اسکریپت میباشد و 
 .میتوانید از دو شیوه استفاده کنید

 
روش ساده تر و پیشنهاد ما استفاده از امکان بخش ویژه اي است که در بخش تنظیمات بالگ قرار دارد و کافیست 

به این ترتیب . قرار دهید "اسکریپتها و کدهاي اختصاصی کاربر براي درج در وبالگ"کد دریافتی را در ورودي 
توجه کنید براي .بدون نیاز به درگیري با مسائل فنی و ویرایش قالب وبالگ می توانید از این امکانات استفاده کنید

استفاده از این شیوه نیاز به استفاده از قالبهاي پیش فرض بالگفا و یا قالبهایی را دارید که با توجه به امکانات نسخه 
  .در نظر گرفته شده است>-BlogCustomHtml- <در این قالبها کد  جدید بالگفا تهیه شده باشد

 
 
 

اما شیوه دیگر براي درج کدها ابزارهاي آماري ویرایش مستقیم قالب وبالگ و درج کدهاي خاص در بخشی از 
و طراحی صفحات وب   HTMLمعموال استفاده از چنین شیوه اي نیا به درك مقدماتی از. قالب وبالگ است 

 .دارد

بالگفا تعهد و . در زیر برخی از سایتهاي ارائه کننده ابزارهاي رایگان آمار بازدیدکنندگان معرفی شده است
مسئولیتی در برابر سرویس این سایتها ندارد ولیکن فعالیت و سرویس این سایتها در زمان تهیه مطلب ادامه داشته 

 .است

سایت ارائه کننده ابزارهاي آمار بازدیدکنندگان برخی امکانات دیگر در محیطی  com.webgozar - )سایت
 صفحه ثبت نام  (- فارسی

  (-یکی از معروف ترین ابزاري آماري که زبان اصلی سایت انگلیسی میباشد com.u4webstats - )سایت

  صفحه ثبت نام 

  (-ارائه کننده ابزار آمار بازدیدکنندگان که زبان اصلی سایت انگلیسی میباشد com.sitemeter - )سایت

 صفحه ثبت نام 
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 چگونھ وبالگ گروھی بسازیم

مطالب وبالگ توسط چند نویسنده و به یکی از امکاناتی که در نسخه جدید بالگفا فراهم شده است امکان نوشتن 
 .است) وبالگ گروهی( صورت مستقل 

ست مدیر و نویسنده اصلی وبالگ پس از ورود به بخش مدیریت ا براي استفاده از امکانات وبالگ تیمی کافی
. بالگ گزینه نویسندگان بالگ را انتخاب کنید و سپس نام کاربري ، کلمه عبور و دیگر مشخصات را وارد کنید

همچنین فهرستی از دیگر نویسندگان تعریف شده در وبالگ در پایین فرم نمایش داده خواهد شد که امکان 
 .ویرایش و یا حدف آنها نیز وجود دارد

موردي که در تعریف نویسندگان بایستی در نظر گرفته شود حقوق نحوه دسترسی آنها به دیگر امکانات بالگ است 
نویسنده وبالگ را به بخش پیوندهاي وبالگ و یا قالب وبالگ مسدود کنید و یا  براي مثال می توانید دسترسی

اینکه فقط یک کاربر تعریف کنید که بتوانید قالب وبالگ را ویرایش کند و امکان درج و ویرایش مطالب وبالگ 
 .را نداشته باشد

ییر دهند و یا اینکه مدیر وبالگ نیز نویسندگان وبالگ میتوانند پس از ورود به بخش مدیریت کلمه عبور خود را تغ
در صورتی که در هنپام ویرایش مشخصات . تغییر دهد "نویسندگان وبالگ"میتوانند کلمه عبور آنها را در بخش 

  .نویسندگان کلمه عبور جدیدي وارد نشود همچنان کلمه عبور قبلی آن کاربر محفوظ و قابل استفاده است

 

  

  نویسندگان بھ وبالگھای گروھینحوه ورود کاربران و 

 
که ( نویسنده اصلی و موسس وبالگ میتوانند همانند قبل فقط نام کاربري 

 مثال براي وبالگ) همان بخش اول آدرس وبالگ است را وارد کند

www.takbook.com



٥٩ 
 

com .blogfa.demoنام کاربري همانdemo  اما دیگر نویسندگان از دو طریق می توانند وارد .خواهد بود
 .وبالگ شوند

را  "ورود به بالگهاي تیمی"در روش اول در صفحه نخست و یا در صفحه ورود به بخش مدیریت وبالگ گزینه 
انتخاب کنند در چنین حالتی نویسنده بایستی وبالگ، نام کاربري خود و کلمه عبور را وارد کند براي نمونه براي 

نام کاربري، نامی را که مدیر و در برابر   demoدر ورودي وبالگ عبارت com .blogfa.demoبالگ
 .و سپس کلمه عبور اختصاصی خود را وارد کند  aliوبالگ براي وي تعریف کرده است مانند

اما شیوه دیگر که براي راحتی کاربران بالگفا در نظر گرفته شده است درج نام وبالگ و نام کاربري در همان 
است براي نمونه و با توجه به مثالی که در باال زده شد صفحه نخست و یا فرم عادي ورود به بخش مدیریت وبالگ 

را بنویسند که در واقع بخش اول نام کاربري  demo @aliنویسنده وبالگ می تواند در نام کاربري عبارت
 .و در آخر نام وبالگ است @نویسنده سپس حرف 

  

 راھنمای حل مشکل در ورود بھ بخش مدیریت وبالگ 

به بخش مدیریت وبالگ خود و پس از زدن نام کاربري و کلمه عبور صحیح با مشکل  برخی کاربران هنگام ورود
در چنین حالتی پس از ورود نام کاربري و کلمه عبور کاربر مجددا به فرم ورود نام کاربري و کلمه .مواجه می شوند

این مشکل به . افت کندعبور بازخواهد گشت بدون آنکه توضیح یا پیام خاصی درباره اشتباه بودن کلمه عبور دری
بالگفا مانند میلیونها سایت دیگر . دلیل اختالل در مرورگر اینترنت کاربر در دریافت کوکی از سایت بالگفا است

براي بخش ورود کاربران خود از کوکی استفاده میکند در صورتی که تنظیمات مرورگر یا نرم افزارهاي نصب شده 
کوکی از سایت اختاللی ایجاد کنند کاربر امکان ورود به بخش مدیریت  در کامپیوتر کاربر مشکلی در دریافت

 در صورتی که چنین مشکلی براي شما بوجود آمده است نکات زیر را در نظر بگیرید. وبالگ را نخواهد داشت

 دمانن(اگر در نخستین ورود خود به بخش مدیریتی ناکام ماندید و نرم افزار فایروال یا آنتی ویروس خاصی -1
Zone Alaram یاNorton   دارید نرم افزار فوق را موقت غیر فعال کنید مرورگر را باز کنید و مجددا براي

توجه داشته باشید که عموم کاربرانی که این نرم افزارها را بر کامپیوتر خود .ورود به بخش مدیریت تالش کنید
ر گزارشاتی در اختالل در ورود برخی کاربرانی که نصب کرده اند مشکلی با ورود به بخش مدیریتی ندارند اما به ه

چنین نرم افزارهایی بر کامپیوتر خود نصب کرده اند به بخش مدیریت سایت دریافت کرده ایم و بنابراین شرط 
 احتیاط است که چنین موردي را بررسی کنید

سایت دریافت می کنید ممکن  معموال هنگام نخستین ورود به بخش مدیریتی پیغامی مبتنی بر دریافت کوکی از -2
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است احیانا در هنگام دریافت این پیغام اجازه دریافت کوکی از سایت بالگفا را نداده باشید در چنین صورتی 
 .میتوانید با ورود به بخش تنظیمات مرورگر اینترنت آنرا مجددا تایید کنید

ا از مرورگر است این مسئله هیچ یک راه ساده براي بررسی و یا حتی حل مشکل فوق حذف تمام کوکی ه-3
صدمه اي به اطالعات روي کامپیوتر شما نخواهد زد و و اصوال اکثر کوکیها خود پس از مدت کوتاهی حذف می 

تصاویري که در پایین درج . شوند براي حذف کوکیها تنها کافیست از قسمت تنظیمات مرورگر خود اقدام کنید
از حذف کوکیها مرورگر اینترنت خود را باز کنید و مجددا براي ورود به  پس.شده است شما را راهنمایی می کنند

  .بخش مدیریت سایت اقدام کنید

 

گاهی تنظیمات مرورگر کاربران در حالت خاصی است که اجازه دریافت کوکی از سایتها را نمیدهد در چنین -4
در   Privacyدر بخشو   Options >-Toolsدر منوي  Ineternet Expolorerحالتی در مرورگر

 .که حالت پیش فرض است را انتخاب کنید  Mediumنوار خاص تنظیمات امنیتی گزینه

در صورتی که همچنان با مشکل مواجه بودید سعی کنید از کامپیوتر دیگري نیز براي ورود به بخش مدیریت -5
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قطعا مشکل از مرورگر اینترنت،  استفاده کنید در صورتی در کامپیوتر دیگري مشکلی در ورود به سایت نداشتید
سیستم عامل یا نرم افزارهاي نصب شما در کامپیوتر شما است در این صورت سعی کنید با کمک و مشورت افراد 

 .حرفه اي و اهل فن مشکل فوق را برطرف کنید

 چند توصیھ برای حفظ و ارتقاء امنیت وبالگ

 .کلمه عبور ساده انتخاب نکنید- 1
و یا خود نام کاربري، سال تولد و دیگر عبارات قابل حدس را به عنوان کلمه عبور  12345مانند عباراتی ساده 

 .استفاده نکنید) مثل ایمیل یا وبالگهاي دیگر(انتخاب نکنید و همچنین از کلمه عبور یکسان براي سایتهاي مختلف 

 .مراقب ایمیلها و پیامهاي جعلی باشید- 2
. ده از عناوینی چون مدیر،مدیران یا بخش پشتیبانی بالگفا استفاده کرده است باشیدمراقب پیامهایی که ارسال کنن

آمده باشد چرا که شیوه هایی براي  com .blogfa@infoحتی اگر این پیام از سمت ایمیلهاي سایت مانند
 .ارسال ایمیلهاي جعلی اینچنینی وجود دارد

همچنین مدیریت بالگفا اقدام به درج نظر در بخش نظرات .ودش اخبار مهم در خود سایت و در بخش اخبار منتشر می
کنیم از قرار دادن کلمه عبور  به جد توصیه می.وبالگ یا ارسال ایمیلهاي حاوي پیامهاي اخطار یا تبلیغاتی نمی کند

 .خود را در اختیار دیگران و به هر عنوانی پرهیز کنید

از عنوان مدیر سایت و با ارسال ایمیل یا درج نظر از کاربران دیده شده است در مواردي افرادي با سوء استفاده 
خواسته اند براي مواردي مثل عدم حذف یا افزایش امکانات وبالگ کلمه عبور خود را براي آنها ارسال کنند یا در 

بنابراین صفحه دیگري وارد کنند، قطعا مدیریت بالگفا نیازي به دانستن کلمه عبور شما یا دریافت مجدد آن ندارد 
 .هرگونه درخواست اینچنینی جعلی و در جهت فریب کاربران می باشد

نام کاربري و کلمه عبور خود را فقط در صفحه اول یا در بخش ورود کاربران سایت وارد - 3
 .کنید

سعی کنید هر . کلمه عبور وبالگ خود را فقط در آدرس اصلی سایت یا در بخش ورود کاربران سایت وارد کنید
. خواهید کلمه عبور وبالگ خود را وارد کنید در نوار آدرس مرورگر خود آدرس سایت را چک کنید که می باري

ورود کلمه عبور شما در هر صفحه یا آدرس دیگري بغیر از آدرس اصلی سایت به احتمال بسیار زیاد به معنی لو 
ک کاربران و گرفتن کلمه عبور آنها یکی از شیوه هاي رایج براي فریب و ه.رفتن و هک وبالگ شما خواهد بود

طراحی صفحات بسیار شبیه به سایتهاي مهم مثل سرویسهاي ایمیل یا وبالگ است بنابراین با دقت به آدرس صفحه 
 .و ورود کلمه عبور در سایت اصلی جلوي سوء استفاده هاي احتمالی را بگیرید) در نوار آدرس مرورگر(

www.takbook.com



٦٢ 
 

 .مراقب ایمیلهاي خود باشید- 4
ایمیل خصوصی که در هنگام ثبت نام از شما پرسیده میشد براي ارسال کلمه عبور وبالگ در زمانی که آنرا فراموش 

کرده باشید استفاده می شود و در وبالگ نیز نمایش داده نمی شود پس آنرا صحیح و با دقت وارد کنید و همچنین 
استفاده نکنید زیرا احتمال هک شدن آي دي و ) سنجر مانند یاهو م(توصیه میکنیم که از این ایمیل در مسنجرها 

در تمامی سرویس (ایمیلهایی که در مسنجرها استفاده میشود بیشتر است و بسیاري از مشکالت امنیتی وبالگها 
توجه داشته باشید که هک ایمیل شما میتواند باعث سوء استفاده هاي دیگر و به . نیز به همین دلیل است) دهندگان

در صورتی که به هر دلیلی مشکلی براي ایمیل شما ایجاد شد سریعا در بخش . ادن امنیت وبالگ شما شودخطر افت
 .تنظیمات وبالگ خود آدرس ایمیل خصوصی و همچنین کلمه عبور وبالگ خود را تغییر دهید

 .موارد امنیتی را هنگام استفاده از کامپیوتر در نظر بگیرید -5
از سایتهاي غیر معتبر  EXE (مثل فایلهاي(لهاي غیر مطمئن و بخصوص فایلهاي اجراییاز دانلود برنامه ها و فای

پرهیز کنید و از کامپیوتر خود را با نصب آخرین نسخه هاي نرم افزارهاي آنتی ویروس و همچنین به روز رسانی 
 .سیستم عامل و مرورگر اینترنت محافظت کنید

ود دارند که در صورت دانلود و اجرا توسط کاربر اطالعات مختلف توجه داشته باشید که برنامه هاي کوچکی وج
موجود در کامپیوتر و از جمله کلمات عبور مختلف وي را در اختیار هکرها قرار می دهد، بنابراین از دانلود فایلهاي 

غیر معتبر خودداري از سایتها یا وبالگهاي ...) مثل بازي کامپیوتري،موسیقی، نرم افزار مفید و(اجرایی به هر عنوان 
 .کنید

در صورتی که در کافی نت ، دانشگاه و یا دیگر مراکز عمومی از سایت استفاده میکنید مطمئن شوید که کامپیوتر 
فوق از نظر تروجان یا برنامه هاي جاسوسی پاك است و ترجیحا در این شرایط کلمه عبور خود را بصورت مرتب 

  .تغییر دهید

 مجرمانه يمحتوا قیمصاد نییتع کارگروه توسط شده مسدود يوبالگها لتریف رفع جهت يریگیپ يراهنما

 قیمصاد نییتع کارگروه دستور به که ییها وبالگ لتریف رفع جهت يریگیپ و يساز مسدود لیدال از اطالع جهت
 لیمیا با دیتوانیم) شود یم داده شینما نگیلتریف صفحه وبالگ يمحتوا يجا به ای( اند شده مسدود

filter@dci.ir و خالصه طور به و وبالگ آدرس خود، نام یارسال لیمیا در میکنیم شنهادیپ. دیریبگ تماس 
 اعالم را نامناسب يمحتوا رفع جهت خود یآمادگ ای و شده لتریف اشتباه به وبالگ دیکنیم فکر که یلیدال محترمانه

 .دیکن
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 88846960 تلفن با دیتوانیم دینکرد افتیدر یامیپ خود لیمیا به پاسخ در يکار روز سه ای دو در که یصورت در
 ه،یسم ابانیتهران،خ در واقع رخانهیدب آدرس به مایمستق ای گرفته تماس قیمصاد نییتع کارگروه رخانهیدب 168 یداخل

 .دیکن مراجعه ارشاد وزارت تالیجید يها رسانه معاونت ساختمان سپهر، برج يروبرو

 نیا دستورات يمجر تنها قانون براساس تیسا و بوده یقانون نهاد کی قیمصاد نییتع کارگروه که دیباش داشته توجه
 شده مسدود يوبالگها يمحتوا. شود ینم مطلع وبالگها يساز مسدود لیدال از و است محتوا يساز مسدود در نهاد

 .گشت خواهد باز خود هیاول حالت به وبالگ کارگروه، توسط لتریف رفع صورت در و است محفوظ

  

 تیسا بھ وبالگ لیتبد - وبالگ بھ دامنھ اتصال

 يمحتوا امکان نیا از استفاده با. است وبالگ به) تیسا آدرس ای نام( دامنه اتصال امکان بالگفا امکانات از یکی
 آدرس کی در تواندیم است دسترس در yourname.blogfa.com مشابه یآدرس از آنکه بر عالوه وبالگ
 مثل شما یشخص دامنه ریز در یحت ای yourname.ir ای yourname.com مانند مستقل

blog.yourname.com باشد دسترس در زین. 

 وارد وبالگ تیریمد بخش در خود یشخص دامنه آدرس و نام ستیکاف تنها و بوده گانیرا امکان نیا از استفاده
 . دیکن میتنظ زین را خود دامنه با مرتبط DNS البته و دیکن

 مشابه یآدرس به yourname.blogfa.com از وبالگ آدرس لیتبد که است حیتوض به الزم البته
yourname.com با دیتوانیم دامنه ثبت يبرا. دیباش کرده ثبت را دامنه نیا قبالً شما که است آن ازمندین 

 ستیب از کمتر معموال کسالی طول در دامنه ثبت نهیهز. ردیبگ تماس دامنه ثبت و وب یزبانیم مختلف يشرکتها
 .است تومان هزار

 دامنه ثبت يبرا و OURIRAN تازه روند شرکت خدمات از مختلف يپسوندها با دامنه ثبت جهت دیتوانیم نیهمچن
 .دیکن استفاده iranic.com تیسا خدمت از. IR پسوند با يها
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 دیکن انتخاب را» ...  امکانات گرید«  نهیگز امکانات يمنو در وبالگ تیریمد بخش در دیتوان یم دامنه ثبت از پس
 آدرس همان( دامنه نام شده ظاهر فرم در. دیکن انتخاب را»  وبالگ به دامنه اتصال«  نهیگز بعد صفحه در سپس و

 خاص يموارد در دامنه مالک مشخصات از. دیکن وارد را دامنه مالک مشخصات و نام سپس و نوشته را خود) تیسا
 شما به متعلق دامنه که یصورت در که است ذکر به الزم. شد خواهد استفاده است دامنه مالک با تماس به ازین که

 افتیدر صورت در که چرا دیکن يخوددار ندارد شما وبالگ به دامنه اتصال به یتیرضا دامنه مالک ای ستین
 .شد خواهد حذف ای مسدود شما وبالگ تخلف گزارش

 ای شرکت توسط نکاریا معموال. کند رییتغ زین دامنه DNS ماتیتنظ که است آن ازمندین وبالگ به دامنه اتصال
 .است ریز شرح به دامنه اتصال جهت DNS ماتیتنظ.  ردیگ یم صورت شما دامنه کننده ثبت یفن مسئول

NS20.OURIRAN.NET 

NS21.OURIRAN.NET 

 به را اطالعات دیتوانیم مورد نیا در که شود وارد دیبا زین یپ يآ سرورها، نام ورود بر عالوه. IR يها دامنه مورد در
 .دیکن وارد ریز شرح

NS20.OURIRAN.NET             38.113.162.92 

NS21.OURIRAN.NET             38.113.162.93 

 از پس وبالگ شینما و نترنتیا دهنده سیسرو يشرکتها در DNS کامل رییتغ که است ذکر به الزم تینها در
 دامنه، آدرس ورود با ساعت 24 از پس که یصورت در. انجامدیب طول به ساعت 24 است ممکن دامنه آدرس ورود

 .دیده اطالع بالگفا یفن میت به لیمیا قیطر از را مشکل لطفاً نشد داده شینما شما وبالگ

  

 بالگفا کاربران جیرا سواالت بھ پاسخ

 بگذارم؟ ریتصو  وبالگم در چگونه
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 کاربران اریاخت در يگرید سیسرو از استفاده بدون را وبالگ يلوگو ای سندهینو ار ریتصو کی درج امکان بالگفا
 .دیده قرار تیسا در و انتخاب را ریتصو وبالگ ماتیتنظ بخش در لوگو ای سندهینو ریتصو درج يبرا. دهدیم قرار

 بالگفا يراهنما بخش در ریتصاو دادن قرار جهت تیسا چند یمعرف با همراه ریتصو درج يبرا یکامل يراهنما
 است شده داده حیتوض

 ست؟یچ مشکل نند،یبب آنرا توانندینم گرانید اما  ام کرده اضافه وبالگ مطالب در را يریتصو

 صورت به را ریتصو آدرس مثال و است خودتان وتریکامپ در ریتصو آدرس درج خاطر به یمشکل نیچن معموال

 C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\test.gif است یعیطب که است 
 در را ییفضا گانیرا بصورت که ییتهایوبسا کمک با مشکل حل يبرا ندیبب را ریتصو نیا دیتوانیم خودتان فقط که

 درج بخش در آنرا آدرس سپس و دیده قرار وب در را خودتان نظر مورد ریتصو دهندیم قرار ارتانیاخت در نترنتیا
 .دیده قرار بالگفا مطالب شگریرایو ریتصو

 زد؟یریم بهم وبالگ قالب و شکل وبالگ در یمطلب ای ریتصو درج از پس چرا

 و فضا حال نیع در.کندیم شتریب را وبالگ مطالب شینما سرعت که کندیم استفاده يا وهیش از بالگفا یاصل يقالبها
 نیهمچن و هست راست سمت در که است شده گرفته نظر در شما وبالگ مطالب و ریتصاو يبرا یمشخص عرض
 از شیب شده درج ریتصو عرض که یصورت در گرفت خواهد قرار چپ سمت در ها نوشته ویآرش و وندهایپ بخش
 صفحه نییپا در هست وهایآرش و وندهایپ يحاو که چپ سمت نوار باشد مطالب يبرا شده نییتع اندازه عرض

 کوچکتر آنرا اندازه ریتصو انتخاب با ریتصو درج و مطلب شیرایو و پیتا هنگان دیتوانیم.شد خواهد داده شینما
 .دیکن استفاده دارند بزرگ ریتصاو يبرا يشتریب يسازگار که ییقالبها از تواندیم نیهمچن. دیاین شیپ یمشکل تا دیکن

 دهم؟ انجام دیبا کار چه ام کرده فراموش را خود عبور کلمه من

 سندهینو یخصوص لیمیا به عبور کلمه ارسال يبرا يوندیپ سندهینو عبور کلمه و يکاربر نام ورود فرم ریز در
 در و قبال که را یخصوص لیمیا سپس و يکاربر نام ستیکاف تنها بخش نیا به ورود از پس. دارد قرار وبالگ
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 لیمیا اگر.شود وارد شما یخصوص لیمیا به عبور کلمه تا دیکن وارد مجددا را دیا کرده وارد وبالگ ثبت هنگام
 .دیده حیتوض را خود مشکل ما با تماس بخش در دیا کرده فراموش زین را خود یخصوص

 شوم؟ باخبر خود تیسا دکنندگانیبازد آمار از چگونه

 ییتهایسا گانیرا خدمات از  استفاده ردیگیم قرار استفاده مورد زین جهان يوبالگها از ياریبس در که وهیش نیبهتر 
 ای امروز دکنندگانیبازد شما، دکنندگانیبازد کل از يآمار  تهایسا نیا معموال.کنندیم تیفعال نهیزم نیا در که هست

 خواهند شما به اند شده شما وبالگ وارد يگرید وبالگ ای و تیسا کدام از وبالگ  خوانندگان نکهیا و قبل روز
 شما اریاخت در که را  یکوتاه)  پتیاسکر(کد نام ثبت از پس دیتوانیم تهایسا نگونهیا خدمات از استفاده يبرا.داد

 در قالب شیرایو نهیگز( وبالگ قالب شیرایو با ای وبالگ ماتیتنظ در کاربر خاص يکدها بخش در را گذارندیم
 خاص کونیآ بر  کیکل با آمار مشاهده آن از پس دیده قرار قالب يکدها يانتها در مثال و) وبالگ تیریمد بخش
 .بود  خواهد ریپذ امکان شد خواهد داده شینما وبالگ در که سیسرو

 میکن یم هیتوص که شده درج بالگفا يراهنما بخش در بالگفا دکنندگانیبازد آمار مشاهده يبرا يکاملتر يراهنما
 .دیکن مطالعه آنرا

 شود؟ ینم داده شینما شده بروز یوبالگ فهرست در آن نام وبالگم در دیجد مطلب درج از پس چرا

 ممکن نیبنابرا کنندیم) Cache( تهایسا صفحات يساز رهیذخ به اقدام نترنتیا دهنده سیسرو يشرکتها از یبرخ
 مرورگر از که یصورت در نیهمچن دینباش شده بروز فهرست و تیسا نخست صفحه دنید به مقدور شما که است

 آنرا دتریجد نسخه تیسا نخست صفحه دنید هنگام در Ctrl+F5 دیکل زدن با دیتوانیم دیکنیم استفاده کروسافتیما
 .دیکن مشاهده و افتیدر

 ست؟یچ مشکل م،ینیب ینم را وبالگ مطالب شگریرایو ابزار نوار من

 معموال. هست سازگار باال به 5,5 نسخه و) IE( کروسافتیما نترنتیا مرورگر نسخه با بالگفا در مطالب شگریرایو
 یکاربران ای و کنندیم استفاده آن نترنتیا مرورگر یمیقد نسخه از هنوز و کنندیم استفاده 98 ندوزیو از که یکاربران

 .دارند شگریرایو نیا امکانات از استفاده ای و دنید در یمشکالت کندیم استفاده گرید يمرورگرها از که
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 دیکل زدن با صورت نیا در که باشد مرتبط يپتهایاسکر و صفحه دانلود عدم لیبدل تواندیم مشکل نیا نیهمچن
Ctrl+F5 دیکن درخواست مجددا را صفحه. 

  

 بالگ نیپرش در یسینو وبالگ گام بھ گام آموزش

 و عالقه مورد مطالب خاطرات، تا کندیم فراهم شما يبرا را گانیرا یفارس وبالگ کی جادیا امکان بالگ نیپرش
 13.دیینما منتشر وبالگتان يرو بر را خود مقاالت

سپس  .وارد شوید   persianblog.ir به آدرس  . براي ایجاد وبالگ در پرشین بالگ ، اول باید ثبت نام کنید
 .بروي دکمه قرمز رنگ ایجاد وبالگ کلیک کرده و وارد صفحه عضویت در پرشین بالگ شوید 

  
  .جدول زیر مواجه می شوید در این صفحه شما با  
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  .سپس با پرکردن اطالعات درخواستی و همچنین مطالعه دقیق توافقنامه دکمه ثبت نام را فشار دهید 

را با دقت وارد کنید، چراکه در صورت از یاد بردن اطالعت   در نظر داشته باشید ایمیل خصوصی و سوال امنیتی
همچنین نام کاربري و . گزینه می توانید اطالعات خود را مجددا به دست بیاورید کاربري ، شما با استفاده از این دو 

پسورد حتما باید با حروف انگلیسی وارد شوند و استفاده از حروف فارسی، فاصله و نقطه در نام کاربري مجاز 
  .نیست

له بعد از ثبت نام شناسه کاربري شما آدرس وبالگتان محسوب نمی شود و شما آدرس وبالگ را در مرح: توجه
  .انتخاب خواهید کرد 

  ساخت وبالگ :مرجله بعد 

در این مرحله شما عنوان وبالگ خود را در قسمت تیتر وبالگ وارد و همچنین آدرس انتخابی را در قسمت آدرس 
  )از آزاد بودن این آدرس اطمینان حاصل کنید  آیا نام فوق آزاد است؟ با زدن دکمه. (وارد می کنید 
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  .روي دکمه ایجاد وبالگ کلیک کرده و وارد قسمت انتخاب قالب می شوید  سپس

  .شما صاحب یک وبالگ با مشخصات دلخواه خود شده اید   پس از انجام تمامی مراحل باال

  ارسال مطلب

هر مطلب . کلیک کنید تا وارد صفحه ارسال مطلب شویدپس از اینکه وارد شدید روي لینک ارسال مطلب جدید 
. کلمه کلیدي هست 4زیر هر مطلب جاي وارد کردن . یک عنوان و یک متن دارد که در صفحه مشخص شده است

 .کلمات کلیدي براي دسته بندي مطالب استفاده میشوند
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براي مطلب  "موتور جستجو"و  "ینترنتا"گوگل می نویسید میتوانید از تگ هاي   مثال وقتی یک مطلب در مورد
با اینکار دو دسته بنام هایی که نوشته اید در وبالگتان ایجاد میشود و این مقاله در هر دو دسته ، . مربوطه استفاده کنید

 .قرار میگیرد

مطلب خود   می بینید که به شما امکان این را میدهد که درج ادامه مطلب زیر کلمات کلیدي، لینکی با عنوان
تا بینندگان وبالگتان بخش اول را که در ادیتور باالیی نوشته اید در صفحه اول بخوانند و ادامه . را دو قسمتی کنید

این صفحه دیگر در اصل صفحه دائم آن یادداشت است که تمام مطلب را کامل نشان . آنرا در صفحه دیگري 
 .میدهد
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در بخش جزئیات میتوانید تاریخ و .است  نمایش جزئیات یبینید،لینک بعدي که در زیر لینک ادامه مطلب م 
 .ساعت ارسال مطلب را مطابق میل خود قرار دهید

 

اگر مایلید که امکان نظر . همانطور که میدانید ، خوانندگان وبالگ شما میتوانند براي هر مطلب شما ، نظر بدهند 
با زدن . بخش نمایش جزئیات می توانید تنظیم کنیددادن براي یک یادداشت خاص، غیرفعال باشد، آنرا در 

 .، مطلب شما در وبالگتان ارسال خواهد شد ارسال دکمه

  ویرایش مطلب

براي ویرایش و یا حذف و همچنین انتقال پست به مطالب پیش نویس از صفحه مدیریت مرکزي در بخش وبالگ 
 . من روي گزینه منوي مدیریت کلیک کنید و از منوي باز شده روي گزینه ي مدیریت مطالب را انتخاب کنیدهاي 
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 : سمت چپ هر یک از پست ها تعدادي آیکون مشاهده می کنید 

 .براي حذف مطلب روي آیکون ضربر قرمز کلیک کنید

 .براي ویرایش مطلب روي آیکون مداد زرد کلیک کنید

 .ویرایش نظرات روي آیکون بالون سبز کلیک کنید براي مشاهده و

 . و براي مشاهده پست در وبالگ روي آیکن ذره بین آبی کلیک کنید

  ایجاد صفحه

 صفحات یا همان. هاي وبالگ است POST در کنار PAGE یکی از امکانات پرشین بالگ امکان افزودن

PAGE در صورتی که نیاز به داشتن صفحات خاص مانند درباره   .ها در ستون کناري وبالگ نمایش داده میشوند
دارید میتوانید انها را در بخش ایجاد صفحه جدید ایجاد کنید تا لینک آنها همیشه در صفحات ... ما، تماس با ما و 

 .وبالگ شما نمایش داده شود
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 . راست روي ایجاد صفحه جدید کلیک کنیدبراي ایجاد صفحات از منوي سمت 

 

 .... درباره ما  ...تماس با ما: مثل . عنوان صفه خود را وارد کنید 

 contact    یا   about  : مثل. آدرس صفحه را وارد کنید 

 .کار تمام است

 . در نظر داشته باشید صفحات وبالگ داراي بخش نظرات نیستند

  مدیریت صفحات

را انتخاب کرده و از  مدیریت صفحات وبالگ خود از منوي سمت راست گزینه ي صفحات براي مدیریت
 . اینجا به صفحات ایجاد شده در وبالگ خود دسترسی پیدا کنید

  آخرین نظرات خوانندگان
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در این صفحه آخرین نظرات ارسال شده توسط خوانندگان وبالگ را بر روي یادداشت هاي وبالگ جاري  
براي دیدن نظرات مربوط به یک مطلب خاص، . مرتب شده اند نظر ها بر اساس تاریخ ارسال نظر. مشاهده میکنید

  .مطلب مورد نظر را انتخاب کنیدکافیست از منویبازشوي باالي این صفحه عنوان 

  .آیکون سطل زباله براي حذف نظر است -

 
با کلیک بر روي آن، نظر تایید   آیکون تیک در صورتی که نظري تایید نشده باشد در زیر آن نظر دیده میشود و -

کردن  دراین هنگام دکمه تایید ، تبدیل به یک دکمه خصوصی. میشود و در وبالگ نیز نمایش داده میشود
 .یادداشت میشود

اگر آیکون زیر نظربصورت قفل باز باشد، یعنی آن .آیکون قفل ، براي نمایش دادن و یا مخفی کردن نظر است  -
کلیک کنید ، به شکل قفل بسته در میآید و به معناي خصوصی  و اگر یکبار روي آن. نظر در وبالگ دیده میشود

ارسال کرده ،  پیام هایی که خواننده آنها را بصورت خصوصی. (عدم نمایش آن در وبالگ است شدن یک نظر و
 )با قفل بسته نمایش داده میشوند

لینک پاسخ به نظر، براي نوشتن جوابی براي نظر دریافت شده است و پاسخی که بدهید ، در وبالگتان نیز نمایش 
 .داده خواهد شد

  ه مدیریت مرکزيصفح

 .مدیریت وبالگ است    این صفحه شامل دوبخش اصلی براي

و همچنین دسترسی سریعتر به بخش هاي    بخش وبالگهاي من نشان دهنده تعداد وبالگ و عنوان آنها است
  .مدیریت وبالگ را میسر می سازد   داخلی
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بخش مدیریتی ، حذف تبلیغات و انتقال منوي مشخصات کاربري شامل ویرایش اطالعات شخصی ، لینک خروج از 
  .وبالگ می باشد 

  
در بخش وبالگ هاي من با کلیک روي دکمه مطلب جدید وارد ادیتور متن پب جهت ارسال مطلب می شوید و با 

  .کلیک بروي نظرات وارد بخش مدیریت نظرات خوانندگان می شوید 

عت به بخش هاي مختلف مدیریت وبالگ خود روي دکمه منوي مدیریت شما می توانید به سر  با کلیک  
  دسترسی یابید

  

  ویرایش پروفایل
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ویرایش مشخصات کاربري   از صفحه مدیریت مرکزي روي دکمه ویرایش پروفایل کلیک کرده وارد صفحه
 . شوید

  .نویسنده ، آدرس ایمیل ، جنسیت و تاریخ تولد خود را ویرایش کنید شما می توانید نام و نام خانوادگی ، درباره 

  
  .درپایان روي دکمه ذخیره کلیک کنید تا اطالعات شما بروزرسانی گردد

   ویرایش عکس پروفایل

 کنیداز صفحه مدیریت مرکزي روي دکمه ویرایش عکس پروفایل کلیک 

 120عرض عکس شما نهایتا به  در نظر داشته باشید که. دراین صفحه میتوانید عکس پروفایل خود را تغییر دهید 
 .پیکسل کاهش خواهد یافت

براي انتخاب و آپلود عکس در مرورگر شما ظاهر نمیشه ، احتماال شما برنامه  Browseدر صورتی که دکمه 
flash player  این برنامه رو نصب کنید و دوباره به . را در کامپیوتر خود نصب نکرده اید ) یا باالتر( 10نسخه

  .این صفحه سري بزنید
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  ویرایش ایمیل خصوصی

 خصوصی کلیک کنیدروي دکمه ویرایش ایمیل  مدیریت مرکزي  از صفحه

در نظر داشته باشید که ایمیل خصوصی گزینه . دراین صفحه میتوانید آدرس ایمیل خصوصی خود را تغییر دهید 
و پسورد شما در صورتی که آنرا فراموش . بسیار مهمی براي مواقع ضروري و مواجه شدن با مشکل بکار می رود

  .کرده باشید به این ایمیل ارسال خواهد شد

   

  

  تغییر کلمه عبور

خود را  کلمه عبور دراین صفحه میتوانید .کلیک کنید   تغییر کلمه عبور از صفحه مدیریت مرکزي روي دکمه
 .تغییر دهید 
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که هنگام وارد کردن  توجه کنید .کاراکتر باشد  8بهتر است کلمه عبور شما ترکیبی از اعداد و حروف و بیشتر از 
  .باشد انگلیسی خاموش باشد و زبان کیبورد نیز در حالت   Caps Lock  پسورد ، دکمه ي

  
پسورد جدیدي بروید تا  فراموشی پسورد پرشین بالگ در صورتی که پسورد خود را فراموش کرده اید به صفحه

   .براي ایمیل خصوصی شما ارسال شود 

  انتقال وبالگ

درصورتیکه صاحب چند شناسه کاربري هستید می توانید از طریق این صفحه تمامی وبالگهاي خود را وارد یک 
با اینکار از سردرگمی و ورود و خروج بیهوده به شناسه . کنید شناسه کاربري کرده و با همان شناسه آنها را مدیریت 

 .هاي مختلف خودداري و با یک شناسه تمامی وبالگها را مدیریت می کنید
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دراین .شناسه کاربري و رمزعبور وبالگ مقصد را وارد کرده و با زدن دکمه ارسال به صفحه بعدي وارد می شوید 
گهاي مورد نظر که قبال آنها را ایجاد کرده اید می توانید آنها را به شناسه صفحه شما با انتخاب وبالگ یا وبال

  .کاربري که با آن وارد مدیریت مرکزي شده اید انتقال دهید 

  

 دیجد قالب خابنتا 

 شما وبالگ صفحات یتمام به قالب نیا.  دیکن انتخاب خود وبالگ يبرا را يدیجد قالب دیتوانیم صفحه نیا در 
 .شد خواهد اعمال

 صفحه نیا نییپا در آنها يلوگوهایرو اند، کرده یطراح گرانید که ییها قالب افتیدر يبرا دیتوانیم نیهمچن
 شیرایو صفحه در آنرا و دیکن افتیدر را نظر مورد قالب کد سپس.دیکن مشاهده را آنها يها قالب تا دیکن کیکل

 .دیکن رهیذخ و واردنموده قالب کد

 قالب کد شیرایو

 . دیده رییتغ آنرا لزوم درصورت و دیکن مشاهده را خود وبالگ یکنون قالب به مربوط کد دیتوانیم صفحه نیا در
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 کد سپس و دیکن حذف را یفعل کد ابتدا دیبا د،یا برداشته گرید يها تیسا از را خود قالب کد که یصورت در
 .دیکن رهیذخ و کرده وارد نجایا در را نظرتان مورد قالب

 که است وبالگ نیپرش تیسا است، داده ارائه بالگ نیپرش يبرا را یمتنوع يها قالب که ییها تیسا از یکی
 قالب ، www.persianweblog.ir/pb آدرس در آن بالگ نیپرش يها قالب بخش به مراجعه با دیتوانیم

 .دیکن وارد نجایا در و برداشته آنرا کد و دیکن انتخاب را يدیجد

 را الزم راتییتغ نکهیا از پس. است يساز رهیذخ از قبل قالب يرو شده انجام راتییتغ دنید يبرا شینما شیپ دکمه
 .دهد شینما را الزم راتییتغ شما وبالگ قالب تا دیکن کیکل رهیذخ دکمه يرو دیداد انجام بخش نیا يرو

 )پتیاسکر جاوا( کاربر یاختصاص يها کد

 ها کد نیا اما.  داراست را خود دلخواه  ي جاوا يها کد کردن اضافه امکان کاربر ،  بالگ نیپرش پنل کنترل در
 یم باره نیا در يمختصر حیتوض به مطلب نیا در. شوند وارد توانندیم کاربر یاختصاص يکدها صفحه در فقط

 از هستند دارا را يکاربرد جنبه گاه و ییبایز جنبه گاه که را خود منتخب يجاوا يها کد دیتوان یم شما.میپرداز
 ها کد نیا از خود قالب در آن دادن قرار با و کرده افتیدر دیشناس یم که یمختلف يها وبالگ و ها تیسا وب

 .دیکن استفاده

 به را نظر مورد کد و کرده انتخاب خود پنل کنترل از را یاختصاص يها کد ي نهیگز دیبا شما کار نیا انجام يبرا
 .دیکن یکپ انجا در کامل صورت

 : میپرداز یم آن ذکر به که دارد وجود باره نیا در ینکات البته

 در ، کنند محتوا ینوع دیتول شما وبالگ در واقع در و باشند داشته يابزار ي جنبه که یصورت در ها کد نیا-1
 .شوند یم داده شینما شما وبالگ يکنار يها ستون در یجانب امکانات بخش

) یتیحما گوش سه يها لوگو ، موس نشانگر شکل ریتغ(  کد نوع به بسته باشند داشته يبایز جنبه که یصورت در -2
 .کنند یم عمل مناسب گاهیجا در
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 شما وبالگ است ممکن جاوا کد نیچند استفاده که معنا نیا هی دارند اختالل گریکدی با ها کد موارد یبرخ در -3
 ) دیکن استفاده يضرور و معتبر يها کد از حایترج. (  افتدیب کار از کد چند ای کی و کند مشکل دچار را

 مثل(  جستجو موتور و شود یتلق مطلوب نا يمحتوا جستجو يها موتور يسو از است ممکن ها کد یبرخ -4
 از امکان حد تا. ( است مضر العلده فوق وبالگ کی يبرا امر نیا که کند حذف خود ستیل از را شما)  گوگل

 ) دیکن افتیدر کد معتبر يها تیسا

 از یبخش ای کد کل مثال شوندیم فعال یخاص طیشرا در فقط جاوا يها کد از یبرخ  ، نکهیا  مهم اریبس ي نکته -5
 نیا ذکر به کد دهنده ارائه وبالگ ای تیسا نصورتیا در.  ردیبگ قرار شما قالب Head قسمت در دیبا حتما آن

 دادن قرار از و دیکن وارد خود وبالگ قالب در مایمستق را کد دیبا شما طیشرا نیا در که پرداخت خواهد موضوع
 .دیکن يخوددار کاربر یاختصاص يها کد بخش در آن

 وبالگ قالب کردن یسفارش

 . دیآور در خود دلخواه صورت به را دیا کرده انتخاب وبالگتان يبرا که را یقالب دیتوانیم شما قسمت نیا در 

 نهیزم پس رنگ ، صفحه نهیزم پس ،عکس وبالگ یعموم فونت ، وبالگ نهیزم پس رنگ کردن عوض از اعم
 متن فونت ، وبالگ حیتوض متن ،رنگ وبالگ عنوان فونت ، وبالگ عنوان ،رنگ هدر نهیزم پس عکس ، هدر
 روشن نکیل رنگ ، يکنار ستون نکیل ،رنگ يکنار ستون متن فونت ، يکنار ستون متن رنگ ، وبالگ حیتوض

 رنگ ، متنپست فونت ، پست متن رنگ ، يکنار ستون نیعناو رنگ ، يکنار ستون نیعناو فونت ، يکنار ستون
 در که,پست عنوان فونت ، پست عنوان رنگ ، پست روشن نکیل رنگ ، پست نکیل رنگ ، پست نهیزم پس

 را آن آخر قسمت در و مشاهده را آن قسمت هر رییتغ با و شود یم داده شینما شما وبالگ صفحه نییپا قسمت
 . دیینما یم رهیذخ

 دوستان نکیل تیریمد

. دیکن منتشر خود عالقه اساس بر را آنها و دیکن اضافه را خود دوستان وبالگ آدرس دیتوانیم صفحه نیا در 
 . دارد وجود زین نکیل هر حذف و شیرایو امکان نیهمچن
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 آن باشد، کوچکتر نکیل هر کنار در شده نوشته عدد چه هر. است نکیل هر گاهیجا دهنده نشان نکیل هر کنار عدد
 مرتب دیا کرده نیمع که یبیترت اساس بر نکهایل فوق، ستیل کردن رهیذخ با. شودیم داده نشان هیبق از باالتر نکیل

 . شوندیم داده شینما و شده

 به ای و وندیپ طول ای و الفبا حسب بر را خود يها نکیل ها، نکیل نییپا يبازشو يمنو از استفاده با دیتوانیم نیهمچن
 .دیکن مرتب یمثلث شکل

   مدیریت نویسندگان وبالگ

 
وبالگتان به لیست نویسندگان  در این بخش میتوانید نویسندگان دیگري را جهت همکاري در به روز رسانی 

شخصی که شما قصد دارید .وبالگ روزنامه یی با چند نویسنده داشته باشیدوبالگ اضافه کنید و یا به قولی یک 
براي این کار .برایش دسترسی ارسال کنید باید حتما در پرشین بالگ یک نام کاربري مخصوص خود داشته باشید

 موزش دهیمآدو روش وجود دارد که م سعی می کنیم مراحل کار با این بخش را به شما 

 ه به ایمیل فرد مورد نظرارسال دعوت نام -1

 ارسال دعوت نامه به وبالگ فرد مورد نظر در پرشین بالگ -2

 روش ارسال دعوت 

شما ابتدا وارد مدیریت مرکزي خود شده و در منوي مدیریت مرکزي وبالگی که میخواهید به آن نویسنده ي 
 همکار اضافه کنید بر روي نویسندگان همکار کلیک کنید
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 1تصویر شماره 

عد از کلیک بر روي منوي مدیریت نویسندگان همکار وارد صفحه ي جدیدي می شوید که از ین بخش شما ب
میتوانید هم براي دوستان جدید دسترسی براي مدیریت و نویسندگی ارسال کنید و هم میتوانید نویسندگان قبلی را 

 .مدیریت کنید

و انتخاب نحوه ) 3تصویر شماره (درس وبالگ پو یا آ) 2تصویر شماره (مطابق با وارد کردن آدرس ایمیل 
و زدن دکمه ي ارسال دعوت )4تصویر شماره (مدیریت و دسترسی کسی که شما میخواهید به ان دسترسی بدهید 

 . نامه یی براي شخص مورد نظر ارسال می شود

ربري فرد مورد نظر تذکر در ارسال دعوت نامه به ادرس وبالگ دعوت نامه به ایمیل خصوصی ثبت شده در نام کا
 ارسال می شود
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 2تصویر شماره 

  
 3تصویر شماره 
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 4تصویر شماره 

بعد از زدن دکمه ي ارسال شما وارد همان صفحه ي قبلی می شوید با این تفاوت که در باالي قسمت ارسال براي 
صفحه در قسمت دعوت  شما با رنگ سبز رنگ نوشته شده است دعوت نامه ي شما با موفقیت ارسال شد و در پایین

تصویر (نامه هاي ارسال شده آدرس ایمیل و یا وبالگی که به ان دعوت نامه ارسال کرده اید را میتوانید مشاهده کنید 
 )5شماره 

 

 5تصویر شماره 

بعد از چند ثانیه ایمیلی براي شخص مورد نظر ارسال می شود که حاوي متن )  5شماره (با مشاهده این تصویر 
 کد تایید و COPY با). 6تصویر شماره (مه و لینکی جهت تایید دعوت نامه توسط فرد مورد نظر است دعوت نا

PASTE  7تصویر شماره (در ادرس بار مرورگر و زدن دکمه ي اینتر شما به صفحه ي تایید دعوت نامه می رسید( 
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 6تصویر شماره 

 

 7تصویر شماره 

کاربري و رمز عبور خود در پرشین بالگ را وارد کند و بر روي تایید دوست شما با دیدن این تصویر باید نام 
با انجام این کار دوست شما دعوت نامه را تایید کرده و وارد پنل کاربري خود شده و در . دعوت نامه کلیک کند 

پنل خود در بخش وبالگ هاي مشترك وبالگ شما را مشاهده می کند و به بخش هایی که شما تایید کرده 
 ) 8تصویر شماره (دسترسی دارد    یدا
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8تصویر شماره  

شخصی که دعوت نامه را ارسال کرده بعد از تایید دعوت نامه توسط نویسنده ي همکار در بخش مدیریت 
مشاهده می کند9تصویر شماره 0نویسندگان وبالگ تصویري شبیه به 

 

 9تصویر شماره 
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ویرایش قالب ، کدهاي اختصاصی کاربر ، سفارشی کردن قالب ، مدیر وبالگ به بخش هاي اصلی وبالگ از فبیل 
نویسندگان همکار ، مدیریت لینک دوستان دسترسی دارد و هیچ کدام از نویسندگان همکار به بخش هاي اصلی 

 .دسترسی ندارند

 . مدیر اصلی وبالگ اجازه تغییر در دسترسی نویسندگان و ویراش مدیریت نویسندگان را دارد

شما با حذف نویسنده ي همکار نمیتوانید .نده ي وبالگ بدون تایید نویسنده ي همکار امکان پذیر است حذف نویس
 .مطالبی را که نویسنده ي همکار قبل از حذف به وبالگ ارسال کرده است را تغییر نام دهید

 يدیکل کلمات شیرایو

 شما. است وبالگ در شده منتشر يها ادداشتی يبند دسته يبرا شودیم گفته زین تگ آن به که يدیکل کلمات 
 از را تگ کی کال ای دیبده نام رییتغ را آنهار لیتما درصورت و دیکن مشاهده نجایا در را خود يها تگ دیتوانیم

 .دیکن حذف خود يها پست تمام يرو

 که ییها ادداشتی يرو از موردنظر تگ فقط و ستین آن با مرتبط پست حذف منزله به يدیکل کلمه کی حذف
 .شودیم برداشته دارند را تگ آن

  

  راھنمای استفاده از امکان انتشار مطالب روی دامنھ جداگانھ در پرشین بالگ

و یک  yoursite.com پرشین بالگ امکانی را ایجاد کرده است که کاربران میتوانند با ثبت یک دامنه مانند
جهت قرار دادن فایلهاي وبالگشان، وبالگ خود را با امکانات پرشین بالگ و بر روي هاست خودشان هاست 

 .منتشر کنند

اتصال وبالگ به دامین  روي لینک. (براي فعال شدن این امکان وارد بخش تنظیمات عمومی وبالگتان شوید
نتخاب محل انتشار وبالگ را تعیین در پایین آن صفحه، دو گزینه وجود دارد که امکان ا) کلیک کنید شخصی

سایتتان باز میشود و باید آنرا  FTP حاال بخش تنظیمات مربوط به. را انتخاب کنید دامین شخصی گزینه. میکند
 :مانند مثال زیر پر کنید
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این مسیر بستگی به هاست . باشد public_html و یا wwwroot ممکن است مسیر ذخیره سازي سایت شما
 .آدرس سایت هم نام پوشه اي از سایتتان است که میخواهید وبالگ مورد نظر آنجا منتشر شود. شما دارد

با فشردن دکمه ثبت، در صورتی که اشتباهی رخ نداده باشد، وبالگ شما روي آدرس سایتی که وارد کرده اید قابل 
 .رویت خواهد بود

  زیر پست ھا like کردن دکمھاضافھ 
 

زدن روي مطالب وبالگ را به وبالگ هاي پرشین بالگ اضافه  Like پرشین بالگ امکان
براي اینکه روي مطالب وبالگ کسی الیک بزنید باید ابتدا به سایت پرشین بالگ وارد شوید و سپس  .کرده است

 .درنظر گرفته ایم کلیک کنید like معادلکه بعنوان واژه فارسی  می پسندم میتوانید روي دکمه ي
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رفته و یکی از قالب هاي استاندارد   انتخاب قالب براي فعال کردن این قابلیت در وبالگ خود کافیست به صفحه
همچنین میتوانید کدهاي مربوط به الیک را به قالب کنونی وبالگ خود بصورت دستی . سایت را انتخاب کنید

  .بزنند likeوبالگ شما بتوانند روي مطالب شما  اضافه کنید تا خوانندگان

قبل از تگ بسته ي  مثال بعد از تگ کامنت و (قرار گیرد  Blogpostکه باید در داخل بلوك  likeاین هم کد 
blogpost:(  

<blogpost>  
 )بقیه تگ هاي پست این وسط هستند)

<BlogLike textcolor=" 333333" linkcolor=" 2f57a2" 
backgroundcolor="#ffffff"></BlogLike>  

</blogpost>   

رنگ زمینه   و پارامتر رنگ دارد که شماره رنگ متن، رنگ لینک 3این کد همانطور که مشاهده میکنید 
 .را تعیین میکنند پیکسل  160مستطیلی با عرض  ي 

جا دادن اون در یک خط  در زیر پست ها میشه ، ممکنه کمی iframe با توجه به اینکه این کد منجر به ایجاد
   .براي کنترل محل نمایش اش میتوانید از جدول استفاده کنید. سخت باشه ) مثال در کنار تگ نظرات(

 <table> <tr> 
<td>  

<blogpost>  
 )بقیه تگ هاي پست این وسط هستند)

<BlogLike textcolor=" 333333" linkcolor=" 2f57a2" 
backgroundcolor="#ffffff"></BlogLike>  

</blogpost> 
</td> 

<td><BlogComment>نظرات (<-count->) </BlogComment></td> 

<td><a href="<-PostLink->" >لینک یادداشت</a></td> 

</tr> <table> 
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در مثال فوق ، ما یک جدول گذاشته ایم و تگ هاي الیک و کامنت و لینک ثابت یادداشتها رو در اون استفاده 
  . کردیم

  طریقھ زیباسازی دکمھ ھای صفحھ قبل و صفحھ بعد

صفحه قبل و صفحه بعد در پایین وبالگ ، کاربران  با توجه به اضافه شدن سرویس جدیدي براي نمایش لینک
در وبالگ خبر پرشین بالگ منتشر شده، به وبالگشون اضافه کنند تا لینک هاي مذکور  را که تگ هایی باید

 ).یا قالب خود را به یکی از قالب هاي پیشفرض پرشین بالگ تغییر دهند. (نمایش داده شود

  :مشکل برخی کاربران بعد از اضافه کردن تگها

  نه بصورت دکمه هاي مستطیلی؟و   نمایش داده میشه  لینک در وبالگ من بصورت دکمه ها چرا

 

  :توضیح و راه حل 
 CSSبراي شکل دهی به آنها باید کمی . معرفی شده در بخش خبر پرشین بالگ ، تگ هاي خام است يتگ ها

کدهاي  .اما اگر با این مقوله آشنایی ندارید، میتوانید از کدهاي زیر به جاي کدهاي مذکور استفاده کنید. بلد باشید
این تگ هایی که در ادامه نوشته شده شامل رنگ بندي آبی و سفید براي . زیر را پس از تگ بسته ي اضافه کنید

   . دکمه نیز می باشد

    >BlogpagingBlock< 

-line ;px25:height ;block:display="style div<  

 :bottom-padding ;99% :width ;px8:padding ;px20:height

 >";px30 

 times':family-font ;left:float="style a><NextPage<  

 ;bold:weight-font ;px15:size-font ';roman new
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 ;px4:padding ;none:decoration-text ;C06:color

-<="href ";C06 solid px3:border ;FFF#:color-oundbackgr

 ←>">-NextPageبعد صفحه  >NextPage/><a/< 

-font ;right:float="style  a><PreviousPage<  

-font ;px15:size-font ';roman new times':family

 ;none:decoration-text ;C06:color ;bold:weight

 solid px3:border ;FFF#:rcolo-background ;px4:padding

 >">-PreviousPage-<="href ";C06قبل صفحه → 

>PreviousPage/><a/< 

>div/<   

>BlogpagingBlock/<  

قسمت هایی از کد که با رنگ قرمز مشخص شده است فقط وظیفه شکل دادن به لینک ها را برعهده دارند و با 
 میتوانید آنها را تغییر دهید و طبق سلیقه خودتان در آورید HTMLو  CSSکمی دانش 

  

   راهنماي تگ هاي پرشین بالگ براي طراحی قالب

 

پرشین بالگ به درد کسانی میخوره که میخواهند قالب هاي جدید براي پرشین بالگ طراحی   راهنماي تگ هاي 
  .کنند

 دانلود راهنماي تگ هاي پرشین بالگ

http://persianblog.ir/docs/pb-tags.pdf 
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قابل ) سفارشی کردن قالب(همچنین اگر میخواهید قالبی که طراحی می کنید ، توسط ویرایشگر قالب پرشین بالگ 
 .ار رفته در قالب را طبق استانداردهاي ما نامگذاري کنیدبه ک CSS ویرایش باشد باید کالس هاي

  هاي استاندارد پرشین بالگ CSS راهنماي

 نیهمچن و windows live writer يها برنامه توسط را وبالگ یرسان روز به امکان بالگ نیپرش دیجد نسخه
 14 .است کرده فراهم Word 2007 برنامه در Publish نهیگز قیطر از

 نوشته پست ارسال و نترنتیا به اتصال سپس و نیآفال بصورت پست نوشتن يبرا برنامه کی live writer برنامه
 يها سیسرو هیکل اکنون هم. است افتیدر قابل کروسافتیما ویال تیسا از گانیرا بصورت برنامه نیا. است شده

 .کنندیم یبانیپشت برنامه نیا از وردپرس و وژورنالیال ، بالگر ، سیاسپ ویال مانند یسینو وبالگ استاندارد

 : windows live writer از استفاده با بالگ نیپرش دیجد نسخه در وبالگ به پست ارسال

 کردن اضافه يبرا ADD دکمه از. دیبزن را Accounts نهیگز tools يمنو از ستیکاف تر،یرا ویال نصب از پس
 را خود وبالگ سیسرو نوع سپس. دیکن استفاده دیتوانیم تریرا ویال برنامه به وبالگ سیسرو کی در اکانت کی
 صفحه نیا در. دیبرو بعد مرحله به و دیکن کیکل را Another weblog service نهیگز. دیکن انتخاب دیبا

 حاال.دیبرو بعد مرحله به و دیکن وارد را خود پسورد و وبالگتان سیسرو در خود يکاربر نام خود، وبالگ آدرس
 . دیکن انتخاب را وبالگتان سیسرو نوع دیبا

 و دیبگذار metaWeblog API يرو برنامه يبازشو يمنو از را سیسرو نوع دیبا Persianblog سیسرو يبرا
 مطابق خواهدیم را متاوبالگ آدرس که را ینییپا یخال متن جعبه

http://persianblog.ir/services/metablog.ashx که دیکن توجه. دیده قرار www نیبذار دینبا .
 تا دیبرو يبعد مرحله به حال. کندیم پست شما وبالگ سیسرو به را مطالب آدرس نیا از استفاده با تریرا ویال برنامه
 در نیهمچن و برنامه نیا نصب مراحل طول در که دیکن توجه. کند برقرار ارتباط شما وبالگ سیسرو با ، برنامه
 که یصورت در. دیباش متصل نترنتیا به دیبا ، تانیها اکانت به دیجد وبالگ سیسرو کی کردن اضافه هنگام
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 زدن با را دیجد اکانت کی ساخت مراحل و شودیم وصل شما وبالگ به برنامه ، دیباش کرده یط درست را مراحل
 .دیرسانیم انیپا به Finish دکمه

 

 را شده نوشته مطلب و دیشو وصل نترنتیا به سپس و دیسیبنو وبالگ نیآفال بصورت دیتوانیم شما پس نیا از
publish دیینما. 

  word 2007  آموزش وبالگ نویسی توسط نرم افزار

یکی از محصوالت مجموعه آفیس است که امکان وبالگ نویسی آفالین را براي   2007ورد  نرم افزار آفیس
، کاربران میتوانند ابتدا متن خود را در  word 2007با استفاده از . کاربران سرویس هاي وبالگ فراهم آورده است

رویس وبالگشان، ورد نوشته و سپس با طی مراحل اتصال به وبالگ، از طریق نرم افزار ورد، بدون وارد شدن به س
 .مطلب خود را از داخل ورد مستقیما به داخل وبالگ ارسال کنند

آن فقط میتوانید  2007نرم افزار ورد اجازه آپلود عکس هایی که به متن اضافه کرده اید نمی دهد و با نسخه : توجه 
به وبالگ پرشین بالگ  نرم افزار ورد 2010ارسال عکس از طریق نسخه  اما. متن به وبالگ خود ارسال کنید 

   .فراهم شده است
اکانت شما را شناسایی کند و به  2007براي اینکار کافیست مراحل زیر را طبق شکل انجام دهید تا نرم افزار ورد 

  .متصل شود سرویس وبالگتان
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روي دکمه باال سمت چپ کلیک کنید و روي . همانطور که در عکس مشاهده میکنید، کافیست وارد ورد شوید
روي . حال دو گزینه براي ثبت اطالعات وبالگتان باز میشود . کلیک کنید blog  و سپس روي   publishگزینه 
را  otherبازشوي سرویس هاي وبالگ، گزینه کلیک کنید و در مرحله بعد از منوي  register nowگزینه 

بجاي آدرس   را انتخاب کنید و MetaWeblog، گزینه  APIدر صفحه بعد از منوي بازشوي .انتخاب کنید
Blog Post URL   آدرسhttp://persianblog.ir/services/metablog.ashx    را

همچنین باید نام کاربري و پسورد خود را نیز در زیر آن . داشته باشه  wwwتوجه کنید که آدرس نباید . وارد کنید
توجه کنید که در این مراحل شما باید به . (را بزنید تا نرم افزار ورد به وبالگ شما وصل شود  OK  .وارد نمایید

  .)اینترنت وصل باشید
، از شما میخواهد که یکی را بعنوان در این مرحله، در صورتی که شما چند وبالگ در اکانت خود داشته باشید 

 Accountدر صورتی که اطالعات را درست وارد کرده باشید ، پیغام . وبالگ اصلی انتخاب کنید 

Registration Successful مبنی بر درست بودن اتصال به سرویس پرشین بالگ به شما نمایش داده میشود .
در باالي برنامه ورد، آنرا در وبالگتان منتشر  Publishبا زدن دکمه حال میتوانید مطلب خود را در اینجا بنویسید و 
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پس از هر ارسال مطلب ، یک خط زرد رنگ در باالي عنوان مطلبی که نوشته اید در برنامه ظاهر میشود و . کنید
  .موفقیت در ارسال مطلب را به شما اطالع میدهد

ScribeFire  :بالگر و وردپرس ، بالگ نیشپر يبرا رفاکسیفاِ  یسینو وبالگ ابزار 

ScribeFire به شدن وارد بدون را رفاکسیفا قیطر از یسینو وبالگ امکان که است رفاکسیفا يبرا افزونه کی 
 . کندیم فراهم شما يبرا وبالگتان سیسرو

 شما رفاکسیفا ظیها دکمه به دفترچه کی شکل به ینارنج کونیآ کی رفاکس،یفا يرو ریفا بیاسکرا نصب با
 اطالعات ستیکاف. شودیم باز وبالگتان به مطلب ارسال يبرا يتوریاد آن، کونیآ يرو بر کیکل با. شودیم اضافه

 که یمطالب و شود وصل شما وبالگ سیسرو به بتواند تا دیبده افزونه نیا به کامل بطور را خود سیسرو به مربوط
 . کند پست شما وبالگ به دیا نوشته آن توریاد در

 : ریفا بیاسکرا يبرا بالگ نیپرش ماتیتنظ

 به يبرا را وبالگتان ماتیتنظ تا خواهدیم شما از د،یکنیم کیکل ریفا بیاسکرا کوچک کونیآ يرو که يبار نیاول
 مقدار سپس و دیکن کیکل Configure manually دکمهء يرو. دیده قرار ارشیاخت در وبالگتان، یرسان روز
 وارد ریز بصورت را API آدرس و دیده قرار MetaWeblog API نهءیگز يرو را بعد صفحه يبازشو يمنو
 :دیکن

http://persianblog.ir/services/metablog.ashx 

 دیکنیم یسع اطالعات نیا از بااستفاده برنامه. دیکن وارد را خود پسورد و يکاربر نام و دیشو يبعد صفحه وارد حاال
 نیا از و شودیم برقرار تیموفق با تماس د،یباش کرده وارد درست را اطالعات اگر. شود وصل بالگ نیپرش سرور به

 بدون د،یکن ارسال وبالگتان به آنرا کیکل کی با و دیکن وارد را خود متن ScribeFire بازکردن با دیتوانیم پس
 .دیشو بالگ نیپرش وارد آنکه

 :بالگ نیپرش کاربران يبرا ریفا بیاسکرا يراهنما

 و دیکنیم دایپ را تماس صفحهء آدرس برنامه،. دیکن وارد را خود وبالگ آدرس ماتش،یتنظ اول صفحه در ستیکاف
 شما وبالگ يبعد صفحه در. دیکن راوارد خود وپسورد يکاربر نام و دیبرو بعدش صفحه به. دهدیم شینما شما به
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 ، ریفا بیاسکرا رنگ ینارنج دکمهء زدن با پس نیز. دیبزن را Finish دکمهء دیتوانیم و دهدیم شینما شما به را
 .دیکن روز به را وبالگتان آن از استفاده با دیتوانیم شما و شودیم باز وبالگتان به مطلب ارسال و نوشتن يبرا يتوریاد

   بازیابی نام کاربري و یا کلمه عبور

 

هم پیش امده باشد که نام کاربري و یا پسورد و یا هردو را فرارموش کرده  گاهی اواقات ممکن است براي شما
 براي بازیابی نام کاربري و یا پسورد در پرشین بالگ شما باید به لینک زیر مراجعه کنید. باشید 

http://persianblog.ir/ForgotPasswd.aspx 

 و یکی از سه روش زیر را براي بازیابی انتخاب کنید

 بازسازي کلمه عبور به کمک پرسش و پاسخ امنیتی

 یادآوري شناسه کاربري به کمک ایمیل خصوصی

 بازسازي کلمه عبور به کمک ایمیل خصوصی
براي بازسازي کلمه ي عبور به کمک پرسش و پاسخ امنیتی شما بایستی به سوالی که خودتان هنگام ساختن شناسه 

 ي خود در پرشین بالگ انتخاب کرده اید پاسخی را بدهید که خودتان در همان زمان داده اید

 
و پاسخ امنیتی، شما قادر خواهید بود تا در مرحله  پرسش به با وارد کردن اطالعات صحیح مربوط

 .جدیدي را انتخاب کنید کلمهعبور بعد

کاربري دارید اگر نام کاربري خود را فراموش کرده اید کافیست به شما در همه ي مراحل بازیابی پسورد نیاز به نام 
زمان ساختن  بروید و با وارد کردن ایمیلی که در بازیابی نام کاربري به کمک ایمیل خصوصی قسمت
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ایمیلی دریافت کنید که حاویه نام کاربري و یا نام ارسال ان را وارد کرده اید و زدن دکمه ي شناسه ي کاربري
شاید به نام کاربري هایی برسید که یادتان . امتحان کنید . هایی است که شما با این ایمل انها را ساخته باشید  کاربري

 .رفته است

 
در این بخش شما میتوانید با وارد کردن آدرس ایمیل خصوصی حساب کاربري خود، مشخصات مربوط به شناسه یا 

اگر آدرس ایمیل هاي خصوصی و عمومی شما یکسان است، . ییدشناسه هایتان را در قالب یک ایمیل دریافت نما
به شما توصیه میکنیم در بخش تنظیمات کاربري سایت، آدرس ایمیل دیگري را براي ایمیل خصوصی خود تعریف 

 .کنید

شما ممکن است که براي بازیابی اطالعات خود پرسش و پاسخ امنیتی خود را انتخاب نکرده باشید و یا حتی 
مکلی نیست در بخش بازیابی کلمه ي عبور به کمک نام کاربري و ایمیل خصوصی شما می .کرده باشید فراموش 

کافیست نام کاربري خود و ایمیل خصوصی مربوط به نام کاربري را . توانید پسورد جدیدي براي خود انخاب کنید 
. بور جدیدي براي خود انتخاب کنید وارد کنید تا لینکی براي شما ارسال شود و با کلیک بر روي لینک کلمه ي ع

 در انتخاب کلمه ي عبور بسیار دقت کنید
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. ارسال خواهد شد شما بخش، ایمیلی براي این در وارد کردن شناسه کاربري و ایمیل خصوصی صحیح با
کیلک بروي لینک ارسال شده، رمز عبور جدیدي را براي حساب کاربري خود انتخاب  با میتوانید شما سپس

 .دکنی

یا اینکه هنگام وارد کردن ایمیل . ممکن است که شما رمز عبور ایمیل خصوصی خود را فراموش کرده باشید 
براي رفع این مشکل شما میتوانید با ارسال اطالعات زیر . خصوصی دقت کافی را نداشته و اشتباه وارد کرده باشید 

 دید را از این ایمیل دریافت کنیدبراي ایکیل پشتیبانی پرشین بالگ نام کاربري و رمز عبور ج

 نام کاربري

 آدرس وبالگ

 آدرس ایمیل خصوصی

 اسکن از کارت ملی

 شماره تماس

ارسال کنید تا در کمتر از دو روز جواب شما براي شما  support@persianblog.ir اطالعات باال را به ایمل
 .ارسال شود

  حذف وبالگ در پرشین بالگ
 

در مدیریت مرکزي شما وبالگهاي خود را می . براي حذف وبالگ شما باید ابتدا وارد پنل کاربري خود شوید 
 . توانید کنترل کنید

 . روي گزینه ي منوي مدیریت کلیک کنید
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 .را شما مشاهده می کنیدانتهاي این منو گزینه ي حذف وبالگ . این منو بصورت کشویی براي شما باز می شود 
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باکلیک بر روي حذف وبالگ شما به پنجره ي جدیدي راهنمایی می شوید که از شما پرسیده می شود که براي 
حذف وبالگ مطمئن هستید؟

   
 شما.شود یم مطمئن وبالگ یدرست از نظرات تعداد و شده ارسال يادداشتهای تعداد شینما با شما از پنجره نیا در

 که بود دیخواه قادر شما موقت حذف با.  دیکن انتخاب را ها نهیگز از یکی موقت حذف و میدائ حذف نیب دیتوانیم
 يبرا نه شما وبالگ یابیباز امکان وجه جیه به میدائ حذف با.  دیکن یابیباز ماتیتنظ و قالب همان با را خود وبالگ

 .دیکن فکر زیچ همه به خوب وبالگ حذف در پس.  ندارد وجود بالگ نیپرش یفن میت يبرا نه و شما

  ینترنتیا يها تیسا نگیلتریف رفع يریگیپ ي نحوه
فیلتر شده درخواست رسیدگی به مساله خود را داشته باشد باید ) وب سایت(در صورتی که اداره کننده تارنماي  

پایگاههاي اینترنتی اقدام ضمن پاالیش تارنماي خود از محتواي مجرمانه، نسبت به ثبت تارنما در پایگاه ساماندهی 
  .است www.samandehi.irهاي اینترنتی به نشانی  پایگاه ساماندهی پایگاه .کند

میل به نشانی  متقاضی رسیدگی به مشکل وب سایت فیلتر شده باید پس از ورود به سایت مذکور، با ارسال یک اي
shekayat@dci.ir  هاي  کارگروه تعیین مصادیق پایگاه"درخواست خود را مبنی بر رفع فیلترینگ خطاب به

  .اعالم کند "اینترنتی

در نهایت شخص مسوول تارنما باید ضمن مراجعه به اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی محل، فرم درخواست رفع فیلتر 
ز را پر کند و پس از احرا) فرم پیوست(یی  خطاب به دبیرخانه کارگروه مصادیق محتواي مجرمانه قانون جرایم رایانه

هویت شخص، اصل فرم پر شده توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی به این مرکز جهت اقدامات بعدي ارسال 
  .قابل پیگیري است 02188846962- 4هاي  شود و از طریق شماره تلفن
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   ایجاد پست ثابت در باالي وبالگ

 
در حالت معمولی هنگام . پرشین بالگ به ترتیب تاریخی که به آنها داده اید نمایش داده میشوندپست هاي شما در 

در  نمایش جزئیات اما شما میتوانید وارد بخش. نوشتن پست، تاریخ و ساعت همان لحظه براي پست منتشر میشود
  .زیر صفحه ارسال پست شوید و تاریخ و ساعت پست را تعیین کنید

  : تن یک پست در باالي بقیه پست هابراي نگه داش

شما میتوانید تاریخ . هستیم  90مثال االن در فروردین سال . کافیست تاریخ آنرا جدیدتر از همه پست هایتان بگذارید
  .با اینکار این پست تا دو سال دیگر در باالي بقیه پست ها قرار میگیرد. بگذارید 1392پست را فروردین 

 

  خواستید اون پست رو از اون باال بردارید چی ؟اگر یه وقت 

کافیه دوباره تاریخ اون پست رو ویرایش کنید و بذارید یک تاریخی که دوست دارید ، با اینکار اون پست میره 
  .بر اساس تاریخی که وارد کردید. البالي پست هاي وبالگتون 

 وبالگ يها پست بیترت کردن جابجا

 که یخیتار اساس بر وبالگ يها پست. دیکن عوض آنها خیتار ستیکاف ، وبالگتان يها پست کردن جابجا يبرا
 .شوندیم مرتب دیکنیم نییتع شما

 باالتر ، دارد مرداد 24 خیتار که یپست د،یبگذار مرداد 24 را یکی و مرداد 23 ، را پست کی انتشار خیتار اگر:  مثال
 .ردیگ یم قرار مرداد 23 پست از

 جستجو موتور در وبالگ ثبت
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. کنند یم ثبت  را آنها مطالب و نام ، ها وبالگ و ها تیسا يانداز راه از یمدت از پس معموال جستجو يموتورها
 يموتورها در شما مطالب و وبالگ ثبت  به دنیبخش سرعت يبرا اما.  انجامد یم طول به هفته 6 یال 2 پروسه نیا

 .دیکن ثبت جستجو يها موتور در را خود وبالگ نام و دیده انجام خودتان را عمل نیا دیبا ، جستجو

 مراجعه  www.google.com/addurl.html  آدرس به دیتوانیم شما گوگل در خود وبالگ آدرس ثبت يبرا
 بهمراه را وبالگ کامل آدرس صفحه آن در مخصوص فرم داخل که دیکن دقت. دیکن ثبت را خود وبالگ و
 همان ای یاصل صفحه فقط و ستین صفحات همه ثبت به يازین ضمن در و دیکن وارد دیبا:// http شوندیپ

homepage بنام گوگل گردشگر چون است یکاف Googlebot دایپ اول صفحه همان از را تیسا يمحتوا هیبق 
 .باشد داشته نکیل وبالگ نقاط همه به دیبا شما یاصل صفحه که دینکن فراموش پس. کندیم

 : ابزار

 :کند ثبت جستجو موتور150 در را شما تیسا که دارد را ییتوانا نیا ریز تیسا

http://www.searchengineoptimizationcompany.ca/tools/search-engine-submitter 

 نیا. شود انجام ثبت مراحل تا دیکن صبر و دیرابزن ADD URL دکمه خود لیمیا و تیسا آدرس کردن وارد از پس
 .کشد یم طول قهیدق 8 تا3 حدود کار

 username رییتغ ای:  يکاربر يها اکانت نیب وبالگ انتقال

 با. کند یم ارائه خود کاربران به بالگ نیپرش سیسرو که است يفرد به منحصر و دیجد تیقابل وبالگ، انتقال
 آن د،یا ساخته يگرید يکاربر شناسه تحت یوبالگ که یصورت در تا بود دیخواه قادر شما س،یسرو نیا از استفاده

 .دیده انجام کپارچهی صورت به را خود يها وبالگ تیریمد و داده انتقال خود یاصل يکاربر شناسه به را

 کیکل وبالگ انتقال نهیگز روز بر يکاربر مشخصات منو از ت،یسا به ورود از پس ت،یقابل نیا از استفاده جهت
 به را آن انتقال قصد که را یوبالگ عبور کلمه و يکاربر شناسه شود، یم داده شینما شما به که یبخش در و دیکن

 .دینمائ وارد دیدار قرار آن در که یحساب
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 شما به يکاربر شناسه آن در موجود) يها وبالگ ای( وبالگ عبور، کلمه و يکاربر شناسه بودن حیصح صورت در
 به یسادگ به را آن انتقال، نهیگز يرو بر کیکل و نظر مورد وبالگ انتخاب با دیتوان یم و شد خواهد داده شینما

 .دینمائ منتقل تان يجار يکاربر حساب

 .شد خواهد مشترك زین  ها وبالگ لیپروفا ق،یطر نیا از ها وبالگ کردن کپارچهی صورت در دیباش داشته ادی به

  دامنھ جداگانھ در پرشین بالگراھنمای استفاده از امکان انتشار مطالب روی 

و یک  yoursite.com پرشین بالگ امکانی را ایجاد کرده است که کاربران میتوانند با ثبت یک دامنه مانند
هاست جهت قرار دادن فایلهاي وبالگشان، وبالگ خود را با امکانات پرشین بالگ و بر روي هاست خودشان 

 .منتشر کنند

اتصال وبالگ به دامین  روي لینک. (رد بخش تنظیمات عمومی وبالگتان شویدبراي فعال شدن این امکان وا
در پایین آن صفحه، دو گزینه وجود دارد که امکان انتخاب محل انتشار وبالگ را تعیین ) کلیک کنید شخصی

آنرا  سایتتان باز میشود و باید FTP حاال بخش تنظیمات مربوط به. را انتخاب کنید دامین شخصی گزینه. میکند
 :مانند مثال زیر پر کنید
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این مسیر بستگی به هاست . باشد public_html و یا wwwroot ممکن است مسیر ذخیره سازي سایت شما
 .آدرس سایت هم نام پوشه اي از سایتتان است که میخواهید وبالگ مورد نظر آنجا منتشر شود. شما دارد

داده باشد، وبالگ شما روي آدرس سایتی که وارد کرده اید قابل با فشردن دکمه ثبت، در صورتی که اشتباهی رخ ن
  .رویت خواهد بود

 معرفی بھ موتورھای جستجو

حتما تا کنون با استفاده از راهنمایی هاي موجود در سایت ارایه دهنده ي سرویس وبالگنویسی وبالگ خود را در 
 . به ثبت رسانده اید ام اس ان و یاهو ، گوگل جستجويسه موتور 

اما این سه موتور تنها موتورهاي جستجو در دنیا نمیباشند و افراد زیادي هستند که موتورهاي دیگر را به اینها ترجیح 
هر  میدهند و مهمترین دلیل این امر هم این است که هر یک از این موتورها مزایا ومعایب خاص خود را دارند که

 . کسی با توجه به نیاز خود یکی را ارجح میداند

پیدا کردن و ثبت کردن وبالگ در همه ي این موتورها کاري است که از حوصله ي بسیاري از ما خارج    ولی
، در این میان سایت هاي به وجود آمده اند که این کار را به طور همزمان و به صورت رایگان در دهها موتور   است

 . جسجوي دنیا براي شما انجام میدهند

میباشد که وبالگ شما را همزمان و رایگان در بیش از پنجاه  سابمیت اکس پرس یکی از بهترین این سایتها سایت
جوي دنیا از جمله گوگل ، یاهو و ام اس ان ثبت میکند به این ترتیب شما بدون صرف سایت و موتور برتر جست

حتی الزم نیست تک   ودیگر هزینه و یا زمان زیادي وبالگ خود را در دهها سایت و موتور جستجو ثبت میکنید
 .تک به سه موتور یاد شده مراجعه کنید

 را طبق دستور انجام دهید 4 تا 1 موجود موارد لینک براي این کار بعد از کلیک روي

 در این کادر آدرس وبالگ خود را وارد کنید (1)الف 

این ایمیل به منظور تکمیل سابمیت کردن سایت شما در بعضی (در این کادرآدرس ایمیل خود را وارد کنید  (2)ب
ین ایمیلهاي که براي شما فرستاده خواهد شد را حتی اگر در قست اسپم بودند حذف نکنید از سایت ها میباشد بنابرا

 )و با کلیک بر روي لینکهاي مربوطه کار خود را تکمیل کنید
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 در این کادر کد امنیتی موجود در کادر باال را وارد کنید (3) ج

 بر روي گزینه ي سابمیت کلیک کنید تا وبالگ شما ثبت شود (4) د

http://www.submitexpress.com/submit.html 

  

1 URL:  action=edit&postid=63   

2 Email:    
 Sign up for FREE newsletters and mailing lists for the latest 

news and offerings:  
 Submit Express Newsletter. Search engine news and promotion 

tips and tricks.  
 Affiliate Express Newsletter. Includes affiliate program reviews 

and recommendations. 

Receive special offers through our partner the Postmaster 
Network*: 

 

 
Small Business And 

Entrepreneurs  Surveys  Health Care 

 
Sales, Marketing And 

Advertising  Raising Capital  Crm 

 
Staffing, Recruiting And 

Training  Technology  
Business 

Travel 

 
New Business 
Opportunities  

Accounting And 
Finance  

Growing 
My 

Business 

 
Business News And 

Research  Outsourcing  
Web And 

Graphic 
Design 

zip  
Country 

Name 
Choose One

 
Year of 

birth 
Choose One 
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Gender Choose One 
 

  

 

33  

Please type the above 5 chars (within 0-9 and A-F), and submit 
the form. 

4  Submit 

 

مطابق با عالیق شما از ) پیشنهاد(در ضمن گزینه هاي موجود در کادر سفید رنگ این فرم به منظور ارسال ایمیل 
 15سوي سایت سابمیت اکس پرس میباشد و پر کردن آنها کامال اختیاري میباشد

 بھ روزرسانی وبالگ با پیامک

 در یلیموبا نترنتیا نبود به توجه با و کرد فعال را امکیپ قیطر از یسینو وبالگ امکان 1385 سال در بالگ نیپرش
 اکنون هم و آمد در قیتعل حالت به 1387 سال در سیسرو نیا. گرفت قرار توجه مورد اریبس سیسرو نیا ران،یا

 .ستین فعال

 هر در خود، همراه تلفن شماره يبرا بالگ SMS سیسرو يساز فعال از بعد توانستندیم بالگ نیپرش کاربران هیکل
 وبالگ)  خودمان 300072 همان ای(  3000PB ژهیو شماره به نظر مورد اداشتی متن ارسال با و زمان هر و لحظه
 16 .کنند روز به SMS ارسال با را خود
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 بالگ ھنیم در وبالگ تیریمد و ساخت آموزش

 

 .کلیک کنید – اینجا – براي عضویت در میهن بالگ: عضویت

 

 .خود را وارد نمایید )آدرس وبالگ ( نام  : آدرس وبالگ -
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 …دانلود و –آموزشی : مثال  –عنوان یا تیتر وبالگ خود را وارد نمایید  : عنوان وبالگ -

 ) قسمت نویسنده مطلب نمایش داده می شود( نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید  : نام خانوادگی –نام  -

 .ندارد …ربطی به آدرس وبالگ و –نام کاربري خود را وارد نمایید  : نام کاربري -

 .رمز عبور خود را دو بار وارد کنید : تکرار رمز عبور –   رمز عبور -

در صورت تایید تیک ) کلیک کنید  اینجا براي مشاهده قوانین میهن بالگ ) : تایید قوانین میهن بالگ -
 .این قسمت را بگذارید

 .اعداد داخل تصویر را بنویسید : عبارت تصویر -

 .روي ثبت نام کلیک کنید

 .آدرس وبالگ و رمز عبور شما نمایش داده می شود که می توانید از این صفحه پرینت بگیرید –نام کاربري  -

 : مدیریت

 : ل می شویدپس از طی کردن مراحل باال ، شما به صفحه مدیریت وبالگ خود منتق
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 : بالگ

 نمایش لیست اسم و مشخصات دیگر وبالگ هاي شما در میهن بالگ : لیست بالگ هاي شما

 .می توانید یک وبالگ دیگر براي خود به ثبت برسانید : ایجاد بالگ جدید

 . می توانید وبالگ هاي ساخته شده را حذف نمایید : حذف وبالگ

 .را به حالت تعلیق دربیاوریدوبالگ خود  : عدم انتشار موقت بالگ
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 : آمار

 مشاهده اطالعات کامل آمار وبالگ : آمار و نمودار بازدیدها

 

 : مطالب

 اساس آرشیو زمانی  مشاهده مطلب خود بر : آرشیو مطالب

 ارسال پست جدید در وبالگ خود : ارسال مطلب

 ) پیشنویس( نوشتن پست با حالت تعلیق  : ارسال چرکنویس

 …جستجو در بین پست هاي ارسال شده بر اساس نام و : جستجو

 : نظرات

 مشاهده نظرات مخصوص به هر مطلب : نظرات به تفکیک مطلب

 مشاهده کل نظرات دریافت شده : نظرات کلی همه مطالب

 : موضوعات وبالگ

 لیست موضوعات ساخته شده شما  : لیست موضوعات

 ) …اخبار وبالگ و –دانلود : مثال ( ایجاد موضوع جدید در وبالگس  : ایجاد موضوع

 مرتب سازي موضوعات وبالگ خود : ترتیب موضوعات
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 : صندوق پیام

تماس با ما براي شما ارسال می  –این پیام هاي از داخل وبالگ (  –لیست پیام هاي دریافت شده  : لیست پیام ها
 .( شود

 نویسندگان و همکاران شما در وبالگ –ارسال پیام براي اعضا  : ارسال پیام

 : لینکدونی –لینکستان 

 . لیست وبسایتهاي که توسط شما لینک شده اند : لیست لینک ها

 . تبادل لینک می باشد –معموال لینک کردن به صورت دو طرفه  –لینک کردن وبسایت  : ارسال لینک

 شمامرتب سازي لینک هاي  : ترتیب لینک

 : نظر سنجی

 .لیست نظر سنجی هایی که شما ایجاد کرده اید : لیست نظرسنجی ها

 ساخت نظر سنجی جدید براي وبالگ : ارسال نظرسنجی

 : صفحات جانبی
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 لیست صفحات جانبی ساخته شده براي وبالگ شما :لیست

 .وبالگ شما می باشداین صفحه جدا از مطالب  –ساخت یک صفحه جداگانه جدید براي وبالگ شما  : ایجاد

 مرتب سازي نمایش صفحات ساخته شده : ترتیب صفحات جانبی

 

 : قالب

 قالب هاي پیشفرض براي ظاهر وبالگ شما : قالب هاي پیشفرض

 قالب هاي ساخته شده توسط کاربران میهن بالگ : قالب هاي کاربران

 قالب صفحات جداگانه : قالب صفحات بازشونده

 هاي ساخته شده توسط شماقالب  : قالب هاي من

 جایگزینی قالب جدید با قالب فعلی : درج قالب جدید
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اگر در این زمینه تخصصی ندارید لطفا به این بخش ( ویرایش کدهاي قالب فعلی شما  : ویرایش قالب فعلی
 ) مراجعه نکنید

 ساخت قالب اختصاصی براي وبالگ شما : قالبساز

 : کاربران

 …نویسندگی و –جهت همکاري شما در وبالگ  –لیست اعضاي سایت  : لیست

 ) نویسندگی( اضافه همکار جدید براي شما  : افزودن کاربر جدید

 ارسال دعوتنامه براي کاربران : کاربران دعوت شده

 : دامین

 لیست دامنه هاي متصل شده به وبالگ شما : لیست

 اتصال دامنه جدید به وبالگ شما : اتصال

 : آدرس خریداري شده – http://www.example.mihanblog.com : آدرس وبالگ: مثال 

http://www.example.com –  وبسایت شما از طریق دو  –پس از تنظیم دامین روي وبالگ خود
 .آدرس قابل دسترسی می باشد

 : تنظیمات

 .ویرایش اطالعاتی که شما در هنگام ثبت نام وارد کرده اید : ویرایش اطالعات کاربري

 ارسال تصویر مدیریت وبالگ : ال تصویر کاربرارس

 تنظیمات وبالگ

آرم ارسال شده در صفحه نخست سایت شما نمایش  –ارسال لوگو یا آرم وبالگ شما  : ارسال لوگوي بالگ
 .داده می شود
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 : نسخه پشتیبان

 دریافت یک نسخه از اطالعات وبالگ خود :تهیه نسخه پشتیبان

 .پشتیبانی که قبال گرفته ایدنصب نسخه  :بازیابی مطالب

نسخه پشتیبان به منظور این است که از تمامی مطالبی در وبالگ خود منتشر کرده اید یک کپی بگیرید که اگر 
 17.بتوانید بدون دردسر مطالب را برگردانید …مطالب وبالگ شما از دست رفت ، هک شد و

  امکانات میهن بالگ

 ویدیو شینما

 18 .دارد خود يها پست در را آپارات تیسا يها ویدیو شینما تیقابل بالگ هنیم

 ثابت مطلب

 .دهند شینما ها پست گرید يباال در را پست کی همواره تا دهد یم نوسان بالگ به را امکان نیا سیسرو نیا

 ندهیآ به مطلب ارسال

 بالگ يرو بر شده نییتع زمان در نظر مورد مطلب تا دیکن میتنظ ندهیآ يبرا را آن ارسال زمان و دیسیبنو را یمطلب
 .ردیگ قرار

 رمزدار مطلب

 مشاهده امکان رمز کلمه نیا دانستن با فقط شما بالگ دکنندگانیبازد و د،یکن نییتع رمز کلمه دلخواه مطلب يبرا
 .داشت خواهند را نظر مورد مطلب

 برچسب ابر

 ) تگ( يدیکل کلمات از استفاده با مطالب مطالب يبند دسته
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 بانیپشت نسخه

 .دیینما یم جادیا دلخواه یزمان بازه هر در را وبالگ مطالب از بانیپشت نسخه هیته امکان سیسرو نیا

 امیپ صندوق

 توسط امیپ ارسال ای و بالگ يبرا دکنندگانیبازد توسط امیپ ارسال امکان با ها بالگ يبرا یاختصاص امیپ صندوق
 گریکدی يبرا مختلف يها بالگ

 یجانب صفحات

 .دیکن جادیا...  ، من درباره مانند يگرید یجانب صفحات دیتوان یم تان وبالگ مطالب کنار در

 جستجو

  وبالگ از دکنندهیبازد افراد يبرا مطالب مطالب هیکل در جستجو امکان

 ینظرسنج

  یکیگراف بصورت جینتا شینما تیقابل با بالگ، يبرا ینظرسنج جادیا امکان

 روزانه نکیل

 دییتا از پس ها نکیل نیا شود یم داده بالگ يبرا نکیل ارسال امکان زین بالگ دکنندگانیبازد به سیسرو نیا در
 .رندیگ یم قرار ها نکیل ستیل در بالگ سندگانینو توسط

 بالگ نیچند تیریمد

 تیسا به نیالگ از پس ها بالگ هیکل به یدسترس و شناسه کی با بالگ نیچند تیریمد امکان

 سندهینو کردن اضافه

 محدود يها یدسترس با بالگ يبرا سندهینو نیچند کردن اضافه امکان
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 نکستانیل

  ها ستیل در بیترت نظر از ها نکیل يبند تیاولو تیقابل با نکستانیل جادیا

    

  آموزش تبالگ نویسی

. استسایت تبیان به عنوان یکی از بزرگترین سایتهاي ایرانی امکان وبالگ نویسی را براي کاربرانش فراهم کرده 
خود تبیان به این شیوه . شیوه وبالگ نویسی در سایت تبیان با همه سرویس دهندگان وبالگ دیگر متفاوت است

  :تبالگ نویسی می گوید

  
  :عضویت

باید در سامانه ي وبالگ نیز ثبت نام . براي تبالگ داشتن عالوه بر اینکه باید عضو تایید نهایی تبیان جون باشید
البته باید کمی صبر داشته باشید تا . فقط کافیست فرم عضویت را پر کنید. راحتی آب خوردن استاین کار به . کنید

 !پس از تایید شدن شما دوست خوب تبالگی من هستید .همکاران خوب ما وبالگ شما را تایید کنند

 .کلیک کنید اینجا کلیک کنید و اگر میخواهید عضو تبالگی ما شوید اینجا اگر هنوز عضو تبیان جون نیستید

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=73023 
 

  :ثبت وبالگ جدید
در این صورت پس از وارد شدن . هم عضو تبالگی باشید و مایل باشید تبالگ دیگري هم داشته باشید شاید   
 .نیدرا بز ثبت وبالگ جدید دکمه ي سامانه ي تبالگ در
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البته قبل این کار باید با نام کاربري خود وارد تبیان شده باشید در غیر این صورت تبیان جون از شما نام کاربري و 
 19.رمز عبور میخواهد که وارد میکنید

 

 .سپس وارد صفحه اي با عنوان ایجاد وبالگ می شوید
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 .یادتان باشد که آدرس باید حتما التین باشید. آدرس مورد نظر و عنوان مورد نظر خود را وارد میکنید

 .با استفاده از لیست قالب هاي تبیان میتوانید قالب مورد نظر خود را نیز انتخاب کنید

 .قوانین تبالگ را مطالعه می فرمایید و در نهایت اگر موافق قوانین بودید تیک موافقت و دکمه ي ایجاد را میزنید
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 *تبالگورود به بخش مدیریت *

  :وبالگ هاي من
 

 
براي ایجاد پست جدید و مدیریت مطالب و دوستان خود باید وارد صفحه . حال اگر وبالگ یا وبالگ هایی ساختید

هاي من را میزنید تا از لیست دکمه ي وبالگ  سامانه ي تبالگ بنابراین در صفحه ي. ي مدیریت وبالگتان شوید
 .وبالگ هاي خود وارد صفحه ي مدیریت هر کدام از وبالگ ها که تمایل داشتید شوید
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شما میتوانید هر کدام از وبالگ . در تصویر میبینید که لیست وبالگ هاي کاربر براي او به نمایش گذاشته شده است
 .قت کنید چون وبالگ شما دیگر قابل بازگشت نیستالبته در زمان حذف د. ها را طبق میل خود حذف کنید

و . میتوانید بررسی کنید ببینید کدام وبالگتان تایید شده است و تعداد یادداشت ها و نظرات وبالگ خود را ببینید
یا میتوانید روي عنوان . را بزنید و وبالگ خود را به روز کنید "ارسال مطلب جدید " همچنین میتوانید سریعا

 .کلیک کنید تا وارد صفحه ي مدیریت وبالگتان شویدوبالگ 

کلیک  "مادران مذهبی"کاربر یعنی مادران مذهبی شویم پس روي عنوان  2ما میخواهیم وارد وبالگ شماره 
 .میکنیم

   
  :صفحه مدیریت تبالگ

ا خواهید منوي سمت راست منوي مدیریت شماست که با آن آشن. صفحه ي مدیریت تبالگ را در تصویر میبینید
 .شد

در منوي سمت راست یک زیر منو میبینید که در آنجا میتوانید وبالگ مورد نظر خود را براي مدیریت کردن و 
 .انتخاب کنید.. ارسال مطلب و 
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به تمام وبالگ هاي   که دسترسی دیگري) در عکس قبلی ببینید(در زیر این زیر منو لینک وبالگ هاي من است
 .شما می باشد

 

  
   :پروفایل 
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شما میتوانید لوگوي وبالگتان را . انتخاب میکند لوگو یک وبالگ نویس حرفه اي همیشه براي وبالگ خود
خودتان طراحی کنید و یا عکس و یا تصویري که نمایانگر موضوع وبالگتان می باشد را به عنوان لوگوي وبالگ 

 .انتخاب کنید

 .خودتان و وبالگتان مایل هستید میتوانید بنویسیدهم هر آنچه در مورد  معرفی وبالگ در قسمت

 .در آخر یادتان نرود دکمه ویرایش تنظیمات را بزنید

   :تنظیمات عمومی  
) تیک بزنید(را انتخاب کنید نمایش باکس جستجو در وبالگ در این قسمت همانطور که در تصویر میبینید اگر

 .کاربران میتوانند مطالب وبالگ شما را جستجو کنندباکس جستجو در وبالگ شما به نمایش در می آید و 

هم به این شکل است که اگر نمایش کامل را انتخاب کنید متن و تصویر لوگوي شما هر  تنظیمات معرفی وبالگ
. دو گزینه ي دیگر نمایش بدون عکس یا نمایش بدون متن هم که واضح می باشد. دو در وبالگ دیده خواهد شد

 .لوگوي شما نمایش داده نمیشود یا متن معرفی وبالگ شما در وبالگ دیده نخواهد شدیعنی یا تصویر 

 .هم طبق سلیقه ي شما انتخاب میشود نمایش تاریخ امروز و تاریخ پست نحوه ي

من خودم همیشه . در وبالگ هرچه تعداد کمتر انتخاب کنید وبالگ شما زودتر باال می آید تعداد پست در مورد
 .حداکثر تعداد پست در صفحه سه پست باشد و بقیه ي پست ها آرشیو میشودترجیح میدهم 

 .مطالب قبلی شما دیده نخواهد شد اگر آرشیو را غیر فعال کنید

عنوان درخواستی شما باید . مینویسید عنوان درخواستی اگر تصمیم گرفتید عنوان وبالگتان را تغییر دهید در قسمت
 .ردمورد تایید مدیر تبالگ قرار گی

در وبالگ هم بهتر هست صفر انتخاب شود چون اگر عددي را به عنوان طول مطلب وارد کنید  طول نمایش پست
 .شاید مقداري و یا کل مطلبتان در صفحه ي اصلی نمایش داده نشود
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هم موضوعاتی که در موردش مایلید مطلب بنویسید را انتخاب کنید تا وبالگ شما در لیست  موضوعات در باکس
 .وبالگ هاي موضوع مورد نظر قرار گیرد

 

 .دکمه ویرایش تنظیمات فراموش نشود  در آخر هم

 :نمایش وبالگ
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 20.را انتخاب کنید تا تغییرات وبالگتان را مشاهده نمایید نمایش وبالگ در هر مرحله از کار میتوانید

 

 :ارسال مطلب جدید
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کلیک کنید تا وارد صفحه ي ایجاد نوشته  ارسال مطلب جدید براي این کار در منوي سمت راست روي لینک  
 .شوید

. عنوان مورد نظر خود را که متناسب با مطلب وبالگتان می باشد وارد کنید - عنوان در این صفحه باید در قسمت
که نوشتید البته من پیشنهاد میکنم ابتدا متن مورد نظر خود را در قسمت متن بنویسید و در آخر با توجه به مطالبی 

 .یک عنوان جذاب و در خور متنتان انتخاب کنید

میتوانید هر مطلبی اعم از اخبار و خاطرات روزانه و آموزش و یا گلچینی از مطالب بزرگان و  - متن در قسمت
 .مطالب سایت ها و کتاب هاي دیگر به همراه عکس و فیلم و صدا قرار دهید

 .کنید هایالیت خود را تغییر داده یا آن را رنگ نوشته ي وانیددر نوار ابزار باالي ویرایشگر متنی میت

کنید و طبق تصویر رنگ مورد نظر را  (select)براي هایالیت کردن متن کافیست متن مورد نظر خود را انتخاب
 .انتخاب کنید

 

 

رنگ مورد نظر خود را در نوار ابزار کلیک کنید تا بتوانید  A براي تغییر رنگ نوشته هم میتوانید روي کلمه ي
 .انتخاب کنید

براي این کار طبق تصویر روي صورتک واقع در نوار . هم در متن خود استفاده کنید شکلک هاي زیبا می توانید از
 .ابزار کلیک کنید

www.takbook.com



١٢٧ 
 

 

 

 .در کنار متن خود در نوار ابزار روي تصویر درخت کلیک کنید اضافه کردن تصویر براي

 

  .وارد کنید  image url د نظر خود را در قسمتآدرس اینترنتی عکس مور

www.takbook.com



١٢٨ 
 

 

عکس شما داراي آدرس اینترنتی باشد و اگر آدرس عکس واقع در   دوستان تبالگی گل توجه کنید حتما باید
 .رایانه تان را در این قسمت قرار دهید و یا کوپی کنید عکس براي مخاطبان شما نمایش داده نمی شود

خود را در سایت هاي ) یا فایل(رایانه تان را در وبالگ قرار دهید باید عکس اگر مایلید عکس موجود در 
 .کنید آپلود- مخصوص آپلود عکس

عکس مورد نظر خود را آپلود  - بروید و پس از عضو شدن  www.persiangig.com براي این کار به سایت
در آخر آدرس واقع در نوار آدرس را کوپی کنید و در . ید تا عکس باز شودسپس روي عکس کلیک کن. کنید

 .قرار دهید  image url قسمت

 .را بزنید  insert در نهایت دکمه

در پایین . پس از اینکه مطلب خود را به همراه عکس کامل کردید و تصمیم گرفتید مطلب را به وبالگ ارسال کنید
اگر هنوز وبالگتان را دسته بندي نکرده . ي مورد نظر را براي وبالگ انتخاب کنیدویرایشگر وبالگ میتوانید دسته 

میتوانید دسته ي جدید را با نوشتن در کادر  )موجود نیست  یا دسته ي مورد نظر در لیست دسته هاي وبالگ(اید
 .دسته ها اضافه کنید
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دیگر تبالگ مانند ارسال مطلب در تاریخ مورد نظر سپس میتوانید روي لینک نمایش جزئیات را بزنید تا از امکانات 

 .و رمزي کردن مطلب و تاییدي کردن نظرات و یا غیر فعال کردن نظرات استفاده کنید

 :مدیریت مطالب موجود   

   

 
کلیک کنید لیست مطالبی که تا به حال توسط شما در  مدیریت مطالب اگر در منوي سمت راست روي لینک

نظرات را . است به نمایش در می آید و شما میتوانید مطالب خود را ویرایش یا حذف کنیدوبالگ ارسال شده 
 .بررسی کنید و خالصه میتوانید روي مطالبتان مدیریت داشته باشید

 :نظرات کاربران  
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ش میتوانید نظراتی که به مطالب شما داده شده است را مدیریت کنید و وضعیت نمای نظرات کاربران در صفحه ي
و نمایش در ) تیک بزنید(میتوانید چند نظر را انتخاب کنید. یا عدم نمایش در وبالگ را براي نظراتتان انتخاب کنید

می . کلیک کنید تا فرمان شما اجرا شود اجرا کن وبالگ یا عدم نمایش را انتخاب کنید و در آخر روي دکمه ي
  .توانید نظر مورد نظر را حذف هم کنید

 :دیدایجاد صفحه ج 

 

فرق صفحه با پست در یک وبالگ در این است که صفحه همیشه در منوي صفحات وبالگ نمایش داده می شود و 
 .به عبارتی کمی خاص تر از پست می باشد و همراه با پست هاي وبالگ در آرشیو نمی رود

 .البته امکان نظر دهی به یک صفحه وجود ندارد

www.takbook.com



١٣١ 
 

مدیران یک صفحه با عنوان برنامه ي آپدیت ایجاد کرده . گروهی استدر وبالگ مادران مذهبی که یک وبالگ 
منوي سمت راست وبالگ در قسمت صفحات نمایش داده می شود و دسترسی به آن بسیار راحت   اند و همیشه در

 .است

 .کلیک کنید مدیریت صفحات براي دسترسی به صفحات ایجاد شده روي

 
   .حذف کرد میتوان ویرایش یا پست صفحات را مانند

 :اضافه کردن آر اس اس جدید 
 .براي معرفی و استفاده از این امکان ابتدا باید تعریف آر اس اس را بدانیم

یک سیستم آگاهی دهنده ي ساده است که بالفاصله بعد از آپدیت وبسایت یا وبالگ و  :تعریف آر اس اس
 !له با خبر میکندرا از این مسا  ارسال مطلب جدید مخاطبان وب سایت یا وبالگ

یقیناً براي خواندن آنها . سایت یا وبالگ عالقه مند هستید و هر روز مطالب آن ها را میخوانید 20براي مثال شما به  
در . باید یکی یکی آنها را چک کنید و ممکن است یکی از آنها از دستتان در برود. سختی زیادي را متحمل میشوید

میشوید و در نهایت از رسیدن به هدف اصلی خودتون که خواندن مطالب آن  صفحات متعدد مرورگر خودتون گم
هر روز باید مدتی را صرف لود شدن قالب گرافیکی سایت ها کنید که ارزشی براي شما . سایتها باشد عاجز میمانید

 .باید تبلیغات سایت ها رو تحمل کنید. ندارند و تکراري شده اند، فقط پهناي باند از دست میدهید

 خوب حاال میخواین همه این دردسر ها براي همیشه تموم بشه؟
RSS به شرطی که خوراك(هر سایت یا وبالگی . اینجا به کمک شما میاد RSS داشته باشد که اکثراً دارند (

باشگاه  داراي یک آدرس براي خوراك مطالبش است براي مثال آدرس خوراك مطالب
 .می باشد (  index.aspx? pid=50113&MenuID=2751  )کاربران
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نیاز نیست هر روز   آر اس اس هاي وبالگتان اضافه کنید و بعد از این قسمت  شما فقط کافیست این لینک را در
و از مطالب جدید با خبر    لب آن را بخوانید فقط تبالگتان را باز کنیدصفحه باشگاه کاربران شوید تا مطا  وارد

 .شوید

 

بنابراین در منوي سمت راست اضافه کردن آر اس اس را بزنید تا وارد صفحه ي مورد نظر شوید بعد خوراك آر 
کردن آر اس  وارد کنید و عنوان هم فراموش نشود و در آخر اضافه url اس اس سایت مورد نظرتان را در قسمت

 .اس جدید را بزنید

شما می توانید با کلیک روي لینک لیست آر اس اس ها در منوي سمت راست صفحه ي مدیریت تبالگتان به لیست 
 .کنید..) ویرایش و حذف و (آر اس اس هاي موجود در وبالگتان دسترسی پیدا کنید و آنها را مدیریت 

 :دسته ها
براي مثال میتوان شعر و   .ست که میتوان مطالب وبالگ را دسته بندي کردیکی از امکانات خوب تبالگ این ا

 .داستان و مقاله را از هم جدا کرد و هر کدام را در دسته اي جداگانه قرار داد
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و در قسمت توضیحات میتوانید توضیح مختصري در مورد ) مثال شعر(عنوان دسته را مینویسید  - در قسمت عنوان
 .که در این دسته قرار است جاي گیرند بنویسیدمحتویات مطالبی 

در زمان ارسال مطلب به راحتی میتوانید دسته ي مورد نظر را براي مطلب از دسته هاي پیشین انتخاب و یا دسته اي 
  .در کادر مربوطه بنویسید  براي اضافه کردن دسته جدید کافیست عنوان مورد نظر را. اضافه کنید

 .ی مطالب بر اساس نویسنده آنها دسته بندي شده استدر وبالگ مادران مذهب

که میتوان هر بار که کاربر مطلبی مینویسد یکی را به عنوان دسته ي مطلب خود انتخاب کند و اگر دسته ي جدیدي 
 .می خواست اضافه کند در کادر دسته هاي آن را مینویسد

 :ایجاد جعبه لینک
اند اعم از لینک دوستان و لینک هاي مفید و لینک هاي مورد عالقه لینک هایی که در وبالگ قرار میدهید میتو

 .شما می توانید براي هر دسته از لینک هاي جعبه لینک جداگانه داشته باشید. باشد

 

 .کلیک کنید ایجاد جعبه لینک براي این کار از منوي سمت راست صفحه ي مدیریت تبالگتان روي

عنوان و  –در قسمت لینک ها . اسب با جعبه لینک را بنویسید مثال لینک دوستانمیتوانید عنوان متن  در قسمت عنوان
اگر همه ي لینک هاي مورد نظر را وارد . و در آخر ذخیره را بزنید. لینک وبالگ یا سابت دوستانتان را وارد کنید 

 .به نمایش در آید  کردید ارسال را بزنید تا جعبه لینک در وبالگتان
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مادران مذهبی فقط یک جعبه لینک داریم به نام مادران مذهبی که لینک وبالگ هاي مادران  مثال در وبالگ
 .مذهبی را وارد کرده اند

 :لیست نویسندگان
لیست   اگر میخواهید وبالگتان چند نویسنده داشته باشند و چند نفر در وبالگ مطلب بگذارند از منوي سمت راست

 .نویسندگان را باز کنید

 

و با انتخاب هر کدام از گزینه هاي ذیل . کاربري تبیانی شخص را وارد کنید   نام کاربري حتما باید شناسهدر کادر 
 .آن میتوانید دسترسی مورد نظر را به نویسنده مورد نظر در وبالگ بدهید

 .در آخر هم ثبت اطالعات را بزنید

ویرایش   نید و یا سطح دسترسی آنها رادر پایین صفحه ي مدیریت نویسندگان میتوانید نویسندگان را حذف ک
 .کنید
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  انتخاب قالب وبالگ

 
خوب دوستان عزیزم بعد از همه ي این آموزش ها و مراحل میرسیم به ظاهر وبالگ که براي جذب مخاطب بسیا 

ین شود البته قالب وبالگ نباید انواع و اقسام کد ها را در قالب وبالگ اضافه کرد تا وبالگ سنگ. بسیار اهمیت دارد
و سرعت باال آمدن وبالگ پایین بیاید چون در این صورت شما بسیاري از خوانندگان وبالگیتان را از دست 

 .میدهید

 .در هر صورت رنگ و ظاهري که متناسب با نوع مطلب وبالگتان می باشد مهم است

انید از لیست قالبی هاي تبیان براي انتخاب قالب مورد نظر در منوي سمت راست انتخاب قالب جدید را بزنید تا بتو
 .یک قالب متناسب با مطالبتان انتخاب کنید

 

میتوانید با استفاده از دکمه ي پیش نمایش قالب را به طور کامل مشاهده کنید و یا با زدن دکمه ي انتخاب قالب 
 .قالب مورد نظر را انتخاب کنید

بنابراین میتوانید انتقال به لیست . در مواقع مختلف از آنها استفاده کنید  البته شاید چند قالب را بپسندید و بخواهید
 .سفارشی را بزنید

 :قالب هاي سفارشی
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 .کلیک کنید تا قالب هاي سفارشیتان را ببینید  قالب هاي سفارشی میتوانید از منوي سمت راست روي

دتان و یا عید نوروز و یا مناسبت هاي مذهبی مثل گاهی شاید یک قالب را میخواهید براي تاریخ معینی مثال روز تول
 . میتوانید دکمه ي انتخاب قالب زمان دار را بزنید. میالد ائمه یا ماه محرم انتخاب کنید

 

تاریخ مورد نظر را انتخاب میکنید و دکمه ي ذخیره را میزنید تا در تاریخ مورد نظر قالب وبالگ شما به قالب مورد 
 .نظر تغییر کند

 .مورد ایجاد قالب جدید باید آموزشی جداگانه داشته باشیمدر 

  :کد هاي اختصاصی کاربر
 .را انتخاب کنید کد هاي اختصاصی کاربر از منوي سمت راست

اسکریپتها "را در کادر .. میتوانید کد هاي جاوا مثل پیغام ورود و خروج و موسیقی وبالگ و ساعت وآمار روزانه و 
در مورد کد هاي جاوا . قرار دهید تا وبالگ زیباتري داشته باشید "کاربر براي درج در وبالگو کدهاي اختصاصی 

 .بعدا صحبت میکنیم
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 .در وبالگتان به نمایش در می آید -اگر نمایش باکس آمار را انتخاب کنید آمار وبالگ 

  .در آخر ویرایش تنظیمات را بزنید

 :دانلود نسخه پشتیبان
و در کمتر سیستم وبالگی اي این   بسیار بسیار ضروري که سامانه ي وبالگ تبیان دارا می باشدیکی از امکانات 

 .است دانلود نسخه ي پشتیبان امکان را دیدم همین

براي یک وبالگ نویس پشتیبان گیري از مطالبش بسیار اهمیت دارد چه بسا کاربران زیادي که از وبالگ خود 
به مطالب را از    و با فیلتر شدن سیستم وبالگشان یا حذف شدن آن امکان دسترسینسخه ي پشتیبان نگرفته بودند 

 .دست دادند

براي این کار مهم که همگی همین حاال با من انجام دهید باید از منوي سمت راست دانلود نسخه پشتیبان را بزنید و 
 .ز چند لحظه آغاز شودروي دکمه ي ایجاد نسخه پشتیبان کلیک کنید تا فرایند پشتیبان گیري پس ا
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  21 .البته باید در پنجره باز شده تایید را بزنید
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  تولید محتوا براي وبالگ: فصل سوم 
تولید محتوا اعم از عکس ، متن و مولتی مدیا براي وبالگ ، اصلی ترین کار وبالگ نویس است ، شاید اصلی ترین 
مساله و سوال براي هر وبالگ نویسی این است که چه بنویسد و در باره چه موضوعی بنویسد ، پاسخ صریح و بدون 

ننویسید ، فقط وقتی وبالگ خود رابه روز کنید که اگر حرفی براي گفتن ندارید ، : تعارف به این سوال این است
حرف خوبی براي نوشتن داشته باشید، در غیر این صورت مطالب شما صوري و ظاهري جلوه کرده وبه دل نمی 

  . نشیند

  تکنیک ھای وبالگ نویسی

. را ارایه دادتجربه هر وبالگ نویس براي وبالگ نویسی متفاوت است با این حال می توان قواعد و تکنیک هایی 
  :در ادامه برخی از این تکنیک ها بیان می شود

زبان وبالگ ، زبان اول شخص مفرد است ، یعنی در وبالگ یک نفر یا شخص است که مطلب می نویسد ، مگر -1
اینکه وبالگ رسمی وسازمانی باشد ، حتی در برخی از وبالگهاي سازمانی نیز ، کارکنان و کارشناسان سازمان در 

  .گ سازمانی با زبان اول شخص مفرد و از دریچه دید خودشان وبالگ می نویسند وبال

در هر پست وبالگی ، حتما چند لینک بدهید ، لینک دادن ، مطالب شما را مستند می کند و رتبه وبالگ شما را -2
 .نیز در موتورهاي جستجو باال می برد
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 پر. دیباش داشته گرید زیچ هر و عکس مطلب، نک،یل نظر از يمحتو پر یوبالگ دیکن یسع: دیباش يپرمحتو -3
 شما وبالگ به نندهیب که هربار د،ینکرد روز به را خود وبالگ یمدت شما اگر که باشد یم لیدل نیا به بودن يمحتو

 .کند جلوه روز به شما وبالگ و کند برخورد دیجد يا نکته به دیآ یم

 دارند یقسمت خود تیسا/وبالگ يباال قسمت در سانینو وبالگ اکثر: گرید سانینو وبالگ با میمستق ارتباط -4 
 ارتباط میمستق صورت به خودتان، توسط آنها با پس. باشد یم آنها با یارتباط وسائل و لیم آدرس به مربوط که

 !)باشه مرسوم کامنت شتریب رانیا در کنم فکر. (دیکن برقرار

 مدام شما شوند، یم فراموش و انباشته inbox در هم سر پشت ها e-mail است، شلوغ ما همه سر: دیباش سمج-5 
 دفاع خودتان از شد دهیپرس یسخت يها سوال شما از اگر. کند دایپ ادامه مکالماتتان تا دیکن يادآوری و دیبزن لیم

 !دینکن

 چون. دیسیبنو آن مورد در و دیکن بزرگ را يگرید سیوبالگنو خود وبالگ در دیکن یسع: دیکن فیتعر-6 
 نیا در« :دیگو یم Jeff Jarvis! سدیبنو شما مورد در که زند یم سرش به د،ینیب یم را شما کار یقت و شما مخاطب

 »است ارزش با نکیل کنند، یم عطا تیشخص شما به ها نکیل است، اعتبار و پول مانند نکیل د،یجد يایدن
 باشند داشته وبالگ که کند قیتشو را مخاطبانتان

 يزیچ باشد تظاهر کارتان اگر. ردیگ یم شتریب کارتان دیباش خوب و فروتن شتریب شما هرچقدر: دیباش فروتن-7 
 .دیشو ینم

 چیه و دیکن من من خود یفروتن با دینکن یسع. دیشو زانیم یخوب به خود یفروتن با دیکن یسع: باشد دار راز -8 
 .نماند دهنتان در يراز و حرف

 .دیباش ریپذ انتقاد و دیبپرس را نندهیب نظر دیکن یسع: دیکن درج پاسخ و پرسش قسمت-9 

حاشیه نویسی کنید، بسیاري از رخدادهایی که شما در آن حضور داشته اید داراي حاشیه هاي جذاب و - 10 
یک کنفرانس خبري یا مطبوعاتی یا یک . خواندنی هستند ، وبالگ بهترین مکان براي انتشار این حاشیه ها است
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علمی یا حرفه اي و سازمانی یا یک رخداد سازمانی می تواند داراي حاشیه هاي جالبی باشد که به درد همایش 
  .دنبال این حاشیه ها بگردید. وبالگ نویسی بخورد

 یباق و پاسخها و پرشس گران،ید و خود یگرافیبا ،یارتباط اطالعات ،یزندگ مکان: دینکن پنهان را اطالعات- 11 
 .بزنند حدس را شما یزندگ محل ای کنند whois را شما که دینگذار. دیده قرار دسترس در را مهم يزهایچ

 را آنها. دیبرو يگرید سینو وبالگ طرف به سد،ینو ینم شما درباره یسینو وبالگ اگر: دینباش خشن و تند - 12 
 لیم کی شیبرا بود، قبول قابل ریغ شما برا او نوشته و نوشت شما مورد در یکس اگر. دینزن طعنه و دینکن چیپ سوال

 یم شما وبالگ مطالعه يبرا سانیوبالگنو گرید بر یمنف ریتاث چون! دینکن حمله او به و دیبگذار یحیتوض کامنت ای
 .گذارد

 یسخت کار ادبانه یب نوشتن سانینو وبالگ يبرا چون. نباشد یکس به نسبت ادبانه یب تانیها نوشته دیکن یسع -13
 چیه. دیسیبنو خود یقبل متن مخالف یمتن عایسر دیکرد را کار نیا حال به تا هم اگر. است آسان بلعکس بلکه ستین

 .دینکن یعموم يها کامنت در حداقل ای دینکن ییخودستا و دیسیننو ادیز خودتان مورد در گاه

 نوشتن يبرا یجالب يها دهیا گرانید مطالب و مقاالت خواندن نیح در معموال:دیکن ادداشتی را خود يها دهیا -14
 ي دهیا آن دیکن یسع اما. دیباش نداشته را مطلب نوشتن ي حوصله زمان همان در است ممکن یول رسد یم شما نظر به

 ای txt لیفا کی دیتوان یم. دیکن ادداشتشی دینکن فراموش را آن که نیا يبرا و نداده دست از نوشتن يبرا را جالب
word دیریبگ نظر در ها دهیا نیا نیعناو ثبت يبرا را. 

 ي هیبق ستین الزم که دیکن دقت.  دیکن مرور را تانیها دهیا دیتوان یم روز انیپا در: دیکن مرور را تانیها ادداشتی -15
 يها دهیا مرور حال در. دیایب کارتان به گرید یمطلب نوشتن يبرا گرید یزمان است ممکن چون دیکن پاك را ها عنوان
 مرور را ستتانیل یوقت نیچن هم. دیکن ادداشتی آن مقابل در رسد یم نظرتان به که يدیکل نکات تانی شده نوشته

 .دیکن اضافه ستیل به زین را ها آن. برسد ذهنتان به زین نوشتن يبرا يدیجد يها دهیا است ممکن دیکن یم

 به. هفته کی ای قهیدق 20-15 دیکش خواهد طول قدر چه پله نیا ستین معلوم چیه:دیده پرورش را تانیها دهیا -16
 مطالب ای. دیسیبنو موردش در و دیبکن را کار نیا بود آماده مطلب دادن پرورش يبرا فکرتان که یزمان هر حال هر

 . دیکن اضافه مطلب به رسد یم نظرتان به که را يدیجد
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 به شروع افتهی پرورش کامال و یکاف حد به مطلبتان دیشد مطمئن که یوقت:وبالگ در مطلب کردن پست -17
 است ممکن اوقات یگاه. دیسیبنو کامل و خوب مطلب کی تانی گذشته يها ادداشتی از استفاده با و دیکن نوشتن

 ییجا را مطلبتان. است افتهین پرورش خوب هنوز که دیبرس جهینت نیا به مطلب کی نوشتن و نوشتن به شروع از پس
 بار کی را مطلبتان شدن کامل از پس. شود آماده و کامل تا دیده انجام شیبرا را 3 و 2 مراحل مجددا و کرده رهیذخ

 22.نماند آن در ییامال ای ینگارش اشکال تا دیبخوان

  تكنیك نوشتن براي وب  ٥٥

تکنیک  55در ادامه . بخش عمده تکنیک هاي نوشتن براي وب با تکنیک هاي نوشتن براي وبالگ مشترك است
  .اساسی براي نوشتن در محیط وب ارایه می شود

کلمه بیشتر  100اجازه ندهید پاراگراف هاي شما از . سعی کنید مطالب خود را به پاراگرافهاي کوتاه تقسیم کنید -1
ست بهتر ا. شود به آسانی به آن لینک داد؛ خودتان دوباره ارائه کنید سعی نکنید تعریف یا مفهومی را که می. شوند

  .نکنید النیکه به آنها لینک بدهید و متن خودتان را طو

میان تیترها را کوتاه انتخاب کنید و سعی کنید در . کلمه بیشتر است؛ به میان تیتر نیاز دارد 300اگر متن شما از  -2
  .نها به مخاطب بگوئید که پاراگراف زیر میان تیتر مربوط به چیستآ

می تواند به مخاطب در یافتن موضوعات اصلی ) Bold(آنها درشت تر است  استفاد از واژه هائی که فونت -3
ولی فراموش نکنید که از این کار باید با احتیاط و در حد کم استفاده کنید تا مخاطب با . موجود در متن کمک کند

  .باشیداحتیاط هنگامی در این زمینه ضروري تر است که میان تیتر هم داشته . شلوغی در متن مواجه نشود

  .برید باید کامال معطوف به پیام باشند جمالتی که به کار می. سعی کنید کوتاه بنویسید  -4

معلوم نویسی کار نویسنده را سخت تر . معلوم نویسی هم بر مجهول نویسی ارجح است. از زیاده نویسی بپرهیزید -5
  .می کند و کار مخاطب را راحت تر

محاوره اي ننویسید ولی مثل حرف زدن که همیشه منظور آدم را زودتر از نوشتن : حرف زدن به جاي نوشتن  -6
  ، بنویسیدبیان می کند
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 5سقف کار (باشند  هائی که می دهید کوتاه و در حد چند کلمه براي لینک هاي دادن باید توجه کنید که لینک -7
  ). کلمه است

دلیل لینک ندهید هر لینکی باید یکی از توقعات مخاطب  بی. گراف را لینک بدهیدخطاست که مثال یک پارا این -8
  .را برآورده سازد

منظور از گویا بودن در نظر گرفتن سطح درك مخاطبان است که در محیط وب مبناي . سعی کنید گویا بنویسید - 9
محتواي هر مطلب (وثر نویسی است کنیم منظور م وقتی از کوتاه نویسی صحبت می. آن سطح سواد یک دیپلمه است

نچه که می نویسند با چشم قابل اسکن آاي که هر  هبه گون) در محیط وب باید پنجاه در صد محتواي چاپی آن باشد
حدود هشتاد درصد کاربران مطالب موجود در محیط وب را با چشم اسکن می کنند و در خواندن مطالب . باشد

  .سرعت کمتري دارند) ا مطالب چاپیدر مقایسه ب(درصد  25وب؛ تقریبا 

از هر . اید بسنده نکنید گیري کنید و تنها به کپی کردن مطلبی که تایپ کرده از همه امکانات وب براي  بهره  -10
بهتر . بهره بگیرید) که رسانه هاي چاپی فاقد آن هستند(آنچه که به عنوان امکانات آنالین و سایبر در اختیار دارید 

قابل تقسیم باشد و در ضمن هر بخش مجزا نیز بطور  ده به بخش هاي مجزاناست مطلب در یک حالت ترد وشکن
مستقل جوابگوي خودش باشد و سپس این مطالب مجزا از طریق لینک هاي مناسب با هم یک پیکره واحد را 

  23.بسازند

  .خوانندگان خود را شناسایی کنید -11

وشتن در وب باید براي خوانندگان هنگام ن. هایی می توانند تاثیر گذار باشند که خوانندگان خود را بشناسند نوشته
بنویسید نه براي خود، توجه داشته باشید که خوانندگان شما افراد خاصی با ویژگی هاي فکري و اخالقی خاص خود 

بیشتر نوشته هاي تاثیرگذار به طرز زیرکانه اي بر روي نیازهاي گروه خاصی از خوانندگان شناخته شده ، . هستند
مدیران شرکت ها و سازمان . نید که خوانندگان سایت شما را چه کسانی تشکیل می دهندبررسی ک. تمرکز می کنند

  ...ها، دانشجویان، کارشناسان و

خوانندگان خود فکر کنید و نظر هاي آنها را نسبت به محتواي سایت از روش هاي مختلف جویا شوید و مورد  مانند
  .اصلی تقسیم بندي کنید و براي هر یک برنامه ریزي کنید گروه 5تا  3خوانندگان خود را به . بررسی قرار دهید
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  .شیوه و روش مشخصی براي انتشار خود گزینش کنید  -12

فرآیندي است براي  رساندن محتواي خوب به افراد مرتبط در زمان مناسب و با هزینه با ارزش و درست که  انتشار
سال ها پیش هنگامی که به سایت شرکت هاي . واستحاصل تالش و مطالعه و توجه زیاد براي تهیه و تامین محت

می کردید اما به مرور این روش طراحی  وردهواپیمایی مراجعه می کردید با عکس هاي بزرگی از هواپیماها برخ
تغییر کرد و آنها براي تشویق کاربران امکانات جستجوي دقیق در پرواز ها، خرید بلیط و همچنین برخی پیشنهادهاي 

  .همراه محتوایی جذاب و گیرا با هدف ترغیب و تحریک کاربر به فعالیت در سایت ارائه کردندخاص را به 

  .محتوا را ساده و کوتاه انتخاب کنید -13

تامین محتواي سایت همیشه یک نکته را به خاطر داشته باشید خوانندگانی که به صورت اجمالی سایت را مطالعه  در
  .ند نکته براي رعایت در طول نوشته هاي سایت ذکر می شوددر ادامه چ. می کنند صبور نیستند

  .یا کمتر از هشت کلمه باشند 8: عنوان ها  -الف

  .کلمه را شامل شوند 20الی  15: جمله ها - ب

  .کلمه شکل بگیرند 70تا  40با : پاراگراف ها -ج

  .کلمه باشد 500در حدود : کل متن - د

منظور از آن . نوشتن موثر به معناي خود نمایی نیست. شخصی نپردازیدنوشته هاي خود به مسائل غیر واقعی و  در
  .ساده بنویسید و هدف خاصی را دنبال کنید. قدرت برقراري ارتباط و ایجاد واکنش در خواننده است

  .متن هایی را بنویسید که مرتبا به روز می شوند و کنش گرا هستند  -14

نوشته هاي خود را از دیدگاه و منظر . است "شما"بیات نگارشی سایت ها از کلمه هاي بسیار قوي و موثر در اد یکی
خوانندگان براي یافتن اطالعات و یا انجام کاري به دنبال سایت ها می گردند و این محتواي . خوانندگان بنویسید

بنابراین . بیابندنیازشان را می توانند در سایت شما  موردسایت شماست که می تواند به آنها آگاهی دهد که خدمات 
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هر جمله اي . براي جذب مداوم و حضور همیشگی مخاطبان در سایت نوشته هاي باید به روز شده و کنش گرا باشند
  .باید آنها را براي خرید، ثبت نام و یافتن راه حل مورد نظر هدایت نماید

  .به برقراري لینک  در محتوا توجه داشته باشید -15

این موضوع درباره نحوه مدیریت محتوا در وب . اساسی وب ایجاد ارتباطات گسترده در محیط مجازي است مفهوم
محتوا در وب باید بر اساس طبقه بندي هاي مشخص و برقراري لینک به مفاهیم کلمه هاي . بسیار حیاتی است

با . ستی براي خوانندگان تبدیل کردهرگز نباید سایت یا صفحه اي از سایت را به بن ب. موجود در وب همراه باشد
ایجاد لینک هاي توضیحی و تشریحی می توانید مسیر حرکت خوانندگان را در سایت بر اساس اطالعات مورد نیاز 

  .در معرض دید قرار دهید... آنها مدیریت کنید و در این بین اطالعات مورد نظر خود را به صورت متن، تصویر و

. محتواي شما باید کامالً با ساختار و زمینه سایت مطابقت داشته باشد. مه ریزي دقیقی استنوشتن در وب نیازمند برنا
براي کاربردي تر شدن . وقتی خواننده اي متن شما را پیدا می کند باید قادر باشد تا خیلی سریع آن را مرور کند

از جنبه بیرونی و هم از جنبه خدمت به اهداف سایت باید هم  جهتمحتواي سایت و تاثیر هر چه بیشتر آن در 
  . درونی براي ارتباط بین محتوا و موتورهاي جستجو تالش کرد

  .براي شناسایی شدن در موتورهاي جستجو بنویسید -16

به این معنی که در محتواي خود . گونه اي بنویسید که قابلیت جستجوي سایت در موتورهاي جستجو افزایش یابد به
اده کنید که خوانندگان هدف شما براي یافتن سایت هایی نظیر سایت شما در موتورهاي بیشتر از کلمه هایی استف

  .جستجو استفاده می کنند

با توجه به جایگاه . از آغاز نوشتن الزم است در مورد کلمه هاي کلیدي مورد استفاده در وب سایت فکر کنید پیش
وبی براي رقابت با آنها براي کمک به شما در این کار باالي سایت هاي انگلیسی زبان و نیاز به رسیدن به سطح مطل

  .می کنم رفیرا  مع Overtureو  Wordtrackerدو سایت انگلیسی زبان 

  استفاده از عنوان ها یا تیتر هاي مناسب  -17
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در زیرا همانطور که پیش تر اشاره کردیم مردم .یا عنوان مهمترین بخش از مقاله اي است که شما خواهید نوشت تیتر
ابتداي ورود به صفحه سایت آن را نمی خوانند بلکه به مرور آن می پردازند بنابراین آنچه در ابتدا توجه آنها را 

اهمیت تیتر ها به علت قرار گرفتن در تگهاي متادیتا . جلب می کند وجود یک تیتر جذاب و ترغیب کننده است
بلیت یافته شدن دارند بنابراین باید از کلمه هاي است که به هنگام جستجوي کاربران در موتورهاي جستجو قا

همچنین براي آگاهی کاربران از محتوي جدید می توانید تیتر مطالب جدید . کلیدي مناسبی در تیتر ها استفاده کرد
  .را در صفحات اصلی سایت خود بگنجانید و از این طریق کاربران را به سوي متن اصلی هدایت کنید

  :که تیترها را می نویسید به نکته هاي زیر توجه کنید زمانی

  . یا تعداد کمتري کلمه تشکیل شوند 8ها از  تیتر

  . حاصل کنید که مهمترین و موثرترین کلمه هاي کلیدي را پیدا کرده اید اطمینان

  . حد ممکن از صفت ها و حروف ربطی و اضافه استفاده نکنید تا

  .ی برخالف محتوا براي گول زدن خواننده به کارنبریدو دقیق باشید ، تیتر های شفاف

  .خالصه ها، جمله ها و پاراگراف هاي قوي اي بنویسید   - 18 

مقاله شامل اطالعات کلی براي پاسخگویی به پرسش هاي چه کسی؟چه چیز؟چه وقت؟و چگونه؟ است که  خالصه
  .کلمه تهیه می شود 50در حدود 

فراموش نکنید که اگر . کلمه نوشته شوند 70تا  40باشند و پاراگراف ها باید بین  کلمه 20تا  15ها باید بین  جمله
  .جمله اول از پاراگراف اول متن جذاب نباشد کاربران سایت را ترك خواهند کرد

  .از متا دیتا ها استفاده کنید-19

به علت خاصیت هاي خود وب . در واقع اطالعاتی است براي آگاهی یا تسهیل دسترسی به اطالعات دیگر متادیتا
  .امکان مناسبی توجه زیادي به متادیتاها در متن هاي خود داشته باشید
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بندي کردن متن ها یک گونه متادیتا محسوب می شود روي این موضوع که از چه روشی براي طبقه بندي  طبقه
مراقبت از  اینکه مطالب شما به درستی در طبقه بندي ها قرار گیرند . سایت خود استفاده کنید متمرکز شوید يمحتوا

  .از مسئولیت هاي اصلی شما محسوب می شود

اگر قرار است که در یک صفحه از سایت تنها یک متادیتا . و خالصه مطالب نیز از متادیتاها به شمار می روند تیترها
هر صفحه سایت باید یک عنوان خاص داشته باشد که دقیقا محتواي . شد آن هم متادیتا تیتر استوجود داشته با

  .موجود در آن صفحه را تشریح کند

  ویرایش، ویرایش، ویرایش  -20

  .محتواي سایت براي افزایش دقت در امال و انشا متن سایت بسیار مهم است ویرایش

  .ختصاص می دهید براي ویرایش متن ها صرف کنیددرصد زمانی را که براي نوشتن ا 50تا  30

  .بار مورد بررسی و بازنگري قرار دهید 3متن خود را 

آیا متن . سوال هاي زیر را از خود بپرسید. ویرایش اولیه را به بررسی سبک و آهنگ نوشته شدن متن اختصاص دهید
ه گفته شده است وجود دارد؟آیا راه ساده واضح و شفاف است؟ ایا ضروري است؟آیا راه کوتاه تري براي بیان آنچ

  تري براي بیان موضوع وجود دارد؟

  24 .ویرایش نهایی را به بررسی نکات گرامري و امالیی اختصاص دهید

  :سرعت  -21

توان خبر  نگاري سربی را ندارد و آنقدر سرعتش باال است که هر آن می دیجیتال، سختی کار روزنامه نگاري روزنامه
  . شود آید، قدرش دانسته نمی چون اطالعات راحت به دست می.درا تکمیل کر

کاردر این است که مجموعه اطالعات را که به آسانی به دست آمده را تبدیل کنید به یک ترکیب مناسب  سختی
 اید، با آلیاژ خودتان، به دست آورده... هاي اطالعاتی را که به سادگی از طریق اینترنت یا یعنی نمونه. اطالعات

  .دوباره تولید کنید
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تواند انجام دهد براي خبرنگار، گردآوري اطالعات، بعد پردازش اطالعات و سابقه  که اینترنت می ارياولین ک
شما از این . وگو است کارکرد دیگرش، ابزار گفت. بعد از این اینترنت ابزار اشاعه اطالعات است. اطالعات است

  25 .دیگرش آموزشی و عکس است رکردهايکا. و اطالعات و خبر بگیرید توانید در کسري از ثانیه، نظر طریق می

وب تفاوتهایی با خواننده رسانه چاپی دارد که به دالیل مختلف از جمله کمبود وقت ،الزام دانستن اخبار در  خواننده
گی رسانه هاي تر به اینترنت تا رسانه هاي چاپی و یا حتی بی حوصل ترین زمان ممکن ،امکان دسترسی آسان کوتاه

قرار است براي وب سایتی مطلب بنویسید ، پس حتما باید اصولش را بدانید  احاال که شم. آنالین را انتخاب می کند
  .تا بتوانید نویسنده خوبی در دنیاي آنالین باشید

  : بحث يحوزه ها نوشتن در وبالگها ، ویکی ها و  -22

است و دیگري ویکی  Bloggingاز آن جمله وبالگ یا .داردطور کلی چند کانال براي نوشتن در وب وجود  به
و به هر  يکه یک دایرة المعارف عمومی به چند زبان است که هرکس می تواند راجع به هر چیز Wikisپدیا یا 

 Discussionاز آن   بعد.  دهدمدخل باز کند و مطلب خود را در آن قرار  کیخواهد در آن  یکه م یزبان

Boards حیصح دیاما آنچه مهم است نحوه نوشتن شمل در وب است که با.هستند نترنتیبحث در ا يحوزه ها ای 
  26 .باشد

  :گویا بودن  -23

منظور از گویا بودن در نظر گرفتن سطح درك مخاطبان است که در محیط وب مبناي آن سطح سواد یک دیپلمه 
است و دیگر اینکه باید همه اصول روزنامه نگاري را رعایت کرد و به خصوص کوتاه نویسی مورد نظر هرم وارونه 

  رشان موثر نویسی است آنالین ژورنالیست ها هر وقت از کوتاه نویسی حرف می زنند؛ منظو.را

  :روائی  -  24

یا ضرورت در نظر گرفتن جنبه روائی مطالب در ) Narrative Flow(اما ضرورت لود مطالب در حالت روائی 
  27محیط وب؛ یعنی استفاده از هر آنچه که به عنوان امکانات آنالین و سایبر در اختیار داریم 

  :  نگاري آنالین   روزنامه هاي مهارت -  25
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نویسد، ویراستاري می کند، مطالب  کند، می آنالین ژورنالیست در  یک سایت خبري کسی است که تحقیق می یک
دهد تا در اینترنت منتشر  کند و به مطالب لینک می کند، با استفاده از منابع مکمل ایجاد ماخذ می را با عکس غنی می

  .شود

فنی یا مهارت خاصی   هایی که بدون هیچگونه نیاز به پشتوانه وب سایت(ها  این وجود با ازدیاد روز افزون وبالگ با
رسد اکنون تنها تعداد  نگاري، به نظر می و جمعیت بزرگ دانشجویان جوان روزنامه) شوند به آسانی به روز می

اگر شما یک بالگر هستید ممکن . الزم باشند هاي هارتمعدودي از افراد مستعد در پی تقویت و باال بردن سطح م
است احساس کنید که این یک اغراق خودبینانه است؛ اما اگر  بالگر نیستید احتماال با بعضی از پیشنهاداتی که در 

  .این مقاله خواهم کرد، موافقید

ها،  دسترسی ناگهانی به ابزار و امکانات نشر مستقیم در شبکه نتوانسته به طور خودکار  مثل بقیه فناوري درست
هرچند که نشانه هاي زیادي داللت بر تغییر تدریجی اما . خبر نویسان فوق العاده ایجاد کند لشکري از گزارشگران و

  . مثبت شرایط دارد

که نویسندگان ، گزارشگران و منتقدان بزرگ و با استعداد، تنها از سهولت ایجاد شده توسط  ابزار نشر  درحالی
ا خود را در میان  ابزارها و تجهیزات کامال جدید و ها بهره جسته اند ، اکثر تازه کاره شخصی جدید مثل بالگ

  .متفاوت از آنچه قبال استفاده میکردند ، یافته اند

در مرحله ابتدایی . این است که کشف، کاوش و آشنایی با یک فناوري جدید براي هر کسی زمان بر است  واقعیت
اوش، آزمایش، تجربه و درك ماهیت آن استفاده از ابزارهاي جدید نشر، خیلی از افراد وقت بیشتري صرف ک

  . هاي شخصی به نشر حرفه اي کردند تا پرسش در مورد قالب، سبک و رویکرد نوشتاري الزم براي تبدیل یادداشت

که هر رایانه متصل به اینترنت تبدیل به یک نشریه فعال شده است، آیا ما باید شروع به نوشتن کنیم یا بهتر  اکنون
هایی از گذشته با بهره گیري از این ابزارهاي جدید  ه بیاندازیم و بهترین راه براي آموختن درساست نگاهی به گذشت

بیابیم؟ پس چطور به استقبال مرحله بعدي عصر فناوري نشر  د؛افوق العاده را که  اکنون در دسترس ما قرار دار
  آنالین برویم؟
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ر رسانه اي با واقعیات روزنامه نگاري آنالین که با کردن رویکردهاي کلیدي روزنامه نگاري، تحقیق و نش ترکیب
تواند به افزایش ارزش و اعتبار اطالعات ارائه شده توسط نویسندگان  سرعت دنیاي اینترنت را فرا گرفته است، می
زمان ممکن  به رهبران عقیدتی تبدیل شوند ،  هترینخواهند در کوتا مشهور اما مستقل و وبالگ نویسانی که می

  .ندکمک ک

براي تبدیل شدن به سردبیر یک سایت خبري آنالین ، براي تبدیل شدن به یک گزارشگر یا نویسنده اي که  پس
اي تثبیت کند، در حالی که احترام و توجه رسانه هاي سنتی را به  تواند جایگاه خود را به عنوان یک وزنه حرفه می

گیرد، چه باید   هاي تبلیغاتی و روابط عمومی قرار می کند و به طور فزاینده اي مورد احترام شرکت خود جلب می
  کرد؟

  : ثبات – 26

دهید، در مورد پوشش به موقع ، تحلیل جزء به جزء، قالب و سبک؛ ثبات  باره هرچه می نویسید یا گزارش می در
شناخته شده و  هاي هاي خوبی هستند اما باید به عرصه آزمایش و خالقیت؛ ویژگی. مدام تغییر نکنید.داشته باشید 

شخصیت، هویت، بصیرت و پیام ماموریت خود را به  وددر بیشتر نوشته هاي خ. فضاهاي مرتبط با آنها محدود شوند 
  .شیوه اي ثابت و داراي ارتباط منطقی به نمایش بگذارید

  : تحقیق – 27

با چک کردن وب سایت کنید؟ هیچگاه خبري را تنها  خواهید بنویسید، تحقیق می در مورد موضوعی که می آیا
مقاالتی را که دیگران در مورد مطلب مشابه نوشته . ها تنظیم نکنید رسمی مربوطه یا با دوباره نویسی اخبار خبرگزاري
  .نظرها سر بزنید هارها و اظ اند، چک کنید و به وبالگها براي خواندن نقل قول

 ,Technorati, Feedster, Pubsub, Blogpulseالعاده موجود در سایتهاي  از ابزارهاي فوق توانید می

Bloglines گویند و چه کسانی قبل از شما در مورد مطلب مورد  استفاده کنید تا از اینکه دیگران درباره هم چه می
  .نظرتان نوشته اند ، مطلع شوید

  : تعریف – 28
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د و روشن سازید و به تمایل دهید؛ تعریف کنی اصطالحات مربوط به  مفاهیم جدیدي را که ارائه می تمامی
با استفاده از  امکان . تان براي یادگیري و درك آنچه شما مدتها پیش آموخته بودید، احترام بگذارید مخاطب

Google "define"  توضیحات کاملی در باره اصطالحات  کهتوانید مفاهیم جدیدتان را به یک منبع آنالین  می
  .فنی و لغات جدید دارد، لینک دهید

  : بندي عنوان -  29

. تواند براي خود ایجاد کند  عنوان بندي یکی از ارزشمندترین امتیازاتی است که یک سردبیر آنالین می مسئله
همانطور که بسیاري از کاربران اینترنت هنگام کاوش و جستجو در مورد مطلب مورد نظرشان با استفاده از 

ها و الگوهاي موتورهاي جستجو باشد  هایی که مناسب با طبقه بندي اند، ایجاد عنوان موتورهاي اصلی جستجو دریافته
پس چطور باید مطلوبترین عنوان را انتخاب کرد؟ من سه قانون ساده پیشنهاد . یک نیاز غیر قابل اجتناب است

  :کنم می

  . بودن، مربوط به موضوع بودن، کاربر مدار بودن کوتاه

  : بندي طبقه -  30

کند ، استفاده از تگ گذاري و  به عنوان یک کتابخانه مجازي گسترده و بی پایان عمل میکه اینترنت  آنجائی از
اي  طبقه بندي هرگونه مطلب منتشر شده بر روي شبکه جهانی از ارزش بسیار زیادي برخوردار است و معموال مرحله

  .شود است که ارزش آن کم شمرده می

تم نشر آنالین یا بالگتان، کلمات کلیدي را در هر مقاله مشخص دست یابی به حداقل سطح طبقه بندي در سیس براي
  .  سازید و اجازه دهید کاربران هم مطلب شما را تگ کنند و بر حسب عالقه مندي هایشان آن را طبقه بندي کنند

  :دهی  ارجاع -  31

افزایش دهید باید بدانید  خواهید اعتبار خود را در دنیاي نشر آنالین اگر می. دهی، ارجاع دهی، ارجاع دهی ارجاع
ارزش ایجاد و نمایش . هاي مناسب و متعدد درست به اندازه اهمیت نوشتن خود مقاله است اهمیت ارائه ارجاع
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افزایند به اندازه  کنند و به آن نکاتی می مستند می آنراکنند،  هاي دیگر نویسندگان که از مطلب شما حمایت می لینک
  . جایگاه مطرحی در نشر آنالین برخوردار نباشیدطالست، به ویژه اگر شما از 

  : تکمیلی محتواي -  32

هاي  احتمال وجود دارد که خوانندگانی که به دنبال تحقیق در مورد موضوعی خاص هستند و یا به دنبال پاسخ این
ها،  با جفت کردن مقاله تان با منابع محتوایی مثل کتاب. گردند مطلب شما را بخوانند مشخصی براي سئواالتشان می

اي که به مخاطبانتان عرضه میکنید را به میزان قابل  بهگزارش ها و تبلیغات مرتبط، میتوانید ارزش و کیفیت تجر
  .توجهی باال ببرید

  تان مشخص باشد مقاله ساختار -33

حتما  خالصه کوتاهی از . کنید، شرح دهید، براي حمایت از مطلبتان جزئیات بیاورید و نتیجه گیري کنید معرفی
کنند و موتورهاي جستجو  اس را جستجو می.اس.در شرایطی که مردم بیش از پیش فیدهاي آر. شرح مقاله بدهید

باید در کمترین زمان ممکن صفحه هاي نتایج را نمایش دهند ، مشخص کردن لحن، موضوع و نکات کلیدي اي 
  .که در مقاله تان می آورید ، پیش از شروع خود مقاله امري حیاتی به نظر میرسد

  واضح و خوانا داشته باشید اي صفحه-  34

فحه شما واضحتر و خواناتر باشد، صفحه بندي حرفه اي تري داشته باشد و میزان آگهی ها و بقیه چه لی اوت ص هر
  .عواملی که باعث ایجاد حواس پرتی مخاطبان کمتر باشد، بهتر است

  جزئیات توجه کنید به -35

نه توجه به جزئیات از دام. ها  ها از آماتورهاست، حتی در دنیاي رنگین وبالگ اي  به جزئیات وجه تمایز حرفه توجه
هاي دیکته اي و یا حتی نوع تنظیم  بهینه سازي آرایش و گردش در صفحات گرفته تا خوانایی مطالب و تعداد غلط

  . گیرد در بر می د،خبر که تصویر شتاب در نوشتن اخبار را به خواننده نده

  : بازبینی محتوایی -  36
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بازبینی . فاده قرار گرفته، بررسی مطلب پس از چاپ آن استاز قواعد موثري که توسط بعضی ها مورد است یکی
محتوایی که روي صفحه نمایش قرار گرفته ، ایده چندان جالبی نیست، علی الخصوص اگر مطلب نوشته خودتان 

شود  کنند و این امر باعث می چک نمی شراز سوي دیگر خیلی از نویسنده هاي آنالین مطالبشان را پس از ن. باشد
بنابراین . ات قابل پیشگیري و غیر قابل پیش بینی که مثال در صفحه آرایی به وجود می آید را متوجه نشونداشتباه

  . قبل از نشر آنالین مطلبتان حتما آن را  دوباره چک کنید

  : نوشتاري کیفیت -  37

ود و حتی المقدور هر زبانی که می نویسید، مطلبتان باید به نحوي شایسته نوشته شود، دیکته کلماتش چک ش به
اگر خوانندگان شما حین خواندن مطلبتان متوجه چندین اشتباه دستوري یا . توسط شخص دیگري باز خوانی شود

 اما. اطالع رسانی با کیفیت و به موقع از اهمیت بیشتري برخوردار است گرچه.شوند نحوي شوند به سرعت دلسرد می
ت  کیفیت نوشته ها وجه تمایز کسانی باشد که در خیل وسیع با افزایش تعداد منابع خبري مستقل؛ ممکن اس

  .گزارشگران، توجه و احترام بیشتري کسب خواهند کرد

  دیکته لغات کنترل -  38

همه نویسندگان چه آنهایی که به زبان مادري و چه آنهایی که به زبان دیگري می نویسند، کنترل دیکته لغات  براي
گر دیکته؛ فرق بین بسیاري از کلمات را تشخیص  از آنجایی که ابزارهاي تصحیح .براي هر مقاله اي یک باید است

اقدام بسیار مثبت است چون  این.ضروري است شهدهند ، کنترل مقاالت توسط شخص دیگر پیش از نشر همی نمی
البته ایجاد مقبولیت . معموال مغز نویسنده توانایی بازبینی نوشته هاي خود را به طور کامال بی غرضانه و منتقدانه ندارد

  .طلبد به عنوان یک سردبیر تالشی فراتر ازاجراي این چند نکته مختصر را می

دایی براي کسانی باشد که تجربه کمتري در زمینه نوشتن براي تواند رهنمودهایی ابت به نکات ذکر شده می پایبندي
  28.  هاي شخصی سردبیري و گزارشگري آنالین خود را تقویت کنند کند تا مهارت عموم دارند و به آنها کمک می

  . مخاطبتان بنویسید نه براي موسسه اي که براي آن کار می کنید براي،  مخاطبتان را بشناسید -  39
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ا مشخص و محتواي وب را بر اساس نیازهایش متناسب کنید و  به او اطالعات مفید بدهید زیرا بیشتر خود ر مخاطب
  . مردم از وب سایت ها براي یافتن اطالعات مورد نیاز استفاده می کنند ، مگر آن که سایت شما براي سرگرمی باشد

نت ندارند ، بنا بر این محتواي وب همچنین فرصت و حوصله زیادي براي جستجوي اطالعات در اینتر کاربران
  . نیازمند فراهم کردن پاسخ هاي مفید و سریع است

نکنند ، وب سایت را ترك خواهند کرد ، پس کاربر در فضاي  دایکاربران آنچه را که می خواهند فوري پ اگر -  40
  .وب باید با یک کلیک جواب بگیرد

   : بنویسید براي اسکن شدن  - 41 

اساس گزارش  بر. ین به جاي خواندن لغت به لغت متن ، آن را مرور یا به عبارتی اسکن می کنندآنال خوانندگان
درصد لغت به لغت می  16درصد کاربران همیشه مطالب وب را اسکن می کنند و فقط  79مطالعاتی موسسه نیلسون  

ه پاراگراف از روي مطلب عبور می وب به جاي آن که کلمه به کلمه بخوانند ، معموال پاراگراف ب کاربران. خوانند
 هر. وب باید با یک نگاه خوانده و اسکن شود ، نه آن که مخاطب مجبور باشد مطلب را تا آخر بخواند مطلب. کنند

یعنی یکی ممکن . کند ، تکنیک خوبی است) Scanable(تکنیکی که بتواند خبر را براي مخاطب قابل اسکن 
  . بر را اسکن کند و بگوید این خبر بلند نیستاست با ده تا میان تیتر خوب یک خ

شکستن متون به وسیله تیترها و عالمت ها و برجسته کردن کلمات مهم می توان اسکن کردن مطالب را براي  با -42
  .  کاربران آسان تر کرد

  به درستی لینک دهید   -43

، مزیت دنیاي وب است ؛ با استفاده از لینک هاي موثر می توان یک داستان را با فراهم آوردن ) Link(دادن  لینک
دادن همچنین سبب تقویت مفاهیم می شود و می توان اطالعات طوالنی را به  لینک. اطالعات پس زمینه تکمیل کرد

  . صفحات متعددي که همه درباره یک موضوع است ، تقسیم کرد

اي وب سایت خوب این است که لینک هاي مناسب در اختیار مخاطب بگذارد و هر لینکی باید یکی از نشانه ه یکی
ضعیف لینک ها ، سبب گیج شدن خواننده ، قطع روال داستان و از  کاربرد. از توقعات مخاطب را بر آورده سازد
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) کلمه 5حداکثر (چند کلمه  خاطر داشته باشید که لینک ها باید کوتاه و در حد به. دست رفتن مفاهیم می شود
نکنید تعریف یا مفاهیمی را که می شود به آسانی لینک داد خودتان دوباره ارائه کنید ؛ بهتر است که به  سعی. باشند

  .آنها لینک بدهید و متن خود را طوالنی نکنید

  ضرورت در نظر گرفتن جنبه روایی مطالب   -44

ار داریم باید استفاده کنیم تا مطلب در حالتی ترد و شکننده به بخش هاي هر آنچه به عنوان امکانات وب در اختی از
مجزا قابل تقسیم باشد؛ در ضمن هر بخش نیز به طور مستقل جوابگوي خودش باشد و سپس این مطالب مجزا از 

  .طریق لینک هاي مناسب با هم پیکره واحد را بسازند

  . باشید... فکر تهیه متن و صدا و تصویر و فضاي وب از ابتدا باید در  در: مولتی مدیا -  45

از نوشتن مطلب باید به این فکر کنید که قرار است چه اندازه از گرافیک ، نقشه ، کاریکاتور و چه قدر از متن  پیش
  . بهره بگیرید یا براي مطلب صدا و تصویر بگذارید

  .از گرافیک را در صفحات وب محدود کنید و کل یک صفحه را گرافیک و عکس اختصاص ندهید استفاده -46

یک سایت حرفه اي عکس یا گرافیک به خدمت تیتر می  در. محیط وب ، عکس نباید تزئینی باشد در: عکس  -47
ه ما می گوید و فضاي وب عکس و تیتر در یک رابطه تکاملی با هم حرکت می کنند ؛ تیتر یک چیزي ب در. آید

  . شرح عکس به تیتر کمک می کند

کاربري که وارد سایت می شود اول تیتر را می خواند ، بعد به عکس نگاه می کند ، بعد شرح عکس را می  هر
خالف شعار  بر.است در فضاي روزنامه نگاري "سو تیتر  "خواند و در واقع شرح عکس در فضاي اینترنتی شبیه 

رنگ نیز می تواند  ". عکس ، مطلب است ": شعار امروزین این است  "مطلب است  عکس در خدمت "قدیمی 
  .همین کارکرد را دارد

  :کاربرد فونت درشت و لیست ها  -  48
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است می تواند به مخاطب در یافتن موضوعات اصلی ) Bold(از واژه هایی که فونت آنها درشت و سیاه  استفاده
  . موجود در متن کمک کند

البته باید از حروف درشت یا . استفاده از این حروف همچنین می توانید عبارات مهم را در متن برجسته کنید با
از لیست . همچنین زیر چیزي خط نکشید. ایتالیک در حد کم استفاده کنید تا مخاطب با شلوغی  متن مواجه نشود

  . عالمات و فضاي سفید براي کنترل جریان متن استفاده کنید

کمک می کنند تا ...) خالی و تودایره کوچک تو پر ، تو خالی ، ستاره مربع هاي تو پر و ( اول پاراگراف ها  ئمعال
مطلب ، تفکیک شده به نظر برسد و یا چند موضوع مرتبط به هم به صورت یک لیست دنبال هم بیایند ؛ برخی این 

  .گراف انجام می دهندکار را بدون استفاده از عالئم و فقط با تو رفتگی اول پارا

  : سازگاري ایجاد کنید -  49

و سبک مطالب در سراسر سایت باید با یکدیگر سازگار باشند زیرا ناسازگاري موجب مغشوش شدن و  اصطالحات
  . به حاشیه رفتن خوانندگان می شود

کسب  متن و طراحی سایت باید هماهنگ و معرف یکدیگر باشد چرا که هدف اصلی سبک و محتوا همچنین
  .موفقیت است

  ساده بنویسید و جهانی فکر کنید  -  50

زبان گفتار بنویسید زیرا طبیعی ترین شیوه نوشتن است اما از اصطالحات عامیانه ، مبالغه آمیز و بی معنا استفاده  به
تري ساده و واضح بنویسید و در نظر داشته باشید که کاربران تحمل کم.  نگارش در وب رسمی نیست سبک. نکنید

  . در قبال متون نا واضح دارند

به خاطر داشته باشید که وب سایت شما می تواند به وسیله یک مودم مورد دسترس هر کسی در هر نقطه  همچنین
  . جهان قرار گیرد ، بنا بر این از محتواي مناسبی استفاده کنید
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  .ضمن کلی گویی نکنید  زیرا در فضاي وب حرف هاي کلی جایی ندارد در

  هرم وارونه ، مناسب است   -51

فضاي وب ، ساخت هرم وارونه ، ساخت خوبی است فقط به یک دلیل که کوتاه است و صفت زیاد  در
اول اخبار و متون وب باید حاوي چکیده مطلب باشد و هر صفحه بهتر است با اطالعات واضح  پاراگراف.ندارد

آنچه در صفحه آمده است نیاز دارد تا ببیند مطلب ، مورد  آغاز شود زیرا خواننده به داشتن یک نگاه کلی درباره
پاراگراف  نخستین. این توضیح را می دهد فعالقه او هست یا خیر ؛ مطمئن باشید که نخستین تیترگذاري و پاراگرا

  .باید پرقوت و جذاب باشد) لید(

  متن را کوتاه نگه دارید   -52

وب با مشاهده متون طوالنی ، احساس  خواننندگان. ی را نداردحوصله پرگویی و در عین حال کم محتوای مخاطب
درصد کندتر از خواندن از روي صفحات  25از روي مانیتور کامپیوتر حدود  خواندن. نامطبوعی پیدا می کنند

  . روزنامه صورت می گیرد و چشم ها را نیز خسته می کند

  . درصد محتواي چاپی آن باشد 50همین اساس گفته می شود که محتواي هر مطلب در وب باید باید  بر

کوتاه بنویسید و زوائد را حذف کنید بدون آن . کوتاه نگه داشتن متن ، کاربران آسان تر می توانند آن را بخوانند با
  . شده است کلمه براي هر صفحه وب توصیه 500نوشتن . که محتوا را قربانی کنید

  پاراگراف ها و جمالت را نیز کوتاه بنویسید   -53

من آسان هستم اما پاراگراف هاي طوالنی داد می زنند : هاي کوتاه این پیام را به خواننده ارسال می کنند  پاراگراف
  .خواندن من مستلزم تقالست: که 

توصیه می شود تعداد کلمات . الب استپاراگراف ها یکی از شیوه هاي موثر براي اسکن کردن راحت مط تجزیه
  .کلمه باشد 70تا  40پاراگراف ها 
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با این کار ، خواننندگان وب سایت ، مطالب را به راحتی . هر پاراگراف را به یک ایده اختصاص دهید همچنین
و واهمه اي اسکن می کنند ، به نکته مهم هر پاراگراف پی می برند و با خیال راحت سراغ پاراگراف بعدي می روند 

  . نخواهند داشت که چیزي را از قلم انداخته اند

کلمات و جمالت مرکب را . نیز مستقیم ، کوتاه ، معطوف به پیام و گویا و در حد درك مخاطبان باشند جمالت
 تعداد کلمات هر جمله بهتر. کمتر به کار ببرید و به قول دکتر یونس شکرخواه سر هر واژه اضافی را به سنگ بزنید

  . کلمه باشد 20تا  15است 

  با تیتر شروع کنید   -54

، ساده و جذاب ) کلمه 8کمتر از (بزنید اما پر معنا ؛ تیتر باید بر مفهوم اصلی داللت کند و در عین حال کوتاه  تیتر
تیترهاي کلمه شد حتما از میان  300اگر متن شما بیش از . تیتر اصلی باید در باالي صفحه به وضوح دیده شود. باشد

  .شدن آسان مطلب کمک می کنند نمیان تیترها نیز به اسک. کوتاه استفاده کنید

  دقیق باشید  -55

ها متوجه اشتباهات شما می  خیلی. دستوري ، تایپی و امالیی می تواند اعتماد خوانندگان را از بین ببرد اشتباهات
انتخاب واژه ها دقت کنید ، اختصارات را به طور کامل تشریح کنید ، از نقل قول ها و افعال قوي بهره  در. شوند

  29 . بگیرید و از نوشتن مطالبی که از نظر درك زمان بیشتري را می طلبید بپرهیزید
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 مهارتهاي گرافیکی: فصل چهارم

ظاهر وبالگ می باشد ، زیبایی شناسی هر وبالگی بسته به  مهارتهاي گرافیکی مربوط به طراحی و دیزاین و قالب و 
قالب اصلی آن دارد ، قالب هاي شلوغ و در هم و برهم بیشتر به اتوبوس هاي پاکستانی شبیه است که دهها زنگوله 

منگوله به آن آویزان است و در نظر مخاطب بسیار زشت می آید ، رعایت اصل سادگی در طراحی یا انتخاب قالب 
، بنابراین شما می توانید با بهینه سازي وبالگتان به » ساده زیباست« ار مهم است و قاعده در این مورد آن است که بسی

 :ودش یم موضوع چند شامل وبالگ يساز نهیبه.ظاهر آن دستی بکشید تا کاربرپسند تر بشود 

  وبالگ قالب.1

 وبالگ موضوع.2

 وبالگ آدرس.3

 نگارش سبک.4

 وبالگ روزانه و عیسر تیآپد.5

  وبالگ قالب

 جلب را توجهش وبالگ قالب دنابخو ار نامطالبت کننده دیبازد نکهیا از قبل چون زیادي دارد تیاهم وبالگ قالب
 .دکن یم

www.takbook.com



١٦٠ 
 

 : دباش داشته فاکتور چند دیبا وبالگ قالب

 اندبتو هم دکن یم استفاده  Dial -up از که یکس و دهش باز عیسر ناوبالگت یعنی:  باال) يبارگذار(  لود سرعت.1
 .دکن باز آن را عیسر

 شده خسته خواننده يها چشم ودش یم باعث نیا د،ینکن استفاده زننده رنگ پر يها رنگ با قالب از یعنی:یسادگ.2
  .ودنش لود عکس است ممکن چون دینکن استفاده عکس از هم ادیز دیکن یسع وبالگتان را ببندد، و

 از پسود ، بش نیسنگ وبالگ شما قالب ودشیم باعث ها کد نیا از ادیز استفاده:  جاوا يها کد از مناسب استفاده.3
 احساس ددار دیسف قالب که یوبالگ در کننده دیبازد د کهباش ناادتیرا هم  نیا.  دیکن استفاده جاه ب ها کد نیا

 .شما باقی می ماند وبالگ در شتریب و دکنیم یذهن تیامن

 وبالگ در کیموز پخش و دادن قرار نحوه

 نیا اتیخصوص جمله از.هستند mid پسوند يدارا ردیگ یم قرار استفاده مورد وبالگها در که ییها کیموز معموال
 بدون اصطالح به و باشد یم خواننده يصدا فاقد لهایفا نیا یول  باشدی م آنها یطوالن زمان مدت و کم حجم لهایفا

 از استفاده قصد اگر و دیکن دایپ Iran Midi ای نغمه مانند ییتهایسا در را لهایفا گونه نیا دیتوان یم شما.هستند کالم
 اریاخت در یمجان يفضا که ییتهایسا در تیعضو با دیتوانیم دارد قرار شما هارد يرو بر که دیدار را یخاص کیموز
 .دیده قرار تهایسا نیا سرور در را نظرتان مورد لیفا) گیگ نیپرش:  مانند( دهندیم قرار شما

 در را خاصی کد دیتوانیم بماند دور کاربر چشم از و شود پخش وبالگ نهیزم پس در شما کیموز دیهست لیما اگر
 . دیده قرار) head تگ نیب در( وبالگتان قالب

 مداوم طور به شما آهنگ باشد -1 برابر مقدار نیا اگر ، کند یم نییتع را کیموز شدن تکرار تعداد loop پارامتر
 loop اگر مثال( شد خواهد تکرار تعداد نیهم به باشد صفر از باالتر يعدد برابر مقدار نیا اگر و شد خواهد تکرار

 )شد خواهد تکرار بار 2 آهنگ باشد 2 برابر
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 وبالگتان در کد نیا دادن قرار با.دیکن استفاده کد از دیتوان یم کاربر توسط کنترل امکان با یکیموز گذاشتن يبرا
 قرار خود کاربر اریاخت در را کیموز مکان رییتغ و صدا کرد ادیز و کم,  کیموز کردن متوقف امکان دیتوان یم

 . دیده

 :   پارامترها گرید اما و دیده قرار را خود کیموز لیفا آدرس Source File يجا به

autostart  :برابر مقدار نیا اگر true برابر اگر و کرد خواهد پخش به شروع شدن لود از بعد شما آهنگ باشد 
false شد نخواهد پخش کیموز ندهد را پخش دستور کاربر که یزمان تا باشد  

hidden  :برابر مقدار نیا اگر true اول کد مانند( ماند خواهد پنهان کاربر دید از کنترلر باشد( 

loop  :برابر مقدار نیا اگر true که یصورت در و کرد خواهد پخش به شروع دوباره اتمام از بعد کیموز باشد 
 شد خواهد پخش بار 1 باشد false برابر

width  :از يتعداد شدن پنهان باعث کنترلر عرض کردن کم دیباش داشته توجه.کندیم نییتع را کنترلر عرض 
 از یستیبا دیده قرارد وبالگ صفحه گوشه در آنرا دیخواهیم اگر اما شد خواهد) صدا کنترل مانند( امکانات

 دیکن استفاده 140 ای 15 مانند يریمقاد

height  :کند یم نییتع را کنترل ارتفاع  

 دیده قرار  کاربر یاختصاص يکدها >> وبالگ ماتیتنظ قسمت در را کد نیا دیتوان یم کار یراحت يبرا
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  مدیریت وبالگ: فصل پنجم
  :بدانید به این ترتیب است یک وبالگ موفقمدیریت براي نکاتی که باید 

اگر وبالگ را باري به هر جهت ثبت می کنید و نمیدانید چه میخواهید . اول تکلیف خودتان را روشن کنید: موضوع
ترجیحا در زمینه . اول مشخص کنید که وبالگتان در چه زمینه اي است. بنویسید، بهتر است اصال این کار را نکنید

  .بنویسیدتخصصی خودتان یادداشت 
خواندن اسم هاي انگلیسی یا . حتما یک نام فارسی براي وبالگتان انتخاب کنید:  اسم وبالگ باید گویا باشد

اسم هاي عمومی مثل فتوشاپ یا . از اسم خودتان هم استفاده نکنید. پینگیلیش مشکل است و در خاطر هم نمی ماند
در بخش .بته نام وبالگ حتما باید با محتواي آن مربوط باشدال. فلش یا اینترنت طرفداران بیشتري را جذب می کند

اگر موضوع وبالگتان تخصصی است، در کنار آن . توضیحات وبالگ از عبارت هاي کامل و معنی دار استفاده کنید
  .هم نام ببرید) که از آنها سر در می آورید(از موضوعات عمومی تري 

حتما و حتما وبالگتان را در تاریخ هاي . ب سایت پویائی آن می باشدمهم ترین تفاوت وبالگ با و:  به روز رسانی
. بهتراست در وبالگتان مشخص کنید که هر چند روز یک بار روزآمد می شود. کنید) update(مشخص روزآمد

اگر قصد دارید مدتی مطلب ننویسید، حتما در آخرین . و در آن تاریخ ها حتما مطلب بنویسید حتی یک جمله
دیگر مراجعه . اگر بیننده ها یکی دوبار مراجعه کنند و مطلب جدیدي نبینند. ت خود این موضوع را ذکر کنیدیادداش

  .نخواهند کرد
هر بیننده اگر در اولین دیدار مطلب جالبی . هر از چندي مطلبی که شاید براي بیننده ها جذاب باشد بنویسید: مطالب
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در مطالبتان دیگران را تحقیر .از تجربیات و خاطرات روزانه خود بنویسید. ببیند باز هم به وبالگ شما سر خواهد زد
از . چون حوصله خواننده سر می رود) خط 14الی  10حد اکتر (تاکید می کنم که نوشته هایتان کوتاه باشد. نکنید

مگر این که . آن گذشته اکثر خواننده ها نمی خواهند هزینه اینترنت و تلفن را صرف خواندن مطالب طوالنی کنند
  .الزم باشد پیوستگی مطالب رعایت شود

اگر فرستنده ایمیل خودش را نوشته به او ایمیل بزنید و . حتما به پیام هائی که برایتان می رسد جواب دهید:  پیام ها
 به او نشان دهید که به نظرش احترام. اگر آدرس وبالگش را گذاشته، از آن بازدید کنید وبرایش پیام بگذارید

  .هرچه میتوانید در میان وبالگی ها براي خود دوست پیدا کنید. میگذارید
 تلیس) براي وبالگ هاي پرشین بالگ(مهم ترین مکان. توانید وبالگ خود را معرفی کنید هرجا که می:  تبلیغ

در .دنام خود را ثبت کنی) مثل بالگ نما و پارسیک ( در همه لیست هاي وبالگ. وبالگ هاي پرشین بالگ است
. هر کلمه اي را که به موضوع شما مربوط میشود بنویسید) keywords(قالب وبالگتان، در بخش کلمات کلیدي

اگر در این مورد .(این باعث می شود موتور هاي جستجو مثل گوگل راحت شما را پیدا کنند. حتی نام خودتان را
با دوستانتان توافق کنید که . گتان را معرفی کنیددر موتور هاي جستجو وبال). سوال داشتید براي من پیام بگذارید

  .لینک یکدیگر را در وبالگ هایتان قرار دهید
یک . براي این که وبالگتان سریع باز شود.یکی از نکاتی که بیننده را فراري می دهد، کندي وبالگ است:  سرعت

حتی االمکان از تصویر ). ئی مناسب هستنددر پرشین بالگ، قالب اولیه یا قالب بنفش رویا.(قالب ساده انتخاب کنید
در . چون هر تصویر در وبالگ باید از آدرس جداگانه اي داونلود شود و این کار را کند می کند. استفاده نکنید

این موضوع را در . صورت ضرورت از تصاویر کم حجم استفاده کنبد و آنها را به یک سایت مشخص منتقل کنید
  . یادداشت را انتخاب نکنید 10در تنظیمات وبالگتان نمایش بیش از . ا توضیح داده اممبحث سنگین شدن وبالگ ه

  ایده ھایی برای وبالگ نویسی بھتر

اي واقعا بر روي  نویس حرفه اما یک وبالگ. هاي عالی بنویسد نویس هر روز پست آید که که یک وبالگ پیش می
مفید براي   چند ایده ادامهدر . بیند اش را هم می گذارد و نتیجه کند، روي آن وقت می هاي خود کار می پست

  .شود می وبالگتان که باعث افزایش ترافیک گیرد نویسی در اختیارتان قرار می وبالگ

  .هاي موافقان و مخالفان موضوع مورد بحث را یادداشت کن یک پست بنویس و در آن حرف. 1
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  .یک راهنما بنویس و در آن چیزي را آموزش بده. 2

  .فعالیت خود مصاحبه کن  با یک آدم مهم در حوزه. 3

  .اي برگزار کن و در آن از افراد سواالتی بپرس مسابقه. 4

 100انجام داده و  Read/ Write Webمثل همان کاري که سایت . چیزهاي مختلف را مورد بررسی قرار بده. 5
  . را مشخص کرده Technoratiعنوان برتر 

  .دهی، بهتر است طوالنی و مفید باشد وقتی در جایی نظر می. 6

  .هاي بازدیدکنندگان پاسخ بده یک پست بنویس و در آن به پرسش. 7

  .و در آن ابزارهاي مفید مربوط به آن را معرفی کن  یست جامع در مورد موضوعی تهیهیک ل. 8

به مانند موضوعاتی که آقاي مزیدي در مورد مهاجرت . ( یک بحث و موضوع مهم و چالشی مطرح کن. 9
  .)نویسان مطرح کرد وبالگ

  .در مورد وقایع اخیري که براي موضوعات دلخواهت اتفاق افتاده بنویس. 10

  .از خوانندگانت بخواه که به تو موضوع پیشنهاد کنند. 11

  .هاي همدیگر را مورد نقد قرار دهید نویسان دیگر، وبالگ به جاي تبادل لینک، بهتر است با مشارکت وبالگ. 12

  .هاي خود را به اشتراك بگذار نویسان دیگر ارتباط برقرار کن و ایده با وبالگ. 13

  .د کنهاي دیگران را نق پست. 14

  !ها تعصب داشته باش براي مطالب خود ارزش قائل شو و به آن. 15

. اند اي وارد وبالگ شده ي چه کلمات طالیی آمارهاي وبالگ را بازدید کن و ببین بازدیدکنندگان بیشتر بوسیله. 16
  .در مورد همان کلمات بنویس
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، آیا تو تا حاال به این موضوع فکر …: مثل. ( هاي بیشتر پاسخ بده ي سوال به سواالت بازدیدکنندگان بوسیله. 17
  )کرده بودي؟ 

  .یک پست بنویس و در آن مشکلی را حل کن. 18

  .هاي دنباله دار بنویس پست. 19

  .ي تحقیقات خودت را در مورد موضوعی بنویس نتیجه. 20

  .ها بنویس ها و بدترین پستی راجع به برترین. 21

  .هاي جدیدتر، به روز کن دهي ای هاي قدیمی را بوسیله پست. 22

  .هایت، دیگران را از اشتباه بودن چیزي باخبر کن در پست. 23

  .کاران بنویس هایی براي تازه پست. 24

  .اي بنویس هایی براي خوانندگان حرفه پست. 25

  .ها را براي نظر دادن دعوت کن اي ها و حرفه خبره. 26

  .در باالترین یا دیگ امتیاز بدهند هاي برترت، از خوانندگان بخواه که به پست. 27

  .ها و موضوعات را تغییر بده گاهی اوقات سبک نوشته. 28

  .ي دیگران را ساده و حل کن یک پست بنویس و در آن مشکالت پیچیده. 29

  .یک راهنما در مورد حرفه و شغلت بنویس. 30

  .د شدهاي مختلف را بخوان، شاید موضوعی براي نوشتن در ذهنت ایجا کتاب. 31

  .به یک نقد و مقاله واکنش نشان بده و جواب آن را در پستت بنویس. 32

  .هایت را با استفاده از تصاویر آراسته کن پست. 33
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هاي  کاربرد توییتر براي وبالگ: مثل . ( پستی راجع به یک چیز معروف بنویس و کاربردهاي آن را بیان کن. 34
  )آموزشی

  .ت را در پست قرار بدها هاي مربوط به نوشته لینک. 35

  .کند زیرا یک تصویر به جاي هزار کلمه صحبت می. از تصاویر، به جا و درست استفاده کن. 36

  .کتابی راجع به موضوعات مطرح شده در وبالگت بخر و از آن ایده بگیر. 37

  .در مورد یک شخصیت بنویس. 38

  .ي بهتر از چیزي را در پستت آموزش بده استفاده. 39

یه وقت کپی . ( هاي بهتر به روز کن ها را با ایده هاي قدیمی آن هاي رقیبت نگاه کن و پست به آرشیو وبالگ. 40
  .)پیست نکنی

  .ي موضوعی در پستت بنویس در مورد رازهاي ناشناخته. 41

  )گزارش یک کنفرانس : مثل . ( یک رویداد را بنویس  درباره تگزارش خود. 42

  .در رابطه با موضوعی را تشریح کنهاي دیگران  استدالل. 43

  .هاي طوالنی دیگران را خالصه کن پست. 44

  .ي موضوع دلخواهت بنویس پستی راجع به پیشرفت و تاریخچه. 45

  .ها را کامل کن هاي دیگران را در پست خود ادامه بده و آن پست. 46

  ! اي را بر مال کن یک پست بنویس و توطئه. 47

  .گانت در نظر بگیرجوایزي براي خوانند. 48

  .یک پست بنویس و خطرات موجود در چیزي را بازگو کن. 49
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  .وبالگ خود را تبدیل به یک وبالگ گروهی و دیگران را در نوشتن سهیم کنید. 50

  .هاي چیزي بنویس ها و تفاوت پستی راجع به شباهت. 52

  .ي آن بنویس چیز مفیدي را پیشنهاد بده و درباره. 53

  .راه بنداز و نتایج آن را در پستی بررسی کننظرسنجی . 54

  .هاي مفید خود را به ایمیلت بفرستند و در پستی به آن اشاره کن از خوانندگان ثابتت بخواه تا ابزار و لینک. 55

  .یک هفته را فقط به یک موضوع خاص اختصاص بده. 56

  30 .براي هریک از روزهاي هفته یک موضوع خاص در نظر بگیر. 57

 وبالگ داشتن آداب 

البته این مطلب خواندنی و  .نشریه نیوز اند آبزرور براي بالگرهاي تازه کار چند نصیحت کوتاه ذکر کرده است 
  .جالب بکار سایر بالگرها نیز می خورد

قبل از اینکه بخواهید بالگی را راه اندازي کنید درباره موضوعی که می خواهید درباره آن : قدري تحقیق کنید -1
  .مطلبی را بنویسید بیشتر تحقیق کنید حتی با چند بالگري که از نظر شما خوب کار می کنند مشورت کنید

یعنی در مکانی که می خواهید از خدمات آن بهره :یک خدمت میزبانی وب در سطح تخصص تان انتخاب بکنید -2
  .بگیرید و ویژگی هایی که آنجا براي شما دارد مطلع شوید

کاري که بعضی ها  .ما نباید با هرچه که در دنیا است شوخی کنیم: خصوصی افراد احترام بگذاریدبه زندگی  -3
شما می توانید این مسایل را بطور  .براي خواندنی تر شدن بالگشان انجام می دهند و با آبروي افراد بازي می کنند

 passwordاصل مطلب را از طریق  غیر مستقیم بیان کنید و یا در صورت اصرار به آوردن مطلب، دسترسی به

 31 .دادن به درخواست کنندگان امکانپذیر نمایید

گفته اید روزانه قصد دارید مطمئناشما : بینانه عمل کنیدبه اهدافی که براي خودتان تعریف کرده اید ، بطور واقع -4
blogه خود عمل خواهید کرداما آیا حقیقتاً آن زمان را خواهید داشت و به وعد .تان را به روز نمایید.  

از حمله کردن به افراد، بکار بردن : در بالگها به مساله اخالق و آداب و رسوم معاشرت توجه داشته باشید -5
و یا چقدر بازدید کننده هاي بالگ فالنی  "به ما هم لینک بده "کلمات رکیک و یا حتی ذکر این جمله که 
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  .کاهش یافته اند، خودداري کنید

  :املی که ذکر شد یکطرف و دو اصلی که باقی می ماند در طرف دیگرع 5این 

گذاشتن لینکهاي دیگران در حاشیه صفحات  .چقدر در لینکهایی که در کنار صفحه تان می گذارید دقت کرده اید
پس در  .یعنی اینکه اگر هر روز امکان نوشتن یا آپدیت کردن نداشتم از نظر من این سایتها یا بالگها خواندنی اند

  .دهد چون آنها ویژگی هاي شخصیتی شما را نشان می .انتخاب آنها دقت بیشتري مبذول دارید

  .و نهایتا اینکه پاسخ به اي میل هایتان را فراموش نکنید

 وبالگ دیبازد آمار شیافزا روش

 :دارد یاساس  دهیفا دو کم دست شما تیسا با مرتبط موضوع با مقاله وانتشار نوشتن:  مقاالت نوشتن -1

 کیکل شما تیسا آدرس يرو شتر،یب مطالب يجستجو يبرا خوانده، را آن اند، شده مقاله نیا مجذوب که يافراد - 
 .دیدار دار هدف مراجع کی بیترت نیا به.کنند یم

 تعداد مقاالت، با مرتبط يها نکیل ستیل بودن همراه.شود یم منتشر زین شما يها نکی،ل مقاله نیا انتشار بار هر با - 
 شیافزا مربوطه يجستجو موتور در را شما ي رتبه خود  نوبه به کرده، ادیز شمارا تیسا یبرگشت يها نکیل
 يزیچ یحت نوشته،گاه آن در خودرا اسم فقط اغلب اما م،یفرست یم يادیز يها لیمیا هرروز، بایتقر ما.دهد یم

 تمام آدرس همراه به تان تیسا وب  درباره یاندک مطالب و اسم يحاو ییامضا با را تان يها لیمیا چرا. میسینو ینم
 د؟یکن ینم

 شتریدرب. دارد وجود د،یبکن را فکرش که یموضوع هر ي درباره یفراوان يگفتگو يتاالرها: گفتگو تاالر  شبکه-2
 یحت و تیسا آدرس نام، مانند گرید اطالعات طور نیهم و امضا کردن مهیضم يبرا ییپوسترها گفتگو، يها اعالن

 کردن مطرح ها، بحث در شرکت گفتگو، يتاالرها نیا به منظم مراجعه با. است شده گرفته نظر در غات،یتبل یگاه
 تیسا غیتبل به گانیرا طور اعضا،به ریسا با اعتماد با توأم  رابطه جادیا ضمن دیتوان یم ها، پرسش به پاسخ و پرسش

 هرزنامه گاه چیه گذاشته، احترام آن نیقوان به بوده، دیمف گفتگو يتاالرها يبرا دیکن یسع فقط. دیبپرداز خود
 .دینفرست

 که نیا احتمال ، ها نکیل شتریب هرچه تبادل با که نیا اول:دارد شما يبرا دهیفا دو ها نکیل نیا: دوطرفه يها نکیل -3
 که، نیا گرید  نکته.شود یم تر شیب کنند، مراجعه شما تیسا به و دهید گرید يها تیسا در را شما نکیل افراد،

www.takbook.com



١٦٩ 
 

 يمساو گر،ید يها تیسا از تر شیب يها نکیل خالصه طور به کند یم رییتغ کل به جستجو يموتورها در شما تیموقع
 .جستجو يموتورها در باالتر ي رتبه با است

 : می شود  ذکر نکیل تبادل مورد در را "دینبا" و "دیبا" چند جا نیا در

 .هستند شما نیمراجع  عالقه مورد که دیبفرست ییها تیسا به خودرا نکیل - 

 کیتراف جادیا يبرا نه چون.دینفرست نکیل دارند، ینامنظم نکیل يها يرکتوریدا نک،کهیل هزاران با یصفحات به - 
 .جستجو يموتورها در شما ي رتبه يبرا ونه است سودمند تیسا

 .باشد شده ذکر حیصر طور به نکیل يرکتوریدا شان، یاصل صفحه در دکهیکن مبادله نک،یل ییها تیسا با - 

 .رسد یم  نظر دبهیبع ق،یطر نیا از ت،یسا کیتراف بردن باال احتمال. دینکن استفاده انبوه يها نکیل با صفحات، از - 

 .دیکن استفاده نک،یل تبادل مناسب يشرکا داکردنیپ يبرا نک،یل يها يرکتوریدا از - 

 گسترده ي صفحه ای نکیل تبادل يافزارها نرم دازیتوان یم.دیده انجام مشخص یاصول طبق را تان يکارها همواره
 .دیکن استفاده ها تیسا ریسا با ارتباط اتییجز حفظ و یدرخواست يها نکیل يریگ یپ يبرا

 بایتقر ما.است تیسا به نیمراجع شیافزا يبرا شده فراموش بایتقر ساده،اما اریبس یروش نیا:  لیمیا يامضا -4
 چرا. میسینو ینم يزیچ یحت نوشته،گاه آن در خودرا اسم فقط اغلب اما م،یفرست یم يادیز يها لیمیا هرروز،

 د؟یکن ینم تمام آدرس همراه به تان تیسا وب ي درباره یاندک مطالب و اسم يحاو ییامضا با را تان يها لیمیا

  العاده خارق شیافزا از حتماً. کرد انیبـ را الزم مطالب تمام خط، چهار در توان یم يرو ادهیز بدون دیباورکن
 کنندگان افتیدر ،يکنجکاو اما است، سخت باورش. شد دیخواه متعجب کار، نیا از پس ت،یسا به نیمراجع

 ها، بحث در شرکت گفتگو، يتاالرها  به منظم  مراجعه با.کنند کیکل شما نکیل يرو کند یم وادار را ها لیمیا
 به گانیرا طور اعضا،به ریسا با اعتماد با توأم  رابطه جادیا ضمن دیتوان یم ها، پرسش به پاسخ و پرسش کردن مطرح

 .دیبپرداز خود تیسا غیتبل
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 گانیرا يها تیمز دیتوان یم مثالً،. است تیسا به مخاطب جذب يها راه نیتر ازآسان روش نیا:  کیتراف تبادل -5
 شما تیسا به کیتراف  مبادله قیطر از که يافراد که است نیا روش نیا ضعف  نقطه.دیکن نییتع يگرد وب يبرا

 تبادل نیا در لیدل کی به افراد نیا رایز ستند،ین مند هدف یقبل يها روش از نیمراجع اندازه به کنند، یم مراجعه
 فرا آن زمان اکنون. است ممکن زمان نیتر کم در تر شیب اعتبار آوردن دست به آن و کنند  یم شرکت کیتراف
 توقف شما وب  صفحه در تر کم ای هیثان ستیب فقط که را يفرد دیتوان یم چگونه د،یشو عمل وارد شما که دهیرس

 .دیده قرار ریتأث تحت کند، یم

 غیتبل که یوب صفحات نوع به حال نیع در داده، اختصاص غاتیتبل ي مبادله به را یزمان. دیبشناس را خود نیمخاطب - 
 .کند یم جذب را افراد مند، هدف یشکل به شما غاتیتبل که دیکن حاصل نانیاطم. دیکن توجه د،یکن یم

 هنر ر،یگ وقت یطوالن غاتیتبل  هیته. ردیبگ وقت هیثان چند حداکثر آنها خواندن که دیکن میتنظ یغاتیتبل د،یکن یسع - 
 "Next" دکمه يرو مطالب، به توجه بدون شده، خسته آنها خواندن از افراد دیباش مطمئن. خواهد ینم یچندان

 کی در دید دیخواه. دیده اختصاص ک،یتراف مولد روش پنج نیا مطالعه به را یزمان منظم، طور به.کنند یم کیکل
 32 .دارد یبرم گام هدفمند یشرفتیپ ریمس در شما  تیسا زدن هم به چشم
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  کاربردهاي وبالگ: فصل ششم
متفاوت و متعددي داشته باشند ، یک وبالگ می تواند مکمل یک وب سایت  وبالگها می توانند کاربردهاي

سازمانی باشد یا اینکه یک وبالگ می تواند به بانک اطالعات و مقاالت یک روزنامه نگار تبدیل شود ، برخی 
د ، به این وبالگها حکم کالس درس را دارند و استادان و دانشجویان از طریق آن با یکدیگر ارتباط برقرار می کنن

وبالگها وبالگهاي دانشجویی و کالسی می گویند ، برخی وبالگها کاربرد خبري دارند و برخی دیگر ، جنبه 
سرگرمی ، شاید بشود گفت به تعداد وبالگ نویسان ، کاربردهاي متفاوت براي وبالگها وجود دارد ، با ابن حال 

  .ها را کمابیش شبیه هم می کند وبالگها کارکردها و کاربردهاي متشرکی نیزدارند که آن

  کاربرد وبالگ ٩

  : متعددي می باشند که به برخی از آنان اشاره می گردد و کاربردهاي دستاوردها ،وبالگ ها داراي مزایا  

میزان تولید و نشر اطالعات در سطح جهان به سرعت در حال پیشرفت بوده  و روندي ) : داده ( انتخاب مطلب 
بدیهی است در چنین وضعیتی ، حتی امکان مطالعه بخش اندکی از آنان نیز . طی می نماید  تصاعدي را "کامال

وجود نداشته و ما مستلزم استفاده از روش ها و مکانیزمهائی به منظور فیلترینگ اطالعات و یافتن اطالعات مورد نظر 
وبالگ ها با تمرکز بر روي یک .  در یک رابطه خاص بدون از دست دادن منبع ارزشمند و محدود زمان می باشیم 

با مطالعه و خواندن مطالب منتشر شده . موضوع خاص می توانند بستري مناسب براي ارائه اطالعات را فراهم نمایند 
بر روي یک وبالگ که توسط فردي با عالیق مشترك با شما تهیه و منشتر شده است ، احتمال یافتن مطالب مورد 

با ترکیب و جمع بندي مطالب منتشر شده در ارتباط با یک موضوع خاص از  . م می گرددنظر در زمانی معقول فراه
با توجه به اینکه وبالگ ها . چندین وبالگ انتخابی، می توان به مجموعه اي از اطالعات مورد عالقه، دست یافت 
اطالعاتی مناسب  در ارتباط با  خالصه اي از سایر موضوعات مربوط به دیگران را نیز ارائه می نمایند ، آنان یک دید
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مطالب و موضوعاتی که در چندین وبالگ مورد توجه قرار می . یک موضوع را به مخاطب خود منتقل می نمایند
گیرد به خواننده امکان آگاهی از  نقطه نظرات چندین وبالگ نویس  را در ارتباط با یک موضوع خاص ، خواهد 

 .مطالعه تمام مطلب ، دید مناسبی نسبت به آن را پیدا نماید بدین ترتیب خواننده  قبل از . داد 

محتویات وبالگ  به منزله یک بایگانی از افکار و اندیشه هاي وبالگ نویسان : مدیریت دانش و تجارب شخصی  
کز آن بوده که در مقاطع زمانی متفاوتی نوشته شده و  در صورت نیاز به اطالعاتی خاص می توان با استفاده از مرا

وجود لینک ها ي متعدد مرتبط با یک موضوع . جستجو  و بر اساس یک کلید واژه خاص  به آنان مراجعه نمود
خاص که توسط مولف یک وبالگ مشخص می گردد ، امکان دنبال نمودن وضعیت موجود در رابطه با یک 

 . موضوع خاص را در اختیآر عالقه مندان قرار می دهد

نه که در بخش قبل  اشاره گردید ، وبالگ ها به محیط و یا رسانه محاوره اي براي مباحث همانگو: ارتباط دو سویه 
عمومی و تخصصی  تبدیل و امکان تعامل اطالعاتی بین وبالگ نویسان و خوانندگان از یکطرف و خوانندگان با 

احسن استفاده و آن را  ویژگی فوق از ماهیت دوطرفه بودن وب به نحو. خوانندگان از طرف دیگر فراهم می گردد 
 .در جهت اهداف خود بکار می گیرد

. پدیده وبالگ نویسی فرصت ها و پتانسیل هاي  مناسبی را در جامعه شبکه اي ، ایجاد می نماید: جامعه شبکه اي 
بدین ترتیب آنان در معرض فرصت . نویسندگان وبالگ ها به مرور زمان توسط خوانندگان خود شناخته خواهند شد

در جامعه شبکه اي هر شخص می تواند داراي . ی قرار خواهند گرفت که شاید هرگز تصور آن را نمی کردندهائ
. سهمی در تولید و ارائه اطالعات داشته باشد و خود نیز می تواند از دستاوردهاي اطالعاتی دیگران استفاده نماید

تواند در یک لحظه از منابع موجود بر روي سایر  شبکه فوق نظیر شبکه هاي نظیر به نظیر بوده که یک کامپیوتر می
کامپیوترها استفاده نماید و هم می تواند منابع مورد نظر بر روي سیستم خود را جهت استفاده در اختیار سایر 

است که در آن هر یک سهمی در تولید و ارائه ) انسان ( جامعه شبکه اي داراي ایستگاههائی . کامپیوترها قرار دهد 
 . ات  و استفاده از اطالعات دیگران را بر عهده خواهند داشتاطالع

وبالگ ها داراي تاثیري مثبت در خصوص چرخش آزادنه اطالعات در یک جامعه اطالعاتی : روتینگ اطالعات 
خواننده و نویسنده یک وبالگ اغلب به یک جامعه و یا سازمان یکسان تعلق نداشته و براي ارتباط بین . می باشند 
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بدین ترتیب ما شاهد تقابل افکار ، اندیشه ها در یک مقیاس گسترده و . ن مرز خاصی وجود نخواهد داشت آنا
ایجاد چنین روابطی در دنیاي خارج از وبالگ امري . جهانی بوده که زمنیه یک جامعه اطالعاتی را ایجاد می نماید 

  . غیر ممکن است "مشکل و گاها

مهارت هاي الزم در خصوص وبالگ ها  به سرعت در حال تغییر و تحول می فناوریها و :  فناوري و  وبالگ
   : علت این همه سرعت را می توان در عوامل زیر جستجو نمود.باشد

در اختیار  "عملیات یک وبالگ به یک نرم افزار خاص و انحصاري و یا امکاناتی که صرفا:عدم وجود انحصار  
وبالگ نویسان در حوزه عملکرد وبالگ خود داراي آزادي عمل . دیک سازمان خاص است ، وابسته نمی باش

مناسبی می باشند و در هر زمان می توانند شکل ظاهري ، لی اوت و یا محتویات  آن را تغییر داده و یا ویژگی هاي 
ا در وبالگ ها بستر الزم براي خالقیت انسان ر. .جدیدي را بدون کسب اجازه یک مقام خاص به آن اضافه نمایند

تمامی زمنیه ها  ارائه نموده  و هر یک از ساکنین این کره خاکی قادر به شکوفائی خالقیت خود و آفرینش 
  .محصوالت متفاوت اطالعاتی ، خواهند بود

تمامی افرادي که  در یک جامعه مدرن اطالعاتی زندگی می کنند ، تمایل به انتشار :  تعداد و تنوع گسترده کاربران 
، استفاده از تجارب دیگران ، دریافت بازخورد سریع  نسبت به موارد منتشر شده ، ارزیابی نتایج و تجارب خود 

وبالگ ها یک شبکه ) . فردایمان بهتر از امروز و امروزمان بهتر از دیروز ( بهبود دانش و تجارب خود  را دارند
جدید در وبالگ ، شاهد حرکت  سریع آن ارتباطی قدرتمند را ایجاد نموده و پس از طرح یک ایده و یا موضوع 

بدین تریتب درصورت ارائه یک مطلب ارزشمند و صحیح ، امکان استفاده از آن در . در شبکه ارتباطی  خواهیم بود
سریعترین زمان ممکن براي دیگران فراهم شده و در صورتی که مطلب منتشر شده نادرست باشد ، نویسنده آن با 

  .مورد نظر و بررسی آنان ، می تواند اشتباه خود را در اسرع وقت تصحیح نماید دریافت سریع بازخوردهاي

در چینین . تعداد زیادي از وبالگ نویسان خود پیاده کنندگان نرم افزار می باشند : ارتباط شغلی وبالگ نویسان 
مطلوبتر و با استفاده  مواردي آنان به عنوان وبالگ نویس قادر به تشریح ویژگی هاي جدید یک محصول با کیفیتی

  . از فن آورهاي متعدد خواهند بود
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  مانیدر وبالگ

ها و مسایل  ها از طریق وبالگ خود به معالجه بیمارى نویس بر طبق آمار جدید آمریکن آنالین تقریبا نصف وبالگ
ها زیر  از طریق اینترنت را براى درمان در بیمارستان عالجهپردازند، هرچند که بعضى از روانپزشکان م روحى خود مى

پوینت ایالت کارولیناى شمالى مورد  اکنون این روش نوین معالجه در یک بیمارستان در هاى اند اما هم سوال برده
 ردهنویسى را در سایت براى بیماران خود آغاز ک استفاده قرار گرفته و این بیمارستان با اختصاص فضایى وبالگ

 .ستا

پوینت که در  کنند، مارى یکى از بیماران هاى این بیمارستان بیماران از نام کوچک خود در وبالگ استفاده مى در
تا قبل از نوشتن در وبالگ و : گوید سیستم جدید این بیمارستان به نوشتن در خصوص بیمارى خود پرداخته است مى

است اما نظرات خوانندگان این تفکر را در من  جراحىرین ت کردم عمل جراحى من بزرگ ارتباط با دیگران فکر مى
 .تغییر داد

آمیز بوده است و عالوه بر یک درمان گروهى که  پوینت این پروژه بسیار موفقیت هاى  گفته سخنگوى بیمارستان به
از این  هایى نیز در خصوص وسایل جراحى گیرد، بازاریابى از طریق ارتباط بیماران با خوانندگانشان صورت مى

 .شود طریق انجام مى

در نظر دارد سیستم  High point سخنگوى این بیمارستان اعالم کرده است که Eric Fletcher همچنین
هایى  بیشتر کاربران اینترنت از امکانات سایت: معتقد است وى.اندازى کند ویدئویى را در وبالگ بیماران خود راه

افزارها و خدمات  ها نرم کنند که به طور معمول این سایت اده مىاستف google و MSN ،yahoo و AOL مانند
وبالگ با صفحه وب شخصى  اما.دهند خود را به صورت رایگان در اختیار کاربران با اعمال نظر خود قرار مى

اى است که ارتباطى مستقیم بین  ها ارتباط دو طرفه وجود دارد و طراحى آن به گونه متفاوت است چون در وبالگ
نویسى  ها در خصوص مزایاى دیگر وبالگ نویس دیگر از وبالگ برخى.شود نویس برقرار مى خواننده و وبالگ

سازد تا مسایل و مشکالت خود را با کسانى که دوست دارد و حتى با کسانى که  انسان را قادر مى  وبالگ: گویند مى
 Judith Heart sony خانم.ت آنها استفاده کندشناسد به راحتى در میان بگذارد و از تفکر و نظرا آنها را نمى
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نویسى راهى است براى ارایه احساسات روزمره و توجه بیشتر به  وبالگ: گوید ساله است و مى40یک هنرپیشه 
حالت درونى خود و سپس عرضه آنها روى اینترنت و در معرض دید دیگران قرار دادن آن و این در حالى است که 

کردم نباید دیگران آنها  کردم و فکر مى روزانه خود را پنهان مى هاى وجوانى تمام یادداشتهاى کودکى و ن در سال
 .گذارم تا همه ببینند هاى خود را در وب مى را بخوانند در حالى که اکنون تمامى نوشته

ذرد و گ نویسى سه سال مى از زمان آغاز وبالگ: خود نوشته است  در آخرین صفحه از وبالگ Heart sony خانم
ام و ماه آینده نیز  ام و در این مدت با هوشیارى و رهایى از الکل زندگى کرده در این سه سال الکل را کنار گذاشته

 .ام است سومین سالگرد خداحافظى من از زندگى گذشته

اند و  هایشان اخطار داده ها از اعالم مسایل شخصى و خصوصى در وبالگ نویس این میان روانپزشکان به وبالگ در
مطرح شدن مسایل شخصى و خصوصى در اینترنت و در معرض دید عموم قرار دادن آنها شاید حس : گویند مى

 .را دچار مشکل خواهد کرد نهاخوبى به نویسنده بدهد اما در صورت سوءاستفاده افراد از این مسایل آ

 .اند نترنت آغاز کردهاکنون برخى افراد تحقیقاتى در مورد اعترافات شخصى بر روى ای هم چنانچه

روان «و نویسنده کتاب  JOHNS HOPKINS روانپزشک و محقق دانشکده PATRICIA WALLACE خانم
ها  کنم زیرا کسانى که در وبالگ من به هیچ فردى وبالگ نویسى را پیشنهاد نمى: گوید مى»درمانى در اینترنت

یافت نظرات مردم در مورد زندگى شخصى خود آنها به خاطر در زیرا.کنند نویسند ریسک بسیار بزرگى مى مى
شوند تا اطالعات و مشخصات شخصى آنها مورد تعرض قرار گرفته و حتى با دزدیده شدن اطالعات آنها  موجب مى

 .و اعترافات آنها زندگى و کار خود را از دست بدهند

وانند آنچه را که ت ها مى نویس وبالگ: گوید معاون مدیر یک آزمایشگاه مى SUSAN B.BARNES خانم
هاى  خود پاك کنند اما اغلب آنها با ذخیره کردن مطالب روى سرورهاى اینترنت، نوشته  نویسند از روى وبالگ مى

 .کنند ها قابل دیدن مى خود را براى سال

نویس است،  استادیار انگلیسى در دانشگاه مریلند که یک وبالگ MATTHEW G. KIRSCHENBAUM آقاى
ها  ها ارتباطى حقیقى و مثبت میان نویسنده و خواننده برخالف احتماالت ریسکى و خطرآفرین در وبالگ: گوید مى

هایش نگذارد از طرف همه  نویسى که دچار بیمارى است هر روز پیامى براى خواننده اگر وبالگ چنانچه.وجود دارد
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نویس  خانم وبالگ یک.احوال او است دهنده نگرانى آنها از کند که نشان هایى دریافت مى خوانندگان ایمیل
با وبالگ یاد گرفتم که چگونه و چطور مسایل و احساسات خود را با دوستان نزدیک خود مانند خواهر و : گوید مى

ام در طول  نظر که از طریق وبالگ دریافت کرده 271هزار و 6ام مطرح کنم اما از میان  ساله 20ساله و پسر  14دختر 
  33.ما ام دریافت کرده هایم از افراد غریبه که در اینترنت با آنها آشنا شده به نوشته بتین نظرات را نسها بیشتر این سال
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  تکنیک ها و مهارتها: فصل هفتم 

 ده اشتباه آزار دھنده در بین وبالگھای فارسی 

با مروري به وبالگهاي . وبالگ نویسی مانند هزاران پدیده وارداتی دیگر تحت تاثیر  سلیقه ایرانی قرار گرفته است
ها  به طور مثال ایرانی. توانید تفاوتها و تاثیر سلیقه ایرانی را بر وبالگها مشاهده کنید و وبالگهاي فارسی می خارجی

هایی با گرافیک پیچیده تر هستند در حالیکه در  عالقمند به استفاده از قالبتوجه ویژه اي به قالب وبالگ دارند و 
حال با نگاهی به وبالگهاي . وبالگ هاي غربی عموما از قالبها و شمایل ساده تر براي وبالگ خود استفاده میکنند

  :می شودفارسی به چند نکته آزار دهنده که در بین  آنها رایج است اشاره 

برخی فکر میکنند که استفاده از فونت با اندازه درشت براي نوشتن مطالب توجه خواننده را بیشتر :  فونت درشت.1
البته این تفکر درستی است اما نه وقتی که همه مطالب وبالگ با فونتهایی با سایز درشت نوشته شده . کند جلب می

که همه مطالب آنها با فونتی هم اندازه   خواندن مطالب وبالگ با فونت درشت مثل  خواندن روزنامه اي است. باشد
استفاده از فونتهاي با اندازه درشت معموال نشان از تازه کار بودن نویسنده . تیتر صفحه نخست نوشته شده باشد

  .وبالگ در دنیاي وب و اینترنت است

ان بر این اعتقاد هستند این دیگر تازه کار و حرفه اي ندارد و به هرحال برخی از وبالگ نویس:  موزیک در وبالگ.2
بنابراین ! که خوانندگان وبالگ ایشان در هنگام خواندن مطالب براي حفظ سالمتی هم که شده بایستی کمی برقصند

یک آهنگ شش و هشت را انتخاب میکنند و با کمک دوستان حرفه اي تر  کاري میکنند که خواننده وبالگ به 
گاهی هم موسیقی وبالگ از . ن موسیقی مورد عالقه نویسنده شوندمحض باز کردن وبالگ ایشان محکوم به شنید
اما باور کنید شنیدن ناخواسته  موسیقی از هر نوعش همیشه هم  . نوع  سنتی یا حماسی ، بنیامینی انتخاب می شود
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 جالب نیست ، بخصوص وقتی خواننده در ساعت دو بامداد و وقتی همه خوابند در اتاق تاریک نشسته و ناگهان
یا اینکه چند وبالگ با هم باز شده و هر کدام ساز خود را می ! اسپیکر کامپیوتر همه خانواده را به رقص می آورد

زنند یا اینکه خواننده وبالگ در حال گوش دادن به موسیقی یا رادیوي مورد عالقه خود است ، در این حاالت 
اطر داشته باشید خوانندگان وبالگ براي خواندن به خ. موسیقی وبالگ تنها یک مزاحم آزار دهنده خواهد بود

اگر مایل به نمایش سلیقه خود را در انتخاب موسیقی براي ! مطالب شما به وبالگتان می آیند نه شنیدن موسیقی
خوانندگان وبالگتان هستید می توانید کنترل مدیا پلیر یا لینک مستقیم فایل موسیقی را در وبالگ قرار دهید تا کاربر 

  !انتخاب خودش به موسیقی گوش فرا دهدبه 

وقتی وارد وبالگتان می شوم پنجره اي باز شده با نمایش پیامی  به ! جدي میگویم! شما شاهکارید:  جاوا اسکریپت.3
شوند گاهی هم اسم  پرسیده می شود تازه وقتی هم  خیر باز میه من خوش آمد می گوید و بعد پنجره وقت ب

خداحافظ "، "!کجا ؟ بودي حاال"ینترنت را ببندم پنجره اي باز میشود و پیغام میدهد که میخواهم پنجره مرورگر ا
تازه وقتی وارد وبالگتان میشوم از زمین و زمان گل می ریزد !  "ستادي چایی دوم زود رفتی رفیق واي می"یا  "عزیز

ار تا نوشته متحرك هم در باال و و کلی ستاره هم در مرورگر اینترنت به دنبال نشانگر  ماوس هستند در ضمن هز
معلومه کارتان خیلی درسته و کلی کامپیوتر ! نگفتم شما شاهکارید! پایین و چپ و راست در حال موج زدن هستند

فقط  آمده بودم آخرین مطالب وبالگت را بخوانم که آنهم با این همه گلریزان در ! اما راستش من فقط! بلد هستید
  .وبالگت نشد

 فقط کافی! اینقدر که به خاطر همین کار مدتی در آسایشگاه به سر بردم! من عاشق اینکار هستم:  بی معنانظر دهی .4
 وقت در بخش نظرات  هزار تا وبالگ  که حتی مطالب آنها را  دنبال نمی ست یک پست در وبالگم ثبت کنم آنا

چون جدیداً این متن خیلی ضایع شده  البته "!وبالگ خوبی داري به ما هم سر بزن"کنم یک نظر می گذارم که 
چه مطالب جالبی نوشتی، منم به ! واي"یا  "با نظرت موافقم به من هم سر بزن"است با کمی تغییر از عباراتی مثل 

از قرار . اصوال به قول ماکیاولی هدف هر گونه ضایع بازي را توجیه میکند. استفاده میکنم "!روز کردم به وبالگم بیا
نند آنچه که اشاره شد معتقدند  با درج نظرات بی تاثیر و تبلیغاتی و آزار نویسندگان یا خوانندگان دیگر صدها نفر ما

  .وبالگها می توانند براي خود بازدید کننده کسب کنند
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بعضی ها فکر میکنن قرار است علیه هنجارهاي جامعه شورش کرده و آنرا تغییر دهند و براي : نکنید  فحاشی.5
اگر . دهند فحش  را در مطالب وبالگ خود جاي می کلیادب و عفت کالم شروع کرده اند و   شروع هم از

میخواهید بگویید با چیزي مخالف هستند یا از آن متنفر هستند و آنرا به خواننده هم تفهیم کنید الزم نیست از 
تر نیز خوانندگان  مخالفت فحشهاي رکیک آنهم از آن نوعش استفاده کنید در صورت استفاده از  کلمات مناسب 

به خاطر داشته باشید که وبالگ شما تنها توسط دوستانتان خوانده نمی شود و . یا تنفر شما را درك خواهند کرد
ممکن است یک نوجوان یا حتی فردي از سر کنجکاوي و در گردش در لینک دیگر وبالگها یا تصادفی به وبالگ 

ط مطالب وبالگ شما میتواند آزار دهنده باشد و حتی ارزش نظرات  شما را نیز شما سر بزند و باور کنید در این شرای
وبالگ یک گفتگوي خیابانی با چند دوست نزدیک نیست و استفاده از فحشهاي رکیک نه تنها .کم رنگ کند

ا هنجاري را تغییر نمی دهند بلکه تنها چیزي را که عوض میکند نوع برداشت خوانندگان وبالگ از شخصیت شم
  .!خواهد بود

پهناي باند  KB 256با  ADSLمعتقد هستند که هر ایرانی از یک خط اینترنت : استفاده از تصاویر حجیم .6
مسلم است که این واقعیت ندارد  اما برخی آنقدر از تصاویر با حجمهاي باال در وبالگ خود استفاده . برخوردارند

استفاده . میکنند خوانندگان آنها به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند میکنند که تنها میتوان نتیجه گرفت که آنها فکر
) سایز و حجم فایل(از تصاویر در مطالب وبالگ به جذابیت آنها کمک میکند اما الزم است در انتخاب تصاویر 

تصاویر زیاد و سنگین باز شدن کامل وبالگ را به شدت کند میکند در ضمن گاهی هم صفحه کامل . دقت کنید
استفاده از تصاویر کوچک و کم حجم آنهم در مطالبی که واقعا استفاده از تصاویر آنها را . مایش داده نمی شودن

  . گویا تر میکند نشانی از حرفه اي بودن شماست

شاید دیده باشید که وبالگهایی هستند که فقط شامل متن هستند اما با اینحال :  کپی از نرم افزار ورد مایکروسافت.7
یکی از دالیل اینکار  که البته در بین وبالگ نویسان ایرانی نیز رایج . ذاري و نمایش صفحات آنها کند استبارگ

شرکت مایکروسافت براي نوشتن مطالب و سپس کپی آنها در فرم ورود اطالعات  Wordاست استفاده از نرم افزار 
شده در کامپیوتر شخصی،عدم نیاز به آنالین  مزیت استفاده از این روش حفظ متن نوشته. پنل مدیریت وبالگ است

اما وقتی مطلبی مستقیم از نرم افزار ورد به فرمهاي . بودن هنگام تایپ مطالب و دقت بیشتر در ویرایش مطلب است 
زیادي همراه مطلب منتقل می شوند که بدلیل تبدیل فرمت  HTMLپنل مدیریت وبالگ وارد می شود کدهاي 
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Word  بهHTML یک روش  براي حل مشکل این . هی حجم این کدها از خود مطلب هم بیشتر استگا. است
ببرید و سپس مجدد از آنجا کپی و به پنل  notepadاست که مطالب خود را قبل از انتقال به وبالگ به نرم افزار 

ابزار براي حل خاصی هم در نوار ) ایکون(وبالگ منتقل کنید در پنل برخی سرویسهاي وبالگ  مانند بالگفا دکمه 
کرده و یکبار این دکمه را ) select(این مشکل قرار دارد و کافیست پس از انتقال از ورد به پنل ،مطالب را انتخاب 

  .بزنید تا محتواي منتقل شده از کدهاي بی مورد و زیادي پاکسازي شود

  : کپی برداري بیش از حد از وبالگ دیگران.8

معرف مطالب دیگر وبالگها باشد مشکلی نیست اما اگر واقعا مایل هستید به  اگر وبالگ شما قرار است به عنوان
عنوان یک وبالگ نویس و نویسنده به وبالگ نویسی بپردازید خوب خواهد بود که در استفاده از مطالب دیگر 

طالب خوانندگان واقعی وبالگ شما به دنبال نظرات و مطالب شما هستند و نه م. وبالگها زیاده روي نکنید 
اگر از مطالب دیگر وبالگها را مناسب براي خوانندگان وبالگ خود میدانید میتوانید به . وبالگهایی که شما میخوانید

  .مطالب آنها لینک دهید

هر چه بگوییم خوب . باور کنید این اشتباه خیلی خیلی رایج است:  بزرگترین اشتباه ، ندید گرفتن پند دیگران.9
تفاده کنید، از موسیقی کمتر استفاده کنید ، بی خیال افکتهاي جاوا اسکریپت در وبالگتان نیست از فونت درشت اس

شوید و یا از نظرات  بی معنی و تبلیغاتی بپرهیزید ولی برخی گویی گوششان بدهکار نیست هر چه بگوییم آنها کار 
ار جور افکت جاوا اسکریپتی و خودشان را میکنند و جالب آنکه با داشتن یک قالب سنگین صد کیلو بایتی و هز

  34! کنند موسیقی آنچنانی در وبالگ احساس حرفه اي بودن هم می

 وبالگھا زایي درآمد ھای راه

 چیز همه و چیز هر درباره بود قرار اگر. تخصصی نویسی وبالگ خصوص به. است سختی کار دائمی نویسی وبالگ
 ویژه به شود، می سخت کارت بنویسی خاصی موضوع درباره فقط است قرار وقتی اما. بود تر راحت تکلیفت بنویسی

 فکر اگر اما نیست حرفه فرقانی دکتر قول به چه اگر و است سختی کار نویسی وبالگ. باشد شلوغ هم سرت اگر
 من. است انصافی بی کمی نیست اي حرفه پس گیرد، نمی پول نویسد می آنچه براي نویس وبالگ چون که کنیم
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 تی آي حوزه هاي وبالگ برخی گفت می که »ارتباطات و کامپیوتر دنیاي« ماهنامه مسئول مدیر گفته به کنم می استناد
 شد، خواهد تخته اینترنت و رایانه نشریات از بسیاري در بشوند، مکتوب نسخه به تبدیل تنهایی به اگر رایانه و

 یا نداشتند مطالب این انتشار براي جایی سنتی هاي رسانه ،یافت رشد دلیل چند به تخصصی نویسی وبالگ اصوال
 بهترین از برخی. نداشتند اختیار در را محتوا از حجم این انتشار امکان یا و نداشتند را آنها شناسایی توان

 حوزه از دقیقا اند درآمده تخصصی نشریات و ها روزنامه اي حرفه نویسندگان زمره در اکنون که نویسانی وبالگ
 در پکس سالم. دارد وجود جهان نقاط سایر در هم و ایران در هم دست این از هایی مثال. اند کرده شروع وبالگ

 .هستند دست این از هایی نمونه ایران در نگار روزنامه بالگر ها ده و عراق

 که مواجب و جیره بی نگاران روزنامه. هستند) citizen jornalist( نگار روزنامه شهروندان نویسان، وبالگ
 هاي رسانه که مواردي ویژه به موارد از بسیاري در دهد می نشان تحقیقات. کنند می منتشر را خود اطراف رخدادهاي

 رویداد یک مختلف ابعاد انتشار از اي رسانه و جغرافیایی زمانی، قانونی، امنیتی، مالحظات جمله از دالیلی به رسمی
 در رسانی اطالع بعد در ها وبالگ نقش. شوند تبدیل اول رسانه به اند توانسته وبالگها اند، بوده ناتوان خبري جریان یا

 به اعتراض قضیه در ایرانی وبالگهاي نقش و لندن، متروي انفجارهاي و کاترینا طوفان اندونزي، سونامی حوادث
 رسانه را ها وبالگ ارتباطات، پردازان نظریه دلیل همین به. زد مثال توان می مورد این در را فارس خلیج نام تحریف

 قرار) mainstream media( اصلی جریان هاي رسانه مقابل در که نامند می) alternative media( جایگزین
 .گیرند می

 نظر به.است ها وبالگ درآمدزایی بحث نکته این و شود برطرف ایران در وبالگستان فضاي اشکاالت از برخی شاید
 این با پردازان نظریه و اساتید مشکل شود برطرف تخصصی نویسی وبالگ شدن درآمدزا موضوع اگر رسد می

 .شود حل هم اي رسانه تکنولوژي

 که اند نرسیده اي مرحله به هنوز غنی و خوب بسیار مطالب انتشار رغم علی فارسی هاي وبالگ که است این واقعیت
 بالگر یک براي درآمد کسب زمینه تواند می وبالگ یک بر شدن متمرکز البته. بیاورند در پول طریق این از بتوانند
 این از برخی. بود تري عینی و مقبولتر تر، عمومی راهکارهاي دنبال به باید لذا. بود نخواهد عمومی نکته این اما باشد،

 :قرارند این از راهکارها
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 به. است سایبر محیط در تبلیغات فرهنگ و اطمینان نبود اینترنت، محیط در درآمدزایی مشکالت از یکی -1
 گام اولین. ندارند اینترنتی تبلیغات نام به بخشی اصوال ایران در تبلیغاتی بزرگ هاي شرکت از بسیاري که اي گونه
 توجیه منظور به اینترنتی کار و کسب و تجارت حوزه در مختلف هاي اندیشی هم برگزاري روند این اصالح براي

 محیط و اینترنت با اصوال شرکتها این گردانندگان از بسیاري که است این اصلی مشکل. است تجارت این صاحبان
 و کرده باز جا دنیا در اینترنتی تبلیغات اگر. دانند نمی را متنی تبلیغات با خبرنامه و بنر فرق و نیستند آشنا آن تبلیغاتی

. است آن افزایش به رو مخاطبان و صنعت این جایگاه درك خاطر به است، گردش در صنعت این در دالر میلیاردها
 هم را فارسی اینترنت تبلیغات بازار زودي به گوگل مثل بزرگی هاي شرکت بجنبیم دیر بازار این در ما اگر شاید
 .اند کرده شروع هم االن را کار این اینکه کما کنند قبضه

 گوگل با و یابد می دست میلیاردي سودهاي به بالگر مثل بزرگی سرویس چرا نیست درآمدزا نویسی وبالگ اگر -2
 شود؟ می تبدیل سایت 25 به بالگ پرشین مثل سرویسی چرا نیست، درآمدزا نویسی وبالگ اگر شود؟ می ادغام

 پرشین زیرمجموعه هاي وبالگ روي ایرانی شرکتهاي بازرگانی هاي آگهی بار ها میلیون لحظه هر که است چگونه
 کرد کسب تبلیغاتی درآمد ها وبالگ طریق از شود می چرا شود؟ می داده نمایش اسکاي بالگ و بالگفا و بالگ

 و مقاله صدها یا و ها ده که بالگري آیا باشد؟ داشته درآمد این از سهمی تواند نمی بالگر یا وبالگ آن خود ولی
 دهنده سرویس سوي از مالی حمایت گونه هیچ مستحق است، کرده منتشر و تولید سال 4 طول در تخصصی گزارش

 بازدیدها این منفعت و اند دیده را دهنده سرویس اجباري هاي آگهی سالها، این طول در بیننده چند نیست؟ اش اصلی
 شده خود رایگان دهنده سرویس از کوچ به مجبور اي حرفه و پربیننده بالگرهاي چرا است؟ رفته کسانی چه جیب به
 کنند؟ می جدا نویسی وبالگ رایگان سرویس از را خود حساب »دیزاین و دامین و هاست« سالیانه هزینه تحمل با و

 براي درآمدزایی و آگهی جذب براي پربیننده و تخصصی هاي وبالگ از کنسرسیومی که نرسیده آن وقت آیا -3
 ها وبالگ از دسته این براي عمومی بحثی به ها وبالگ درآمدزایی موضوع نباید آیا شود؟ تشکیل نویسان وبالگ

 شود؟ تبدیل

 و اطالعات بانک ایجاد ذیربط، سازمانهاي و نهادها توسط استعدادها شناسایی طریق از تخصصی نویسی وبالگ -4
 مرتبط هاي گروه در مشارکت و اینترنت وسیله به آموزش دیجیتال، دنیاي مهارتهاي کسب نویسنده، توسط مقاالت
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 اگر حتی درآمدزاست نویس وبالگ براي غیرمستقیم صورت به جهان، و ایران تحقیقاتی و علمی محافل با ارتباط و
 .نباشد تشخیص قابل معین و تفکیکی طور به درآمد این

 تبلیغات، عمومی، روابط رسانی، اطالع هاي سیستم اصلی هاي تخصص از یکی به آینده دنیاي در نویسی وبالگ -5
 شغلی موقعیت و شغل هزاران و صدها. شد خواهد تبدیل افکارسنجی و نظرسنجی و الکترونیک نشر و انتشارات

 را اینترنت در پایه ابزار و ها مهارت نویس، وبالگ که است مشخص. است تخصصی نویسان وبالگ انتظار در جدید
 .دارد اختیار در

 بالگرهاي از بسیاري. است اینترنت دنیاي تر اي حرفه مراحل سایر به صعود براي پلی تخصصی، نویسی وبالگ -6
. هستند میلیونی درآمدهاي با تخصصی و خبري هاي سایت وب کننده اداره اکنون گذشته، سالیان آماتور

 .است پرش سکوي چه اگر نیست بردار توقف نویسی وبالگ

 کلیک هر ازاي در آن طریق از که ایران در کلیک هر ازاي به پرداخت یا ppc هاي سیستم کار به شروع -7
 کمک هم که کند می دریافت ریال به اندکی مبلغ وبالگ صاحب تجاري، شرکت یک تبلیغ روي بر بازدیدکننده

 موثر کارکرد به را آگهی صاحبان اطمینان تواند می هم و است کننده پربازدید نویسان وبالگ به کوچکی
 شروع کوچک مقیاس در تازگی به چند هر سیستمها این. کند جلب اینترنتی تبلیغاتی سیستم در فارسی هاي وبالگ

 هاي وبالگ در شده تولید خوب محتواي به توجه با نزدیک آینده در که کرد بینی پیش توان می اما اند کرده کار به
 فارسی، وب بازدیدکنندگان با مقایسه در فارسی هاي وبالگ بازدیدکنندگان و مراجعات تعداد و حجم و تخصصی

 . کرد محقق را نویسی وبالگ طریق از درآمدزایی زیادي میزان به بتوان طریق این از

 وبالگ. است نویس وبالگ نظر مورد مطالب و مهم هاي لینک اطالعات، ذخیره براي آنالین امکان یک وبالگ -8
 تواند می نویسی وبالگ. باشد او کنار در دائمی طور به پژوهشگر یا محقق یک اطالعات بانک عنوان به تواند می

 نویسی وبالگ طریق از اکنون کانادا در »خودم سردبیر« وبالگ نویسنده اینکه کما باشد، فرد یک عیار تمام شغل
 کمک آوري جمع با اروپا در اي حرفه نویس وبالگ چند هم عراق علیه آمریکا جنگ طول در. کند می معاش امرار

 .کردند می رسانی اطالع مخاطبانشان به آنجا از و کرده عراق به سفر به اقدام خوانندگانشان از نقدي
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 بررسی با. هستند اجتماعی دماسنج ها وبالگ. هستند جامعه در افکارسنجی و نظرسنجی ابزار بهترین ها وبالگ -9
 درآمد توان می ها وبالگ روي بر تحقیق با. کرد بینی پیش حتی و تبیین را اجتماعی رخدادهاي توان می آنها محتواي

 .کرد کسب

 خبري سایت وب هر کنار در وبالگی نسخه اندازي راه امروزه یابند، می گسترش روز هر سازمانی هاي وبالگ -10
 ایران در فقط هستند رسمی وبالگ داراي اکنون مختلف شرکت و سازمان صدها و ها ده. است شدن رایج حال در

 به نویسی وبالگ. هستند رسمی وبالگ داراي وزارتخانه چند و شرکتها از بسیاري ها، رسانه برخی ها، بانک از برخی
 عمومی روابط اداري بدنه از بخشی سازمان نویسان وبالگ و شده محسوب دیجیتال عمومی روابط از بخشی عنوان

 در سی بی بی مثل بزرگی شبکه چند هر جست، ها رسانه در نباید فقط را اي حرفه نویسان وبالگ ردپاي.هستند سازمان
 جدید هاي پدیده گفت باید نهایت در.دارد نیز سی بی بی وبالگی نسخه اینترنتی، سایت وب بر حاضرعالوه حال

 شدن، رسمی حال در وبالگ. شوند می پذیرفته سختی به قدیم هاي پدیده سوي از و افتاده جا کندي با همواره
 تا شده باعث آن تعاملی جنبه خصوص به وبالگ، فرد به منحصر هاي ویژگی. است شدن اي رسانه و شدن اي حرفه

 ها پدیده سایر از بیشتر ارتباطات و تبلیغات و رسانی اطالع دنیاي در رسانه این شدن عمومی و استقرار و رشد سرعت
 . باشد

 .کرد خواهد تحمیل اطالعاتی جامعه و جهانی جامعه به را خود ما خواست راي و وبالگ که است واقعیت یک این

  میبساز مطمئن عبور رمز کی چگونھ

 و فتندیب گرانید دست میندار دوست که دارند وجود یاطالعات میحر نیا در و میدار یخصوص میحر کی ما همه
 .است رمزعبور و یتیامن يها سیسرو از استفاده یاصل لیدل نیا

 یتمام در و کنند یم استفاده یخاص يها روش از یشخص اطالعات يساز پنهان و رهیذخ يبرا یتیامن يابزارها
 محرمانه یجمالت ای عبارات کلمات، به فیتعر در رمزعبور. میدار یدسترس اطالعات نیا به رمزعبور کی با ما موارد
 بخوانند، اجازه بدون را اطالعات نیا خواهند یم که یکسان و ما اطالعات نیب وارید کی نقش که شود یم گفته

 دارد، وجود شما رمزعبور به یابی دست يبرا يادیز يها راه. ردیگ یم قرار کنند نابود ای و دهند رییتغ کنند، یکپ
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 با) KeePass لیقب از(  امن عبور رمز يدار نگه برنامه کی از استفاده و ساده ترفند چند بستن کار به با دیتوان یامام
 .دیکن مقابله آنها

 رمزها ينگهدار و انتخاب

 نیماش خانه، يدار نگه. دیکن یم قفل د،یکل کی با را آن دیکن محافظت يزیچ از دیخواه یم شما که یزمان عموما،
 بانک کارت در. شود یم انجام یتالیجید يها دیکل با ها لیفا از محافظت و یکیزیف يها دیکل لهیوس به دوچرخه و

 نکته کی در یکیالکترون چه و یکیزیف چه ها دیکل نیا همه. میدار رمز کلمات زین لیمیا در و يعدد يرمزها ها
 آتش وارید کی شما مثال يبرا. کند باز را قفل تواند یم یراحت به او فتند،یب یکس دست به اگر: هستند مشترك

)FireWall (فیضع شما رمزعبور اگر حال. هستند مطمئن و شده يگذار رمز هم تان لیمیا و هارد د،یدار شرفتهیپ 
 .دهند یم دست از را خود ییکارا یقبل موانع تمام افتدیب یکس دست به ای باشد

 يقو رمزعبور کی ياجزا

 .بزند حدس یراحت به را آن نتواند رمزشکن يوتریکامپ برنامه کی تا باشد مشکل یکاف قدر به دیبا رمزعبور کی

 حدس را آن بتواند يوتریکامپ برنامه کی نکهیا احتمال باشد، تر یطوالن هرچه رمزعبور: باشد یطوالن دیبا رمز •
 چند شامل ییرمزها از افراد یبعض البته. باشد داشته حرف ده حداقل رمزعبورتان دیکن یسع. شود یم کمتر بزند

 یم گفته رمز عبارت آنها به اغلب که کنند یم استفاده شوند، یم آورده هم سر پشت فاصله بدون ای با که کلمه
 را خود رمزعبور دهد، یم اجازه شما به استفاده مورد سیسرو ای برنامه که ییآنجا تا میکن یم هیتوص زین ما. شود

 .دیکن یطوالن

 از یبیترک که- رمزشکن يافزارها نرم توسط رمز کشف از زین بودن دهیچیپ طول، بر عالوه: باشد دهیچیپ دیبا رمز •
 شامل شما رمزعبور دیکن یسع امکان صورت در پس. کند یم يریجلوگ -دهند یم قرار گریکدی کنار را حروف
 .باشد نقطه مثل ییها عالمت و اعداد ،یسیانگل کوچک حروف ،یسیانگل بزرگ حروف

 .بزنند حدس را آن نتوانند افراد تا باشد مشکل یکاف قدر به ستیبا یم رمز کی
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 را آن احتماال د،یسیبنو ییجا را آن و دیکن حفظ را خود رمزعبور دینتوان شما اگر: سپرد خاطر به بتوان دیبا را رمز •
 یم اگر. دیا کرده میتقد دارد، یدسترس شما دفتر آشغال سطل یحت ای و پول فیک خانه، به که یکس به یدست دو

 ينگهدار و سپردن خاطر به" بخش به باشد، کردن حفظ قابل حال نیع در و دهیچیپ و یطوالن شما رمزعبور دیخواه
 یم د،یندار را متعدد يعبورها رمز کردن حفظ حوصله اگر اما. دیبرو است آمده نییپا در که " عبور يرمزها امن

 مثل ییافزارها نرم از استفاده د،یباش داشته خاطر به. دیکن استفاده "پس یک" مثل ییافزارها نرم از ستیبا
Microsoft Word در که یگانیرا يافزارها نرم توسط ها لیفا نیا رمزعبور. (ستین مناسب کار نیا يبرا 

 .)است یابیباز قابل شوند، یم دایپ زین نترنتیا

 ای کلمات انتخاب از نیبنابرا. باشد داشته شما تیشخص با یارتباط چیه دینبا رمزعبور: باشد یشخص دینبا عبور رمز •
 روز فرزندان، اسم ها، تلفن شماره ،یمل کارت شماره نام، مثل( هستند شما یشخص اطالعات از یقسمت که یعبارات
 .دیزیبپره) بدانند شما درباره گرید افراد است ممکن که يزیچ هر ای تولد،

 شانه يرو از را آن است ممکن که يافراد به رمزعبور کردن وارد هنگام شهیهم: دیدار نگه یمخف را رمزعبورتان •
 هم اگر. دیینگو کس چیه به را خود رمزعبور يضرور کامال موارد در جز به نیهمچن. دیکن توجه بخوانند شما

 یموقت رمزعبور کی به را آن ابتدا د،ییبگو خانواده ياعضا از یکی ای یکالس هم دوست، به را آن که دیبود مجبور
 يها راه اوقات اغلب البته،. دیبازگردان قبل حالت به را آن کار، اتمام از پس. دیبده نظر مورد شخص به و دیده رییتغ
 روش نیا از است بهتر امکان صورت در که دارد وجود خود، حساب در جداگانه رمزعبور کی جادیا مثل يگرید

 .دیکن استفاده ها

 همراه به تانیبرا را ضرر حداقل دانست، را آن یکس اگر که گردد انتخاب يا گونه به ستیبا یم رمزعبور کی
 .باشد داشته

 را آن یکس اگر رایز د،ینکن استفاده حساب کی از شیب يبرا رمزعبور کی از: باشند کسانی دینبا عبور يرمزها •
 حال است، کسانی شما لیمیا و وتریکامپ رمزعبور دیکن فرض. کرد خواهد دایپ یدسترس شما اطالعات تمام به بفهمد

 خواهد یدسترس زین شما لیمیا به آورد، بدست را آن رمز یقیطر به ای کند "هک" را شما وتریکامپ بتواند یکس اگر
 .داشت
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 يامروز يگفتگوها در اما. است مشکل کی حل يبرا هوشمندانه و عیسر روش کی از بردن سود یمعن به "هک"
 برنامه مانند ییها نهیزم در باال دانش با که است یکس "هکر" و است يوتریکامپ ستمیس کی به نفوذ یمعن به "هک"
 يبردار بهره خود يبرا آن منابع از و کند نفوذ ستمیس کی به الزم ملزومات داشتن بدون تواند یم افزار نرم و یسینو

 . کند

 کی ماه 3 هر حداقل منظم طور به را خود رمزعبور شود یم هیتوص: دیکن عوض يا دوره بطور را عبور يرمزها •
 اگر نیهمچن . ابدی یم شیافزا بفهمند، را شما رمزعبور گرانید نکهیا احتمال زمان مرور به رایز. دیکن عوض بار

 .کند یم استفاده رمزعبور از د،ینکن عوض را آن که یزمان تا باشد دهیدزد را رمزعبورتان شما اطالع بدون یکس

 يدار اعتماد یکس به تو نکهیا اوال، :پاسخ بدهم؟ او به را رمزعبورم توانم یم باشم، داشته اعتماد یکس به اگر: سوال
 باشد، نداشته سواستفاده قصد اگر یحت. کند محافظت رمزعبورت از یخوب به بتواند شخص آن که شود ینم لیدل

 یکس به را خود رمزعبور تو اگر دوما،. نندیب یم را آن هم يگرید افراد که سدیبنو يکاغذ يرو را آن است ممکن
 باره نیا در دارند را رمزعبور نیا که یکسان همه از ستین الزم شود، یم حسابت وارد یکس که یزمان ،یباش نداده
 .یکن سوال

 در که شد منکر توان ینم اما دهند، یم ینترنتیا خدمات مردم به که هستند یفیشر اریبس يها انسان داران نت یکاف
 یم "بده آدم" نجایا در را افراد نیا ما. کنند یم سواستفاده خود نفع به کارشان از که هستند یاندک گروه ،یشغل هر
 در و دارند یفیضع تیامن ها نت یکاف از ياریچطور؟بس شود، "بده آدم" به لیتبد نت یکاف مسئول اگر حال. مینام
. رود سرقت به شده نصب وتریکامپ آن يرو که يافزار نرم توسط شما عبور يرمزها که است ممکن مواقع ياریبس

 35 .دیباش تان يکاربر يها حساب نگران و مراقب اریبس دیبا یعموم يوترهایکامپ از استفاده هنگام نیبنابرا

 یفارس یوبالگھا ھک یاصل لیدل پنج

 که شود یم باعث آزار ای و نیمخالف مطالب حذف ،یینما قدرت شهرت، کسب همچون يمتعدد ییها زهیانگ
 هک شاهد یگاه از هر زین یفارس يوبالگها نیب در. باشند وبالگها یبرخ ينابود ای و هک عالقمند همواره يافراد

 آنها ییگو دارد وجود ها هکر نگونهیا از یغلط تصور اوقات ياریبس. میهست وبالگها یبرخ صفحات و محتوا رییتغ و
 است آن قتیحق اما باشند داشته وجود زین يافراد نیچن دیشا چه اگر برند یم بهره يا العاده فارغ تخصص ای نبوغ از
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 از تواندیم دقت یکم با و است جیرا و ساده اریبس شود یم استفاده وبالگها هک يبرا معموال که ییها وهیش که
 يموارد با همواره کارم تیماه به توجه با. کرد محافظت دارند تین سوء که يافراد برابر در وبالگ مطالب و محتوا

 يها وهیش و لیدال نیتر جیرا و نیمهمتر از یبرخ به مطالب ادامه در رو نیهم از و ام داشته برخورد وبالگها هک از
 .داشت خواهم يا اشاره است جیرا زین یفارس يوبالگها نیب در که وبالگ هک

 کسب و وبالگ سندهینو بیفر از تر ساده یروش چیه است تین سوء يدارا  که يفرد ای هکر کی يبرا:  بیفر.1
 وبالگ مطرح يسهایسرو اکثر بایتقر. ستین یتخصص و یفن يها وهیش با زدن کله و سر يجا به يو از اطالعات

 فوق وهیش بودن جیرا از نشان نیا و اند داده یجعل يلهایمیا افتیدر به نسبت خود کاربران به ییاخطارها یفارس
 لیمیا ارسال با کنندیم تالش هکرها وهیش نیا در. دارد کنندیم استفاده وبالگ يسهایسرو از که یکاربران بیفر يبرا
 ینینچنیا نیعناو و برتر يوبالگها ییشناسا ای تیفعال عدم لیدل به وبالگ حذف ای امکانات شیافرا چون ییامهایپ و
 ارسال لیمیا فرستنده يبرا را خود وبالگ عبور کلمه و يکاربر نام تا دهند بیفر را کاربران تیسا رانیمد طرف از

 افتیدر توانیم دقت یکم با اما. برسند نظر به یواقع شتریب هرچه لهایمیا که کنندیم را خود تالش تمام هکرها. کنند
 وبالگ دهنده سیسرو کی رانیمد عموماً که داشت نظر در زین را منطق نیا یستیبا  البته و هستند یجعل لهایمیا که

 .ندارند قیطر نیا از خود کاربران عبور کلمه افتیدر به يازین

 جهان در مختلف يتهایسا وب کاربران اطالعات سرقت جیرا يها وهیش از یکی یجعل صفحات:  یجعل صفحات.2
 را تیسا کی) Login( کاربران ورود صفحه ای نخست صفحه هیشب اریبس یصفحات هکرها وهیش نیا در.است
 وهیش به را صفحات نگونهیا آنها. دهندیم قرار باشد تیسا یاصل آدرس هیشب که یآدرس در آنرا و کنندیم یطراح

 مورد در دقت بدون افراد یگاه انیم نیا در و کنندیم ارسال خود یقربان يبرا چت ای لیمیا ارسال مانند مختلف
 خواهد قرار هکر اریاخت در تینها در که کنندیم صفحه نیا وارد را خود عبور کلمه فوق صفحه یاصل آدرس
 افراد یمال اطالعات سرقت یحت ای لیم هات ای اهوی يلهایمیا هک يبرا جیرا يها وهیش از یکی وهیش نیا. گرفت

 مطرح يمرورگرها  دیجد يها نسخه توسعه در یهدف عنوان به یجعل صفحات نگونهیا با برخورد و هست زین است
 زین سانینو وبالگ يکاربر اطالعات سرقت يبرا يا وهیش نیچن. باشد یم مطرح  یتیامن افزار نرم ای IE مانند نترنتیا

 هیشب آماده یجعل صفحات یرانیا يهکرها يتهایسا ای وبالگها از یبرخ در یحت  و ردیگیم قرار استفاده مورد
 نوار در دقت. شود یم ارائه اطالعات سرقت يبرا  یفارس يوبالگها دهنده سیسرو مطرح يتهایسا یاصل صفحات
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 را عبور کلمه همچون یمهم اطالعات است قرار که یمواقع در تیسا وب آدرس صحت یبررس و مرورگر آدرس
 .باشد يدیتهد نیچن برابر در حفاظت يبرا وهیش نیبهتر تواندیم میکن وارد يا صفحه در

 يافزارها نرم و تروجانها از مملو هک موضوع با مرتبط يوبالگها و تهایسا:  چت در يد يآ ای لیمیا هک.3
 يد يآ نیهمچن و مطرح لیمیا يسهایسرو گرید ای اهوی يلهایمیا عبور کلمه سرقت هدف با که است یجاسوس
 اهوی عبور کلمه یقربان وتریکامپ در شدن باز محض به که دارند وجود یکوچک يها برنامه.باشد یم چت در کاربران
 در شده وارد عبور کلمه و شده میمق وتریکامپ در جاسوس کی بصورت ای کنندیم ارسال هکر يبرا را يو مسنجر
 .کنندیم ثبت را اهوی لیمیا) Login( کاربر ورود صفحه

 ینترنتیا صفحه به خود یقربان تیهدا با ای و  چت در ای لیمیا همچون یمختلف يها وهیش با کوچک يها برنامه نیا
 يو وتریکامپ در و یمعرف یقربان به) جالب امکانات با يا برنامه ای دیجد يباز مثل( دهنده بیفر نیعناو با و یخاص

 مورد اریبس و است یرانیا کاربران چت يد يآ و لیمیا هک يبرا یجیرا اریبس وهیش نیا متاسفانه. شوند یم نصب
 نفوذ ، دیآ یم شمار به یرانیا کاربران يبرا یبزرگ يدیتهد لیدل نیهم به و است هک به عالقمند يهایرانیا  استفاده

 فرد لیمیا در وبالگ عبور کلمه ای معموال( باشد وبالگ اطالعات سرقت يبرا و موثر یگام تواندیم افراد لیمیا به
 هکر اریاخت در کاربر ورود اطالعات وبالگ دهنده سیسرو تیسا عبور کلمه یفراموش امکان استفاده با ای هست

 نرم و سهایرویو یآنت شده روز به يها نسخه از استفاده و لهایفا ياجرا بخصوص و افتیدر در دقت) .  ردیگیم قرار
 .دهد کاهش را يدیتهد نیچن خطرات يادیز حدود تا تواندیم روالیفا يافزارها

 هستند عموم استفاده مورد که ییوترهایکامپ که دیباش داشته خاطر به:  یعموم يوترهایکامپ در اطالعات سرقت.4
 اطالعات سرقت و یجاسوس يافزارها نرم نصب يبرا نهیگز نیبهتر دانشگاهها ای و ها نت یکاف يوترهایکامپ مانند

 سرقت و دیتهد معرض در شتریب وترهایکامپ  نیا از کنندگان استفاده گفت توان یم صراحت به و هستند کاربران
 يوترهایکامپ در ای ها نت یکاف در را خود مهم اطالعات است ممکن که آنجا تا نیبنابرا. هستند خود مهم اطالعات
 .دیده رییتغ را خود عبور کلمه کوتاه یزمان يها دوره در دیکنیم نیچن اگر حداقل ای دینکن وارد دانشگاه

 ییها وهیش از یکی عبور کلمه چند تست و حدس مطمئناً دیده قرار هکر کی يجا را خود:  ساده عبور کلمه.5
 ای خود يکاربر نام مانند يا ساده عبور کلمات که یکسان. دیکنیم تجربه آنرا وبالگ کی هک در که بود خواهد
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 به صدمه ای و سرقت به نسبت يگرید فرد هر از شیب کنندیم انتخاب حدس قابل و ساده اعداد ای خود یواقع نام
 یحت که دیکن انتخاب  دهیچیپ آنقدر را عبور کلمات نباشد الزم دیشا البته. هستند مقصر خود وبالگ اطالعات
 توسط که دینکن انتخاب یشکل به را خود وبالگ عبور کلمه حداقل اما دیبسپار خاطر به آنر دینتوان هم خودتان

 .باشد حدس قابل گرانید

 کردن چک ، مطالب ارسال يبرا مثال( يگرید افراد اریاخت در را خود عبور کلمه اعتماد يرو زین کاربران از یبرخ
 اما باشند نداشته را شما وبالگ يمحتوا به صدمه قصد واقعا افراد نیا دیشا.دهند یم قرار) قالب در رییتغ ای نظرات

 ينحو به ای ست؟ین یجاسوس افزار نرم ای تروجان به آلوده آنها وتریکامپ مثال که دیباش مطمئن تواندیم شما ایآ
 يموارد در اگر  شود؟ ینم تیرو يگرید فرد توسط ناخواسته بصورت دیگذاشت آنها اریاخت در شما که یاطالعات

 عبور کلمه کار اتمام از بعد دیتوانیم دیده قرار يگرید فرد اریاخت در یمقطع بصورت خود عبور کلمه که شد الزم
 با يگرید کاربران ای سندگانینو فیتعر امکان شما به زین وبالگ يسهایسرو و ابزارها یبرخ. دیده رییتغ را خود

 .دیکن استفاده امکانات نیا از دیتوانیم که دهند یم محدودتر امکانات

 تیریمد يابزارها ای وبالگ دهنده سیسرو يتهایسا در يافزار نرم نواقص به توانیم وبالگها هک لیدال ادامه در
 و شبکه کیتراف نگیتوریمان نیهمچن.شوند یم رفع و کشف زود عموماً اشکاالت نیا کرد،البته اشاره وبالگ
 بیفر ای و شبکه یفن مسوالن توسط سازمان ای شرکت کی کارمندان توسط شده وارد عبور يها کلمه مشاهده

 با گرانید وبالگ هک عنوان با طمعکار کاربران بیفر نیهمچن و وبالگ زبانیم شرکت ای تیسا یبانیپشت نیمسئول
 شده وبالگ کی يمحتوا به صدمه باعث يموارد در که هستند ییها وهیش از زین خودشان یشخص عبور کلمه ورود

 پنج است مشاهده قابل يگرید وهیش و لیدل هر از شیب یفارس يوبالگها به بیآس و هک یبررس در آنچه اما. اند
 36.روند یم نیب از کاربران توسط شتریب دقت یکم با که ییدهایتهد. است فوق لیدل

 امنیت وبالگھا

به طوري که هر هکر .همانطور که میدانید و اطالع دارید جدیدا هک شدن وبالگها توسط هکر ها رایج شده است  
وبالگ نیز میتوان گفت یک سایت رایگان است .یا گروه هکري کار هک خود را با هک وبالگ ها آغاز میکند
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امنیت وبالگها در دست صاحبان وبالگ %99اطمینان گفت ولی آیا امنیت این وبالگها بر عهده کیست؟میتوان به 
 ولی هکر ها چگونه وبالگهاي ما رو هک میکنند؟.است

به طوري که هکر ایمیل صاحب وبالگ را هک کرده بعد براي ورود به :  هک کردن ایمیل صاحب وبالگ -1
ب وبالگ زده شه تا پسورد در این قسمت باید ایمیل صاح.وبالگ به قسمت فراموش کردن پسورد وبالگ میرود

پس هکر با در دست داشتن نام وبالگ و داشتن پسورد ایمیل شما میتواند خیلی .وبالگ به این ایمیل انتقال پیدا کند
 .راحت به وبالگتان دست رسی پیدا کند

ر دروغ به گونه اي که به طو.حیله دیگر هکر ها فرستادن ایمیل جعلی براي صاحبان وبالگ است:  ایمیل جعلی-2
خودشان را صاحب ارائه دهنده سرویس وبالگشان معرفی میکنند و میخواهند از آنها که پسورد خود را براي آنها 

 .ایمیل کنید

بعد از باز کردن این آدرس ها .بعضی مواقع به شما آدرسهاي نا آشنا پیشنهاد میشود:  استفاده از صفحه هاي تقلبی-3
ولی آیا هر .باز میشود)ودي به وبالگ شما که یوزر نیم و پسورد را میخواهدصفحه ور(صفحه اي شبیه صفحه الگین

زیرا امکان دارد این مشخصات ما براي .؟؟؟؟خیر.صفحه شبیه به آن صفحه الگین ما باید مشخصاتمان را وارد نماییم
 .افراد غیر معتمد فرستاده شود

یتوانند آن طور که باید امنیتشان را تامین کنند براي گاهی اوقات سرویس دهنده هاي وبالگ نم: استفاده از باگها-4
ولی این امر خیلی کم .کنند راه هک کردن را براي هکر ها را باز می) حفره امنیتی(همین با پیدا شدن چند باگ 

 .توان گفت امکان چنین اتفاقی خیلی به ندرت دیده میشود دیده میشود و می

 :راههاي جلوگیري از هک شدن وبالگ

 مرحله اول سعی کنید وبالگ خود را از یک سرویس دهنده مطمئن و مناسب انتخاب نمایید در-1

 در نگه داشتن ایمیل خود توجه داشته باشید--2

 .این را بدانید هرگز و تحت هیچ شرایطی صاحبان سرویس دهنده از شما پسورد وبالگتان را نمیخواهند-3
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را کامال چک کرده بعد یوزر نیم و پسورد خودتان را ...)س بار وآدر(همیشه سعی کنید همه موارد صفحه الگین-4
 وارد نمایید

 سعی کنید از یک پسورد مناسب استفاده کنید-5

سعی کنید همیشه در پر کردن لیست اسم نویسی براي وبالگ ایمیل با آي دي که در مسنجر از آن استفاده -6
 .مینمایید تفاوت داشته باشد

 37.ن موارد باال درصد هک شدن وبالگ خود را تا حد زیادي کاهش داده ایداستفاده و مد نظر گرفت

 تکنیک هاي جذب مخاطب به وبالگ

 اداره را خود مطالب گرانید مطالب کردن ستیپ و یکپ با صرفا دیخواهیم اگر. دیباش وفادار تیرا یکپ قانون به) 1
 را یمطلب هرگاه دیکن یسع کار نیا يجا به شد دینخواه موفق و دیمف وبالگ کی صاحب چگاهیه که دیبدان دیکن
 آنها و شودیم مخاطبان اعتماد جلب باعث کار نیا دیکن ذکر ماخذ عنوان با را یاصل منبع حتما دیکنیم يبردا یکپ
 دانمیم که یمطلب نمیبب و میایب شما وبالگ من دیکن فرض.  دیدار گفتن يبرا یحرف زین خودتان از شما که دانندیم

 و شما به نایقی شماست به مطعلق مطلب انگار که دیا کرده وانمود يطور شما و ام خوانده قبال را ستین شما مال
 .کرد نخواهم اعتماد وبالگتان

 داشتن.  باشد داشته یمخالفان و موافقان شما وبالگ است ممکن.  احترامند قابل شما خوانندگان نظرات ي همه) 2
 دهدیم نشان نیا رایز ستیعال اریبس یسینو وبالگ در مخالف داشتن من نظر به بلکه ندارد يبد يمعنا اصال مخالف

 را او شما رایز کند ثابت يزیچ شما به خواهدیم تفکر براساس و کرده مطالعه را شما وبالگ دقت تمام با یشخص که
 تحمل قابل شما بانیرق طرف از موضوع نیا و است رفت شیپ حال در شما وبالگ ای و.  دیا واداشته فکرکردن به
 گرید که کرد مخالفت شما با یسطح يتفکر اساس بر یکس اگر ای و کنند دلسرد را شما خواهندیم آنان و ستین

 .شوند یم دایپ یآدم جور همه شهیهم رایز ستین ینگران يجا اصال

 که دیکن هیارا فرد به منحصر یمطلب شما اگر اول نکته مانند.  دیبفرست وبالگتان در را خودتان یاختصاص مطلب) 3
 که دانندیم آنها رایز برگردند شما وبالگ به که دیکنیم وادار را خوانندگانتان حتما دیباش خودتان آن یاصل صاحب

www.takbook.com



١٩٣ 
 

 در شهیهم خوانندگان وگرنه اند دهیند ییجا آنرا تاکنون که شوندیم رو روبه یمطالب با شما وبالگ به ورود با
 .هستند منابع نیبهتر يجستجو

 دیسینویم مطلب موضوع نیا يبرا اگر.  شود خوانده وبالگتان مخالفان توسط است بهتر شما زیبرانگ بحث مطالب) 4
 کی شما وبالگ نکهیا مگر دیکنیم تلف را وقتتان دیدار که میبگو دیبا زدیبرانگ را موفقانتان نیتحس صرفا که

 ي هیارا به  سانینو وبالگ شتریب که آنجا از یول باشد درآمد کسب و فروشگاه کی ای خدمات ي هیارا يبرا وبالگ
 وبالگ تیموفق به تواندیم شتریب وبالگها نیا در مخالفان نظرات دنیشن داشتن مپردازند گرانید ای و خود دیعقا

 .کند کمک

 صفحه مورد در را نظرشان هستند نترنتیا در که يافراد از یکم تعداد.  دینباش نگران نظرات تعداد بودن کم از) 5
 لزوما آن لیدل است نییپا شما نظرات تعداد اگر و دینباش موضوع نیا نگران دینبا پس کنندیم انیب نندیبیم که ییها

 نیا باالست شانینظرها تعداد  وبالگها یبعض که دینیبیم اگر و است یعیطب کامال و ستین شما مطالب نبودن خوب
 ستین مطالبشان بودن خوب لیبدل لزوما

 خود وبالگ يبرا که يزیچ نیاول و نیمهمتر میبگو بتوانم جرات به دیشا.  دیباش حساس خود وبالگ تریت به) 6
 به دیندان هم خودتان است ممکن که جاها یلیخ در صفحه عنوان رایز است وبالگتان عنوان دیکن توجه آن به دیبا

 جستجو جینتا کردن ستیل يبرا جستجو يموتورها که است ییزهایچ نیاول از یکی صفحه عنوان مثال دیدرآ شینما
 سیسرو اول ي صفحه در وبالگتان عنوان دیکنیم بروز را وبالگتان شما که یموقع ای و کنندیم استفاده آن از

 جذب دکنندهیبازد شما يبرا متواند و دیآیم در شینما به شده بروز يوبالگها نیآخر قسمت در شما یسیوبالگنو
 وبالگ به شما که اکنون زنمیم مثال کی حال.  دیکن نکیل تبادل گرانید با وبالگ عنوان با دیبا شما نیهمچن و کند
 کیکل و دیدید دارد ارتباط یسیوبالگنو آموزش با اریبس که یعنوان با را من نکیل ادیز احتمال به دیا آمده من

 من وبالگ به شما ادیز احتمال به که شدیم نیا جهینت بود يگرید زیچ من وبالگ عنوان دیکن فرض حال دیکرد
 کردند یم ترك را وبالگم بالفاصله و نداشتند من وبالگ مطالب به يازین که آمدنندیم یکسان ای و دیآمدینم

 غم و هم دینبا. ستین مهم اصال هزار صد ای هزار ده عدد به دنیرس.  نباشد آمار يعدد شیافزا شما ي دغدغه) 7
 تیاهم دکنندگانیبازد از ياریبس يبرا مساله نیا رایز دیباش داشته دکنندهیبازد تعداد فالن مثال که باشد نیا شما
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 صرفا که باشد قرار اگر ضمن در.  نه ای دارد تیاهم مساله نیا ایآ که دانندینم دکنندگانیبازد شتریب اصوال و ندارد
 دیبازد هزار دهها روز در من که کنند فکر دکنندگانیبازد که کنم يکار توانمیم االن نیهم من رود باال آمار عدد
 دینبا سینو وبالگ يبرا مساله نیا اصال بنده شخص نظر به دارد یضرورت کار نیا يبرا کردن تقلب ایآ یول دارم
 هم آن و زمان مرور به هم شما آمار دیباش مطمعن دیباش خود وبالگ تیفیک شیافزا فکر به آن يجا به و باشد مهم

 .کرد خواهد دایپ شیافزا یواقع بصورت

 لیتحل و شمارنده که ستین آن يمعنا به نیا یول نباشد مهم تانیبرا آمار شیافزا گرچه.  دیکن لیتحل را آمارتان) 8
 اطالعات شما يدهایبازد تعداد شمارش بر عالوه ها شمارنده نیا رایز دینده قرار خود وبالگ در تیسا ي کننده

 با دیتوانیم شما کنمیم استفاده آنها از هم من که استت نیپرش ای وبگذر نیهم در مثال کنندیم هیارا هم يگرید مهم
 ای ندییایم میمستق بصورت ، شوندیم وبالگتان وارد ییشهرها و کشورها چه از دیبفهم ، دیشو آشنا دکنندگانتانیبازد

 شما وبالگ نیدید يبرا یخاص ي برنامه ای مرورگر عامل ستمیس چه از ، مشخص تیسا کی در شما نکیل با
 دیکن تیریمد را وبالگتان بهتر یلیخ لیمسا نیا لیتحل با دیتوانیم شما و...  و ندیایم یساعات چه شتری،ب کنندیم استفاده

 .دیببر یپ کاربرانتان يازهاین از ياریبس به دیتوانیم رایز

 دیببر یپ هستند شما یشگیهم همراه یکسان چه که مساله نیا به.  دیبشناس را خود وبالگ یمیدا گزاران کامنت) 9
 شما با ندیبگو میمستق ریغ بخواهند که انگار گذارندیم نظر شما يبرا مرتب بصورت که هستند یکسان شهیهم مثال

 دارند را نیا اقتیل اند گذاشته وقت شما يبرا که آنها رایز دیارذبگ یاختصاص غامیپ آنها يبرا شما کنند،یم یهمراه
 و شما يبرا و کنندیم هیتوص گرانید به را شما شهیهم که هستند یکسان ها نیا ضمن در دیبگزار وقت شانیبرا که

 باشند آموز دانش ای و دانشجو ، معلم ، دانشگاه استاد ، دکتر آنها از یبعض است ممکن یحت لندیقا ارزش وبالگتان
 .کنندیم هیتوص را شما شانیها یهمکالس ای و دوستها ، شاگردان به که

 لزوم صورت در و یسینو وبالگ شروع از قبل دیکن یسع.  دیباش حساس دیریگیم آن از را وبالگ که یتیسا به)10
 مناسب شما يبرا که دینیبرگز را يا دهنده سیسرو و دیکن قیتحق وبالگ يدهندها سیسرو ي درباره حاال نیهم
 از دیدار یکاف ي نهیهز و دانش اگر کنمیم هیتوص من یحت دارند یبیمعا و ایمزا ها تیسا نیا از هرکدام رایز باشد تر

 کینزد يا ندهیآ در دارم قصد بنده مثال ندارد یلزوم کار نیا ستین نیچن اگر یول دیکن استفاده یشخص ي دامنه
 و کدها ياریبس از توانینم گرید و هاست تیمحدود شیافزا حال در روز به روز بالگفا رایز دهم انجام را کار نیا
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 یکاربران يبرا بهرحال یول بجاست ها تیمحدود نیا از یبعض البته که کرد استفاده دهنده سیسرو نیا در ها کلمه
 .ستین ندیخوشا مساله نیا زانیعز از ياریبس و من چون

 کترینزد شما وبالگ موضوع به وبالگشان موضوع که ییآنها به و دیبرو گرید يوبالگها به.  دیکن نکیل تبادل) 11
 درحد وبالگشان تیعیوض که دیکن نکیل تبادل ییآنها با دیکن یسع ضمن در دیبده نکیل تبادل شنهادیپ است

 از باالتر يوبالگها اگر اما کنند نکیل تبادل وبالگها نیبهتر با که دارند دوست همه البته است بهتر ای شما وبالگ
 .دیکن نکیل تبادل دیتوانست که یوبالگ هر با ستندین نکیل تبادل به حاضر خودتان

 وبالگ ثبت در مثال دیکن ثبت را وبالگتان دیتوانیم که ییجا هر و تیسا هر در.  دیکن ثبت را وبالگتان نکیل) 12
 . نکیل تبادل يها تیسا و نکیل ثبت يتهایسا ای و دهنده سیسرو

 در دیباش داشته تیفعال آنها در و دیشو عضو یابی دوست يها تیسا در .  دیشو عضو یابی دوست يتهایسا در) 13
 .دیکن درج را خود وبالگ نکیل حتما تهایسا نیا در خود لیپروفا در ضمن

 ای شده درج تیسا آدرس آنها يرو بر که ییعکسها حتما..  دیریبگ ادی را ایمد یمالت يها برنامه با کار) 14
 آدرس کی خود يانتها و ابتدا در که لیموبا يها پیکل ای و دارند تیسا آدرس کی کی خود در که ییآهنگها

 یدرخت صورت به لیموبا بلوتوث مانند یلیوسا از استفاده با ایمد یمالت يها لیفا نیا دیا دهید دهندیم نشان را تیسا
 برندیم دیکنینم هم را فکرش یحت شما که نقاط نیتر افتاده دور به خود با را شما نکیل و ابندیم گسترش سرعت به و
 .دیباش وفادار تیرا یکپ قانون به کنمیم دیتاک هم باز البته کنندیم تبلغ نتانیبرا و

 او وبالگ مطالعه با شما اگر دیبگزار کامنت شانیبرا و دیبرو گرانید وبالگ به.  دیبگزار کامنت گرانید يبرا) 15
 آمد خواهد ادیز احتمال به هم او) يدار ییبایز وبالگ دییبگو مطالعه بدون نکهیا نه(دیبگزار آگاهانه یکامنت شیبرا
 زین گرانید نظرات يآور جمع يبرا موثر روش کی نیا پس.  گزاردیم نظر تانیبرا کرده مطالعه را شما وبالگ و
 .باشدیم

 مثال(تر روشن رنگ از وبالگتان ي نهیزم يبرا دیکن یسع.  دینیبرگز را رهیت ي نوشته رنگ و روشن نهیزم رنگ) 16
 ي نهیزم رنگ که است آن لیبدل نیا و) یمشک مثال( دیکن استفاده تر رهیت يرنگها از تانیمتنها رنگ يبرا و) دیسف
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 را کاربرانتان نیا و) دیکن امتحان خودتان دیتوانیم(شود یم چشمان یخستگ موجب بشدت دیسف متن رنگ با رهیت
 . کرد خواهد ناراحت

 باعث رنگارنگ يفونتها از حد از شیب ي استفاده.  دیزیبپره امکان حد تا رنگارنگ يفونتها بردن بکار از) 17
 شده ساخته سال 8 از کمتر نیسن يبرا واقعا شما وبالگ اگر البته کند جلوه کودکانه شما وبالگ که شد خواهد

 دیباش حساس نکته نیا به ستین نیچن اگر پس دیریبگ دهیناد را نکته نیا دیتوانیم و است استثنا کی وبالگتان

 غذا نمک همانند پتیاسکر جاوا مواقع از ياریبس در من نظر به.   دیباش حساس پتیاسکر جاوا از استفاده در) 18
 دینکن شورش دیباش موظب شما یول کند مطلوب و دگرگون را غذا طعم تواندیم آن از یمناسب مقدار که کندیم عمل

 وقتها از یبعض یحت و باشد داشته شما صفحات يرو ینامطلوب اثرات تواندیم پتیاسکر جاوا از ادیز استفاده رایز
 تمام دارند دوست که ام دهید شتریب تر تجربه کم سانیوبالگنو در من نکنند عمل یبدرست کدها شودیم باعث
 يا حرفه اصال کار نیا که یحال در کنند استفاده شان صفحه در جا کی صورت به را دارند وجود که ییکدها

 تا دیکن استفاده دیجد يکدها از و دیبردار را یقبل يکدها بار کی وقت هرچند دیکن یسع کار نیا يجا به ستین
 دیباش داشته تنوع هم وبالگتان در زدینر بهم يادیز يکدها با تان صفحه نکهیا ضمن

 دیباش کرده دقت اگر.  دیکن باز پنجره خود در را یداخل ينکهایل و دیجد ي پنجره در را یخارج ينکهایل) 19
 به هم مساله نیا گرچه دیجد ي پنجره در ای شود باز پنجره خود در نکیل که دیکن نییتع دیتوانیم دادن نکیل هنگام
 به مثال دیدهیم نکیل خود وبالگ از خارج به اگر دیکن یسع اما باشد يا قهیسل تواندیم هم و دارد یبستگ یعوامل

 نکیل) گرید پست به یپست از مثال(خود وبالگ داخل به اگر و شود باز دیجد ي پنجره در نکیل دوستتان وبالگ
 شود باز پنجره خود در نکیل دیدهیم

 تنها نه دهندیم شیافزا را شما وبالگ وزن که يعناصر ریسا و ریتصاو از ادیز استفاده.   دیکن سبک را وبالگتان) 20
 رانیا داخل در که دیکنیم یسینو وبالگ یکسان يبرا اگر خصوصا شماست ضرر به شهیهم بلکه ستین شما سود به

 نترنتیا به که کنندیم استفاده مودم آپ لیدا نترنتیا از هایرانیا درصد نود از شیب که دیباش داشته توجه دیبا و هستند
 آن دنید از يا صفحه يبارگزار ادیز دنیکش طول لیبدلمخاطبان   که آمده شیپ اریبس چه و است معروف یذغال

 .ندا شده منصرف
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 شما ، بگزارند نظر تانیبرا که دیبده را امکان نیا کابران به . دیده قرار خودتان با ارتباط يبرا یمختلف يراهها) 21
 امکان یحت اگر ، بفرستند لیمیا شما يبرا ، کنند چت شما با لحظه همان دینیآنال اهوی در اگر ، کنند اد اهوی در را

 يوبالگها مثال دارد هم وبالگ موضوع به یبستگ یکی نیا البته.دیارذبگ یتلفن تماس ي شماره دیتوانیم دارد
 .شماست وبالگ اعتبار نفع به باشد تر میمستق شما با آنها ارتباط چه هر کل در و) مشاوره

 چه آنها دینیبب و دیبرو شماست وبالگ مانند موضوعشان که گرید يوبالگها به.   دیکن یابیارز را وبالگها گرید) 22
 آنها قوت نقاط از که ستین نیا من منظور البته دیریبگ درس ضعف و قوت نقاط نیا از و دارند یضعف و قوت نقاط

 اریبس دیکن دایپ زین را خود ضعف نقاط نکهیا احتمال زین و داد خواهد دیجد يها دهیا شما به کار نیا یول دیکن دیتقل
 .شد خواهد ادیز

  - coo.ir  مانند  گانیرا ي دامنه از می شود شنهادیپ.   دیکن استفاده خود یمعرف يبرا یواقع ي دامنه از) 23

sub.ir  -   dot.tk  -   dom.ir   -    2ir.ir   اریبس يها دامنه دیبتوان شما است ممکن گرچه دینکن استفاده 
 از مورد چند که کنندیم جادیا یمشکالت شما يبرا ها دامنه نیا یول دیبرسان ثبت به خود يبرا تهایسا نیا از يرند
 ياریبس دادن دست از ، وبالگ از خارج به دادن نکیل هنگام مشکالت ، صفحه لود سرعت کاهش از عبارتند آنها

 ...) و جستجو يموتورها در شما وبالگ شدن ندکسیا در اختالل ،  وبالگ آمار ي شمارنده دیمف اطالعتات از

 گرید مدت فالن تا وبالگ که شده دهید وبالگها در اریبس چه.  دیکن اجتناب کننده وسیما يها جمله از) 24
 گرید هم من دینده نظر اگر ای ، ستین حسش گرید شما جان و ام شده خسته نوشتن از من ای ، کرد نخواهد تیفعال
 شما وبالگ کردن دنبال از را آنها و کندیم دلسرد را دکنندگانیبازد جمالت نیا گرید مطالب ياریبس و سمینوینم

 چیه و کرده میتقد آنان به را آن عالقه و عشق با اش سندهینو که هستند نئمطم منابع دنبال به آنها رایز داردیم باز
 .ندارد آنان از یتوقع

 نیا دیکن تیآپد را وبالگتان زود به زود دیتوان ینم اگر یحت.  برسد نظر به روز به و زنده وبالگتان دیکن یسع) 25
 خیتار و ساعت کد از دیتوانیم مثال است روز به کامال وبالگتان که دیکن نیتلق کاربران به که دارد وجود امکان

 ای و کننده رییتغ يها جمله از ، دییبگو تیتسل ای کیتبر دکنندگانیبازد به را مختلف يمناسبتها ، دیینما استفاده
 . دیینما استفاده یتصادف
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 تسلط یسینو برنامه يزبانها به ای دیباش وب طراح کی مییگوینم .  دیده شیافزا را خود یوبالگ دانش وستهیپ) 26
 خود مطالب بتوانند ادیز دانش داشتن بدون کاربران که است نیا وبالگ شیدایپ ي فلسفه اصوال رایز دیباش داشته

 جیپ مانند یاصطالحات از مثال دیباش داشته ییباال ینترنتیا یعموم اطالعات دیکن یسع یول کنند هیارا نترنتیا را
 را وب در جیرا يلهایفا فرمت انواع دیاوریب در سر یگوگل بمب ای  تیوبسا کیتراف و باند يپهنا ، گوگل رنک
 حد در را...  و یپ اچ یپ ، پتیاسکر جاوا ، ال ام یت اچ مانند مختلف یسینو برنامه يزبانها فرق ،و دیبشناس

 38.  دیریبگ ادی یعموم اطالعات

 وبالگ بھ مطلب ارسال مورد در ینکات

 ارزش با وبالگ قالب مانند کنندیم توجه آنها به سانینو وبالگ اکثر که يموارد یتمام ي اندازه به نکات نیا
  هستند مهمتر هم آنها از گفت توان یم یحت و  باشند یم

 مطالب کوتاه مدت کی یط در حد از شیب و مورد یب يها ارسال يبجا: دیکن زیپره وبالگ به مطلب ادیز ارسال از
 کی کباری هفته 2 هر ای هفته هر مثال دیباش داشته ناوبالگت تیآپد يبرا يا برنامه و دیبکن يبند دسته رو ناخودت

 . دیبزن وبالگ به يسر

 39.  ندبک کمک یداشتن دوست و صفا با یوبالگ داشتن به ار شما اندتویم مورد نیا:دیده پاسخ ها کامنت به
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  ی و سازمانیرسم يوبالگ ها: فصل هشتم 
،  نهیهز. طلبد  یرا نم یخاص یاست که توان فن یروابط عموم يبرا  یابزار اطالع رسان نیدر دسترس تر وبالگ

 ،و کار بدون اشکال  تیداشتن دغدغه امن رشی، پذ يراه انداز يادار ي، قبول دردسر ها نترنتیمتخصص ا يروین
 يکاربردها نیوبالگ که ناب تر کی يراه انداز يبرا.  ستین ازیوبالگ ن يراه انداز ياست که برا ییزهایچ نهایا

 !است و بس  ازیرا در خود دارد ، تنها به اراده و پشتکار ن تیوب سا

 يها تینسبت به سا يندیئنا احساس خوشامخود مط یسازمان ها و نهاد ها در سابقه ذهن نی، مخاطب نکهیا گرید
 یدولت يسازمان ها یوبالگ ها منج!  دهند  یم حیرا ترج يندارند و  چه بسا مراجعه حضور یدولت یرسم خشک و

، وبالگ  تیداشتن سا اریصورت در اخت رد یو حت. باشند نیبا مخاطب میخواهند در ارتباط مستق یهستند که م
 .است دیبه روز و جد يها تیمخاطب با سا یافراد به آن است و سبب آشت يدرگاه ورود

شوند و چه  یبه روز نم گریاز وبالگ ها د ياریداشته اند و بس زشیر هیسابقه اول یپس از رشد ب یفارس يها وبالگ
 ردیتازه بگ یباعث خواهد شد وبالگ جان یرسم يها و حضور وبالگ ها یبسا کاربرد وبالگ توسط روابط عموم

 يبرا یخدمات هیو ارا یمثبت اطالع رسان يردهاد را دارند و با کارکگونه وبالگ ها مخاطب خاص خو نیچرا که ا.
 .را بهبود بخشند یتخصص يوبالگها  یروند تکامل نیمخاطب

و  ی، طراح یفن ياست که به صورت کامل استانداردها یسازمان یرسم تیاست که کمتر وب سا یدر حال نیا
اخبار و اطالعات  ویبه روز کردن و آرش يبرا یاطالعات ياستفاده از بانک ها. داشته باشد يبه روز و کاربرد يمحتوا

به روز شدن   تیقابل یکه به سادگ ستایاست و ساختن صفحات ا فتادهیها جا ن تیهنوز هم در اکثر سا یروابط عموم
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ها  تیسا یا هنوز هم در به روزرسانه یو مراکز وابسته ادامه دارد و روابط عموم یدولت يها تیرا ندارند و در سا
 .  ندارند ینقش

مخاطب دست  يبه نظر برسند که برا فیرفع تکل يبرا  ییها تیمخاطب باعث شده  سا يازهاینظر نگرفتن ن در
 .سازمان ها ندارند يتو در تو  ياز راهروها یکم

با مخاطب خود  یو انتشار اطالعات و ارتباط روابط عموم دیانتخاب وبالگ خواهد بود که تول نیبهتر طیشرا نیا در
 .  کند یم لیرا  تسه

جستجو گر هم به سراغ آنها  يخوش کرده اند و موتور ها يجا نترنتیاغلب در نقاط کور ا یدولت يها تیسا وب
شبکه  نیمتخصص اری، در اخت یارتباط یکار تخصص کیبه عنوان  تیسا ییمحتوا تیریکه مد یروند و در حال ینم

ارتباط  يکنند برا یم دای، کمتر جرات پ یفننداشتن دانش  اریدر اخت لیها به دل یاست ، روابط عموم وتریو کامپ
 .با مخاطب وارد گود شوند میمستق

 

که  یهر سازمان ی، رسانه ها و به طور کل  یخصوص ي، شرکت ها یدولت يسازمان ها یروابط عموم يبرا وبالگ
 يوبالگ ها نیب  زیتما يدارد و تنها برا ییباال ییبهتر با مخاطب است ، به صورت بالقوه کارآ هدفش ارتباط

 میکن یاستفاده م یسازمان پشتوانه آن است از واژه وبالگ رسم یحقوق تیوبالگ ها که شخص نگونهیبا ا یشخص
و  یکارشناس روابط عموم کیممکن است  یعنی.وبالگ ندارد  یرسم ریساده و غ يبا  نوشته ها يتضاد چیه نیو ا

 تیبا شخص يتضاد چیه نیارتباط با مخاطب استفاده کند و ا يبرقرار يبرا یزبان خاص ایاز لهجه  یارتباط مردم
 .است  نترنتیتر سازمان و مخاطب در شبکه ا مانهیارتباط صم زیوبالگ ن. ندارد يو یرسم

 !است  بریسا يها به فضا یراه ورود روابط عموم  نیموجه تر یوبالگ رسم

در مورد خدمات سازمان ،  در دسترس قرار دادن  انیمشتر ییاطالعات و اخبار مربوط به سازمان ، راهنما هیارا
متداول از  ي، پاسخ به پرسش ها شنهادهاینظرها و پ افتیها ، در یشماره تلفن ها و نشان رینظ ياطالعات ساده ا

در کنار وب   ی، ول ستین تیبه وب سا ازیعدم ن يبه معنا نیگرچه ا. است ریدر وبالگ امکان پذ...  سازمان و
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سازمان با انبوه اطالعات و صفحات را  یرسم تی، وب سا دیاطالعات مختصر و مف هیسازمان  وبالگ ها با ارا تیسا
 . دهند یمخاطب را انجام م یابیبازار یخود دارند و به نوع بانیبه عنوان پشت

توان به عنوان  یسازمان است و از آن م تیمخاطب به سا يتوانند در حکم درگاه ورود یم یرسم يها وبالگ
 . نام برد یپورتال ارتباط تیسا کی

رو است و  شیچالش ها  پ یتوان برشمرد ، برخ یم یکاربرد وبالگ در روابط عموم يکه برا ییها تیهمه مز با
هم  یبرآورده نسازد ،بلکه باعث مشکالت ارتباط یروابط عموم یممکن است نه تنها انتظارات ما را از وبالگ رسم

 .شود

 يشود و تصورات موجود از فضا یسازمان در وبالگ حفظ نم یرسم ژیاحساس وجود دارد که پرست نیا معموال
مشکل  نیحل ا يرا برا یخاص يتوان راهکارها یم. است تیوضع نیا دکنندهیدر جامعه  تشد یسیوبالگ نو

 :داد شنهادیپ

 رینظ یروابط عموم یموسسات بخش خصوص زیون ی، انجمن متخصصان روابط عموم رانیا یانجمن روابط عموم  - 
 تیفعال یرسم يدهنده وبالگ ها سیتوانند به عنوان سرو یم یروابط عموم قاتیتحق ایو  یکارگزار روابط عموم

ها ،  یروابط عموم نیاطالعات ب لدهند که عالوه بر تباد ياز وبالگ ها را در خود جا يکنند و مجموعه ا
 .را به خود جذب کنند  شمار یبا سواالت ب ینیمخاطب

 جادیا. رندیوبالگ ها در نظر بگ نیا يبرا یخاص گاهیجا زیبالگ ن نیپرش ریوبالگ نظ يعاد يدهنده ها سیسرو  - 
 یواقع تیبالگ به لحاظ شخص نیپرش. است نهیزم نیدر ا دیمف یکوشش یرسم ياز وبالگ ها یفهرست خاص

 .کار دارد يبرا يبهتر نهیگردانندگان آن زم

 

 ریگرچه مد.  وبالگ به آن دچار هستند يها قطعا در راه انداز یاست که روابط عموم يگریچالش د ییپاسخگو
سازمان  يتواند برا یمساله م نیا یها و نظرات مخالف و منتقد سازمان را حذف کند ول امیتواند پ یوبالگ م کی

در  یحضور روابط عموم ينقطه مثبت هم برا وانت یمساله را م نیحال ا نیدر ع.  شود  یتلق یبسته ما بحران يها
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در جلب و اقناع  ییابه حداقل ه هیدوسو يبتواند در فضا  یروابط عموم کیدانست چرا که اگر  بریسا يفضا
 . بود  دواریآن ام ییو پاسخگو تی، شفاف يتوان به توان حرفه ا یکند ، م دایمخاطب دست پ

 

. مطمئن برخوردار باشند  یسازمان گاهیاز جا دیوبالگ ها هستند با رانیکه مد یلحاظ کارشناسان روابط عموم نیبد
، در  دیریگ یمن خرده نم ییو اگر به واقع گرا ابندی یخود را نم یوبالگ ها کارکرد واقع نصورتیا ریدر غ

وبالگ بهتر است امکان  کیشروع کار  يراب ستیفراهم ن هیارتباط دو سو نهیکه در سازمان شما زم یصورت
با  شتریامکان ارتباط ب ییپاسخگو يبا مساعد شدن فضا یتا پس از مدت! نظر خوانندگان ، حذف شود  افتیدر

 40. مخاطب فراهم شود

 

 وبالگ  ھای رسمی 

سادگی وبالگ نویسی فرصت حضور غیرمتخصصان در محیط وب را فراهم کرده است   تا پیش از آن سازمانها و 
با وبالگ دروازه اینترنت بر روي .  موسسات و شرکتها و تشکل ها با هویت حقوقی در اینترنت جوالن می دادند

  .همگان گشوده شد و هویت مجازي انسانی شکل گرفت

تنها با پر کردن چند فرم . سرعت ایجاد وبالگ نسبت به سایتهاي مستقل از مزیت هاي نسبی وبالگ محسوب میشود
تغییرات در آن . تحت وب می توانید شروع به نوشتن مطلب کنیدوبالگ معموال نسبت به سایت ماهیتی پویاتر دارد

  .وبالگ نویسان آغاز میشود اهمیت نقش خبري در وبالگ از همین سرعت عمل. سریعتر رخ میدهد

پدیدار شدند نمی توانند سواد رسانه اي را نا  mainstream وبالگ ها که خود عمال در مرزبندي با رسانه هاي
  . تعمیق سواد رسانه اي تثبیت موقعیت وبالگ هاست. دیده بگیرند 

مداران، شرکت هاي بازرگانی و وبالگ ها به عنوان منبع خبر و اطالعات، بیش از بیش، توجه رسانه ها، سیاست 
، سایتی اینترنتی است که  گزیده اي از »صداهاي جهانی«. حتی دانشگاه هاي معتبر جهان را به خود جذب کرده اند
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رویدادها، اخبار و نقطه نظرات منعکس شده در  وبالگ ها را از بیش از صد کشور جهان به زبان انگلیسی ترجمه و 
  41دهد در اختیار همگان قرار می 

  تاثیر وبالگها بر افکار عمومی - 1

اند که در آن   را نوعی فضاي عمومی تعریف کرده «(public sphere) ي عمومی حوزه«یا » ي عمومی عرصه
هاي الکترونیکی و حتا ارتباط چهره به چهره با   هاي گوناگون نظیر مطبوعات، رسانه  اعضاي جامعه از راه رسانه

پردازند و بنابراین   وگو می ي مشترك به بحث و گفت ي موضوعات مورد عالقه و درباره کنند  دیگر مالقات می یک
  .  ي مشترکی را تشکیل دهند ي این موضوعات ذهنیت یا عقیده قادرند درباره

است، از نظر او وبالگ مصداقی از حوزه عمومی در عصر ما  ي عمومی پرداز اصلی عرصه  یورگن هابرماس، نظریه
  است

گان فکري  هایی کامال عادي هستند نه نخبه کنند، آدم ها تولید می الگ که آن حجم عظیمِ مطالب را در وبکسانی 
هاي مهمی هم در آن هستند، اما اکثریت  ست که البته آدم  بالگستان، شهر بزرگی.» قضایی«یا فرهنگی یا سیاسی یا 

  اند هایی معمولی اش آدم شهروندان

  جذب مخاطب سازمانی - 2

حتی . اه با موج حضور در اینترنت بدون صرف هزینه اي صاحب سایت مستقل شدن به تنهایی جاذبه داردهمر
   .شرکتها و سازمانهایی که امکان ایجاد سایت مستقل را دارند گاهی از وبالگ استفاده       می کنند

به سایت هاي خشک و رسمی مخاطبین سازمان ها و نهاد ها در سابقه ذهنی خود مطئنا احساس خوشایندي نسبت 
 !دولتی ندارند و  چه بسا مراجعه حضوري را ترجیح می دهند 

  .وبالگ ها منجی سازمان هاي دولتی هستند که می خواهند در ارتباط مستقیم با مخاطبین باشند  
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یت حتی در صورت در اختیار داشتن سایت ، وبالگ درگاه ورودي افراد به آن است و سبب آشتی مخاطب با سا
کمتر وب سایت رسمی سازمانی است که به صورت کامل استانداردهاي فنی ، طراحی و . هاي به روز و جدید است

  . محتواي به روز و کاربردي داشته باشد

  پویا کردن اطالعات اینترنتی سازمان -3

نوز هم در اکثر سایت استفاده از بانک هاي اطالعاتی براي به روز کردن و آرشیو اخبار و اطالعات روابط عمومی ه
ها جا نیفتاده است و ساختن صفحات ایستا که به سادگی قابلیت به روز شدن  را ندارند و در سایت هاي دولتی و 

وبالگ براي روابط .  مراکز وابسته ادامه دارد و روابط عمومی ها هنوز هم در به روزرسانی سایت ها نقشی ندارند
ي خصوصی  ، رسانه ها و به طور کلی هر سازمانی که هدفش ارتباط بهتر با عمومی سازمان هاي دولتی ، شرکت ها

  مخاطب است ، به صورت بالقوه کارآیی باالیی دارد 

  سرویس هاي قابل ارایه در وبالگهاي رسمی -4

ارایه اطالعات و اخبار مربوط به سازمان ، راهنمایی مشتریان در مورد خدمات سازمان ،  در دسترس قرار دادن 
طالعات ساده اي نظیر شماره تلفن ها و نشانی ها ، دریافت نظرها و پیشنهادها ، پاسخ به پرسش هاي متداول از ا

  . سازمان در وبالگ امکان پذیر است

گرچه این به معناي عدم نیاز به وب سایت نیست ، ولی  در کنار وب سایت سازمان  وبالگ ها با ارایه اطالعات 
مختصر و مفید ، وب سایت رسمی سازمان با انبوه اطالعات و صفحات را به عنوان پشتیبان خود دارند و به نوعی 

ند در حکم درگاه ورودي مخاطب به سایت وبالگ هاي رسمی می توان. بازاریابی مخاطب را انجام می دهند
  42. سازمان است و از آن می توان به عنوان یک سایت پورتال ارتباطی نام برد

  وبالگ رسمی به جاي سیستم نظر سنجی و افکار سنجی - 5

شود ـ چه در قالب وبالگ،  هاي مختلف مطرح می کارشناسان معتقدند آنچه که در فضاي مجازي در مورد شرکت
شد و  ـ جایگزینی مدرن براي تحقیقاتی است که قبال براي سنجش رضایت مشتریان انجام می... آنالین ومجامع 
  توانند عملکرد خود را تصحیح کرده و براي جلب رضایت مردم بیشتر بکوشند ها از این طریق می شرکت
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  کارکردهاي آموزشی و پژوهشی وبالگها   -6

هاي اصلی دریافت و بازتولید دانش و اطالعات در میان  ه وبالگ یکی از راهاي تعاملی اینترنتی و از جمله  شبکه
. هاي رسمی درس کمتر توجه دارند هاي سنتی دریافت اطالعات و از جمله کالس جوانان شده است و آنان به راه

داد نویسی فردي فعال هستند، این تعداد گرچه نسبت به تع آموزان بسیاري در عرصه وبالگ اکنون دانش هم
این  به. نویس محدود است، اما با توجه به استقبال اجتماعی وبالگ، پیوسته در حال افزایشند دانشجویان وبالگ

هاي  آوري همچون دیگر فن.  آوري به مجاري جدید انتقال دانش و سواد است ترتیب، نظام آموزش ناگزیر از روي
تواند  عبارتی دیگر، نه وبالگ می به. آموزش دانستآموزشی، وبالگ را باید ابزاري در جهت تکمیل فرآیند 

توانند با غفلت از وبالگ، فرآیند آموزشی کاملی  هاي آموزشی می هاي آموزشی شود و نه محیط جایگزین محیط
تواند، در مناطقی که دسترسی بهتري به امکانات فنی الزم وجود دارد،  ظام آموزش و پرورش مین.داشته باشند

هاي متمرکز،  بدیهی است که برخالف برخی پروژه. اندازي کند هاي درسی را راه شی پروژة وبالگصورتی آزمای به
آموزان   یعنی عالوه بر مدیران و معلمان، دانش. سازي بسترهاي فرهنگی و اجتماعی نیز دارد این پروژه نیاز به آماده

  43 دهاي وبالگی را داشته باشن نیز باید آمادگی حضور و فعالیت در محیط

شاید زمانی وبالگ نویسی یک کار غیرحرفه اي و یک نوع سرگرمی در محیط اینترنت محسوب می شد اما این 
اینک وبالگ هاي فارسی بخش . مربوط به زمانی است که وبالگ نویسی در ایران هنوز جدي گرفته نشده بود

در این محیط نه مربوط به دانشگاه ها و نه اعظم فضاي اینترنت فارسی را اشغال کرده اند و بیشترین محتواي تولیدي 
سازمان هاي دولتی و یا بخش خصوصی و شرکت ها بلکه مربوط به وبالگ نویسانی است که بدون دریافت 

کاربردهاي . کمترین حق الزحمه اي صدها گیگابایت اطالعات و محتوا تولید و بر روي اینترنت منتشر کرده اند
متنوع و فراوان شده است از کاربرد آموزشی وبالگ براي استادان دانشگاه و  وبالگ نویسی نیز امروزه بسیار

در . دانشجویان گرفته تا بهره گیري از وبالگ براي ایجاد شبکه هاي اجتماعی مجازي براي انتشار افکار و دیدگاه ها
وبالگ علمی، آموزشی  این میان وبالگ هاي علمی و آموزشی جایگاه ویژه اي براي خود ایجاد کرده اند و هزاران

و پژوهشی هر روزه میلیون ها کاربر اینترنت را تغذیه اطالعاتی می کنند در گزارش تحلیلی و مستند امروز به جنبه 
 .هاي کاربردي و علمی و آموزشی و پژوهشی وبالگ ها در ایران پرداخته ایم

www.takbook.com



٢٠٦ 
 

در فهرست وبالگ هاي سرویس دهنده . یک اتفاق مهم در عرصه وبالگ ها، رویکرد علمی و آموزشی به آنهاست
وبالگ در زمینه پزشکی لیست شده است در این لیست می توان وبالگ هایی با عناوین زیر  401پرشین بالگ تنها 

 :یافت

مشاور معتادین، کمک جراح، خواص داروها، بینایی سنجی، مادران، زنان زایمان، دندانپزشکی نوین، آموزش خود 
، آخرین اخبار پزشکی دنیا، داروهاي زیبایی گیاهی پوست و صورت، زن و سالمتی، هیپنوتیزم، پزشکی نوین

 ...متخصص پوست و زیبایی، هومیوپاتی، آسیب شناسی روانی، آناتومی بدن انسان، ارگونومی سالمتی کارگران و 

 436، در همین سرویس دهنده. این فقط مشت نمونه خروار بود یعنی فقط بخش پزشکی وبالگ پرشین بالگ
وبالگ در زمینه  8441وبالگ در زمینه آموزشی و تحقیقاتی،  6701وبالگ در زمینه طبیعت و محیط زیست، 

وبالگ در زمینه ادبیات فارسی مطلب می  7793وبالگ در زمینه فلسفه و عرفان و  2493تکنولوژي و کامپیوتر، 
 .نویسند

، نانوتکنولوژي، ریزتراشه ها و نجوم مطلب می نویسند و وبالگ هایی هستند که در زمینه انرژي هسته اي، ریاضیات
طبق برآورد . برخی از آنها تنها منابع موجود علمی در رشته خود به زبان فارسی در دنیا اینترنت محسوب می شوند

وبالگ تخصصی و علمی منتشر می شود و بخش  ده هزاریک تحقیق تنها در خانواده دانشگاه آزاد اسالمی حدود 
براساس بررسی انجام شده تنها در رشته ارتباطات، . وبالگ هاي فارسی توسط دانشجویان نوشته می شونداعظم 

استاد دانشگاه وبالگ تخصصی دارند و از این طریق با دانشجویان خود و حتی دانشجویان سایر دانشگاه  50حدود 
 .ها ارتباط برقرار کرده اند

استاد . گ یک استاد برجسته ارتباطات را دانشگاه آنالین نامیده اندبرخی وبالگ خوان ها به شوخی یا جدي وبال
دیگري در دانشگاه تربیت مدرس متن مطالب درسی را قبل از کالس بر روي وبالگش منتشر می کند و سر کالس 

یک استاد دیگر متن کامل جزوات ترم هاي قبل را روي وبالگش منتشر کرده . درس بر روي آنها بحث می کند
به اعتقاد مهدي بوترابی مدیر سایت پرشین بالگ، تخصصی شدن وبالگ ها بخشی از روند تکامل محتواي . است

وبالگ ها بدست کسانی است که به حوزه علمی تعلق خاطر دارند و مایلند منطق کاري خود را در جهان مجازي و 
ود و به شکل وبالگ هاي تخصصی علمی توسعه فوق ابتدا در حوزه محتوا آغاز می ش. در ابعاد مختلف توسعه دهند
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یا سایت هاي ) از مسیر وبالگ گروهی(نمود پیدا کرده و سرانجام از نظر شکلی به صورت نشریات الکترونیکی 
بخشی از دستاوردهاي علمی و فرهنگی در فضاي وب فارسی ثمره تالش وبالگ ها .تخصصی بروز پیدا می کند

ی از وبالگ ها که تخصصی نامیده می شوند پایه گذاران سایت هاي براي تخصصی شدن است و در آینده گروه
 .تخصصی علمی و فرهنگی خواهند بود

صدها دانشکده از دانشگاه هاي مختلف ایران داراي وبالگ فارسی هستند و از این طریق با مردم و دانشجویان 
لمی و تخصصی و نشریات تخصصی هسته هاي علمی، گروه هاي پژوهشی، انجمن هاي ع. ارتباط برقرار کرده اند

علمی نیز داراي وبالگ هاي مخصوص به خود هستند و با اندکی جستجو در دایرکتوري ها و فهرست هاي وبالگی 
انجمن پرستاري : برخی از این وبالگ ها عبارتند از. می توان به آدرس اینترنتی این دسته از وبالگ ها دست یافت

 .کتابداري و اطالع رسانی و انجمن دیابت و تحقیقات علمی دیابتایران، انجمن درمانگران، انجمن 

تعداد وبالگ هاي علمی در زمینه پرستاري آنقدر زیاد شده است که اخیرا انجمن پرستاري ایران اقدام به برگزاري 
ی اولین جشنواره وبالگ هاي پرستاري کرد برگزاري جشنواره وبالگ هاي دانشجویی، جشنواره وبالگ هاي قرآن

و وبالگ هاي سینمایی چند رخداد مهم دیگر در حوزه وبالگ ها هستند که نشان می دهند وبالگ نویسی در ایران 
 .به سمت تخصصی شدن پیش می رود

نگاهی به فهرست وبالگ هاي سرویس دهنده بالگفا نیز می تواند گویاي گرایش تخصصی وبالگ هاي فارسی 
 :باشد

، اندیشه و مذهب )1504(، تجارت و اقتصاد )2560(، علم و فناوري )4824(اینترنت  ، رایانه و)8558(هنر و ادبیات 
 ) ...216(، فارسی زبان در دیگر کشورها )514(، فوتوبالگ )2174(

 نقش وبالگ در بازاریابی اینترنتی - 7

و محتواي وبالگها  این مهم بدلیل لینکها. در حال حاضر وبالگها از نظر موتورهاي جستجو داراي رتبه زیادي هستند
برخالف بسیاري از سایتهاي تجاري، بسیاري از وبالگها مبتنی بر محتوائی هستند که به روز بوده دوره هاي .می باشد

ها اطالعات نحتی بسیاري از وبالگها در روز بیش از یکبار در آ. کوتاه ، توسط نویسنده وبالگ، به روز می شوند
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این اطالعات معموال بسیار جدید بوده و با عالیق نویسنده یا نویسندگان سازگاري زیادي . جدیدي قرار می گیرد
  . دارد

بدلیل اینکه بیشتر این لینکها به . عالوه بر محتوا، دارندگان وبالگ به ارائه لینکهاي مفید و زنده بسیاري می پردازند
رند، مورد استفاده موتورهاي جستجو براي رتبه بندي سایتهاي لیست شده دالیل غیر تجاري در وبالگها قرار می گی

به دالیلی که ذکر شد، به تمامی دارندگان سایتهاي تجاري توصیه می .و همچنین رتبه بندي وبالگ، خواهند بود
ود به ارائه شود که با استفاده از سرویسهاي رایگان یا تجاري موجود به ایجاد وبالگ پرداخته و در زمینه کاري خ

عالوه بر این قرار دادن لینکهاي مرتبط با کار ، می تواند در رتبه سایت در موتور جستجو موثر بوده . مطلب بپردازند
  .و بازدیدکنندگان بیشتري را به سایت بیاورد

. امروزه تعداد زیادي از سرویسهاي میزبانی وب، سرویس وبالگ را هم در لیست سرویسهاي حود قرار می دهند
  .استفاده از این سرویسها و به را انداختن یک وبالگ بسیار آسان و سریع می باشد

بعنوان مثال می توانید از بالگر بعنوان یک سرویس دهنده وبالگ مناسب استفاده کرده و مطالب خود را بر روي 
قرار می دهید، از نشان این سرویس دهنده وبالگ زمانیکه شما مطالب خود را در سایت خود . سایت خود قرار دهید

اما اگر از فضاي سایت بالگر براي قرار دادن وبالگ خود . دادن آگهی تبلیغاتی در سایت شما خودداري می کند
  .استفاده کنید، نمایش آگهی یکی از اجزاء وبالگ شما خواهد بود

در لیست زیر آدرس . اشدبعد از درست کردن وبالگ، یکی از مهمترین کارها معرفی آن به موتورهاي جستجو می ب
  :تعدادي از موتورهاي جستجوي وبالگ آمده است 

BlogSearchEngine   
BlogHop   

BlogWise   
DayPop  

بعنوان دارنده بزرگترین سرویس دهنده وبالگ یعنی ( با استفاده از این موتورها و همچنین موتور جستجوي گوگل 
  44 ت خود بیاوریدمی توایند بازدیدکنندگان زیادي را به سای) بالگر
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  رسمی استایل بوک وبالگ

 (style book)استایل بوك . هر وبالگ رسمی باید یک استایل بوك یا شیوه نامه عمل داشته باشد
. اغلب سازمانهاي رسانه اي بزرگ داراي استایل بوك می باشند . در ساده ترین تعریف خود شیوه نامه عمل است 

نوشته شده  1953قدیمی ترین نسخه استایل بوك رسانه اي مربوط به خبرگزاري آسوشیتدپرس است که در سال 
سخه استایل بوك این خبرگزاري ، در باره نحوه این کتابچه راهنما هر سال به روز می شود و در تازه ترین ن. است 

انتشار محتوا در توئیتر ، فیس بوك، پادکست، آي فون، پیامک و شبکه هاي اجتماعی رهنمودهایی به مدیران ، 
نسخه اصلی استایل بوك این رسانه را می توان از این . سردبیران و خبرنگاران این خبرگزاري ارایه شده است 

  .دالر به صورت آنالین خریداري کرد  25به قیمت  http://www.apstylebook.comآدرس  

اغلب رسانه ها حرفه اي و . این فقط خبرگزاري ها نیستند که داراي استایل بوك اختصاصی خود می باشند 
می توان نسخه رایگان تمام متن استایل بوك مثال . مطبوعات و وب سایتهاي بزرگ داراي استایل بوك می باشند 

: روزنامه دیلی تلگراف را از این آدرس دانلود کرد 
http://www.telegraph.co.uk/topics/about-us/style-book/  

  محتوای استایل بوک

شامل مجموعه اي از باید ها و نباید هایی باشد که براي دست اندرکاران یک رسانه  محتواي استایل بوك می تواند
یعنی مواردي که به طور روزمره ، دبیران و خبرنگاران و اپراتورهاي و ادیتورهاي خبر و . آنالین الزم االجرا است 

  .محتوا با سروکار دارند و باید طبق آن عمل نمایند 

دامنه . که باعث وحدت رویه در کل بخش هاي یک رسانه آنالین می شود استایل بوك همان چیزي است 
  :موضوعاتی که در استایل بوك می آید می تواند شامل موارد زیر باشد

 ).کلمات ، اعداد ، القاب ، سمت ها( دستور نگارش متن ها  -1

 ).کمیت حجم و کیفیت آن( شیوه هاي انتشار متون و محتوا  -2

 ).استانداردهاي داخلی یکپارچگی محتوا( صدا  و تصویر و مولتی مدیا شیوه هاي انتشار عکس ،  -3

 .ادیتور HTMLنحوه استفاده از باکس هاي  -4
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 )شرح عکس ها( زیر نویس تصاویر -5

 .دستور العمل لینک دهی و هایپرلینک دهی -6

 )جدول زمانی انتشار در بخش هاي مختلف پرتال( شیوه نامه زمانی انتشار مطالب  -7

 .نونی و حقوقیممنوعیت هاي قا -8

 .سلسله مراتب تایید محتوا در رسانه -9

 .تعریف سطوح دسترسی به الیه هاي مختلف پرتال -10

 .امنیت و ایمنی اطالعات و پرتال -11

 انتشار محتوا در شبکه هاي اجتماعی -12

 .تعاریف مسئولیتهاي قانونی -13

 .مدیریت بحران و رخدادهاي پیش بینی نشده -14

 .ارزیابی محتوا و نظامات آن -15

 .خت ها و تشویق و تنبیه هانظام پردا -16

 .شیوه اولویت دهی به محتوا و برجسته سازي در صفحات اصلی پرتال -17

 )کیفیت و رزولوشن عکس ها و فیلم ها و انیمیشن ها( استانداردهاي فنی مولتی مدیا  -18

 .استانداردهاي تولید خبر ، گزارش و مقاله -19

 .انتشار محتواالزامات ، اختیارات و حقوق دست اندرکاران تولید و  -20

  نحوه تھیھ استایل بوک

در فرآیند تهیه این کتابچه . استایل بوك را مجموعه اي از خبره ترین کارشناسان هر حوزه رسانه اي تهیه می کنند 
سازمانی ، مجموعه اي فراگیر از سواالتی که می تواند براي نیروها در زمان حال و آینده به وجود آید طرح شده و 

پیش نویس اولیه استایل بوك در گروه شوراي دبیران رسانه مطرح و با روش طوفان . داده می شود  به آنها پاسخ
  .مغزي در باره آن نظر داده می شود 

در واقع استایل بوك چیزي نیست جز مجموعه روش هایی که قرار است بر اساس آن تمام بخش هاي یک رسانه یا 
منزله نقشه راهی براي آن رسانه خواهد بود که با تغییر مدیران ، ساختار خود را این شیوه نامه ، به . پرتال عمل نمایند 
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براي سازمانی که استایل  .حفظ خواهد کرد و به منزله یک سیستم ، راهنماي عمل دست اندکاران رسانه خواهد بود
در طول سالیان بعدي ،  بوك ندارد تهیه نسخه اولیه آن ، سخت و زمان بر خواهد بود اما به روز رسانی این نسخه

تهیه و تدوین استایل بوك براي یک رسانه آنالین یا پرتال بزرگ ، خود یک پروژه . بسیار ساده و راحت است
  .مطالعاتی از طریق تحقیقات میدانی و مصاحبه هاي حضوري و میزگردهاي تخصصی است 

  

  رسمی یک سازمان نمونھاستایل بوک وبالگ 

است که  رسمی یک سازمان نمونهرسانه اي بر خط مستقل از وب سایت  نمونهرسمی یک سازمان وبالگ 
این وبالگ در زمره وبالگهاي گروهی محسوب می شود که .منتشر می شود www.yourname.irدر آدرس 

محتواي وبالگ به هیچ وجه موضع . د تولید و منتشر می شو سازمانمحتواي آن توسط تعدادي از نیروهاي فعال در 
  . تلقی نشده و مسئولیت هر نوشته بر عهده نویسندگان آن مطلب می باشد سازمانرسمی 

    هدف

و جذب مخاطبان در  زمینه اطالعات و اخبار  سازمانی، توسعه محتواي  سازمانانتشار وبالگ  هدف اصلی از
، فرهنگ سازي و آموزش در  خصوص ارایه خدمات الکترونیک و تعامل با مورد نظر  سازمانبه ویژه  سازمان

وبالگ به دلیل اینکه رسانه اي غیر رسمی و صمیمانه است و اطالعاتش . می باشد سازمانمخاطبان و مشتریان 
سی میلیون وبالگ فار 8فضاي وب فارسی در تسخیر وبالگها است و بیش از . مستقیما توسط افراد نوشته می شود 

به همین .  در وب ثبت شده است و اغلب سازمانها نیز داراي وبالگ تخصصی در حیطه فعالیت خود می باشند
 سازمان نمونه، وبالگ  سازمانمنظور و با هدف ورود به جامعه وبالگستان فارسی و تقویت محتواي وب سایت 

  . راه اندازي شده است

  شیوه نامه نگارش

  .کلمه می باشد و حداقل هر پست باید داراي یک لینک باشد  400تا  200هر پست وبالگی شامل 
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ترجیح این است که پستهاي وبالگی داراي عکس مرتبط باشد عکسی که در صورت امکان باید بر روي سرور 
  .وبالگ بارگذاري شود و از باز انتشار عکس هاي منتشر شده بر روي اینترنت خودداري شود

این بدان معنی است که نویسندگان وبالگ باید  پست وبالگی در طول هر ماه باشد 4ي هر نویسنده باید حداقل دارا
  .در طول هر هفته یک پست وبالگی داشته باشند

سوژه . داشته باشند سازمانسوژه هاي مورد استفاده باید حتی المقدور ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با موضوعات 
در  سازمانهاي اجتماعی غیر مرتبط می تواند در وبالگ هاي شخصی نویسندگان بار گذاري شود و در وبالگ 

یا سایتهاي خبري دیگر به طور  سازمانبرداشت مطلب از وب سایت .بخش پیوندهاي روزانه به آن لینک داده شود
  . رسانه اي مستقل می باشند هر یک سازمانکامل ممنوع بوده و وب سایت و وبالگ 

  حق الزحمه

بر اساس دستور العملی به آنها  ، در پایان هر ماه سازمانبه منظور قدردانی از تالش و زحمات نویسندگان وبالگ 
به همین منظور بودجه اي براي پرداخت حق الزحمه همکاران وبالگ نویس .پرداختی مشخص صورت می گیرد

پرداخت از طریق فیش حقوقی و در قالب اضافه کار یا تشویقی وبالگ نویسی پیش بینی می گردد و  سازمان
را بر  سازمانوظیفه ارزیابی و امتیاز بندي مطالب وبالگ  سازمانیک تیم دو نفره در بیرون از .صورت می گیرد

  .عهده خواهد داشت

  نظارت و کنترل

استانداردهاي این شیوه نامه، مطالب و محتواهاي نیروهاي تولید کننده محتوا باید طبق بر اساس یک برنامه مدون 
هر مطلب به طور مستقل بر روي وبالگ . خود را شامل متن ، عکس ، فیلم و لینک بر روي وبالگ بارگذاري کنند

منتشر می شود اما یک ادمین یا مدیر بر همه محتواهاي منتشره بعد از انتشار در وبالگ نظارت خواهد کرد و در 
این حق براي مدیر عالی رتبه وبالگ . کل یا ایرادات محتوایی ، مطالب را ویرایش خواهد کرد صورت وجود مش

  .وجود دارد که در صورت لزوم حتی محتواي منتشر شده را حذف کند

  سیاستگذاري و برنامه ریزي
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، شورایی به نام شوراي سردبیري وبالگ  سازمانبه منظور سیاستگذاري و برنامه ریزي دقیق و هدفمند در وبالگ 
 سازمان، مدیر وبالگ ، مدیر وب سایت  سازمانایجاد می شود این شورا متشکل از مدیر روابط عمومی  سازمان

شوراي مذکور هر ماه یکبار تشکیل جلسه می دهد و در  و یک نفر عضو مدعو از میان وبالگ نویسان می باشد ،
و نقاط ضعف و قوت وبالگ بحث و بررسی کرده و پیشنهادهاي وارده را بررسی می باره عملکرد ماه قبل وبالگ 

  .همچنین مرجع راهبري وبالگ در طول سال ، همین شورا خواهد بود. نماید

.  
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  :منابع و مآخذ
                                                             
: مجلھ بالگفا ، قابل دسترس در  ١ http://webgir.blogfa.com 
٢ http://technorati.com/about 
٣ http://weblogcity.wordpress.com 
٤ http://liblog.blogfa.com و  http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-٥٨٩٩٧٤ 
 /http://www.mahmoodb.comمحمود بشاش ، قابل دسترس در  ٥
٦ http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-٧٠٦٢٩٨&Lang=P 
  http://internetfolklore.blogfa.comتابان خواجھ نصیري  ٧
٨ http://www.hamvatansalam.com/news٥٦٢١٥.html 
٩ http://shirazi.blogfa.com/post-١٥٤.aspx 
١٠ http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-٥١٨٣٥٧ 
١١ http://blogfa.com/Help/ 
١٢ http://blogfa.com/Help/Show.aspx?id=signup 

١٣ http://help.persianblog.ir/ 

١٤ http://persianblog.ir/docs/pb-styler.doc 
١٥ http://blog-fa.com/post-٦٣.aspx 
١٦ http://www.persianweblog.ir/articles/show.aspx?id=٣٢٣ 
١٧ http://asmanblog.com/?p=١٤ 
١٨ http://mihanblog.com/ 
١٩ http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=٧٣٠٢٣ 
٢٠ http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=١٧١٥٨٦ 
٢١ http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=٦٦٧٧٨ 
٢٢ itstart.blogfa.com  
٢٣ http://fava.blogfa.com 
٢٤ http://itmanagement.persianblog.com   
٢٥ http://www.itna.ir/archives/interview/٠٠١٨٩١.php 
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٢٦ http://bita٠٦٤٦.parsiblog.com/ 
٢٧http://younesspace.blogspot.com/٢٠٠٥/٠٩/blog-post_١١٢٥٥٨١٦٠٩٨٩٠٢٩٤٤٩.html 
٢٨ www.masternewmedia.org 

 http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=١٤٧٧٢ 
٢٩ http://www.gerrymcgovern.com/guide_write_٠١.htm 
٣٠http://www.ihelpyoublog.com,http://bikhoda.wordpress.com/٢٠٠٧/٠٧/٣١/٥٧-great-posting-
ideas, http://yazdit.mihanblog.com/More-١١٦٩.ASPX 
٣١ http://hemami.persianblog.com 
٣٢ http://librarian.mihanblog.com/post/٩ 
٣٣ http://www.itiran.com/?type=article&id=٤٩٥٨ 
٣٤ http://shirazi.blogfa.com/post-٩٤.aspx 
٣٥ http://learn.persianblog 
٣٦ http://shirazi.blogfa.com/post-٩٤.aspx 
٣٧  http://www.persianhack.com/show.aspx?id=٢٤ 
٣٨ http://blogtips.mihanblog.com/post/١٣٦ 
٣٩ http://www.weblogbaz.ir/?p=١٨ 
٤٠ http://www.eprsoft.com/articles/archives/٠٠٥٦٠٧.html 
٤١ http://younesspace.blogspot.com/٢٠٠٢/٠٨/media-literacy.html 
٤٢ http://www.eprsoft.com/articles/archives/٠٠٥٦٠٧.html 
٤٣ http://www.ict-edu.ir/web/detail_SCISource.asp?no=١٥ 
٤٤ http://www.webrah.com/٢٠٠٣/١١/blog-post_١٠.html 
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