Oto sucha definicja bloga:
Blog to strona internetowa, która zawiera krótkie, dyskretne porcje informacji zwane postami. Te
posty są ułożone w odwrotnej kolejności chronologicznej (najnowsze są pierwsze). Każdy post jest
jednoznacznie identyfikowany za pomocą znacznika kotwicy i jest oznaczony stałym linkiem, do
którego mogą odwoływać się inne osoby, które chcą do niego linkować.
To właśnie jest blog, ale nie po to. Blog jest środkiem komunikacji i istnieje wiele różnych rodzajów
wiadomości przenoszonych przez blogi. Niektóre są jedynie wskazówkami do innych stron
internetowych, podczas gdy inne zawierają długie eseje; niektóre są osobistymi pamiętnikami, inne
zawierają technologię; niektóre są edytowane przez jedną osobę, inne przez zespoły.
Ta Część stanowi wprowadzenie do świata blogów. Poznasz kluczowe terminy, takie jak blog i
syndykowanie, zobaczysz różne rodzaje blogów, przeanalizujesz składniki bloga, a także porównasz i
skontrolujesz różne sposoby prowadzenia własnego bloga. Po przeczytaniu tego rozdziału możesz
podjąć inteligentną decyzję, z którego systemu blogów korzystać, i dowiedzieć się, które z późniejszych
rozdziałów dotyczących technologii są dla Ciebie.
ŚWIAT BLOGÓW
W Internecie są setki tysięcy blogów, a nowe blogi są tworzone codziennie. Początkowo były one znane
jako blogi internetowe, termin ukuty przez Jorn Barger. Słowo to sugeruje, że może to być zapis tego,
gdzie był pewien redaktor tego dnia i co widziała po drodze. Teraz są to blogi (jak w „my blog”), termin
ukuty żartem przez Petera Merholza (http://www.peterme.com) i zawierają wszystko, od komentarzy
politycznych po prywatne czasopisma.
Słowo blog jest także czasownikiem oznaczającym prowadzenie bloga („Tak, bloguję od czasu do
czasu.”) Lub publikowanie czegoś na blogu („Och, to takie fajne, opublikuję blog jak najszybciej.
Wracam do domu. ”). Większość ludzi korzysta z oprogramowania do automatyzacji utrzymania swoich
blogów, a nie do edycji samego surowego HTML.
CZY MOGĘ BLOGOWAĆ?
Krótka odpowiedź: tak. Są blogerzy wszystkich typów, wyposażeni we wszystkie umiejętności
techniczne. Od osobistego bloga Octavii Philips pod adresem http://www.tavie.com po autorski bloga
Charliego Strossa pod adresem http://www.antipope.org/charlie/blosxom.cgi blogerzy podchodzą do
swoich witryn z taką różnorodnością i pasją jak generał Sieć publiczna podchodzi do samej sieci.
O CZYM MIAŁBYM MÓWIĆ?
Tworzenie taksonomii blogosfery jest bezowocnym zadaniem. Nie ma dobrego, centralnego katalogu
blogów, który umieszczałby każdego w osobnej szufladzie, ponieważ nawet najbardziej aktualny bloger
od czasu do czasu zboczy z tematu, aby świętować osobiste zwycięstwo lub ostrzec swoich czytelników
przed strasznym filmem.
Blogi to bogate arrasy czegoś, co budzi w głowie szalone kołdry opinii, faktów, społeczności, humoru,
żółci i pożądania.
Kultowe postacie, takie jak Neil Gaiman, wielokrotnie nagradzany pisarz, najbardziej znany z komiksów
Sandmana (http://www.neilgaiman.com/journal/journal.asp), i Wil Wheaton, geek, bohater znany ze
swojej roli Ensign Wesley Crusher w blogu Star Trek: The Next Generation
(http://www.wilwheaton.net), który omawia tematy, które błąkały się nad swoimi osobistymi i
kreatywnymi rygielami tego dnia.

Amatorzy, tacy jak Jorn Barger (http://www.robotwisdom.com) i profesjonaliści, tacy jak Andrew
Sullivan (http://www.andrewsullivan.com), komentują bieżące sprawy i przedstawiają uwagi
polityczne.
Ludzie z różnych środowisk prowadzą osobiste pamiętniki, od LiveJournal Scrapsa deSelby'ego
(http://baldanders.livejournal.com), którego kronika jego obsesji na punkcie muzyki i walki o
zatrudnienie w Nowym Jorku po Punk Rock Girl (http: / /www.mokuzen.net/journal/), kofeinowe
wypowiedzi jego tytułowego autora. Dziennikarze, tacy jak Dan Gillmor z San Jose Mercury, prowadzą
blogi (http://www.dangillmor.com), w których angażują się w „Dziennikarstwo 3.0”, wchodząc w
interakcje z podmiotami i odbiorcami swoich artykułów w czasie rzeczywistym; Paul Boutin, były
starszy redaktor czasopisma Wired, robi to samo na swoim blogu (http://paulboutin.weblogger.com),
gdzie podjął się podbijania naukowców, aby obalić zarzuty o spiskowe orzechy, które twierdzą, że
bombardowanie Pentagonu było fałszywy.
Niezależny analityk George Scriban (http://www.scriban.com) prowadzi blog, w którym analizuje
roszczenia związane z „piractwem” branży rozrywkowej, gromadząc (i łącząc się) dane ze źródeł w całej
sieci, prowadząc dziennikarstwo śledcze do Następny poziom. Jason Lubyk z New World Disorder
(http://www.drmenlo.com/nwd/) codziennie publikuje pół tuzina najdziwniejszych historii, a
Amygdala Gary'ego Farbera (http://amygdalagf.blogspot.com ) robi to samo z długimi komentarzami i
analizami.
Wiadomości sieciowe 802.11b Glenna Fleishmana (http://80211b.weblogger.com) to miejsce, w
którym można otrzymywać wiadomości i analizy dotyczące nowych technologii sieci
bezprzewodowych. Nie jest jedyny - blogerzy zajmują się technologią jak żaden inny temat. Pikantne
notatki Wesa Feltera o Hack The Planet (http://wmf.editthispage.com) zapewniają ostry jak brzytwa
komentarz punktowy na temat ważnych nowości technologicznych.
ANATOMIW BLOGA
TYTUŁ
Tytuły są dość oczywiste. Podobnie jak w przypadku każdej nazwy projektu, tytuł bloga powinien być
łatwy do zapamiętania, chwytliwy, łatwy do przeliterowania i charakterystyczny. Mój ulubiony tytuł
wszechczasów to „Insolvent Republic of Blogistan” (http://slotman.blogspot.com). Dobry,
wyróżniający się tytuł pomaga ludziom łatwo znaleźć Twój blog w Google, jeśli stracą adres (więc
zastanów się dwa razy przed nazwaniem swojego bloga od angielskiego zespołu rockowego „The”).
PODTYTUŁ
Podtytuł to okazja do dalszego wyjaśnienia racji bytu twojego bloga lub oddania się odrobinie dowcipu.
Oto kilka przykładów:
Kottke.org (http://www.kottke.org)
„Dom doskonałych produktów hipertekstowych”
Elektrolit (http://nielsenhayden.com/electrolite/)
„Rosnące światło dzięki jedzeniu światła”
Wiadomości ze skryptów (http://www.scripting.com)
„To jest blog o skryptach i tym podobne”
Chociaż nie są obowiązkowe, napisy są powszechnie stosowaną konwencją w blogowaniu.

ZAPROPONUJ LINK
Blogowanie to współpraca czytelników i pisarzy. Gdy ludzie zapoznają się z Twoim blogiem, mogą
natknąć się na interesujący materiał, który ich zdaniem może Cię zainteresować. Link do sugestii daje
czytelnikom łatwy sposób na wysyłanie sugestii.
Nie musisz postępować zgodnie z każdą otrzymaną sugestią - to Twój blog.
Nie musisz wyjaśniać, dlaczego nie podążasz za jakąkolwiek sugestią - to Twój blog.
Jeśli ktoś dręczy cię za odrzucenie jego sugestii, spróbuj odpowiedzieć w stylu „Przepraszam, to po
prostu nie łaskotało mojej blogosfery”, co jest oczywiście innym sposobem na powiedzenie „To mój
blog”.
Pamiętaj o przypisaniu sugerowanych linków, które umieścisz na swoim blogu („Dzięki, John!”).
Zwykliśmy dziękować każdej osobie, która przesłała sugestię, ale dostajemy mnóstwo sugestii na temat
Boing Boing (ponad 30 sugestii dziennie) i stało się to niepraktyczne.
Twój link sugestii może być prostym linkiem mailto, który wysyła Ci wiadomość e-mailem. W Boing
Boing używamy formularza ze skryptem, który napisał dla nas mój kumpel Chris Smith. Możesz użyć
skryptu takiego jak Formmail ze strony http://nms-cgi.sourceforge.net.
Istnieje kilka zalet korzystania ze skryptu zamiast łącza mailto:
Uwzględniono wszystkie informacje, których używamy do wpisu - nie trzeba wracać do osoby
przesyłającej, jeśli zapomniała podać adres URL.
Format jest znormalizowany, dzięki czemu możemy niezawodnie znaleźć adres URL i opis bez
konieczności przekopywania się przez wiadomość.
Wiadomości są łatwe do napisania dla reguł mailera - mamy inny dzwonek, który uruchamia się, gdy
otrzymujemy sugestię łącza, a sugestie są automatycznie składane w osobnym folderze poczty.
BLOGROLL
Blogroll to lista blogów, które często odwiedzasz i na które chcesz zwrócić uwagę innych. To coś więcej
niż darmowa reklama dla znajomych i inspiracja; jest to również łatwy sposób śledzenia stron, które
chcesz często odwiedzać. Jest to szczególnie przydatne, gdy podróżujesz z komputera na komputer i
nie masz dostępu do zakładek.
LISTY MAILINGOWE
Mamy dwie listy mailingowe dla Boing Boing. Jednym z nich jest lista ogłoszeń i dyskusji ogólnego
przeznaczenia, zwykle używana do przekazywania informacji o awarii naszego serwera i kiedy
spodziewamy się, że wróci. Druga to moderowana lista, która otrzymuje kopię każdego wpisu, który
publikujemy na blogu. Jest to wygodny sposób dla naszych czytelników, aby otrzymywać nowe
elementy bez konieczności sprawdzania kilka razy dziennie, aby zobaczyć, co zostało opublikowane. Ta
funkcja jest nowa w Bloggerze Pro, płatnej wersji narzędzia blogowego Blogger
Istnieje wiele bezpłatnych usług list mailingowych online, w tym popularne Yahoo! Usługa grup
(http://www.yahoogroups.com). W ciągu pięciu minut możesz utworzyć moderowaną (lub
niemoderowaną) listę mailingową i gotowe. Wieśniak! Grupy nawet generują HTML dla formularza
rejestracji, który można wkleić do szablonu bloga.

LICZNIKI
Ludzie, którzy zarządzają własnymi serwerami internetowymi, mają dostęp do potężnych narzędzi
kontrolnych, które będą analizować dzienniki serwerów (mylące, nazywane są również blogami),
mówiąc im, ilu odwiedzających było na stronie, w końcu, którzy odwiedzili stronę, jaki system
operacyjny i przeglądarki, z której korzystali, a nawet o jakich porach dnia i dniach tygodnia są
najbardziej popularne wśród odwiedzających.
Blogerzy częściej są cywilami technicznymi, hostując swoje blogi w komercyjnych lub bezpłatnych
firmach hostingowych, które nie zapewniają dostępu do dzienników serwera.
Bezpłatne systemy śledzenia, takie jak Extreme Tracking (http://extremetracking.com), wypełniają
pustkę, zapewniając statystyki i analizy dla osobistych stron internetowych. Te moduły śledzące
wymagają umieszczenia małej grafiki gdzieś na swoim blogu. Za każdym razem, gdy ta grafika jest
ładowana z serwera usługi śledzenia, gromadzone są statystyki dotyczące odwiedzającego, którego
klienta załadował
Często te moduły śledzące mają płatną wersję, która obejmuje lepsze i głębsze raportowanie, a także
prywatność - darmowe wersje pozwalają każdemu zbadać statystyki Twojej witryny. Publicznie
dostępne statystyki są ciekawym zjawiskiem, ponieważ umożliwiają porównanie ruchu, z którego
korzystają Twoi ulubieni blogerzy i skąd pochodzą ci użytkownicy.
Oglądanie statystyk może być uzależniające. W szczególności listy adresów URL, z których odsyłają
użytkownicy (zwane dziennikami stron odsyłających), są najlepszym sposobem na wykrycie, kto
prowadzi do Twojego bloga.
Radio UserLand, popularne narzędzie do blogowania omówione później, zawiera własne narzędzie do
analizy logów, którego statystyki mogą być upublicznione lub prywatne.
ANATOMIA POSTA NA BLOGU
Wpis na blogu jest jednostką atomową bloga. Blogi składają się z kolejnych wpisów. Niektóre blogi są
aktualizowane tylko raz w tygodniu, inne są aktualizowane 30 lub więcej razy dziennie
Wszystko w blogu jest opcjonalne. Nie ma żadnych zasad blogowania. Oto niektóre z najważniejszych
cech postu
Tytuł
Tytuł postu pełni tę samą rolę, co nagłówek gazety: podsumowanie postu w kilku słowach, które mają
zaintrygować czytelnika i podkreślić jakiś aspekt historii. Tytuł wizualnie oddziela Twój post od
powyższego. Jakob Nielsen, guru ds. Użyteczności, w swoim eseju na temat „Microcontent”
(http://www.useit.com/alertbox/980906.html) ostrzega autorów nagłówków, aby wiedzieli, że
nagłówki często są wyświetlane poza kontekstem, na podstawie wyników wyszukiwania. stron, w
wykazach alfabetycznych (z tego powodu radzi, aby nie wykluczać wiodących liter „A” i „A”).
Jak zobaczycie później, tytuły są również używane, gdy blogi są syndykowane przy użyciu technologii
zwanej RSS, w której mogą pojawiać się na liście setek, a nawet tysięcy innych nagłówków blogów.
Chodzi o to, że twój tytuł powinien być oddzielny od zamieszczonego poniżej postu - pouczający, nawet
jeśli zostanie wyjęty z kontekstu.
Obraz

Istnieją oczywiście problemy z prawami autorskimi podczas publikowania obrazu na blogu, i
technicznie może być nieco trudniej opublikować obraz niż jest to zwykły tekst (chociaż coraz więcej
silników blogujących sprawia, że jest to prościej). Oto kilka wskazówek dotyczących publikowania
zdjęć:
* Wykonaj lokalną kopię obrazu na własnym serwerze. Nie „wstawiaj” cudzych zdjęć, łącząc się
bezpośrednio z serwerem drugiej osoby, ponieważ wykorzystuje to przepustowość i cykle serwera do
wyświetlania obrazów na Twoim blogu. To niegrzeczne.
* Przytnij i zmień rozmiar zdjęć na małe miniatury, wystarczające, aby dać czytelnikom pojęcie, co
zobaczą, jeśli klikną link. Jest to zarówno zasada dozwolonego użytku dzieł chronionych prawem
autorskim innych osób, jak i sposób na skrócenie czasu ładowania strony
* Użyj atrybutów wysokości, szerokości i alt w swoich tagach graficznych, które skracają czas ładowania
czytelników.
* Jeśli martwisz się o prawa autorskie, wyślij notatkę do autora obrazu z prośbą o zgodę przed
opublikowaniem.
POSTOWANIE
Zaletą blogów jest to, że są nieskończone. Nie ma limitu słów, nie pasuje do kopii, nie ma sensu
wypełnienia całej dostępnej przestrzeni. Jeśli chcesz napisać polemikę na 10 000 słów na swój temat,
śmiej się i uderz w klawiaturę jak bokser gwiazd Fox. To powiedziawszy, wpisy na blogu zazwyczaj są
dostarczane w paczkach - prawie nigdy nie dostajesz wpisu na blogu sam na sam. Więc tradycją jest
utrzymywanie krótkich wpisów na blogu - ekranowych lub krótszych. Publikacje na blogu robota
Mądrość Jorn Bargera to pojedyncze, mocne zdania. Movable Type i niektóre inne mechanizmy
blogowania pozwalają tworzyć blok „podglądu” tekstu, który prowadzi do bloku „pełnego tekstu” dla
dłuższych wpisów.
Pomijając nieskończoną przestrzeń, podobnie jak w przypadku każdego pisania, wpis na blogu
powinien zawierać dokładnie tyle słów, ile jest potrzebne, aby wyrazić swoje zdanie, a nie więcej.
Niektórzy autorzy blogów bawią się w tajemnice w swoich postach, pisząc celowo niejasne rzeczy, takie
jak „Chłopcze, to z pewnością musiało boleć!” i nic więcej. Chodzi o to, aby wzbudzić zainteresowanie
czytelnika swoim rdzeniem i żartobliwością, aby podążał za linkiem, aby dowiedzieć się, co tak bardzo
boli. Staram się nigdy tego nie robić, kierując się zasadą, że najlepszym sposobem na nakłonienie kogoś
do skorzystania z linku jest opisanie tego, co znajduje się na drugim końcu i dlaczego jest to
interesujące.
CYTAT
Czasami najlepszym sposobem wyjaśnienia, dlaczego strona jest warta opublikowania na blogu, jest
krótki cytat lub dwa. Podobnie jak w przypadku zdjęć, wiążą się z tym problemy związane z prawami
autorskimi, ponieważ dozwolony użytek obejmuje zwykle tylko fragmenty, a nie cały tekst (choć
niektórzy twierdzą, że standard dozwolonego użytku stanowi minimalną kwotę niezbędną do
uzasadnienia, co mogłoby być może całość).
Tradycyjne jest wstawianie cytatów z głównej części posta na blogu (patrz Rysunek 1-14) z pewną
kombinacją tagów blokowych i zmian stylistycznych, takich jak kursywa. Długie bloki kursywy są jednak
trudne do odczytania.
LINK

Istnieje wiele drobiazgów, które obejmują wiele wpisów na blogu. Nikiedy konwencja polega na
ograniczeniu liczby łączy do jednego wpisu na samym końcu wpisu, przy czym gorący tekst to „Link” .
Robimy to w ten sposób z kilku powodów, które wymieniliśmy tutaj:
* Chcemy, aby nasi czytelnicy zapoznali się z historią przed podaniem linku. Mamy nadzieję, że ludzie
wejdą na naszego bloga, aby uzyskać informacje na temat zamieszczanych przez nas linków, a nie tylko
linków. Umieszczenie linku na końcu posta zachęca czytelników do przejścia przez kontekst przed
przejściem dalej.
* Wiele linków może być mylących. Samo wyłączenie linku i ograniczenie się do jednego linku na post
powoduje, że sam link jest jednoznaczny.
Porównaj takie podejście z podejściem Memepool (http://www.memepool.org), z takimi zdaniami, jak:
„Zawodowi zapaśnicy są więksi niż kiedykolwiek”, gdzie każde słowo jest linkiem do innej strony
związanej z wpisem na blogu. Styl Memepool ma swoich zwolenników. Tutaj nie ma właściwej
odpowiedzi.
LINK DO DYSKUSJI
Linki do dyskusji to linki do internetowych forów dyskusyjnych, gdzie czytelnicy mogą rozmawiać o
twoich wpisach. Niektóre blogi nie przejmują się dyskusjami, podczas gdy inne są definiowane przez
społeczności w obszarach dyskusji. Niektóre blogi mają inny obszar dyskusji dla każdego postu, inne
mają jedną tablicę wiadomości Ür z długą dyskusją na temat postów na stronie głównej.
W zależności od narzędzia blogowego używanego do prowadzenia bloga może być konieczne
skorzystanie z usługi innej firmy do prowadzenia dyskusji.
Niektóre narzędzia do blogowania mają wbudowane fora dyskusyjne. Na przykład Movable Type, po
prostu zaznaczasz pole Zezwalaj na komentarze podczas tworzenia postu, a Movable Type
automatycznie generuje nową tablicę dyskusyjną i umieszcza link do niej w swoim poście . Podobnie
Radio UserLand ma zautomatyzowane narzędzie do dodawania forów dyskusyjnych do wpisów na
blogu.
Tablice dyskusyjne mogą być istotną częścią zdrowego bloga. Przekształcają one Twojego bloga z
transmisji w rozmowę, w której Ty i Twoi czytelnicy możecie dyskutować o publikowanych przez siebie
elementach. Ostrzegamy jednak: fora dyskusyjne abstrakcyjne dyskusje z dala od wskazówek
społecznych, których używamy, gdy rozmawiamy twarzą w twarz. Przyzwoici ludzie mogą zapierać
dech w piersiach na forum dyskusyjnym. Pojedynczy palant może zniszczyć owocną dyskusję
uporczywą żółcią. Jeśli prowadzisz bloga, w końcu przyciągniesz takiego palanta („troll” w mowie
internetowej), a on sprawi, że twoje życie będzie absolutnie nieszczęśliwe.
W konfrontacji z trollem masz trzy bezpośrednie pokusy:
* Aby się kłócić, spotkanie ognia z ogniem
* Aby usunąć obraźliwy post
* Aby całkowicie zamknąć forum
Opierajcie się tym pokusom. Opieranie się jest bezowocne. Trolle internetowe żyją, by angażować
zdrowych ludzi w bezsensowną, gorącą debatę. Usunięcie postu powoduje wyścig zbrojeń, w którym
twój troll powraca wielokrotnie, przyjmując nowe tożsamości, dopóki nie znajdziesz czasu spędzonego
na polowaniu i eliminowaniu obraźliwych postów, podczas gdy Twój blog pozostaje bezczynny,

niezachowany i statyczny. Usunięcie tablicy ogłoszeń całkowicie spełnia warunek zwycięstwa trolla:
uciszył on czytelników swoim witriolem.
Naucz się od zwolenników wolności słowa: odpowiedzią na złą mowę jest więcej mowy. Zignoruj
swojego trolla (i zachęć czytelników, by zrobili to samo), dopóki nie przestaniesz rozmawiać. Trolle
naprawdę znikają, jeśli nikt nie zwraca na nie uwagi. Niektóre fora dyskusyjne mają bramy poczty email, które umożliwiają czytanie i wysyłanie wiadomości od klienta pocztowego. Jeśli Twoja tablica
ogłoszeń ma tę opcję, skorzystaj z niej i skorzystaj z filtrów poczty i usuń nieprzeczytane posty trolla.
Matt Haughey prowadzi rozległy i znakomity blog grupowy o nazwie Metafilter
(http://www.metafilter.com), na którym często ożywia się debata. Matt żartuje z zainstalowania
ostatecznego środka zapobiegającego trollowi: filtr, który sprawia, że troll wygląda tak, jakby jego
posty były wysyłane na forach Metafilter, ale sprawia, że te posty są niewidoczne dla wszystkich innych
użytkowników, usuwając pokusę, aby zachęcić trolla przez odpowiadając mu.
STAŁY LINK
Pierwsza strona bloga to książka napisana na wodzie. Zajęty blog obraca całą pierwszą stronę każdego
dnia lub dwóch. Linki do elementów na pierwszej stronie bloga są dobre, dopóki na stronie nie zostanie
dodana wystarczająca ilość nowego materiału, aby zepchnąć te elementy w zapomnienie.
Rozwiązaniem są stałe linki. Większość narzędzi do blogowania generuje dwie kopie każdego
utworzonego postu: jeden na pierwszej stronie i jeden na stałej, sekwencyjnej stronie archiwum. Od
Ciebie zależy, ile materiału chcesz na każdej stronie archiwum. Niektórzy blogerzy archiwizują tydzień
na raz; szczególnie pracowici blogerzy mogą zdecydować się na generowanie nowego archiwum na
każdy dzień.
Twoje narzędzie do blogowania automatycznie wygeneruje stały link do archiwalnej kopii każdego
nowego posta. Od Ciebie zależy, dokąd ten link prowadzi i jak wygląda. Kilka innych sugestii:
* Mała ikona obok tytułu
* Specjalny znak typograficzny (#, Ω, ∞)
* Skrót („bezpośredni link”) na końcu postu
SYNDYKACJA
Rich Site Summary (RSS) to format danych, który pozwala komputerom wymieniać pliki zawierające
streszczenia opowiadań. Każda historia ma zazwyczaj tytuł, lokalizację i być może krótkie streszczenie.
RSS jest niezwykle prosty i wyraża się za pomocą standardowego języka Extensible Markup Language
(XML). Tysiące blogów i innych stron internetowych w całej sieci tworzą pliki RSS opisujące ich
zawartość.
Fajną rzeczą w RSS jest to, że łatwo jest napisać program do tworzenia lub manipulowania danymi w
dokumencie RSS. RSS jest tak prosty w generowaniu i manipulowaniu, że setki programistów napisało
narzędzia do wykorzystania tysięcy kanałów RSS w Internecie.
Na przykład aplikacja paska narzędzi Mac OS X o nazwie MacReporter
:
(http://inferiis.com/products/macreporter/) może regularnie pobierać nagłówki z serwisów
informacyjnych i blogów. Następnie możesz zeskanować nagłówki w poszukiwaniu interesujących
wiadomości na blogu lub po prostu przeczytać. Meerkat (http://meerkat.oreillynet.com) to doskonały
internetowy czytnik RSS, który pozwala filtrować kanały, które otrzymujesz według słowa kluczowego,
czasu i pochodzenia.

Niektórzy blogerzy kodują niestandardowe narzędzia RSS, które ściśle integrują się ze swoimi blogami,
dzięki czemu odfiltrowane nagłówki z innych witryn pojawiają się na paskach bocznych na ich
pierwszych stronach.
Weblogs.com Dave Winer'a to lista blogów, które wysłały do serwisu „zaktualizowane”
powiadomienie. Jeśli szukasz listy ostatnio aktualizowanych blogów, możesz odwiedzić stronę
http://www.weblogs.com i przejrzeć listę; ale jeśli jesteś programistą, możesz pobrać kanał RSS
Weblogs.com i uzyskać łatwą w obsłudze listę ostatnio aktualizowanych witryn, aby przekazać je do
wyszukiwarki lub czytnika RSS.
RSS to potężny sposób na szerokie rozpowszechnianie wpisów na blogu.
PUBLIKOWANIE KANAŁU
Niektóre narzędzia do blogowania, takie jak Radio i Movable Type, domyślnie publikują kanały RSS.
Inni mają opcje włączania kanałów. Jeśli Twoje narzędzie do blogowania nie generuje własnego kanału,
możesz nadal publikować blogi, korzystając z narzędzia RSSify Juliana Bonda pod adresem
http://www.voidstar.com/rssify.php.
Większość blogów oferujących kanały RSS zawiera linki do tych kanałów w swoich witrynach. Nowa
technika, która zyskuje na popularności, polega na osadzeniu na twojej stronie wskaźnika do RSS dla
tej strony. To znacznie ułatwia pisanie narzędzi, które automatycznie wykrywają kanały RSS.
AGREGATORY RSS
Agregator RSS to narzędzie, które regularnie pobiera kanały RSS i przechowuje ich zawartość w bazie
danych.
Osobisty
agregator
(taki
jak
Plucky,
dostępny
pod
adresem
http://geoffreygrosenbach.com/plucky.html lub AmphetaDesk, dostępny pod adresem
http://www.amphetadesk.com) jest używany jako rodzaj agenta oprogramowania, narzędzia do
wyszukiwania dowolny kanał RSS określony dla historii, filtruje je zgodnie z własnymi preferencjami i
wyświetla wyniki.
Niektóre narzędzia do blogowania, takie jak Radio UserLand, obejmują agregatory. Możesz pobierać i
filtrować kanały RSS z całego Internetu, od blogów po główne organy informacyjne, takie jak New York
Times, który ma specjalne porozumienie z UserLand Spftware, aby zapewnić użytkownikom Radio
UserLand ekskluzywne kanały informacyjne. Agregator Radio UserLand sprawia, że trywialne jest
przekształcanie opowiadań odkrytych przez RSS w wpisy na blogu, zaznaczając odpowiednie pole i
dodając komentarz.
Agregatory internetowe, takie jak Meerkat, pobierają tysiące kanałów i udostępniają je ludziom oraz
agentom oprogramowania.
Syndic8 (http://www.syndic8.com) i NewsIsFree (http://www.newsisfree.com) prowadzą gigantyczne
listy główne tysięcy kanałów, które można pobrać i zaimportować do osobistych agregatorów. Obie
strony umożliwiają przesłanie własnego kanału RSS w celu włączenia go na listę główną.
NARZĘDZIA DO BLOGOWANIA
Chociaż możliwe jest generowanie i utrzymywanie bloga przez pisanie i aktualizowanie każdej strony
ręcznie, musisz być masochistą, aby to zrobić. Pozostała część tego poradnika jest poświęcona kilku
narzędziom automatyzującym administrowanie blogami: Blogger, Radio UserLand, Movable Type i
Blosxom.

To nie jest pełne spektrum narzędzi do blogowania - produkty takie jak Greymatter, Manila, LiveJournal
i inne mają silną bazę użytkowników. Narzędzia, które wybraliśmy dogłębnie, reprezentują jednak
różne nisze w blogowym spektrum - niektóre są dla guru, inne dla nowicjuszy; niektóre wymagają
instalacji oprogramowania na komputerze, niektóre można uruchomić całkowicie z daleka; niektóre
pracują z twoją własną domeną, inne prowadzą dla ciebie twój blog; i tak dalej.

W tej sekcji omówiono funkcje kilku systemów zarządzania blogami, a nie tylko te szczegółowo opisane
w książce. Tabela 1-1 zawiera listę systemów opisanych w tej sekcji oraz ich adresy URL.
Po przeczytaniu możesz podjąć świadomą decyzję, które narzędzie jest dla Ciebie odpowiednie.
Blogger : http://www.blogger.com/
Blogger Pro : http://pro.blogger.com/
Blosxom : http://www.raelity.org/lang/perl/blosxom/
Greymatter : http://www.noahgrey.com/greysoft/
LiveJournal : http://www.livejournal.com/
Manila : http://manila.userland.com/
MovableType : http://www.movabletype.org/
Radio UserLand : http://radio.userland.com/
Slash : http://www.slashcode.org/
Zope : http://www.zope.org/
HOSTING
Blog zajmuje miejsce na dysku i musi być obsługiwany z serwera WWW. Jeśli już posiadasz (lub płacisz
za miejsce) serwer sieciowy, prawdopodobnie chcesz tam umieścić swojego bloga. Na przykład strona
internetowa Neila Gaimana zawiera biografię, bibliografię, często zadawane pytania, tablicę ogłoszeń
i wiele innych, więc jest to logiczne miejsce do prowadzenia bloga.
Niektóre narzędzia (na przykład Greymatter, Movable Type, Blosxom, Slash, Zope i Manila) można
zainstalować na serwerze. Inni (na przykład Blogger i Radio UserLand) mogą opublikować Twojego
bloga w Twojej witrynie, przesyłając pliki za pośrednictwem FTP. Przesyłanie plików blogów przez FTP
może być bardzo czasochłonne w przypadku blogów z wieloma wpisami.
Instalowanie oprogramowania na serwerze internetowym wymaga pewnej wiedzy (logowanie do
Unixa lub dodawanie oprogramowania do serwera Windows lub Macintosh, gdzie przechowywane są
programy CGI itd.), Co może wyeliminować pewne wybory dla mniej zaawansowanych
technologicznie.
Jeśli nie masz jeszcze hostingu internetowego lub dopiero zaczynasz korzystać z Internetu, a nawet jeśli
jesteś starą ręką, ale po prostu nie chcesz płacić za przepustowość używaną przez bloga, możesz go
hostować na czyimś serwerze. Radio UserLand, Blogger i LiveJournal są dostarczane z bezpłatnym
hostingiem.

Istnieją jednak zastrzeżenia do usług hostingowych blogów. Bezpłatna usługa Blogger, BlogSpot,
umieszcza reklamy banerowe na Twoim blogu (oferują usługę bez reklam za 13 USD rocznie). Usługa
LiveJournal nie pozwala na prowadzenie swojego bloga nigdzie indziej niż na stronie LiveJournal. We
wszystkich przypadkach, gdy korzystasz z usług hostingowych innych osób, jesteś na łasce ich jakości
usług - zarówno Blogger, jak i UserLand miały czasem przerwy. I chociaż tak się jeszcze nie stało, jeśli
Twoja witryna hostingowa blogów ulegnie awarii, blog może stać się ofiarą.
CENA
LiveJournal, Blosxom i Blogger są całkowicie bezpłatne. Blogger ma jednak ścieżkę uaktualnienia: w
przypadku zaawansowanych funkcji, takich jak RSS i powiadomienia Weblogs.com, musisz zapłacić za
Blogger Pro (obecnie 35 USD będzie wynosić 50 USD rocznie, gdy wszystkie planowane funkcje będą
dostępne). LiveJournal sprzedaje subskrypcję (5 USD za 2 miesiące, 15 USD za 6 miesięcy, 25 USD za 12
miesięcy), która zapewnia takie korzyści, jak adres e-mail livejournal.com, wiadomości tekstowe,
zaawansowane dostosowywanie i szybsze serwery.
Radio UserLand ma bezpłatny 30-dniowy okres próbny i kosztuje 39,95 USD rocznie. Dzięki temu
otrzymasz bezpłatne aktualizacje oprogramowania i hosting blogów. Możesz nadal korzystać z
oprogramowania po wygaśnięciu subskrypcji, ale nie będziesz otrzymywać aktualizacji i musisz osobno
uzgodnić hosting swojego bloga.
Greymatter jest całkowicie darmowy. Autor przyjmuje jednak darowizny za pośrednictwem PayPal. Na
początku może się to wydawać dziwne, ale pozwala tym, którzy mogą sobie pozwolić na płacenie za
oprogramowanie, na określenie własnej ceny. Jeśli nie stać Cię na zapłacenie, nadal możesz korzystać
z oprogramowania i nie być przestępcą.
Movable Type jest bezpłatny do użytku osobistego i niekomercyjnego. Użytkownicy komercyjni
potrzebują licencji komercyjnej o wartości 150 USD. Użytkownicy indywidualni i non-profit mogą
przekazywać darowizny w modelu podobnym do PBS - 20 USD daje klucz do wpisania się na „Niedawno
aktualizowane blogi typu ruchomego”, a 45 USD to wszystko i wsparcie dla wiadomości błyskawicznych
w ciągu kilku godzin.
Manila jest częścią komercyjnego produktu o wartości 899 USD o nazwie Frontier. Manila jest blogiem
będącym częścią większego systemu zarządzania treścią Frontier. Możesz uzyskać bezpłatną 60dniową wersję próbną Manili ze strony http://manila.userland.com.
Slash i Zope to oprogramowanie typu open source. Możesz je pobrać, zainstalować i używać bez
płacenia. Slash jest wydany na licencji GNU General Public Licence (GPL), a Zope na licencji Zope Public
Licence (ZPL).
SYNDYKACJA
Jak widzieliśmy wcześniej w tym rozdziale, syndykacja obejmuje dwa aspekty: tworzenie kanału RSS
dla swojego bloga i korzystanie z kanałów RSS z innych witryn.
LiveJournal automatycznie tworzy kanały RSS dla Ciebie i automatycznie gromadzi kanały od
znajomych w społeczności LiveJournal. Nie ma możliwości agregowania kanałów RSS blogów innych
niż LiveJournal.

Blogger sam nie tworzy ani nie wykorzystuje RSS, chociaż można użyć skryptu RSSify wspomnianego
wcześniej w sekcji 1.4, aby utworzyć kanał RSS blogu Blogger. Po uaktualnieniu do Bloggera Pro możesz
utworzyć kanał RSS swojego bloga. Blogger nie ma możliwości skorzystania z kanału RSS, chociaż
agregator Fyuze ma sposób na automatyczne włączenie swoich kanałów do blogów Blogger
(http://www.fyuze.com/blog/).
Radio UserLand jest zbudowane dla RSS i wokół niego. Automatycznie tworzy kanał RSS Twojego bloga
i może włączać kanały RSS z innych blogów do Twojego bloga, Radio UserLand działa jako czytnik RSS,
umożliwiając subskrybowanie kanałów i czytanie najnowszych artykułów, a to sprawia, że
przekształcenie syndykatu jest banalne historia do wpisu na blogu. Radio UserLand jest jedynym
produktem z wbudowanym czytnikiem RSS - Manila tworzy i włącza RSS, ale nie zawiera czytnika RSS.
Blosxom jest również zbudowany wokół RSS, ale w inny sposób. Blosxom automatycznie oferuje kanały
RSS, a opcjonalny agregator Blagg może dodawać kanały do Twojego bloga.
Greymatter nie produkuje ani nie zużywa RSS po wyjęciu z pudełka; jednak modyfikacja strony trzeciej
z http://www.foshdawg.net/gm/mods/ powoduje, że Greymatter produkuje RSS.
Movable Type automatycznie publikuje kanał RSS Twojego bloga. Chociaż nie ma możliwości
agregowania RSS, możesz użyć Blosga Blosga do wstawiania artykułów z kanału RSS na swoim blogu.
Slash produkuje kanały RSS i może włączać inne kanały RSS do stron. Zope nie ma możliwości
oferowania kanału RSS, ale napisanie generatora RSS jest proste
LOKALNE A ZDALNE
Prawie wszystkie systemy zarządzania blogami, o których mówiliśmy, oferują interfejsy sieciowe.
Oznacza to, że niezależnie od tego, czy korzystasz z Radio UserLand, Blogger czy Movable Type, możesz
używać przeglądarki internetowej do publikowania i administrowania blogiem. Niektóre systemy
serwerowe, takie jak Blogger i Movable Type, oferują także interfejs XML-RPC (nazywany API Bloggera,
chociaż nie jest specyficzny dla Bloggera), który umożliwia zdalną edycję postów i szablonów.
Jeśli wybrany system zarządzania blogami oferuje interfejs API Blogger, możesz wybrać jednego z kilku
klientów komputerowych (programy instalowane na komputerze stacjonarnym), aby administrować
swoim blogiem. Sekcja 2 szczegółowo omawia niektóre z tych klientów pulpitu.
Blogger to aplikacja internetowa znajdująca się na serwerze blogger.com. Możesz współdziałać z
Bloggerem z dowolnej przeglądarki internetowej. Blogger nie zawiera komponentu komputerowego,
jednak możesz używać klienta stacjonarnego do publikowania postów na swoim blogu. Bloggera
można także używać do publikowania postów na dowolnym blogu obsługującym interfejs API API
Bloggera.
LiveJournal to aplikacja internetowa, która działa całkowicie na serwerach LiveJournal. Chociaż oferuje
interfejs API, dzięki któremu klienci komputerów stacjonarnych mogą publikować posty na blogu
LiveJournal, nie jest to interfejs API Blogger. W związku z tym klienty stacjonarne omówione w rozdziale
2 nie działają z LiveJournal. Nie możesz publikować postów na blogu innego systemu blogowego z
LiveJournal.
Radio UserLand to aplikacja komputerowa, co oznacza, że pobierasz i instalujesz program, który działa
na komputerze stacjonarnym. Ten program zawiera serwer WWW, a typowy użytkownik Radio
UserLand prowadzi swojego bloga za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Zaawansowani
użytkownicy mogą jednak przejść do aplikacji komputerowej, aby uzyskać bardziej zaawansowane
funkcje zarządzania treścią.

Użytkownicy Manili wchodzą w interakcje ze swoimi blogami za pośrednictwem przeglądarki
internetowej. Nie ma komponentu klienta, takiego jak Radio UserLand, chociaż można użyć Radio
UserLand do prowadzenia bloga Manila. Blog Manila można opublikować za pośrednictwem interfejsu
API Bloggera. Za pomocą interfejsu API Bloggera możesz także używać Manili do publikowania postów
na innym blogu.
Movable Type nie ma komponentu komputerowego - po zainstalowaniu go na serwerze możesz
rozpocząć blogowanie. Oferuje interfejs XML-RPC, dzięki czemu można wysyłać do niego posty z klienta
stacjonarnego, w tym dowolnego klienta API Bloggera. Nie możesz jednak publikować postów na
innym blogu z Movable Type.

Greymatter jest również oparty na sieci, bez komponentu komputerowego. Nie rozumie interfejsu API
Bloggera, więc nie możesz publikować postów na blogu Greymatter z klienta stacjonarnego ani używać
Greymatter do publikowania postów na innym blogu.

Slash i Zope są również systemami opartymi wyłącznie na serwerze. Każdy oferuje interfejs sieciowy
do administracji. Ani Slash, ani Zope nie mówią API Bloggera, ale Slash ma własny interfejs SOAP do
publikowania w czasopismach.

Blosxom nie oferuje interfejsu internetowego ani pulpitu. Aby opublikować post na Blosxom lub
zmienić wygląd bloga, musisz utworzyć pliki na serwerze. Wtyczka do Blosxom umożliwia przesyłanie
postów do innego systemu blogowania za pośrednictwem interfejsu API Blogger, ale nie można
publikować postów na blogu Blosxom z klienta stacjonarnego.
PODSUMOWANIE
Blogger i LiveJournal to mało wymagające i łatwe do uruchomienia usługi. Mają jednak swoje
ograniczenia: musisz płacić, aby korzystać z zaawansowanych funkcji, a LiveJournal nie obsługuje
interfejsu API Bloggera, który pozwoliłby ci używać klienta stacjonarnego. Użytkownicy LiveJournal
zazwyczaj należą do społeczności LiveJournal, podczas gdy użytkownicy Bloggera tworzą własne
społeczności.
Również dla początkujących blogerów dobre jest Radio UserLand. Radio UserLand bardziej niż Blogger
i LiveJournal oferuje coś dla osób, które lubią programować i eksperymentować. Radio to nie tylko
przyjazny dla użytkownika system blogowania, ale także pełnoprawny system zarządzania treścią.
Musisz jednak za to zapłacić po upływie bezpłatnego okresu próbnego.
Aby hostować swojego bloga na serwerze Unix, prawdopodobnie potrzebujesz Movable Type lub
Greymatter. Spośród nich Movable Type jest bardziej aktywnie utrzymywany i ma więcej funkcji (np.
Obsługuje API Bloggera). Manila jest dobrym wyborem, jeśli chcesz hostować wiele blogów na
serwerze Windows lub Macintosh, chociaż Movable Type działa w systemie Windows.
Jeśli jesteś programistą i majsterkowiczem, który chce się uczyć i eksperymentować na temat
blogowania, spójrz na Blosxom. Kod Blosxom jest krótki i łatwy do rozszerzenia w Perlu. Radio UserLand
jest również rozszerzalne i programowalne przy użyciu własnego języka skryptowego Frontier.

Aby zbudować pełną witrynę portalu, wypróbuj Slash lub Zope. Jeśli oba obsługują funkcje, których
szukasz, wybór między nimi prawdopodobnie sprowadza się do preferencji językowych. Slash jest
napisany w Perlu, a Zope w Pythonie. Chociaż Zope obsługuje rozszerzenia w Perlu, wkrótce wpadniesz
na Pythona, jeśli będziesz hakował Zope przez dłuższy czas. Nie omawiamy Slash ani Zope w tej książce,
ale możesz dowiedzieć się o nich z książek, takich jak Uruchamianie blogów z Slash (O'Reilly) i stron
internetowych, takich jak http://www.zope.org.

Prowadzenie blogów za pomocą Bloggera
Najpopularniejszym narzędziem do blogowania jest Blogger. Wymaga jak najmniejszego nakładu czasu
i zasobów, co pozwala przejść od zakładania bloga do posiadania go w ciągu około pięciu minut i bez
żadnych kosztów. Ta prostota, łatwość dostępu i aspekt Bloggera bez ryzyka jest powodem, dla którego
wiele osób zaczęło blogować .Chociaż jest niezwykle łatwy w użyciu, popularność Bloggera może
czasami prowadzić do nieoczekiwanych wyników, takich jak posty utracone podczas procesu publikacji,
brakujące archiwa i błędy serwera podczas uzyskiwania dostępu do Bloggera lub bloga na BlogSpot.
Wskażemy problemy występujące w czasie tego drukowania i zasugerujemy sposoby zmniejszenia lub
rozwiązania tych problemów. Pyra jest świadomy wszystkich tych problemów i pracuje nad ich
rozwiązaniem. Niezależnie od czasami nierzetelnej natury Bloggera, jest to doskonałe narzędzie do
zmoczenia blogów. Ten rozdział zawiera omówienie Bloggera, od założenia konta po utworzenie
pierwszego bloga. Sprawdza także funkcje wbudowane w standardową wersję Bloggera.
Jak działa Blogger
Blogger to narzędzie internetowe, które nie wymaga instalacji oprogramowania na komputerze
osobistym lub serwerze, jeśli masz już witrynę internetową. Dostęp do narzędzia uzyskuje się za
pośrednictwem witryny Blogger (znajdującej się pod adresem http://blogger.com), a strony blogu są
publikowane na Twojej stronie internetowej lub na serwerze blogu społeczności Blogra BlogSpot
(http://blogspot.com). Architektonicznie szablon, informacje archiwalne i treść bloga są
przechowywane w bazach danych w Pyra. To tylko wygenerowana główna strona blogu, powiązane
pliki pomocnicze, takie jak obrazy, i pliki archiwów przechowywane na serwerze blogów. Chociaż
większość ludzi korzysta z Bloggera za pośrednictwem interfejsu internetowego, nie jest to jedyny
sposób.
Wymagania
Aby korzystać z Bloggera, wystarczy przeglądarka obsługiwana przez Bloggera. Standardowa wersja
Bloggera działa z większością przeglądarek, w tym Internet Explorer, Netscape i Mozilla. Do niedawna
obsługa przeglądarki Blogger Pro była ograniczona do Internet Explorera, co oznaczało, że Blogger nie
był dostępny z Linuksa lub innego urządzenia z systemem Unix. Jednak obsługa Bloggera została
dodana do wersji Mozilla Release Candidate 1.0 i nowszych, co oznacza, że możesz teraz zarządzać
swoim kontem Blogger z Linuksa i innych środowisk innych niż Windows.
Możesz całkowicie pracować w przeglądarce, korzystając z interfejsu API Bloggera. Po utworzeniu
początkowego konta i bloga opublikuj je i utrzymuj przez XML-RPC.
Nie musisz mieć strony internetowej ani wstępnie zarejestrowanej nazwy domeny, aby utworzyć blog
Blogger. Możesz używać społecznościowego serwera blogów Pyra, BlogSpot, do hostowania swoich
stron blogów. Jeśli jednak chcesz hostować własne strony, potrzebujesz strony internetowej, która
umożliwia wysyłanie treści przez FTP. Nie ma znaczenia, czy jest to serwer Unix czy Windows, ale musi
mieć dostęp do FTP.
Poza tymi dwoma bardzo minimalnymi wymaganiami nie ma technicznych ograniczeń w prowadzeniu
bloga Blogger. Jeśli spełniasz minimalne wymagania, możesz utworzyć swój pierwszy blog Blogger.
Twój blog, Szybki start
Najlepszą demonstracją prostoty i łatwości korzystania z Bloggera jest utworzenie konta Blogger, a
następnie utworzenie pierwszego bloga - proces ten zajmuje pięć minut od początku do końca.

Tworzenie konta Blogger
Aby skonfigurować konto Blogger, przejdź do głównej witryny Blogger pod adresem
http://blogger.com. Na stronie, która zostanie otwarta, w środku znajduje się pole zatytułowane
„Utwórz własnego bloga” i przycisk z etykietą Rozpocznij teraz! Kliknij przycisk, aby przejść do strony
rejestracji.
Wprowadź preferowaną nazwę użytkownika i hasło, imię i adres e-mail oraz organizację, jeśli istnieje.
Nie używaj ponownie hasła z innego systemu, do którego masz również dostęp - ruch internetowy
między tobą a Bloggerem nie jest szyfrowany, a twoje hasło może zostać wysłane pocztą e-mail.
Wybierając unikalne hasło, upewniasz się, że złośliwy sniffer pakietów może uzyskać dostęp tylko do
twojego konta Blogger, a nie do e-maila, konta ISP itp.
Jeśli nie widzisz opcji Rozpocznij teraz! na stronie głównej Bloggera, poszukaj formularza ze słowami
„Jeśli nie masz konta blogger, zarejestruj się!”. W formularzu wpisz nazwę użytkownika i hasło
Bloggera. Po przesłaniu formularza następuje przejście do drugiej strony w celu wpisania pozostałych
informacji o koncie.
Musisz tylko utworzyć konto Blogger; możesz użyć jednego konta do tworzenia wielu różnych blogów.
Tworzenie pierwszego bloga
Po utworzeniu konta Blogger możesz zalogować się na konto i rozpocząć korzystanie z narzędzia
blogowania, przechodząc do strony głównej Blogger i wprowadzając nazwę użytkownika i hasło. W tym
momencie możesz również zaznaczyć pole opcji z napisem „Pamiętasz mnie?” aby witryna
zapamiętywała dane logowania i logowała się automatycznie przy każdym dostępie do Bloggera.
Po zalogowaniu kliknij link Utwórz nowy blog, wymieniony na pierwszej stronie. Na stronie, która
zostanie otwarta, podaj tytuł i opis. Jak zobaczycie w dalszej części tego rozdziału, informacje te można
wydrukować na stronie bloga, jeśli tak zdecydujecie. W blogu demonstracyjnym użyjemy „O'Reilly's
Weblogging” jako tytułu, a do opisu użyjemy następujących elementów:
Wszystko, co chciałeś wiedzieć o zakładaniu i prowadzeniu blogu Blogger
Możesz
także
opublikować
bloga
za
pośrednictwem
katalogu
Bloggera
(http://www.blogger.com/directory/lastUpdateDirectory_1.pyra), zaznaczając opcję Public Blog.
Ponieważ dopiero zaczynasz blog i wypróbowujesz narzędzie, nie chcesz, aby ludzie przychodzili i
zerkali przez ramię, więc wybierz Nie na razie - możesz to zmienić później.
Następna strona pyta, czy chcesz hostować blog na własnym serwerze, czy hostować go na BlogSpot.
Ta opcja została omówiona bardziej szczegółowo w sekcji 3.9. Na razie zaakceptuj domyślny hosting
strony na BlogSpot, opcję, którą można zmienić później.
Trzecia strona, która się otworzy, prosi o podanie fizycznej nazwy bloga. To, w połączeniu z domeną
blogspot.com, tworzy adres URL, pod którym dostęp do bloga jest czytany publicznie. Na przykład
wybranie tutaj „konopi” dałoby Twojemu blogowi adres URL http://hemp.blogspot.com. Użyj nazwy,
która nie będzie miała nic przeciwko byciu publicznie znanym i łatwej do zapamiętania.
Po utworzeniu adresu URL otworzy się strona szablonu z zestawem predefiniowanych szablonów
blogowania. Szablony stanowią podstawę sposobu wyświetlania i organizowania treści w blogu.
Wybierz jeden z listy, aby kontynuować; nie martw się, jeśli nie podoba ci się wybór - w dalszej części
rozdziału pokażemy, jak łatwo zmienić szablon.

Na tej stronie pokazane są tylko losowe próbki szablonów Bloggera. W przypadku własnego bloga, jeśli
ten szablon nie jest wyświetlany, wybierz jedną z pozostałych wyświetlanych. Kliknij Zakończ! przycisk
u dołu strony, aby zakończyć proces tworzenia domyślnego bloga. Teraz możesz rozpocząć
publikowanie.
Posting
Po zakończeniu tworzenia domyślnego bloga przez Bloggera otworzy się strona Edytuj widok. Górna
część strony to otwarte pole tekstowe, w którym wpisujesz treść. Kieruje nią pasek narzędzi
zawierający przyciski formatowania treści, a także przyciski do publikowania lub publikowania i
publikowania treści. Dolna część strony aplikacji w ramce zwykle zawiera poprzednie posty, ale
najpierw zawiera instrukcje publikowania. Po prawej stronie znajduje się kalendarz, za pomocą którego
można uzyskać dostęp do postów z określonego dnia oraz opcja wyszukiwania, za pomocą której
można przeszukiwać poprzednie posty.
Aby dodać wpis, wpisz coś w polu tekstowym u góry strony. Nie musisz używać HTML - narzędzie
Blogger wygeneruje otaczające tagi HTML dla twojego tekstu. Wpisz wszechobecne „Witaj, świecie!”
Po wpisaniu wiadomości testowej opublikuj ją i opublikuj na blogu, klikając przycisk Opublikuj i
opublikuj. To nie tylko przechowuje zawartość, którą właśnie wpisałeś do baz danych obsługiwanych
przez Bloggera, ale także generuje twoją pierwszą stronę blogu.
Po opublikowaniu treści możesz wyświetlić stronę blogu, wpisując adres URL w przeglądarce lub
klikając link oznaczony Wyświetl stronę internetową, znajdujący się w dolnej ramce narzędzia.
Na wygenerowanej stronie reklama jest umieszczana u góry. Wynika to z faktu, że Twój blog jest
hostowany na BlogSpot. Reklama może zostać usunięta, jeśli uiścisz określoną opłatę w wysokości 12
USD rocznie za bloga. Jeśli jesteś zadowolony z domyślnej implementacji bloga, , możesz kontynuować
dodawanie nowej treści do istniejącego bloga lub możesz dostosować swojego bloga, stosując techniki
omówione w dalszej części.
Podstawowe ustawienia Bloggera
W poprzedniej sekcji utworzyłeś blog i napisałeś swój pierwszy post, akceptując domyślne zachowanie
Bloggera. Z czasem jednak najprawdopodobniej zechcesz dostosować blog, aby wyglądał i wyglądał
wyjątkowo. Pierwszym krokiem w dostosowywaniu bloga jest zrozumienie składników bloga Blogger i
dostosowanie ustawień związanych z każdym z nich.
Tytuł i opis
Aby zmienić tytuł, wróć do strony widoku Edycja Bloggera i wybierz opcję Ustawienia z paska narzędzi
u góry strony internetowej. Spowoduje to otwarcie strony, która umożliwia zmianę różnych ustawień
swojego bloga. Możesz zmienić tytuł w pierwszym polu, tak jak zrobiliśmy to w przykładzie. Możesz
także edytować lub usunąć opis na tej stronie ustawień. Na przykład pozostawimy opis bez zmian.
Zmień pole adresu URL, aby określić subdomenę swojego bloga na blogspot.com. Blogspot wyświetli
błąd, jeśli spróbujesz ustawić pole adresu URL na coś, co jest zastrzeżone lub już zajęte (np. „www”).
Po wprowadzeniu zmian zapisz je, klikając przycisk Zapisz zmiany u dołu strony. Uważaj na ten przycisk
- tuż obok niego zostanie usunięty blog!
Po zapisaniu zmian nastąpi powrót do strony edycji. Aby promować zmiany wprowadzone w
wyświetlanym blogu, kliknij przycisk Publikuj, który pokazuje się nad kalendarzem w dolnej połowie
strony. Zobacz blog ponownie, aby zobaczyć nowy tytuł na stronie.

Podstawy formatowania
Jak opisano w Części 1, posty na blogach są zazwyczaj oznaczone datą i czasem oraz wyświetlane w
odwrotnej kolejności chronologicznej (najpóźniej u góry strony).
W ustawieniach Bloggera, możesz zobaczyć, że formatowanie daty i kolejność wyświetlania postów
można dostosować do swojego bloga. Na przykład liczbę postów wyświetlanych na stronie głównej
można dostosować w stosunku do domyślnych siedmiodniowych postów. Zamiast wyświetlać
określoną liczbę dziennych postów, możesz wybrać wyświetlanie określonej liczby postów na raz. Takie
podejście jest popularne, jeśli często publikujesz posty w ciągu dnia. Im większa liczba postów, tym
większa strona główna bloga i tym więcej czasu zajmuje pobranie. Jeśli często publikujesz duże posty
lub publikujesz posty, rozważ dostosowanie liczby wpisów wyświetlanych na stronie głównej, biorąc
pod uwagę czytelników, którzy mogą używać wolnego modemu i mają wolny czas dostępu.
Kolejną rzeczą, którą możesz zmienić, jest kolejność postów, wybór wyświetlania postów w ścisłej
kolejności chronologicznej. Jednak zanim to zrobisz, weź pod uwagę fakt, że prawdopodobnie około
99% blogerów publikuje w odwrotnej kolejności chronologicznej, a zmiana tego domyślnego
ustawienia może dezorientować czytelników bloga.
Jeśli wolisz pisać w języku innym niż angielski, domyślnie możesz wybrać spośród innych języków,
takich jak francuski i niemiecki. Jeśli subskrybujesz Bloggera Pro, masz dostęp do jeszcze większej liczby
języków, w tym arabskiego, chorwackiego i kilku odmian języka angielskiego, niemieckiego,
hiszpańskiego itd.
Inne ustawienia formatowania, które możesz zmienić, to data i znacznik czasu związane z Twoimi
publikacjami. Domyślnie każda publikacja jest oznaczona datą i datą, a pole daty kieruje publikacją
każdego dnia. Ponadto sama data jest kontrolowana za pomocą pola Strefa czasowa. Używaj tego, co
pasuje do Twojej strefy czasowej.
W swoim blogu zmień liczbę postów, aby wyświetlić 15 najnowszych wpisów. Ponadto zmień format
daty / godziny na:

M / D / RRRR GG: SS: MM AM / PM
Formatuj nagłówek daty, aby:
Dzień tygodnia, data miesiąca
Zmień ustawienia strefy czasowej i języka, aby odzwierciedlić własne preferencje. Po zapisaniu
ponownie opublikuj swojego bloga, aby odzwierciedlić zmiany.
Archiwa Bloggera
Domyślnie podczas tworzenia nowego bloga Blogger archiwa są przechowywane według tygodnia, co
oznacza, że dla każdego tygodnia istnieje osobny plik archiwum. Archiwa te są dostępne za
pośrednictwem linków hipertekstowych w blogu
Archiwa według tygodnia są szczególnie przydatne, ponieważ czytelnicy twoich stron blogów mogą
odwoływać się do zarchiwizowanego wpisu przez mniejszy plik tygodniowy niż większy plik miesięczny.
Jednak po pewnym czasie możesz mieć tak wiele plików archiwalnych, że wpis na stronie blogu jest
zagracony i trudny do przeglądania. Z tego powodu wielu blogerów woli przechowywać swoje pliki
archiwalne co miesiąc. Możesz dostosować częstotliwość archiwizacji w Ustawieniach. Na swoim blogu

zmień to na miesięczne. Po zapisaniu tych zmian i ponownym opublikowaniu bloga zobaczysz, że link
do archiwum zmienia się, odzwierciedlając nowy okres. Po wprowadzeniu kilku podstawowych zmian
w ustawieniach bloga, czas skupić się na samej treści bloga - na pisaniu.
Zarządzanie swoimi postami
Twój pierwszy post na blogu był niewielki i bez wielu ozdób. W większości przypadków Twoje posty
mogą być większe i mogą zawierać linki hipertekstowe do innych stron internetowych lub osadzoną
grafikę i inne media. Ponadto możesz użyć formatowania HTML, aby wyróżnić niektóre aspekty treści,
takie jak pogrubienie lub kursywa lub wcięcie tekstu, który wyciągnąłeś jako cytat.
Po utworzeniu postu konieczne może być jego zmodyfikowanie, dodanie nowych informacji lub
poprawienie istniejących informacji (lub poprawienie literówek, co jest zbyt częstym zjawiskiem w
blogach). Ponadto możesz żałować wpisu i wybrać usunięcie całej rzeczy.
Wszystkie te zadania zarządzania publikowaniem blogów - dodawanie, modyfikowanie i usuwanie - są
wykonywane za pośrednictwem strony widoku Edycja Bloggera.
Jeśli tworzysz obszerny lub długi post lub dokonujesz istotnych modyfikacji, zdecydowanie zalecamy
wykonanie tej pracy w narzędziu tekstowym offline, takim jak Notatnik, a następnie skopiowanie i
wklejenie tekstu do okna edycji Bloggera. Jeśli pojawią się problemy podczas publikowania, nie stracisz
pracy i możesz bezpiecznie przesłać swój post ponownie. Możesz też użyć jednego z tych klientów
pulpitu wymienionych w rozdziale 2.
Dodawanie i formatowanie wpisów
Podziały wierszy w księgowaniu są domyślnie odzwierciedlane w wygenerowanym kodzie HTML. Na
przykład dwa wpisy tagu podziału (<BR>) są dodawane po dwukrotnym naciśnięciu klawisza Enter w
treści. O ile nie chcesz ręcznie dodawać tych tagów, pozostaw ustawienie konwersji podziału linii bez
zmian.
Chociaż podziałami linii zarządza się za Ciebie, każde inne użycie wyspecjalizowanego formatowania
HTML musi być dodane do treści ręcznie. Na szczęście istnieją przyciski Bloggera, które zajmują się
niektórymi z nich. Przyciski formatowania nie są wyświetlane podczas korzystania z Mozilli.
Wyświetlane są tylko w przeglądarce Internet Explorer w momencie pisania tego tekstu.
Na przykład możesz wyróżnić kursywą tekst w swoim wpisie. Możesz to zrobić w Bloggerze, osadzając
kursywę (<i> <i />) lub wyróżnienie (<em> </em>) bezpośrednio na stronie. Kliknięcie przycisku paska
narzędzi Blogger oznaczonego „I” generuje kursywę i osadza ją bezpośrednio w miejscu kursora.
Możesz pogrubić tekst, otaczając go osadzonymi tagami (<strong> </strong> lub <b> </b>), wpisanymi
bezpośrednio lub wygenerowanymi za pomocą przycisku „B” na pasku narzędzi Bloggera.
Jeśli wolisz dodawać bardziej złożone style, użyj stylów CSS i umieść tekst w tagach rozpiętości (bez
powiązanych podziałów linii otaczających tekst) lub w blokach div.
Jeśli dodajesz link do innej strony internetowej, użyj przycisku oznaczonego małą kulą ziemską i
linkiem. Po kliknięciu zostanie otwarte nowe okno, w którym można wpisać adres URL linku. Po
zakończeniu pisania kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno i wygenerować link hipertekstowy HTML z
adresem URL osadzonym na stronie w miejscu kursora.

Aby samodzielnie dodać formatowanie HTML, utwórz nowy wpis na swoim blogu, klikając myszą w
górnym oknie i umieszczając kursor na początku bloku edycji tekstu. Wpisz akapit, jak pokazano w
Przykładzie, używając przycisków Bloggera, aby dodać tagi HTML pokazane w tekście lub wpisując tagi
bezpośrednio.
Przykład : Publikowanie zawierające formatowanie HTML
<b> Blogger </b> to narzędzie do blogowania dostępne online. Można go znaleźć na <a
href="http://blogger.com"> stronie Bloggera </a> i <i> bardzo mało wysiłku </i>, aby utworzyć konto
lub pierwszy blog . Gdy zobaczysz, jak łatwe może być blogowanie, będziesz się zastanawiać, dlaczego
nie próbowałeś blogowania wcześniej.
Nie przejmuj się łamaniem linii; wpisz treść, dopóki wiersz nie zostanie automatycznie zawinięty. Po
zakończeniu zapisz zawartość bez publikowania, klikając przycisk „Opublikuj”. To przechowuje twój
post w bazie danych Blogger, ale nie dodaje go do twojego bloga. Pozwala to sprawdzić publikowanie
literówek i przejrzeć formatowanie HTML w dolnym oknie przed publikacją.
Gdy tekst i formatowanie będą satysfakcjonujące, kliknij przycisk Publikuj, aby opublikować zawartość.
Modyfikowanie wpisów i dodawanie obrazów
Do tego momentu dodawałeś tylko nowe wpisy na blogu. W oknie widoku Edycja kliknij link Edytuj,
znajdujący się bezpośrednio pod elementem, aby zmienić istniejący wpis. Spowoduje to załadowanie
tekstu elementu do okna edycji, w którym można wprowadzić dowolną liczbę modyfikacji.
Na przykład możesz zmodyfikować nowy wpis opublikowany w ostatniej sekcji, osadzając obraz w tym
wpisie. Aby dodać grafikę do nowego postu, załaduj ją do edycji, a następnie dodaj tag img wskazujący
adres URL grafiki, gdziekolwiek się ona znajduje.(W praktyce nie należy wskazywać obrazów bez zgody
właściciela.
Po załadowaniu wpisu do okna edycji dodaj następujący tag HTML tuż przed treścią:
<img src = http://www.oreillynet.com/images/javascript/javascript_logo.jpg align = "right" vspace =
"10px" hspace = "10px">
To osadza obraz na stronie, wyrównany do prawej strony tekstu posta, z 10-pikselową przestrzenią
pionową i poziomą. Aby zobaczyć wyniki dodania obrazu, kliknij przycisk Opublikuj i opublikuj, aby
zapisać zawartość w magazynie danych Blogger, a także opublikować zmodyfikowany post na swoim
blogu.
Ten przykład pokazuje również wadę hostowania bloga w ograniczonym środowisku, takim jak
BlogSpot - nie można przesyłać zdjęć ani innych mediów na serwer. Jeśli planujesz korzystać z tego
typu plików, przenieś swojego bloga z BlogSpot na własny serwer.
Osadzanie innych treści multimedialnych jest tak samo łatwe jak osadzanie obrazów - wystarczy podać
odpowiedni kod HTML dla typu multimediów treści i opublikować swoją stronę blogu.
Czyszczenie
Czasami żałujesz, że zrobiłeś post. Możesz zdecydować, że jest zbyt osobisty, zbyt zły, nieodpowiedni,
niepoprawny politycznie lub cokolwiek innego, i chcesz wyeliminować post. Usuwanie posta w
Bloggerze jest łatwe. Załaduj post, który ma zostać zapakowany, do okna edycji, a następnie kliknij
przycisk Usuń na pasku narzędzi Bloggera. Gdy to zrobisz, otworzy się okno komunikatu z prośbą o
potwierdzenie tego wyboru. Kliknięcie przycisku OK usuwa post z magazynu danych Bloggera. Aby

usunąć wpis ze strony blogu, kliknij Publikuj i gotowe. Spróbuj tego, usuwając swój pierwszy Hello,
World! mianowanie. Po opublikowaniu wyświetl stronę, aby zobaczyć, że pierwszy post został
usunięty.
Archiwizacja w szczegółach
Po dodaniu, zmodyfikowaniu lub usunięciu wpisu w ostatniej sekcji zmiany zostały zastosowane do
powiązanego pliku archiwum, a także głównej strony blogu. Nie wszystkie zmiany są odzwierciedlane
w ten sposób - jeśli dostosujesz szablon lub wybierzesz nowy szablon domyślny, musisz ponownie
opublikować strony archiwum, aby pobrać tę zmianę.
Generowanie nowych archiwów
Aby wygenerować nowe pliki archiwów z powodu zmiany szablonu, kliknij przycisk Archiwum na pasku
narzędzi Bloggera. Zostanie otwarta strona widoku Archiwum Bloggera z listą każdego pliku archiwum
wraz z ikonami obok niego, aby ponownie opublikować lub usunąć określony plik archiwum. Ponieważ
właśnie uruchomiłeś swojego bloga, obecny jest tylko jeden plik archiwum. Aby ponownie opublikować
jedno konkretne archiwum, wystarczy kliknąć mały przycisk recyklingu obok nazwy pliku archiwum.
Gdy to zrobisz, otworzy się strona ze statusem procesu ponownej publikacji. Po zakończeniu okno to
zostanie zamknięte, a nowa data i godzina ponownego opublikowania archiwum zostanie wyświetlona
w kolumnie Ostatnio zapisane.
Pamiętaj, że czasami strona błędu blogu pojawia się zamiast strony stanu. Zazwyczaj oznacza to, że
system Bloggera jest obecnie bardzo obciążony. Poczekaj około godziny, a następnie ponownie
opublikuj plik archiwum - tym razem powinieneś zobaczyć stronę statusu.
Jeśli masz więcej niż jeden plik archiwum, możesz kliknąć przycisk Ponownie opublikuj wszystko.
Wymusza to ponowną publikację wszystkich plików archiwów, rozpowszechniając każdą zmianę
szablonu we wszystkich archiwach.
Z czasem możesz zdecydować, aby nie przechowywać odniesienia do starszego archiwum. Aby usunąć
to odniesienie, kliknij ikonę usuwania obok niego. Nadal musisz fizycznie usunąć plik, jeśli prowadzisz
własnego bloga. Strona widoku Archiwum zmienia się.
Rozwiązywanie problemów
Jak stwierdzono na początku , Blogger jest bardzo często używanym systemem, co czasami powoduje
problemy. Prawdopodobnie najbardziej niesławnym problemem Bloggera jest brakujące archiwum.
Zobaczysz to - i prawie na pewno zobaczysz to przynajmniej raz - gdy dodasz post i opublikujesz
swojego bloga, a linki do archiwum nie będą wyświetlane na stronie bloga (lub na stronie archiwum,
jeśli jesteś za pomocą osobnej strony). Rzeczywistych plików archiwalnych nie brakuje - tylko
odniesienie do nich. Jednak ludzie nie będą mogli uzyskać dostępu do tych archiwów bez linków, więc
będziesz chciał rozwiązać problem.
Aby przywrócić łącza, należy zastosować kilka metod. Zauważyliśmy, że jeśli przejdziemy do widoku
Archiwum i klikniemy przycisk Ponownie opublikuj wszystko, linki zwykle będą ponownie wyświetlane.
Jeśli to się nie powiedzie, innym podejściem jest całkowite wyłączenie archiwizacji (w Ustawieniach
ustaw opcję Archiwizacja na Brak archiwów), zresetuj archiwizację do żądanej częstotliwości
(tygodniowo lub miesięcznie), a następnie ponownie kliknij przycisk Ponownie opublikuj wszystkie
archiwa. Wreszcie, jeśli pierwsze dwa podejścia nie działają, spróbuj opublikować nowy post. Zawsze
możesz to natychmiast usunąć, jeśli chcesz, jeśli to rozwiąże brakujące linki do archiwum.
Zmiana profilu konta

Z czasem może być konieczna zmiana adresu e-mail lub zmiana nazwy użytkownika. Ponadto, ze
względów bezpieczeństwa, powinieneś rozważyć zmianę hasła co około trzy miesiące. Wszystkie te
informacje są przechowywane w profilu konta.
Aby zmodyfikować podstawowe informacje o profilu konta, kliknij przycisk Zespół na pasku narzędzi
Bloggera, a na stronie, która zostanie otwarta, kliknij swoją nazwę. Otwiera się kolejna strona z listą
Organizacja, URL, Strefa czasowa i inne informacje. Po prawej stronie paska narzędzi znajduje się link
o nazwie Edytuj mój profil; Śledź ten link.
Na stronie profilu możesz zmienić swoją nazwę użytkownika, adres e-mail, osobisty adres URL i tak
dalej. W tym miejscu możesz zmienić swoje hasło. Po wprowadzeniu modyfikacji kliknij przycisk Zapisz
profil, aby zatwierdzić zmiany.
Często zmieniaj hasło i używaj kombinacji znaków - alfabetycznych, numerycznych i innych. Ponadto
będziesz chciał użyć nazwy użytkownika, która nie jest tak łatwa do odgadnięcia. Na przykład nie
używaj nazwy swojego bloga ani innych publicznie znanych informacji.
Na stronie Profil możesz również ustawić, jakie informacje są ukryte przed osobami, które nie są częścią
Twojego zespołu blogów.
Podstawowe użycie szablonów
Najważniejszym aspektem Twojego bloga jest pisanie. Ogólny wygląd bloga może jednak wpływać na
to, jak ludzie postrzegają pisanie. Jeśli blog ma jasny, wesoły i głupi wygląd, ale pismo jest ponure i
bardzo poważne, mieszane wiadomości mogą wstrząsnąć czytelnikami.
Ponadto formatowanie blogów może mieć negatywny wpływ na zdolność czytania pisma. Jeśli czcionka
jest mała i jasna na białym tle, czytelnikom może być trudno odczytać słowa.
Obecny styl na blogu Essentials, Chroma, jest jednym z najczęściej używanych, przede wszystkim
dlatego, że słowa są bardzo czytelne, a ich neutralny format pasuje do większości stylów pisania i treści.
Jednak wypróbowanie nowego wyglądu jest zabawne i interesujące.
Zmiana szablonu Bloggera
Podczas tworzenia bloga wybrałeś domyślny szablon. Możesz być z tego zadowolony lub żałujesz
swojego wyboru. Niezależnie od tego zmiana domyślnego szablonu jest łatwa w Bloggerze.
Aby zmienić istniejący szablon, kliknij przycisk Szablon na pasku narzędzi Bloggera. Po otwarciu strony
widoku szablonu duże pole tekstowe u góry pokazuje istniejący szablon HTML, w tym osadzone tagi
Bloggera (które zostaną omówione bardziej szczegółowo w rozdziale 6). Po wybraniu nowego szablonu
Bloggera tracisz wszystko w tym bloku - w tym wszelkie dodane i modyfikacje, które mogłeś dodać.
Jeśli szablon został dostosowany, najpierw wykonaj kopię zapasową istniejącego szablonu. Następnie
możesz pracować nad włączeniem modyfikacji do nowego szablonu. (Tworzenie kopii zapasowej
szablonu jest tak proste, jak zaznaczenie całego tekstu w polu tekstowym, kliknięcie przycisku Kopiuj
w menu edycji przeglądarki, a następnie wklejenie zawartości do ulubionego narzędzia do edycji
tekstu, takiego jak Notatnik).
Aby zmienić istniejący szablon, kliknij link z etykietą Wybierz nowy szablon. Na stronie, która zostanie
otwarta, zobaczysz kilka różnych formatów szablonów do wyboru, w tym ten, który obecnie masz.

Przed wybraniem nowego szablonu zastanów się nad układem, który preferujesz na swoim blogu.
Kolory tła, obrazy i style czcionek można łatwo zmieniać, ale układ strony może być złożony, szczególnie
gdy trzeba obejść niezbędne tagi szablonu Bloggera. Zasadniczo wybierz blog o pożądanym układzie i
dopełnij wybór kolorem i stylem.
Na przykład możesz preferować wyśrodkowaną treść w dość tradycyjnym stylu trzykolumnowym. Lub
może wolisz blog z wyrównaniem do lewej strony, blog w stylu dwóch kolumn. Jeśli nie przejmujesz się
wyświetlaniem linków hipertekstowych do archiwum i blogrollem obok treści bloga, możesz także
wybrać układ jednokolumnowy.
Baw się stylami szablonów. Jako przykład zmiany szablonów na blogu testowym kliknij przycisk Użyj
tego obok szablonu Sports Cut. Jeśli przejdziesz dalej, pojawi się ostrzeżenie o utracie dostosowania
szablonu. Kliknięcie przycisku OK akceptuje zmianę i prowadzi do strony, na której można przejść do
strony widoku Edycja w celu opublikowania treści z nowym szablonem lub strony widoku Szablon
HTML w celu jej modyfikacji. Na razie przejdź do widoku Edytuj i opublikuj blog z nowym szablonem.
Zauważ w szablonie, że zamiast listy linków do pliku archiwum, ma link do osobnego pliku archiwum,
który zawiera listę linków. Jak wspomniano wcześniej, nie wszystkie szablony mają ten sam układ - i
może to obejmować zmiany w sposobie zarządzania tagami szablonów Bloggera. Ponownie, nie jest to
taki problem, jeśli nie dostosowałeś swojego szablonu, ale w przeciwnym razie możesz popracować
nad znaczną przeróbką. Po podjęciu decyzji o nowym szablonie ponownie opublikuj wszystkie archiwa,
aby wybrać nowy styl.
Blogger nie jest jedyną lokalizacją szablonów, do której można uzyskać dostęp. Kolejna sekcja mówi o
pobieraniu i włączaniu szablonu z innej strony internetowej, blogskins.com.
Włączanie szablonu innego niż Blogger
Szablony Bloggera są fajne, ale czasami wydaje się, że każdy przeglądany blog ma jeden z pięciu lub
sześciu szablonów Bloggera; chcesz coś innego, ale bez samodzielnego zarządzania układem i stylem.
Ponieważ szablony Bloggera to tylko tekst, nic dziwnego, że ludzie opublikowali szablony, które można
pobrać i używać za darmo.
W szczególności strona internetowa BlogSkins (http://blogskins.com) oferuje kilka „skórek” lub
szablonów Bloggera. Wszystkie szablony, które widzieliśmy na stronie, są bezpłatne do pobrania, a
większość ma nawet dołączone komentarze, które mogą dostarczyć użytecznych informacji zwrotnych
na temat tego, dlaczego ludzie lubią lub nie lubią szablonu.
Aby wypróbować szablon, po uzyskaniu dostępu do strony internetowej kliknij link Przeglądaj skórki
po lewej stronie. Szablony są wymienione według nazwy, ale nie są wyświetlane. Przeczytaj opis
powiązany z szablonem, a następnie kliknij dowolny link, który zapewnia widok szablonu. Jeśli nie
zostanie podany żaden, kliknięcie linku powiązanego ze stroną szablonu spowoduje przejście do
kolejnej bardziej szczegółowej strony z linkiem Podgląd.
Na blogu Essentials wypróbujmy skórkę o nazwie „Sim-Gray”. Aby uzyskać do niego dostęp, skonfiguruj
konto BlogSkins (bez opłat). Kliknij nazwę skórki, a na stronie szczegółów skórki kliknij przycisk Zastosuj.
BlogSkins korzysta z interfejsu API Bloggera, aby uzyskać nazwy blogów z konta, a następnie zastępuje
istniejący szablon wybranym. Po powrocie do Bloggera i ponownym opublikowaniu bloga wyświetlany
jest nowy blog.
Nowa skórka wymaga edycji w celu zapewnienia łączy, opisu itd. - ale podstawowe formatowanie i
układ zostały dodane i są gotowe do dostosowania. Wiele skórek ma również szablony archiwów dla

oddzielnych stron indeksu archiwów. Zostaną one również przesłane podczas tego procesu. Ponowne
opublikowanie wszystkich szablonów powoduje propagowanie zmiany szablonu do wszystkich plików
archiwów.
Po zabawie z różnymi szablonami powróć do stylu Chroma. W widoku szablonu wybierz Wybierz nowy
szablon łącza.
Szablon Sim-Gray nie wymagał żadnej grafiki, ale wiele szablonów tego wymaga. Ponadto możesz użyć
innej grafiki na swoim blogu lub dodać zdjęcia. Nie stanowi to problemu, jeśli masz własny serwer
internetowy, ale dzieje się tak, jeśli korzystasz z BlogSpot.
Self-Hosting
Lokalizacja Twojego bloga może mieć wpływ na to, co możesz z nim zrobić. Jeśli prowadzisz swojego
bloga na czymś takim jak BlogSpot, możesz hostować tylko swoje strony internetowe w tej witrynie, a
nie dodatkowe pliki, takie jak grafika lub inne pliki multimedialne. Jednak prowadzenie własnej witryny
internetowej dla blogów nie zawsze jest łatwym zadaniem.
Dlaczego Self-Host?
BlogSpot (www.blogspot.com) to przydatne miejsce do zaparkowania swojego bloga przy pierwszym
uruchomieniu. Koszt jest bardzo tani - 12 USD rocznie, aby wyeliminować reklamę, jeśli Ci to
przeszkadza (będzie!). Bez konserwacji, bez kłopotów z wypracowaniem rozwiązania u dostawcy usług
internetowych i tak dalej. Istnieją jednak dwie główne wady hostingu Twojego bloga na BlogSpot.
Po pierwsze, jak wspomniano wcześniej, nie można załadować innych plików na serwer ani uruchomić
innych technologii, takich jak PHP lub ASP. Możesz w pewnym stopniu obejść to ograniczenie, hostując
swoją grafikę na bezpłatnym serwerze internetowym, takim jak freeservers.com. Ponadto inni blogerzy
zazwyczaj są skłonni poświęcić trochę miejsca na grafikę, jednak może być konieczne ich przetworzenie
w celu przesłania grafiki. Niestety nie pomoże to, jeśli chcesz korzystać z technologii po stronie
serwera, takich jak PHP. W tym celu będziesz musiał samodzielnie hostować.
Drugim powodem nieużywania BlogSpot jest to, że jest to czasami bardzo przepracowany serwer, co
prowadzi do powolnego ładowania stron i sporadycznych awarii serwera. Jednak oparty na subskrypcji
Blogger Pro zapewnia dostęp do szybszych i bardziej niezawodnych serwerów.
Prawie na pewno będziesz potrzebować abonamentowej usługi ISP do prowadzenia własnego bloga.
Wiele bezpłatnych stron internetowych, takich jak GeoCities, nie pozwala na przesyłanie stron FTP z
Bloggera.
Konfiguracja
Aby samodzielnie hostować strony wygenerowane przez Bloggera, potrzebujesz konta internetowego
z usługodawcą internetowym zapewniającym dostęp do FTP. Nie znamy żadnego dostawcy usług
internetowych, który tego nie zapewnia, więc nie powinieneś mieć problemów ze znalezieniem
takiego. Jedyne decyzje, które istnieją, to jakie środowisko chcesz (Windows lub Unix), serwer WWW
(taki jak IIS lub Apache) oraz koszt. Ponieważ nie masz żadnych wymagań dotyczących specjalistycznej
technologii - potrzebujesz jedynie możliwości hostowania stron HTML - nie musisz zakładać konta,
które zapewnia specjalistyczną obsługę aplikacji.
Gdy masz już konto, następnym krokiem jest przesłanie plików na FTP do ich nowego domu.

Po zalogowaniu się do Bloggera otwórz widok Ustawienia. W menu rozwijanym oznaczonym Publikuj
zmień z „na BlogSpot.com” na „przez FTP ...”. Zostaną zmienione formularze i pojawią się nowe pola
tekstowe do wprowadzania informacji FTP. Oto pola, do których musisz dodać wartości, poniżej:
URL bloga
Adres URL nowego bloga (np. http://essentials.burningbird.net).
serwer FTP
Nazwa hosta serwera FTP, na który zostanie przesłany Twój blog (np. Essentials.burningbird.net).
Ścieżka FTP
Lokalizacja systemu plików i ścieżka, w której będą umieszczane strony blogu (np. / Vhosts / essentials
/ docs). Skontaktuj się z usługodawcą internetowym, jeśli nie masz pewności, jaka jest opublikowana
ścieżka do strony.
Nazwa pliku bloga
Prawdopodobnie chcesz zachować to jako index.html.
Nazwa użytkownika i hasło FTP
Pozostaw puste dla celów bezpieczeństwa (wyjaśnione później).
Ścieżka archiwum FTP
Względna lokalizacja plików archiwów. Pozostaw puste, aby umieścić archiwa w tym samym katalogu,
co główne strony blogu, określone w ścieżce FTP.
Niestety Twoja nazwa użytkownika i hasło są przesyłane przez sieć w postaci zwykłego tekstu. Jest to
zagrożenie dla bezpieczeństwa, ponieważ te informacje mogą być „wąchane” przez wyspecjalizowane
oprogramowanie do wykrywania pakietów, dając komuś dostęp do twojej nazwy użytkownika i hasła.
Po wprowadzeniu zmian zapisz je i wróć do strony edycji. Aby opublikować strony w nowej witrynie,
kliknij przycisk Publikuj. Ponieważ nie podałeś nazwy użytkownika i hasła FTP, pojawi się monit o
podanie nazwy użytkownika i hasła.
Musisz ponownie opublikować wszystkie pliki archiwum, aby przywrócić łącza do archiwum i przenieść
je na serwer. Najpierw upewnij się, że pliki archiwum trafiają do lokalizacji korekty, wchodząc do
widoku Archiwum, a następnie klikając Ustawienia archiwum. Na stronie, która zostanie otwarta,
sprawdź i sprawdź, czy określono ścieżkę do archiwum FTP. Możesz również sprawdzić tę wartość w
Ustawieniach. Po zakończeniu ponownie opublikuj wszystkie archiwa, klikając przycisk Opublikuj
ponownie wszystkie.
Po przeniesieniu bloga na własny serwer możesz swobodnie publikować strony w formacie ASP lub
PHP lub stosować inne technologie.
Rozwiązywanie problemów
Jeśli prześlesz publikację do publikacji, ale strona blogu, strona archiwum lub publikacja nie są
wyświetlane, istnieje prawdopodobieństwo, że proces publikacji nadal działa - może to potrwać kilka
minut, gdy system jest obciążony. Należy również upewnić się, że pamięć podręczna przeglądarki
została odświeżona. Jeśli jednak strona nie wyświetla się po dłuższym czasie - przynajmniej przez kilka
minut - coś się wydarzyło podczas procesu publikacji. Może to być dowolne miejsce - od niepoprawnej

ścieżki FTP lub nazwy użytkownika i hasła (przy pierwszej publikacji) po niemożność nawiązania
połączenia z jednego lub innego powodu (problemy z serwerem lub Bloggerem).
Aby rozpocząć proces rozwiązywania problemów, kliknij link Stan wyświetlany nad kalendarzem na
stronie edycji widoku po opublikowaniu bloga. Informacje o najnowszym procesie publikacji pojawiają
się na pasku tytułowym, np. „Transakcja zakończona powodzeniem”, jeśli blog został pomyślnie
opublikowany. Jeśli publikacja się nie powiedzie, zostaną dostarczone dodatkowe informacje, w tym
link do pliku FTP. Na przykład jeśli pojawi się następujący błąd:
Transfer Error: 550 /usr/local/somepath/index.html No such file or directory
istnieje prawdopodobieństwo, że określona lokalizacja nie istnieje lub nie masz uprawnień do FTP do
tej lokalizacji. Uzyskaj więcej informacji, klikając link Wyświetl dziennik FTP, otwierając transkrypcję
próby FTP. Ten plik zwykle zawiera informacje wystarczające do skorygowania ustawień, takie jak
podanie prawidłowej nazwy użytkownika lub hasła lub poprawnej ścieżki FTP.
Brak publikacji może wystąpić z innych przyczyn. Jeśli witryna jest hostowana przez dostawcę usług
internetowych, który zapewnia również łączność (za pośrednictwem DSL, modemu lub w inny sposób),
może wystąpić awaria, ponieważ rzeczywisty serwer FTP pochodzi z adresu IP Bloggera, a nie z adresu
IP podanego przez dostawcę. Jeśli Twój dostawca usług internetowych zabrania tego ze względów
bezpieczeństwa, musisz skonsultować się z nimi w sprawie obejścia problemu z hostowaniem stron
Bloggera.
Członkowie AOL, którzy hostują strony Bloggera w swoim miejscu rodzinnym AOL, nie mogą korzystać
z systemu rodzinnego AOL, ale mogą bezpośrednio przesyłać FTP stronami. Skontaktuj się z AOL, aby
uzyskać więcej informacji na temat hostingu wygenerowanych stron blogów.
Wreszcie sam Blogger może zawieść, co można łatwo ustalić na podstawie wyświetlanej wiadomości.
W takim przypadku najlepiej jest się wylogować, odczekać godzinę, zalogować się ponownie i
spróbować ponownie opublikować stronę. Sprawdź http://status.blogger.com, aby uzyskać informacje
o planowanych lub nieplanowanych wyłączeniach.
Skróty przeglądarki
Blogger ma skrót, który pozwala łatwo wybrać tekst z innej strony internetowej i opublikować wybrany
tekst jako przypisany i powiązany post na blogu. Funkcja nazywa się BlogThis !.
BlogTo! umożliwia przejście do dowolnej witryny internetowej - nie tylko do innego bloga - zaznacz
tekst, a następnie kliknij link, który otworzy okno Bloggera zawierające podświetlony tekst i
hipertekstowe odniesienie do strony. Możesz edytować tekst tyle, ile chcesz. Po zakończeniu kliknij
przycisk, a następnie materiał zostanie opublikowany na blogu bez żadnego innego wymaganego
wysiłku. Jest to szczególnie przydatne, jeśli cytujesz i odwołujesz się do materiałów na innych blogach.
Nie musisz już wybierać, kopiować, wklejać i tworzyć linków, jeśli chcesz zacytować innego blogera.
Aby włączyć BlogThis !, przejdź do widoku Ustawienia i przewiń w dół do dolnej części strony. Na
stronie znajdują się dwa linki, z których każdy odpowiada na inny sposób uzyskania BlogThis!
funkcjonalność. Jedno łącze wskazuje plik rejestru, który można pobrać, a następnie uruchomić w
rejestrze. Drugi link dodaje BlogThis !, ręcznie, jako link do menu Ulubione.
Aby zaktualizować rejestr, kliknij prawym przyciskiem myszy link do pliku rejestru i wybierz Install
BlogThis! opcja. Otwiera się okno z informacją zwrotną. Kliknij przycisk OK, aby otworzyć kolejne okno,
aby pobrać plik lub uruchomić go z bieżącej lokalizacji - wybierz opcję zapisania pliku rejestru na dysku.

Po pobraniu pliku otwórz go. Po wyświetleniu monitu o aktualizację rejestru wybierz opcję Tak, aby
zaktualizować rejestr.
Teoretycznie możesz teraz zaznaczyć tekst i kliknąć go prawym przyciskiem myszy, aby uzyskać menu,
które pozwala utworzyć nowy wpis blogu z zaznaczonego tekstu. Niestety w chwili pisania tego tekstu,
wersja rejestracyjna BlogThis! jest problematyczny w IE 6.0, nawet w przypadku opublikowanych
obejść. Mam nadzieję, że BlogThis! zostanie naprawiony do momentu przeczytania tego. W
międzyczasie możesz skorzystać z drugiego podejścia, którym jest dodanie linku do BlogThis!
funkcjonalność na pasku narzędzi.
Aby ręcznie dodać BlogThis! na pasku narzędzi przeglądarki przejdź do pomocy Bloggera pod adresem
http://publicmind.blogger.com/enduser/group.jsp?node=171. Ta strona zawiera instrukcje
dodawania BlogThis !, zorganizowane według systemu operacyjnego i przeglądarki. Kliknij odpowiedni
link i przeciągnij go na pasek narzędzi, aby zainstalować BlogThis! w twojej przeglądarce. Aktualnie
obsługiwane systemy operacyjne to Windows i Mac OS, a obecnie obsługiwane przeglądarki to IE i
Mozilla.
Aby korzystać z BlogThis !, zaznacz tekst na stronie internetowej, a następnie kliknij link w Ulubionych.
Zostanie otwarta strona z prośbą o login do Bloggera. Gdy to podasz, otworzy się druga strona, która
zawiera ofertę i link do oferty. Wygenerowany link hipertekstowy otacza nazwę bloga pobraną z tytułu
strony.
Jeśli używasz Bloggera Pro, istnieje zaktualizowana wersja BlogThis! dostępny z głównej strony Blogger
Pro (http://pro.blogger.com). Przeciągnij określony link do paska narzędzi Łącza IE, aby zainstalować.
Po zainstalowaniu wersja Blogger Pro działa w sposób podobny do standardowej wersji Bloggera;
wybierz tekst do cytowania i kliknij BlogThis! przycisk na pasku narzędzi. Otworzy się okno zawierające
cytowany materiał, z tytułem i możliwością opublikowania go na blogu. W tym momencie możesz
dodawać lub edytować materiał w oknie. Wersja Blogger Pro BlogThis! umożliwia korzystanie z funkcji
edycji widoku w Bloggerze Pro.
Jeśli prowadzisz kilka blogów, zachowaj ostrożność przy Bloggerze Pro BlogThis! funkcjonalność. Łatwo
jest zapomnieć o zmianie blogu, na którym publikujesz, i skończyć na niewłaściwym blogu.
Blogger Buzz
Do tej pory nie promowałeś swojego bloga publicznie, ponieważ wypróbowywałeś nowe funkcje. Gdy
znajdziesz się w punkcie, w którym chcesz przyciągnąć odwiedzających do swojego bloga, zapoznasz
się ze swoim blogiem na całym świecie, zachęcając ludzi do odwiedzania i czytania tego, co masz do
powiedzenia. W społeczności blogerów jest to znane jako generowanie szumu.
Pierwszym krokiem do promowania bloga jest zmiana ustawień z blogu niepublicznego na publiczny.
Dokonuje się tego w widoku Ustawienia Bloggera, zmieniając wartość menu rozwijanego Nie dla pola
oznaczonego Blog publiczny na Tak. Gdy to zrobisz, dodasz bloga do procesu weryfikacji bloga .Po
zweryfikowaniu blog zostanie dodany do katalogu Blogger. Pojawia się także na stronie Bloggera, gdy
aktualizujesz bloga (choć tylko na krótko i tylko wtedy, gdy twoja aktualizacja mieści się w przedziale
czasowym bieżącego widoku w Bloggerze).
Drugim krokiem jest Ping Weblogs.com za każdym razem, gdy wprowadzasz zmiany w swoim blogu.
Możesz to zrobić za pomocą różnych automatycznych podejść, wykraczających poza nasz zakres. Lub
możesz to zrobić ręcznie, za pomocą formularza powiadomienia o aktualizacji Weblogs.com pod

adresem http://newhome.weblogs.com/pingSiteForm. W tym formularzu wpisz nazwę swojego bloga
(skróć go) i adres URL bloga.
Spowoduje to dodanie aktualizacji do kolejki Weblogs.com, a Twój blog pojawi się - w ciągu minuty lub
dwóch - na stronie Weblogs.com. Dodając powiadomienia o aktualizacji do Weblogs.com, „dodajesz”
je również pośrednio do kilku innych zasobów, które używają Weblogs.com jako kanałów do swoich
własnych systemów powiadomień.
Jeśli jesteś użytkownikiem Bloggera Pro, w widoku Ustawienia w Publikowanie znajduje się pole
wyboru, które możesz zaznaczyć. To powoduje, że zmiany w blogu automatycznie aktualizują
Weblogs.com.
Trzecim krokiem do promowania bloga jest dodanie go do Blogdex i Daypop. Są to usługi, które skanują
blogi, aby zobaczyć, na co wskazują ludzie.
Blogi grupowe
Oprócz prowadzenia bloga Bloggera na własny użytek, możesz także utworzyć bloga grupowego, a
następnie zaprosić innych do wzięcia udziału.
Ponieważ jesteś właścicielem bloga, będziesz wyznaczonym administratorem i jedyną osobą, która
może dodawać lub usuwać innych członków zespołu blogów. Aby dodać nowego członka, kliknij
przycisk Zespół na pasku narzędzi Bloggera. W oknie, które zostanie otwarte, powinieneś być jedyną
osobą wymienioną obecnie jako członek zespołu, z zaznaczeniem pod nagłówkiem kolumny
oznaczonym Admin.
Aby dodać nowego członka, kliknij przycisk Dodaj nowego członka (ów) na pasku narzędzi. W oknie,
które zostanie otwarte, znajduje się kilka pól, w tym jedno z listą Dostępnych użytkowników, jedno dla
dodawanych członków zespołu i pola formularza, aby dodać członka, który nie znajduje się na liście
Dostępnych użytkowników. Lista dostępnych użytkowników składa się z osób, które są członkami
zespołu innych blogów grupowych, do których należysz.
Powtórzenie tego procesu dodaje jeszcze więcej zaproszonych do listy. Po zakończeniu kliknij przycisk
Wyślij zaproszenie (zaproszenia), aby wysłać zaproszenie. Spowoduje to powrót do widoku zespołu, w
którym zobaczysz, że zaproszona osoba została dodana do strony, ze statusem oczekiwania, dopóki nie
zaakceptuje zaproszenia ani nie odrzuci go.
Zaproszona osoba otrzymuje wiadomość e-mail z tematem „Zaproszenie na blogu Blogger z Twojego
imienia”. Zaproszenie zawiera link do zaakceptowania lub odrzucenia zaproszenia oraz instrukcje
dotyczące przetwarzania zaproszenia, niezależnie od tego, czy jest on bieżącym użytkownikiem
Bloggera, czy nie. Kliknięcie linku przenosi zaproszonego na stronę, na której może przyjąć lub odrzucić
zaproszenie.
Zaproszeni członkowie zespołu nie mają wszystkich opcji na pasku narzędzi Bloggera, które posiada
administrator blogu. Na przykład członek zespołu nie zobaczy przycisków Ustawienia, Szablon i
Archiwum, ponieważ nie będzie w stanie dostosować żadnego z globalnych ustawień bloga; mogą tylko
dodawać, modyfikować i usuwać własne posty.
Gdy nowy członek zespołu publikuje posty na blogu, jego nazwa zostanie dołączona do posta, a nie do
twojego. Będzie to nazwa, której używa osoba do założenia konta, a nie nazwa użyta w zaproszeniu.

Aby usunąć członka zespołu, kliknij pole wyboru Usuń powiązane z jego nazwą w oknie widoku zespołu.
Ponadto, jeśli chcesz umożliwić innym członkom zespołu administrację, zaznacz pole Administrator.
Pamiętaj jednak, że członek zespołu będzie mógł teraz modyfikować dowolny post członka zespołu, nie
będzie mógł dodawać ani usuwać członków ani modyfikować bloga. Zachowaj ostrożność, zanim
nadasz ten przywilej innym osobom
Usuwanie bloga Blogger
Procedura usuwania bloga Blogger różni się w zależności od tego, czy blog jest hostowany na BlogSpot,
czy na własnym serwerze. Jeśli hostujesz na własnym serwerze, możesz ręcznie usunąć strony blogowe,
a następnie usunąć blog Blogger.
Do niedawna, jeśli blog był hostowany na BlogSpot, trzeba było manipulować szablonem Blogger, aby
usunąć pliki. Jednak po ostatnich zmianach usunięcie blogu Blogger powoduje również usunięcie stron
w BlogSpot.
Aby usunąć blog Bloggera, przejdź do widoku Ustawienia, przewiń w dół i kliknij przycisk Usuń ten blog.
Następnie zostaniesz poproszony o potwierdzenie swojej decyzji. Gdy to zrobisz, blog zostanie usunięty
z magazynów danych Bloggera, a strony blogu zostaną usunięte z BlogSpot. Jeśli prowadziłeś blog na
swoim serwerze, musisz ręcznie usunąć strony.

Blogowanie na pulpicie za pomocą Radio UserLand
Radio UserLand, autorstwa UserLand Software, to stacjonarne narzędzie do blogowania. Tworzysz
swojego bloga za pomocą oprogramowania Radio UserLand (zwanego dalej Radiem), które działa na
twoim komputerze, a następnie Radio publikuje go na serwerze WWW, aby świat mógł go przeczytać.
Ponieważ Radio jest narzędziem do blogowania na komputerze, pisarz może zabrać go ze sobą i
blogować gdziekolwiek się znajduje - na plaży, w kawiarni, w samolocie i gdziekolwiek. Dla wielu pisarzy
sam ten fakt jest ważnym powodem korzystania z radia w porównaniu z innymi narzędziami do
blogowania.
Radio można pobrać za darmo, a od pobrania do pierwszego posta na blogu zajmuje tylko kilka kliknięć.
Tekst źródłowy blogu jest przechowywany na komputerze, ale strony blogu są podawane z serwera
nadrzędnego - serwera w Internecie, do którego Twoja kopia Radia może wysyłać pliki (nad nimi).
Oprogramowanie UserLand zapewnia przestrzeń hostingową na swoich serwerach upstream dla
każdego klienta Radio UserLand w ramach licencji. Możesz zacząć korzystać z tego natychmiast. Możesz
także użyć dowolnego konta hostingowego z obsługą FTP, aby obsługiwać bloga Radio UserLand. Radio
zapewnia wiele opcji łączenia się z innymi serwerami, w tym również jako sam serwer nadrzędny; w
ten sposób „zaawansowani użytkownicy” Radia mogą kontrolować każdy etap publikowania blogów z
własnego pulpitu.
Radio zapewnia zintegrowany agregator wiadomości (patrz rozdział 1). Jest to potężne narzędzie do
monitorowania interesujących Cię stron internetowych. Radio może automatycznie przechwytywać
wiadomości z subskrybowanych witryn po ich opublikowaniu, dodawać je do bloga jednym kliknięciem
myszy i publikować własne kanały RSS, do których mogą subskrybować inni blogerzy. Ogólnie rzecz
biorąc, Radio zapewnia wyjątkowo potężne funkcje RSS zarówno do czytania blogów, jak i
publikowania własnego bloga.
Biorąc pod uwagę potężne możliwości RSS Radia, ludzie używają Radia na dwa różne sposoby do
blogowania. Możesz tworzyć oryginalne treści na swoim blogu - nazywa się to blogiem „pisarza”.
Możesz też komentować istniejące treści na swoim blogu - jest to tak zwany blog „routera”, ponieważ
zwykle kończy się wysyłaniem lub kierowaniem ludzi do innych miejsc w sieci.
Ponieważ radia można używać zarówno online, jak i offline, jest to idealne narzędzie dla pisarzy - mogą
pracować gdziekolwiek się znajdują. A dla osób komentujących treść News Aggregator to ogromna
wygoda.
Chociaż pobierasz i uruchamiasz własną kopię aplikacji Radio, nie musisz jej ponownie instalować, gdy
Radio jest ulepszone (lub gdy naprawiono błędy); możesz włączyć mechanizm automatycznej
aktualizacji oprogramowania UserLand, który może uaktualnić instalację radia podczas snu.
Tu omówimy, jak pobrać, zainstalować i skonfigurować Radio, a następnie przejść przez publikację
swojego bloga i korzystanie z News Aggregator.
Instalowanie Radio UserLand
Zainstalowanie Radia jest pierwszym krokiem do korzystania z niego jako środowiska blogowego. Radio
można łatwo pobrać i zainstalować w około 10 minut za pomocą modemu kablowego. Twój czas może
się różnić, jeśli masz połączenie telefoniczne lub wolne łącze internetowe. Instrukcje instalacji,
zarówno w systemie Windows, jak i Macintosh, platformy opisano w poniższych sekcjach.
Pobieranie

Radio, podobnie jak wiele aplikacji internetowych, nie jest sprzedawane w sklepach. Jest dostępny do
pobrania bezpośrednio z oprogramowania UserLand. Możesz go pobrać za pomocą linku do pobrania
na stronie http://radio.userland.com.
Wybierz odpowiednią wersję dla swojego komputera i kliknij łącze pobierania, aby rozpocząć. Dla
wygody prawdopodobnie chcesz zapisać go na pulpicie. Po pobraniu Radio możesz używać go przez 30
dni na podstawie licencji testowej. Po 30 dniach kopia radia przestanie działać, a następnie możesz ją
odinstalować lub kupić w celu pełnego wykorzystania. W chwili pisania tego tekstu koszt kopii radia
wynosi 39,95 USD rocznie. Obejmuje to oprogramowanie radia i hosting bloga na stronie
http://radio.weblogs.com/YourUserNum/. YourUserNum to unikalny numer użytkownika, który jest
wydawany przy każdym pobieraniu radia i odróżnia Twojego bloga od bloga innego użytkownika. Na
przykład UserNum z 0103087 daje blogowi lokalizację:
http://radio.weblogs.com/0103807/
Jeśli pobierzesz Radio i zaczniesz go używać, ale nie zdecydujesz się na jego zakup, UserLand
przechowuje dane na Twoim blogu przez 30 dni po 30-dniowym okresie próbnym, abyś mógł zmienić
zdanie. Następnie jest usuwany.
Instalacja
Te instrukcje pobierania dotyczą Radia 8.07. Do czasu przeczytania może być dostępna nieco bardziej
zaawansowana wersja. Należy jednak zastosować te same podstawowe kroki.
Windows
Na pulpicie kliknij dwukrotnie instalator radia (powinien mieć nazwę coś takiego jak
RadioUserLand807Setup.exe).
Kliknij przycisk Dalej, aby przejść do programu instalacyjnego i wyświetlić umowę licencyjną. Jeśli
zgadzasz się z umową licencyjną, kliknij przycisk Dalej.
Wybierz, gdzie chcesz zainstalować Radio. Korzystanie z domyślnego C: \ Program Files \ Radio
UserLand \ jest ogólnie najlepsze. Kliknij jeszcze dwa razy przycisk Dalej, aby rozpocząć kopiowanie
plików radia na komputer.
Po zakończeniu kopiowania plików kliknij przycisk Zamknij, aby zakończyć instalator. Radio uruchomi
się dla ciebie.
Macintosh
Radio dla komputerów Macintosh jest dostępne jako samorozpakowujący się plik Stuffit. Kliknij
dwukrotnie plik Stuffit i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować Radio.
Jeśli musisz odinstalować Radio, najpierw wykonaj kopię zapasową danych (bardzo szczegółowe
instrukcje znajdują się w rozdziale 7), a następnie przeciągnij folder Radio UserLand do Kosza.
Aby zainstalować w systemie Mac OS X, wyodrębnij pobrane archiwum. Kliknij dwukrotnie
wyodrębniony obraz dysku, aby zamontować go na pulpicie, a następnie skopiuj folder Radio UserLand
do folderu Aplikacje. Upewnij się, że Twoja przeglądarka internetowa jest uruchomiona, a następnie
kliknij dwukrotnie ikonę aplikacji Radio UserLand. Przeglądarka otworzy stronę konfiguracji Radio
UserLand.
Aby zainstalować w systemie Mac OS 9, rozpakuj archiwum, jeśli nie zostało automatycznie
rozpakowane. Uruchom instalator Radio UserLand 8.0.7 i postępuj zgodnie z prostymi instrukcjami.

Pod koniec procesu instalacji instalator zaoferuje uruchomienie programu. Zaakceptuj tę ofertę. Twoja
przeglądarka otworzy stronę Radio UserLand Setup.
Rejestracja
Po uruchomieniu Radio wyświetla formularz. Zanim zaczniesz korzystać z Radia, musisz wypełnić ten
formularz internetowy, aby zakończyć konfigurację Radia. Spowoduje to utworzenie konta na serwerze
UserLand. Oczywiście chcesz zanotować swoje hasło (i pamiętać, który adres e-mail podałeś, jeśli masz
więcej niż jeden). Po kliknięciu przycisku Prześlij. Kliknij przycisk Kontynuuj, aby rozpocząć korzystanie
z radia.
Gratulacje! Zainstalowałeś Radio i możesz rozpocząć blogowanie.
Witamy w radiu
Radio to aplikacja działająca (zwykle) w tle na twoim komputerze. Działa jak serwer sieciowy, więc
większość interakcji z radiem odbywa się za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Warunki,
których użyjemy to Aplikacja radiowa dla programu, który działa głównie za kulisami, Witryna
komputerowa dla stron administracyjnych obsługiwanych przez aplikację Radio dla Twojej przeglądarki
internetowej i Twój blog dla ostatecznego widocznego produktu tego wszystkiego: twojego bloga .
Uruchomienie aplikacji radiowej
Instalator radia automatycznie uruchomi dla ciebie radio. Aby uruchomić go ręcznie w systemie
Windows, przejdź do grupy UserLand w menu Programy i uruchom Radio. Jeśli korzystasz z systemu
Mac OS X, kliknij opcję Radio w Docku i wybierz opcję Strona główna.
Witryna na komputery stacjonarne
Ważne części strony internetowej na komputery to:
Pasek poleceń radiowych
Łącza do różnych poleceń w radiu (strona główna, wiadomości, artykuły itp.)
Narzędzia do formatowania i opcje łączenia
Narzędzia do formatowania i łączenia treści (czcionka, rozmiar, kolor itp.)
Okno edycji
Gdzie wpisujesz swój post na blogu
Opcje edycji
W systemie Windows możesz edytować tekst graficznie (WYSIWYG lub to, co widzisz) wraz z
czcionkami i obrazami, lub możesz używać prostego HTML
Opublikuj na blogu
Opublikuj swój wpis na blogu w Internecie
Poprzednie 10 postów
Lista poprzednich postów
Trasowanie lub komentowanie treści

Radio News Aggregator to funkcja Radia, która regularnie otrzymuje aktualizacje wiadomości na
podstawie kanałów RSS, które subskrybujesz. Mogą to być inne blogi, strony internetowe, takie jak
News.com lub Slashdot.com, a nawet „prawdziwe media”, takie jak New York Times lub CNN. Po
zasubskrybowaniu kanału informacyjnego Radio automatycznie odbiera te kanały, a następnie
pozwala dodawać je do postów na blogu jednym kliknięciem myszy. Bardzo przydatną funkcją News
Aggregatora, którą nowicjusze z radia przeoczają, jest to, że można go używać do odczytywania
osobistych wiadomości z wielu stron internetowych, wszystkie skondensowane w jedną łatwą do
przeglądania stronę internetową.
RSS w radiu
Ważne jest, aby zrozumieć, że Radio ma bardzo potężne funkcje RSS poza News Aggregatorem. Oprócz
akceptowania danych RSS Radio automatycznie tworzy kanał RSS dla Twojego bloga. Dzięki temu każdy
na świecie może subskrybować Twojego bloga i czytać go za pośrednictwem agregatora wiadomości.
A ponieważ kanały radiowe są zawsze w tym samym względnym miejscu na każdym blogu, łatwo jest
zapisać się na dowolny blog radiowy.
O ile nie skonfigurujesz inaczej, blog Radio automatycznie ma kanał RSS zawierający bieżące posty
znajdujące się pod adresem:
BLOGURL / rss.xml
Jeśli Twój blog znajduje się pod adresem> http://radio.weblogs.com/0103807/, wówczas jego kanał
RSS znajduje się pod adresem http://radio.weblogs.com/0103807/rss.xml.
Wykraczając poza podstawowe RSS, rozszerzalna architektura narzędzi Radia pozwala nawet innym
produktom napisanym przez niezależnych programistów łączyć się z jego możliwościami RSS i
rozszerzać je jeszcze bardziej. Na przykład produkt news2mail automatycznie dostarcza wiadomości z
radia na Twój adres e-mail.
Ma to wiele zalet dla zwykłych czytelników wiadomości. Wiadomości zmieniają się z modelu „push” na
„pull”, w którym wiadomości automatycznie trafiają do skrzynki odbiorczej, w przeciwieństwie do
regularnego odwiedzania strony z wiadomościami Radia. Ponieważ większość osób regularnie
sprawdza pocztę e-mail, jest to bardzo wygodne. Ponadto umożliwia to korzystanie z zalet agregatora
wiadomości nawet podczas podróży i przebywania z dala od komputera stacjonarnego. Wreszcie,
news2mail pozwala nawet publikować posty na blogu bezpośrednio z wiadomości e-mail, którą wysyła.
Aby uzyskać więcej informacji na temat news2mail, zobacz:
http://www.rds.com/doug/weblogs/news2mail/
Kolejną potężną funkcją związaną z wiadomościami jest bookmarklet Radio Express, który daje
użytkownikom Radio odpowiednik funkcji Blogger Blog This! (opisane w rozdziale 3). Więcej informacji
jest dostępnych na:
http://www.newsisfree.com/blog/stories/2002/01/20/radioexpress.html
Subskrybowanie kanału
Aby zasubskrybować kanał informacyjny, najpierw kliknij link Wiadomości na pasku poleceń radia.
Wyświetlany jest agregator wiadomości. Kliknij link Subskrybowany, aby wyświetlić stronę subskrypcji
Wprowadź adres URL kanału informacyjnego i kliknij przycisk Dodaj. Możesz także subskrybować
kanały informacyjne na dowolnym blogu radiowym, klikając pomarańczowy przycisk kubka do kawy
XML.Poza filiżanką kawy XML znajduje się również ikona przycisku XML

Oznacza to, że witryna ma kanał informacyjny RSS, ale musisz ręcznie wyciąć i wkleić adres URL do
agregatora wiadomości.
Kliknij link Wiadomości na pasku poleceń Radia, aby powrócić do Agregatora wiadomości. Odśwież
przeglądarkę, a Radio powinno zacząć zbierać wiadomości z subskrybowanych kanałów.
Komentowanie elementu kanału
Aby dodać element kanału informacyjnego do posta na blogu i skomentować go, najpierw kliknij link
Wiadomości na pasku poleceń radia. Spowoduje to wyświetlenie agregatora wiadomości. Kliknij
przycisk Publikuj po prawej stronie wiadomości. Radio przenosi element wiadomości do formularza
zgłoszeniowego, w którym można go edytować, dodawać komentarze lub po prostu publikować.
Menu Radia
Prawie wszystko, co robisz w Radio, jest kontrolowane z paska poleceń Radio, rzędu linków w górnej
części ekranu. Oto krótki przegląd tego, co robi każdy element menu. Nazywa się to albo menu Radio,
albo paskiem poleceń Radio.
Home : Powraca do głównego okna edycji. Konieczne może być odświeżenie okna przeglądarki, aby
zobaczyć wprowadzone zmiany.
Aktualności : Agregator wiadomości RSS radia, który pozwala subskrybować syndykowane kanały RSS
i łatwo opierać posty na blogach na historiach z tych kanałów.
Historie : Zasadniczo dłuższe eseje, ale napisane w środowisku radiowym.
Folder : Przeglądaj układ serwera radiowego, aby zobaczyć, jak są przechowywane dane. Umożliwia to
znajdowanie adresów URL postów na blogu, dzięki czemu można do nich linkować. Umożliwia także
przesyłanie treści, takich jak zdjęcia i inne pliki, na blogu.
Events : Śledzi, co Radio robi za kulisami.
Themes : Zmień wygląd swojego bloga za pomocą dwóch kliknięć.
Tools : Narzędzia w środowisku radiowym.
Prefs : Konfiguruje radio i sprawia, że działa. Na przykład skonfigurowanie Radio na FTP na własny
serwer sieciowy to coś, co skonfigurujesz tutaj.
Help : Dokumentacja
Ustawianie preferencji radiowych
Radio to bardzo konfigurowalny produkt, który pozwala ustawić wiele różnych preferencji. Ekran Prefs
radia miesza dwa bardzo różne rodzaje preferencji: sposób działania bloga (właściwości bloga) oraz
sposób działania kopii radia (preferencje radia). W tej sekcji omówimy ekran Radio Prefs i wskażemy
opcje, które naprawdę mają znaczenie dla Twojego bloga i systemu. Aby przejść do ekranu Radio Prefs,
kliknij link Prefs na pasku poleceń radia. Opcje Radio Prefs są podzielone na różne kategorie:
Podstawowe preferencje
Konfiguracja na poziomie systemu
Blog internetowy
Jak działa Twój blog dla czytelników i dla Ciebie, autora

Szablony
Prezentacja twojego bloga
Ustawienia Internetu i serwera
Jak działa łączność w radiu
News Aggregator
Ustawienia kontroli agregatora wiadomości
Zaawansowane
Zmiana haseł, kopii zapasowych i adresów URL
W sumie istnieje około 50 różnych ekranów preferencji, każdy z jedną lub więcej opcjami. Aby ułatwić
konfigurację Radia, przyjmiemy następujące założenia dotyczące blogowania w Radio:
* Jesteś zarówno „pisarzem”, jak i „routerem”. Oznacza to, że oboje piszecie nowe treści na swoim
blogu i komentujecie wiadomości. Preferencje radia ustawione na wartości domyślne są zwykle
poprawne dla większości użytkowników i nie muszą być zmieniane.
* Twój blog znajduje się na stronie http://radio.weblogs.com/usernum/.
* Chcesz mieć jedną lub więcej kategorii dla swojego bloga. Kategorie, które są w pełni omówione w
rozdziale 7, pozwalają grupować powiązane posty na blogu. Jest to przydatne dla czytelników,
ponieważ mogą zobaczyć podobne elementy w jednym miejscu.
Mimo że ekran Radio Prefs zawiera wygląd twojego bloga, jest to na tyle skomplikowane, że omówimy
go osobno w rozdziale 7, a nie w tej sekcji.
Tytuł i opis bloga
Aby ustawić lub zmienić tytuł i opis bloga, wybierz Tytuł i opis z grupy preferencji Blog. Wpisz tytuł
swojego całego bloga (np. „The Sherlock Holmes Casebook”). Jest to pokazane na górze twojego bloga.
Następnie wprowadź opis tego, co znajduje się na blogu (np. „Plotki z ulicy Baker 221B”). Kliknij przycisk
Prześlij, aby zapisać zmiany. Opis pojawia się pod tytułem
Linki Blogdex lub Navigator
Aby utworzyć lub edytować listę linków, wybierz Prefs z paska poleceń Radio. Wybierz łącza
Nawigatora. Spowoduje to wyświetlenie formularza z polem tekstowym, w którym wprowadzasz
adresy URL i tytuły linków jako XML.
Blok linków powinien zaczynać się od <navigator>, a kończyć na </navigator>. Pomiędzy znajduje się
zestaw znaczników <item />. Dwa atrybuty znacznika elementu to nazwa i nazwa strony. Nazwa
zostanie wyświetlona użytkownikowi jako link, miejscem docelowym linku jest nazwa strony.
Adresy URL podane jako nazwy stron mogą być bezwzględne (jak w przypadku linku O'Reilly) lub
względne w stosunku do strony głównej bloga (jak w drugim linku).
Zapisz linki Nawigatora, klikając przycisk Prześlij. Załaduj ponownie swojego bloga, aby zobaczyć efekt
paska nawigacji.

Dodawanie tytułów do swoich postów
Domyślnie posty radiowe są bez tytułu i po prostu pojawiają się w seriach pod datą ich blogowania.
Aby nadać każdemu postowi własny tytuł, wybierz opcję Prefs z paska poleceń Radio. Kliknij tytuł
poziomu i link. Włącz oba pola wyboru, a następnie kliknij przycisk Prześlij. Dodaje to dwa dodatkowe
pola do strony internetowej na pulpicie w celu dodania nowego wpisu na blogu: Tytuł i Link.
Pole Tytuł jest używane w kanale RSS, aby podać tytuł posta na blogu, gdy jest on wyświetlany w
czytniku News Aggregator; nie jest wyświetlany w Twoim blogu. Pole Link przechowuje hiperłącze do
alternatywnej reprezentacji twojego postu. Na przykład możesz mieć post mówiący o nowej muzycznej
płycie CD. Pole linku może przejść do strony CD na Amazon. Zasadniczo jednak pozostawiasz puste pole
Link, a Radio wstawia PermaLink do twojego postu.
Kliknij przycisk Prześlij, aby zapisać zmianę. Wybierz Strona główna z paska poleceń Radio, aby
wyświetlić stronę wpisu blogu z jej dwoma nowymi polami.
Nie używasz Internet Explorera?
Po uruchomieniu Radio uruchamia przeglądarkę internetową, aby wyświetlić witrynę internetową na
komputery stacjonarne. Edytor WYSIWYG opiera się na edytorze wbudowanym w Internet Explorer na
PC i nie istnieje w innych przeglądarkach i innych platformach.
Jednym ze sposobów uzyskania w przybliżeniu równoważnej funkcjonalności w innej przeglądarce jest
włączenie edytora opartego na JavaScript za pomocą preferencji Radia. Aby to zrobić, kliknij link Prefs
znajdujący się na pasku poleceń Radia.
Następnie kliknij opcję Włącz narzędzie do edycji WYSIWYG. Wyłącz pole wyboru i kliknij przycisk
Prześlij. Radio następnie zapisuje zmiany i ponownie wyświetla ekran preferencji, dzięki czemu można
zobaczyć, że zmiany zostały zapisane.
Kliknij link Strona główna znajdujący się na pasku poleceń Radia. Edytor ma teraz nieco inny interfejs.
Jeśli Twoja przeglądarka obsługuje JavaScript na odpowiednim poziomie, istnieje pasek narzędzi.
Interfejs JavaScript, który nie oferuje tego samego formatowania WYSIWYG, zapewnia takie same
funkcje, jak stosowanie znaczników, wstawianie elementów formatujących i tworzenie łączy. Użyj tego
interfejsu, zaznaczając tekst w obszarze pisania za pomocą myszy, a następnie wybierając polecenie z
paska narzędzi.
Jeśli twoja przeglądarka nie ma wystarczająco zaawansowanego JavaScript, jest po prostu prostokątne
pole tekstowe i brak paska narzędzi. W takim przypadku musisz utworzyć posty na blogu przy użyciu
HTML. Zobacz Learning Web Design (O'Reilly), jeśli jesteś w takiej sytuacji i nie znasz HTML.
Zapisywanie bez publikacji
Przycisk Opublikuj w blogu poniżej panelu edycji zapisuje zawartość i publikuje ją. To zmusza cię do
życia z rzeczami, które mogą nie być gotowe. Aby zapisać wpis bez publikacji, ustaw preferencje Radia,
aby wyłączały się przyciski Publikuj i Publikuj.
Wybierz link Prefs na pasku poleceń witryny internetowej. W grupowaniu blogów kliknij opcję Trzy
przyciski lub Jeden. Zaznaczone pole odpowiada trzem przyciskom, a niezaznaczone pole jednemu.
Zaznacz, aby włączyć osobne przyciski Publikuj i Publikuj.

Kliknij przycisk Prześlij, a następnie wybierz link Strona główna w lewym górnym rogu paska poleceń,
aby kontynuować dodawanie nowych wpisów. Jeśli nie widzisz trzech przycisków, w których znajdował
się poprzedni przycisk Opublikuj, Odśwież przeglądarkę.
Przycisk Opublikuj zapisuje materiał w lokalnej bazie danych. Przycisk Publikuj upublicznia go, a
przycisk Publikuj i publikuj oba.
Publikowanie na radio.weblogs.com
Domyślnie Radio jest skonfigurowane do publikowania na radio.weblogs.com, więc wszystko, co
naprawdę musisz zrobić, aby opublikować w tym miejscu docelowym, to utworzyć wpis na blogu i
kliknąć przycisk Publikuj lub Opublikuj i opublikuj (w zależności od konfiguracji Prefs ). Radio
automatycznie wyśle Twój wpis na blogu na stronę radio.weblogs.com. Poniżej przedstawiamy zalety
i wady hostingu Twojego bloga na radio.weblogs.com.
Zalety:
* Niezwykle łatwe, ponieważ Radio jest skonfigurowane do tego po wyjęciu z pudełka.
* Publikowanie jest szybsze niż korzystanie z FTP
* Twój blog jest częścią rosnącej i rozwijającej się społeczności blogów i czytelników blogów. Wiele
osób traktuje radio.weblogs.com jako miejsce docelowe i ma sympatię do jego treści.
* Farma serwerów jest zarządzana, utrzymywana i archiwizowana.
* Google regularnie indeksuje radio.weblogs.com w poszukiwaniu nowych stron i dodaje je do indeksu.
* Brak opłat za przepustowość niezależnie od popularności Twojego bloga.

Wady :
* Brak bezpieczeństwa treści (nie można ograniczyć dostępu za pomocą haseł).
* Brak kontroli nad farmą serwerów - jeśli UserLand ma problemy, Twój blog jest tymczasowo
wyłączany.
* Brak możliwości publikowania plików AVI.
* Brak możliwości dostosowania swojego bloga za pomocą języka takiego jak PHP lub Perl.
* Nazwa domeny jest długa i trudna, chyba że utworzysz nazwę domeny za pomocą zewnętrznej usługi
rozpoznającej bloga.
* Ograniczone do 20 megabajtów miejsca na dysku bez wyraźnego sposobu na zakup większej ilości.
Publikowanie na własnej stronie za pośrednictwem FTP
Zalety i wady publikowania na własnej stronie internetowej przez FTP podano poniżej:
Zalety :
* Możesz użyć standardowych narzędzi bezpieczeństwa serwera WWW, aby chronić swoją zawartość.
* Możesz zintegrować swojego bloga ze stroną główną.

* Twoja własna nazwa domeny jest łatwiejsza do zapamiętania dla ludzi niż długa nazwa domeny
radio.weblogs.com

Wady :
* Musisz obsłużyć konserwację i tworzenie kopii zapasowych serwera.
* Radio ma kilka interesujących problemów z FTP
* Płacisz koszty hostingu Radia, nie korzystając z niego.
* Nie można publikować w katalogu FTP, który w rzeczywistości jest dowiązaniem symbolicznym - w
takim przypadku Radio wydaje się działać, przenosząc pojedynczy plik w górę miejsca docelowego, a
następnie całkowicie zawiedzie.
Aby opublikować na własnym serwerze, najpierw skonfiguruj ustawienia FTP radia. Oto informacje,
które musisz znać przed opublikowaniem:
Nazwa użytkownika i hasło
Twój login i hasło do serwera FTP.
Nazwa serwera
Nazwa hosta serwera FTP. Często jest to coś takiego jak ftp.yourservername.com.
Ścieżka
Gdzie opublikowane pliki blogów są przechowywane na serwerze FTP. Końcowy ukośnik jest ważny dla
Radia. Dokładna wartość tego zależy od tego, gdzie idą pliki HTML twojego serwera WWW.
URL do opublikowanego bloga
Potrzebujesz tego do permalinków. Często jest to coś takiego jak http://www.yourname.com/blog/,
chociaż oczywiście będzie to zależeć od tego, gdzie zdecydujesz się opublikować swojego bloga na
swojej stronie.
Czy twój serwer FTP obsługuje tryb pasywny (PASV)
Jeśli korzystasz z radia za zaporą ogniową, może być konieczne włączenie tej opcji.
Administrator systemu lub webmaster powinien być w stanie pomóc Ci w tych ustawieniach. Aby
opublikować na własnym serwerze za pośrednictwem FTP, najpierw kliknij Prefs na pasku poleceń
Radia. Wybierz opcję FTP z grupy Podstawowych preferencji, która wyświetla formularz.
Podaj zebrane wcześniej wartości i naciśnij przycisk Prześlij. Jeśli masz niepublikowane posty lub
historie na blogu, Radio zacznie je publikować od razu. Jeśli nie, najlepszym sposobem zmuszenia Radio
do opublikowania jest dodanie nowego posta lub edycja istniejącego postu.
Sprawdzanie stanu publikacji za pomocą zdarzeń
Ilekroć komputer musi komunikować się ze światem zewnętrznym, zawsze istnieje szansa na problemy.
Radio radzi sobie z tym, rejestrując wszystkie swoje działania jako „zdarzenia”. Ten rekord aktywności
nosi nazwę dziennika zdarzeń. Te zdarzenia są bardzo pomocne w analizie problemów z
upstreamingiem, szczególnie problemów z FTP. Na przykład, jeśli błędnie wpiszesz hasło FTP, dziennik

zdarzeń informuje, że wystąpił błąd hasła. Uzyskaj dostęp do dziennika zdarzeń, klikając łącze Zdarzenia
na pasku poleceń radia.
Dziennik zdarzeń zawiera 50 ostatnich zdarzeń. Jeśli nie widzisz na liście wyników ostatniej akcji
publikowania, inne wydarzenia mogły go zepchnąć z listy. W takim przypadku ponownie opublikuj swój
post, edytując go i klikając przycisk Opublikuj lub Opublikuj i opublikuj.
Ponowne opublikowanie całego bloga
Wszystkie twoje wpisy i preferencje są przechowywane w bazie danych. Ponowne publikowanie polega
na ponownym wygenerowaniu bloga z tej bazy danych. Publikowanie stron w radiu jest również
nazywane renderowaniem.
Aby ponownie opublikować cały blog, musisz wejść w interakcję z aplikacją radiową. Kliknij prawym
przyciskiem myszy ikonę Radio znajdującą się na pasku zadań systemu Windows i wybierz polecenie
Otwórz radio z menu podręcznego.
Wybierz te opcje menu: Radio → Opublikuj → Cała strona internetowa. Odpowiedz Tak na pytanie o
publikowanie całej witryny, a Radio ponownie opublikuje całą witrynę.
W zależności od wielkości Twojego bloga Radio może trochę potrwać, aby przesłać wszystkie
zaangażowane pliki. Radio aktualizuje pliki, dopóki cały blog nie zostanie zaktualizowany i
opublikowany w Internecie.
Historie zamiast postów
Wpisy na blogu to zazwyczaj krótkie wpisy o długości od jednego do czterech akapitów. Chociaż nie
jest to trudna i szybka reguła, jest to norma. Podczas pracy w radiu często trzeba tworzyć dłuższe
dokumenty niż posty. Radio obsługuje to dzięki funkcji Stories. Historie w radiu mają być dłuższymi
esejami. Są również bardziej trwałe niż posty, ponieważ ich adresy URL zawierają datę i tytuł
opowiadania. Oto przykładowy URL historii:
http://radio.weblogs.com/0103807/stories/2002/05/06/marketing101ItsAllAboutTrust.html
Tworzenie historii
Aby utworzyć historię, kliknij link Historie na pasku poleceń radia. Przewiń w dół do dołu listy. Kliknij
opcję Utwórz nową historię, aby dodać do tej listy. Spowoduje to wyświetlenie okna edycji.
Historia jest wyświetlana w oknie edycji podobnym do okna edycji, w którym tworzony jest post.
Kluczową różnicą jest obecność pola Tytuł, które należy wypełnić, aby zapisać historię. Wpisz swoją
historię, jakby to był zwykły post radiowy.
Kliknij przycisk Utwórz nową historię, aby zapisać swoją historię, gdy będziesz gotowy, aby ją zapisać i
udostępnić.
Jeśli napiszesz serię artykułów, takich jak artykuły o marketingu, przydatne może być nadanie tytułowi
każdej historii wspólnym słowem kluczowym lub przedrostkiem. Na przykład w serii artykułów na
temat marketingu dla firm z branży zaawansowanych technologii możesz użyć przedrostka „Marketing
101:”.
Edycja historii

Aby edytować historię, kliknij link Historie na pasku poleceń radia. Na liście wszystkich wyświetlanych
historii kliknij historię, którą chcesz edytować. Historia jest wyświetlana, gdy użytkownik ją zobaczy.
Kliknij przycisk Edytuj tę stronę u dołu ekranu.
Historia jest wyświetlana w oknie edycji podobnym do okna edycji, w którym tworzony jest post różnica
polega na tym, że rozmiar okna edycji jest długością historii, a nie stałą wysokością). Wprowadź zmiany
i kliknij przycisk Opublikuj zmiany.
Oprócz edytowania opowieści możesz je również usuwać. Aby usunąć historię, kliknij link Folder na
pasku poleceń radia. Spowoduje to wyświetlenie widoku folderu, który pokazuje całą zawartość
tworzącą blog, w każdym folderze. Kliknij link Historie. Kliknij rok, miesiąc i dzień opowiadania. Radio
następnie wyświetla listę wszystkich opowiadań opublikowanych tego dnia. Aby usunąć historię, kliknij
przycisk Edytuj tę stronę. Zostanie wyświetlony folder ze środowiska pulpitu. Możesz teraz kliknąć
historię i usunąć ją.
Ograniczenia
Chociaż historie są bardzo przydatne, mają kilka ograniczeń, takich jak:
* Opowiadań nie można umieszczać w kategoriach.
* Historie nie są automatycznie przywoływane na stronie głównej - musisz utworzyć osobnego bloga
publikującego link do historii. Nie publikując ich automatycznie, Radio pozwala promować historię
według własnego uznania.
* Tytułów opowiadań nie można zmienić po ich zapisaniu.
* Wbudowany indeks opowiadań w Radiu to tylko płaska lista uporządkowana według daty. Jeśli masz
wiele historii, odnalezienie historii, której szukasz, może być trudne. Wskazówka: gdy edytujesz swoje
historie, użyj funkcji Znajdź w przeglądarce, zazwyczaj Ctrl-F lub Command-F.
* Podczas edytowania wątku za pomocą edytora WYSIWYG w programie Internet Explorer dla systemu
Windows klawisze Page Up i Page Down nie działają. Możesz użyć Ctrl-Home i Ctrl-End, aby przejść do
początku lub końca historii.
Nie należy się jednak zniechęcać - historie są świetną funkcją w Radiu i na pewno warto je
wykorzystywać i odkrywać.
Dodawanie zdjęć do swoich postów
Radio oferuje kilka różnych sposobów dodawania zdjęć do postów, od skrótów i skrótów globalnych
po wklejanie z Internet Explorera i przesyłanie zdjęć, przy użyciu modelu upstreaming Radia.
Wklejanie z Internet Explorera
Jeśli używasz przeglądarki Internet Explorer dla systemu Windows, najłatwiejszym sposobem
dodawania zdjęć do bloga jest skopiowanie ich z innego źródła w sieci. Załóżmy na przykład, że masz
istniejącą stronę internetową, na której przechowywane są twoje zdjęcia. Polecenie Kopiuj w Internet
Explorerze pozwala kopiować obrazy z innych adresów URL i wklejać je do Radia.
Aby wkleić obraz z Internet Explorera, znajdź zdjęcie na swojej stronie internetowej i wyświetl w
przeglądarce internetowej. Kliknij prawym przyciskiem myszy wskaźnik myszy nad obrazem, który
chcesz skopiować. Wybierz polecenie Kopiuj z menu podręcznego. Przejdź do artykułu lub postu w
edytorze WYSIWYG Radia, ustaw kursor w miejscu, w którym chcesz obraz, i naciśnij Ctrl-V lub wybierz

Wklej z menu podręcznego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy. Obraz jest następnie wklejany do
edytora. Udostępnij go swoim czytelnikom, publikując post lub historię.
Dodawanie zdjęć poprzez przesyłanie plików
Problem z dodawaniem zdjęć za pomocą edytora WYSIWYG polega na tym, że plik obrazu musi być już
gdzieś w Internecie, dostępny jako adres URL. Jeśli masz lokalne pliki zdjęć na komputerze, możesz
użyć funkcji nadrzędnej Radia, aby przesłać zdjęcia na serwer, na którym znajduje się blog.
Nadawanie odbywa się co 10 sekund, gdy Radio jest uruchomione. Ten przedział czasu można ustawić
za pomocą Prefs, jeśli chcesz go zmienić. Upstreaming można również wyłączyć, klikając prawym
przyciskiem myszy ikonę Radio znajdującą się w zasobniku systemowym Windows.
Upstreaming działa, gdy Twój blog znajduje się na radio.weblogs.com/usernum/, a także gdy używasz
FTP do publikowania swojego bloga na własnej stronie.
Aby przesłać zdjęcie lub zdjęcia do swojego bloga, otwórz folder www znajdujący się w folderze, w
którym zainstalowano Radio. W systemie Windows jest to zwykle C: \ program files \ Radio UserLand
\. Znajdź zdjęcie lub obrazy w systemie plików i przeciągnij je do folderu myPictures, który został
utworzony dla Ciebie podczas instalacji Radia.
Pod warunkiem, że masz połączenie z Internetem, Radio automatycznie pobierze wszystkie obrazy
przeniesione do katalogu i zapisze je w folderze myPictures na serwerze.
Po przesłaniu obrazu do swojego bloga możesz wstawić go do posta na blogu lub link do niego,
używając polecenia Folder. Wybranie polecenia Folder z paska poleceń Radio wyświetla wszystkie pliki
i katalogi znajdujące się na twoim serwerze w katalogu www
Kliknij link do folderu myPictures. Wyświetla wszystkie pliki w tym folderze. Jeśli klikniesz ikonę kuli
ziemskiej obok obrazu, do którego chcesz utworzyć łącze, zostanie ono wyświetlone.
Jeśli używasz przeglądarki Internet Explorer dla systemu Windows, możesz wstawić zdjęcie do swojego
bloga, klikając go prawym przyciskiem myszy, wybierając opcję Kopiuj, a następnie przechodząc do
swojego bloga i wklejając go do postu lub historii. Jest to ten sam proces, który opisano w poprzedniej
sekcji.
Aby umieścić przesłane zdjęcie w poście lub historii na blogu, jeśli nie korzystasz z programu Internet
Explorer dla systemu Windows, musisz skopiować adres URL zdjęcia, a nie samo zdjęcie. Po
skopiowaniu adresu URL przejdź do artykułu na blogu lub posta, w którym chcesz zdjęcie.
Jeśli chcesz utworzyć link do obrazu, musisz wprowadzić kod HTML hiperłącza. Wprowadzono to w tym
formacie:
<A HREF="PASTE_PICTURE_URL_HERE"> Kotwica łącza </A>
Jeśli chcesz wstawić samo zdjęcie do posta lub historii na blogu, wprowadź kod HTML obrazu.
Wprowadzono to w tym formacie:
<IMG SRC = "PASTE_PICTURE_URL_HERE">
Oczywiście można również określić dowolny standardowy kod HTML do formatowania zdjęć
(obramowania, wyrównanie itp.).
Uwagi na temat pobierania plików

Takie podejście do przeciągania pliku obrazu do folderu w folderze www można wykorzystać do
przesłania dowolnego rodzaju pliku na blogu (z wyjątkiem plików .avi). Radio przesyła wszystkie pliki,
nie tylko pliki zdjęć. Możesz także utworzyć dowolne foldery poniżej katalogu www, aby uporządkować
przesłane pliki, a te foldery z zawartością zostaną przesłane na serwer. Możesz użyć tej samej metody
łączenia omówionej powyżej, aby utworzyć łącza do dowolnych przesyłanych plików.
4.9.4 Ograniczenia w pobieraniu plików
Radio działa inaczej podczas przesyłania plików do witryny internetowej za pośrednictwem FTP niż
podczas przesyłania plików do radio.weblogs.com/usernum/. Gdy twoje pliki trafią na blog znajdujący
się na radio.weblogs.com, zawsze pozostają w katalogu myPictures. Podczas korzystania z FTP pliki te
są przenoszone na serwer i usuwane z katalogu myPictures. Dodatkowym ograniczeniem jest to, że
mechanizm łączenia Radia za pomocą polecenia Folder nie wyświetla poprawnego adresu URL plików
FTP. Będziesz musiał poprawić adresy URL tworzone przez Radio.
Korzystanie z narzędzia MyPictures
W poprzednich sekcjach omówiliśmy ręczne przesyłanie poszczególnych plików obrazów. To dobrze,
gdy masz tylko kilka zdjęć, ale co z wieloma zdjęciami? Narzędzie MyPictures monitoruje określony
folder na komputerze i automatycznie przesyła wszelkie obrazy umieszczone w folderze, w którym
znajduje się blog.
Narzędzie MyPictures nie jest domyślnie włączone. Aby go włączyć, kliknij link Narzędzia na pasku
poleceń radia. Narzędzia to rozszerzenia Radia, które nadają mu nowe funkcje. Wyświetla wszystkie
zainstalowane narzędzia. Kliknij link MyPictures. Kliknięcie łącza MyPictures daje opcje konfiguracji
MyPictures
Prawdopodobnie nie chcesz używać głównego katalogu obrazów, takiego jak „Moje obrazy” (w
systemie Windows). Powinieneś utworzyć katalog poniżej, aby obrazy, których nie chcesz umieścić w
Internecie, mogły nadal znajdować się w tym folderze. Domyślną nazwą folderu używaną przez Radio
jest Radio Upstream, a jeśli go użyjesz, wszystko, co musisz zrobić, aby zacząć korzystać z MyPictures,
to utworzyć ten folder, zaznacz pole wyboru MyPictures i kliknij przycisk Prześlij. Jeśli chcesz zmienić
folder na swoim blogu, do którego trafiają obrazy podczas ich przesyłania, po prostu zmień opcję x: \
www \ images. Na przykład, jeśli przesyłasz zdjęcia, możesz chcieć je przechowywać w katalogu zdjęć
na swoim blogu. W takim przypadku ustaw folder na C: \ UserLand \ Radio Clean \ Radio UserLand \
www \ photos \, aby uzyskać do nich dostęp pod adresem http: // twój blog / zdjęcia / lub ustaw go na
C: \ UserLand \ Radio Clean \ Radio UserLand \ www \ images \ photos \, aby uzyskać do nich dostęp
na stronie http: // yourblog / images / photos.
Jeśli narzędzie MyPictures nie jest zainstalowane z twoją kopią Radia, możesz je pobrać i zainstalować
z: http://radio.userland.com/myPicturesTool/
Jest to również miejsce, w którym można uzyskać więcej informacji na temat MyPictures.
Źródło : Edycja twojego wpisu radiowego
Jeśli używasz przeglądarki Internet Explorer w systemie Windows jako interfejsu radia,
prawdopodobnie podobają Ci się jej bogate funkcje edycji. Możliwość tworzenia swojego bloga tak,
jakbyś używał edytora tekstu z formatowaniem WYSIWYG, jest niezwykle wygodny. Jednak w Radio,
podobnie jak w większości narzędzi graficznych tworzących HTML, czasami trzeba bezpośrednio
zmienić źródło HTML. Na przykład może się okazać, że elementy listy, które wyglądają dobrze w

przeglądarce Internet Explorer, są w rzeczywistości niepoprawne w Operze z powodu braku
znaczników <UL> lub <LI>. Aby to naprawić, musisz użyć edycji źródłowej Radia.
Aby edytować źródło swojego posta w Radio, przejdź do postu lub opowiadania, które chcesz
edytować. Kliknij link lub przycisk Edytuj. Zmień przycisk opcji WYSIWYG / Source na Source.
Spowoduje to zmianę wyświetlania zawartości do widoku źródłowego z tagami HTML
Zmień tagi HTML zgodnie z potrzebami. Może to wymagać wprowadzenia zmian, opublikowania zmian,
sprawdzenia wyników, a następnie powtórzenia kilka razy.
Aktualizacja Radio.root
Jeśli czytasz dokumentację na Radio UserLand, często zobaczysz odniesienia do „Rozpocznij od
aktualizacji Radio.root”. Radio.root to pojedynczy plik, dostarczany standardowo z każdą kopią Radia.
Ten plik zawiera wewnętrzną bazę danych i znaczną część jej rzeczywistego kodu. „Aktualizacja
Radio.root” naprawdę oznacza „Zaktualizuj program Radio UserLand, ale bez wychodzenia z produktu
lub uruchamiania programu instalacyjnego”.
W przeciwieństwie do większości programów, Radio jest w stanie aktualizować się o nowe funkcje i
poprawki błędów przez Internet. Chociaż dzieje się to automatycznie każdej nocy (jeśli pozostawisz
Radio włączone), czasem musisz to zrobić ręcznie, aby uzyskać najnowsze funkcje. Ponadto, jeśli
minęło więcej niż 24 godziny od ostatniego uruchomienia Radia, zostanie ono automatycznie
zaktualizowane po uruchomieniu.
Aby zaktualizować Radio.root:
* Upewnij się, że Radio jest uruchomione i masz połączenie z Internetem.
* Skieruj swoją przeglądarkę na http://127.0.0.1:5335/system/pages/updateRadioRoot.
* Kliknij przycisk Aktualizuj teraz, a Radio zaktualizuje plik Radio.root.

Blogowanie na serwerach z Movable Type
Movable Type to internetowy system publikacji osobistych zaprojektowany w celu ułatwienia
konserwacji regularnie aktualizowanych treści. Treści te mogą obejmować między innymi wpisy w
blogu lub czasopiśmie online, zdjęcia w galerii zdjęć online, nagłówki wiadomości na stronie gazety lub
artykuły w magazynie online.
System zawiera funkcje wspólne dla wielu innych aplikacji blogowych: projektowanie witryn oparte na
szablonach, umożliwiające przeprojektowanie całej witryny poprzez edycję zestawu szablonów;
zarządzanie wieloma blogami (lub projektami) za pomocą jednej instancji aplikacji; wielu autorów
zamieszcza i edytuje, korzystając z systemu uprawnień opartego na zadaniach; oraz automatyczne
syndykowanie RSS Twoich treści.
Poza tymi dość standardowymi funkcjami Movable Type oferuje znacznie więcej. To, co zaczęło się jako
narzędzie do blogowania, przekształciło się w lekkie narzędzie do zarządzania treścią, z którego można
korzystać w całej witrynie. Niektóre funkcje systemu obejmują:
Import danych
Importuje wpisy i komentarze z innych systemów zarządzania treścią (np. Blogger, GreyMatter,
NewsPro) i zarządza tymi postami za pomocą Movable Type.
Kategoryzacja wpisów
Grupuje wpisy w kategorie dla własnego odniesienia, do celów archiwizacji i do wyświetlania na blogu.
Możesz przypisać wiele kategorii do jednego wpisu (na przykład, jeśli wpis o czytanej książce należy
zarówno do „Listy czytelniczej”, jak i „Technologii”).
Wbudowany system komentarzy
Pozwala odwiedzającym bloga zamieszczać komentarze do twoich wpisów i brać udział w rozmowach.
Wiele opcji archiwizacji
Archiwizuje Twoje treści co miesiąc, co tydzień i codziennie; zapewnia indywidualne strony dla każdego
wpisu; archiwa według kategorii. Nazwy plików archiwów można w pełni dostosowywać i można
powiązać wiele szablonów archiwów z każdym typem archiwum, co pozwala tworzyć wiele „widoków”
tej samej zarchiwizowanej treści.
Integracja przesyłania plików i obrazów
Przesyła pliki i obrazy na serwer internetowy, a następnie bezproblemowo integruje je z nowymi
wpisami. Ponadto możesz automatycznie tworzyć miniatury z przesłanych zdjęć.
Interfejs API XML-RPC
Implementuje interfejsy API Blogger i MetaWeblog, umożliwiając zarządzanie istniejącymi blogami
przy użyciu istniejących narzędzi klienckich (w.bloggar, BlogApp itp.).
Elastyczna edycja szablonów

Łącząc szablon z plikiem zewnętrznym, możesz edytować szablon w zewnętrznym edytorze, takim jak
DreamWeaver. System w przejrzysty sposób zsynchronizuje plik zewnętrzny z bazą danych typu
ruchomego.
Ta elastyczność pozwala użytkownikom Movable Type tworzyć witryny, które wykraczają poza
standardowy format blogu
Dlaczego warto korzystać z rozwiązania serwerowego?
Obecnie Movable Type nie jest gotowym rozwiązaniem. Ze wszystkich opcji oprogramowania
opisanych w tej książce byłby to pakiet uznany za „najprawdopodobniej wymagający dokładnego
przeczytania podręczników”. Jednak coraz większa liczba blogerów, biegaczy i programistów wybiera
Movable Type jako rozwiązanie dla swoich blogów i potrzeb związanych z utrzymaniem strony.
Niezależność i kontrola to główne powody wyboru tego rozwiązania opartego na serwerze. Chociaż
akceptujesz bardziej proaktywną rolę opiekuna systemu (samodzielnie instalując i aktualizując
oprogramowanie), czerpiesz korzyści z niezawodności, dostępności i dostosowywania.
Niezależność od serwera centralnego
Ponieważ instalujesz oprogramowanie na własnym serwerze lub w przestrzeni serwera oferowanej
przez dostawcę hostingu, nie jesteś zależny od centralnego serwera, który może podlegać
uniwersalnym awariom sieci z powodu konserwacji i aktualizacji systemu. Nie oznacza to jednak, że
aplikacja serwerowa nie jest podatna na niedostępność z powodu awarii serwera. Jeśli zdecydujesz się
zainstalować Movable Type na przestrzeni serwera udostępnianej przez dostawcę usług hostingowych,
pamiętaj, że jakość usługodawcy ma duży wpływ na ogólną wydajność aplikacji. Jeśli zainstalujesz
Movable Type, a następnie będziesz hostować swojego bloga u dostawcy, który słynie z awarii sieci i
bezproblemowej konserwacji, niezależność uzyskana z rozwiązania opartego na serwerze jest kwestią
sporną.
Dla niektórych użytkowników całkowita niezależność oznacza uruchomienie Movable Type i hosting
bloga na własnym serwerze. Jeśli należysz do tej grupy, możesz oczekiwać, że proces instalacji będzie
zasadniczo podobny do procesu ustawiania typu ruchomego na serwerze dostawcy hostingu. Jednak
przed zainstalowaniem aplikacji może być konieczne zainstalowanie niektórych podstawowych
wymagań wstępnych, które większość dostawców hostingu oferuje oczywiście (na przykład
oprogramowanie serwera WWW i Perl).
Zdolność do przechowywania danych za zaporą ogniową
Oprócz wydajności serwera bezpieczeństwo sieci to kolejna zaleta korzystania z aplikacji serwerowej.
Podczas gdy przeciętny bloger aktywnie poszukuje odbiorców dla swoich treści, niektórzy użytkownicy
chcą bezpiecznie przechowywać swoje blogi i dane za zaporą ogniową. Blogi jako części intranetów i
witryn firmowych są coraz bardziej powszechne, a programiści muszą szukać rozwiązań wymagających
bezpieczeństwa danych. Innymi słowy, hosting ich treści na scentralizowanym lub współdzielonym
serwerze nie jest opcją.
Kontrola nad Twoimi danymi
Gdy zaczniesz publikować na swoim blogu, tworzenie kopii zapasowej danych może nie stanowić
poważnego problemu. Jednak po 2000 postów możliwość tworzenia kopii zapasowych treści jest z

pewnością pożądaną opcją. Oprócz możliwości ręcznego tworzenia kopii zapasowych wszystkich
plików danych, Movable Type jest wyposażony w funkcję eksportu, która umożliwia eksport danych do
pliku tekstowego. W przypadku utraty danych na serwerze możesz zaimportować ten plik tekstowy z
powrotem do systemu, aby przywrócić dane.
Instalowanie Movable Type
Movable Type jest bezpłatny do użytku osobistego; jeśli używasz systemu do celów komercyjnych,
wymagana jest opłata licencyjna w wysokości 150 USD. Oprogramowanie jest oprogramowaniem do
darowizn, co oznacza, że darowizna jest doceniana. Istnieją zachęty do darowizny; na przykład, jeśli
przekażesz darowiznę w wysokości 20 USD, otrzymasz klucz, dzięki któremu Twoja witryna pojawi się
na liście ostatnio aktualizowanych na stronie http://www.movabletype.org.
Jak wspomniano wcześniej , proces instalacji Movable Type może być czasochłonny, a faktyczny czas
spędzony na instalacji oprogramowania będzie się różnić w zależności od wcześniejszego
doświadczenia i znajomości instalacji skryptów serwerowych. Użytkownicy niezaznajomieni z
procesem ustawiania uprawnień do plików będą bez wątpienia mieli inne wrażenia niż ci, którzy
wygodnie pracują w środowisku wiersza poleceń. Jednak dopóki Twój serwer spełnia wymagania i
postępujesz zgodnie z poniższymi instrukcjami, powinieneś być w stanie zacząć działać bez większych
problemów. Zacznijmy.
Wymagania
Czy Twój serwer internetowy spełnia wymagania dotyczące instalacji Movable Type? System jest
aplikacją serwerową złożoną ze skryptów CGI, modułów biblioteki Perla oraz szablonów i obrazów
wyświetlających interfejs użytkownika. Dane są przechowywane w bazach danych Berkeley DB, które
zapewniają solidne repozytorium danych dla wszystkich ważnych danych blogu. Aby zainstalować i
uruchomić Movable Type, potrzebujesz:
Serwer WWW
Sama aplikacja ma około 2 megabajtów, ale sugerujemy, aby na twoim serwerze było co najmniej 25
megabajtów wolnego miejsca, aby pomieścić przyszłe pliki i posty.
Dostęp do programu FTP lub powłoki (Perl 5.004_04 lub nowszy)
Większość hostów internetowych powinna mieć zainstalowaną tę wersję lub nowszą. Jeśli nie, poproś
ich o aktualizację. Możesz określić wersję Perla zainstalowaną na serwerze hosta z wiersza poleceń:
% perl -v
Jest to perl, wersja 5.6.1 zbudowany dla i686-linux
Prawa autorskie 1987-2001, Larry Wall
Perl może być kopiowany tylko na warunkach Licencji Artystycznej lub
Licencja GNU General Public License, którą można znaleźć w zestawie źródłowym Perla 5.
Pełna dokumentacja dla Perla, w tym listy często zadawanych pytań, powinna znaleźć się na

ten system używa `man perl 'lub` perldoc perl'. Jeśli masz dostęp do
Internet, skieruj swoją przeglądarkę na stronę http://www.perl.com/, Perl Home
Strona.
Berkeley DB i moduł DB_File Perl
Jeśli twój serwer nie ma Berkeley DB lub DB_File, musisz go zainstalować. Berkeley DB można pobrać
ze strony http://www.sleepycat.com, a plik DB_File można pobrać z CPAN (http://www.cpan.org). Jeśli
korzystasz z serwera Windows, możesz zainstalować plik DB_File przy użyciu Menedżera pakietów
Perla (PPM).
Pobieranie
Dystrybucję można pobrać z witryny Movable Type pod adresem
http://www.movabletype.org/download.shtml.
Pobrany plik jest zapisywany w formacie .tar.gz; jest to skompresowany pakiet zawierający wszystkie
pliki niezbędne do uruchomienia aplikacji na serwerze WWW. Po pobraniu archiwum na dysk twardy
komputera rozpakuj je.
Jeśli korzystasz z Uniksa, możesz użyć gunzip i tar do rozpakowania archiwum:
$ gunzip file.tar.gz
$ tar -xvf plik.tar
Jeśli korzystasz z komputera Macintosh, Stuffit Expander może rozpakować archiwum. Jeśli korzystasz
z systemu Windows, PKZip lub Winzip (w trybie klasycznym) może to zrobić.
Jeśli po rozpakowaniu archiwum dystrybucyjnego znajdziesz folder bez struktury katalogów - tzn. Pliki
zrzucone do jednego folderu, a nie zgrupowane w podfoldery - będziesz mieć problemy z instalacją
Movable Type. Ten problem zwykle oznacza, że użyłeś trybu kreatora Winzip do rozpakowania
archiwów. W takim przypadku usuń folder i spróbuj ponownie za pomocą Winzip w trybie klasycznym.
Lokalizowanie Perla
Następujące pliki z dystrybucji typu ruchomego to skrypty Perla: mt.cgi, mt-comments.cgi, mt-addnotyfik.cgi, mt-load.cgi, mt-check.cgi, mt-xmlrpc.cgi i mt -send-entry.cgi.
Pierwszy wiersz każdego pliku (zwany linią shebang) musi zawierać ścieżkę do Perla na serwerze
WWW; zazwyczaj ta lokalizacja to / usr / bin / perl, więc pierwsza linia pliku to #! / usr / bin / perl.
Może być konieczna zmiana pierwszego wiersza każdego pliku, jeśli Perl znajduje się w innej lokalizacji
na serwerze WWW. Aby określić lokalizację Perla na serwerze internetowym, spójrz na strony pomocy
technicznej dla Twojej usługi hostingowej. Alternatywnie, jeśli masz konto powłoki (wiersza polecenia)
i wygodnie z niego korzystasz, możesz zalogować się na to konto, a następnie wpisać:
$ whereis perl

To da ci lokalizację Perla w twoim systemie. Jeśli lokalizacją Perla nie jest / usr / bin / perl, ale zamiast
/ usr / local / bin / perl, zmień linię shebang każdego z plików .cgi na #! / Usr / local / bin / perl. Jeśli
musisz zmienić ustawienie, uważaj, aby nie usunąć -w na końcu pierwszego wiersza w każdym pliku; to
ustawienie włącza ostrzeżenia w Perlu i ważne jest, aby pozostać włączone.
Katalogi instalacyjne
Movable Type składa się z trzech głównych elementów: aplikacji złożonej ze skryptów CGI, plików
bibliotek i szablonów; katalog bazy danych, w którym przechowywane są dane; oraz samego bloga,
który jest publicznie dostępnym produktem Movable Type (i jest powodem, dla którego instalujesz
system w pierwszej kolejności). Następnym krokiem jest decyzja, gdzie umieścić te trzy elementy.
Lokalizacja aplikacji
Wybierz, gdzie na serwerze sieciowym chcesz zainstalować oprogramowanie. Jest to lokalizacja, której
będziesz używać (z przeglądarki internetowej) podczas korzystania z systemu Movable Type do
publikowania na swojej stronie internetowej. (Niekoniecznie jest to ta sama lokalizacja, co Twój blog,
choć może być).
Jeśli instalujesz Movable Type w katalogu cgi-bin, pamiętaj, że będziesz musiał przesłać swoje obrazy,
dokumenty oraz pliki i katalogi styles.css do katalogu poza cgi-bin. Są to pliki statyczne i jeśli zostaną
pozostawione w cgi-bin, serwer internetowy spróbuje je wykonać. To sprawia, że nie można ich używać
przez interfejs sieciowy.
Typowym rozwiązaniem jest utworzenie nowego katalogu w obszarze dostępnym w sieci o nazwie mtstatic, a następnie przesłanie obrazów, dokumentów i styles.css do tego katalogu. Zanotuj adres URL
odpowiadający utworzonemu katalogowi, ponieważ będziesz musiał go później użyć podczas
konfigurowania typu ruchomego. Na przykład, jeśli utworzyłeś mt-static w katalogu głównym obszaru
dostępnego w sieci, ta wartość to / mt-static /.
Lokalizacja bazy danych typu ruchomego
Wybierz, gdzie na serwerze sieciowym chcesz przechowywać pliki bazy danych typu ruchomego. Baza
danych przechowuje wszystkie dane przechowywane przez system: twoje wpisy, komentarze,
szablony, konfigurację, autorów itp.
Jeśli instalujesz w katalogu cgi-bin, twoja baza danych może znajdować się w cgi-bin; w przeciwnym
razie z punktu widzenia bezpieczeństwa zaleca się utworzenie katalogu bazy danych poza katalogami
dostępnymi w Internecie. Na przykład wiele hostowanych kont ma katalog domowy, który nie jest
dostępny w Internecie, a następnie katalog public_html, który jest katalogiem głównym obszaru
dostępnego w Internecie. Umieszczenie bazy danych poza obszarem dostępnym w sieci uniemożliwia
przeglądarkom internetowym wyświetlanie zawartości bazy danych; umieszczenie go w katalogu cgibin ma taki sam efekt.
Lokalizacja katalogów blogów
Teraz musisz ustalić, gdzie umieścić katalogi, w których będą przechowywane pliki bloga. Te katalogi
określają adres URL, pod który odwiedzający wejdą, gdy chcą przeglądać Twojego bloga. Istnieją dwa
katalogi: jeden dla głównych plików indeksu blogów i jeden dla archiwów. Katalogi mogą być takie

same, jeśli chcesz, aby były. Zwróć uwagę na ścieżkę do wybranych katalogów, ponieważ będziesz je
tworzyć w dalszej części tej sekcji.
Konfiguracja
Konfiguracja systemu typu ruchomego jest przechowywana w pliku o nazwie mt.cfg. Ten plik zawiera
ustawienia ogólnosystemowe, takie jak miejsce przechowywania baz danych typu ruchomego i adres
URL używany do uzyskania dostępu do systemu typu ruchomego z przeglądarki internetowej.
Na komputerze, na którym rozpakowałeś archiwum Movable Type, znajdź plik mt.cfg i otwórz go w
edytorze tekstu.
1.Zmień wiersz zaczynający się od CGIPath, aby wskazywał adres URL, pod którym zdecydowałeś się
zainstalować aplikację w Sekcji 5.2.4. Upewnij się, że adres URL zawiera ukośnik (/) na końcu. Na
przykład, jeśli instalujesz Movable Type na http://www.your-site.com/movabletype/, zmienisz linię
CGIPath na:
CGIPath http://www.your-site.com/movabletype/
2.Zmień linię:
DataSource ./db
zamiast tego przeczytać:
DataSource / FULL / PATH / TO / DB
gdzie / FULL / PATH / TO / DB zostaje zastąpione pełną ścieżką systemu plików do katalogu bazy danych
Movable Type (zwykle nazywanego db). Na przykład, jeśli zdecydujesz się zlokalizować bazę danych
typu ruchomego w / home / melody / db, powyższy wiersz brzmi:
DataSource / home / melody / db
3.Jeśli nie instalujesz Movable Type w cgi-bin, pomiń ten krok.
Wcześniej wybrałeś lokalizację dla dokumentów, obrazów i styles.css w katalogu poza cgi-bin i
zanotowałeś adres URL odpowiadający temu katalogowi. Znajdź tę linię w mt.cfg:
StaticWebPath / mt-static /
Anuluj komentarz, usuwając znak # na początku wiersza, a następnie zmień adres URL na adres URL
wybrany wcześniej. Na przykład, jeśli pliki znajdują się w / mt-static /, ta linia wyglądałaby następująco:
StaticWebPath / mt-static /
4.Jeśli twój serwer nie ma cgiwrap lub suexec, pomiń ten krok.
cgiwrap i suexec to narzędzia, które pozwalają na bezpieczniejsze katalogi i pliki typu ruchomego.
Podczas uruchamiania skryptów CGI za pomocą jednego z tych narzędzi, pliki i katalogi nie muszą mieć
możliwości zapisu na całym świecie. To dodatkowe bezpieczeństwo jest bardzo dobrym pomysłem w

środowisku hostingu współdzielonego, w którym inni użytkownicy mają dostęp do tego samego
serwera, co Ty. Aby skorzystać z cgiwrap lub suexec, odkomentuj następujące wiersze w mt.cfg:
DBUmask 0022
HTMLUmask 0022
UploadUmask 0022
DirUmask 0022
5. Zapisz plik mt.cfg i zamknij edytor tekstu.
Instalowanie plików
Teraz, gdy już zdecydowałeś, gdzie będą znajdować się twoje pliki i odpowiednio skonfigurowałeś
system, możesz zainstalować aplikację i utworzyć niezbędne katalogi.
Łączenie z serwerem internetowym
Otwórz program FTP i otwórz połączenie FTP z serwerem internetowym.
Jeśli katalog, w którym chcesz zainstalować Movable Type w „Katalogach instalacyjnych”, jeszcze nie
istnieje, utwórz go. Następnie otwórz ten katalog.
Przesyłanie aplikacji
Prześlij wszystkie pliki z katalogu Movable Type na swój serwer internetowy. Prześlij te pliki / foldery
w trybie ASCII: docs, lib, mt.cfg, styles.css, tmpl i wszystkie skrypty CGI (mt.cgi itp.) Prześlij te pliki /
foldery w trybie binarnym: obraz. Uwaga: zachowaj ostrożność podczas przesyłania plików, ponieważ
niektóre pliki muszą być przesyłane w trybie ASCII, podczas gdy inne muszą być przesyłane w trybie
binarnym. Jeśli pomylisz się, system nie będzie działać.
Jeśli instalujesz Movable Type w swoim cgi-bin, pamiętaj, że musisz załadować dokumenty, obrazy i
styles.css do katalogu poza cgi-bin, który wybrałeś wcześniej.
Ustaw uprawnienia dla następujących plików na 755: mt.cgi, mt-comments.cgi, mt-add-notyfik.cgi, mtload.cgi, mt-check.cgi, mt-xmlrpc.cgi i mt-send -entry.cgi. Jeśli używasz graficznego klienta FTP do
ustawiania uprawnień, uprawnienia 755 dają dostęp do odczytu i wykonywania wszystkim
użytkownikom (właścicielowi, grupie i wszystkim innym) oraz dostęp do zapisu tylko właścicielowi.
Jeśli zamiast tego używasz wiersza poleceń do ustawiania uprawnień, powinieneś użyć polecenia
chmod, aby ustawić uprawnienia dla każdego z plików CGI na 755
Tworzenie katalogu bazy danych
W swoim programie FTP otwórz katalog wybrany w sekcji 5.2.4 dla lokalizacji bazy danych Movable
Type . Utwórz nowy katalog o nazwie db. Jeśli nie korzystasz z Movable Type w cgiwrap lub suexec,
ustaw uprawnienia katalogu db na 777 za pomocą komendy chmod. Jeśli używasz graficznego klienta
FTP do ustawiania uprawnień, uprawnienia 777 dają dostęp do odczytu, zapisu i wykonywania
wszystkim użytkownikom (właścicielowi, grupie i wszystkim innym).

Tworzenie katalogów blogów
W swoim programie FTP utwórz katalog, w którym będą przechowywane twoje pliki blogów; jest to
katalog wybrany w sekcji 5.2.4 dla lokalizacji katalogów blogów.
Jeśli używasz osobnego katalogu dla swoich archiwów, utwórz katalog, w którym będą przechowywane
twoje pliki archiwów.
Wymagane i opcjonalne moduły Perla
Otwórz przeglądarkę internetową i skieruj ją na adres URL strony mt-check.cgi w swojej witrynie. Na
przykład, jeśli Twoja witryna to http://www.twoja-strona.com i przesłałeś pliki typu ruchomego do
katalogu / mt, wpisz http://www.twoja-strona.com/mt/mt -check.cgi.
mt-check.cgi to skrypt Perla, który sprawdza, czy wymagane moduły są zainstalowane na twoim
serwerze. Jeśli podczas uruchamiania tego skryptu pojawi się błąd wewnętrzny serwera 500, sprawdź,
czy ustawiłeś uprawnienia na 755 (wspomniane wcześniej w rozdziale 5.2.6) i czy przesłałeś plik w
trybie ASCII. Jeśli nadal występują błędy, poszukaj w dzienniku błędów serwera wskazówek, co jest nie
tak.
Jeśli skrypt działa poprawnie, wyświetla listę modułów Perla i dla każdego modułu informuje, czy
moduł jest zainstalowany na serwerze WWW. Moduły w sekcji Sprawdzanie wymaganych modułów są
wymagane przez typ ruchomy; moduły w części Sprawdzanie opcjonalnych modułów są opcjonalne i
są potrzebne tylko w przypadku niektórych funkcji. Funkcje te są automatycznie wyłączane, jeśli nie
masz zainstalowanych modułów opcjonalnych, ale reszta systemu jest nadal użyteczna.
W bieżącej wersji Movable Type (2.1) system wymaga następujących modułów: HTML :: Szablon, Image
:: Size, File :: Spec, DB_File i CGI :: Cookie. Te moduły są opcjonalne: LWP :: UserAgent, File :: Temp,
SOAP :: Lite i Image :: Magick.
Inicjalizacja
Otwórz przeglądarkę internetową i wskaż adres URL pliku mt-load.cgi w swojej witrynie. Na przykład
jeśli Twoja witryna to http://www.twoja-strona.com i pliki zostały przesłane do katalogu / mt, wpisz
http://www.twoja-strona.com/mt/mt-load .cgi.
mt-load.cgi to skrypt Perla, który ładuje dane inicjujące do baz danych Movable Type: początkowego
autora, bloga i niektórych szablonów startowych. Jeśli podczas uruchamiania tego skryptu pojawi się
błąd wewnętrzny serwera 500, sprawdź, czy ustawiłeś uprawnienia na 755 i czy przesłałeś plik w trybie
ASCII.
Jeśli się powiedzie, mt-load.cgi zgłasza swój sukces. Jeśli się nie powiedzie, zgłasza błąd. Błąd, który
występuje najczęściej podczas uruchamiania mt-load.cgi, to błąd odmowy uprawnień podczas próby
zainicjowania baz danych. Jeśli tak się stanie, oznacza to, że uprawnienia do katalogu db są
nieprawidłowe lub ścieżka do katalogu db jest niepoprawna. Po pomyślnym uruchomieniu mt-load.cgi
powinieneś usunąć mt-load.cgi z katalogu, w którym zainstalowałeś Movable Type. Brak usunięcia
pliku mt-load.cgi może umożliwić komuś innemu utworzenie bloga w instalacji typu ruchomego i

uzyskanie dostępu do twoich danych. Brak usunięcia pliku mt-load.cgi stwarza poważne zagrożenie
bezpieczeństwa. Usuń to teraz.
Korzystanie z Movable Type
Po zainstalowaniu Movable Type możesz rozpocząć korzystanie z systemu. Pierwsze kroki to
zalogowanie się i zmiana nazwy użytkownika i hasła, ponieważ system domyślnie zawsze używa tej
samej nazwy użytkownika i hasła. Następnym krokiem jest skonfigurowanie pierwszego bloga.
Logowanie
Otwórz przeglądarkę internetową i wskaż adres URL strony mt.cgi w swojej witrynie. mt.cgi jest główną
aplikacją Movable Type. Na przykład jeśli Twoja witryna to http://www.twoja-strona.com, a aplikacja
została zainstalowana w katalogu / mt, wpisz http://www.twoja-strona.com/mt/mt.cgi, aby uzyskać
dostęp Typ ruchomy.
Powinieneś zobaczyć monit o zalogowanie, jak pokazano na rysunku 5-11. Jeśli pojawi się błąd serwera
wewnętrznego, sprawdź uprawnienia na mt.cgi i sprawdź, czy przesłałeś skrypty CGI w trybie ASCII.
Jeśli zobaczysz monit o zalogowanie się, ale obrazy się nie pojawią, może być konieczne przeniesienie
obrazów, dokumentów i styles.css z cgi-bin lub, jeśli już to zrobiłeś, dostosuj ustawienie Static Web
Path w mt.cfg.
Zaloguj się, używając nazwiska autora „Melody” i hasła „Nelson”. Sprawa jest ważna. Nazwa autora
„melodia” nie działa.
Po udanym zalogowaniu zobaczysz ekran na rysunku 5-12. To jest menu główne. Po lewej stronie
ekranu znajduje się lista blogów, do których masz dostęp; po prawej stronie znajduje się lista opcji
ogólnosystemowych.
Obecnie domyślna nazwa użytkownika i hasło mogą być nadal używane do logowania do typu
ruchomego. Ze względów bezpieczeństwa pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić, jest zmiana nazwy
autora i hasła. Aby to zrobić, kliknij Edytuj swój profil. Zobaczysz ekran na rysunku 5-13. Zmień nazwę
użytkownika i hasło, a następnie kliknij Zapisz.
Konfigurowanie swojego bloga
Następną czynnością jest skonfigurowanie pierwszego bloga. W systemie istnieje już blog o nazwie
Pierwszy blog. Ten blog daje Ci przewagę w tworzeniu pierwszego bloga w Movable Type. Pierwszy
blog jest dostarczany z domyślnymi szablonami, które można edytować, dostosowywać lub usuwać z
systemu. Stanowią one dobry punkt wyjścia do dostosowywania blogów i dają poczucie znajomości
tagów i struktury szablonów Movable Type.
Aby skonfigurować bloga do własnych celów, kliknij link do pierwszego bloga w sekcji Twoje istniejące
blogi. Aby rozpocząć konfigurowanie bloga, kliknij Blog Config na lewym pasku nawigacji.
Na ekranie konfiguracji bloga nazwij swojego bloga w polu Nazwa bloga. Następnie wprowadź ścieżkę
i informacje o adresie URL (lokalna ścieżka witryny, adres URL witryny, lokalna ścieżka archiwizacji i
adres URL archiwum). Wartości dla ścieżki witryny lokalnej i adresu URL witryny są domyślnie
podawane, aby dać Ci wyobrażenie o tym, jak powinny wyglądać ścieżki. Wszystkie cztery pola muszą
być wypełnione.

Powinieneś już utworzyć katalogi dla swojego bloga w „Katalogach instalacyjnych” wcześniej w tym
rozdziale. Wypełnij ścieżki lokalne (witryna i archiwum) pełnymi ścieżkami do tych katalogów i
wprowadź adresy URL odpowiadające tym katalogom. Na koniec wybierz strefę czasową z menu
rozwijanego Strefa czasowa. Kliknij Zapisz, aby zapisać zmiany konfiguracji.
Pamiętaj, że istnieje wiele opcji konfiguracji, które można ustawić dla każdego bloga w systemie.
Pierwszy blog zawiera rozsądne wartości domyślne dla wszystkich tych opcji. Rozdział 8 zawiera więcej
szczegółów na temat preferencji obsługiwanych przez system.
Tworzenie nowego wpisu
Teraz, gdy Twój blog jest skonfigurowany, możesz opublikować wpis. Na lewym pasku nawigacji kliknij
Nowy wpis. Wyskakujący ekran Nowy wpis umożliwia utworzenie nowego wpisu. Na ekranie jest kilka
pól:
Tytuł ; Tytuł twojego wpisu.
Tekst głównego wpisu : Główny tekst twojego wpisu.
Dodatkowy tekst wejściowy : Rozszerzony fragment tekstu.
Fragment : Krótkie streszczenie twojego wpisu.
Kategoria : Aby przypisać kategorie do wpisu.
Stan postu : Określa, czy ten wpis zostanie opublikowany na Twoim blogu publicznym. Wpisy
oznaczone jako „Publikuj” zostaną opublikowane, a wpisy oznaczone jako „Szkic” zostaną zapisane w
systemie, ale nie zostaną opublikowane na Twoim blogu.
Zezwalaj na komentarze : Określa, czy zezwolisz czytelnikom witryny na publikowanie komentarzy
publicznych.
Konwertuj podziały linii : Kontroluje wygląd tekstu wpisu.
Nie musisz wypełniać pól Dodatkowy tekst wpisu i Fragment. W rzeczywistości, jeśli nie chcesz, aby
pojawiały się na tej stronie, możesz sprawić, że znikną. Więcej informacji znajduje się w rozdziale 8.
Wypełnij tekst wpisu głównego treścią wpisu, wpisz odpowiedni tytuł w polu Tytuł i wybierz opcję
Publikuj ze statusu wpisu. Następnie kliknij przycisk Zapisz. System powinien teraz powiedzieć, że Twój
wpis został pomyślnie zapisany
Jeśli zamiast tego zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, należy sprawdzić ścieżki wprowadzone
jako Ścieżka witryny lokalnej i Ścieżka archiwum lokalnego.
Aby wyświetlić nowy wpis, kliknij przycisk Wyświetl witrynę. Po wykonaniu tej czynności zobaczysz, że
opublikowany wpis jest stylizowany przy użyciu domyślnych szablonów dostarczonych z systemem
Teraz utworzyłeś swój pierwszy wpis. Załóżmy jednak, że nie wyświetliłeś go jako pierwszy, popełniłeś
błąd w pisowni lub zdałeś sobie sprawę, że jeden z linków jest nieprawidłowy. Aby edytować istniejący
wpis, kliknij link Edytuj wpisy na lewym pasku nawigacyjnym, znajdź wpis, który chcesz edytować, na
liście na ekranie Lista i edycja wpisów (Rysunek 5-19), a następnie kliknij tytuł wpisu, aby edytować

wejście. Ekran edycji wpisów przypomina nowy ekran wprowadzania, ale zawiera dodatkowe sekcje
do edycji komentarzy i wysyłania powiadomień dotyczących wpisu. Po dokonaniu edycji wpisu według
własnego uznania naciśnij Zapisz, aby zapisać i odbudować wpis.
Jeśli jesteś tak niezadowolony z wpisu, że postanowiłeś go usunąć, naciśnij przycisk Usuń wpis, aby
usunąć wpis. Lub, jeśli wolisz, możesz usunąć wpis bezpośrednio z ekranu Lista i edycja wpisów, klikając
pole wyboru obok niego i naciskając przycisk Usuń u dołu strony.
Komentarze
Teraz, gdy podzieliłeś się swoimi przemyśleniami ze światem, tworząc nowy wpis, możesz zezwolić
światu - osobom odwiedzającym Twoją witrynę - na udzielenie odpowiedzi. Dzięki Movable Type osoby
czytające Twojego bloga mogą dodawać komentarze do wszystkich wpisów, na które zezwoliłeś.
Pamiętasz pole wyboru Zezwalaj na komentarze, które znajdowało się na ekranie Zaawansowana
edycja wpisów? Jeśli to pole jest zaznaczone, odwiedzający będą mogli zostawiać komentarze w Twojej
witrynie. Aby dowiedzieć się, co zobaczą użytkownicy Twojej witryny, kliknij link Komentarze poniżej
wpisu na swojej stronie publicznej. W wyskakującym oknie (Ryc. 5-20) odwiedzający widzą listę
komentarzy, które już zostały wprowadzone, wraz z formularzem, w którym mogą zamieszczać własne
komentarze.
Utwórz komentarz, wypełniając swoje imię i adres e-mail, a następnie pisząc komentarz. Następnie
kliknij Opublikuj, aby zapisać komentarz, i zobaczysz nowy komentarz dodany
Jeśli wolisz, aby użytkownicy Twojej witryny nie pozostawiali komentarzy, możesz ustawić domyślne
pole wyboru Zezwalaj na komentarze w konfiguracji bloga. Lub, jeśli ogólnie zezwalasz na komentarze,
ale chcesz wyłączyć komentarze dla konkretnego wpisu, odznacz pole Zezwalaj na komentarze dla tego
wpisu. Po wyłączeniu komentarzy do wpisu link Komentarze zniknie z Twojej strony publicznej
Jeśli odwiedzający zostawia obraźliwy komentarz w Twojej witrynie, możesz go edytować lub usunąć.
Aby to zrobić, przejdź do ekranu edycji wpisu, dla którego wprowadzono komentarz, i przewiń w dół
do sekcji Edytuj komentarze
Aby usunąć komentarz, kliknij pole wyboru Usuń, a następnie kliknij przycisk Usuń zaznaczone.
Aby edytować komentarz, kliknij nazwisko autora, który zostawił komentarz. Na ekranie edycji
komentarzy edytuj odpowiednie pola, a następnie naciśnij Zapisz.
Dodanie nowego autora
Movable Type pozwala wielu autorom publikować posty na tym samym blogu. Nazywa się to często
blogiem zespołu i bardzo łatwo można go skonfigurować w Movable Type. Najpierw przejdź do menu
głównego, klikając łącze Menu w górnej nawigacji. Kliknij Dodaj / Edytuj autorów blogów. Ten ekran
(Rysunek 5-25) umożliwia dodawanie nowych autorów do bloga i modyfikowanie uprawnień
istniejących autorów. Movable Type korzysta z systemu uprawnień opartego na zadaniach, aby
umożliwić, a także odmówić autorowi dostępu do niektórych aspektów administracji. Jako
administrator bloga możesz wybrać, jaki dostęp chcesz przyznać użytkownikowi: czy użytkownik może
publikować posty na blogu, edytować szablony bloga, edytować konfigurację itd.

Aby dodać autora, przewiń w dół do sekcji Dodaj autora i wypełnij formularz. Musisz przypisać nazwę
użytkownika i hasło do nowego użytkownika. Następnie z listy blogów po prawej stronie zezwól
użytkownikowi na dostęp do bloga, zaznaczając pole wyboru obok nazwy bloga.
Kliknij Zapisz, aby utworzyć nowego autora; gdy to zrobisz, nowy autor zostanie aktywowany i będzie
mógł zalogować się do systemu, aby opublikować post na blogu.
Domyślnie nowi autorzy mają tylko uprawnienia do publikowania; na ekranie edycji uprawnień możesz
zmodyfikować te uprawnienia, jeśli chcesz. Movable Type pozwala ustawić uprawnienia dla większości
zadań obsługiwanych przez aplikację. Na przykład jeśli ufasz określonemu autorowi, możesz mu
zezwolić na edytowanie wszystkich postów. Jeśli nie ufasz sensowi projektowemu jednego z autorów,
możesz nie chcieć udzielać temu autorowi pozwolenia na edycję szablonów witryny.
Przesyłanie obrazu
Movable Type ułatwia przesyłanie zdjęć na serwer internetowy, a nawet może automatycznie tworzyć
miniatury przesyłanych zdjęć. Na przykład, jeśli masz aparat cyfrowy lub skaner, możesz chcieć
umieścić zdjęcia, które zrobiłeś na swojej stronie internetowej.
W nawigacji po lewej stronie kliknij Prześlij plik. W wyskakującym oknie kliknij przycisk Przeglądaj ...,
aby wybrać obraz, który chcesz przesłać z dysku twardego. Następnie kliknij przycisk Prześlij, aby
przesłać plik.
Ruchomy typ informuje o rozmiarze przesłanego obrazu i daje możliwość utworzenia nowego wpisu, z
linkiem do obrazu lub osadzoną wersją obrazu. Ponadto system umożliwia utworzenie miniatury. Aby
to zrobić, kliknij pole wyboru Utwórz miniaturę i dostosuj rozmiar miniatury za pomocą formularza. Na
przykład, aby utworzyć miniaturę, która jest w połowie tak szeroka, a w połowie tak wysoka jak
oryginalny obraz, wybierz Procent z menu rozwijanego Szerokość, a następnie wpisz „50” w polu
wprowadzania.
Kliknij Pop-up Image, aby utworzyć łącze do pełnowymiarowego obrazu w wyskakującym oknie.
System wyświetli nowy ekran wprowadzania , a kod HTML potrzebny do dołączenia miniatury zostanie
automatycznie dołączony do treści wpisu.
Możesz wpisać tekst poniżej kodu HTML wstawionego przez system i zapisać wpis, naciskając Zapisz.
Miniatura pojawia się na Twojej stronie publicznej, a odwiedzający mogą wyświetlić obraz w pełnym
rozmiarze w wyskakującym oknie, klikając miniaturę.
Syndykacja
Domyślna instalacja Movable Type zapewnia syndykację RSS. Dzięki temu bez dodatkowej pracy blogu
z mechanizmem Movable Type można łatwo syndykować. Dwa pliki RSS są tworzone automatycznie
dla każdego z blogów: szablon RSS 1.0 i szablon RSS 0.91. Te dwa pliki odpowiadają dwóm szablonom
indeksów zainstalowanym na każdym nowym blogu w systemie: indeks RSS 1.0 i indeks RSS 0.91.
Domyślnie oba szablony zawierają 15 ostatnich wpisów opublikowanych na blogu, ale możesz to
zmienić, edytując szablony. Twoje pliki RSS będą znajdować się w katalogu Ścieżka witryny lokalnej i
będą dostępne w Internecie pod adresem URL witryny. Na przykład, jeśli Twoja główna strona znajduje
się pod adresem http://www.foo.com, indeks RSS 1.0 znajduje się pod adresem
http://www.foo.com/index.rdf. Syndykowanie nagłówków z bloga pozwala powiadamiać czytelników

o utworzeniu nowego postu, używając dedykowanego czytnika RSS lub odwiedzając scentralizowaną
usługę syndykacji, taką jak syndic8. Więcej informacji na temat syndicatio znajduje się w rozdziale 1
Przyszłość Movable Type
Wersja 1.0 Movable Type została wydana w październiku 2001 r., A wersja 2.0 została wydana w marcu
2002 r.
Funkcje przyszłych wydań Movable Type obejmują:
Ulepszone przechowywanie danych
Oprócz korzystania z Berkeley DB do przechowywania danych, system będzie obsługiwał bazy danych
MySQL i PostgreSQL.
Zdalna obsługa
Obecnie typ ruchomy działa najlepiej, gdy system jest uruchamiany na tym samym serwerze, na którym
znajduje się publiczna witryna internetowa. W przyszłości system będzie obsługiwał automatyczną
dystrybucję Twojej witryny na zdalnym serwerze za pośrednictwem FTP lub SFTP.
Publikowanie przez e-mail
Publikuj na swoim blogu, wysyłając wiadomość e-mail na określony adres e-mail. Podpisy cyfrowe
zostaną wykorzystane do bezpiecznego uwierzytelnienia, dlatego nazwa użytkownika i hasło nigdy nie
muszą być przekazywane przez wiadomość e-mail.
Pingowanie peer-to-peer
Śledź i wyświetlaj wpisy z innych blogów, które odnoszą się do określonej kategorii lub postu.
Lokalizacja
Cały interfejs aplikacji Movable Type jest dostępny w wielu językach. Aplikacja została
zrestrukturyzowana, dzięki czemu dodanie obsługi nowego języka jest tak proste, jak dodanie modułu
wtyczki z obsługą nowego języka.
Również w pracy: oficjalna usługa, która zapewnia rozwiązania „pod klucz” dla użytkowników, którzy
chcą korzystać z Movable Type, chcą niedrogiego hostingu i nie martwią się kłopotami z instalacją lub
aktualizacją systemu. Ta usługa prawdopodobnie zostanie uruchomiona do czasu publikacji tej książki,
więc pamiętaj, aby znaleźć więcej informacji na http://www.movabletype.org.

Zaawansowany Blogger
Podstawową zaletą Bloggera jest jego prostota - jeśli zaakceptujesz domyślne ustawienia i host na
BlogSpot, możesz zacząć działać w ciągu pięciu minut. Po utworzeniu bloga dostosowywanie go będzie
równie łatwe.
Możesz zacząć od dowolnego z wbudowanych szablonów, a następnie możesz zmienić czcionki, kolory,
układ i kolejność treści. Możesz także rozpocząć bez technicznego upiększania i dodawać komentarze,
statystyki internetowe oraz wsparcie dla RSS i innych specjalistycznych plików XML. Jeśli hostujesz
swoje strony, możesz zintegrować swojego bloga z preferowanym środowiskiem programistycznym,
konwertując standardowe wyjście HTML Bloggera na preferowany typ aplikacji, np. ASP lub PHP.
W tej części omawiamy niektóre funkcje specyficzne dla Bloggera Pro. Przyjrzymy się niektórym
najpopularniejszym dostosowaniom Bloggera, w tym dostosowaniu szablonów, dodawaniu
komentarzy i raportowaniu statystycznemu. Ponadto omawiamy modyfikacje bloga, które możesz
wprowadzić, aby zintegrować swojego bloga z zewnętrznym środowiskiem aplikacji, a także generować
RSS do udziału w agregacji.
Chociaż większość tych zmian można zastosować niezależnie od tego, czy blog jest hostowany na
BlogSpot, czy nie, przykłady pokazano na blogu hostowanym na indywidualnym serwerze. Ponadto
wszystkie przykłady pokazano również w Bloggerze Pro. Zwracamy uwagę na wszelkie zależności na
podstawie lokalizacji wersji Bloggera.
Szablon Bloggera
Podstawowy blog utworzony w rozdziale 3 korzystał z domyślnego projektu Bloggera bez żadnych
dostosowań
Mimo że jest funkcjonalny i dostępny dla wszystkich kluczowych elementów bloga - wpisów, archiwów,
daty i osoby publikującej - w pewnym momencie najprawdopodobniej zechcesz dostosować szablon,
choćby po to, aby dodać blog lub wdrożyć tytuły Bloggera Pro (omówione w dalszej części). Im bardziej
chcesz zindywidualizować wygląd i zachowanie bloga, tym więcej wymaganych dostosowań.
Szablony Bloggera, takie jak Chroma, to HTML i CSS w pakiecie z konkretnym projektem, z wstawionymi
tagami szablonów Bloggera, które obejmują indywidualne wpisy na blogu, pliki archiwów, imię i tak
dalej.
Tagi szablonu
Tagi szablonu Blogger działają jako symbole zastępcze dla generowanej treści. Po opublikowaniu strony
blogu Blogger pobiera zapisy do postów, a także inne informacje unikalne dla bloga, z wewnętrznej
bazy danych i generuje HTML na podstawie danych. Wygenerowany kod HTML jest następnie używany
do zastąpienia odpowiednich znaczników szablonu w szablonie. Scalony wynik jest następnie
przesyłany na serwer FTP do lokalizacji na blogu.
Format tagów szablonu to:
<$ nazwa tagu $>
Same nazwy znaczników określają, jaki typ zawartości jest osadzony w miejscu znacznika. Poniżej
znajduje się lista obecnie obsługiwanych tagów Bloggera i reprezentowanych przez nich treści:
<$ BlogTitle $>
Tytuł bloga

<$ BlogArchiveFileName $>
Nazwa pliku indeksu archiwum Bloggera
<$ BlogDateHeaderDate $>
Nagłówek daty dnia
<$ BlogItemNumber $>
Indywidualny numer pozycji księgowania
<$ BlogItemBody $>
Organ delegujący
<$ BlogItemDateTime $>
Data i znacznik czasu publikacji
<$ BlogItemAuthor $>
Autor bloga
<$ BlogItemAuthorEmail $>
Adres e-mail autora bloga
<$ BlogItemArchiveFileName $>
Indywidualna nazwa archiwum postów
<$ BlogItemAuthorNickname $>
Pseudonim autora bloga, jeśli istnieje (zwykle nie jest wyświetlany)
<$ BlogItemAuthorURL $>
Adres URL autora bloga (zwykle niewidoczny)
<$ BlogItemSubject $>
Temat (tytuł) wpisu
<$ BlogURL $>
URL bloga
<$ BlogArchiveLink $>
W szablonie archiwum link do strony archiwum
<$ BlogArchiveName $>
W szablonie archiwum link do nazwy archiwum

Oprócz tagów szablonów Blogger obsługuje również niestandardowe elementy XML, które działają
jako kontenery dla poszczególnych postów lub stopka umieszczona na końcu treści dnia. Elementy to:

Blogger
Kontener na wszystkie posty oraz powiązaną datę i stopkę
BlogDateHeader
Pojemnik na datę wyświetlany w nagłówku dziennym
BlogDateFooter
Pojemnik na treści wyświetlane w codziennej stopce
PostSubject
Kontener do publikowania tytułu (tylko Blogger Pro)

Nie wszystkie tagi szablonu Bloggera muszą być zawarte w elementach kontenera - <$ BlogTitle $>, <$
BlogArchiveFileName $> i <$ BlogDescription $> mogą być używane w dowolnym miejscu szablonu
Bloggera. Jednak tagi wymagające umieszczenia w elementach kontenera i umieszczone poza tymi
elementami są ignorowane przez generator Bloggera i wyświetlane jako zwykła treść HTML na stronie
blogu.
Widok szablonu
Szablon Bloggera można zbadać w oknie Widok szablonu, otwartym poprzez kliknięcie przycisku
Szablon na pasku narzędzi Bloggera. Na górze strony widoku szablonu znajduje się duże pole edycji
tekstu, które zawiera sam szablon
Znacznik szablonu <$ BlogTitle $> służy do nazwania strony blogu. Przewijając tekst szablonu, szybko
zauważysz inne tagi szablonu Bloggera, które kontrolują archiwum i publikowanie.
Zasadą ogólną jest, że po zmodyfikowaniu szablonu wykonaj jego kopię zapasową przed zapisaniem w
bazie danych Blogger. W ten sposób, jeśli wystąpi problem, nie stracisz pracy. Dodatkowo będziesz
mieć kopię szablonu jako kopię zapasową na wypadek przyszłych problemów.
Gdy już poczujesz się dobrze z szablonem i rozmieszczeniem tagów, możesz rozpocząć
dostosowywanie szablonu, szczegółowo opisane w następnej sekcji.
Dostosowywanie szablonów
Dostosowania szablonu bloga mogą przybierać różne formy. Niektóre zmieniają ogólny wygląd i układ
bloga; inni koncentrują się głównie na dodawaniu do strony nowych treści, takich jak blogroll. W tym
rozdziale skupimy się na drugim rodzaju dostosowywania, ponieważ dyskusje na temat projektowania
mogą dosłownie wypełniać książki, a podstawy dostosowywania są takie same dla obu kategorii zmian.
Po pierwsze, w celu zachowania ostrożności, zawsze wykonaj kopię zapasową szablonu bloga, zanim
zmodyfikujesz go w jakikolwiek sposób - nawet proste modyfikacje. Możesz to zrobić, zaznaczając tekst
i kopiując go do pliku tekstowego. Dodatkowo, jeśli zmiany są dość znaczące, będziesz chciał zrobić
drugą kopię po modyfikacjach i przed ich zapisaniem. Podczas przesyłania tekstu przez Internet mogą
wystąpić problemy, a jeśli nie masz lokalnej kopii zmian, możesz je utracić, a następnie ponownie
edytować szablon.
Dodawanie Blogroll

Dodanie blogroll nie jest dostosowaniem do szablonu, ale jest dodatkiem. Nie zmieniasz
podstawowego formatu szablonu - po prostu dodajesz trochę tekstu z jednej strony.
Aby zademonstrować dodanie blogroll, zmodyfikujemy blog Essential Blogger, utworzony w Części 3.
Po otwarciu strony widoku Szablonu znajdź w szablonie znacznik szablonu <$ BlogArchiveFileName $>.
Dodasz blogroll tuż nad archiwami i zawarty w tym samym bloku div (nazwa klasy „linków”), aby
skorzystać ze stylów CSS zastosowanych do tego bloku.
Blogroll to nic innego jak standardowy HTML skopiowany lub wpisany do szablonu, jak pokazano w
przykładzie 1.
Przykład 1. Dodanie blogroll do bloga
<div class = "posts">

<$ BlogDescription $> <br>

<br>

<div class = "links">

<h5> Blogroll: </h5>

<a href="http://radio.weblogs.com/0103807/"> J. Scott Johnson </a> <br>

<a href="http://boingboing.net"> Cory Doctorow </a> <br>

<a href="http://www.movabletype.org"> Ben i Mena Trott </a> <br>

<a href="http://www.oreillynet.com/~rael/"> Rael Dornfest </a> <br>

<a href="http://weblog.burningbird.net/"> Shelley Powers </a> <br>

<br>

<b> Archiwa </b> <br>

<script type = "text / javascript" src = "<$ BlogArchiveFileName $>"> </script>

<br> <br>

Nowy kod HTML blogroll jest wcięty w tym przykładzie. Po zmodyfikowaniu szablonu zapisz zmiany i
opublikuj główną stronę bloga.
Gdy zmiana będzie satysfakcjonująca, ponownie opublikuj wszystkie archiwa, aby pobrać zmianę
szablonu.
W tym przykładzie do szablonu dodano zwykły kod HTML. Przykład w następnej sekcji manipuluje
współpracuje ze znacznikami szablonu Blogger, aby dodawać tytuły do postów na blogu.
Dodawanie tytułu Blogger Pro
Jedną różnicą między Bloggerem Pro a standardowym Bloggerem jest pole Tytuł tuż nad polem edycji
tekstu na stronie widoku Edytuj. To pole pozwala dodawać tytuły do postów, popularną praktykę
wśród blogerów i ważną modyfikację, jeśli interesuje Cię korzystanie z RSS i innych technologii
agregacji. Ponadto tytuły dają czytelnikom coś, do czego mogą się odnosić, gdy mówią o twoich
postach - kolejną rzecz, którą chcesz zachęcić.
Aby włączyć lub wyłączyć pole Tytuł, przejdź do widoku Ustawienia. Kliknij kartę Formatowanie, a po
otwarciu strony przewiń w dół, aż zobaczysz pole oznaczone Pokaż pole tytułu. Zmień to na Tak, jeśli
chcesz użyć tego pola.
Po powrocie do widoku Edytuj edytuj istniejący post i dodaj następujący tytuł:
O co chodzi w tym blogu
Opublikuj stronę i otwórz ją do przeglądania. Nowy tytuł nie pojawi się na stronie, nawet jeśli go
dodałeś, ponieważ używany szablon nie implementuje tagu tytułu. Aby dodać tytuł do wyświetlacza,
musisz dodać tag szablonu <$ BlogItemSubject $> do jego elementu zawierającego elementy
<PostSubject>, aby tytuł wyświetlał się z każdym postem. Przykład 2 pokazuje obszar szablonu Bloggera
blogu po dodaniu nowego tagu tytułu (zmiana jest podświetlona).
Przykład 2 Szablon bloga po dodaniu tagu szablonu tytułu posta
<Blogger>
<BlogDateHeader>

<div class="date"><$BlogDateHeaderDate$></div>

</BlogDateHeader>

<div class="posts">

<a name="<$BlogItemNumber$>">&nbsp;</a><br>

<PostSubject>

<h5><$BlogItemSubject$></h5>

</PostSubject>

<$BlogItemBody$><br>

<span class="byline">posted by <$BlogItemAuthor$> at

<a href="<$BlogItemArchiveFileName$>#<$BlogItemNumber$>">

<$BlogItemDateTime$></a></span>

</div>
<br>
</Blogger>
Po zapisaniu zmiany szablonu ponownie opublikuj publikację i wyświetl wyniki. Jeśli zmiana jest
zadowalająca, ponownie opublikuj wszystkie archiwa, aby pobrać modyfikacje szablonu. Dodanie
tytułu do nowych postów nie wpłynie na poprzednie posty - jeśli tytuł nie istnieje, żaden nie jest
drukowany.
Chociaż właśnie pokazane modyfikacje szablonu - dodanie blogrolla i tytułu blogu - były dość
niewielkie, mam nadzieję, że pokazują, że praca z szablonem Bloggera może być prostym procesem.
Dostosowywanie archiwum
Ponownie spójrz na ekran strony blogu. Zwróć uwagę na format listy archiwów - zakres dat, przy czym
każde archiwum jest dostępne za pośrednictwem innego łącza hipertekstowego. Z biegiem czasu lista
ta może stać się dość duża i może zająć sporo miejsca na Twojej stronie.
Zamiast wyświetlać linki do wszystkich archiwów na głównej stronie bloga, możesz hostować osobną
stronę indeksu archiwum, która zawiera listę zarchiwizowanych elementów. Następnie na stronie
bloga dołącz link do tej strony zamiast poszczególnych elementów archiwum.
Tworzenie niestandardowej strony archiwum

Aby zademonstrować, jak utworzyć stronę indeksu archiwum, w widoku Archiwum kliknij opcję
Szablon archiwum w prawym górnym rogu strony. Otwiera się nowa strona pokazująca mały szablon
używany do wydrukowania łączy historii archiwum. Jak pokazano w przykładzie 6-3, zawartość nie
zawiera żadnych elementów HTML.
Przykład 3. Tekst listy archiwum Bloggera
<Blogger>
document.write („<a href='<$BlogArchiveLink$>”> <$ BlogArchiveName $> </a> <br> ”)
</Blogger>
if (location.href.indexOf („archiwum”)! = -1) {
document.write („<a href=\"./\"> current >> </a>”)
}
Zawartość szablonu archiwum jest tak prosta, ponieważ zawartość jest zwykle otwierana na stronie
szablonu przy użyciu JavaScript:

<script type = "text / javascript" src = "<$ BlogArchiveFileName $>"> </script>
Po otwarciu pliku na stronie blogu JavaScript drukuje linki do archiwum.
Aby utworzyć osobną stronę archiwum, skopiuj szablon blogu do szablonu Archiwum, a następnie
dostosuj zawartość, aby wyświetlać łącza do archiwum zamiast wpisów. Aby to zrobić, wykonaj
następujące czynności:
1.Otwórz widok Archiwum, a następnie szablon Archiwum.
2.Utwórz kopię zapasową szablonu, a następnie przejdź do widoku szablonu.
3.Skopiuj szablon, a następnie wróć do widoku Archiwum.
4.Otwórz szablon Archiwum i wklej skopiowany tekst szablonu na górze pliku, uważając, aby nie
zastąpić istniejącego tekstu.
5.W skopiowanym materiale usuń lewą kolumnę, usuwając skrajnie lewy znacznik td. Konieczne będzie
również usunięcie colspan = 2 z górnego rzędu tabeli.
6.Zmodyfikuj CSS strony, zmieniając styl znacznika kotwicy na:
A {font-weight: bold; text-decoration: none; rozmiar czcionki:
smaller}
7.Zamień blok Bloggera w skopiowanym szablonie na blok Bloggera w szablonie Archiwum.
8.Usuń odwołanie do strony głównej z nowo zmodyfikowanej składni szablonu.
9.Zapisz zmiany i ponownie opublikuj wszystkie pliki archiwów.

Po dostosowaniu szablonu archiwum zmień główny szablon bloga, aby usunąć JavaScript otaczający
wywołanie pliku archiwum i zastąp go w linku do nazwy pliku archiwum:

<a href="<$BlogArchiveFileName$>>> <b> Archiwa </b> </a>
Po zapisaniu zmian szablonu ponownie opublikuj pliki archiwów, a następnie stronę blogu.
Podczas przeglądania strony głównej bloga będzie teraz link do pliku archiwum, a nie lista plików
archiwum. Kliknięcie tego łącza spowoduje otwarcie pliku indeksu archiwum
Aby ułatwić to przejście, przykład 4 zawiera pełny tekst szablonu archiwum.
Przykład 4. Pełny przykładowy tekst
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>

<head>

<title><$BlogTitle$></title>

<style>

body {background:#666666;margin: 0px;font-family: Verdana, Arial, sans-serif}

.blogtitle{font-family: Verdana, Arial, sans-serif;color: white;

font-size:32px;margin-left:20px;margin-bottom:1px; text-transform:uppercase;}

A {font-weight:bold;text-decoration:none; font-size: smaller}

A:hover {color:red;}

</style>

</head>

<body bgcolor="#666666" marginwidth="0" marginheight="0"

link="#336699" vlink="#003366" alink="red">

<br>

<div align="center">

<table width="95%" align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="20">

<tr>

<td bgcolor="#336699" height="65" valign="bottom">

<div class="blogtitle"><b><$BlogTitle$></b></div></td>

</tr>

<tr>

<td bgcolor="white">

<Blogger>

<script type="text/javascript">

document.write("<a href='<$BlogArchiveLink$>'><$BlogArchiveName$></a><br>");

</Blogger>

if (location.href.indexOf("archive") != -1) {

document.write("<a href=\"./\">current >></a>")

}

</script>

<br>

<br>

</tr>

</table>

</body>

</html>
Możesz zwiększyć kreatywność dzięki temu plikowi, jeśli chcesz. Dobrym miejscem do zobaczenia
różnych wariantów obsługi skryptu archiwum jest strona internetowa Archive Script Phila Ringnaldy
pod adresem http://www.philringnalda.com/archivescripts/.
Zmiana lokalizacji plików archiwum
Pliki archiwów są domyślnie przechowywane w tym samym katalogu, co pliki blogów. Jeśli wolisz, aby
pliki archiwów znajdowały się w podkatalogu, takim jak archiwa nazwane, musisz zmienić lokalizację
pliku archiwum i dostosować szablon głównej strony bloga.
Przed wprowadzeniem zmian w szablonach i ustawieniach Bloggera utwórz podkatalog archiwów. Jeśli
jeszcze go nie masz, podczas próby wygenerowania plików archiwalnych wystąpi błąd. Po utworzeniu
podkatalogu otwórz widok Archiwum, a następnie ustawienia archiwum.

W ustawieniach archiwum zmień ścieżkę do archiwum FTP, aby dodać nowy podkatalog. Na przykład
w blogu Essentials zmieniliśmy ścieżkę na:
/usr/local/www/vhosts/essentials.burningbird.net/htdocs/archives
Po wprowadzeniu tej zmiany zapisz ją, a następnie otwórz widok szablonu.
W widoku szablonu dodaj podkatalog przed nazwą pliku archiwum w łączu:
<a href="/archives/<$BlogArchiveFileName$>>>> <b> Archiwa </b> </a>
Będziesz także musiał dostosować bezpośredni link do każdego postu. W widoku szablonu zmodyfikuj
bezpośredni link do następującego:
<span class = "byline"> opublikowany przez <$ BlogItemAuthor $> o
<a href="/archives/<$BlogItemArchiveFileName$> # <$ BlogItemNumber $> ">
<$ BlogItemDateTime $> </a> </span> </div>
Po zapisaniu tych zmian ponownie opublikuj ponownie wszystkie pliki archiwów, a następnie główną
stronę bloga. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, twoje pliki archiwów pojawią się w nowym podkatalogu i
będziesz mógł uzyskać do nich dostęp ze strony swojego bloga. Będziesz musiał ręcznie usunąć
wcześniej wygenerowane pliki archiwów - ta czynność nie usuwa istniejących plików. Ponadto nie
zapomnij zmienić „bieżącego” odwołania w szablonie Archiwum, aby wskazywało główny katalog stron
bloga.
Dodawanie komentarzy
W przeciwieństwie do bardziej tradycyjnych stron internetowych, blogowanie jest wysoce
interaktywne, a czytelnik blogu odpowiada bezpośrednio na autora bloga. Ten proces jest ułatwiony
dzięki komentarzom na blogu - funkcja umożliwiająca czytelnikom blogów dodawanie komentarzy do
każdego postu.
W tej chwili Blogger nie ma wbudowanego systemu komentarzy, ale możesz korzystać z dowolnej
liczby pakietów oprogramowania do komentowania, szczególnie jeśli sam hostujesz swoje strony
blogowe i nie masz nic przeciwko włączeniu do nich kodu. Jeden oparty na PHP system komentarzy o
nazwie dotcomments (dostępny na stronie http://groups.yahoo.com/group/dotcommentssupport/files/) działa dobrze.
Kolejnym ogólnodostępnym systemem komentarzy jest SnorComments, dostępny do pobrania pod
adresem http://www.snorland.com/scripts/snorcomments2/. Ta aplikacja działa, jeśli hostujesz
własne strony blogu, a Twój system obsługuje CGI.
Jeśli jednak nie jesteś zainteresowany kodowaniem po stronie serwera lub nie hostujesz stron blogu
na własnym serwerze, nadal możesz dodawać komentarze, korzystając z systemu komentarzy
opartego na kliencie JavaScript, takiego jak YACCS.
Komentowanie YACCS to usługa online, która współpracuje z kilkoma narzędziami do blogowania, w
tym Blogger i Radio UserLand. Proces korzystania z YACCS zaczynasz od założenia konta na stronie
http://rateyourmusic.com/yaccs/, podając informacje takie jak używane narzędzie do blogowania (jest
to ważne, ponieważ wpływa na kod włączony do Twojego bloga), Twoje imię i nazwisko, adres URL

bloga i tak dalej. Podajesz także podstawowe instrukcje obsługi komentarzy, takie jak porządkowanie
komentarzy w kolejności malejącej (ostatnie komentarze u góry), czy blog jest publiczny i tak dalej.
Dodaj informacje do swojego bloga, wybierając opcję Wyskakujące okno do otwierania komentarzy.
Zmień także tekst „Brak komentarzy” na „Komentarze?”.
Po zakończeniu podawania informacji na stronie, kliknięcie przycisku Modyfikuj komentarze otworzy
drugie okno, w którym dostępne są dwie opcje instalacji komentarzy: ręcznie za pomocą kopiowania i
wklejania lub automatycznie.
Automatyczna instalacja komentarzy używa interfejsu API Bloggera do aktualizacji szablonu, co
pokazano w następnej sekcji po dodaniu licznika statystyk do strony bloga. Na razie sam dodasz kod
komentarza.
Wygenerowany kod pokazano w przykładzie 5. Aby ręcznie dodać to do swojego bloga, zaznaczamy i
kopiujemy wszystko.
<!-- Begin YACCS Code (part 1) -->

<script type="text/javascript"

src="http://rateyourmusic.com/bclw?b=90000020370"></script>

<script type="text/javascript">

function yaccs_c( ) {

document.write(ycso[0]);

}

function ycs(e) {

for(i=0;i<ycso[2];i++)

{if(ycsx[i*2]==e){return ycsx[(i*2)+1];}

}

if(e<ycso[3])if(ycso[2]>=ycso[1])

{return -1} else{return 0} else return 0

}

function get_comment_link(e){

cc=ycs(e);if(cc==0){yfs=ycso[9]}

if(cc==1){yfs=ycso[10]}if(cc>1){yfs=ycso[11];

if(ycso[13]){yfs+=cc}yfs+=ycso[12]}if(cc==-1){yfs=ycso[14]}

if(ycso[5])

{

document.write('<a target=\"'+ycso[4]+

'\" class=\"yaccslink\" href=\"javascript:void(0)\" ' +

'onmouseover=\"window.status=\'Comment on this post\'; return true\" '+

'onMouseout=\"window.status=\' \'; return true"

onclick=\"window.open(\'http://' + ycso[8] +

'commentsn?blog_id=' + ycso[15] + '&blog_entry_id='+e+'\',\'intags\',\

'scrollbars=yes,resizable=yes,height=' +

ycso[6] + ',width=' + ycso[7] +',left=80,top=80\');\">'+yfs+'<\/a>')

} else {

document.write('<a class=\"yaccslink\" href = \"http://' + ycso[8] +

'commentsn?returnurl=' + document.URL + '&blog_id=' + ycso[15] + '&blog_entry_

id='+e+'\">'+yfs+'<\/a>')}}

</script>
<!-- End YACCS Code (part 1) -->
Kod zostanie dodany do szablonu Bloggera bezpośrednio po otwierającym tagu head.
W następnym kroku kod do obsługi indywidualnych komentarzy do postów jest kopiowany i dodawany
do obszaru szablonu zawartego w tagach Bloggera. Rzeczywiste umiejscowienie kodu może się różnić
i zależy od preferencji co do miejsca, w którym ma się pojawiać link komentarza. Na blogu Essentials
umieściliśmy go tuż obok znacznika szablonu <$ BlogItemDateTime $>, w bloku div postów, z kilkoma
myślnikami poprzedzającymi go, jak pokazano w przykładzie 6
Przykład 6. Modyfikacja szablonu Essential Blogger w celu włączenia komentarza YACCS
<Blogger>

<BlogDateHeader>

<div class="date"><$BlogDateHeaderDate$></div>

</BlogDateHeader>

<div class="posts">

<a name="<$BlogItemNumber$>">&nbsp;</a><br>

<PostSubject>

<h5><$BlogItemSubject$></h5>

</PostSubject>

<$BlogItemBody$><br>

<span class="byline">posted by <$BlogItemAuthor$> at

<a href="/archives/<$BlogItemArchiveFileName$>#<$BlogItemNumber$>">

<$BlogItemDateTime$></a></span>

-- <SCRIPT language="javascript">get_comment_link(<$BlogItemNumber$>)

</SCRIPT><noscript>

<a href =

"http://rateyourmusic.com/yaccs/commentsn?b=90000020370&e=<$BlogItemNumber$>">

Add a comment</a></noscript>

</div>

<br>

</Blogger>

Zapisz zmianę szablonu i ponownie opublikuj stronę bloga, aby dodać możliwość komentowania na
blogu. Jeśli klikniesz Komentarze? link otworzy się okno komentarza.

Wpisanie i przesłanie komentarza dodaje go do twoich komentarzy; odświeżenie strony blogu
pokazuje, że liczba komentarzy wynosi teraz jeden. Kliknięcie linku Komentarze powoduje otwarcie
okna komentarzy i wyświetlenie zapisanej wiadomości.

Jeśli chcesz spróbować zmienić wygląd swoich komentarzy, możesz uzyskać dostęp do panelu
sterowania YACCS i wybrać jeden z publicznych szablonów lub utworzyć własny. Najlepszą rzeczą jest
to, że nie musisz ponownie modyfikować szablonu Bloggera - szablon komentarza jest inny niż szablon
Bloggera.
W przypadku bloga Essential Blogger wybraliśmy szablon Movable Type ze względu na jego prostotę i
łatwość czytania. Po wyświetleniu podglądu kliknij powiązany z nim link Kopiuj. Otwiera się nowa
strona, która daje możliwość podglądu szablonu i zmodyfikowania go, jeśli chcesz. Kliknięcie linku, aby
zmodyfikować szablon, otwiera stronę modyfikacji szablonu.
Jak widać, strona szablonu YACCS jest dość podobna do strony szablonu Blogger - górne pole tekstowe
do edycji szablonu, a także pojedyncze pola do modyfikacji określonych elementów szablonu, takich
jak sposób obsługi pola e-mail, gdy użytkownik nie określa adresu e-mail itd.
Na razie jedyną zmianą, którą wprowadziliśmy w szablonie, jest zmiana tytułu okna komentarza z
„Unambivalent :: Comments” na „Essential Blogger :: Comments”. Po zapisaniu zmian następnym
krokiem jest włączenie funkcjonalności YACCS do szablonu Bloggera.
Wracając do panelu sterowania YACCS, konto komentarza jest wyświetlane u góry strony. Kliknij
Więcej >> powiązane z kontem, aby otworzyć szczegółową stronę z komentarzami. Na tej stronie
możesz wybrać nowy szablon z rozwijanego pola. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zastosować zmianę.
Włączanie statystyk
Z czasem będziesz ciekaw ludzi, którzy odwiedzą Twojego bloga. W szczególności będziesz chciał
wiedzieć, czy ktoś linkuje do Ciebie i które pliki archiwów blogów wydają się być najbardziej popularne.
Chociaż ta informacja nie poprawi jakości pisania, daje przydatne informacje zwrotne.
Jeśli przesyłasz pliki FTP wygenerowane przez Bloggera na serwer, istnieje prawdopodobieństwo, że
masz już pakiet statystyk dziennika służący do śledzenia odwiedzających. Jeśli jednak nie masz pakietu
lub hostujesz na BlogSpot, potrzebujesz pakietu statystyk internetowych, który można osadzić na
samej stronie bloga, a nie zintegrować z serwerem internetowym.

Jednym z popularnych pakietów statystyk internetowych jest Site Meter, dostępny na stronie
http://sitemeter.com. Podstawowa usługa jest bezpłatna, a ponieważ jest to proces po stronie klienta,
nie wymaga żadnej obsługi po stronie serwera. Aby uzyskać dostęp do tej usługi, przejdź do witryny i
zarejestruj konto zgodnie z instrukcjami na stronie.

W końcu zostaniesz przekierowany na stronę zawierającą kod HTML, który chcesz dodać do swojego
bloga, lub możesz skorzystać ze wstępnie zbudowanej usługi Site Meter, podając swój identyfikator

Bloggera. Możesz znaleźć swój identyfikator Bloggera, patrząc na adres URL podczas otwierania
swojego bloga w Bloggerze. Po podaniu identyfikatora, nazwy użytkownika i hasła kliknij przycisk Dodaj
miernik witryny do szablonu.

Usługa Site Meter wywołuje interfejs API Blogger w celu osadzenia kodu Site Meter w szablonie bez
interwencji z Twojej strony. Kod, który dodaje, pokazano w przykładzie 7

Przykład 6-7. Wygenerowany kod Site Meter, osadzony przy użyciu API Bloggera opartego na XML-RPC
<! - WEBBOT bot = „HTMLMarkup” startspan ALT = „Site Meter” ->

<script type = "text / javascript" language = "JavaScript"> var

site = "s13essential" </script>

<script type = "text / javascript" language = "JavaScript1.2" src = "http://s13.sitemeter.com/js/

counter.js? site = s13essential ">

</script>

<noscript>

<a href="http://s13.sitemeter.com/stats.asp?site=s13essential" target="_top">

<img src = "http://s13.sitemeter.com/meter.asp?site=s13essential"

alt = „Site Meter” border = 0> </a>

</noscript>

<! - Copyright (c) 2002 Site Meter ->

<! - WEBBOT bot = "HTMLMarkup" Endspan ->
Po opublikowaniu strony blogu zobaczysz wskaźnik Site Meter na dole. Kliknij ikonę, aby otworzyć
statystyki Site Meter dla strony. Statystyki są dostępne tylko z nazwą kodową i hasłem - wysyłane przez
Site Meter do Ciebie w wiadomości e-mail po rejestracji konta.
Jeśli nie masz pewności, podając nazwę i hasło do konta Blogger, możesz samodzielnie skopiować
wygenerowany kod HTML i wkleić go na swoim blogu.
Zautomatyzowane Blogrolling
Automatyczne blogrolling to kolejna technologia obsługująca JavaScript, którą możesz włączyć do
swojego bloga. Ta usługa jest dostępna po zarejestrowaniu konta na stronie http://blogrolling.com.
Dzięki automatycznemu blogrollowaniu, zamiast wprowadzać zmiany w szablonie Bloggera za każdym
razem, gdy dodajesz, usuwasz lub aktualizujesz link blogroll, wprowadzasz zmiany w usłudze i jest ono
automatycznie odzwierciedlane w blogu.
Aby utworzyć automatyczny blog, musisz najpierw podać nazwę i lokalizację adresu URL w blogu.
Następnie dodaj linki do blogroll, używając opcji Dodaj linki na stronie członka Blogrolling.
Kontynuuj dodawanie linków, dopóki nie zostaną dodane wszystkie istniejące linki blogroll. W tym
przykładzie pole docelowe jest puste, więc strona otwiera się w istniejącym oknie przeglądarki. Zamiast
pozostawiać cel pusty, możesz użyć _top, aby ustawić cel w górnym oknie w ramce lub _blank, aby
otworzyć nowe okno.
Priorytet jest ustawiony na 1 dla każdego wpisu, ponieważ wszystkie wpisy mają jednakowe znaczenie
- żaden wpis nie ma pierwszeństwa przed pozostałymi. Opis podany w formularzu służy jako atrybut
tytułu linku hipertekstowego i jest wyświetlany, gdy wskaźnik myszy znajdzie się nad linkiem.
Po dodaniu wpisów (dodatkowe wpisy można dodać później), uzyskanie dostępu do linku Uzyskaj kod
ze strony członka Blogrolling powoduje wygenerowanie kodu do wyświetlania blogroll. Możesz wybrać
wyświetlanie linków losowo, według priorytetu lub alfabetycznie. Możesz także dodać własny tekst,
aby zasygnalizować świeżo zaktualizowane blogi. (Informacje używane do sygnalizowania nowych
postów na blogu są pobierane z weblogs.com)
W przypadku prezentacji kontrolujesz, czy blogroll pojawia się w bloku div (który możesz następnie
podać znaki prezentacji do korzystania z CSS), w tabeli HTML, a nawet jeśli linki są zawarte w blokach
linków (w przypadku większych blogrolli, aby je rozbić trochę). Wreszcie, jedno pole jest dostępne, w
którym można umieścić wszystko, co ma być poprzedzone lub dołączone do łącza.
W blogu Essential blogroll jest uporządkowany alfabetycznie, a słowo „Najnowsze!” jest dodawany do
elementu blogroll, jeśli został niedawno zaktualizowany na weblogs.com. Wpisy blogroll są zawarte w
domyślnym bloku div i nie ma innych dostosowań. Wygenerowany kod Blogrolling pokazano w
przykładzie 8.
Przykład 8. Wygenerowano kod Blogrolling
<!-- Hide script

//<![CDATA[

var r = "1fdc3c2dbd641bca887be02ead42ec85";

var o = "alpha";

var xb = "";

var ut = "0";

var pb = "1";

var tb = "";

var tw = "";

var tcs = "";

var tcp = "";

var sr = "1";

var srp = "";

var sra = "Recent";

var lpp = "";

var lap = "";

var url = "http://blogrolling.com/br/js.php";

url += "?r="+r+"&o="+o+"&xb="+xb+"&pb="+pb+"&ut="+ut;

url += "&tb="+tb+"&tw="+tw+"&tcs="+tcs+"&tcp="+tcp;

url += "&sr="+sr+"&srp="+srp+"&sra="+sra+"&lpp="+lpp+"&lap="+lap;

document.write("<script language='JavaScript' src='"+url+"'>");

document.write("<\/script>");

//]]> End script hiding -->

</script>
Automatyczne blogrollowanie jest włączone do twojego bloga Bloggera poprzez zastąpienie
istniejącego kodu HTML blogroll wygenerowanym kodem.
Możesz edytować, dodawać lub usuwać nowe wpisy blogroll, dostosowywać wygenerowany kod, a
także zmieniać kolejność. Jeśli często zmieniasz blogroll, blogrolling jest całkiem przydatny. Nawet jeśli
nie zmienisz zbyt często swojego blogrollu, możliwość wyróżnienia świeżo zaktualizowanych blogów w
usłudze jest bardzo przydatna.
Wszelkie poleganie na oprogramowaniu innych firm powoduje, że Twój blog jest podatny na problemy
systemowe w więcej niż jednym miejscu. Ponadto użycie JavaScript kończy się niepowodzeniem w
każdej przeglądarce, która wyłącza obsługę skryptów. Te potencjalne problemy dotyczą YACCS, Site
Meter, a także Blogrolling. Jednak w większości usługi te odpowiadają całkiem nieźle. Radość z
korzystania z usług zazwyczaj rekompensuje sporadyczne problemy.
Dodanie obsługi syndykacji
Syndykacja daje czytelnikom możliwość subskrybowania ekstrakcji XML informacji z Twojego bloga.
Można tego użyć w produktach agregujących, takich jak Syndic8 (http://www.syndic8.com) lub Radio
UserLand.
Gdy do Bloggera Pro została dodana automatyczna obsługa generowania RSS, proces wymaga użycia
tytułów do wpisów, ale znowu jest to automatycznie obsługiwane w Bloggerze Pro. Jeśli masz dostęp
do Pro i hostujesz swojego bloga (RSS nie jest obecnie obsługiwany w BlogSpot), włącz generowanie
RSS, wybierając widok Ustawienia i klikając kartę RSS.
Na stronie, która zostanie otwarta, włącz generowanie RSS, zmieniając pozycję w polu rozwijanym z
etykietą Publikuj RSS z Nie na wybraną wersję RSS. W tej chwili jedyną obsługiwaną wersją jest RSS .91.
Możesz także wybrać, czy dla każdego wpisu dodawany jest opis oprócz linku i tytułu. Możesz wybrać
krótki opis - około 255 znaków lub pierwszy akapit - lub pełny opis (pełne przesłanie). Zdecydowanie
zalecamy skorzystanie z krótkiego opisu; długie wpisy RSS sieją spustoszenie w użyteczności narzędzi
agregujących. Wreszcie, jeśli prowadzisz swojego bloga na swoim serwerze, podaj ścieżkę do serwera

RSS, nazwę pliku RSS i adres URL; są one najprawdopodobniej oparte na tej samej lokalizacji, co ścieżka
do bloga. Plik RSS dla bloga Essential ma nazwę rss.xml i jest umieszczony w kolokacji ze stroną bloga.
Po zapisaniu zmian publikowanie nowych postów na blogu lub ponowne publikowanie archiwów
również publikuje nowe wpisy w pliku RSS.
W tym momencie wystarczy dodać link do szablonu, aby wskazać nowo wygenerowany plik RSS.
Zazwyczaj jest to oznaczone jako Subskrybuj lub oznaczone pomarańczowym przyciskiem z XML, ale
możesz użyć tego, co chcesz.
Integracja Bloggera ze środowiskiem aplikacji zewnętrznych
Domyślnie Blogger generuje główną stronę blogu i archiwa obsługujące jako rozszerzenia HTML, ale
łatwo to zmienić, jeśli chcesz dołączyć ASP, PHP lub inny rodzaj skryptu po stronie serwera. Na przykład,
jak wspomniano wcześniej, używamy systemu komentarzy zwanego dotcomments opartego na PHP.
Dodaliśmy również funkcję daty i godziny PHP, pokazującą naszą bieżącą datę i godzinę (przydatne, gdy
masz czytelników blogów z całego świata). Aby wesprzeć tę funkcjonalność, musimy zapisać nasze pliki
jako pliki oparte na PHP.
Aby zmienić blog na generowanie plików z rozszerzeniem .php, przejdź do widoku Ustawienia i karty
Publikowanie. Na stronie będziesz chciał zmienić nazwę pliku blogu na index.php zamiast index.htm
lub index.html, cokolwiek już masz. Zapisz tę zmianę. Jeśli archiwa również wymagają zmiany
rozszerzenia, przejdź do widoku Archiwum dalej. Ponownie zmień nazwę pliku archiwum na
rozszerzenie .php. To samo rozszerzenie będzie używane dla wszystkich plików archiwów. (Chociaż plik
indeksu archiwum zwykle nie musi wymagać zmiany rozszerzenia - nie będzie miał skryptu po stronie
serwera - nazwa pliku jest używana jako podstawa dla wszystkich innych plików archiwów, dlatego
należy wykonać zmiana nazwy rozszerzenia).
Opublikuj ponownie archiwa i główną stronę bloga. Pliki są teraz zapisywane jako pliki PHP, a nie HTML.
W tym momencie możesz otworzyć szablon bloga i dodać skrypt po stronie serwera, tak jak zwykły
plik.
Eksportowanie danych Bloggera
Kiedy publikujesz w Bloggerze, w rzeczywistości eksportujesz dane Bloggera w formacie szablonowym,
który akurat można odczytać w przeglądarce. Nie ma jednak powodu, dla którego nie można
wyeksportować danych przy użyciu innego szablonu.
Jako przykład tego procesu, jeśli ostatecznie zdecydujesz się na przejście z Bloggera do innego
narzędzia blogowego, takiego jak Movable Type, możesz wyeksportować swoje istniejące posty i
wszystkie powiązane informacje do formatu, który następnie Movable Type może następnie
zaimportować.
Aby zademonstrować eksport danych Bloggera, użyjemy szablonu eksportu Blogger Movable Type. Aby
pobrać i dowiedzieć się o tym, odwiedź:
http://www.movabletype.org/docs/mtmanual_importing.html#exporting%20blogger%20entries
Ten szablon pokazano w przykładzie 9. Jak widać, jest znacznie mniejszy niż istniejący szablon.
Przykład 9. Szablon eksportu blogera typu ruchomego
<Blogger>

AUTHOR: <$BlogItemAuthor$>

DATE: <$BlogItemDateTime$>

-----

BODY:

<$BlogItemBody$>

--------

</Blogger>
Po utworzeniu kopii zapasowej istniejącego szablonu skopiuj nad nim szablon eksportu typu
ruchomego i zapisz zmianę. Następnie przejdź do widoku Ustawienia i karty Publikowanie i zmień
nazwę wygenerowanego pliku na export.txt, aby zapobiec zastąpieniu istniejącej strony bloga. Zapisz
tę zmianę. Następnie przejdź do tagu Formatowanie i zmień liczbę postów, aby uwzględnić liczbę, którą
chcesz wyeksportować. W tej chwili wartość jest ustawiona na siedem dni postów, które pozostawimy
bez zmian.
Jeśli chcesz wyeksportować wszystkie swoje dane, po prostu wybierz opcję Najnowsze posty i ustaw
liczbę postów na większą niż liczba, którą znasz.
Na koniec przejdź do karty Archiwum i wyłącz archiwizację, aby nie zastępować zarchiwizowanych
stron. Opublikuj stronę.
Wyniki eksportu danych to:
AUTOR: Shelley Powers
DATA: 11:24
----BODY:
<img src = "http://www.oreillynet.com/images/javascript/javascript_logo.jpg"
align = "right" vspace = "10px" hspace = "10px"> <br> <b> Blogger <
/ b> to narzędzie do blogowania, które jest dostępne online. Można go znaleźć na stronie
<a href="http://blogger.com"> witryna Bloggera </a> i trwa
<i> bardzo mały wysiłek </i>, aby utworzyć konto lub swój pierwszy blog.
Gdy zobaczysz, jak łatwe może być blogowanie, będziesz się zastanawiać

dlaczego wcześniej nie próbowałeś blogowania.
-------Ponieważ jest tylko jeden wpis, w eksportowanym pliku jest tylko jeden wpis. Gdyby było więcej
wpisów, byłoby więcej wpisów.
Po zakończeniu przywróć oryginalną nazwę pliku blogu, ponownie włącz archiwizację i zmień liczbę
postów na normalnie wyświetlaną. Do eksportu danych można użyć dowolnego formatu. Możesz
eksportować do formatu arkusza kalkulacyjnego, zwykłego tekstu, a nawet specjalistycznego formatu
XML.

Zaawansowana Radio UserLand
Radio UserLand (Radio) to wyrafinowany, bogaty produkt. Radio wykracza daleko poza proste
blogowanie, dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak makra, bazy danych obiektów, konspekty,
wbudowany serwer internetowy, pełne środowisko programistyczne, język skryptowy, obsługa
interfejsu API Bloggera oraz możliwość budowania własnych usług internetowych . W tym rozdziale
zaczynamy od opisu produktów związanych z Radiem: UserLand Frontier i Manila. Następnie
kontynuujemy techniki radiowe, takie jak skróty i kategorie, a następnie przechodzimy do bardziej
zaawansowanych tematów, takich jak makra i UserTalk.
Radio, Frontier i Manila
Blogger i Movable Type to produkty wyłącznie po stronie serwera. Działają tylko na serwerze, a całe
tworzenie odbywa się za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Natomiast radio działa na
komputerze stacjonarnym lub przenośnym i publikuje na serwerze.
Oprogramowanie UserLand oferuje również UserLand Frontier (http://frontier.userland.com), który
zawiera inne narzędzie o nazwie Manila (http://manila.userland.com). Manila zapewnia
funkcjonalność równoważną systemowi blogowemu w stylu Blogger lub Movable Type.
Radio UserLand : Komputerowe narzędzie do blogowania dla jednego bloga.
UserLand Frontier : Ogólny system zarządzania treścią internetową dla każdego rodzaju publikacji
internetowych, w tym dużych stron internetowych.
Manila : Podobnie jak Movable Type i Blogger, Manila działa na serwerze, a całe tworzenie odbywa się
za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Manila różni się od Radia tym, że jest naprawdę
ukierunkowany na aplikacje wykraczające poza poziom poszczególnych blogów. Na przykład Manila
pozwala budować własną społeczność blogów. Chociaż Frontier i Manila są technicznie oddzielne,
Manila jest intensywnie używana przez praktycznie wszystkich klientów Frontier.
Zarówno Manila, jak i Frontier działają wyłącznie na serwerze (np. Windows NT, Mac OS lub Mac OS
X), a całe tworzenie odbywa się za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Podobnie jak Radio,
Frontier zawiera pełną bazę danych obiektów, język skryptowy, edytor skryptów i debugger, outliner,
wielowątkowe środowisko wykonawcze, wyszukiwarkę, zintegrowany serwer HTTP, pełne wsparcie
XML, pełne wsparcie RSS oraz rozproszone protokoły obliczeniowe, takie jak XML-RPC i SOAP .
Radio, Frontier i Manila współpracują ze sobą. Na przykład możesz użyć Radia jako narzędzia do
tworzenia swojej witryny w Manili, korzystając z ulepszonych funkcji edycji Radia. Chociaż nie jest to w
żaden sposób wymagane, jest to potężna kombinacja.
Techniki Radia
W tej sekcji wyjaśniono niektóre z szybkich rzeczy, które możesz zrobić z Radiem. Wśród tematów
omawianych w tej sekcji są skróty, publikowanie na swoim blogu za pośrednictwem poczty e-mail,
nauka korzystania z automatycznych aktualizacji Radia, ponowne publikowanie całego bloga i
tworzenie kopii zapasowych danych Radia.
Skróty
Skróty to wyjątkowa funkcja w Radiu, która ułatwia, przyspiesza i poprawia wprowadzanie treści do
postów na blogu. Skróty zastępują cytowany tekst (np. „Tds”) innym, zwykle dłuższym tekstem („The
Daily Show with Jon Stewart”). Tekst w cudzysłowie to nazwa skrótu. Skróty mogą obejmować pełną
treść HTML, na przykład odwołanie do obrazu, adres URL lub oba te elementy. Gdy piszesz lub

edytujesz wpis na blogu, nazwa skrótu nie jest jego wartością. Gdy Radio opublikuje Twój post na
swoim blogu, nazwa skrótu zostanie zastąpiona jego wartością. Skróty można zmieniać globalnie we
wszystkich wpisach blogu, po prostu całkowicie ponownie publikując bloga. Instrukcje dotyczące
ponownego opublikowania całego bloga znajdują się na końcu tej sekcji.
Automatyczne skróty
Automatyczny skrót jest tworzony po opublikowaniu wpisu blogu z tytułem. Radio automatycznie
pobiera ten tytuł i tworzy z niego skrót. Na przykład, jeśli opublikowałeś recenzję książek o
programowaniu w Perlu, która miała tytuł Perl Books, zawsze możesz utworzyć link do tego postu,
umieszczając „Perl Books” we wpisie na blogu. Aby zapobiec rozwijaniu skrótu „Książki Perla”, umieść
ukośniki przed cudzysłowami:
\ "Perl Books \"
Radio traktuje cudzysłowy z ukośnikami jako dosłowne, więc ciąg znaków, który pojawia się na Twoim
ostatnim blogu, to po prostu „Perl Books”, a nie link do posta w Perl Books.
Tworzenie własnych skrótów
Możesz także tworzyć własne skróty. Własne skróty mogą na przykład konwertować tekst na adresy
URL, wstawiać szablon, a nawet wstawiać kod HTML dla obrazów. Na przykład mój skrót „virgil”
wstawia zdjęcie mojego kota Virgil, a skrót „fuzzyweb” wstawia link do mojej strony internetowej,
http://www.fuzzygroup.net/.
Aby utworzyć własny skrót, kliknij Skróty na pasku poleceń Radia. Spowoduje to wyświetlenie ekranu
Skróty radiowe
W polu Nazwa wprowadź nazwę skrótu. Jest to tekst, który wpisujesz, ujęty w cudzysłów, który
wstawia treść skrótu na twojej stronie internetowej, gdy jest opublikowany. Nie musisz wpisywać
cytatów.
W polu Wartość wpisz treść skrótu. Może to obejmować adresy URL, zdjęcia wklejane do edytora
WYSIWYG, zwykły tekst i inne. Możesz także dostosować kod HTML skrótu, edytując wpis źródłowy.
Aby zapisać skrót, kliknij przycisk Nowy skrót. Spowoduje to zapisanie skrótu i wyświetlenie listy
wszystkich skrótów poniżej pola wartości. Jeśli chcesz zmienić skrót, kliknij przycisk Edytuj. Jeśli chcesz
usunąć skrót, zaznacz pole wyboru po jego lewej stronie i kliknij przycisk Usuń.
Przydatną wskazówką do tworzenia skrótów jest stosowanie spójnego stylu nazewnictwa. Na przykład
możesz użyć „donkeypic” dla zdjęcia osła i „donkeylk” dla linku do strony Donkey.
Używanie poczty do blogu do publikowania na blogu
Mail-to-Weblog pozwala aktualizować twojego bloga wysyłając pocztę w postach z dowolnego konta
e-mail, a nawet Yahoo! Konto pocztowe lub Hotmail. W korporacjach wiele zapór blokuje FTP, więc
jeśli blog nie jest hostowany w radio.weblogs.com, jedyną opcją może być Mail-to-Weblog. Uważaj
jednak na to i upewnij się, że rozumiesz go całkowicie, zanim zaczniesz go używać z radiem - jeśli
nieprawidłowo skonfigurujesz Mail-to-Weblog, możesz stracić wiadomości e-mail ze swojej skrzynki
pocztowej.
Potrzebujesz konta e-mail zgodnego z protokołem POP, które można przypisać do funkcji Mail-toWeblog. Radio pobiera i usuwa wszelkie wiadomości z monitorowanego konta. Jeśli używasz swojego

głównego konta e-mail do Mail-to-Weblog, utracisz wiadomości e-mail (nie rób tego). Oto, czego
potrzebujesz, aby skonfigurować Mail-to-Weblog:
Nazwa konta
Zwykle jest to nazwa konta lub nazwa konta@somedomain.com. Zalecamy nazywanie tego czymś
łatwym do zapamiętania, takim jak myblog@domain.com.
Serwer POP
Często jest to coś takiego jak mail.somedomain.com. Sprawdź u swojego usługodawcy internetowego.
Po skonfigurowaniu konta pocztowego wykonaj następujące kroki, aby skonfigurować Radio do
publikowania na blogu za pośrednictwem poczty e-mail:
1Kliknij link Prefs na pasku poleceń radia.
2.Kliknij opcję Mail-to-Weblog.
3.Zaznacz pole wyboru, aby włączyć tę funkcję.
4.Bezpieczeństwo poczty w blogu jest obsługiwane przez podejście „tajnego tematu”. Oznacza to, że
Radio opublikuje Twój e-mail na Twoim blogu tylko wtedy, gdy temat będzie pasował do Twojego
„Tajnego tematu”. Nie wybieraj niczego oczywistego, bo nikt, kto zna nazwę konta, może opublikować
na Twoim blogu.
5.Podaj hasło do radia w obu polach.
6.Kliknij Prześlij.
Aby przesłać wpis na blogu za pośrednictwem poczty e-mail, wyślij wiadomość na skonfigurowane
konto. Wiersz tematu wiadomości musi być Twoim tajnym tematem.
Dopóki nie użyjesz tej funkcji kilka razy, powinieneś dokładnie sprawdzić swojego bloga, aby upewnić
się, że na blogu znajdują się prawidłowe informacje i formatowanie. Oprogramowanie poczty może
dodawać stopki i nagłówki do wiadomości, a nawet zmieniać je jako załączniki, więc opłaca się
potwierdzić, że blog nie jest zniekształcony.
Kategorie
Funkcja Kategorie, która jest domyślnie wyłączona w Radio, umożliwia segmentowanie i organizowanie
bloga według różnych rodzajów treści. Na przykład możesz napisać blog, który wspomina o twojej
pracy, ale także mówi o twoim życiu osobistym i hobby. Możesz utworzyć kategorie dla Work and Play,
a następnie przypisać każdy post na blogu do jednej lub drugiej kategorii. Następnie radio
automatycznie tworzy osobne strony indeksu (które mogą mieć osobne tematy) dla każdej kategorii.
Chociaż możesz tworzyć własne kategorie, Radio zawiera kilka predefiniowanych kategorii: Strona
główna, Moje hobby, Moja organizacja, Moi przyjaciele, Moje zainteresowania i Mój zawód. Domyślnie
wszystko jest oznaczone jako Strona główna. Możesz go wyłączyć, jeśli chcesz, ale niestandardowe dla
blogów podzielonych na kategorie polega na tym, że strona główna zawiera wszystko.
Jeśli próbujesz blogować informacje, których większość osób nie chce widzieć, wyłącz kategorię strony
głównej i wyślij osobom, które potrzebują treści, adres URL kategorii. Oto kilka przykładowych adresów
URL kategorii:
http://www.fuzzyblog.com/categories/

http://www.fuzzyblog.com/categories/marketing101/
Włączanie kategorii
Domyślnie kategorie są wyłączone w radiu. Ekran Prefs umożliwia ich ponowne włączenie. Kliknij Prefs
na pasku poleceń Radio. W grupowaniu blogów kliknij Kategorie, a następnie zaznacz pole kategorii.
Kliknij Prześlij, a następnie ponownie załaduj nową stronę wpisu na blogu.
W dolnej części obszaru edycji, nad przyciskiem Opublikuj w blogu, znajduje się sześć pól wyboru, które
po zaznaczeniu przypisz coś do jednej lub więcej kategorii. Zobaczysz również, że kategoria Strona
główna jest domyślnie zaznaczona.
Tworzenie własnych kategorii
Chociaż Radio ma wbudowane kategorie, prawdopodobnie chcesz stworzyć własne, które będą lepiej
dostosowane do potrzeb Twojego bloga. Aby utworzyć nową kategorię, kliknij Prefs na pasku poleceń
Radio. W grupie blogów kliknij Kategorie, a następnie kliknij link Nowa kategoria.
Wpisz nazwę kategorii. Może to być dowolne, w tym wiele słów, pod warunkiem, że nie powoduje
konfliktu z istniejącą kategorią. Zaleca się, aby używać nazw liter, cyfr i spacji w nazwach kategorii.
Wypełnij opis kategorii.
W razie potrzeby włącz opcję Renderuj jako HTML. To kontroluje, czy Radio tworzy pełną stronę główną
i pozycje kalendarza dla Twojej kategorii. To naprawdę traktuje twoją kategorię jak blog w blogu.
Zasadniczo włączasz to tylko wtedy, gdy chcesz, aby ludzie przechodzili bezpośrednio do Twojej
kategorii i przeglądali grupę wpisów. Innymi słowy, włączasz to, gdy ludzie używają kategorii jako
miejsca docelowego na swoim blogu. Jeśli chcesz, aby inni widzieli twoją kategorię z kanału RSS lub z
linku do strony głównej, wyłącz tę opcję.
W razie potrzeby włącz opcję Powiadom. Zwykle za każdym razem, gdy publikujesz wpis na swoim
blogu, Radio powiadamia centralny serwer w witrynie weblogs.com o Twojej aktualizacji, pozwalając
innym członkom społeczności blogów zobaczyć Twoją aktualizację. Jeśli używasz kategorii do
segmentowania swojego bloga, aby materiały pozostały prywatne, tę opcję należy wyłączyć.
Wybierz motyw dla kategorii. Radio domyślnie ustawia wszystkie nowe kategorie na domyślny motyw,
więc jeśli nie używasz domyślnego motywu na swoim blogu, prawdopodobnie powinieneś wybrać
motyw dla tej kategorii.
Wybierz język, w którym napisany jest Twój blog. Kliknij Prześlij, aby utworzyć kategorię.
Po odświeżeniu strony Nowy wpis na blogu u dołu ekranu powinna pojawić się nowa kategoria z innymi
istniejącymi kategoriami domyślnie dostarczanymi przez Radio.
Nad kategoriami wymienionymi na stronie głównej znajduje się Nowy link. Możesz również użyć tego
linku, aby utworzyć nową kategorię z mniejszą liczbą kroków.
Przypisywanie postów do kategorii
Jeśli masz włączone Kategorie, przed opublikowaniem postu wybierz kategorie, do których chcesz
przypisać post, i kliknij Publikuj. Edytuj stare posty, aby przypisać je do nowej kategorii.
Kategorie zaawansowane
Chociaż dodatkowe informacje na temat kategorii wykraczają poza zakres, należy pamiętać, że
Kategorie to bardzo potężna, bardzo rozszerzalna funkcja. Kategorie to sposób tworzenia wielu blogów

z radia. Każdy blog może być reprezentowany przez kategorię, a posty mogą być kierowane do różnych
blogów, po prostu wybierając kategorię reprezentującą blog docelowy. Jest to potężna funkcja
zarządzania treścią wbudowana w każdą kopię Radia.
Korzystanie z interfejsu API Bloggera w Radiu
Radio w pełni obsługuje standard Blogger API, dzięki czemu możesz skorzystać z dowolnego narzędzia,
które go obsługuje. Nie tylko możesz publikować posty na innych blogach z radia (zobacz narzędzie
Manila-Blogger Bridge opisane w rozdziale 2), ale możesz także używać dowolnego klienta blogów
stacjonarnych z rozdziału 2, aby publikować posty na swoim blogu Radio UserLand.
Aby użyć interfejsu API Bloggera w radiu, kliknij link Prefs na pasku poleceń radia. W obszarze
Ustawienia Internetu i serwera wybierz opcję Blogger API in Radio. Włącz pole wyboru, aby włączyć
interfejs API Bloggera, i kliknij Prześlij. Dzięki temu Twoja kopia Radia może akceptować dane z
narzędzia kompatybilnego z API Bloggera. Kiedy używasz takiego narzędzia, musisz powiedzieć mu,
gdzie znajduje się Twój blog na komputerze lokalnym. Oto normalne ustawienia:
http://127.0.0.1:5335/RPC2/ (miejsce docelowe, do którego narzędzie powinno publikować wpisy na
blogu), twoja nazwa użytkownika i hasło oraz identyfikator bloga „home” (bez cudzysłowu; to jest
wymagany).
Pamiętaj, że obsługa interfejsu API Bloggera w radiu zapewnia obsługę importu i eksportu w celu
przenoszenia wpisów blogu między systemami. Jest to oczywiste, gdy się nad tym zastanowić, ale nie
jest oczywiste, gdy przyzwyczaisz się do podejścia do importu i eksportu opartego na plikach.
Tworzenie kopii zapasowej radia
Tworzenie kopii zapasowych danych w dowolnym programie jest zawsze rozsądne - nawet w aplikacji
do blogowania. W przypadku Radia oznacza to wykonanie kopii zapasowej bazy danych artykułów i
informacji o konfiguracji. Pliki publikowane przez Radio w Internecie nie mają wszystkich funkcji
lokalnej kopii. Te pliki to tylko strony HTML i brakuje im ważnych metadanych, dyrektyw formatujących
itd.
Wszystkie twoje dane Radio są przechowywane w \ Program Files \ Radio UserLand \ zestaw katalogów
w systemie Windows oraz w folderze Radio UserLand w aplikacjach na OS X.
Tworzenie kopii zapasowej wszystkich danych w systemie Windows
Oto proces tworzenia kopii zapasowej wszystkich danych radiowych. Aby utworzyć pojedynczy plik
kopii zapasowej, program WinZip lub inne narzędzie do archiwizacji, takie jak WinRar, przechowuje
dane w wielu małych plikach.
Wyłącz Radio, klikając prawym przyciskiem myszy ikonę Radio na pasku zadań systemu Windows
(domyślnie prawy dolny róg) i wybierając Zamknij radio. Jest to ważne, ponieważ Radio zwykle działa
w tle i regularnie aktualizuje pliki. Główne pliki, których kopię zapasową chcesz wykonać, to pliki .root,
które zawierają wszystkie twoje dane Radia, ponieważ nie chcesz, aby Radio aktualizowało te pliki
podczas ich archiwizacji.
Za pomocą programu do archiwizacji utwórz plik kopii zapasowej zawierający następujące katalogi i
pliki:

\ Radio UserLand \ Data Files \

\ Radio UserLand \ www \
\ Radio UserLand \ Themes \
\ Radio UserLand \ Backups \ (tak, to jest zbędne, ale bezpieczniejsze)
\ Radio UserLand \ *. Root \
Skopiuj ten plik ZIP na inny dysk twardy lub nośnik wymienny.
Tworzenie kopii zapasowej wszystkich danych na komputerze Mac
Najprostszym sposobem utworzenia kopii zapasowej Radia na komputerze Mac jest skopiowanie
całego folderu Radio UserLand na inny dysk.
Zamknij radio, klikając Ctrl i klikając ikonę Radio w Docku i wybierając Shut Radio. Jest to ważne,
ponieważ Radio zwykle działa w tle i regularnie aktualizuje pliki. Główne pliki, których kopię zapasową
chcesz wykonać, to pliki .root, które zawierają wszystkie dane Twojego radia, ponieważ nie chcesz, aby
Radio aktualizowało te pliki podczas ich archiwizacji.
Skopiuj cały folder Radio UserLand z folderu aplikacji na inny dysk. Jeśli nie chcesz również przenosić
plików programu, przenieś te foldery:

Radio UserLand: Pliki danych
Radio UserLand: www
Radio UserLand: Tematy
Radio UserLand: Kopie zapasowe (tak, to jest zbędne, ale bezpieczniejsze)
Radio UserLand - wszystkie pliki .root
Nie zapomnij robić tego regularnie. Twoje dane na blogu są ważne!
Motywy, szablony i makra
Motywy i szablony w Radio to dwie funkcje sterujące prezentacją Twojego bloga. Każda strona, którą
widzisz, składa się z wielu szablonów. Szablon to tylko plik HTML z niektórymi znacznikami innymi niż
HTML, które wskazują elementy specyficzne dla radia, takie jak wpisy i daty. Tam, gdzie istnieją te
elementy, Radio, publikując wpis na blogu, wstawia treść reprezentowaną przez te elementy. Motyw
to zbiór szablonów, który ma spójny wygląd.
Znaczniki inne niż HTML nazywane są makrami. Makro odpowiada funkcjom w Radiu, zwykle
napisanym w UserTalk, który jest wstawiany do twojego bloga po opublikowaniu strony. Makra dodają
dodatkowe funkcje, takie jak włączanie komentarzy na blogu, dodawanie listy najnowszych postów na
blogu i inne. Podczas gdy zmiana motywu wymaga tylko kilku kliknięć myszą, edytowanie szablonów
w celu dodania makr jest znacznie trudniejsze.
Podobnie jak w przypadku innych systemów blogowych, dodawanie makr wymaga znajomości HTML,
ponieważ makra są wstawiane bezpośrednio do „fragmentów” HTML przechowywanych w Radio.
Korzystanie z istniejących motywów
Wykonaj te czynności, aby zmienić ogólny motyw.

1.Kliknij łącze Tematy na pasku poleceń radia u góry ekranu.
2.Wybierz motyw, którego chcesz użyć, klikając przycisk opcji po jego lewej stronie.
3.Potwierdź, że naprawdę chcesz zastąpić istniejący motyw. Jest to ważne, ponieważ zmiana motywu
eliminuje wszystkie dostosowania do bieżącego motywu. Uważaj, aby nie stracić czegoś ważnego!
Aby zapisać istniejące zmiany motywu, przejdź do każdego szablonu w sekcji Prefs Radia i skopiuj każdy
z szablonów do pliku tekstowego. Po zmianie na nowy motyw możesz wprowadzić zmiany w nowym
motywie.
1.Kliknij Prześlij.
2.Kliknij Strona główna, aby wrócić do strony głównej. Jeśli nowy motyw nie pojawi się, odśwież
przeglądarkę i zostanie wyświetlony.
3.Sprawdź swojego bloga, aby upewnić się, że podoba Ci się wybrany przez Ciebie wygląd. Jeśli Ci się
nie podoba, powtórz ten proces, aby wybrać inny motyw.
Radio zawiera wiele odmian motywu Adult Contemporary oraz kilka egzotycznych motywów, takich
jak Soundwave, Space, Transmitter i Woodlands. Wiele osób udostępniło motywy radiowe do pobrania
i znajdzie je proste wyszukiwanie w Google „Motywy radiowe UserLand”. Na przykład:
http://radio.weblogs.com/0001246/gthemes/.
Dostosowywanie szablonów za pomocą makr
Makra radiowe są zawsze używane między ogranicznikami <% i%>, które informują Radio o zamianie
nazwy makra na działanie po opublikowaniu bloga. Standardowe makra radiowe, te opublikowane i
udokumentowane na stronie internetowej UserLand, wymieniono poniżej. Twoja kopia Radia będzie
automatycznie dodawana do dodatkowych makr podczas aktualizacji Radio.root.
Menu Prefs zawiera listę szablonów: Główny szablon (podstawowa struktura prawie każdej strony na
blogu); Główny szablon (podstawowa struktura Twojej publicznej strony głównej Radio UserLand);
Szablon dnia (widok wpisów jednego dnia); Szablon elementu (format pojedynczego elementu); oraz
szablon witryny internetowej, który stanowi stronę główną podczas tworzenia bloga w radiu. Kliknij
szablon, aby go edytować. Przeprowadź edycję szablonu strony głównej, aby dodać przypomnienie, jak
podpisać czeki. Po wybraniu szablonu do edycji zobaczysz stronę.
Szablon HTML znajduje się w polu tekstowym. Przewiń w dół około połowy, aż znajdziesz makro <%
navigatorLinks%> w HTML w następujący sposób:
<% navigatorLinks%>

<hr size = "1">

</td>
Zmień na:

<% navigatorLinks%>

<hr size = "1">

<br> Nie zapomnij datować swoich czeków <% year%>!

</td>
Kliknij przycisk Prześlij, a Twoja główna zmiana szablonu zostanie zapisana. Na wynikowej stronie
możesz zobaczyć efekt swojej zmianyKiedy Radio konstruuje stronę z szablonu głównego, znajduje
teraz makro <% year%>, które jest zastępowane bieżącym rokiem.
Przydatne makra
Makra do użytku w szablonach strony głównej, strony głównej i witryny internetowej na komputery
stacjonarne obejmują:
<% title%>
Tytuł strony (np. „Historie”).

<% siteName%>
Nazwa Twojego bloga (np. „Casebook Sherlocka Holmesa”).

<% description%>
Opis Twojego bloga (np. „Elementary, Drogi Watsonie”).

<% bodytext%>
Treść strony. Główny szablon służy do generowania każdej strony, którą widzisz z radia, od Utwórz
nowy wpis do Prefs. Zawartość specyficzna dla stron Utwórz nowy wpis i Prefs jest reprezentowana
przez makro <% bodytext%>.

<% year%>
Bieżący rok (np. 2002).

<% autorName%>
Twoje imię (np. „Dr Watson”).

<% authorMailAddress%>

Twój adres e-mail (np. Watson@example.com).

<% navigatorLinks%>
Zawartość pliku #navigatorLinks (patrz rozdział 3).

<% radioBadge%>
Obraz prowadzący do strony głównej Radio UserLand.

<% rssLink%>
Pomarańczowy przycisk XML, który prowadzi do wersji RSS Twojego bloga.

<% now%>
Czas opublikowania strony wykorzystanej do wiadomości o ostatniej aktualizacji (np. 21.05.2002;
10:06:40 P.M.)

Makra do użycia w szablonie Dzień obejmują:

<% archiveLink%>
Obraz prowadzący do strony archiwum dla tego dnia.

<% longDate%>
Długa wersja daty tego dnia (np. „Wtorek, 21 maja 2002 r.”).

<% items%>
Posty na ten dzień.

Makra do użycia w szablonie elementu obejmują:

<% itemText%>
Tekst postu na blogu.

<% itemTitle%>
Tytuł posta na blogu, jeśli jest określony.

<% when%>
Godzina wysłania posta (np. 4:31:19 P.M.).

<% permalink%>
Obraz, który prowadzi do posta na stronie archiwum (domyślnie mały znak #).

<% editButton%>
Przycisk pojawiający się obok postów na blogu w witrynie na komputery stacjonarne.

<%closure%>
Link do załącznika postu - dotyczy tylko elementów, które mają załączniki. Załącznik to binarny
załącznik do elementu RSS, takiego jak plik MP3.

<% itemNum%>
Unikalny identyfikator tego posta na blogu.

<% paddedItemNum%>
Unikalny identyfikator tego posta na blogu, uzupełniony zerami, aby miał długość ośmiu cyfr.

<% source%>
Link do strony, która była źródłem elementu - dotyczy tylko elementów opublikowanych na stronie
Wiadomości.

<% commentLink%>
Link do otwierania wyskakującej strony, na której odwiedzający mogą zamieszczać komentarze na
temat postów na blogu.
Zapisywanie dostosowań
Gdy zmienisz motyw (pamiętaj, że motyw jest zbiorem pojedynczych szablonów), wszelkie zmiany
wprowadzone w istniejących szablonach zostaną utracone. Na przykład jeśli dostosujesz motyw
Woodlands, a następnie zdecydujesz się na eksperyment z motywem Przestrzeń, zmiany w motywie

Woodlands zostaną utracone. Radio ostrzega o tym, ale większość użytkowników jest tak
przyzwyczajona do klikania okien dialogowych z ostrzeżeniami, że bardzo łatwo jest stracić pracę.
Aby zapisać niestandardowy motyw, przejdź do strony Motywy. Łącze w pierwszym akapicie strony
Motywy umożliwia utworzenie własnego motywu. Inni będą mogli pobrać niestandardowy motyw,
jeśli zdecydujesz się go opublikować. Aby udostępnić utworzony motyw, odwiedź stronę Utwórz
motyw, do której można uzyskać dostęp z głównej strony Motywy (kliknij łącze Motywy na pasku
poleceń Radio).
Włączanie komentarzy
UserLand oferuje usługę komentowania dla wszystkich użytkowników Radia, która działa nawet wtedy,
gdy opublikujesz swojego bloga na własnym serwerze internetowym zamiast prowadzić bloga z
UserLand. Komentarze są domyślnie wyłączone. Aby włączyć komentarze, dodaj makro <%
commentLink%> do szablonu pozycji.
1.Kliknij link Prefs na pasku poleceń radia.
2.W grupowaniu blogów kliknij opcję Komentarze.
3.Kliknij pole wyboru komentarze, a następnie kliknij przycisk Prześlij.
4.Teraz musisz zmodyfikować szablon, aby umożliwić dodawanie komentarzy. Kliknij ponownie Prefs,
a następnie Szablony.
5.W obszarze Szablony kliknij szablon elementu.
6.Wklej tekst <% commentLink%> do edycji po <% editButton%>. Spowoduje to umieszczenie linku do
narzędzia komentowania po lewej stronie ekranu pod postem.
7.Kliknij przycisk Prześlij, aby zapisać zmianę.
8.Załaduj ponownie swojego bloga.
Aby wyłączyć komentarze, przejdź do strony Prefs i po prostu usuń makro <% commentLink%>.
Standardowe narzędzie do komentowania radia ma ograniczenia, takie jak stosunkowo niska
wydajność, brak możliwości usuwania komentarzy i brak powiadomień dla autorów komentarzy.
Istnieją inne usługi oferujące kompatybilne z radiem silniki komentowania, takie jak
http://rateyourmusic.com/yaccs/.
Wyświetlanie ostatnich postów
Ludzie, którzy czytają Twój blog, będą się różnić od zwykłych czytelników do okazjonalnych
przeglądarek. Jeśli często blogujesz, może się okazać, że ci okazjonalni czytelnicy są karani
sekwencyjną, od najnowszych do najwcześniejszych, naturą blogów. Aby ułatwić czytelnikom, możesz
dodać makro bloga Ostatnie posty do swojego bloga. Makro Ostatnie posty zawiera listę ostatnio
dodanych postów. Musisz mieć włączone tytuły , aby używać makra Ostatnie posty.
Podobnie jak wiele makr Radio, makro Ostatnie posty (faktycznie nazywane
radio.macros.recentTitledBlogPosts) można wywołać z parametrami. W przypadku tego makra
parametry określają liczbę postów do wyświetlenia, czy obcinać tytuły i tak dalej. Pięć parametrów, z
których wszystkie są opcjonalne, wymieniono wraz z ich wartościami domyślnymi
Parametr : Domyślna wartość : Znaczenie

maxPosts : 25 : Maksymalna liczba postów do wyświetlenia
maxTitleLength : (nieskończony) : Maksymalna długość tytułu (tytuły zostaną obcięte do tej długości)
flIncludeWhen : true : Podaj daty postów oraz ich tytuły
Nazwa kota : „” : Kategoria postów (pusty ciąg oznacza wszystko)
cellSpacing : 0 : Odstępy między komórkami w tabeli
Aby wyświetlić listę najnowszych postów, ale skrócić tytuły o 50 znaków, użyj:
<% radio.macros.recentTitledBlogPosts (maxTitleLength: 50)%>
Aby podnieść liczbę postów do 50:
<% radio.macros.recentTitledBlogPosts (maxPosts: 50)%>
Aby dodać 5 pikseli między każdą linią na listach postów oraz między tytułem a danymi (tj. Ustaw
atrybut spacji komórki tabeli HTML wyświetlającej posty):
<% radio.macros.recentTitledBlogPosts (cellSpacing: 5)%>
Aby nadać 10 postom tytuł o długości 50 znaków, bez dat i 5 pikseli odstępów między komórkami:
<% radio.macros.recentTitledBlogPosts (maxPosts: 50, maxTitleLength: 50,
flIncludeWhen: false, cellSpacing: 5)%>
Aby dodać to makro do szablonu poniżej kalendarza:
1.Zaktualizuj plik Radio.root, jak opisano wcześniej w rozdziale 3.
2.Kliknij link Prefs na pasku poleceń radia.
3.W grupie linków Szablony kliknij szablon strony głównej.
4.Znajdź połączenie z <% drawcalendar ()%>.
5.Dodaj makro Ostatnie posty po wywołaniu DrawCalendar. Dokładne miejsce umieszczenia go w
kodzie HTML zależy od używanego szablonu. Na przykład w szablonie domyślnym kalendarz jest częścią
tabeli z linkami nawigacyjnymi i różnymi ikonami radia i XML. W takim przypadku najlepiej umieścić
listę najnowszych postów poza tą tabelą. W motywie Lasy ikony i łącza znajdują się gdzie indziej, więc
możesz po prostu wywołać makro wywołanie Ostatnie posty natychmiast po wywołaniu kalendarza.
<% radio.macros.recentTitledBlogPosts (maxTitleLength: 50)%>
6.Kliknij przycisk Prześlij, aby zapisać szablon.

Ponownie załaduj stronę główną swojego bloga, a powinieneś zobaczyć listę najnowszych postów.
Jeśli okaże się, że dane wyjściowe makra nie pojawiają się na blogu, prawdopodobnie jedna z dwóch
rzeczy jest nieprawidłowa. Komunikat o błędzie z Radia prawdopodobnie oznacza błąd składniowy sprawdź, czy nie wpisałeś% znaków lub nie wpisałeś makra lub jego argumentów. Jeśli po prostu nie
widzisz zmiany, prawdopodobnie zmieniony post nie został jeszcze przesłany wcześniej - poczekaj kilka
sekund i spróbuj ponownie. Jeśli nadal nie działa, sprawdź łączność sieciową i spójrz na dziennik
zdarzeń w Radio.

Dodatkowe makra
Istnieje wiele różnych makr dla szablonów Radio: niektóre z UserLand, niektóre od indywidualnych
programistów, a niektóre od stron trzecich. Różne typy makr obejmują bardzo popularny GoogleBox,
galerie zdjęć, programy do przesyłania zdjęć i inne.
Tworzenie i pobieranie motywów
Chociaż dodawanie makr do istniejącego szablonu Radio jest względnie łatwe, jeśli nie masz
doświadczenia z HTML, w rzeczywistości utworzenie całego motywu jest dość trudne. ThemeTool,
produkt innej firmy dla Radia, umożliwia tworzenie własnych motywów przy użyciu standardowych
narzędzi programistycznych, takich jak DreamWeaver lub FrontPage.
Zrozumienie działania Radia
Rdzeniem Radio jest bardzo wyrafinowane oprogramowanie - tak wyrafinowane, jak można je dziś
kupić u dowolnego dostawcy, w tym Microsoft, IBM i Sun. Oto niektóre z kluczowych elementów
składających się na Radio:
1.Ogólny system zarządzania treścią
2.Baza danych obiektów
3.Język skryptowy
4.Silnik sieciowy
5.Preprocesor publikowania treści
6.Silnik XML
7.Logiczna, spójna struktura adresów URL
8.Silniki serwera i klienta SOAP i XML-RPC
9.Otwarta architektura
Ogólny system zarządzania treścią
Narzędzie do blogowania Radio naprawdę zaczęło działać jako wcześniejszy produkt firmy UserLand o
nazwie Frontier, potężny system zarządzania treścią (CMS). CMS został zaprojektowany tak, aby
publikowanie w Internecie było łatwiejsze i bardziej wydajne. Na najprostszym poziomie CMS izoluje
zawartość od prezentacji. Umożliwia to zmianę publikowania w Internecie za pomocą kilku kliknięć
myszy, a nie godzin lub dni zmian HTML.
Na przykład CMS pozwala globalnie zmienić wygląd i działanie witryny, po prostu stosując do niej
motyw lub styl. CMS pozwala także globalnie zarządzać i naprawiać uszkodzone linki. Jeśli to brzmi jak
Radio, masz rację - Radio to pełny CMS i ma funkcje zwykle spotykane w większych, bardziej
skomplikowanych, droższych produktach.
Baza danych obiektów
Jednym z problemów związanych z typowymi publikacjami internetowymi jest ogromna liczba
poszczególnych plików. Baza danych obiektów radia, używane przez nią pliki .root, zarządza wszystkimi
plikami zaangażowanymi w blogu. Ponadto, jeśli jesteś programistą, możesz używać bazy danych

obiektów Radia we własnych aplikacjach, w których potrzebujesz przechowywania obiektów o
zmiennej długości.
Język skryptowy
Chociaż nie jest to omówione w tej książce, Radio ma pełny język skryptowy UserTalk, którego można
używać do tworzenia niestandardowych aplikacji. W rzeczywistości większość radia jest napisana w
UserTalk. Oznacza to, że jeśli musisz zmienić sposób działania wbudowanej funkcji Radia, zazwyczaj
możesz to zrobić. Ponadto Radio ma pełne środowisko programistyczne dla UserTalk, w tym debugger
i unikalne środowisko skryptowe oparte na zarysie. Więcej informacji na temat UserTalk można znaleźć
na stronie http://www.fuzzygroup.com/go/?usertalk.
Silnik sieciowy
Radio to zasadniczo aplikacja sieciowa, która zawsze ma kontakt z Internetem. Oznacza to, że Radio
regularnie przesyła treści, pobiera wiadomości, a nawet aktualizuje się o nowe funkcje przez Internet.
Ta funkcjonalność sieci jest również dostępna dla twoich programów, jeśli chcesz rozwijać się w
środowisku UserTalk.
RSS i syndykacja treści
Jak opisano w rozdziale 1, RSS umożliwia zarówno akceptowanie treści, jak i emisję treści (przy
założeniu, że niektórzy użytkownicy subskrybują Twojego bloga). Oznacza to, że treść bloga może być
bardzo szeroko rozpowszechniona bez dodatkowej pracy z Twojej strony. Ponadto Twój blog może
zawierać bogatą treść z wielu źródeł.
Logiczna, spójna, stała struktura adresów URL
Do tego czasu zobaczyłeś przynajmniej niektóre adresy URL Radia, takie jak:
Strona główna
http://radio.weblogs.com/0103807/
Codzienne publikowanie
http://radio.weblogs.com/0103807/2002/05/01.html
Lista wszystkich opowiadań
http://radio.weblogs.com/0103807/stories
Indywidualna historia
http://radio.weblogs.com/0103807/stories/2002/05/06/marketing101ItsAllAboutTrust.html

Radio automatycznie generuje te spójne, stałe adresy URL dla wszystkich wpisów na blogu. To sprawia,
że Twoje posty na blogu są bardzo dostępne dla wyszukiwarek, ponieważ reprezentują one prosty
HTML, a nie skomplikowane adresy URL CGI. Dodatkowe przykłady adresów URL Radia są omówione
w następnej sekcji.
Usługi sieciowe, SOAP i XML-RPC
Usługi sieciowe, SOAP i XML-RPC to trzy z najgorętszych technologii w branży komputerowej. Pełny ich
opis może zawierać strony, a nie tylko akapit. Krótko mówiąc, Radio nie tylko pozwala tworzyć usługi

sieciowe, te usługi sieciowe są w pełni oparte na standardach i obsługują zarówno SOAP, jak i XML-RPC
(w rzeczywistości oprogramowanie UserLand pomogło zdefiniować oba te bardzo ważne standardy).
Otwarta architektura
Oprogramowanie od dostawców różni się stopniem „otwartości”. Jest to nie tylko wsparcie dla
interfejsu API lub standardu, ale także możliwość „wejścia pod maskę” produktu i naprawienia go, jeśli
wystąpi problem. Najbardziej wyrafinowaną cechą Radia jest to, że jego architektura jest zarówno
otwarta, jak i zrozumiała. Czasami może być nieco niespójny, jak wszystkie produkty, ale jest bardzo,
bardzo otwarty. Dla Ciebie, użytkownika, oznacza to, że Radio Cię nie blokuje. Jeśli chcesz dowiedzieć
się, jak coś zrobić, możesz. Jeśli potrzebujesz kontroli nad danymi swojego bloga, są one dostępne.
Upstreaming
Upstreaming to proces, w którym Radio przenosi informacje z komputera lokalnego na serwer, na
którym znajduje się blog. Ogólny proces przesyłania danych jest kontrolowany przez plik XML o nazwie
# upstream.xml przechowywany w folderze www. Ten plik zawiera informacje o konfiguracji
określające, gdzie mają być umieszczone renderowane pliki HTML. Hasła nigdy nie są umieszczane w
tym pliku - są przechowywane w tabeli radio.prefs.passwords w bazie danych obiektów Radia.
Istnieją trzy typy plików # upstream.xml: xmlStorageSystem, FTP i żaden. Plik wyjściowy
xmlStorageSystem przenosi posty na blogu do miejsca docelowego radio.weblogs.com lub na Radio
Community Server. Sterownik FTP wysyłający pliki przesyła pliki przez FTP. Brak typu uniemożliwia w
ogóle przesyłanie informacji z folderu, w którym się znajduje.
Żaden typ nie wydaje się mylący, ale rozważ ten przykład: chcesz mieć katalog / www / images / photos
zawierający wszystkie twoje zdjęcia; ale istnieją dwie wersje zdjęć - wersje o wysokiej rozdzielczości do
publikacji drukowanej i wersja o niskiej rozdzielczości do użytku na ekranie. Jeśli użyjesz strumienia
typu „none”, możesz uniemożliwić dostęp do plików w wysokiej rozdzielczości na swoim blogu.
Oto przykładowy plik nadrzędny dla FTP:
<?xml version="1.0"?>

<upstream type="ftp" version="1.0">

<username>fuzzygroup.com</username>

<passwordName>ftp</passwordName>

<server>ftp.fuzzygroup.com</server>

<path>htdocs/ftpblog/</path>

<url>http://www.fuzzygroup.com/ftpblog/</url>

<mode>passive</mode>

</upstream>
Oto przykładowy plik źródłowy dla xmlStorageSystem:
<upstream type="xmlStorageSystem" version="1.0">

<usernum>1015</usernum>

<name>Dave Winer</name>

<passwordName>default</passwordName>

<server>radio.xmlstoragesystem.com</server>

<port>80</port>

<protocol>xml-rpc</protocol>

<rpcPath>/RPC2</rpcPath>

<soapAction>/xmlStorageSystem</soapAction>

</upstream>
Oto przykładowy plik wyjściowy dla braku:

<upstream type = „none” version = „1.0”>

</upstream>
Prawdziwa moc architektury nadrzędnej staje się oczywista, gdy używasz wielu plików nadrzędnych
jednocześnie. Możesz mieć # pliki upstream.xml w wielu lokalizacjach w folderze www i mieszać trzy
różne wbudowane typy, aby mieć jeden folder upstream z xmlStorageSystem, inny upstream do

serwera FTP, a inny folder z # upstream.xml przy użyciu typ none, więc nie jest upstream. Jest to
potężna funkcja zarządzania treścią w Radio.

Zaawansowany Movable Type
Po opanowaniu zarządzania wpisami, komentarzami i innymi omówionymi wcześniej tematami możesz
przejść do bardziej zaawansowanych opcji dostosowywania Movable Type. Może się okazać, że chcesz
zmienić wygląd swojego bloga; skorzystaj z potężnych funkcji archiwizacji Movable Type; spersonalizuj
swojego bloga, modyfikując jego konfigurację w celu dostosowania do sposobu korzystania z
narzędzia; wyświetlać losowy wpis z bloga gdzieś na stronie; lub jeden z wielu innych zaawansowanych
tematów opisanych tutaj
Zmieniaj wygląd swojego bloga
Movable Type to narzędzie oparte na szablonie. Aby zmienić wygląd bloga, edytujesz szablony. Te
szablony zapewniają pełną kontrolę nad wyglądem i stylem bloga; system nigdy nie wygeneruje danych
wyjściowych, jeśli nie zostało to wyraźnie polecone.
Szablony składają się ze specjalnych znaczników Movable Type osadzonych w standardowych
fragmentach zwykłego tekstu (lub HTML, XML, lub innego języka znaczników, którego chcesz użyć).
Podczas odbudowywania stron aplikacja przetwarza szablony, wypełnia tagi danymi i generuje
statyczne strony na serwerze WWW.
Modyfikowanie domyślnych szablonów
Po zainstalowaniu Movable Type i utworzeniu pierwszego bloga blog zostanie zainicjowany przy użyciu
zestawu domyślnych szablonów. Szablony te są tworzone przy użyciu CSS, ponieważ w CSS zmiana
projektu wszystkich szablonów jest tak prosta, jak edycja jednego arkusza stylów - w przeciwieństwie
do edycji każdego szablonu w systemie. Oczywiście nie musisz używać CSS w szablonach Movable Type.
Typ ruchomy nie nakłada żadnych ograniczeń na rodzaj używanego formatowania.
Jeśli masz dość domyślnych szablonów, możesz wypróbować jeden z innych smaków domyślnego
szablonu
Movable
Type.
Alternatywne
szablony
znajdują
się
na
stronie
http://www.movabletype.org/default-styles.html. Aby wybrać jeden z tych szablonów, skopiuj CSS do
szablonu Indeks o nazwie Stylesheet, a następnie przebuduj. Twoja witryna przyjmie teraz nowy układ.
Lub, jeśli wolisz, nie musisz wcale używać domyślnych szablonów; możesz usunąć wszystkie domyślne
szablony z systemu i zacząć od zera, jeśli chcesz. Jeśli nie masz pewności, które tagi użyć i gdzie, możesz
rozważyć rozpoczęcie od domyślnych szablonów jako podstawy i zmodyfikowanie wszystkich
znaczników wokół tagów typu ruchomego.
Aby edytować szablony blogów, zaloguj się do Movable Type i wybierz swojego bloga. Następnie kliknij
link Szablony w lewym panelu nawigacyjnym, aby wyświetlić listę szablonów na blogu
Istnieją dwa główne typy szablonów typów ruchomych: szablony indeksów i szablony archiwów.
Szablony indeksów są używane w przypadku stron jednorazowych, takich jak główny indeks witryny
lub lista syndykowanych kanałów RSS z ostatnich 15 nagłówków w witrynie. Szablony archiwów opisują
sposób wyświetlania archiwów witryny, w których wpisy są przechowywane po tym, jak przestaną być
wyświetlane w indeksie witryny.
Twoja lista linków
Plik index.html w Twojej witrynie jest generowany z indeksu głównego. Jednym z powodów, dla
których możesz chcieć edytować ten szablon, jest zmiana listy linków we właściwej nawigacji. W tym
celu edytuj szablon indeksu głównego i znajdź ten kod HTML w treści szablonu:

<a href=""> Dodaj swoje linki tutaj </a> <br />
Możesz dodać linki do tej sekcji, edytując HTML szablonu. Najpierw usuń powyższą linię. Następnie, na
przykład, aby dodać link do movabletype.org, możesz dodać ten kod HTML:
<a href="http://www.movabletype.org/"> movabletype.org </a>
Zapisz szablon za pomocą przycisku Zapisz i odbuduj indeksy, aby zaktualizować witrynę publiczną.
Zamiast tekstu Dodaj swoje linki tutaj zobaczysz link do typu ruchomego
Publiczne wyświetlanie kategoryzacji
Jeśli kategoryzujesz swoje wpisy i poinstruowałeś Movable Type, aby budował archiwa kategorii,
możesz chcieć wyświetlić odwiedzającym kategorię, którą przypisałeś do każdej pozycji w indeksie.
Nazwę kategorii można wykorzystać jako link do archiwum kategorii. Działa to również jako nawigacja
„tego, co jest powiązane” dla Twojej witryny, ponieważ gdy odwiedzający czytają wpis, którego
tematem są zainteresowani, mogą kliknąć nazwę kategorii, aby przeczytać więcej wpisów na podobne
tematy.
W domyślnych szablonach kategoria przypisana do wpisu nie jest wyświetlana. Dodamy nazwę
kategorii do wiersza metadanych poniżej treści wpisu, który obecnie zawiera nazwisko autora, znacznik
czasu i (opcjonalnie) link do komentarzy
Z menu głównego Szablony wybierz szablon Indeks główny do edycji, klikając jego nazwę. Następnie
znajdź następujące znaczniki:
<div class = "posted"> Wysłany przez <$ MTEntryAuthor $> na <a href="<$MTEntryLink$>
# <$ MTEntryID pad = "1" $> "> <$ MTEntryDate format ="% I:% M% p "$> </a>
Zmień to na:
<div class = "posted"> Wysłany przez <$ MTEntryAuthor $> na <a href="<$MTEntryLink$>
# <$ MTEntryID pad = "1" $> "> <$ MTEntryDate format ="% I:% M% p "$> </a> w kategorii: <a
href = "<$ MTEntryLink archive_type =" Kategoria "$>"> <$ MTEntryCategory $> </a>
Następnie zapisz szablon i przebuduj indeksy, aby zaktualizować witrynę publiczną.
Wiersz metadanych dla każdego wpisu zawiera teraz nazwę kategorii przypisanej do wpisu, która jest
linkiem do archiwum kategorii dla tej kategorii.
Znaczniki typów ruchomych
Jak wspomniano wcześniej, szablony typu ruchomego składają się ze specjalnych znaczników
osadzonych w standardowym, statycznym znaczniku. Wszystkie nazwy zmiennych typu ruchomego
zaczynają się od MT. Tagi występują w dwóch odmianach: zmienne i kontenerowe.
Zmienne tagi to proste tagi zastępcze. Reprezentują i są symbolami zastępczymi dynamicznych danych.
Na przykład wszędzie tam, gdzie w szablonach pojawia się tag <$ MTEntryTitle $>, jest on zastępowany
tytułem wpisu.
Z drugiej strony znaczniki kontenera reprezentują albo listę, albo warunkową. Zawierają one
podpróbkę, fragment znaczników i znaczniki typu ruchomego między dwoma innymi znacznikami:

początkiem kontenera i końcem kontenera. Znaczniki początkowy i końcowy wyglądają jak
standardowe znaczniki HTML.
Jeśli znacznik kontenera reprezentuje listę, to podtemplate w kontenerze zostanie zastosowany do
pozycji na tej liście. Na przykład, gdy używasz znacznika <MTEntries>, znaczniki między <MTEntries> i
</MTEntries> są stosowane do każdego z listy.
Jeśli znacznik kontenera reprezentuje warunek, znaczniki między znacznikami początkowym i
końcowym będą wyświetlane tylko wtedy, gdy spełniony zostanie określony warunek. Na przykład w
przypadku znacznika <MTEntryIfExtended> znaczniki będą wyświetlane tylko wtedy, gdy pozycja
zawiera rozszerzone dane pozycji.
Podręcznik użytkownika typu ruchomego zawiera dokumentację dotyczącą wszystkich dostępnych
znaczników. Ten podręcznik jest częścią dystrybucji dostarczanej z Movable Type i można do niego
przejść, klikając przycisk Pomoc w górnej nawigacji. Następnie wybierz Tagi szablonu ze spisu treści.
Zaawansowane manipulowanie szablonami
Znaczniki w szablonach typu ruchomego to proste dane przelotowe; w przeciwieństwie do znaczników
typu ruchomego, które reprezentują miejsce do wypełnienia danymi, wszystkie inne znaczniki w
szablonach są przenoszone bez zmian. Oznacza to, że możesz używać dowolnego rodzaju znaczników:
HTML, XML itp. Ponadto możesz używać szablonów do generowania kodu, który będzie przetwarzany
przez inne narzędzie do przetwarzania końcowego, takie jak PHP, dołączenia po stronie serwera lub
Mason .
W rzeczywistości strony RSS tworzone przez Movable Type są dostarczane jako domyślne szablony przy
użyciu standardowych tagów Movable Type. W ich przypadku językiem znaczników otaczającym tagi
jest XML. Treść danych RSS - lista ostatnich 15 pozycji - jest generowana przy użyciu tych tagów:

<MTEntries lastn = "15">

<item>

<title> <$ MTEntryTitle encode_html = "1" $> </title>

<description> <$ MTEntryExcerpt encode_html = "1" $> </description>

<link><$MTEntryLink$> </link>

</item>

</MTEntries>

Atrybuty encode_html kodują dowolne znaki specjalne w danych typu ruchomego na jednostki
odpowiednie do użycia w kanale XML.
Konfiguracja bloga
Movable Type ma wiele opcji konfiguracji, które można ustawić dla każdego bloga, kontrolując
archiwizację, powiadomienia, komentarze i tak dalej. Po utworzeniu nowego bloga Movable Type
wszystkie opcje mają odpowiednie wartości domyślne. Oznacza to, że możesz założyć nowego bloga,
nie martwiąc się o ustawienie opcji konfiguracji, co działa dobrze, jeśli opcje konfiguracji są i tak
wybrane.
Ale jeśli chcesz edytować opcje konfiguracji, zaloguj się, wybierz blog, który chcesz edytować, a
następnie kliknij przycisk Blog Config w lewym panelu nawigacyjnym. Następnie wybierz Preferencje z
nawigacji po prawej stronie.
Poniżej znajdują się opisy niektórych opcji konfiguracji, które mogą Cię zainteresować:
Opis bloga
Opis bloga jest wyświetlany w menu głównym Typ ruchomy, a także w nagłówku domyślnych
szablonów pod nazwą bloga.
Język wyświetlania daty
Jeśli piszesz swojego bloga w języku innym niż angielski, dla zachowania spójności możesz również
chcieć wyświetlać daty w innym języku. System obsługuje obecnie 10 języków dla wyświetlania daty.
Konwertuj podziały wierszy i akapitów
Po włączeniu konwersji podziału wiersza i akapitu wszystkie akapity (bloki tekstu oddzielone dwoma
podziałami linii) są otoczone znacznikami <p> i </p>, a wszystkie podziały pojedynczych wierszy
zostaną zastąpione znacznikami <br>.
Wiadomość powitalna
Gdy autorzy Twojego bloga przeglądają główne menu edycji, domyślnie otrzymują oni komunikat
powitalny i link do instrukcji oraz tekst wprowadzający. Możesz edytować tę wiadomość powitalną,
aby powiedzieć wszystko, co chcesz, w tym notatki dla siebie lub innych autorów, ogłoszenia i tak dalej.
Powiadom weblogs.com o aktualizacjach
weblogs.com to scentralizowana strona prowadzona przez UserLand, która śledzi aktualizacje blogów.
Użytkownicy mogą odwiedzić tę stronę, aby dowiedzieć się, kiedy ich ulubione blogi zostały
zaktualizowane, lub mogą skorzystać ze specjalistycznych narzędzi, które korzystają z kanałów
weblogs.com, aby śledzić podzbiór witryn wymienionych na stronie weblogs.com. Jeśli chcesz, aby
Twój blog był wyświetlany na stronie weblogs.com za każdym razem, gdy dodajesz nowy wpis, włącz
ustawienie Powiadomienia o aktualizacjach Weblogs.com.
Klucz Google API
Movable Type oferuje integrację z interfejsem API Google w celu uwzględnienia wyników zapytań w
Twojej witrynie. Szczególnie interesujące jest to, że Google może wyświetlić listę „powiązanych
witryn”. Możesz użyć tego narzędzia, aby wyświetlić listę witryn powiązanych z Twoją. Aby korzystać z
funkcji Google API, musisz uzyskać klucz Google API i przekazać mu typ ruchomy.

Zezwalaj na anonimowe komentarze
Domyślnie system nie zezwala odwiedzającym Twojej witryny na dodawanie komentarzy, chyba że
podadzą także swoje imię i adres e-mail. Jeśli wolisz, aby użytkownicy pozostawiali komentarze bez
nazwy i adresu e-mail, możesz włączyć ustawienie Zezwalaj na anonimowe komentarze.
Wyślij e-mailem nowe komentarze
Gdy goście zostawiają komentarze na Twojej stronie, przydatne może być powiadomienie e-mailem.
Może to być przydatne, jeśli oczekujesz na stronie „kontrowersyjnych” komentarzy, które musisz
edytować lub usunąć.
Opcje archiwizacji
Jedną z największych zalet Movable Type jest liczba różnych opcji archiwizacji, jakie oferuje. Gdy
publikujesz wpis na swoim blogu, zazwyczaj pojawia się on zarówno na stronie głównej witryny (w
indeksie), jak i na wszystkich wskazanych stronach archiwum. Na przykład jeśli Twoja witryna ma
archiwum wszystkich wpisów według miesiąca, każdy nowy wpis, który publikujesz, jest dodawany do
archiwum na najnowszy miesiąc, automatycznie. System dba o całą pracę związaną z tworzeniem
plików archiwalnych i wypełnianiem ich poprawnymi danymi.
Movable Type pozwala archiwizować wpisy według dnia, tygodnia i / lub miesiąca, według kategorii i
według indywidualnego wpisu. Ta ostatnia opcja oznacza, że każdy opublikowany wpis ma stronę
poświęconą wyświetlaniu tylko tego wpisu w archiwach. Działa to szczególnie dobrze w przypadku
witryn z długimi wpisami lub witryn opartych na artykułach.
Archiwizacja według kategorii
Archiwa kategorii to elastyczny sposób zarządzania archiwami. Ponieważ kategorie mogą
reprezentować dowolną strukturę, którą chcesz narzucić, archiwa kategorii mogą być używane do
emulacji tej struktury na publicznej stronie internetowej. To pozwala Movable Type działać jako coś
więcej niż narzędzie do blogowania; na przykład może służyć do zarządzania:
*Witryna z wiadomościami, w której kategoriami mogą być standardowe sekcje gazet (wiadomości
lokalne, polityka, rozrywka i media)
*Witryna z recenzjami filmów, w której kategoriami mogą być nazwy gatunków (akcja / przygoda,
komedia, dramat)
*Magazyn, w którym kategoriami mogą być nazwy kolumn (Pytania i odpowiedzi, Listy do redakcji,
Sztuka i rozrywka)
*Witryna projektu, w której kategorie mogą być nazwami projektów (Revolt Dress, Merry Wife
Fartuch)
Ponadto Movable Type pozwala przypisać wiele kategorii do jednego wpisu. W przypadku strony z
recenzjami filmów możesz nawet chcieć użyć dwóch różnych rodzajów archiwów kategorii: jeden
sklasyfikowany według gatunku, a drugi sklasyfikowany według pierwszej litery tytułu filmu (A, B, C
itp.). Lub, w przypadku magazynu, jednym zestawem kategorii mogą być nazwy sekcji i inne nazwy
numerów; dzięki czemu można kategoryzować wpisy według nazwy kolumny („Wszystkie artykuły o
sztuce i rozrywce”) lub według nazwy wydania („Wszystkie artykuły z wydania z maja 2002 r.”).

We wszystkich tych przypadkach jedyną pracą, którą musisz zrobić, jest utworzenie kategorii i
przypisanie każdego wpisu do jednej lub więcej kategorii; Movable Type zarządza Twoimi archiwami.
Wiele szablonów archiwów
Szablon archiwum określa układ stron archiwum i „miejsca”, w których zostaną umieszczone
zarchiwizowane wpisy. Dla każdego używanego typu archiwum możesz powiązać jeden lub więcej
szablonów archiwów z tym typem archiwum. Umożliwia to tworzenie wielu widoków tego samego
zestawu zarchiwizowanych wpisów. Na przykład, możesz chcieć dostarczyć standardowy zestaw
archiwów HTML wraz z zestawem archiwów przyjaznych dla drukarki; a może chcesz zaspokoić starsze
czytelnictwo, abyś mógł także dostarczyć archiwa z dużą czcionką.

W każdym razie utworzenie wielu szablonów archiwów to prosta kwestia zdefiniowania nowego
szablonu archiwum i powiązania go z wybranym typem archiwum.
W tym przykładzie utworzymy kanał RSS dla każdej kategorii w systemie typu ruchomego. Jak
omówiono wcześniej, syndykowanie wpisów do kanału RSS umożliwia użytkownikom łatwe określenie,
kiedy dodano nowy wpis. Załóżmy, że twoja strona omawia kilka języków programowania (Perl, Python
i Ruby), a oddani czytelnicy zainteresowani twoimi opowieściami o Perlu mogą nie chcieć czytać twoich
syndykowanych opowieści w Pythonie (w rzeczywistości mogą się denerwować, kiedy nawet
wspominasz o Pythonie). Dlatego chcesz utworzyć osobne kanały RSS dla swoich treści - po jednym
kanale RSS dla Perla, Pythona i Ruby. Zakładając, że podzieliłeś już swoje wpisy na kategorie Perl,
Python i Ruby, jest to łatwe.
1.Zaloguj się do Movable Type i wybierz blog zawierający Twoje wpisy.
2.Kliknij przycisk Szablony, aby zarządzać szablonami.
3.Kliknij link Utwórz nowy szablon archiwum.
4.Ustaw nazwę szablonu archiwum na Archiwa RSS i ustaw treść szablonu na:

<? xml version = "1.0"?>

<! - generator = "Movable Type / <$ MTVersion $>" ->

<wersja rss = "0.91">

<kanał>

<title> <$ MTBlogName encode_html = "1" $>: <$MTArchiveTitle$> </title>

<link><$MTArchiveLink$> </link>

<description> Moje <$ MTArchiveTitle $> Wpisy </description>

<language> en-us </language>

<webMaster> </webMaster>

<lastBuildDate> <MTEntries lastn = "1">

<$ MTEntryDate format = "% Y-% m-% dT% H:% M:% S" $> <$ MTBlogTimezone $>

</MTEntries> </lastBuildDate>

<pubDate> <$ MTDate format = "% Y-% m-% dT% H:% M:% S" $> <$ MTBlogTimezone $>

</pubDate>

<MTEntries lastn = "15">

<item>

<title> <$ MTEntryTitle encode_html = "1" $> </title>

<description> <$ MTEntryExcerpt encode_html = "1" $> </description>

<link><$MTEntryLink$> </link>

</item>

</MTEntries>

</channel>

</rss>
5.Zapisz szablon.
6.Kliknij przycisk Blog Config, aby edytować konfigurację bloga.
7.liknij link Archiwizowanie w prawym górnym obszarze podrzędnym.
8.Kliknij przycisk Dodaj nowy ..., co otworzy wyskakujące okno, w którym możesz dodać nowy szablon
archiwum.
9.W wyskakującym okienku dla Typu archiwum wybierz Kategoria, a dla Szablonu wybierz Archiwa RSS
(szablon utworzony w kroku 4).
10.Kliknij Dodaj.
11.Po zamknięciu wyskakującego okna i odświeżeniu strony zobaczysz, że nowy szablon archiwum
został powiązany z archiwami kategorii. Teraz musimy tylko utworzyć unikalną nazwę strony dla
każdego pliku archiwum, aby odróżnić go od standardowych archiwów kategorii HTML.
12.W kolumnie Szablon pliku archiwum dla szablonu Archiwum RSS wklej:

<$ MTArchiveCategory dirify = "1" $>. Rss
Atrybut dirify oznacza, że etykieta kategorii (na przykład „Perl”) zostanie przekształcona w ciąg
odpowiedni dla katalogu lub nazwy pliku. To nie ma znaczenia, czy twoje kategorie są pojedynczymi
słowami, ale jeśli jedna z twoich kategorii nosiła nazwę „Common Lisp”, nie byłoby miejsca na nazwę
pliku; dlatego zostałby przekształcony w common_lisp, a nazwa pliku archiwum to common_lisp.rss.
13.Kliknij Zapisz.
Otóż to! Za każdym razem, gdy przebudowujesz archiwa kategorii, dodajesz nowy wpis, plik RSS dla
odpowiedniej kategorii zostanie automatycznie odbudowany. Plik RSS nazywa się na podstawie nazwy
kategorii z rozszerzeniem .rss; wygenerowane pliki zostaną umieszczone w lokalnej ścieżce archiwum
(ustawienie z ekranu konfiguracji bloga), a adres URL będzie adresem URL archiwum (także na ekranie
konfiguracji bloga) oraz nazwą pliku. Na przykład, jeśli masz kategorię o nazwie „Perl”, a adres URL
archiwum to http://www.foo.com/archives/, plik RSS zawierający syndykowane historie Perla będzie
dostępny pod adresem http://www.foo. com / archives / perl.rss.
Szablony plików archiwów
Szablony plików archiwów umożliwiają dostosowanie adresów URL używanych do stron archiwów w
witrynie przy użyciu standardowych tagów typu ruchomego. Widzieliśmy szablony plików archiwów
krótko w poprzedniej sekcji, gdy przypisaliśmy nazwę pliku do szablonu archiwum RSS. W takim
przypadku korzystaliśmy z szablonów plików archiwów, aby odróżnić pliki archiwów RSS od
standardowych plików archiwów HTML. Ale szablonów plików archiwów można również użyć do
nałożenia hierarchicznej struktury katalogów na archiwa.

Hierarchia dat
Załóżmy na przykład, że blogujesz codziennie i piszesz bloga od dwóch lat. W ciągu tych dwóch lat
prowadzisz codzienne archiwa swojego bloga, co oznacza, że w katalogu archiwum masz 730 (365 * 2)
dziennych plików archiwalnych. Zaczynasz czuć się przytłoczony dużą liczbą plików w katalogu. Zamiast
przechowywać wszystkie codzienne archiwa w jednym katalogu, szablony plików archiwów
umożliwiają utworzenie hierarchii dla plików archiwów do zapełnienia. Dzięki temu struktura katalogu
jest łatwiejsza w zarządzaniu, a adresy URL archiwów są ładniejsze; zamiast
http://www.foo.com/archives/2002_05_04.html
możesz
mieć
http://www.foo.com/archives/2002/05/04/.
Aby utworzyć tę strukturę za pomocą szablonów pliku archiwum, wykonaj następujące kroki:
1.Zaloguj się do Movable Type i wybierz blog zawierający Twoje wpisy.
2.Kliknij przycisk Blog Config, aby edytować konfigurację bloga.
3.Kliknij link Archiwizowanie w prawym górnym obszarze podrzędnym.
4.W kolumnie Szablon pliku archiwum dla szablonu archiwizacji opartego na dacie do codziennej
archiwizacji wklej:

<$ MTArchiveDate
format = "% Y /% m /% d / index.html" $>
5.Kliknij Zapisz.

Otóż to! Kiedy odbudujesz swoje codzienne archiwa, Movable Type będzie teraz automatycznie
tworzył odpowiednią strukturę katalogów w twoim systemie plików.
Skategoryzowane pojedyncze wpisy
Domyślnie poszczególne nazwy plików archiwów są generowane jako wypełniona postać
numerycznego identyfikatora pozycji (na przykład 000002.html) i są przechowywane bezpośrednio w
katalogu Ścieżka archiwum lokalnego. Możesz jednak chcieć bardziej opisowych nazw plików. Na
przykład, jeśli używasz Movable Type do zasilania witryny z recenzjami muzyki, dobrze by było, gdyby
nazwa pliku odpowiadała nazwie recenzowanego albumu. Byłoby jeszcze lepiej, gdyby plik archiwum
znajdował się w katalogu nazwanym na podstawie gatunku recenzji. Zamiast
http://www.foo.com/archives/000002.html chciałbyś, aby przykładowy adres URL archiwum wyglądał
jak http://www.foo.com/french/comic_strip.html. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
1.Zaloguj się do Movable Type i wybierz blog zawierający Twoje wpisy.
2.liknij przycisk Blog Config, aby edytować konfigurację bloga.
3.Kliknij link Archiwizowanie w prawym górnym obszarze podrzędnym.
4.W kolumnie Szablon pliku archiwum dla szablonu Indywidualne archiwum do indywidualnej
archiwizacji wklej:

<$ MTEntryCategory dirify = "1" $> / <$ MTEntryTitle dirify = "1" $>. Html
5.Kliknij Zapisz.
Po odbudowaniu poszczególnych archiwów nazwy plików dla recenzji będą teraz oparte na kategorii
przypisanej do wpisu (np. „Francuski”) i tytule wpisu (np. „Komiks”).
Oprócz bardziej zapadających w pamięć adresów URL dla archiwów recenzji, dodatkową zaletą
nazewnictwa poszczególnych archiwów przy użyciu tytułu wpisu jest to, że tytuły wpisów nie ulegną
zmianie, chyba że zmienisz je ręcznie. Z drugiej strony identyfikator wpisu może się zmienić, jeśli zajdzie
potrzeba przeniesienia wpisów z jednego bloga do drugiego przy użyciu mechanizmów eksportu i
importu typu Movable Type. Oparcie nazwy pliku na tytule wpisu, a nie identyfikatora, zmniejsza liczbę
linków do Twojej witryny, które ulegną uszkodzeniu, jeśli kiedykolwiek zmienisz identyfikator wpisu.
Wykorzystanie istniejącej składni
Szablony plików archiwów używają znanej już składni do nazywania plików archiwów: używają
znaczników typu ruchomego. Każdy typ archiwum ma zestaw znaczników, które będą działać w
szablonach plików archiwów - zestaw roboczy znaczników zależy od kontekstu archiwum. Na przykład
podczas definiowania szablonu pliku archiwum dla archiwów kategorii należy użyć znacznika <$
MTArchiveCategory $> do reprezentowania nazwy archiwizowanej kategorii. Częstym błędem w tym
scenariuszu jest użycie znacznika <$ MTEntryCategory $>, co spowoduje błąd. <$ MTEntryCategory $>
nie działa, ponieważ zakłada, że określony wpis będzie w kontekście - to znaczy zostanie zastąpiony
kategorią „bieżącego wpisu”. Na stronie archiwum kategorii nie ma „bieżącego wpisu” - jest tylko
zestaw wpisów odpowiadających tej konkretnej kategorii. Dlatego w tym kontekście musisz użyć
znacznika <$ MTArchiveCategory $>.
Archiwizacja według kalendarza
Kalendarz typu ruchomego można całkowicie dostosować; może być używany jako nawigacja po
wpisach z ostatniego miesiąca, tak jak w domyślnych szablonach; może służyć do zasilania kalendarza
wydarzeń; można go wykorzystać do stworzenia całej witryny, tak jak w przypadku A Day Late
(http://www.dollarshort.org/days/, jak pokazano na ryc. 8-6); i może być nawet użyty do emulacji
wyniku programu Unix cal.
Dzień później używa kombinacji Movable Type i PHP do generowania kalendarza codziennych linków.
Każdego dnia może być zero lub więcej linków, a wszystkie linki pojawiają się w kwadracie kalendarza
odpowiadającym temu dniu. To zachowanie różni się od bardziej tradycyjnych kalendarzy
internetowych, w których każdy kwadrat kalendarza prowadzi do listy postów z tego dnia lub
najnowszego postu z tego dnia. W takim przypadku wpisy są wyświetlane bezpośrednio w każdym
kwadracie kalendarza.
W tym przykładzie utworzymy szablon kalendarza wydarzenia podobny stylem do kalendarza z Dnia
później, aby zademonstrować użycie tagów kalendarza typu ruchomego. Jeśli prowadzisz serwis
informacyjny z listą wydarzeń na każdy miesiąc, możesz chcieć wygenerować swoje archiwa w formie
kalendarza, a nie w standardowym formularzu listy wpisów używanym w domyślnych szablonach. Ten
przykład wygeneruje kalendarze wydarzeń dla wszystkich Twoich miesięcznych archiwów.
Zaloguj się do Movable Type i wybierz blog zawierający Twoje wpisy.
1.Kliknij przycisk Szablony, aby zarządzać szablonami.
2.Kliknij link Utwórz nowy szablon archiwum.

3.Ustaw nazwę szablonu archiwum na Kalendarz miesięczny i ustaw treść szablonu na:
<table border="1" cellspacing="1" cellpadding="0">

<tr>

<td colspan="7" align="center"><$MTArchiveDate format="%B %Y"$></td>

</tr>

<tr>

<td align="center">Sunday</td>

<td align="center">Monday</td>

<td align="center">Tuesday</td>

<td align="center">Wednesday</td>

<td align="center">Thursday</td>

<td align="center">Friday</td>

<td align="center">Saturday</td>

</tr>

<MTCalendar month="this"><MTCalendarWeekHeader><tr></MTCalendarWeekHeader>

<td valign="top">

<MTCalendarIfEntries>

<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">

<tr><td><$MTCalendarDay$></td></tr>

<tr><td valign="bottom"><MTEntries><span class="excerpt"><a

href="<$MTEntryLink$>"><$MTEntryTitle$></a></span><br /></MTEntries></td></tr>

</table>

</MTCalendarIfEntries>

<MTCalendarIfNoEntries><$MTCalendarDay$></MTCalendarIfNoEntries>

<MTCalendarIfBlank>&nbsp;</MTCalendarIfBlank>

</td>

<MTCalendarWeekFooter></tr>

</MTCalendarWeekFooter></MTCalendar>

</table>

5. Zapisz szablon.

6.Kliknij przycisk Blog Config, aby edytować konfigurację bloga.

7.Kliknij link Archiwizowanie w prawym górnym obszarze podrzędnym.
8.Kliknij przycisk Dodaj nowy ..., który otwiera okno podręczne, w którym możesz dodać nowy szablon
archiwum.
9.W wyskakującym oknie dla Typ archiwum wybierz Miesięcznie, a dla Szablonu wybierz Kalendarz
miesięczny.
10.Kliknij Dodaj.
11.Po zamknięciu wyskakującego okna i odświeżeniu strony nowy szablon archiwum został powiązany
z twoimi miesięcznymi archiwami. Teraz wystarczy utworzyć unikalną nazwę strony dla każdego pliku
archiwum, aby odróżnić go od standardowych archiwów kategorii HTML.
12.W kolumnie Szablon pliku archiwum dla szablonu Kalendarza miesięcznego wklej następujące
elementy:

<$ MTArchiveDate format = "cal-% m-% Y" $>. Html
13.Kliknij Zapisz.

Otóż to! Za każdym razem, gdy odbudujesz swoje miesięczne archiwa lub dodasz nowy wpis, kalendarz
wydarzeń miesięcznych jest odbudowywany automatycznie. Nazwa pliku kalendarza oparta jest na
miesiącu i roku. Na przykład dla miesiąca maja 2002 nazwa pliku kalendarza to cal-05-2002.html.
Korzystanie z interfejsu API XML-RPC
Movable Type obsługuje interfejs API Blogger XML-RPC, interfejs API metaWeblog XML-RPC i kilka
własnych metod XML-RPC. Z tego powodu możesz używać narzędzi klienckich, takich jak te opisane w
rozdziale 2, aby publikować posty na swoim blogu Movable Type.
Chociaż aplikacja internetowa Movable Type jest bardziej funkcjonalna niż jakikolwiek istniejący klient
pulpitu, istnieją powody, dla których wolisz używać klienta pulpitu do dodawania lub edytowania
wpisów. Po pierwsze, klienci pulpitu mogą zapewnić bogatsze środowisko edycji niż aplikacja
internetowa: środowisko i narzędzia edycyjne WYSIWYG, automatyczne sprawdzanie pisowni, zliczanie
słów oraz zintegrowane wyszukiwanie i zamiana. Oczywiście Movable Type oferuje niektóre z tych
narzędzi (narzędzia do pogrubiania, kursywy i podkreślania tekstu; wyszukiwanie i zastępowanie), ale
jako aplikacja internetowa obsługa tych narzędzi zależy od przeglądarki. Co więcej, szybkość reakcji,
jakiej można oczekiwać od klienta stacjonarnego, jest trudna do zapewnienia w aplikacji internetowej.

Konfiguracja narzędzi różni się nieznacznie w zależności od narzędzia. Jednak we wszystkich
przypadkach potrzebne będą te same trzy informacje: adres URL serwera XML-RPC, nazwa
użytkownika typu ruchomego i hasło typu ruchomego. Twoja nazwa użytkownika i hasło typu
ruchomego to po prostu nazwa użytkownika i hasło, których używasz do logowania się do interfejsu
internetowego. Adres URL serwera XML-RPC (zwany także punktem końcowym XML-RPC) to adres URL
używany do uzyskiwania dostępu do pliku mt.cgi, ale zamiast mt.cgi na końcu jest to plik mt-xmlrpc.cgi.

Na przykład, jeśli zwykle używasz adresu URL http://www.foo.com/cgi-bin/mt/mt.cgi, aby uzyskać
dostęp do mt.cgi, użyłbyś http://www.foo.com/cgi-bin /mt/mt-xmlrpc.cgi jako adres URL serwera
XML-RPC.
Problemy z bezpieczeństwem
Każda aplikacja ma problemy z bezpieczeństwem, o których użytkownik powinien wiedzieć. Ponieważ
Movable Type to aplikacja oparta na serwerze, Ty i Twój dostawca hostingu powinniście zdawać sobie
sprawę z problemów związanych z bezpieczeństwem serwera WWW spowodowanych uruchamianiem
skryptów CGI (nie tylko typu Movable, ale dowolnego skryptu CGI). Ponadto, jako osoba publikująca
dane osobowe czytelne dla całego świata, możesz być zainteresowany bezpieczeństwem blogów lub
możliwością tworzenia prywatnych blogów, które będą czytelne tylko dla Twoich bliskich przyjaciół.

Bezpieczeństwo serwera WWW
Jako aplikacja internetowa Movable Type jest bardziej podatny na problemy bezpieczeństwa niż
aplikacja komputerowa. System to seria skryptów CGI. Gdy serwer WWW wykonuje skrypty CGI, w
większości konfiguracji są one wykonywane w systemie jako użytkownik nieuprzywilejowany. Oznacza
to, że jako użytkownik, który nie ma uprawnień do zapisywania plików w katalogu domowym, w którym
przechowywane są pliki dostępne w Internecie. Ponieważ Movable Type musi zapisywać pliki w twoich
katalogach, aby opublikować bloga, musisz sprawić, by niektóre z twoich plików i katalogów były
dostępne do zapisu na całym świecie. Jest to zagrożenie bezpieczeństwa na wspólnym serwerze.
Użytkownik serwera WWW może teraz zapisywać pliki w twoich katalogach, ale podobnie jak każdy
inny użytkownik w systemie! To prawdziwy problem, ponieważ większość serwerów hostingowych jest
współużytkowana przez wielu użytkowników.
Aby zapobiec tej luce w zabezpieczeniach, wielu dostawców zainstalowało cgiwrap i / lub suexec. Oba
systemy wykorzystują tę samą technikę: zamiast uruchamiać skrypty CGI jako serwer WWW,
uruchamiają skrypty CGI tak jak Ty. Ponieważ skrypty działają tak jak Ty, pliki i katalogi, którymi
zarządzają, nie muszą być dostępne do zapisu na całym świecie - muszą być dostępne do zapisu tylko
przez Ciebie, tak czy inaczej, ponieważ je utworzyłeś. Korzystając z cgiwrap, zwykle musisz wywoływać
skrypty CGI przy użyciu specjalnie sformatowanego adresu URL; Korzystanie z suexec jest ogólnie dla
ciebie przezroczyste. Strony pomocy dostawcy usług hostingowych powinny zawierać więcej informacji
na temat korzystania z jednego z tych narzędzi.
Kiedy po raz pierwszy uruchomisz mt-check.cgi w swoim systemie, powinieneś być w stanie ustalić, czy
na twoim serwerze działa suexec. Po wywołaniu skryptu CGI z przeglądarki dane wyjściowe mogą
zawierać taki wiersz:
(Probably) Running under cgiwrap or suexec
Jeśli wynik zawiera ten wiersz (który będzie pod wierszem rozpoczynającym się „wersją Perla:”),
będziesz wiedział, że twój serwer jest skonfigurowany do używania suexec. W takim przypadku należy
skonfigurować Movable Type, aby tworzone przez niego pliki i katalogi były tworzone z odpowiednimi
uprawnieniami (to znaczy, aby nie można było ich zapisywać w świecie). Aby to zrobić, wykonaj
następujące kroki:
1.Otwórz plik mt.cfg w edytorze tekstu.
2.Dodaj następujące wiersze na końcu pliku:

DBUmask 0022
HTMLUmask 0022
UploadUmask 0022
DirUmask 0022
3.Zapisz plik.
Jeśli Twój dostawca hostingu nie obsługuje uruchamiania skryptów CGI w cgiwrap lub suexec, możesz
wywierać na nich presję. Ostatecznie twój dostawca ma najwięcej do stracenia, jeśli serwer WWW
zostanie zhakowany i pliki zostaną naruszone. W ich najlepszym interesie jest zapobieganie temu przez
zainstalowanie cgiwrap lub suexec.
Prywatne blogi
Zapewniliśmy bezpieczeństwo na poziomie serwera WWW. Ale co z bezpieczeństwem na poziomie
blogu? Jeśli opublikujesz wpis na swoim blogu, który chcesz, aby niektóre osoby czytały, w jaki sposób
możesz kontrolować, kto może uzyskać dostęp do tego wpisu?
Sam Movable Type nie ma funkcji publikowania prywatnych wpisów na blogu i ochrony ich przed
przeglądaniem przez osoby inne niż wybrana grupa osób. Jednak Twój serwer internetowy
prawdopodobnie ma tę funkcję: wszystkie serwery WWW implementują podstawowe
uwierzytelnianie HTTP, które pozwala skonfigurować listę użytkowników, którzy mogą uzyskać dostęp
do określonych sekcji witryny. Gdy odwiedzający Twoją witrynę poprosi o stronę chronioną przez tę
formę uwierzytelnienia, serwer sieciowy najpierw mówi użytkownikowi, aby się uwierzytelnił,
wprowadzając nazwę użytkownika i hasło. Jeśli nazwa użytkownika i hasło są zgodne z nazwą
użytkownika, któremu zezwoliłeś na dostęp do swojego bloga, serwer internetowy wyśle następnie
chroniony plik do przeglądarki, gdzie będzie wyświetlany jak normalna strona.
Metoda konfiguracji tego uwierzytelnienia zależy od serwera WWW. Na przykład z serwerem WWW
Apache używasz plików .htaccess, aby skonfigurować serwer WWW i ustawić ochronę hasłem.
Ponadto dostawca usług hostingowych może mieć panel sterowania online, który umożliwi
skonfigurowanie ochrony hasłem; możesz zapoznać się z instrukcją obsługi swojego dostawcy, aby
uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania katalogu chronionego hasłem.
Aby skonfigurować ochronę hasłem za pomocą plików .htaccess, musisz najpierw utworzyć plik
zawierający listę użytkowników, którzy mogą uzyskać dostęp do Twojego bloga. Robisz to za pomocą
polecenia htpasswd z wiersza poleceń:
% htpasswd -c ~/htpasswd.blog friend
New password: <password>
Re-type new password: <password>
Adding password for user foo
Spowoduje to utworzenie pliku htpasswd.blog w twoim katalogu domowym w celu skonfigurowania
„firend” użytkownika.
Następnym krokiem jest skonfigurowanie pliku .htaccess w prywatnym katalogu, umożliwiając tylko
użytkownikom, którym chcesz zezwolić na czytanie swojego bloga. W katalogu, który chcesz ustawić
jako prywatny, utwórz nowy plik o nazwie .htaccess i wklej do niego następujący tekst:

AuthUserFile <path/to/home/directory/htpasswd.blog
AuthName "My Private Blog"
AuthType Basic
Require user friend
Po zapisaniu tego pliku blog będzie chroniony hasłem. Podczas wizyty na prywatnym blogu
odwiedzający otrzymają standardowe okno dialogowe uwierzytelniania HTTP, w którym będą musieli
wprowadzić jedną z nazw użytkowników dozwolonych w pliku .htaccess.
Porady i wskazówki
Movable Type to skomplikowana aplikacja, ale bardzo potężna aplikacja. Ta sekcja zawiera kilka
wskazówek i wskazówek, które mogą nie być łatwo widoczne w instrukcji Movable Type: jak wyświetlić
losowy wpis z bloga, jak wyświetlić n ostatnich dni z rzędu kolejnych wpisów na blogu i tak dalej.
Wyświetlanie losowego wpisu
Częstym żądaniem ze strony użytkowników jest możliwość wyświetlania losowego wpisu z ich blogów
na jednej ze stron. Może to być przydatne w zwiększaniu ruchu do archiwów witryny. Zapewniając
odwiedzającym zwiastun jednego ze starszych wpisów, możesz zaczepić ich przez wiele godzin, gdy
przeglądają twoje archiwa, szukając podobnych klejnotów.
Ponieważ Movable Type tworzy strony całkowicie statyczne, nie ma wbudowanego zestawu tagów do
wyświetlania losowego wpisu na Twojej stronie publicznej. Dodanie tej funkcji jest jednak dość proste
przy użyciu narzędzia do przetwarzania końcowego, takiego jak PHP lub po stronie serwera. Oto
przykład użycia PHP do dołączenia losowego wpisu:
1.Zaloguj się do Movable Type i wybierz blog zawierający Twoje wpisy.
2.Kliknij przycisk Szablony, aby zarządzać szablonami.
3.Kliknij link Utwórz nowy szablon indeksu.
Ustaw nazwę szablonu na Pula losowych wpisów, ustaw plik wyjściowy na entry-pool.dump i ustaw
treść szablonu na:
<MTEntries lastn = "100">
<$ MTEntryTitle $>
<$ MTEntryLink $>
<$ MTEntryExcerpt $>
-------</MTEntries>
5.Zapisz szablon.

Po utworzeniu szablonu indeksu za każdym razem, gdy publikujesz nowy wpis, plik entry-pool.dump
zostanie odbudowany. Zawsze będzie zawierać ostatnie 100 wpisów, które opublikowałeś na swoim
blogu.
Teraz pozostaje tylko napisać skrypt, który pobierze losowy wpis z puli losowych wpisów (plik entrypool.dump) i wyświetli go. Można to zrobić w PHP, Perlu lub dowolnym innym języku. Oto przykładowe
rozwiązanie PHP, które można wkleić bezpośrednio do szablonu, jeśli już używasz PHP:
<?php
$filename = "entry-pool.dump";
$posts = explode('--------', implode('', file($filename)));
srand((double) microtime( ) * 1000000);
list($num, $it) = each($posts);
$it = trim($it);
while (list($num, $line) = each($posts)) {
$line = trim($line);
if ($line != '')
if (rand(0, $num+1) < 1)
$it = $line;
}
list($title, $url, $excerpt) = explode("\n", $it, 3);
echo "<a href=\"$url\">$title</a> - $excerpt<br />";
?>
Wyświetlanie ostatnich N niesąsiadujących dni wpisów
W konfiguracji bloga możesz ustawić liczbę dni wpisów, które mają się pojawiać w szablonie indeksu.
Można również dostosować wymienione wpisy za pomocą atrybutów dni lub lastn do <MTEntries>. Na
przykład <MTEntries days = 10> wyświetli ostatnie 10 dni wpisów, a <MTEntries lastn = "10"> wyświetli
10 ostatnich wpisów, bez względu na to, kiedy zostały opublikowane.
Załóżmy jednak, że chcesz wyświetlić ostatnie 10 dni, w których faktycznie opublikowałeś wpis na
swoim blogu. Nie obejmuje tego żadna z powyższych opcji, ale jest na to sposób.
1.Włącz codzienną archiwizację, jeśli jeszcze jej nie masz; ta technika wymaga obecnie korzystania z
codziennej archiwizacji jako jednej z metod archiwizacji.
2.W szablonie indeksu zamiast używać
<MTEntries>
...

</MTEntries>
gdzie ... jest całe użycie znaczników między dwoma tagami:
<MTArchiveList archive_type = "Daily" lastn = "10">
<MTEntries>
...
</MTEntries>
</MTArchiveList>
3.Zapisz szablon indeksu i przebuduj.
Działa to, ponieważ <MTArchiveList archive_type = "Daily" lastn = "10"> zawsze wyświetla ostatnie 10
dni w twoich archiwach; a jeśli użyjesz kontenera <MTEntries> w obrębie <MTArchiveList>, zawiera
listę wszystkich wpisów z tej strony archiwum (w tym przypadku wszystkich wpisów opublikowanych
tego dnia).
Bloguj lokalnie, publikuj globalnie
Jeśli masz konto serwera, na którym nie masz możliwości uruchamiania skryptów CGI, nadal możesz
używać Movable Type do publikowania swojego bloga. Zastrzeżenie polega na tym, że użytkownicy nie
będą mogli zostawiać komentarzy w Twojej witrynie, ponieważ funkcja komentarzy wymaga, aby
serwer, na którym hostujesz witrynę, miał dostęp do skryptu CGI.
Aby to zrobić, musisz skonfigurować komputer domowy jako serwer WWW, włączyć obsługę skryptów
CGI i zainstalować aplikację Movable Type we własnym systemie. Instalowanie serwera WWW na
komputerze domowym jest poza zakresem tego samouczka, ale pamiętaj, że dla prawie każdej
platformy, którą możesz uruchomić, serwer WWW Apache jest dostępny do zainstalowania na twoim
komputerze. W rzeczywistości na wielu systemach (OS X i Linux / Unix) może być już zainstalowany.
Jeśli korzystasz z systemu Windows, możesz użyć IIS lub Apache w wersji Windows.
Po zainstalowaniu serwera internetowego zainstaluj Movable Type w zwykły sposób (patrz rozdział 5).
Następnie użyj systemu tak, jak gdyby był zainstalowany na publicznym serwerze internetowym.
Jednak po opublikowaniu bloga konieczne będzie ręczne skopiowanie plików na publiczny serwer
internetowy. Możesz to zrobić za pomocą klienta FTP, aby przesłać pliki. Lub, jeśli masz narzędzie rsync
zainstalowane zarówno na komputerze domowym, jak i na serwerze publicznym, możesz użyć rsync
do skopiowania plików. Na przykład:
rsync -a -v -essh nazwa użytkownika źródłowego @ nazwa hosta: miejsce docelowe
To polecenie wygląda na skomplikowane, ale w rzeczywistości jest dość proste. -a mówi rsync, aby
uruchomił się w trybie „archiwizacji”, co oznacza, że powinien spróbować zachować wszystkie
metadane pliku między źródłem a miejscem docelowym. -v mówi rsync, aby był „gadatliwy” na temat
podejmowanych operacji i przesyłanych plików. źródło, nazwa użytkownika, nazwa hosta i miejsce
docelowe są tym, czego można się spodziewać (źródło i miejsce docelowe to katalogi).
Oto przykładowe wywołanie rsync:
rsync -a -v -essh / Users / foo / Sites / blog / bar @ myhost: public_html / blog

Kopiowanie plików przy użyciu rsync będzie szybsze niż przy użyciu FTP, ponieważ rsync przenosi tylko
te części plików, które uległy zmianie. Zatem użycie rsync oznacza, że mniej danych musi zostać
wysłanych przez sieć.
Dostosowywanie ekranu edycji wpisów
Domyślnie ekran edycji wpisów zawiera wszystkie możliwe pola, które można skojarzyć z wpisem: tytuł,
rozszerzone pole wpisu, fragment i tak dalej. Może to być przesada w przypadku konkretnego
zastosowania typu ruchomego. Na przykład, jeśli używasz tylko tytułu, statusu wpisu i treści wpisu,
możesz chcieć wyświetlać tylko te pola podczas edycji wpisów.
Movable Type pozwala dostosować pola pojawiające się na ekranie edycji wpisów. Gdy znajdziesz się
na tym ekranie, kliknij link Dostosuj wyświetlanie tej strony. Okno dostosowywania (Rysunek 8-7)
udostępnia opcje konfiguracji podstawowej, zaawansowanej lub niestandardowej. W konfiguracji
niestandardowej możesz wybrać dokładne pola, które mają się pojawiać. Spróbuj zmienić konfigurację
na Basic, zaznaczając przycisk obok Basic, a następnie klikając Save. Teraz widzisz znacznie prostszy
nowy ekran wprowadzania
Korzystając z tej samej techniki, możesz włączyć lub wyłączyć wyświetlanie niektórych pól, wybierając
konfigurację niestandardową. Możesz nawet wybrać miejsce wyświetlania paska przycisków za
pomocą przycisków Usuń, Podgląd i Zapisz.
Wiele blogów, instalacja jednego typu ruchomego
Jak wspomniano wcześniej , Movable Type z łatwością obsługuje uruchamianie wielu blogów w ramach
jednej instalacji systemu. Prowadzenie wielu blogów to dobry sposób na stworzenie skomplikowanej
strony zawierającej różne źródła treści. Na przykład witryna Sew Wrong (http://www.sewwrong.com)
używa jednego bloga do zarządzania sekcją aktualności na stronie głównej oraz innego bloga do
zarządzania projektami (same projekty są sortowane według kategorii).
Aby utworzyć nowego bloga, zaloguj się do Movable Type, a następnie wybierz link Utwórz nowy blog.
Musisz nazwać swojego bloga i wypełnić ścieżki i adresy URL nowego bloga. Wartości te można określić
w taki sam sposób, jak podczas konfigurowania pierwszego bloga typu Movable Type.
Na przykład, jeśli masz blog, którego lokalna ścieżka do strony to obecnie / home / foo / public_html /
news /, lokalna ścieżka do strony dla nowego bloga, który tworzysz, może być / home / foo /
public_html / projects /. Może to odpowiadać adresowi URL http://www.foo.com/projects/ adresu
URL witryny.
Po utworzeniu nowego bloga Ty, jako autor, który utworzył blog, otrzymuje pełne uprawnienia do
bloga. Oznacza to, że możesz publikować szablony, zarządzać nimi, odbudowywać, edytować autorów
i tak dalej. Inni autorzy obecni w systemie domyślnie nie będą mieli dostępu do utworzonego nowego
bloga. Możesz przyznać uprawnienia istniejącym autorom, edytując ich uprawnienia i kojarząc je z
nowym blogiem.
Ponieważ możesz nie chcieć przyznać wszystkim autorom możliwości tworzenia nowych blogów w
systemie, dla autora możesz wyłączyć uprawnienia do „tworzenia nowego blogu”.
Wyświetlanie wpisów na innych stronach
Typowy scenariusz to taki, w którym masz osobistą witrynę http://www.foo.com i blog
http://www.foo.com/blog/. Innymi słowy, jest to scenariusz, w którym strona główna nie zawiera
wpisów na blogu; zamiast tego masz osobny indeks tych wpisów. Jednak chcesz wyświetlić najnowszy

wpis ze swojego bloga w swojej głównej witrynie, aby przyciągnąć odwiedzających do swojego bloga i
zachować terminowość witryny.
Możesz użyć szablonów indeksów Movable Type, aby w łatwy sposób dystrybuować zawartość bloga
na różne strony witryny, nawet jeśli strony te nie są w inny sposób połączone z systemem Movable
Type. Szablony indeksów są zasadniczo wyjściowymi kanałami dla twoich treści. Można ich użyć do
wypchnięcia treści blogu do formatu syndykowanego (szablony RSS), do puli wpisów do losowego
wyboru do standardowego indeksu witryny (szablon głównego indeksu) i tak dalej.
Aby dołączyć najnowszy wpis na blogu do strony niepowiązanej z Movable Type, musisz najpierw
skonfigurować szablon indeksu zawierający tylko najnowszy wpis. (Pamiętaj, że ta technika nadal
obowiązuje, jeśli wolisz wyświetlać 2, 3 lub jak najwięcej najnowszych wpisów. Wszystko, co należy
zmienić, to liczba poniżej w atrybucie lastn).
1.Zaloguj się do Movable Type i wybierz blog zawierający twoje wpisy.
2.Kliknij przycisk Szablony, aby zarządzać szablonami.
3.Kliknij link Utwórz nowy szablon indeksu.
4.Ustaw nazwę szablonu na Najnowszy wpis, ustaw Plik wyjściowy na najnowszy.html i ustaw treść
szablonu na:
<MTEntries lastn = "1">
<a href="<$MTEntryLink$> "> <$ MTEntryTitle $> </a>
<$ MTEntryExcerpt $>
</MTEntries>
5.Zapisz szablon.
Ten szablon wygeneruje niewielki fragment HTML z najnowszym wpisem, który można następnie
wstawić na inną stronę w witrynie przy użyciu funkcji SSI, PHP lub innej technologii przetwarzania
końcowego.
Na przykład, aby dołączyć ten plik do strony za pomocą PHP, użyłbyś tego kodu:
<? php include ('recent.html')?>
Aby dołączyć plik na stronie za pomocą SSI, użyj tego kodu:
<! - # include virtual = "recent.html" ->
Za każdym razem, gdy publikujesz nowy wpis w swojej witrynie, szablony indeksów zostaną
odbudowane, w tym szablon Najnowsze wpisy. Fragment HTML zostanie następnie dynamicznie
wstawiony do strony głównej Twojej osobistej witryny, dzięki czemu zawsze będzie odzwierciedlał
najnowszy wpis na Twoim blogu, bez konieczności ręcznej pracy z Twojej strony.

Minimalistyczne blogowanie z Blosxom
Blosxom (wyraźny Blossom) to lekka, ale pełna funkcji aplikacja do blogów, zaprojektowana od
podstaw z myślą o prostocie, użyteczności i interoperacyjności.

Fundamentalne jest poleganie na systemie plików - folderach i plikach - jako bazie danych zawartości.
Wpisy bloga Blosxom są zwykłymi plikami tekstowymi. Pisz w swoim ulubionym edytorze tekstów i
naciśnij przycisk Zapisz. Twórz, edytuj, zmieniaj nazwy i usuwaj wpisy w wierszu poleceń, przez FTP,
WebDAV lub cokolwiek innego, czego możesz użyć do manipulowania plikami. Nie ma importu ani
eksportu; wpisy nie są niczym bardziej złożonym niż tytuł w pierwszym wierszu, a treść jest wszystkim
później.

Pomimo niewielkiej powierzchni - w chwili pisania tego tekstu, zaledwie 61 linii kodu Perla - Blosxom
posiada większość funkcji, które można znaleźć w każdej innej aplikacji do blogów: wiele blogów w
ramach jednej instalacji; wielu autorów - każdy, kto ma dostęp do systemu plików, może być
pełnoprawnym blogerem; dzienne, miesięczne i indywidualne archiwa wejścia („bezpośrednie
połączenie”); i syndykowanie treści RSS, żeby wymienić tylko kilka.

Prostota Blosxom zapewnia dużą elastyczność. Dostosuj wygląd swojego bloga za pomocą dowolnego
kodu HTML, arkuszy stylów i tym podobnych, do których jesteś przyzwyczajony. Włącz dane wyjściowe
Blosxom do istniejącego szablonu lub środowiska programowania. Blosxom jest prostym,
bezpośrednim, minimalistycznym Perlem, który daje nawet dabblerowi możliwość
eksperymentowania i dostosowywania. I wreszcie, Blosxom jest open source i jest darmowy do
pobierania i modyfikowania.
Wymagania
Zaprojektowany do użytku na wszystkich systemach operacyjnych i serwerach WWW, Blosxom ma
niewiele wymagań. Potrzebujesz:
* Serwer WWW działający na lokalnym komputerze lub na koncie lokalnego usługodawcy
* Możliwość uruchamiania skryptów CGI
* Perl
* Dostęp z poziomu wiersza poleceń lub FTP do serwera
* Do agregowania kanałów RSS za pomocą Blagg potrzebna jest również aplikacja wiersza polecenia,
która może pobierać zdalne zasoby przez Internet; zazwyczaj dostępne są Curl, Lynx lub Wget
Każda usługa internetowa lub dostawca usług hostingowych warty swojej ceny udostępnia
użytkownikom ten podstawowy poziom funkcjonalności.
Ściąganie
Pobierz Blosxom, odwiedzając stronę główną Blosxom, klikając prawym przyciskiem myszy (to
kliknięcie z wciśniętym klawiszem Ctrl, jeśli używasz komputera Macintosh) link do pobierania i
zapisując plik na dysku twardym. Alternatywnie z wiersza poleceń OS X lub Unix możesz użyć cURL lub
podobnego i po prostu powiedzieć:

% curl -O http://www.raelity.org/lang/perl/blosxom/downloads/blosxom
Dzięki wszechobecnemu wgetowi:
% wget http://www.raelity.org/lang/perl/blosxom/downloads/blosxom
Lub za pomocą przeglądarki tekstowej Lynx:
% lynx -source http://www.raelity.org/lang/perl/blosxom/downloads/blosxom> blosxom
Instalowanie Blosxom
Teraz, gdy masz Blosxom, dzieli Cię tylko kilka kroków od pierwszego wpisu na blogu. Dostosowanie
Blosxom do konkretnego środowiska wymaga tylko kilku prostych zmian konfiguracji. Otwórz skrypt
blosxom w swoim ulubionym edytorze tekstu.
Najpierw upewnij się, że pierwszy wiersz skryptu (#! / Usr / bin / perl -w) poprawnie identyfikuje
lokalizację twojego interpretera Perla. Jeśli nie masz pewności i masz dostęp do wiersza poleceń, wpisz:
% which perl
/usr/local/bin/perl
Skopiuj i wklej wynikowy wynik po #! w skrypcie blosxom (np. #! / usr / local / bin / perl -w). Jeśli nie
masz dostępu do wiersza poleceń, poproś o pomoc usługodawcę lub administratora systemu. Upewnij
się, że nie ma spacji między #! i ścieżka do Perla.
Jedyną rzeczą, którą Blosxom naprawdę musi wiedzieć, jest to, gdzie przechowujesz wpisy na blogu.
Zmień wiersz $ datadir z:
my $ datadir = '/ Library / WebServer / Documents / blosxom';
do odpowiedniej ścieżki katalogu. Użytkownikom Mac OS X i Unix zalecamy coś oprócz katalogu
dokumentów twojego serwera:
my $ datadir = '/ Library / WebServer / Data / blosxom';
lub:
my $ datadir = '/ usr / local / apache / data / blosxom';
Pod Windows, gdzieś jak:
my $ datadir = 'c: \ Inetpub \ wwwdata \ blosxom';
Jeśli będziesz uruchamiać Blosxom na serwerze internetowym swojego usługodawcy, gdzieś w twoim
katalogu domowym zrobisz dobrze:
my $ datadir = '/ home / sam / blosxom';
Gdziekolwiek wybierzesz, upewnij się, że katalog jest czytelny dla serwera WWW.
To powiedziawszy, prawdopodobnie nie chcesz umieszczać danych Blosxom w dowolnym miejscu
dostępnym w sieci (katalog główny serwera lub katalog public_html). Chociaż oczywiście Twoje wpisy
i tak będą publicznie widoczne, możesz chcieć zachować wersje robocze lub inne pliki, które mogą
znaleźć się w twoim katalogu Blosxom jako prywatne.

Zapisz skrypt blosxom, a następnie przenieś go do swojego cgi-bin lub innego katalogu, z którego
możesz uruchamiać skrypty CGI.
Mac OS X
/ Library / WebServer / CGI-Executables
Uniks z typową instalacją Apache
/ usr / local / apache / cgi-bin
Windows
c: \ Inetpub \ wwwroot \ Cgi-bin
Dość typowy serwer internetowy usługodawcy
/ home / sam / public_html / cgi-bin
Możesz to zrobić albo za pomocą graficznego menedżera plików systemu operacyjnego, albo z wiersza
poleceń; jeśli katalog CGI to / home / sam / public_html / cgi-bin /, powiedziałbyś:
% mv blosxom / home / sam / public_html / cgi-bin
Konieczna może być zmiana nazwy skryptu blosxom na blosxom.cgi, aby serwer rozpoznał go jako
skrypt CGI. Ponownie możesz to zrobić za pomocą graficznego menedżera plików lub wiersza poleceń:
% cd / home / sam / public_html / cgi-bin
% mv blosxom blosxom.cgi
Upewnij się, że twój serwer ma uprawnienia do uruchamiania skryptu blosxom.cgi, mówiąc:
% chmod 755 blosxom.cgi
Uwaga: uprawnienia różnią się w zależności od sytuacji; jeśli nie masz pewności, zapytaj lokalnego
administratora lub usługodawcę. To powiedziawszy, 755 jest dość bezpiecznym zakładem.
Następnie utwórz katalog określony jako $ datadir do przechowywania wpisów na blogu. Ten katalog
i jego zawartość muszą być czytelne (zapisywanie nie jest konieczne) przez serwer WWW. Jeśli na
przykład wybierzesz / home / sam / blosxom, powiesz:
% mkdir / home / sam / blosxom
% chmod 755 / home / sam / blosxom
Twój blog Blosxom jest gotowy do pracy.
Opcjonalne dyrektywy konfiguracyjne
Blosxom ma kilka opcjonalnych dyrektyw konfiguracyjnych, które warto poświęcić na ustawienie.
Znajdują się one w tej samej sekcji Konfiguracja skryptu CGI Blosxom, co dyrektywa $ datadir, którą
ustawiłeś przed chwilą.
Tytuł i opis blogu są używane w wychodzących kanałach RSS do syndykacji. Ustaw je, zmieniając
zmienne $ blog_title i $ blog_description w następujący sposób:

# Jaki jest tytuł tego bloga?
my $ blog_title = 'My Blosxoms';
# Jaki jest opis tego bloga?
my $ blog_description = 'Nie blogowa odmiana Blosxom w ogrodzie.';
# Jaki jest podstawowy język tego bloga (dla wychodzącego kanału RSS)?
my $ blog_language = 'en';
Wpisy są prezentowane na stronie głównej Twojego bloga w odwrotnej kolejności chronologicznej, z
najnowszymi wpisami do góry, a starsze wpisy z dołu. Kontroluj liczbę wyświetlanych plików,
ustawiając dyrektywę $ num_entries:
# Ile wpisów powinienem wyświetlić na stronie głównej?
my $ num_entries = 40;
Blogowanie
Blogowanie z Blosxom nie jest bardziej skomplikowane niż edytowanie pliku tekstowego w zaciszu
ulubionego edytora tekstu - czy to BBEdit, Notatnika, Emacsa czy Worda. Nie ma tu ciasnych,
pozbawionych funkcji pól wyboru opartych na przeglądarce!
Same wpisy do blogów są raczej wolną formą. Jedyną regułą jest to, że pierwszy wiersz staje się tytułem
wpisu, więc bądź krótki i słodki. Sformatuj resztę wpisu w treści swojego serca, używając tekstu i HTMLa odmiany ogrodowej.
Kiedy będziesz gotowy opublikować nowy wpis na blogu, po prostu zapisz go w katalogu danych
Blosxom, miejscu określonym w dyrektywie konfiguracyjnej $ datadir podczas instalacji. Nazwij go, jak
chcesz, o ile kończy się na .txt, wskazówkę dla Blosxom, że należy go odebrać i umieścić na swoim
blogu.
Zróbmy wir, prawda? Odpal swój ulubiony edytor tekstu i wpisz coś inspirowanego:

Pierwszy post
Cześć, witam na moim blogu Blosxom.

Zapisz plik jako first.txt w katalogu danych Blosxom.
Aby uzyskać pełny efekt, utwórz kolejny wpis i zapisz go jako second.txt.

Drugi post
Działał dwa razy z rzędu; na pewno mamy dobry początek :)
To wszystko.

Oto przydatna wskazówka: zapisz częściowo ukończone wersje robocze z rozszerzeniem .txt,
upewniając się, że Blosxom ich nie odbierze, dopóki nie będziesz gotowy. Kiedy będziesz gotowy do
opublikowania, zmień nazwę wpisów za pomocą .txt
Przeglądanie Twojego bloga
Skieruj swoją przeglądarkę internetową na skrypt COSI Blosxom. Jeśli używasz Blosxom na swoim
komputerze lokalnym, adres URL prawdopodobnie będzie taki jak: http: //localhost/cgibin/blosxom.cgi/. Na serwerze internetowym usługodawcy najprawdopodobniej znajdziesz Blosxom
pod adresem http://www.myprovider.com/~sam/cgi-bin/blosxom.cgi/, gdzie myprovider.com to
domena twojego dostawcy, a sam to Twoja nazwa użytkownika .
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, powinieneś zobaczyć pierwsze dwa wpisy na blogu w
domyślnym wyglądzie i stylu Blosxom - takie jakie są.
Każdy dzień zaczyna się od daty, po której następują wpisy na blogu dla tego dnia w odwrotnej
kolejności chronologicznej - najnowsze wpisy znajdują się na szczycie. Każdy wpis składa się z tytułu,
treści, godziny wysłania i bezpośredniego linku (bit #) do samego wpisu w celu łatwego odniesienia.
Wygląd i działanie można całkowicie dostosować
Archiwa
Oczywiście wskazanie adresu URL bloga zapewnia tylko najnowszy widok z kilkoma ostatnimi postami.
Blosxom zapewnia również automatyczne wirtualne archiwa dla twoich postów.
Dodanie ukośnika, czterocyfrowego roku, kolejnego ukośnika oraz trzyliterowego skrótu miesiąca lub
dwucyfrowej liczby miesięcy przenosi Cię z powrotem do określonego miesiąca. Na przykład,
dołączenie / 2002 / May wyświetla tylko wpisy dla maja 2002, / 1999/01 dla stycznia 1999.
Dołączenie do widoku miesiąca kolejnego ukośnika, a następnie dwucyfrowego dnia (wypełnienie od
1 do 9 za pomocą 0), wyświetla wpisy dla określonego dnia. Na przykład, / 2002 / May / 22 pokazuje
wpisy z 22 maja 2002 r., / 1999 / Jan / 01 te z Nowego Roku 1999.
Aby powiększyć pojedynczy wpis, dodaj ukośnik, funt (#) i nazwę pliku wpisu bez rozszerzenia .txt. Tak
więc, / 2002/05/22 #second / / 2002 / May / 22 #second wyświetla wpisy dla 22 maja i przewija w dół
do „drugiego” wpisu blogowego - zawartości pliku, second.txt (patrz Rysunek 9-2 ). Adres URL
konkretnego wpisu jest znany jako bezpośredni link do wpisu i jest preferowaną formą odwoływania
się do wpisu, a nie do całego dnia lub strony głównej bloga.
Edycja i usuwanie wpisów
Ponieważ wpis blogu jest niczym więcej niż plikiem tekstowym, edycja polega jedynie na otwarciu go
ponownie w edytorze tekstu, wprowadzeniu niezbędnych zmian i zapisaniu. Usuwanie jest równie
proste; usuń plik tekstowy wpisu i zniknie.
Jedna uwaga: edycja wpisu zmienia datę modyfikacji pliku, używaną przez Blosxom do ustalenia, pod
którą datą go wyświetlić. Tak więc edytowanie wczorajszego wpisu oznacza, że teraz pojawia się on w
blogu pod dzisiejszą datą.
Tworzenie kolejnego bloga
Blosxom obsługuje dowolną liczbę blogów z jednej instalacji Blosxom. Do tej pory edytowałeś
domyślny blog, umieszczając wpisy w głównym katalogu danych. Dodatkowe blogi to tylko podkatalogi,
całkowicie niezależne od bloga domyślnego i bloga rodzeństwa.

Stwórzmy nowy blog na temat ogrodnictwa. Utwórz nowy katalog o nazwie ogrodnictwo w określonym
katalogu danych $, za pomocą graficznego menedżera plików, FTP lub wiersza poleceń. Na przykład,
jeśli twój $ datadir to / home / sam / blosxom, w wierszu poleceń wpisz:

% cd / home / sam / blosxom
% mkdir ogrodnictwo

Możesz nazwać bloga dowolną nazwą. Jedynymi ograniczeniami jest to, że blogi muszą zaczynać się od
litery i zawierać tylko litery i cyfry (np. Yetanotherblog, blog2, SamIAm, ogrodnictwo).
Bloguj jak zwykle, zapisując wszystkie wpisy dotyczące nowego bloga ogrodniczego w podkatalogu
ogrodnictwo. Aby wyświetlić swój blog dotyczący ogrodnictwa, skieruj przeglądarkę na ten sam adres
URL co poprzednio i dołącz / ogrodnictwo
Powtórz te kroki dla dowolnej liczby blogów, zapisując wpisy w odpowiednim katalogu i dołączając
nazwę bloga do nazwy skryptu Blosxom.
Syndykowanie za pomocą RSS
Blosxom sprawia, że tworzenie kanału RSS jest bardzo proste. Blosxom utrzymuje reprezentację RSS
pod adresem URL twojego bloga z rozszerzeniem? Flav = rss. Możesz na to skierować swoją
przeglądarkę , ale jest to najbardziej przydatne jako karma dla agregatorów lub usług syndykacyjnych.
Dołączenie ?flav = rss do dowolnego adresu URL Blosxom - domyślnego bloga, konkretnego bloga, a
nawet widoku archiwum miesiąca lub dnia - daje reprezentację RSS tego bloga.
Dostosowywanie i stylizacja
Domyślny styl Blosxom jest więcej niż trochę ponury i celowo, więc w nadziei, że wpłynie to na Twój
własny wygląd. W tej sekcji pokazano, jak to zrobić.
Po pierwsze, pozbądźmy się tego raczej płaskiego nagłówka i głupiej stopki. W swoim edytorze
tekstowym lub HTML utwórz nowy plik zawierający dowolny kod HTML, który chcesz dodać na górze
dokumentu, przed samymi wpisami w blogu. Może to być masthead, standardowy pasek narzędzi
witryny lub po prostu ładniejszy tytuł. Zapisz plik w katalogu $ datadir jako head.html. Przykład 9-1
pokazuje przykładowy niestandardowy nagłówek.
Przykład 1. Niestandardowy nagłówek
<html>

<head>

<title>My First Blosxom</title>

<link rel=stylesheet type="text/css" href="/blogbook.css">

</head>

<body bgcolor="#ffffff" text="#333333" link="#000000"

alink="#000000" vlink="#000000">

<table border="0" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr>

<td colspan="3">

<span class="title">My First Blosxom</span>

</td>

</tr>

<tr>

<td colspan="9" bgcolor="#000000" height="1" ></td>

</tr>

<tr valign="top">

<td bgcolor="#dddddd" width="15"></td>

<td bgcolor="#dddddd" width="100%">

<br />
Zrób to samo, aby HTML wyświetlał się po wpisach w blogu. Zapisz plik jako foot.html. Przykład 2
pokazuje HTML niestandardowej stopki.
<br />

</td>

<td bgcolor="#dddddd" width="15"></td>

</tr>

<tr>

<td colspan="9" bgcolor="#000000" height="1"></td>

</tr>

<tr>

<td colspan="3" align="right">

Powered by

<a href="http://www.raelity.org/lang/perl/blosxom/">Blosxom</a>

</td>

</tr>

</table>

</body>

</html>
Powyższa para head.html i foot.html ładnie ładnie prezentuje domyślny blog
Teraz zmieńmy domyślną czcionkę. Możesz zastosować magię arkuszy stylów HTML i CSS, nie tylko do
nagłówka i stopki bloga, ale także do poszczególnych wpisów i codziennych znaczników daty. Kod HTML
wpisu Blosxom domyślnie wygląda jak Przykład 3.
Przykład 3. Domyślny format wpisów w blogu Blosxom
...

<SPAN CLASS="blosxomDate">Wed, 22 May 2002</SPAN>

<p class="blosxomEntry">

<a name="second"><span class="blosxomTitle"><b>Second Post</b></span></a>

<br />

<span class="blosxomBody">It worked twice in a row; we certainly are off to a good start :

)</span>

<br />

<span class="blosxomTime">Posted at 12:07</span>

<a href="http://127.0.0.1/cgi-bin/blosxom.cgi/2002/May/22#second">#</a>

</p>

...
Zauważysz standardową klasę CSS wzywającą: blosxomEntry, blosxomTitle, blosxomBody i
blosxomTime. Wciągając arkusz stylów CSS zawierający definicje stylów dla tych klas, możesz
kontrolować wygląd wpisów w blogu. Przykład 4 to niestandardowy nagłówek z Przykładu 1 z
wbudowanym arkuszem stylów służącym do zmiany czcionki wprowadzania.
Przykład 4. Niestandardowy nagłówek ze stylem
<html>

<head>

<title>My First Blosxom</title>

<!--<link rel=stylesheet type="text/css" href="/blogbook.css">-->

<style>

body,td { font-family: Verdana,Geneva,Arial,Sans-serif;

font-size: 11px; color: #666666; }

a { text-decoration: none; }

.title { font-size: 12pt; font-weight: bold; color: #336699; }

.blosxomDate {font-weight: bold; color: #336699; }

.blosxomTitle { font-weight: bold; color: #000000; }

.blosxomTime { text-decoration: italicize; color: #336699; }

</style>

</head>

...
Jeśli chcesz wyjść poza CSS w zakresie zmiany wyglądu wpisów w blogu, możesz zastąpić domyślny
szablon (patrz Przykład 3) i zdefiniować własny za pomocą HTML i CSS, ponownie w postaci pliku
tekstowego, story.html, zapisany w katalogu $ datadir. Przykład 5 subtelnie poprawia wartość
domyślną, pogrubiając i podkreślając tytuł, usuwając bit „Wysłano o” i zastępuje „#” „permalink”.
Przykład 5. Niestandardowy format wprowadzania
<p class="blosxomEntry">

<a name="$fn">

<span class="blosxomTitle"><b><u>$title</u></b></span>

</a>

&nbsp;

<span class="blosxomBody">$body</span>

<br />

<span class="blosxomTime">

$ti | <a href="$url/$yr/$mo/$da/$fn">permalink</a>

</span>

</p>
Wszystkie komponenty z $- są zmiennymi dostarczonymi przez Blosxom do wykorzystania w szablonie
story.html. Są to :

$fn
Nazwa pliku wpisu

$title
Tytuł wpisu

$body
Ciało wpisu

$ti
Czas wysłania

$url
Podstawowy adres URL bloga

$yr/$mo/$da
Rok, miesiąc i dzień nadania

Oprócz obsługi nagłówka, stopki, CSS i szablonów wpisów Blosxom zapewnia natywnie, zawsze
dostępne są standardowe dodatkowe opcje. Możesz przeciągnąć zawartość bloga na stronę
analizowaną przez serwer (.shtml) za pomocą SSI, system zarządzania treścią powinien pobrać dane
wyjściowe Blosxom i tak dalej.
Agregowanie RSS za pomocą Blagg
Blagg (skrót od Blossom Aggregator) daje Blosxom możliwość agregowania (tj. Czytania i blogowania)
syndykowanych kanałów RSS wielu smaków (0.9, 0.91, 0.92, 1.0) za pomocą prostego interfejsu
wiersza poleceń. Blagg opiera się na prostym, lekkim frameworku Blosxom, przeplatając zagregowane
historie wśród oryginalnych wpisów.
Blagg jest utrzymywany jako odrębny projekt od Blosxom, ponieważ chociaż został zaprojektowany z
myślą o Blosxom i jest rzeczywiście w pełni zintegrowany, ma swoje własne miejsce jako podstawa dla
wszystkiego, co wymaga prostego, lekkiego czytnika / agregatora RSS. W rzeczywistości już tak jest: za
pomocą wtyczek (Blaggplugs) Blagg jest w stanie przesyłać zagregowane dane RSS do odbiorców
wiadomości e-mail, znajomych z komunikatorów internetowych oraz oprogramowania do blogów,
takich jak MovableType i Blogger.
Blagg ma dwa tryby: interaktywny i automatyczny. Tryb interaktywny występuje, gdy Blagg jest
uruchamiany z wiersza poleceń. Odbiera, wyświetla i monituje o włączenie poszczególnych artykułów
z innego miejsca do bloga.

Tryb automatyczny jest przeznaczony do regularnego uruchamiania bez nadzoru z usługi takiej jak
cron. Agregator po prostu upuszcza nowe historie z ulubionych kanałów do twojego bloga. Jednym z
zastosowań automatycznej agregacji jest stworzenie „dziennej dawki” ulubionych pasz w jednym
miejscu do odczytania w czasie wolnym. Grupa podobnie myślących osób mogłaby stworzyć blog
składający się z wpisów z poszczególnych blogów. Autorka może sprawić, by jej główny blog
odzwierciedlał pisanie w różnych witrynach i blogach.
Wymagania
Blagg nie potrzebuje wiele - nawet parsera XML, dla tych z was, którzy wiedzą, co to znaczy. Ma tylko
jedno wymaganie na Blosxom: aplikacja wiersza polecenia zdolna do pobierania zdalnego zasobu przez
Internet; cURL, Lynx i wget to dobry wybór.
Sprawdź dostępność jednej lub więcej z tych aplikacji - jeśli korzystasz z systemu Mac OS X lub innej
wersji systemu Unix - wpisując, które dla każdej z nich w wierszu poleceń:
% which curl
which: no curl in (/usr/local/bin...
% which lynx
which: no curl in (/usr/local/bin...
% which wget
/usr/bin/wget
Pobieranie
Blagg mieszka na http://www.raelity.org/lang/perl/blagg/, stronie głównej Blagg. Najnowsza wersja
samego
skryptu
jest
zawsze
dostępna
do
pobrania
pod
adresem
http://www.raelity.org/lang/perl/blagg/download/blagg.
Pobierz Blagg, odwiedzając stronę główną Blagg, klikając prawym przyciskiem myszy (to kliknięcie z
wciśniętym klawiszem Ctrl, jeśli korzystasz z komputera Macintosh) link do pobierania i zapisując plik
na dysku twardym. Alternatywnie, z wiersza poleceń OS X lub Unix, możesz użyć aplikacji, której Blagg
będzie używał do przechwytywania zdalnych plików RSS. Oto jak użyć wget z wiersza poleceń, aby
pobrać Blagg:
% wget http://www.raelity.org/lang/perl/blagg/downloads/blagg
--23: 55: 10-- http://www.oreillynet.com/%7Erael/lang/perl/blagg/downloads/blagg
=> `blagg '
Łączenie z www.oreillynet.com:80 ... połączone!
Wysłano żądanie HTTP, oczekując na odpowiedź ... 200 OK
Długość: 3,347 [tekst / zwykły]
0 K -> ... [100%]
23:55:10 (272,38 KB / s) - zapisano „blagg” [3347/3347]
Instalowanie Blagga

Konfiguracja Blagg jest prawie identyczna jak w Blosxom - po prostu otwórz skrypt blagg w swoim
ulubionym edytorze tekstu i dostosuj kilka wierszy.
Najpierw upewnij się, że pierwszy wiersz skryptu (#! / Usr / bin / perl -w) poprawnie identyfikuje
lokalizację twojego interpretera Perla. Będzie to takie samo, jak w sekcji 9.3.
Blagg musi znać lokalizację katalogu danych instalacji Blosxom. Skopiuj wiersz $ datadir z blosxom.cgi
i wklej go w miejsce domyślnego:
my $ datadir = "/ Library / WebServer / Documents / blosxom";
Określ aplikację wiersza polecenia, której chcesz używać Blagg (tę, którą znalazłeś w Rozdziale 9.1) do
pobierania zdalnych dokumentów RSS, zmieniając odpowiednio:
my $ get_prog = 'curl';
Użytkownicy systemu Mac OS X mogą opuścić linię bez zmian:
my $ get_prog = 'curl';
Użytkownicy uniksowi powinni znaleźć pod ręką rysia lub wgeta:
my $ get_prog = '-source';
lub:
my $ get_prog = 'wget --quiet -O -;
Użytkownicy systemu Windows, jeśli złapali wstępnie skompilowaną wersję wget, powinni użyć:
my $ get_prog = 'wget --quiet -O -;
Zapisz skrypt blagg. Nie będziesz chciał umieszczać skryptu blagg nigdzie w katalogu twojego serwera;
powinien on znajdować się w twoim katalogu domowym lub wszędzie tam, gdzie zwykle umieszczasz
pliki wykonywalne - katalog bin w twoim katalogu domowym jest zawsze dobrym miejscem. Upewnij
się, że skrypt blagg jest wykonywalny za pomocą:
% chmod 700 blagg
Konfiguracja
Najpierw musisz powiedzieć Blaggowi o swoich ulubionych kanałach RSS. Uruchom ulubiony edytor
tekstu i utwórz plik danych RSS (rss.dat) składający się z jednego wiersza na kanał:
nickname URL [interactive or automatic]
Są one podzielone w następujący sposób:
nickname
Krótki alfanumeryczny pseudonim kanału (np. Raelitybytes). Ten pseudonim jest dodawany do nazw
plików wszystkich zagregowanych wpisów (np. Raelitybytes.a_title.txt).
URL
Adres URL kanału RSS do agregacji (np. http://www.raelity.org?flav=rss).

interaktywny lub automatyczny
Określa, czy ten kanał powinien być agregowany interaktywnie (w wierszu poleceń, historia po historii),
czy automatycznie (regularnie, blogując każdą historię).

Przykład 6 pokazuje przykładowy plik rss.dat, który automatycznie bloguje wszystko, co znajdzie na
blogu Reality Bytes, ale interaktywnie monituje o określone historie na blogu z blogu Boing Boing.
Przykład 6. Przykładowy plik rss.dat
raelitybytes http://www.raelity.org?flav=rss automatyczny
boingboing http://www.newsisfree.com/HPE/xml/feeds/33/2733.xml interaktywny
Zapisz plik danych RSS jako rss.dat w głównym katalogu danych Blosxom $ lub podkatalogu bloga, w
którym chcesz agregować te kanały. W każdej chwili możesz dodawać, edytować lub usuwać wpisy
kanału, po prostu edytując plik rss.dat.
Uruchamianie Blagga
Blagg może być uruchamiany w trybie interaktywnym lub automatycznym, gromadząc tylko kanały
tego samego trybu w pliku rss.dat. W trybie interaktywnym Blagg ignoruje wszystkie kanały oznaczone
jako automatyczne i odwrotnie.
Interaktywne zamazywanie
Aby uruchomić Blagg interaktywnie w wierszu poleceń Mac OS X lub Unix, wpisz:
./blagg -mode = Interactive
W systemie Windows wpisz:
perl blagg -mode = interaktywny
Blagg uruchamia się, pobiera kolejno każdy kanał i pyta, czy chcesz blogować każdą historię z kolei.
Wpisz y, aby wybrać tak, n, aby nie, lub q, aby wyjść, i naciśnij klawisz Enter.
Zauważ, że Blagg automatycznie dodaje nawias (link), łącząc się z oryginalnym wpisem w blogu na
BoingBoing i nawiasami klockowymi [bOing bOing], łącząc ze źródłem wpisu, samym blogiem
BoingBoing.

Automatyczne blokowanie
Aby uruchomić Blagg automatycznie w wierszu poleceń Mac OS X lub Unix, wpisz:
./blagg -mode = automatic
W systemie Windows wpisz:
blagg -mode = automatic
Blagg uruchamia się, pobiera kolejno każdy kanał i po cichu dodaje nowe znalezione historie do
swojego bloga.

Blokowanie innych blogów
Możesz użyć Blagg do agregacji elementów w blogach innych niż domyślny blog Blosxom. Dodając
przełącznik wiersza polecenia -blog = ogrodnictwo, możesz poinstruować Blagga, aby przeczytał plik
rss.dat w podkatalogu ogrodnictwo w katalogu $ datadir i bloguje wszelkie wpisy w blogu ogrodniczym,
a nie w początkowym blogu.
Więc jeśli w pliku $ datadir / gardening znajdował się plik rss.dat zawierający kanał lub trzy,
interaktywnie agregowałbyś elementy na blogu ogrodniczym w następujący sposób:
./blagg -mode = interaktywny -blog = ogrodnictwo
Pod maską
Jeśli jesteś ciekaw tego, co dzieje się pod maską, jest to raczej proste. W przypadku każdej
zagregowanej historii Blagg po prostu pożycza nieco zmienioną wersję tytułu (zastępując wszystkie
znaki oprócz alfanumerycznych podkreśleniami i skracając całość), wstawia pseudonim kanału
określony w pliku rss.dat i wyświetla rozszerzenie .txt do końca. Dwa zagregowane elementy na
rysunku 9-10 są przechowywane jako:

boingboing.The_annotated_E ... ETCON.txt
raelitybytes.Andy_Oram ..._ Oram.txt
Za każdym razem, gdy Blagg jest uruchamiany, upewnia się, że nie ma już kopii określonej historii z
określonego źródła, sprawdzając ją pod nazwą pliku.

