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 <a href = «your file address»> your text </a>
در اينــجا بجاي your text كلمات موردنــظرتان را بنـــويسيد و بجاي 

your file address آدرس كامل صفحه موردنظر را در اينترنت وارد كنيد. البته 
اگر بخواهيد مكان دقيق لينك را در قالب مشخص كنيد، بايد سراغ فرانت پيج برويد. 
در فرانت پيج ابتدا عبارت موردنظرتان را بنويسيد. سپس آن را انتخاب كرده، راست 
 Address را انتخاب كنيد. در كادر Hyperlink كليك كنيد و آخرين گزينه يا
آدرس صفحه موردنظرتان را وارد كنيد و OK را كليك كنيد. اگر مي خواهيد اين 
صفحه در يك پنجره جديد باز شود، قبل از OK گزينه Target frame را در سمت 

راست كليك كرده و در آنجا گزينه New window را كليك كنيد. 

لينك  دادن به يك يادداشت خاص:
گاهي وقت ها مي خواهيم به يك يادداشت خاص از يك وبالگ آدرس بدهيم. يا اين 
كه در قالب، چند لينك براي يادداشت هاي مهم وبالگ خودمان ايجاد كنيم. اين كار 
يك راه ساده دارد: حتماً در وبالگ ها زير هر يادداشت اين عبارت را ديده ايد: نوشته شده 
در ساعت..... توسط..... . كافي است روي همين جمله راست كليك كنيد و از منو گزينه 

Copy shortcut را انتخاب كنيد. بعد در بخش هايپرلينك آن را Paste كنيد.

قرار دادن لوگوي ديگران در قالب:
براي اين كار كافي است كدهايي را كه در زير لوگو قرار دارد در محل مناسب در 

قالب وبالگتان كپي كنيد.

ابزار آمارگيري:
ابزارهاي آمارگيري مي توانند براي وبالگ شما بسيار مفيد باشند. از جمله تعداد 
بازديدكنندگان در هر روز و هر ماه و اين كه از بين افرادي كه به شما لينك داده اند 
كدام يك بازديدكننده بيشتري براي شما آورده اند. همچنين مي توانيد بفهميد كه 
بازديدكننده ها از كدام موتور جستجو و با چه كلماتي سايت شما را پيدا كرده اند. همه 
اينها به شما كمك مي كند كه مخاطبين خود را بيشتر بشناسيد. و براي موفقيت وبالگ 
خود، بهتر تصميم گيري كنيد. سايت هاي زيادي وجود دارند كه سرويس آمارگيري را به 

صورت رايگان در اختيار ما قرار مي دهند. من معروف ترين آنها را اينجا ذكر مي كنم:
http:// www.nedstatbasic.net
http:// stats.netsups.com
http:// www.bravenet.com
http:// www.sitemeter.com

پس از مراجعه به هر يك از اين سايت ها و طي مراحل ثبت نام، چند كد Html يا 
Java به شما ارائه مي شود كه بايد آنها را در قالب وبالگتان كپي كنيد. اگر مي خواهيد 

مكان دقيق آمارگير را مشخص كنيد، بايد اين كار را در فرانت پيج انجام دهيد.

معرفي وبالگ به موتورهاي جستجو:
براي اين كه وبالگ شما بازديدكننده بيشتري داشته باشد، بهتر است آن را به 
موتورهاي جستجوي معروف معرفي كنيد. 90% ايراني ها از موتورهاي جستجوي 
گوگل و ياهو براي جستجوي اطالعاتشان استفاده مي كنند. همچنين اين دو سايت 
قابليت جستجوي فارسي نيز دارند. اين سايت ها معموالً بخش خاصي براي معرفي 
سايت هاي جديد دارند. مثالً براي معرفي وبالگ خود به گوگل، بايد به اين آدرس 

برويد:
http:// www.google.com/addurl.html در كادر URL آدرس وبالگ 
و در بخش comments توضيحاتي مربوط به وبالگ خود بنويسيد. در بخش 
comments كلماتي را كه در وبالگتان بيشتر بكار مي روند وارد كنيد. هر كلمه را با 

كاما از كلمه بعدي جدا كنيد. از كلمات فارسي نيز مي توانيد استفاده كنيد.

براي اين كه جستجو نتيجه بهتري داشته باشد، الزم است عبارات و كلماتي را كه 
به وبالگ شما مربوط هستند و از آنها بيشتر استفاده مي كنيد، به قالب وبالگ اضافه 

كنيد. اين كلمات را در ابتداي كدها، در زير اين عبارت ها اضافه كنيد:
<!-- در قسمت content شرح كوتاهي در مورد سايت خود بنويسيد (مربوط 

به موتورهاي جستجو)
<!--

<Name = description> «اينجا شرحي در مورد وبالگتان بنويسيد:
<META content=»

<! در قسمت content كلمات كليدي سايت خود را بنويسيد (مربوط به 
موتورهاي جستجو)-->

<Name=keywords »اينجا كلمات كليدي وبالگتان را بنويسيد: 
<META content=»

در بخش كلمات كليدي، هر كلمه را با كاما از كلمه بعدي جدا كنيد. از كلمات 
فارسي نيز مي توانيد استفاده كنيد.

ساخت لوگو براي وبالگ:
در ابتدا الزم است توضيح دهم كه مفهومي كه در ايران به نام لوگو جا افتاده، اشتباه 
مي باشد. لوگو در واقع نام سايت يا شركت يا مؤسسه است كه با فونت خاصي نوشته 
شده است. مثل لوگوي شركت سوني يا تويوتا كه همه آن را ديده ايد. و بجز اين نام هيچ 
مؤلفه ديگري ندارد. ولي در ايران و بخصوص در بين وبالگ نويس ها لوگو به آرم هاي 

كوچك 30 تا 80 گفته مي شود كه البد در ستون كناري بيشتر وبالگ ها ديده ايد. 
ـ مهم ترين نكته: لوگو شما بايد در عين زيبائي، كم حجم باشد. اگر لوگوي سنگيني 

بسازيد، دوستانتان از آن در وبالگ هايشان استفاده نخواهند كرد.
ـ لوگوي شما بايد كامالً گويا باشد و بيننده با ديدن آن بايد به موضوع وبالگ يا 

سايت يا شركت شما پي ببرد.
ـ طرح را زياد شلوغ نكنيد. توجه داشته باشيد كه بسياري از جزئيات در آن اندازه 

كوچك ديده نمي شود.
ـ ابعاد لوگو بايد استاندارد باشد. وگرنه طرح وبالگ را به هم مي زند. (مثالً 30 در 
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ـ حجم آن نبايد بيش از 6 كيلوبايت باشد. (براي انيميشن تا 12 كيلوبايت)

ـ لوگوي خود را مي توانيد با فتوشاپ، كورل، فري هند يا هر برنامه گرافيكي كه 
راحت تر هستيد بسازيد.

فرمت فايل شما ترجيحاً بايد gif يا jpg باشد. اگر مي خواهيد لوگوي شما 
انيمـــيشن باشد، بـــــايد سراغ برنامه هاي ســــاخت انيمــــــيشن مثــــــل

 Gif animator، Image ready، يا Flash برويد. در اين صورت هم مي توانيد 
از فرمت هاي gif و swf استفاده كنيد. 

ـ در برنامه فتوشاپ پس از زدن دكمه new در كادر محاوره اي مي توانيد ابعاد فايل 
را مشخص كنيد. دقت كنيد كه رزولوشن را روي 72 نقطه در اينج تنظيم كنيد.

ـ بهتر است از فتوشاپ 7 استفاده كنيد. چون طراحي در آن بسيار آسان است.
ـ به هيچ وجه از رنگ هاي تند استفاده نكنيد. سعي كنيد از رنگ هاي همنشين و 
مكمل استفاده كنيد. توجه داشته باشيد كه لوگوي شما ميزان حرفه اي بودن شما 

را نشان مي دهد.
ـ آدرس لوگوي خودتان را در وبالگ در زير لوگو در دسترس قرار دهيد. همه حوصله 

ندارند يا بلد نيستند براي لوگوي شما كدنويسي كنند. 
ـ سعي كنيد طرح و رنگ لوگو با طرح و رنگ وبالگ يا بنر وبالگ هماهنگ باشد. 


