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انتخاب قالب:
شما مي توانيد به سادگي يك قالب جديد براي وبالگتان انتخاب كنيد. براي اين 
كار روي لينك انتخاب قالب در سمت راست صفحه كليك كنيد. درصفحه انتخاب 
قالب، چندين قالب آماده وجود دارد كه ميتوانيد با كليك روي دكمه انتخاب، قالب 
مورد نظرتان را انتخاب كنيد. (توجه داشته باشيد كه اگر در قالب قبلي تغييري داده 

باشيد، با انتخاب قالب جديد، آن تغييرات از بين مي روند).

مشخصات شخصي:
با كليك روي دكمه مشخصات شخصي، به صفحه اي مي رويد كه در آن مي توانيد 
بعضي از مشخصاتي را كه هنگام ثبت نام وارد كرده ايد تغيير دهيد. مشخصاتي از قبيل: 

نام و نام خانوادگي، جنسيت، سن...

تنظيمات وبالگ:
در اين صفحه نيز مي توانيد بعضي ديگر از مشخصات را تغيير دهيد. مثل كلمه 

عبور و عنوان وبالگ.

ثبت در فهرست كاربران:
اين قسمت براي وبالگ ها اهميت زيادي دارد. زيرا پس از ثبت، وبالگ شما در 
فهرست وبالگ هاي پرشين بالگ نمايش داده مي شود و تعداد زيادي به بازديدكنندگان 
آن افزوده مي شود. در بخش موضوع، زمينه فعاليت وبالگ را مشخص كنيد و در بخش 
توضيحات، شرح كوتاهي راجع به وبالگ خود بنويسيد. (اين شرح در فهرست كاربران 
جلوي نام وبالگ ديده مي شود. سعي كنيد شرحي كوتاه و گويا بنويسيد. حتماً به 

زبان فارسي بنويسيد)

افزودن عكس به يادداشت:
به علت اين كه عكس ها فضاي زيادي روي اينترنت اشغال مي كنند، پرشين بالگ 
و بقيه خدمات دهنده هاي وبالگ به شما اجازه نمي دهند كه روي فضاي وبالگ 
خود عكس ارسال كنيد. عكس هايي كه ميخواهيد به يادداشت هايتان اضافه كنيد، يا 
روي اينترنت هستند و يا روي كامپيوتر شخصي شما. اگر عكس مورد نظر روي يك 
سايت اينترنتي باشد، به اين صورت عمل كنيد: روي آن راست كليك كرده و گزينه 
Properties را انتخاب كنيد. اكنون تمام عبارتي را كه مقابل عنوان: Address قرار 
دارد با ماوس به دقت انتخاب كنيد و آن را كپي كنيد. حاال به صفحه يادداشتها برويد. در 
مكان مناسب كليك كنيد. سپس روي گزينه Insertimage كليك كنيد و آدرس 
كپي شده را در كادر (آدرس تصوير) Poste كنيد و دكمه قبول را كليك كنيد. با اين 
 Animated gif كار عكس مورد نظر به يادداشتتان افزوده مي شود. (براي فايل هاي
نيز مي توانيد همين كار را انجام دهيد). اما اگر عكس روي كامپيوترتان باشد. كار كمي 

مشكل تر مي شود. در اين حالت ابتدا بايد عكس را روي اينترنت بفرستيد يا اصطالحاً 
Upload كنيد. پس از آن بقيه كار به همين صورت انجام مي شود. ارسال عكس به 

اينترنت را در ادامه بررسي مي كنيم.

ارسال عكس به اينترنت
براي اينكه عكس هاي خود را روي اينترنت بصورت آنالين در اختيار داشته باشيد. 
ابتدا بايد فضايي روي اينترنت داشته باشيد تا بتوانيد عكسهاي خودتان را روي آن 
فضا قرار دهيد. در اينترنت سايت هاي زيادي هستند كه فضاي رايگان در اختيار شما 
قرار مي دهند. شما ميتوانيد عكسهاي خود را روي اين فضاي رايگان قرار داده و سپس 
به روشي كه گفته شد، عكس را در وبالگ خود قرار دهيد. تعدادي از اين سايتها را 

اينجا معرفي مي كنم:
www.villagephotos.com
www.geocities.com
www.sharemation.com
www.netfirms.com
www.50megs.com
www.8m.com
www.20m.com
www.f2s.com
www.20fr.com

تعداد اين سايتها بسيار زياد است. البته بعضي از سايت هاي رايگان، اجازه نمي دهند عكسي 
را كه آنجا فرستاده ايد، در وبالگتان قرار دهيد. در اين ميان سايتي كه فقط اختصاص به 
www,villagephotos. عكس دارد و كارايي بيشتري نيز نسبت به بقيه دارد، سايت

com است. من در ادامه روش كار اين سايت را توضيح مي دهم.
ابتدا به آدرس www.villagephotos.com برويد. براي ثبت نام در سايت 
لينك signup for Free را كليك كنيد. در اين صفحه يك نام و يك پاسورد براي 
خود انتخاب كنيد و آدرس پست الكترونيك خود را هم وارد كنيد. سپس دكمه 
Signup now را كليك كنيد. نام و پسورد شما به اي ميلتان ارسال مي شود. اكنون 
هربار كه به اين سايت برويد، با وارد كردن نام و پسورد ميتوانيد وارد فضاي اختصاصي 
خود شويد، روي لينك Photos در پائين صفحه كليك كنيد. اگر قبالً عكسي ارسال 
 Upload كرده باشيد، اينجا مي توانيد آن را ببينيد. براي ارسال عكس، روي لينك
new images كليك كنيد. در اين صفحه شما ميتوانيد هربار دو عكس ارسال 
كنيد. براي ارسال عكس روي دكمه Brows كليك كرده، عكس موردنظرتان را 
از روي هارديسك انتخاب كنيد و Open را كليك كنيد. سپس دكمه Upload را 
كليك كنيد. پس از چند ثانيه عكس به اينترنت ارسال مي شود. حاال با كليك روي 
لينك Continue به صفــحه عكســــها برگـــرديد. با كليــــــك روي لينـك 
Copy URL to Clipboard در زير عكس مورد نظر، آدرس عكس را در 
حافظه كپي كنيد. حاال به صفحه يادداشتها برويد. در مكان مناسب كليك كنيد. 
سپس روي گزينه Insert image كليك كنيد و آدرس كپي شده را در كادر (آدرس 
تصوير) Paste كنيد. سپس دكمه قبول را كليك كنيد. با اين كار عكس مورد نظر به 

يادداشتتان افزوده مي شود.

ويرايش قالب وبالگ:
براي ايجاد هر تغييري در شكل ظاهري وبالگتان بايد قالب آن را تغيير دهيد. ممكن 
است هيچ كدام از قالب هاي آماده موجود نظر شما را جلب نكند، يا اين كه بخواهيد 
لينك سايت ها و وبالگ هاي ديگر را به وبالگتان اضافه كنيد و يا تغييرات ديگري در 
آن بدهيد، براي انجام اين كارها بايد قالب وبالگتان را تغيير دهيد. براي ايجاد تغييرات 
در وبالگ بايد كمي با زبان Html آشنا باشيد. ولي اگر Html بلد نيستيد هم نگران 


