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ثبت نام در پرشين بالگ:
ثبت وبالگ در سايت پرشــين بالگ بسيار ســاده است. ابتـــدا به آدرس

 Http://www.persianblog.com برويد. سپس در منوي اصلي(سمت 
راست) روي لينك عضويت در سايت كليك كنيد. در صفحه عضويت بايد فرم ثبت نام 

را پر كنيد. براي تكميل فرم ثبت نام به اين نكات توجه داشته باشيد: 
 - براي انتخاب زبان فارسي و انگليسي دكمه هاي  Shift  و  Alt  را همزمان فشار  

دهيد.
- توجه كنيد كه فيلد هاي ستاره دار حتما بايد پر شوند.

- در بخش شناسه كاربري دقت كنيد كه اين شناسه حتما بايد به زبان انگليسي 
باشد. در ضمن شناسه اي كه اينجا انتخاب مي كنيد بخشي از آدرس وبالگتان خواهد 
بود .يعني اگر شما در اين بخش عبارت  ehsan  را تايپ كنيد، آدرس وبالگ شما به 

اين صورت خواهد بود: 
http://ehsan.persianblog.com

- در شناسه كاربري ميتوانيد از حروف و اعداد اانگليسي استفاده كنيد. 
-  كلمه عبور يا پاسورد به حروف كوچك و بزرگ حساس است. 

- حتما عدد سن خود را به انگليسي وارد كنيد وگرنه با پيغام خطا مواجه 
مي شويد.

- شناسه و كلمه عبور به پست الكترونيكي شما ارسال مي شوند. پس حتما يك 
پست الكترونيك معتبر وارد كنيد.

درپايان موافقتنامه را خوانده، عبارت بلي را انتخاب كرده و دكمه (فرم باال مورد تائيد 
است) كليك كنيد. اگر همه چيز درست باشد و اگر شناسه كاربري قبال توسط شخص 
ديگري ثبت نشده باشد، شما به صفحه خوشامد گوئي منتقل مي شويد. (در غير اين 

صورت بايد مراحل قبل بازگرديد و يك شناسه جديد انتخاب كنيد.)

نوشتن يادداشت در وبالگ:
 Sign     در صفحه خوشامدگوئي ، با كليك روي دكمه ورود به سايت، به صفحه
in  منتقل ميشويد و با وارد كردن شناسه و كلمه عبور ميتوانيد وارد صفحه مديريت 
يادداشتها و پيام ها شويد. در دفعات بعد، براي ورود به صفحه يادداشت ها، بايد در 

صفحه اول، گزينه ورود به سايت را كليك كنيد).
  Word  اين صفحه اصلي كار شماست. امكانات اين صفحه، بسيار شبيه به برنامه
ميباشد. در بخش عنوان، عنوان يادداشت و در كادر اصلي نيز متن يادداشت خود را 
بنويسيد. سپس دكمه ( فرستادن يادداشت و بازسازي وبالگ) را كليك كنيد. اكنون 
شما اولين يادداشت خود را درشبكه جهاني اينترنت قرار داده ايد. براي ديد وبالگ خود 

روي لينك (وبالگ شما) در سمت راست صفحه كليك كنيد.
در ويرايشگر جديد پرشين بالگ امكانات زيادي گنجانده شده كه ما مهم ترين 

آنها را بررسي مي كنيم.

ايجاد لينك: 
براي اينكه بخشي از نوشته را به صفحه ديگري در اينترنت لينك كنيد به اين صورت 

عمل كــــــنيد: متن مورد نـــــظر را انتــــخاب كنيد، دكـــــمه 
 insert or edit hyperlink  را در باالي صفحه كليك كنيد. در بخش آدرس 
، آدرس كامل صفحه مورد نظر را وارد كنيد.( دقت كنيد كه عبارت   http://از قبل در 
اين كادر وجود دارد. مراقب باشيد آن را دوباره تكرار نكنيد). در كادر پنجره اگر عبارت 
(نمايش در يك پنجره جديد) را انتخاب كنيد، صفحه مورد نظر در يك پنجره جديد 
باز مي شود. دكمه قبول را كليك كنيد. براي حذف لينك هم آن بخش را انتخاب كنيد 

و دكمه  Remove hyperlink  (اولين دكمه سمت راست) را كليك كنيد. 

افزودن صورتك:
براي افزودن صورتك، روي مــــكان مورد نظر كليـــك كنيد و بعد دكمه

  insert smily  را كليك كنيد. اينجا ميتوانيد صورتك دلخواهتان را انتخاب كنيد. 
حذف صورتك ها هم با دكمه  Delete  انجام مي شود. 


