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نباشيد. برنامه Microsoft FrontPage به سادگي مشكالت شما را حل مي كند. 
 Html براي ايجاد تغييرات ابتدا به بخش ويرايش قالب برويد. اينجا مي توانيد كدهاي
 CTRL+A قابل وبالگ خود را ببنيد. همه كدها را به كمك ماوس يا زدن دكمه هاي

انتخاب كنيد و در حافظه موقت كپي كنيد.
سپس در فرانت پيج يك صفحه جديد باز كنيد(CTRL+N). با كليك روي 
گزينه Html در پايين صفحه به حالت Html برويد. اينجا تمام كدهاي موجود را 
پاك كنيد و كدهائي را كه كپي كرده بوديد اينجا Paste كنيد. اكنون به حالت نرمال 
برگرديد. اگر اين مراحل را درست انجام داده باشيد، اينجا مي توانيد قالب وبالگ خود 
را مشاهده كنيد. مزيت فرانت پيج نسبت به Html اين است كه مي توانيد مشخص 
كنيد كه لينك يا تصوير مورد نظر شما دقيقاً در چه مكاني ظاهر شود. همچنين 
مي توانيد بالفاصله به حالت Preview رفته و تغييرات ايجاد شده را ببينيد. پي از 
انجام تغييرات، به حالت Html برويد. همه كدها را كپي كنيد. به بخش ويرايش 
قالب وبالگتان برويد. كدهاي قبلي را پاك كرده و كدهاي جديد را جايگزين آن ها 
كنيد. دكمه ثبت را كليك كنيد و در كادر هشدار، OK را كليك كنيد. در پايان دكمه 
بازسازي وبالگ را كليك كنيد. با اين روش شما مي توانيد قالب وبالگ خود را تغيير 

دهيد. اما ببينيم چگونه مي توان هر يك از اين تغييرات را ايجاد كرد.

افزودن موزيك به وبالگ: 
ما دو نوع موزيك مي توانيم در وبالگمان قرار دهيم. يكي موزيكي كه موزيك زمينه 
خوانده مي شود و به محض باز شدن وبالگ پخش مي شود و نوع ديگر موزيكي است كه 
به صورت Plug-in در وبالگ قرار مي گيرد. براي هر دو نوع، يا آن موزيك روي يكي 
از سايت ها وجود دارد و يا اين كه ما بايد موزيك مورد نظرمان را آن الين كنيم. يعني 
به فضايي كه قبالً در اينترنت گرفته ايم ارسال كنيم. ارسال موزيك با ارسال عكس 
تفاوت چنداني ندارد. دقت كنيد كه سايت Villagephotos كه قبالً معرفي كرديم 
فقط براي ارسال عكس است و براي ارسال موزيك بايد يكي ديگر از سايت هاي رايگان 

را انتخاب كنيد. قدم بعدي اين است كه اين كد را در قالب وبالگتان كپي كنيد:
<bgsound src=''Your music'' loop=''-1''>

به جاي عبارت Your music آدرس دقيق موزيك مورد نظرتان را بنويسيد. مثًال 
اگر آدرسي كه گرفته ايد به اين صورت باشد:

test. و نام فايلي هم كه ارسال كرده ايد http://Mazloomi.20m.com
mp3 باشد، بايد اين كدها را در قالب وبالگ خود بنويسيد:

<bgsoundsrc=http://Mazloomi.20m.com/test.mp3 ''loop=''-1''>

مكاني كه اين كدها را كپي مي كنيد چندان مهم نيست. مثالً مي توانيد آنها را قبل 
از تگ <style> كپي كنيد.

نوع دوم موزيك، موزيك هائي هستند كه به صورت
plug-in در وبالگ قرار مي گيرند. پخش اين نوع موزيك ها از طريق يك برنامه 
واسط انجام مي گيرد و كاربر مي تواند به دلخواه خود پخش موزيك را قطع و وصل 
كند يا ولوم آن را از طريق همان Plug-in كم و زياد كند. براي انجام اين كار نيز بايد 

كدهاي زير را در قالب وبالگتان كپي كنيد:
<embed width=«128» height=«128» src=«your music»>

در اينجا نيز به جاي your music آدرس كامل فايل مورد نظرتان را وارد كنيد. 
البته اگر مي خواهيد جاي دقيق نمايش Plug-in را در وبالگتان مشخص كنيد بايد 
به اين صورت عمل كنيد: در برنامه فرانت پيج، در حالت Normal، در محل مورد 
نظرتان كليك كنيد، از منوي Insert گزينه Web component را انتخاب كنيد. 
در پنجره سمت چپ آخرين گزينه يعني Advanced controls را انتخاب كنيد. 
سپس در پنجره سمت راست گزينه Plug-in را انتخاب كنيد. در كادري كه ظاهر 
مي شود آدرس فايل صوتي را دقيقاً وارد كنيد و OK را كليك كنيد. كار تمام است. 

البته مي توانيد در حالت Normal ابعاد پنجره

Plug-in را به اندازه دلخواه درآوريد.

:(ftp) ارسال فايل به اينترنت
براي ارسال فايل روي اينترنت برنامه هاي مختلفي وجود دارد كه روش آنها تا 
 CuteFTP حدود زيادي شبيه به يكديگر است. من يكي از معروفترين آنها را با نام
معرفي مي كنم. اولين كار اين است كه اين برنامه را دريافت و نصب كنيد. براي گرفتن 
نسخه آزمايشي آن مي توانيد به سايت download.com مراجعه كنيد. در پايان 
نصب، گزينه Create desktop shortcut را فعال كنيد. براي استفاده از برنامه 
CuteFTP ساده ترين راه اين است كه از دكمه Quick connect استفاده كنيد. 
با كليك روي اين دكمه يك منو باز مي شود. در بخش URL آدرس فضاي مجاني 

كه گرفته ايد را وارد كنيد (مثالً: 
 Password و   (http://mazloomi.20m.com
را نيز طبق اي ميلي كه هنگام ثبت نام براي فضاي رايگان دريافت كرده ايد، وارد 
كنيد و بعد دكمه Connect را بزنيد. اگر كارها را درست انجام داده باشيد، اتصال 
برقرار مي شود. حاال صفحه اصلي CuteFTP را مي بينيد. دو پنجره بزرگ در سمت 
راست و چپ برنامه ديده مي شود. معموالً پنجره سمت چپ هارد ديسك شما را نشان 
مي دهد و پنجره سمت راست فضاي شما را بر روي اينترنت. حاال مي توانيد فايل هاي 
مورد نظرتان را از پنجره سمت چپ (كامپيوترتان) به پنجره سمت راست (فضاي 
اينترنتي) منتقل كنيد. اين كار با انتخاب فايل ها و كليك دكمه Upload و يا با كليك 

و كشيدن فايل ها به پنجره سمت راست انجام مي شود.

قرار دادن تصوير در قالب:
ممكن است بخواهيد لوگو يا عكسي را در قالب وبالگتان قرار دهيد. براي اين كار 
ابتدا به روشي كه در مبحث ارسال عكس به اينترنت گفته شد، عكس مورد نظرتان را 
آنالين كنيد و آدرس آن را در حافظه كپي كنيد. سپس قالب وبالگ را در فرانت پيج 
باز كنيد. در محل مورد نظرتان كليك كنيد. سپس از منوي Insert گزينــه هاي 

Picture و From File را انتـــخاب كنيد. در كـادر
 File name آدرس عكس را كپي كنيد و Insert را كليك كنيد. پس از چند 
ثانيه، عكس در قالب وبالگ ظاهر مي شود. به اين روش مي توانيد فايل هاي انيميشن 

با فرمت Gif را هم در قالب خود قرار دهيد.
ايجاد لينك در قالب:

يكي از كارهائي كه همه وبالگ نويسان دوست دارند انجام دهند، ايجاد لينك هائي 
به وبالگ ها و سايت هاي ديگر و يا به يادداشت هاي قبلي خودشان است. براي اين كار 

بايد كدهاي زير را در قالب وبالگتان كپي كنيد: 


