WSTĘP
Wróćmy do Internetu około 1994 roku. W tych szalonych dniach strony internetowe składały się
głównie z osobistych kolekcji ulubionych linków. Niewielu ludzi to rozpoznało, ale Sieć była rewolucyjną
siłą wyrażania siebie i globalnego połączenia. Yahoo! pojawił się, aby skatalogować wszystkie osobiste
strony i sam był całkiem rewolucyjny. Nastąpiły kolejne wstrząsy: handel elektroniczny, wiadomości
błyskawiczne, MP3, Google. A teraz blogowanie. Blogowanie pcha Internet do przodu i do tyłu w tym
samym czasie. Przenieś się w nową erę wzmocnienia pozycji konsumentów i cofnij się do oddolnego
ducha wczesnej sieci. Popularność i wpływ blogów internetowych skradły światło reflektorów od
uznanych dostawców mediów. Blogowanie rozwnęło Internet. Jedna z najbardziej wpływowych
internetowych organizacji badawczych oszacowała w połowie 2005 r., że nowy blog zostaje tworzony
co 5,8 sekundy. Na szczęście nie ma czegoś takiego jak brak łodzi (lub rakiety), więc jeśli jeszcze nie
utworzyłeś swojego pierwszego bloga, teraz jest idealny czas. Blogowanie jest doskonałym antidotum
na wysoce skomercjalizowane, skonsolidowane strony internetowe. Możesz mieć świetną stronę, być
częścią niesamowicie dynamicznej społeczności globalnej, a jeśli dobrze zagrasz w karty, przyciągnij
oddaną publiczność.
Co możemy Ci zaoferować
* Zrozumienie dokładnie, czym jest blog
* Wiedzę, jak zdobyć bloga
* Świadomość potencjalnych pułapek
* Znalezienie skutecznego stylu blogowania
* Bezproblemowe dołączenie do społeczności blogerów
* Wyszukiwanie treści bloga i tematów śledzenia
* Szczegółowy opis konkretnych programów i usług blogowych
* Próbowanie wymyślnych technik blogowania, takich jak moblogowanie i podcasting
* Korzystanie z RSS jako czytnika głównego bloga
* Możliwe, że zarobisz kilka dolarów na blogu
Wielu ludzi, nawet tych, którzy myślą, że wiedzą wszystko o blogowaniu, jest zdziwionych, kiedy
dowiadują się, jaki jest szeroki zakres tematów, pełen możliwości. Nowi blogerzy mają niezliczone
możliwości wyboru. Żadna pojedyncza książka nie może oświetlić wszystkich programów blogowych,
usług Weblog i agregatorów kanałów, a także szerokiego asortymentu powiązanych technologii. W
zawężaniu wyborów oferowanych przez nas, naszymi kryteriami były jakości i popularności, z
naciskiem (być może zaskakująco) na tę drugą. Większość nowych blogerów stawia pierwsze kroki w
jednej z popularnych sieci społecznościowych lub jednej z dużych usług hostingowych. Ludzie podążają
za radą przyjaciół i znajomych, więc do pewnego stopnia podążamy tymi ścieżkami. Oczywiście
popularne usługi są zazwyczaj popularne z ważnych powodów. Niestety, nie mżna znaleźć miejsca na
opisanie wielkich zasobów, programów i usług, które nie zyskały jeszcze powszechnego zastosowania.
ZROZUMIENIE BLOGOWANIA
Zastanów się nad niesamowitymi pomiarami. (Mówię o pomiarach blogów, a nie o rozmiarach włosów
Donalda Trumpa). Według niektórych źródeł w połowie 2005 r. Istniało około 70 milionów blogów.
Jedna szanowana firma badawcza podała, że 6 procent populacji USA utworzyło blog, a 16 procent

populacji czyta blogi. Inne badanie przeprowadzone latem 2005 r. nieco obniżyło liczbę czytelników
blogów, ale odkryło coś niesamowitego w tych ludziach, którzy czytali blogi: około dwóch z nich nie
wiedziało, czym jest blog. Od czasu poprzedzających wybory prezydenckie w USA w 2004 r. Blogi są w
wiadomościach. Wiele artykułów na temat fenomenu blogowego próbuje je zdefiniować, ale te
bezinteresowne próby nie posuwają się daleko w edukowaniu mas ludzi, którzy są nieco zdziwieni tym
całym "blogowaniem". Czy blogi są serwisami informacyjnymi XXI wieku? Sztuczki z pozyskiwaniem
funduszy? Dzienniki online? Wyrażanie siebie dla nastolatków? Czy to strony internetowe czy coś
innego? Czy blogerzy są dziennikarzami, publicystami lub celebrytami, czy może ktoś może być
blogerem? Czy są w tym pieniądze? Wiele osób słyszało o blogach, a nawet je czytało, ale tak naprawdę
nie wie, czym one są. Jeśli chodzi o tworzenie bloga, pomimo milionów, które już go założyły, kolejne
miliony nie wiedzą od czego zacząć. Słyszą, że to łatwe, ale nic nie jest łatwe bez popchnięcia we
właściwym kierunku. Tu określimy etap definiowania blogów i blogowania pod każdym kątem, a
następnie omawiania wszystkich aspektów blogosfery, od nowych sposobów czytania blogów innych
osób po terminy, które powinieneś znać (takie jak blogosfera, co oznacza po prostu wszechświat
blogów i blogerów). Jest w tym odświeżająca wiadomość: dzieci niekoniecznie wiedzą więcej niż ty o
blogach i blogach. Temat jest dość nowy, nawet dla nich. Wiele dzieci pisze blog, ale założenie bloga w
jednym z łatwych serwisów samo w sobie nie daje nikomu obrazu całej sceny.
PRAWDA O BLOGACH
Przy takim prowokacyjnym nagłówku możesz spodziewać się skandalicznego odkrycia, takiego jak:
"Blogi spały z amerykańskim idolem". Ale nie, ta sekcja odpowiada tylko na pytanie: "Co to do cholery
jest blog?" Po pierwsze i najważniejsze , nie dajcie się zwieść mojemu wymiennemu korzystaniu z
Weblog i blog. Blog to po prostu skrócenie Webblog. Jednak osoby, które piszą blogi, nazywane są
bloggerami - nigdy Webloggerami. Blogowanie jest czasownikiem; Blogowanie to wypowiedź osoby
niedoinformowanej. Cieszę się, że wyprostowaliśmy te podstawowe terminy. Przechodząc do
zrozumienia, czym jest blog, odpowiedź najlepiej podzielić na część techniczną (nie martw się, łatwo ją
zrozumieć) i praktyczną odpowiedź. Pierwszy wyjaśnia niektóre szalone fakty na temat blogów; drugi
pokazuje, jak możesz wykorzystać te informacje.
ODPOWIEDŹ TECHNICZNA
Przede wszystkim blog to witryna internetowa. Nie pozwól nikomu powiedzieć, że witryny i blogi są
różnymi stworzeniami. Jednak dla jasności blog jest rodzajem strony internetowej. Wynika z tego, że
wszystkie blogi są witrynami sieci Web, ale nie wszystkie witryny są blogami. Pamiętaj, że blog to
witryna sieci Web, a nie wpis w tej witrynie. Niektórzy nowi blogerzy mówią: "Napisałem dziś pięć
blogów". W rzeczywistości napisali pięć wpisów na swoim blogu. Czym zatem różni się blog od innych
witryn? Blogi mają pewien rodzaj oprogramowania działającego w tle. Ta odpowiedź może wydawać
się niejasna, ale to oprogramowanie jest ukrytym kluczem do blogów. W rzeczywistości
oprogramowanie blogowe jest tak przydatne, że wywołało rewolucję blogów dzięki milionom nowych
witryn. Czym więc jest ta potęga, która kryje się za blogami i czym różni się blogami od innych stron?
Oto kluczowa moc blogów: Ułatwiają one często dodawanie treści do strony internetowej. Programy
blogowe i gotowe do użycia usługi blogowe eliminują pracochłonny i techniczny tradycyjny proces
budowy witryny internetowej i dodawania do niej stron. Zastanów się, co powinien zrobić właściciel
witryny, zanim blogi będą dostępne:
1. Aby utworzyć pojedynczą stronę internetową, właściciel witryny musiał zapoznać się z HTML (język
znaczników hipertekstowych, podstawowy kod wszystkich stron internetowych). Wybór polegał na
napisaniu kodu ręcznie (dość trudne) lub użyciu oprogramowania, które uczyniło tworzenie stron nieco
bardziej intuicyjnym. Potrzebne były umiejętności projektowe, a oprogramowanie może być drogie.

Gotowe szablony nieco złagodziły ból, ale tworzenie pojedynczej strony nigdy nie było tak łatwe jak
blogowanie.
2. Po utworzeniu jednostronicowej witryny w starym stylu właściciel musiał ją uruchomić w Internecie.
Zazwyczaj oznaczało to użycie systemu internetowego o nazwie FTP (protokół przesyłania plików),
który przypomina program Mój komputer w systemie Windows, ale działa w przestrzeni między
dwoma komputerami. Za pomocą FTP właściciel może przesyłać nowo utworzone lub zmienione strony
do swojej witryny, która znajdowała się na komputerze internetowym. Po przeniesieniu nowa strona
stała się "na żywo" i mogła być oglądana przez odwiedzających witrynę. Uwaga: Korzystam z czasu
przeszłego w poprzednich krokach, ale faktem jest, że większość dzisiejszych stron nie jest blogami, a
ich właściciele nadal przechodzą przez stare procesy tworzenia stron i FTP, aby je zaktualizować. Nie
chcę sugerować, że te metody są przestarzałe. Ale chcę podkreślić, że HTML i FTP przypomina
podnoszenie ciężarów w porównaniu z łatwością blogowania, którą można porównać do leżenia w
hamaku. Ucieczka od żmudnego ręcznego systemu aktualizacji jest jednym z głównych powodów, dla
których blogowanie się rozwinęło.
Podsumowując: Utworzenie strony internetowej innej niż blog jest trudne, a trudności zniechęcają do
częstych aktualizacji. Blogowanie jest łatwe, a oprogramowanie blogowe zachęca do częstych
aktualizacji witryny. Utworzenie strony blogowej nie musi być trudniejsze niż napisanie i wysłanie
wiadomości e-mail lub opublikowanie wiadomości na forum dyskusyjnym online. W rzeczywistości te
trzy zadania - blogowanie, wysyłanie wiadomości e-mail i wysyłanie wiadomości - wykonują te same
podstawowe trzy kroki:
1. Przejdź do ekranu tworzenia.
2. Wpisz coś genialnego (lub nie).
3. Kliknij przycisk Wyślij (lub opublikuj).
Blogerzy dodają treści do swoich witryn tak łatwo, jak wysyłanie wiadomości e-mail. Co więcej, nowa
zawartość jest starannie zorganizowana w witrynie internetowej i zawiera wszystkie elementy projektu
i funkcje nawigacyjne które występują w całej witrynie. W większości przypadków użytkownik nie
musiał podnosić palca, aby tworzyć funkcje projektowania. Piękne, pouczające, zabawne, aktualne,
osobiste strony internetowe są tworzone bez wiedzy technicznej, która jest wymagana do rozmowy z
wnukami przez e-mail.
ODPOWIEDŹ PRAKTYCZNA
Poprzednia sekcja ujawnia, czym technicznie są blogi: witryny sieci Web oparte na określonym
oprogramowaniu, które ułatwiają dodawanie elementów do witryny. Bardziej szczegółowe
zrozumienie tego oprogramowania (jego działania i form, jakie przyjmuje) czeka w następnej części.
Tutaj w tej sekcji chcę omówić praktyczną definicję blogu. Jak ludzie korzystają z bloga? Tutaj znajdziesz
definicję blogów i blogów, o których możesz rozmawiać z przyjaciółmi lub na imprezie, nie wyglądając
na geeków. Oczywiście, jeśli jesteś maniakiem, nie ma w tym nic złego. Oprogramowanie do
blogowania zachęca do częstej aktualizacji strony internetowej. Częste i łatwe aktualizacje skutkują
następującymi typowymi cechami bloga:
* Świeże treści na stronie: wielu blogerów aktualizuje swoje treści co dzień lub kilka razy w ciągu dnia.
Nawet cotygodniowe aktualizacje powodują świeższą stronę internetową niż większość prywatnych
stron nie blogowych.

* Treść osobista: jeśli daje się możliwość codziennego publikowania, większość ludzi szuka treści w
swoim życiu. Wiele blogów jest jak osobiste, publiczne pamiętniki.
* Treść aktualności: inni blogerzy przyjmują mniej osobiste podejście, wpisując zaktualizowaną treść
do wiadomości lub stron w innych witrynach. Te blogi mogą nadal mieć osobisty charakter, szczególnie
jeśli bloger oferuje komentarze w wiadomościach lub na stronach zewnętrznych. Te blogi z
komentarzami zazwyczaj używają wielu linków do tych innych stron, aby odwiedzający mogli zobaczyć
materiał źródłowy, a także komentarz.
Jednym z aspektów oprogramowania blogowego, który wpływa na praktyczną definicję blogów, jest
to, że nowe treści są zwykle datowane. Każda nowa strona utworzona przez blogera jest opatrzona
datą i godziną dodania, co potwierdza ideę, że blogi są dziennikami online. (Funkcja randkowa może
być w niektórych przypadkach wyłączona lub zmieniona, ale większość ludzi nie przejmuje się.) W
rzeczywistości wiele wiadomości o blogach internetowych definiuje je dokładnie w ten sposób, jako
dzienniki online lub dzienniki online. Czysto osobiste blogi to zazwyczaj dzienniki online, przeznaczone
do czytania przez kilku przyjaciół i rodzinę. Mniej osobiste przykłady gatunku blogów, takie jak te
napisane przez dziennikarzy mogą być nazywane dziennikami zawodowymi. Istnieje związek między
dziennikiem a dziennikarstwem. Profesjonalne dziennikarstwo blogowe ma osobistą jakość, a osobiste
blogowanie czasami ma profesjonalną jakość. Można by pomyśleć, że blogi są zawsze działaniami solo.
Zwykle są, ale istnieją znaczące blogi grupowe, takie jak słynny BoingBoing (www.boing boing.net) i
The Huffington Post (www.huffingtonpost.com). Praca zespołowa może pomóc w częstym
aktualizowaniu bloga. Ale blogowanie nadaje się do indywidualnej publikacji i wyrażania siebie.
Większość blogów jest prowadzona przez osoby prywatne i do pewnego stopnia dotyczą ich właścicieli.
Utworzono wiele rodzajów blogów, a wkrótce pojawi się wiele niewyobrażalnych typów. Poniżej
znajduje się lista rodzajów blogów, które aktywny czytelnik może łatwo znaleźć. Blogi nie mają
oficjalnych kategorii ani oznaczeń, dlatego używam opisowo następujących nazw:
* Dzienniki osobiste: jest to prawdopodobnie najpopularniejszy typ blogu. Wiele osób rozpoczyna
blogi, nie wiedząc dokładnie, co robią; sama przyjemność publikowania wystarcza. Odwiedzający te
blogi często witani są treściami w stylu "Oto, co dzisiaj zrobiłem". Niektóre gwiazdy ujawniają osobiste
blogi; Rosie O’Donnell osiągnęła sławę po telewizji dzięki swoim osobliwym wpisom na blogu o
strumieniu świadomości (www.rosie.com).
* Profesjonalne dzienniki: te strony są lepiej znane niż osobiste pamiętniki, ale rzadsze. Coraz więcej
specjalistów decyduje się na prowadzenie blogów obok ich rzeczywistej pracy. Należą do nich
dziennikarze, którzy zyskują rozgłos za złagodzenie obiektywizmu w bardziej opiniotwórczej
przestrzeni na blogach - o ile pozwalają im na to wydawcy. Blogowanie może zamienić dziennikarza w
publicystę, a niektóre gazety i czasopisma zabraniają tym pisarzom. Specjaliści z innych dziedzin blogują
na wielką edycję szerokiego grona czytelników. John Battelle, ekspert technologiczny, który pomógł
założyć magazyn Wired, ma blog na stronie www.battellemedia.com. Alex Ross, krytyk muzyki
klasycznej The New Yorker, prowadzi blog The Rest Is Noise (www.therestisnoise.com), w którym pisze
nieformalnie o swoich koncertowych przygodach. Producent filmu Peter Jackson prowadził
szczegółowy dziennik blogowy z klipami filmowymi podczas tworzenia King Konga (www.kongis
king.net). W tych i wielu innych przypadkach blogi humanizują pisarzy i dają wgląd w ich życie
zawodowe.
* Blogi instytucjonalne: Firmy wskakują na modę z mieszanymi wynikami. Blogowanie, choć
wszechstronne, jest delikatnym gatunkiem publikacji online. Nieautentyczne głosy lub jakakolwiek
fałszywa próba bycia cool, od razu ujawniają się w formacie blogu. Ale wiele przykładów jest
nieocenionych; blog korporacyjny, który cały czas sprawdzam, to Yahoo! Szukaj w blogu

(www.ysearchblog.com), napisanym przez inżynierów tworzących Yahoo! Wyszukiwarki. Stonyfield
Farm, producent jogurtów, początkowo założył jeden blog firmowy, a teraz prowadzi cztery z nich
(www.stonyfield. Com / weblog), dzięki czemu strona firmowa jest miejscem docelowym dla rodziców,
kobiet i dzieci. Blogi firmowe są czasami pisane przez kierownictwo firmy (jeden z blogów Stonyfield
jest napisany przez właściciela), a czasem przez pracowników zatrudnionych jako blogerzy.
* Blogi tematyczne: blogi dotyczą niemal każdego tematu pod słońcem, w tym polityki, technologii,
Starbucks, drużyn sportowych, muzyki, samochodów i wszelkiego rodzaju bieżących wydarzeń. Blogi
tematyczne obejmują zarówno strony z hobby, jak i profesjonalne przedsięwzięcia wspierane reklamą.
Blogi polityczne trafiły do głównego nurtu w 2004 r., Prowadząc do amerykańskich wyborów
prezydenckich. Niektórzy z tych blogerów, jak Markos Moulitsas z The Daily Kos (www.dailykos.com),
zostali gwiazdami mediów. Celebryci pojali się również na kilku blogach plotkarskich, zwłaszcza Ana
Marie Cox z Wonkette (www.wonkette.com). Wiele aktualnych blogów zajmuje się wiadomościami w
ciągu dnia, łącząc się z artykułami internetowymi i komentując je. Najlepsze i najbardziej aktywne z
tych publikacji stały się alternatywnymi źródłami wiadomości.
* Blogi MP3: te czasopisma muzyczne zawierają aktualną muzykę w postaci utworów MP3 do
pobrania. W wielu przypadkach nagrania są wysyłane na blogi przez niezależnych muzyków
spragnionych ekspozycji.
* Blogi fikcyjne: Niewiele blogów to kompletne fikcje, ale prowadzą do kilku zabawnych przykładów.
Jednym z piękna był fikcyjny blog Dartha Vadera (darthside.blogspot.com), który ujawniał
niewyobrażalną wcześniej wrażliwą stronę wielkiego mrocznego władcy. Ten blog został przerwany,
pozostawiając po sobie wielu czytelników w żałobie, a autor założył serializowany blognovel o nazwie
Simon of Space (simonofspace.blogspot.com). Kolejnym trwającym blogiem literackim, nie do końca
fikcyjnym, ale czytającym jak powieść w codziennych odsłonach, jest pamiętnik Samuela Pepysa.
Rzeczywisty pamiętnik został napisany i opublikowany w 1600 roku i jest wiernie odtworzony, jakby
Pepys blogował go teraz (www.pepysdiary.com). Toymaker Mattel ma trwałą lalkę Barbie, która pisze
własny blog. Caesar założył blog (www.sankey.ca/caesar/index.html), ale wielki gubernator Gaul
wypuścił go. Ta lista nie uwzględnia działań blogów multimedialnych, takich jak podcasty, vlogi (blogi
wideo), audioblogowanie i blogi poświęcone głównie zdjęciom. Pisane blogi mogą być dowolne, od
rzadkich linków (wiele linków do zewnętrznych źródeł, mały komentarz) po prowokujące blogi
myślowe (mniej linków, mnóstwo opinii), od okazjonalnych hobby po obsesyjne awokacje. Jeśli masz
coś oryginalnego do powiedzenia, blogowanie może być rzadkim biletem do sławy. Dla większości ludzi
jest to bilet do zabawy i satysfakcji z wyrażania siebie.
ZROZUMIENIE MECHANIKI BLOGÓW
Teraz wiesz, że blog różni się od innych witryn internetowych ze względu na wyspecjalizowane
oprogramowanie działające w tle. Znasz wiele zastosowań blogów, od dzienników internetowych po
amatorskie strony z wiadomościami, od profesjonalnych dzienników po fikcję. W tej sekcji mówię o
tym, jak oprogramowanie działa w tle oraz o narzędziach, które umieszcza na ekranie. Nie będę zbyt
techniczny; celem tej części jest opisanie mechaniki i terminologii podstawowego blogowania, aby
każdy czytelnik rozumiał układ typowego bloga. Wiele programów i usług blogowych ma podobne
funkcje. W centrum wszystkich blogów, od gotowych platform, , jest zarządzanie treścią. Fraza brzmi
korporacyjnie, nudno i zniechęcająco, ale jest to tylko zwięzły sposób opisania, w jaki sposób
blogowanie ułatwia aktualizację witryny. Zarządzanie treścią to ciężkie podnoszenie wykonywane
przez oprogramowanie blogowe. Piszesz coś; oprogramowanie umieszcza go na stronie w
odpowiednim miejscu.
WPISY, POSTY, INDEKSY I ARCHIWA

W kontekście blogowania zarządzanie treścią prawie zawsze oznacza uporządkowanie strony według
chronologii wstecznej. W ten sposób najnowsze wpisy pojawiają się jako pierwsze. Gdy odwiedzający
będą nadal czytać Twoje aktualizacje, cofną się w czasie. Każdy fragment treści nazywa się wpisem.
Gdy piszesz bloga, publikujesz wpisy, a te opublikowane wpisy są czasami nazywane postami. (Słowo
"post" pochodzi z internetowych forów dyskusyjnych, na których społeczności internetowe czatują za
pomocą wiadomości publikowanych publicznie.) Każdy opublikowany wpis jest opatrzony datą i
(zwykle) godziną. Strona główna blogu zawiera najnowsze wpisy, najnowsze na górze. Wiele blogów
jest zorganizowanych z dużymi codziennymi nagłówkami, które grupują posty każdego dnia.
Oprogramowanie do blogów ułatwia publikowanie wpisów. Interfejs jest zwykle podobny do ekranu
tworzenia wiadomości e-mail. Piszesz na tym ekranie, a następnie kliknij przycisk oznaczony Post lub
Wpis wpisu. Oprogramowanie przesyła wpis na blog, umieszczając go nad poprzednimi wpisami na
stronie głównej oraz przypisując mu datę i godzinę. Oprogramowanie przypisuje również wpisowi
własną stronę, dzięki czemu każdy wpis ma dedykowany adres URL (adres internetowy). W niektórych
przypadkach blogerzy sprawiają, że oprogramowanie umieszcza fragmenty krótkich wpisów na stronie
głównej (zwanej stroną indeksową), zapisując cały wpis dla dedykowanej strony. Dzięki takiemu
rozwiązaniu czytelnicy mogą przeglądać krótkie fragmenty wielu wpisów na stronie indeksu,
przechodząc do dedykowanej strony z wpisami, gdy chcą przeczytać cały post. Nawet w blogach, w
których cały wpis jest opublikowany na stronie indeksu, tworzona jest dedykowana strona - ten
unikalny adres URL umożliwia blogerom promowanie poszczególnych wpisów poprzez udostępnianie
linków do tych wpisów. Tworzenie szeregu dedykowanych stron to sposób, w jaki oprogramowanie
blogu utrzymuje archiwum wszystkiego, co napisano. Uff Ta mała sekcja zawiera wiele informacji, a
wszystko to jest ważne.
Oto podsumowanie ogólnego procesu blogowania:
1. Bloger pisze wpis na blogu.
2. Bloger publikuje nowy wpis.
3. Oprogramowanie blogu przesyła nowy wpis i umieszcza go chronologicznie w blogu. Część lub całość
wpisu umieszczana jest na stronie indeksu blogu (stronie głównej witryny), a cały wpis jest również
archiwizowany na własnej stronie z unikalnym adresem URL.
4. Odwiedzający najpierw widzą stronę indeksu, na której mogą przeglądać ostatnie wpisy w
odwrotnej kolejności chronologicznej. Mogą klikać poszczególne wpisy na poszczególnych stronach.
WIĘCEJ O ARCHWACH
W poprzedniej sekcji wyjaśniono, że programy blogowe tworzą unikalną stronę dla każdego wpisu.
Dwa powody tego to łączność (gdy chcesz wskazać konkretny wpis) i ciągłość - unikalne strony są
archiwum całego bloga. Archiwizacja jest ważna. Możesz myśleć, że bezpośredniość blogów powoduje,
że wcześniejsze wpisy stają się przestarzałe, ale jest odwrotnie. Blogi przedstawiają historię pisania
danej osoby. Zanurzenie się w przeszłość bloga może być fascynujące, a większość programów zachęca
odwiedzających do tego, łącząc się z zarchiwizowanymi postami na różne sposoby:
* Na stronie indeksu prezentowane są wpisy z co najmniej kilku dni.
* Kolumna "ostatnie wpisy" jest często wyświetlana na pasku bocznym strony indeksu, zawierająca
listę najnowszych postów, których nie ma na stronie indeksu.
* Głębokie archiwa są często wymienione według miesiąca, roku lub obu, gdzieś na stronie indeksu.
Czasami używany jest format kalendarza.

Zarchiwizowane wpisy są szczególnie przydatne w profesjonalnych dziennikach i tematycznych
blogach, w których możesz szukać linków do artykułów i komentarzy z miesięcy lub lat temu. Rodzi to
pytanie: jeśli blogowanie jest tak nowe, jak archiwum może się rozciągać na lata? W rzeczywistości
blogowanie istnieje od wielu lat; dopiero niedawno osiągnęła punkt szczytowy popularności. Zacząłem
swój pierwszy blog w 2002 roku i uważałem się za nowicjusza wśród doświadczonych rąk, które blogują
już od kilku lat. Podczas surfowania między blogami natkniesz się na imponujące archiwa.
WSPÓLNE ELEMENTY
Wpisy chronologiczne i archiwa byłyby wystarczające dla podstawowego bloga i rzeczywiście, kilka
blogów eliminuje wszystkie inne elementy ze swoich stron. Jednak większość blogów zawiera te
standardowe funkcje:
* Stopka autora: Stopka powyżej (lub poniżej) każdego wpisu jest mniej ważna, jeśli jesteś pisarzem
bloga niż w blogach grupowych. Mimo to wiele blogów ma tę funkcję domyślną w oprogramowaniu
blogowym.
* Permalink: skrót od "permanent link", ten link prowadzi użytkownika ze strony indeksu do unikalnej
strony wpisu.
* Blogroll: Blogroll nie jest wymagany, ale tradycją jest umieszczanie ulubionych blogów na pasku
bocznym. Blogroll jest zwykle wspólny dla każdej strony bloga, dzięki czemu odwiedzający mogą
zobaczyć Twoje ulubione miejsca docelowe bez względu na to, gdzie wejdą na Twojego bloga. Blogrolls
sprawiają, że blogosfera jest nieco kazirodcza, a wiele blogów tematycznych łączy się ze sobą.
Umieszczenie swojego bloga w głośnym blogu to zaszczyt i może zapewnić duży ruch na mało znanym
blogu.
* Kategorie: Niektóre programy blogowe pozwalają bloggerowi przypisywać kategorie do wpisów
blogu. Te kategorie są wymienione na pasku bocznym, dzięki czemu użytkownicy mogą ograniczyć
czytanie do kategorii zainteresowań. Często zdarza się, że jeden wpis jest oznaczony w wielu
kategoriach.
* Komentarze: Komentarze są pisane przez odwiedzających twój blog i są prezentowane poniżej
Twojego wpisu na unikalnej stronie tego wpisu. Na stronie indeksu link Komentarze odsyła
odwiedzających do tej unikalnej strony, przewiniętej w dół do pierwszego komentarza. Wiele
programów blogowych pozwala na wyłączenie funkcji komentowania, dzięki czemu odwiedzający nie
mogą odpowiedzieć. Niektórzy eksperci blogów uważają, że obecność komentarzy jest
charakterystyczną cechą bloga. Ale prawdą jest, że blogosfera zostałaby zasadniczo zmieniona, gdyby
nigdzie nie było komentarzy. Komentarze są kluczową częścią tego, co nazywam makrologiem obszerne dyskusje grupowe na wielu blogach.
* TrackBacks: Trackbacks są powiązane z komentarzami, ale trudniej je zrozumieć. Na razie wiedz, że
TrackBacks umożliwiają umieszczenie linku do naszego wpisu na blogu na blogu innej osoby.
TrackBacks łączy blogi w makrologie.
Ostatnim elementem wspólnym dla większości blogów jest link syndykacyjny, który może przybierać
różne formy i jest wart dokładnej dyskusji. Punktem wyjścia na razie jest to, że wiele osób czyta blogi
w czytnikach wiadomości, nie odwiedzając stron blogów. Czytniki wiadomości ściągają zawartość wielu
blogów do jednego okna. W blogu każdy blog jest nazywany kanałem. Te czytniki grup dyskusyjnych są
w większości bezpłatne i mogą być samodzielnymi programami pobieranymi na komputer lub usługami
internetowymi odwiedzanymi z dowolnego komputera. Kluczowe znaczenie ma udostępnienie treści
bloga jako kanału. Na szczęście ta dość techniczna metoda dystrybucji wpisów na blogu jest

obsługiwana przez prawie całe oprogramowanie blogowe. Korzystanie z RSS i innych formatów
syndykowania stało się tak proste, że książka nie poświęca miejsca na wyjaśnianie, jak tworzyć łącza
syndykacyjne od zera.

PROJEKT I WYGLĄD BLOGÓW
Weterani, czytelnicy blogów, zauważają, że blogi mają charakterystyczny wygląd, zaczynając od
nagłówków dat, które wskazują chronologię bloga. Ponadto serwisy blogowe udostępniają kilka
szablonów używanych przez tysiące witryn, więc wiele z tych blogów jest do siebie podobnych. Te
szablony to projekty stron, które sprawiają, że strona jest atrakcyjna bez pracy z twojej strony. Bez
szablonów projektanci stron internetowych spędzają godziny, dni i tygodnie, tworząc przestrzenie
treści i paski nawigacyjne, które składają się na typową stronę internetową. Dzięki gotowym szablonom
wystarczy wybrać projekt witryny i rozpocząć blogowanie. Szablony nie tylko określają kolory stron, ale
czasem określają również sposób prezentacji archiwów, format daty i godziny oraz inne szczegóły
wpływające na komfort użytkowników. Te szczegóły są czasami konfigurowalne, a ich personalizacja
jest wartym wysiłku. Istnienie szablonów nie oznacza, że nie można modyfikować, a nawet całkowicie
modyfikować wyglądu bloga. Niektóre platformy blogowe umożliwiają całkowitą personalizację, ale
rozpoczęcie od zera jest wyzwaniem. Większość początkujących (a tak naprawdę wszyscy ci, którzy
wolą tworzyć treści niż tworzyć projekty) preferują wstępnie skonfigurowane opcje projektowania. A
ponieważ wielu użytkowników popularnych serwisów blogowych nawet nie zawraca sobie głowy
badaniem wszystkich dostępnych opcji szablonów, najczęściej stosuje się najlepsze projekty. W
rezultacie większość blogów utworzonych za pomocą Movable Type, TypePad, Blogger.com i innych
usług jest natychmiast rozpoznawalna. Jeśli zależy Ci na tym, aby Twoja strona wyglądała inaczej niż
tysiące innych, zagłęb się w menu szablonów. W wielu przypadkach szablon można zmienić w
środkowym nurcie; kiedy to zrobisz, każda strona Twojego bloga zostanie zmieniona na nowy wygląd.

OPCJE BLOGOWANIA
Wstęp zdefiniował blogi i przedstawia podstawowe elementy bloga: wpisy, stronę indeksu,
komentarze, TrackBacks, archiwa, blogrolle i kategorie. Chodziło o pytanie: "Co to jest blog". Tu
zadajemy pytanie: "Gdzie będziesz blogować?" Nie zajmę się oceną konkretnych usług i programów
blogowych . Tutaj opisano kategorie. Możesz prowadzić bloga w wielu miejscach online, korzystając z
czterech głównych metod lub platform. W tym rozdziale opisano te platformy i określono ich mocne i
słabe strony. Cóż, nie ma sensu krążyć wokół krzaka, oto one:
* Portale społecznościowe
* Usługi blogowe
* Samoinstalowalne oprogramowanie blogowe
* Hosty internetowe z preinstalowanym oprogramowaniem blogowym
Twoim głównym wyborem jest to, czy sam będziesz prowadzić blog, czy też zlecisz to firmie blogowej.
Przez "host" nie mam na myśli "pisz". Będziesz tym, który pisze bloga bez względu na to, gdzie mieszka.
Decyzja hostingu dotyczy tego, czy instalujesz oprogramowanie blogu, czy korzystasz z usługi przy już
uruchomionym oprogramowaniu. Większość ludzi wybiera to drugie, ponieważ jest łatwiej. Żądni
przygód i technicznie skłonni ludzie wybierają opcje samodzielnej instalacji, ponieważ są bardziej
wydajni. Pod koniec każdy czytelnik powinien wiedzieć, w którą stronę pójść. Wiele osób zaczyna
blogować impulsywnie, zaczynając od pierwszego rozwiązania. To dobrze, ale mała refleksja na tym
etapie może zapewnić bardziej satysfakcjonujące wrażenia na dłuższą metę.
BLOGOWANIE W SIECIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
Sekcja późniejszA opisuje trzy sieci społecznościowe, które zawierają usługi blogowe. Powstaje jednak
pytanie: czym jest sieć społecznościowa? To nasuwa kolejne pytanie: dlaczego wciąż zadajemy
pytania? Co prowadzi do ostatniego pytania: czy utknęliśmy z tym facetem? Tak. Tak, jest. Sieci
społecznościowe to strony społeczności online, które łączą ludzi. Część danych osobowych jest zwykle
udostępniana w celu przedstawienia profilu, który inni członkowie mogą poznać. Profil ten można
przeglądać za pomocą kwestionariuszy lub ułatwiając tworzenie list ulubionych rzeczy lub po prostu
zapewniając miejsce do pisania i przesyłania rzeczy. Oferowane są różne funkcje społeczności, takie jak
udostępnianie zdjęć, wiadomości błyskawiczne i kręgi znajomych tylko na zaproszenia. Jeśli się
przyłożysz, możesz zobaczyć zdjęcia mojego psa, początek jednego wpisu na blogu, moje udostępnione
kanały i cytat, który "wysadziłem" moim znajomym. Blogowanie na tych stronach jest zgodne z
ogólnym tonem natychmiastowej niezręczności. Prawie zawsze treści blogów w serwisach
społecznościowych są osobiste, jak pamiętnik. W tych klubach widuje się wiele blogów typu chit-chat.
Ale prawda jest taka, że możesz wykorzystać dowolne miejsce na blogu w dowolnym celu.
Nieformalnie spostrzegam, że poważne blogowanie tematyczne zwykle występuje w serwisach czysto
blogowych, które nie oferują wszystkich funkcji wspólnych, poznaj i pozdrów. Usługi czystego blogu
często oferują bardziej trzeźwą, uporządkowaną, profesjonalną prezentację bloga. Dołączenie do sieci
społecznościowej jest niezwykle łatwe. Zwykle wystarczy wypełnić formularz internetowy, aby ustalić
kombinację nazwy użytkownika i hasła. Ten formularz rejestracyjny może gromadzić niektóre dane
osobowe dla Twojego profilu lub dać ci szansę zaprosić znajomych online, aby dołączyli do ciebie w
członkostwie. Wypełnij go, kliknij link i przejdziesz do blogdom.
SIECI SPOŁECZNOŚCIOWE I BLOGOWANIE DLA DZIECI

Nastolatki w wielkim stylu podeszły do blogowania i portali społecznościowych. Podobnie jak wiele
usług internetowych przyjętych przez rynek młodzieżowy, blogowanie stało się przedmiotem
zainteresowania zaniepokojonych rodziców potępiających niebezpieczeństwa związane z
publikowaniem danych osobowych w Internecie. Prawdziwe; istnieje ryzyko ujawnienia adresu,
numeru telefonów, a nawet prawdziwego nazwiska (nie fikcyjne nazwy ekranowe) w dowolnym
publicznym środowisku online. Ale ten problem nie jest niczym nowym i nie jest unikalny dla
blogowania. Rodzice powinni zarządzać wszystkimi aspektami obywatelstwa dziecka w Internecie.
Niektóre serwisy społecznościowe przyciągają ogromną liczbę dzieci. Witryny te stają się miejscami
spotkań, w których dzieci uważają, że muszą być widoczne. Umieszczają strony, piszą wpisy na blogu,
publikują zdjęcia, przesyłają sobie wiadomości błyskawiczne, a pod innymi względami świetnie się
bawią na internetowym placu zabaw. Xanga i MySpace.com to dwa takie miejsca docelowe. Xanga
wymaga od użytkowników co najmniej 13 lat; w MySpace granica wieku wynosi 16 lat. Małe dzieci
rutynowo i skutecznie kłamią na temat swojego wieku; to jeden fakt z życia, o którym rodzice powinni
wiedzieć. Dzieci w każdym wieku z pewnością należy pouczyć, jak pozostać nieulokowanym w
publicznych społecznościach internetowych. Adresy i numery telefonów nigdy nie powinny być
publikowane. Należy unikać pełnych nazwisk (pierwszego i ostatniego), zwłaszcza jeśli wspomniane
jest rodzinne miasto użytkownika. Wiele dzieci przesyła zdjęcia i w ten sposób ich znajomi mogą je
rozpoznać; tożsamości ekranowe można również udostępniać prywatnie. U podstaw tych informacji
powinna leżeć ogólna świadomość rodziców na temat sieci społecznościowych, ich działania, które z
nich są wykorzystywane i jak są wykorzystywane. Alarmizm i panika, o których czasami czytamy w
gazetach, są nieuzasadnione. Rzeczywiste szkody wynikające z prześladowania online są wyjątkowo
rzadkie. Szkoda dla dziecka jest zawsze tragiczna, ale bardzo nieliczne przypadki wynikające z milionów
nastoletnich blogów i stron sieci społecznościowych wyraźnie pokazują, że blogowanie jest
bezpieczniejsze niż spacerowanie ulicą. Jest to prawdopodobnie bezpieczniejsze niż jedzenie w
stołówce.
Sieci społecznościowe stanowią najłatwiejszą i najtańszą (często bezpłatną) platformę, na której można
blogować po raz pierwszy. Więc w czym problem? Dlaczego nie polecić ich i skończyć z tym? Kiedy
przestanę zadawać pytania? Sieci społecznościowe dotyczą przede wszystkim kontaktów towarzyskich,
a następnie blogów. Blogi zawarte w tych usługach są zwykle jednym z wielu urządzeń służących do
osobistego łączenia się z przyjaciółmi i zawierania nowych znajomości. Możesz sprawić, że blog będzie
centralnym punktem Twojej obecności w sieci społecznościowej, ale jeśli bardziej interesuje Cię
blogowanie niż udostępnianie zdjęć i czatowanie, usługa czysto blogowa może być bardziej
odpowiednia. Mówiąc ściślej, sieciom społecznościowym czasami brakuje standardowych funkcji
blogowania, które można znaleźć na poważniejszych platformach blogów, takich jak kategorie wpisów
i konfigurowalne archiwa. Tylko te dwa przykłady są wystarczająco ważne, jeśli piszesz od wieków, aby
szukać poza sieciami społecznościowymi. Posiadanie własnej domeny (www.my-immortal-blog. com)
zasadniczo nie jest możliwe. Blogowanie mobilne (zwane moblogowaniem) może być niedostępne. Nie
możesz wyświetlać reklam, aby zarobić kilka dolarów na stronie sieci społecznościowej (chociaż usługa
może wyświetlać własne reklamy na Twojej stronie). Żadna z tych szkód nie ma znaczenia dla zwykłych
blogerów, którzy są zaangażowani w zabawę wyrażania siebie w społeczności online. Ale mają one
znaczenie dla tych, którzy są bardziej ambitni w prezentowaniu treści w zorganizowany i niezakłócony
sposób i którzy ostatecznie mogą chcieć dostępu do wyrafinowanych funkcji. Zwykle niemożliwe jest
przeniesienie bloga z sieci społecznościowej na inną platformę, więc jeśli zaczniesz blogować w sieci
społecznościowej, a później przejdziesz na w pełni funkcjonalną platformę blogową,
najprawdopodobniej stracisz swoje stare wpisy.

BLOGOWANIE I TYLKO BLOGOWANIE
Dla zdeterminowanego blogera jeden krok w górę od sieci społecznościowych prowadzi do serwisu
blogowego bez wygodnych gier społecznościowych, takich jak listy znajomych i tylko e-maile.
Omawiamy dwie takie usługi: Blogger.com i TypePad. Najbardziej wymyślni gospodarze blogów
ewoluowali w dość potężne i wyrafinowane pojazdy do montażu i prowadzenia określonego bloga.
Bezpłatne usługi są zwykle nieco uproszczone w porównaniu do tych, które pobierają niewielką opłatę
miesięczną. Zarówno Blogger, jak i TypePad stały się niezwykle popularne. Moim spostrzeżeniem jest
to, że Blogger.com ma więcej blogów z osobistym pamiętnikiem, a TypePad przyciąga aktualnych
blogerów o określonym programie. Ale można znaleźć wiele crossoverów. Gospodarze blogów
zapewniają wyspecjalizowane oprogramowanie do blogowania oraz miejsce na serwerze, które
przechowuje wpisy blogu. Nie musisz wnosić niczego poza chęcią blogowania i (w niektórych
przypadkach) niewielkimi pieniędzmi. Adres internetowy (URL) Twojego bloga zwykle zawiera nazwę
firmy hostingowej, na przykład: mylife. bloghost.com. Blogger i TypePad oferują również opcję dla
właścicieli własnych domen, takich jak www.my-blog.com.

SAMODZIELNE PROGRAMY DLA BLOGOWANIA
Instalowanie zaawansowanego oprogramowania blogowego we własnej przestrzeni serwerowej
(dzierżawionej od firmy hostingowej) jest najbardziej opłacalnym sposobem na uzyskanie pełnej mocy
blogowania przez długi czas. Ta metoda jest również najtrudniejszym sposobem na rozpoczęcie
blogowania. Nie mam na myśli wyzwania głowy, mam na myśli wyrywanie włosów. Wyzwanie dla
dorosłych mężczyzn. Samodzielna instalacja bloga przypomina budowanie SUV-a. Osoby techniczne,
które są przyzwyczajone do instalowania programów na komputerach, nie myślą o konfigurowaniu
oprogramowania blogowego. I z pewnością satysfakcja z opanowania trudów i jazdy tym SUV-em po
blogowej autostradzie. Kiedy założyłem swój pierwszy blog , przedstawiał on trudną instalację i
konfigurację mojemu słabo technicznemu mózgowi. Poświęciłem godziny na opanowanie
podstawowej wiedzy na temat baz danych serwerów i szablonów projektowania kodowania ręcznego.
Jeśli zrobisz to raz, nigdy więcej nie będzie to takie trudne, nawet jeśli przejdziesz z jednego programu
do blogowania do drugiego. Nie ma sensu dokumentować dokładnego procesu instalacji opisanych
programów , ponieważ każdy z nich jest podobny do innych, ale różni się szczegółami.
HOSTY INTERNETOWE Z BLOGOWANIEM
Później zidentyfikujemy hosty internetowe, które oferują preinstalowane programy blogowe Movable Type lub WordPress. Hosty zazwyczaj specjalizują się w obsłudze witryn internetowych w
zarejestrowanych domenach należących do webmasterów tych witryn. Na przykład możesz
zarejestrować i kupić domenę ww.sleepyzzzz.com, a następnie zbudować witrynę sieci Web pod tym
adresem URL. Host WWW przechowywałby strony witryny na swoim komputerze i wyświetlał je
osobom odwiedzającym www.sleepyzzzz.com. Niektóre hosty internetowe przyciągają klientów
blogujących, wstępnie instalując potężne programy blogowe, takie jak Movable Type i WordPress,
dzięki czemu użytkownicy nie muszą zmagać się z trudnymi instalacjami. Pakiety te, opłacane za
miesiąc lub rok, stanowią najdroższy sposób na blogowanie, ale masz dużo za swoje pieniądze: potężne
oprogramowanie blogowe doskonale zainstalowane i gotowe do użycia. Program blogowy o nazwie
Radio UserLand to inny, unikalny rodzaj blogowania. Radio UserLand wymaga instalacji przez
użytkownika, ale jest to instalacja na komputerze, a nie instalacja na serwerze sieci Web. Instalacja
Radio UserLand jest na tym samym poziomie technicznym, co instalacja nowego programu do obsługi
wiadomości błyskawicznych, nowej przeglądarki lub nowej aplikacja na twoim komputerze. Po

zainstalowaniu blogujesz, wpisując wpisy do programu, który następnie przesyła je na serwer Radio
UserLand i udostępnia zwykłe funkcje zarządzania treścią oprogramowania blogowego.
PORÓWNAWCZE SPOJRZENIE NA OPCJE BLOGOWANIA
* Pamięć: ta kategoria odnosi się do ilości miejsca na serwerze zarezerwowanego dla Twojego bloga.
Jeśli płacisz za usługę blogową, możesz czasem uzyskać więcej miejsca, płacąc więcej pieniędzy. W
przypadku blogów zawierających tylko tekst (bez zdjęć, filmów, klipów audio lub podcastów) 100
megabajtów (najniższy poziom) może przejść dość długą drogę. Ale zacznij nakładać zdjęcia - i więcej
filmów lub dźwięku - i wkrótce trafisz w ten sufit.
* Dochody z reklamy: Później zbadamy możliwości uzyskania przychodów z blogowania. W większości
te możliwości polegają na wyświetlaniu reklam w witrynie blogu. Możesz to zrobić na kilka sposobów,
od usługi reklam kontekstowych Google po pośrednictwo w zakresie banerów reklamowych.
* Zdjęcia: Większość serwisów blogowych pozwala na dołączenie zdjęcia do wpisu na blogu, ale
niektóre platformy sprawiają, że jest to zaskakująco trudne. Innym problemem jest to, czy usługa
udostępnia albumy ze zdjęciami do prezentowania zdjęć w specjalnym projekcie strony.
* Raportowanie ruchu: Większość hostów internetowych pozwala użytkownikom monitorować liczbę
odwiedzających witrynę. Statystyki te zazwyczaj obejmują rozliczanie odwiedzin strony według
odwiedzin (odwiedzin tej strony) i inne dane, takie jak liczba niepowtarzalnych odwiedzających
witrynę. Pomiar ruchu na blogach może działać w ten sam sposób i prawie nigdy nie jest dostępny w
serwisach społecznościowych. Pomiar blogu jest trudny, ponieważ wielu czytelników nie jest gośćmi,
ale odbiorcami kanału syndykacyjnego blogu. Ruch tych kanałów jest niezwykle trudny do zmierzenia,
a większość hostów (blogów i hybrydowych) nawet nie próbuje.

BLOGOWANIE : STYL ŻYCIA
Szczerze mówiąc blogowanie nie musi być stylem życia. Nieformalne hobby, zabawa ucieczki od świata
offline, wygodna metoda łączenia się z przyjaciółmi i rodziną - wiele rodzajów blogów nigdy nie grozi
zakłóceniem podstawowych wzorców życia codziennego. Ale coś w blogowaniu, takie jak prowadzenie
dziennika, staje się ważne i wydaje się, że żyje. Niektórzy ludzie wiedzą, że chcą poważnie blogować,
jeszcze zanim zaczną. Inni są zaskoczeni, jak bardzo to uwielbiają, kiedy się angażują. Ta część dotyczy
niektórych problemów, które pojawiają się w codziennym, zdecydowanym blogowaniu. Również tu
podam (mam nadzieję) najbardziej szczegółowe, kompletne i zrozumiałe wyjaśnienie TrackBacks.
TrackBacks są ważną częścią codziennego makrobloga blogosfery i ważną częścią samorealizacji.
TrackBacki są niezwykle trudne do zrozumienia dla początkujących (a nawet starych). Jeśli znasz ten
termin i doświadczasz białego szumu, który może on stymulować w mózgu, twoje ciemne dni są już
prawie skończone. Ta część cię wyzwoli. Czytaj dalej, aby omówić stres na blogu i sposoby jego
unikania, komentarze, TrackBacks, śledzenie fal bloga w blogosferze i promowanie swojego bloga w
specjalistycznych witrynach.
RYTMY BLOGOWANIA
Oto prawda: blogowanie to ciężka harówka. Radość, oczywiście, ale trudna do utrzymania na dłuższą
metę. Tworzenie częstych wpisów może wydawać się obowiązkiem. Oczywiście nikt nie przykłada
pistoletu do twojej głowy. Przynajmniej nie sądzę; jeśli ktoś celuje ci w głowę, masz większe kłopoty
niż decydowanie to o czym pisać. Presja w blogowaniu polega na potrzebie częstego blogowania i
utrzymywania blogu przez tygodnie i miesiące. Łatwo jest blogować często przez krótki czas (zwykle na
początku) i dość łatwo blogować przez długi czas. Ale połączenie tych dwóch elementów jest
trudniejsze niż większość ludzi zdaje sobie sprawę, kiedy rozważa swój pierwszy blog. Ponownie masz
wyimaginowany pistolet: nikt nie może zmusić cię do publikowania wpisów każdego dnia lub
kontynuowania blogu przez resztę życia. Ponieważ jednak definicja bloga jest witryną sieci Web, która
ułatwia właścicielowi dokonywanie częstych aktualizacji, podstawą większości blogów jest częste
pisanie w nich. I gromadzić historyczne archiwum tych pism. To dwa punkty. Aha, i zdobyć czytelników;
to trzy. O! I zatrzymać tych czytelników. Wiele punktów, wszystkie powiązane w sposób wyjaśniony w
tej sekcji.
RÓŻNE TEMPO DLA RÓŻNYCH PRZYPADKÓW
Radzenie sobie ze stresem na blogu to kwestia tempa. Jak w przypadku każdego innego
przedsięwzięcia, zbyt szybkie nurkowanie na starcie powoduje wypalenie. Tendencja polega na
wierzeniu, że musisz nadążyć za każdym początkowym tempem, którym może być dziesięć wpisów
dziennie. Tempo byłoby fajne przez pierwsze trzy dni, a potem trochę presji przez następne trzy dni.
Nie musisz utrzymywać maniakalnego tempa publikacji, jeśli w pierwszym tygodniu wypadłeś za burtę.
Nie przesadzaj w pierwszym tygodniu. Poświęć trochę czasu na zastanowienie się nad tym, co chcesz
osiągnąć na swoim blogu i ile wysiłku to zajmie. "Osiągnąć?", Być może myślisz. "Nie jestem w stanie
tego osiągnąć. Chcę tylko mieć łatwą stronę internetową i wystawiać zdjęcia moich dzieci. "Cóż, proszę
bardzo. Rozważałeś cel swojego bloga i sformułowałeś misję. Ta szczególna misja jest dość
zrelaksowana i nie powinna inspirować dramatycznych skoków. Dzienniki osobiste są najłatwiejszym
rodzajem blogów. Bardziej ambitne są aktualne blogi, w których styl linkowania i komentowania
czerpie tempo z codziennych wiadomości. Jeśli twoim tematem są obserwacje potworów z Loch Ness,
możesz nie mieć wiele do powiedzenia na co dzień. Ale hordy blogów technologicznych, blogów
politycznych, blogów z bieżącymi wydarzeniami i wielu innych blogów z wiadomościami konkurują ze
sobą, aby być na bieżąco. Zapomnij na bieżąco; współzawodniczą, aby dotrzymywać im kroku. Tu
pojawia się presja: obejmująca wszystkie wiadomości i obejmująca je bez większego opóźnienia.

Kolejny powód do bycia szybkim dzięki blogowi tematycznemu wykracza poza samą konkurencyjność.
Kilka blogów rozmawiających na ten sam temat, z komentarzami i linkami latającymi tam i z powrotem,
tworzą dużą, wielostronną rozmowę na temat tego, co nazywam makrologiem. Udział w makrologu
wymaga czytania go i pisania w nim mniej więcej codziennie
RYTMY CYTELNICTWA
Poszukiwanie czytelników, podobnie jak poszukiwanie aktualnej waluty, różni się w zależności od
blogu. Również tutaj osobiste pamiętniki często nie mają ambicji czytelniczych podobnych do
aktualnych blogów. Jeśli piszesz dla bliskich przyjaciół i rodziny, możesz polegać na widowni, która od
czasu do czasu sprawdza twoją przestrzeń i zachwyca się okazjonalnie nowym wpisem. Ale jeśli piszesz
dla szerszej publiczności nieznajomych, którzy również obserwują inne blogi w tym samym obszarze
tematycznym, pozostawienie dziur w harmonogramie publikowania może spowodować, że blog
przestanie działać. Oddani czytelnicy blogów lubią często aktualizowane treści. Zasadniczo, jeśli minie
więcej niż jeden dzień tygodnia bez nowych wpisów, blog ryzykuje utratę tempa. Jeśli wydaje się to
trudne lub przesadzone, być może nie doceniasz żarłocznego apetytu uzależnionych od blogów. Na
szczęście obowiązują pewne wyjątki:
* Większość blogerów redukuje działania w weekendy, które są zwolnione z cyklu wiadomości. I
odwrotnie, zwykli blogerzy zainteresowani osobistymi zainteresowaniami mogą w weekendy wskoczyć
na wyższy poziom po zwolnieniu w ciągu tygodnia.
* Szanowane blogi mają więcej swobody; ich czytelnicy są gotowi czekać na posty, ponieważ treść jest
warta i wpływowa.
* Nawyki zostaną zmienine, możesz robić, co chcesz.
WOLUMEN JEST RÓWNY RUCHOWI
Aby zrozumieć kapryśną naturę czytelników blogów, musisz zrozumieć ich przesiąknięty informacjami
styl życia. Najbardziej aktywni uczestnicy blogosfery wykonują codzienny (lub częstszy) obieg swoich
ulubionych źródeł w jeden z trzech sposobów:
* Odwiedzają i czytają blogi.
* Oglądają kanały blogów w czytnikach grup dyskusyjnych, przeglądając każdy kanał osobno.
* Używają czytników grup dyskusyjnych, które łączą swoje kanały w jeden duży kanał, który po
odświeżeniu pokazuje najnowsze posty ze wszystkich kanałów.
Pierwsza opcja jest najbardziej rozpowszechniona. Mimo że kanały stają się coraz bardziej popularne i
wierzę, że w końcu będą z nich korzystać prawie wszyscy, którzy czytają online, większość ludzi w chwili
nie ma pojęcia, czym są. Trzecia opcja, polegająca na użyciu specjalistycznego czytnika grup
dyskusyjnych, który może łączyć kanały na polecenie (np. Rojo), jest naprawdę rzadka. Chodzi tutaj o
odpływ i przepływające czytelnictwo. Gdy czytelnicy z trudem odwiedzają Twoją witrynę, która zajmuje
więcej czasu niż otrzymywanie kanału z Twojej witryny w czytniku wiadomości, zniechęcają się, jeśli
nie opublikowałeś żadnych nowych wpisów od ich ostatniej wizyty. Oczywiście po kilkukrotnym wyjściu
na pustkę mogą przestać je odwiedzać. Nie chcę sugerować, że ilość jest ważniejsza niż jakość, ale
przyzwoity blog z kilkoma postami będzie miał mniejszą czytelność niż porządny blog z wieloma
postami. Głośność powoduje ruch uliczny. Utrzymanie tego ruchu wymaga dobrej jakości i stałego
tempa. Wiem, że ta zasada - ilość zachęcająca do stałej czytelnictwa - jest prawdą z mojego własnego
doświadczenia zarówno jako blogera, jak i konsumenta blogów. W tym drugim przypadku moja
codzienna rutyna polega na przerzucaniu większej ilości treści, niż jestem w stanie wchłonąć.

Korzystam z dwóch głównych czytników wiadomości, z których każdy zawiera ponad 200 kanałów
podzielonych na kilkanaście folderów. Jeden folder zawiera podstawowe informacje: kanały z blogów
i innych źródeł informacji, które muszę czytać codziennie. Kanały, które trafiają do elitarnej grupy, są
tymi, których nauczyłem się z czasem, zawsze dostarczając świeże treści. Te kanały również oferują
wysoką jakość treści, ale niezbędny jest stały przepływ wpisów.
PUBLIKOWANIE W RYTMIE CZYTELNIKÓW
Publikowanie co najmniej jednego wpisu każdego dnia tygodnia jest dobrym punktem odniesienia dla
przyciągnięcia i utrzymania czytelnictwa. Skomponowanie pięciu wpisów na blogu tygodniowo stanowi
rozsądne minimum dla większości poważnych blogerów zajmujących się aktualnymi tematami. Wiele
blogów tematycznych publikuje treści w sposób bardziej płodny, a wiele blogów osobistych jest
bardziej zrelaksowanych. Jeśli publikujesz posty raz lub więcej dziennie, możesz rozważyć rytm
czytelnictwa blogów. Wiele osób zaczyna czytać wiadomości od samego rana, w domu lub w pracy.
Lubię wstawiać aktualne treści i żyć do 8:00. Oczywiście ten harmonogram pisania nie jest praktyczny
dla wszystkich. Pisząc wieloczęściowe codzienne serie, czasami skomponowałem całość na jednym
posiedzeniu, a następnie opatrzyłem datą wpisy, które pojawiają się w tym samym czasie przez kilka
kolejnych dni. Rozpowszechnianie wpisów zachęca czytelników do ciągłego sprawdzania witryny lub
kanału, aby nie przegapić najnowszego klejnotu.
ODNALEZIENIE GŁOSU
Medium blogów jest to medium osobiste. Prawie wszyscy blogerzy - nawet profesjonalni blogerzy i
blogerzy korporacyjni - piszą jakimś osobistym głosem. Oczywiście wszystkie blogi w stylu pamiętników
mają osobowość; ich celem nie jest dostarczanie wiadomości ani komentowanie ich. Ale nawet
nowiutkie blogi są często pisane w pierwszej osobie, gdy wygłaszają komentarze ("Prognozy
Greenspana mogą okazać się uzasadnione, ale myślę, że bardziej prawdopodobne jest, że ktoś
podskoczył po drinku"). Ci, którzy zachowują bardziej obiektywną formalność (bez "ja"), nadal wydają
opinie. Blogi rzadko są działaniami czysto dziennikarskimi. Nawet sztywne blogi publikują wpisy, które
bardziej przypominają kolumny opinii niż artykuły w gazetach. Tak więc, w szerokim zakresie postaw
redakcyjnych, od intymnych po profesjonalnie wyrażone, musisz zdecydować, jaki będzie Twój głos. To
nie czas na niepokój; najlepiej jest pisać naturalnie. Twój blog powinien prezentować prawdziwego
ciebie. Może to oznaczać pisanie fragmentów zdań, rapsodii strumienia świadomości, dopracowaną
prozę, wiersz, czat lub inny styl pisania, którego używałbyś w wiadomości e-mail do swojego
najlepszego przyjaciela. Jeśli prowadzisz blog tematyczny, wybór głosu jest również decyzją redakcyjną.
Czy zrównoważysz swoje wpisy w celu obiektywnego filtrowania wiadomości lub osobistych
komentarzy? Czy umieścisz linki do artykułów, o których możesz być krytyczny? Czy niezachwiany
entuzjazm to Twój styl? Czy chcesz uzyskać zuchwałą osobowość lub łagodny głos, którym czytelnicy
ufają, polecając interesujące przedmioty w Internecie? Poważny czy zabawny? Głębokie czy
powierzchowne? Jedna postawa redakcyjna, która szczególnie charakteryzuje blogi, to snark. Snark
może być sarkazmem, złym temperamentem, ostrą krytyką, cynizmem lub dowolną kombinacją
zrzędliwych cech. Snarky pisze dla wielu blogerów jak odznakę honoru, ale ponadto reprezentuje
pewną nieformalną znajomość gatunku. Nieubłaganie ponury głos może być męczący, ale powinieneś
czuć, że warknięcie jest zawsze dostępne, gdy silnie o coś myślisz - szczególnie, gdy czujesz silną
krytykę. Cały pomysł "znalezienia głosu" może nie podobać się niektórym czytelnikom. To trochę
mgliste. Jeśli zdefiniowanie osobistego stylu nie jest dla ciebie ważne, to nie jest ważne, kropka. Twój
blog może z czasem nabrać wyraźnego tonu lub możesz zacząć bez wysiłku być dokładnie sobą (nie jest
to najłatwiejszy sposób na pisanie) i tak pozostać. Nic w tej sekcji nie jest wymagane
UŻYWANIE KOMENTARZY NA BLOGU

Być może nie zdajesz sobie z tego sprawy, dopóki nie zagłębisz się w swój styl blogowania, ale blogerzy
spędzają niesamowitą ilość czasu na śledzeniu wpływu ich blogowania. Oznacza to próbę
zlokalizowania innych blogów, powołując się na ich pracę i dowiedzieć się, kto o nich mówi. Blogowanie
to nie tylko pisanie; chodzi o nakłonienie innych osób do odpowiedzi, na swoim blogu lub na innym
blogu. Makrolog, wielka rozmowa na blogu, zachęca blogerów nie tylko do uczestnictwa, ale do nadziei
na wpływową rolę w tej rozmowie i rywalizacji o nią. Pozwól mi wyjaśnić. Głównie aktualne blogi
dołączają do wyścigu wpływów. Ich właściciele poważnie podchodzą do blogowania i śledzą swoje fale
na blogosferze. Zwykli blogerzy - diariści, rodziny blogujące razem, nastolatki blogujące w sieciach
społecznościowych i wielu innych blogerów - nie zawracają sobie głowy technikami samozauroczenia.
W dalszej części omawiam autopromocję, która jest ściśle związana z autookreśleniem. Chodzi o
przyciągnięcie uwagi tych, którzy lubią uwagę. Jeśli Twój blog akceptuje komentarze (większość blogów
to robi), otrzymywane komentarze są najbardziej bezpośrednimi wskazaniami, że ludzie czytają i
reagują na twoje rzeczy. Skomentowanie komentarzy - czytanie ich, odpowiadanie na nie, gdy czujesz
się przeniesiony, i usuwanie nieistotnych - zajmuje trochę czasu w blogowaniu. Stopień, w jakim jesteś
gotów wziąć udział w komentarzach, może determinować, w jakim stopniu blog staje się forum
konwersacji i styl, w jakim piszesz wpisy. W dużym stopniu komentarze są pożądane przez blogerów,
którzy piszą w stylu konwersacyjnym lub nawet bezpośrednio proszą o komentarze. Stare "Co sądzisz?"
Skierowane do ogółu czytelników jest prośbą (nieco rozpaczliwym zaproszeniem) o informację
zwrotną. Niektórzy blogerzy przeprowadzają ankiety i ankiety, aby zwiększyć ruch w sekcji komentarzy.
Znani blogerzy przyciągają komentarze po prostu dlatego, że ludzie chcą z nimi rozmawiać lub dlatego,
że komentarz zawierający link do bloga komentatora to gambit promocyjny. Stopień, w jakim reagujesz
na komentarze, może również ustawić ton. Blogerzy, którzy szybko odpowiadają na komentarze i
prowadzą dyskusje, zwykle otrzymują więcej komentarzy niż blogerzy, którzy w zasadzie wykładają
swoim odbiorcom i pozostawiają komentarze bez odpowiedzi. Ale nie powinno być osądu takiego
podejścia; niektórzy blogerzy wolą, aby czytelnicy rozmawiali między sobą. To naprawdę kwestia
osobowości. Jeśli prowadzisz konwersację i lubisz dyskusje w grupach, znajdziesz sposób na zachęcenie
czytelników do uczestnictwa. Jeśli jesteś ciszej, Twój styl pisania prawdopodobnie zachęca do czytania,
ale nie odpowiada. Jeśli komentarze sprawiają, że czujesz się niekomfortowo, po prostu je wyłącz.
(Niektóre usługi blogowe nie pozwalają na wyłączenie komentarzy.) Oprócz komentarzy chcę omówić
dwa inne, bardziej rozbudowane sposoby, w jakie blogerzy śledzą ich wpływ w blogosferze: TrackBacks
i wyszukiwarki blogów.
ZROZUIENIE TRACKBACKS
TrackBacks to wyjątkowy sposób, abyś wiedział, że inni blogerzy są świadomi twojej pracy i
odpowiadają na nią na swoich blogach. TrackBack jest także jedną z najtrudniejszych koncepcji, które
mogą zrozumieć nowi blogerzy. Do licha, nawet doświadczeni blogerzy niekoniecznie rozwikłali, czym
jest TrackBack, dzięki zbyt technicznym i nieczytelnym wyjaśnieniom w Internecie. Temat jest nieco
zwariowany (dosłownie, jak się przekonacie), ale zamierzam oświetlić TrackBacks z krystaliczną
klarownością dla każdego czytelnika.
Podstawy TrackBack
Znaczenie TrackBack można ująć w kilka sposobów, ponieważ oznaczają one różne rzeczy dla różnych
osób. Podaję tutaj kilka opisów na wypadek, gdyby okazały się przydatne do zapamiętania podczas
czytania tej sekcji. Jeśli nie wyciskają teraz twojego mózgu, to nie jest problem. Jeśli będziesz regularnie
czytać kolejne strony, zrozumiesz TrackBacks. Więc TrackBacks to
* Sposób komunikacji między dwiema stronami, z których każda prowadzi inny blog

* Forma zdalnego komentowania, umożliwiająca wielu blogerom prowadzenie rozmowy w swoich
witrynach
* Sposób, w jaki jeden blogger może wstawić link do swojego bloga na innym blogu
Dostępność TrackBackS
Jeśli już blogujesz, być może patrzysz na swoje oprogramowanie lub dostawcę bloga podczas czytania
tej sekcji, mówiąc: "O czym on do cholery mówi? Nie widzę żadnej opcji dla TrackBacków. "Być może
Twój język jest jeszcze mocniejszy. Być może zamiast "opcji" mówisz "opalona opcja". Ogranicz swój
temperament i pozwól mi wyjaśnić. TrackBacks zostały wynalezione przez SixApart, jednego z
głównych dostawców oprogramowania blogowego i hostingu. (SixApart obsługuje ruchome typy,
TypePad i LiveJournal, które zostaną omówione później.) TrackBack został wprowadzony w sierpniu
2002 roku. SixApart zamierzał i nadal wolałby, aby jego funkcja TrackBack stała się standardowym
wyposażeniem wszystkich platform i serwisów blogowych. TrackBack jest otwartym standardem i nie
kosztuje pieniądzy na wdrożenie. Osiąga większą użyteczność, ponieważ dostępnych jest więcej
blogów. Jednak wiele platform blogów nie korzysta z tej funkcji, dlatego wiele blogów nie wyświetla
TrackBacków i nie może śledzić innych stron. Wśród platform Movable Type, TypePad, WordPress i
Radio UserLand wszystkie zawierają TrackBack jako opcję. Pamiętaj, że TrackBack to komunikacja
między dwiema witrynami, dlatego obie strony muszą zostać wyposażone w funkcję TrackBack, aby
działała. Każde z poprzednich stwierdzeń jest prawdziwe. Cóż, śledzenie wstecz, jest jak śledzenie bułki
tartej do miejsca początkowego. Dokładnie tak. TrackBacks umieszcza bułkę tartą (właściwie link) z
drugiego bloga z powrotem do pierwszego bloga. W tym momencie warto wyobrazić sobie dwa blogi.
W rzeczywistości więcej niż dwa blogi mogą uczestniczyć w rozmowie TrackBack, ale każdy pojedynczy
TrackBack występuje tylko między dwoma blogami. Mamy więc blog A i blog B. Te dwa blogi są
podobne, ponieważ ich wpisy dotyczą tych samych tematów, a ich autorzy codziennie czytają drugi
blog. Podczas badania sposobu działania TrackBacks w tej sekcji naprzemiennie będziesz odgrywać rolę
Bloggera A i Bloggera B. TrackBacki reprezentują dwukierunkową ulicę, a blogerzy, którzy ich używają,
podróżują w obie strony. W naszym scenariuszu najpierw Blogger A publikuje posty; Blogger B postuje
na drugim miejscu. Oto, co się dzieje bez wyjaśnienia wszystkich szczegółów (szczegóły już wkrótce):
1. Blogger A publikuje naprawdę dobry wpis na blogu A. Wpis zatytułowany jest "Jak uratować świat".
2. Blogger B czyta post Bloggera A i jest pod wrażeniem. Blogger B chce przekazać informacje o
świetnym wpisie Bloggera A, a jednocześnie ma własne przemyślenia na temat ratowania świata.
Blogger B może zostawić komentarz na blogu A, ale zamiast tego…
3. Blogger B idzie na swojego bloga i pisze swój komentarz jako wpis na blogu B. Nowy wpis nazywa się
"Czy świat potrzebuje bezpieczeństwa<br>?" Blogger B cytuje wpis Bloggera A ("Jak uratować świat")
przez umieszczając link do niego w tekście "Czy świat potrzebuje bezpieczeństwa?", a także umieszcza
TrackBack na blogu A. TrackBack jest niewidoczny dla czytelników Blogu B, ale…
4. Lista TrackBack pojawia się na blogu A, poniżej "Jak zapisać świat "na unikalnej stronie tego wpisu.
Lista TrackBack zawiera tytuł wpisu Bloggera B ("Czy świat potrzebuje o bezpieczeństwa?"), Fragment
opublikowanego tekstu wpisu Bloggera B oraz link do tego wpisu. TrackBack jest kompletny. Oba blogi
są połączone: Czytelnicy bloga A mogą skorzystać z łącza TrackBack do wpisu blogu B ("Czy świat
potrzebuje bezpieczeństwa?"), A czytelnicy blogu B mogą skorzystać z osadzonego linku do wpisu
blogu A ("Jak uratować świat"), jeśli Blogger B osadził ten link (co zrobił w poprzedniej serii kroków).

TrackBacks są cykliczne i korzystają z obu blogów tylko wtedy, gdy drugi blogger umieści link do
pierwszego bloga. TrackBack założony przez Bloggera B nie jest widoczny dla czytelników Blogu B i nie
działa jako link do Blogu A. Lista TrackBack na Blogu A jest widoczna i oferuje automatyczny link do
Blogu B. Jak widać, mechanizm TrackBack jest częściowo niewidoczny i zautomatyzowany. Gdy Blogger
B umieszcza TrackBack na blogu A, oba blogi (oprogramowanie obsługujące obie strony blogów)
komunikują się ze sobą za kulisami. To tak, jakby ta rozmowa miała miejsce:
Blog B: Hej, Blog A! Mój blogger właśnie umieścił we mnie TrackBack, wskazując na wpis twojego
faceta. Coś o ratowaniu świata - nie wiem. Te mesjanistyczne typy są dla mnie za ciężkie.
Blog A: Tak, robiłem dużo TrackBacków na ten temat. W porządku, pozwól mi to mieć.
Blog B: Oto informacje, w tym mój wpis, że mój blogger łączy się z TrackBack. Umieścisz TrackBack we
właściwym miejscu, jak zawsze?
Blog A: Kim jestem, przybyszu? Tak, to pójdzie pod jego blather o ratowaniu świata, a ja powiążę go z
twoim wpisem. Co to w ogóle jest? Świat nie musiałby chronić bezpieczeństwa , gdyby wszyscy oglądali
więcej kreskówek.
Blog B: Nie pytaj mnie; Nie czytam już tego. Po prostu włóż TrackBack i pozwól mi wrócić do moich
archiwów, dobrze?
Blog A: Nie ma problemu. O rany, jeszcze trochę. Będę musiał uratować świat o 8:00 rano.
Blog B: Tak, powodzenia.
Odwiedzający blog A zobaczy post "Jak uratować świat", a pod nim na stronie TrackBacks i komentarze.
Strona jako całość jest zarówno oświadczeniem blogera, jak i dyskusją między czytelnikami. Bloger
może i może nie zamieszczać komentarzy w odpowiedzi na czytelników. Może być wymienionych kilka
TrackBacków, każdy z innego bloga. Każdy TrackBack wyświetla wiersz lub dwa komentarze
zaczerpnięte z wpisu tego bloga oraz link do pełnego wpisu. Odwiedzający blog B widzą post "Czy świat
potrzebuje oszczędzania?", Który zawiera osadzony link do postu "Jak uratować świat" blogu A. Dla
niektórych użytkowników cytat z wpisu na blogu A w Blogu B to ich pierwsze spotkanie z
oświadczeniem Bloggera A. Ci goście, wpisując się do makrologa na Blogu B, mogą myśleć o wpisie
Bloggera B ("Czy świat potrzebuje bezpieczeństwa?") Jako głównym punkcie wyjścia z udziału w dużej
dyskusji; mogą i nie mogą odwiedzać bloga A. Mogą pozostawić komentarze na blogu B lub powrócić
do swoich blogów, aby pisać wpisy inspirowane pracą Bloggera B. Umieszczone są ścieżki TrackBacks
powiązane z tymi komentarzami (jeśli blogerzy zdecydują się umieścić TrackBacks) na blogu B,
odsyłacze do nowych wpisów na blogach C, D, E itd. Tak więc rozmowa w sieci rozwija się w złożoną
sieć dyskursu. To jest blogosfera.
Trudne zadanie polegające na śledzeniu własnych rozmów
Pomiędzy komentarzami a TrackBackami wielu blogerów jest głęboko i szczęśliwie uwikłanych w
dalekie rozmowy na blogach. Ponieważ każdy blog to kliknięcie URL lub wpisany z dala od każdego
innego bloga, geografia nie ma znaczenia; ważne są tylko wspólne zainteresowania. Zaangażowani
dżokeje blogosfery mogą spędzać tyle samo czasu na komentowaniu i cofaniu się, jak publikowanie
oryginalnych wpisów. Problemem jest utrzymywanie notatek na ten temat. Komentarze są bardziej
efemeryczne niż TrackBacks. Jedną z wielkich zalet TrackBack jest to, że prowadzi rozmowę (lub jej
części) na blogu, gdzie możesz łatwiej ją śledzić. Gdy zostawiasz komentarz na innym blogu, musisz
pamiętać o ponownym odwiedzeniu strony wpisu (gdzie komentarze są wymienione poniżej wpisu),
jeśli chcesz śledzić rozmowę. Kilka programów blogowych oferuje kanały RSS z komentarzami, inne niż

kanały RSS, które rozpowszechniają wpisy. Po dodaniu kanału komentarza do czytnika grup
dyskusyjnych (programu, który przenosi strumienie wpisów z wielu blogów do jednego okna), możesz
dość łatwo sprawdzić odpowiedzi na komentarz w ramach codziennego czytania. Ale kanały z
komentarzami są rzadkie. WordPress, oferuje je. Ale korzystanie z WordPress nie pomaga; inni
blogerzy muszą korzystać z oprogramowania, które oferuje kanały z komentarzami, a niewielu to robi.
Specyfika TrackBack
Wróćmy do Bloggera A i Bloggera B, wkrótce po tym, jak Blogger A opublikował swój wpis "Jak
uratować świat". Wiemy o rozmowie zrodzonej z tego wpisu, ale nie widzieliśmy dokładnie, jak została
ona zrealizowana. Konkretne działania dwóch blogerów to ostatnie elementy układanki TrackBack,
które wyjaśniają jej działanie. Na pasku bocznym zatytułowanym "Dostępność TrackBacks"
wspominam, że obaj blogerzy muszą korzystać z programu blogowego lub usługi blogowej, która
obsługuje funkcję TrackBack. Rozumiem przez to, że każdy program lub usługa musi włączyć
wyświetlanie TrackBacków (w naszym przykładzie byłby to Blog A) i zakładanie TrackBacków (to byłby
Blog B). Blog B robi krok do założenia TrackBacka, który następnie pojawia się na Blogu A; oba blogi
muszą mieć funkcję TrackBackenabled. nowy blog, w którym możesz założyć TrackBack, może również
wyświetlać je i na odwrót; nie ma czegoś takiego jak program lub usługa blogowa, która może
podróżować tylko w jednym kierunku ulicy TrackBack. Oto, co dzieje się z wypełnionymi danymi:
1. Blogger A publikuje niezwykły wpis o nazwie "Jak uratować świat". Jego blog automatycznie
publikuje wpis, ustala pod nim miejsce na przychodzące listy i komentarze TrackBack oraz publikuje
TrackBack URL. (Adres URL to adres strony internetowej).
2. Blogger B widzi doskonały wpis Bloggera A i chce promować go na swoim blogu, jednocześnie
komentując go i powiadamiając Bloggera A, że to zrobił. Blogger B postanawia napisać wpis na blogu
B i założyć TrackBack.
3. Blogger B kopiuje adres URL TrackBack ze strony wejściowej na blogu A. Mógł zapisać go na kartce
papieru, ale zamiast tego rozsądnie go podświetla i używa Ctrl + C, aby skopiować adres do schowka
Windows.
4. Na Blog B Blogger B wyświetla ekran tworzenia wpisu swojego programu lub usługi blogowej. Przed
napisaniem wpisu Blogger B wkleja adres URL TrackBack do specjalnego pola (pole, w którym można
wpisać lub wkleić) dla adresów URL TrackBack. Używa polecenia Ctrl + V z klawiatury systemu
Windows, aby wkleić adres URL TrackBack.
5. Następnie Blogger B pisze swój wpis i zatytułował "Czy świat potrzebuje oszczędzania?". W tym
wpisie Blogger B umieszcza link do strony z hasłem "Jak uratować świat" na blogu A. Blogger B kopiuje
i wkleja URL strony w taki sam sposób, jak zrobił TrackBack URL. Adres URL TrackBack i adres URL
strony są różne. Ważne jest, aby uświadomić sobie i zapamiętać ten ostatni fakt.
6. Blogger B publikuje wpis "Czy świat potrzebuje bezpieczeństwa?". Blog B natychmiast i niewidocznie
używa adresu URL TrackBack do pingowania (komunikowania się) z blogiem A.
7. TrackBack Bloggera B znajduje się na blogu A, poniżej wpisu "Jak uratować świat". TrackBack zawiera
wiersz lub dwa z wpisu "Czy świat potrzebuje bezpieczeństwa?" Oraz link do tego wpisu.
Wiele osób jest zdezorientowanych faktem, że adres URL TrackBack nie jest adresem strony wejściowej
na blogu A. Gdy to zamieszanie istnieje, blogerzy próbujący założyć TrackBack popełniają jeden z
dwóch błędów:
* Używanie adresu URL TrackBack jako aktywnego łącza w tekście wpisu

* Używanie adresu URL strony w polu TrackBack
Ups Adres URL TrackBack należy umieścić w specjalnym polu TrackBack, a adres strony (bloga A)
wyświetlany na pasku docelowym przeglądarki powinien zostać użyty jako link wewnątrz wpisu blogu
B. Pamiętaj, że nie jest to możliwe w blogach, które nie mają funkcji TrackBack. To także jest
powszechne zamieszanie. Nowi blogerzy spędzają godziny, próbując wprowadzić TrackBack, kopiując i
wklejając URL TrackBack, gdzie tylko się da. TrackBack to specjalny protokół oprogramowania, a jeśli
Twoja platforma blogowa go nie używa, nie możesz tworzyć ani wyświetlać TrackBack.
ZARAZA SPAMU
Jeśli korzystasz z poczty e-mail, wiesz o spamie lub śmieciach. W rzeczywistości spam to coś więcej niż
niechciane reklamy narkotyków w Twojej skrzynce odbiorczej. Spam to szeroki termin określający
każdą natrętną i nieistotną reklamę umieszczoną w dowolnym miejscu online. W blogach spam
gromadzi swoją ohydną głowę głównie w komentarzach i TrackBackach. Podobnie jak w przypadku
spamu e-mail, spamerzy komentarzy i spamerzy TrackBack są niezwykle wyrafinowani. Najlepsi i
najbardziej płodni z nich korzystają ze zautomatyzowanego oprogramowania, które przegląda blogi,
zanieczyszczając ich strony nieistotnymi, a czasem obrzydliwymi powiadomieniami. Zwalczanie spamu
jest znaczącą częścią stylu życia każdego blogera, jeśli blog tej osoby istnieje poza siecią
społecznościową. (Sieci społecznościowe mogą w pewnym stopniu chronić swoich członków przed
spamem.) Problem osiąga desperackie rozmiary na dużych blogach, gdzie znaczące zasoby są
wykorzystywane do montowania technologii w celu udaremnienia robotom spamującym - a
rozwiązania te prawie nigdy nie działają idealnie. Wiele głośnych blogów beznadziejnie wyłącza
komentarze i pola TrackBack, co jest stratą dla blogosfery. Ekstremalni pesymiści twierdzą, że
TrackBack został zabity przez spam, a komentarze zostały również zamordowane. Ale przeciętni ludzie
zajmujący się codziennym, zawodowym blogowaniem nie są tak bardzo zaniepokojeni tym, co często
jest drobnym i okazjonalnym utrapieniem.
OBSESJA NA PUNKCIE BLOGÓW
TrackBacks służą kilku celom. Po pierwsze, wspierają makrolog blogosfery lub dialog między blogami.
Po drugie, oferują narzędzie promocyjne dla blogera, który umieszcza link TrackBack na innym blogu
(to Blogger B w poprzednim przykładzie, który korzysta z promocji). Po trzecie, dostarczają treści na
blogu, na którym się pojawiają (blog A w poprzednich przykładach) i informują wszystkich
odwiedzających, że wpis na blogu jest ważny i wart dyskusji. Podobnie jak fale na stawie, TrackBacks
rozprzestrzeniają makrolog na zewnątrz. Niezależnie od tego, czy w swoich blogach włączono funkcję
TrackBack, wielu blogerów śledzi swój wpływ na blogosferę w inny sposób, sprawdzając wyszukiwarki
blogów. Czy powiedziałem sprawdzanie? W każdym razie powinienem był powiedzieć, że mam obsesję
na punkcie przesady. Blogerzy zaangażowani w poszukiwanie wpływów i reputacji spędzają zbyt dużo
czasu na śledzeniu swoich słów w silnikach specyficznych dla blogów. To, co sprawia, że te silniki są tak
urzekające, to ich poświęcenie się wpisom na blogach i ich zdolność do odkrycia, kto mówi o kim. Pod
tym względem silniki specyficzne dla blogów są jak gigantyczne maszyny TrackBack, co pozwala aby
użytkownicy mogli znaleźć cytaty na swoich blogach. Ogólne wyszukiwarki, takie jak Google i Yahoo!
indeksują również wpisy na blogu, które pojawiają się w wynikach wyszukiwania. W rzeczywistości
można argumentować, że Google i Yahoo! wykonuj lepszą pracę, szukając treści na blogu.To nie do
końca prawda, ale prawdą jest, że duże silniki lepiej sobie radzą, organizując i oceniając wyniki
wyszukiwania, eliminując słabe wyniki lub odsuwając je poza zasięg wzroku. Problem z korzystaniem z
Google lub Yahoo! z cytowanie blogów polega na tym, że wyniki blogów są pomieszane ze wszystkimi
innymi wynikami w Internecie i nie ma sposobu, aby podzielić je na własną stronę wyników. Wielu
blogerów dzwoniło do Google lub Yahoo! aby stworzyć silnik dostosowany do bloga, który skorzystałby

z doskonałych algorytmów i systemów rankingowych rządzących ich ogólnymi wynikami wyszukiwania.
Najłatwiejszym i najczęstszym sposobem na zbadanie własnego wpływu w blogosferze,
odzwierciedlonego w wyszukiwarce blogów, jest wprowadzenie adresu URL strony wejściowej w
wyszukiwarce. Jest to prosty proces, a oto kroki, na przykład z wykorzystaniem silnika BlogPulse:
1. Wyświetl stronę wejściową na swoim blogu.
Idealnie, ten wpis powinien być ważny i być może taki, który otrzymał kilka komentarzy.
2. Skopiuj adres URL strony.
Adres URL strony pojawia się na pasku docelowym przeglądarki. Podświetl go i użyj Ctrl + C.
3. Przejdź do BlogPulse.
Adres to www.blogpulse.com.
4. Kliknij raz w polu słowa kluczowego poniżej Przeszukaj blogosferę
Kliknięcie raz w tym polu powoduje wyczyszczenie; to jest gotowy do otrzymania adresu URL strony.
5. Wklej adres URL strony w polu słowa kluczowego. Użyj Ctrl + V, aby wkleić.
6. Kliknij przycisk Go.
Najbardziej rozczarowującym wynikiem tego wyszukiwania jest brak wyników. Oznacza to, że żaden
inny blog nie zacytował Twojego wpisu na blogu - przynajmniej żaden blog nie został przeszukany przez
BlogPulse w czasie, gdy opublikowałeś wpis. Chociaż większość wyszukiwarek blogów twierdzi, że
błyskawiczne cykle wyszukiwania nie zawsze są takie. Poczekaj cały dzień od wpisu, zanim zakładasz,
że silnik zaindeksował blogosferę. Pamiętaj też, że chociaż blogerzy szybko się poruszają, aby być na
bieżąco, wiele cytatów ma dwa, trzy lub więcej dni za postem, który cytują. Jeśli więc wyniki
wyszukiwania są niezadowalające, spróbuj ponownie jutro. Dalej znajduje się kilka najczęściej
używanych wyszukiwarek blogów. Jakość wyników jest bardzo różna w zależności od silnika i
wyszukiwania. Przez długi czas Technorati rządził firmą zajmującą się wyszukiwaniem blogów; nadal
cieszy się lojalnością, ale wielu blogerów jest sfrustrowanych chaotycznymi wynikami wyszukiwania i
przeszło. Większość wyszukiwarek blogów to portale z informacjami blogowymi, które oferują coś
więcej niż zwykłe wyszukiwanie. Szukaj w BlogPulse ciekawych i innowacyjnych prezentacji aktywności
blogosfery. A kiedy jesteś szukającym, pamiętaj, że możesz wpisać zwykłe słowa kluczowe w polu
wyszukiwania; nie musisz wpisywać adresu URL.
Oto cztery główne silniki blogów:
* Technorati (www.technorati.com): ojciec chrzestny przeszukiwania blogów. Technorati indeksuje
bazę danych około 16 milionów blogów. Starsze wpisy są trudniejsze do znalezienia niż nowsze; jeśli
pozycja nr już znajduje się na stronie indeksu bloga (ponieważ nowsze wpisy odepchnęły go), status
tego wpisu jest zmniejszony w rankingu indeksu Technorati.
* Feedster (www.feedster.com): z hasłem "Kto prowadzi do Who "Feedster jest idealny dla
uzależnionych od blogosfery. Szybki, z niezwykle przydatnymi wynikami, Feedster cieszy się lojalną
obserwacją. Kliknij Linki, aby wyświetlić dedykowane wyszukiwanie cytatów URL.
* BlogPulse (www.blogpulse.com): BlogPulse ma spektakularną wyobraźnię podczas pomiaru świata
blogów i jest wart odwiedzenia, nawet jeśli nie szukasz. Podczas wyszukiwania pamiętaj, że indeks nie
zawiera niczego starszego niż sześć miesięcy.

* Bloglines (www.bloglines.com): Jeden z czołowych internetowych czytników wiadomości RSS,
Bloglines działa również jako główny cel wyszukiwania. Posiadając być może najgłębsze archiwum
dowolnego silnika blogów, Bloglines nigdy niczego nie wyrzuca. Jednak indeksuje tylko blogi, których
kanały RSS są subskrybowane przez co najmniej jednego użytkownika Bloglines. Oznacza to, że jeśli
blog wysokiej jakości, czytany z oddaniem przez wiele osób, nie ma abonenta RSS korzystającego z
czytnika grup dyskusyjnych Bloglines, blog ten nie jest indeksowany ani indeksowany przez
wyszukiwarkę Bloglines.
PROMOWANIE TREŚCI
Udział w makrologice blogosfery, pisząc komentarze i sadzając TrackBacks, jest najbardziej
organicznym sposobem promowania bloga. Techniki te nie promują za darmo lub wyłącznie dla
samolubnych korzyści. Zamiast tego promocja odbywa się na podstawie godnego dyskursu. Jeśli masz
coś wartościowego do powiedzenia, ludzie zaczynają odwiedzać i subskrybować Twoje kanały. Ciągły
udział w dyskusji na blogosferze jest ważny dla utrzymania wysokiego profilu. Możesz promować
pojedyncze wpisy na blogu również w bardziej bezpośredni sposób. Jak wspomniałem wcześniej rażące
promowanie swoich wpisów na innych blogach, z komentarzami lub nieistotnymi TrackBackami, jest
niewskazane. Robiąc to tylko rujnujesz reputację i odstraszasz odwiedzających. Nie umieszczaj linku do
swojego wpisu na blogu w komentarzu na blogu innej osoby, chyba że napisałeś wspaniały, genialny
komentarz, który uzasadnia zacytowanie własnej pracy. Nawet jeśli jesteś niesamowity i genialny,
taktyka jest odrażająca. Następne dwie sekcje opisują witryny, w których znajdują się promocje
związane z wejściem właściwym.
DIGGI W POSZUKIWANIU RUCHU
Digg (www.digg.com) to eksperyment polegający na wspólnym filtrowaniu treści internetowych.
Przestańcie przewracać oczami; Wytłumaczę. Filtrowanie grupowe to sposób na uzyskanie wysokiej
jakości dzięki inteligencji grupowej. Teoria jest taka, że moby są inteligentne, nawet jeśli różnią się
gustem i inteligencją poszczególnych osób. Zdobądź wystarczającą liczbę ludzi, aby głosować na coś
Tak lub Nie, a krem wznosi się na szczyt. (Niezadowoleni wyborcy oczywiście się nie zgadzają). Digg
zaprasza użytkowników do przesyłania stron internetowych, które zostają podzielone na kategorie i
umieszczone na długich listach. Na tych listach ciągle dodawane są nowe strony. Przesyłając, możesz
dodać krótki komentarz lub podsumowanie strony. Nowe elementy pozostają na pierwszej stronie
listy, dopóki nie zostaną zepchnięte na kolejne strony w wyniku ciągłego napływu nowych elementów.
Po zepchnięciu widoczność przedmiotu zmniejsza się. W dowolnym momencie podczas marszu
użytkownicy Digg mogą przejść do strony elementu (lub nie) i "wykopać" element, klikając specjalne
połączenie. Przechowywana jest suma liczby "wykopania" przedmiotu. Po osiągnięciu pewnego progu
przedmiot ten jest przenoszony na stronę główną Digga, gdzie otrzymuje znacznie lepszą widoczność.
Przedmioty Digg na pierwszej stronie generują mnóstwo ruchu na swoich stronach. Niektórzy blogerzy
przesyłają do Digg każdy ze swoich wpisów, licząc na to, że kliknie mocno i dostarczy rzeszy
odwiedzających. Nawet skromnie wykopany przedmiot może generować znaczny ruch. Nie ma
bezpośredniej korespondencji diggs (głosów na przedmiot) i wizyt na stronie przedmiotu; wręcz
przeciwnie, jest prawie nieuniknione, że strona elementu uzyskuje znacznie większy ruch niż jest to
odzwierciedlone w liczbie "dugg". Również w Digg jak na blogu wskazana jest pewna dyskrecja.
Użytkownicy Digg mogą komentować każdy przesłany element, a jeśli element jest kulawy zgodnie ze
standardem cool Digg, osoba zgłaszająca może zostać podpalona. Ponieważ wszystkie zgłoszenia są
gromadzone na jednej stronie, całkiem możliwe jest zepsucie Twojej reputacji poprzez trywialne
zgłoszenia, które marnują czas i miejsce na Digg. Celem Digg jest zaprezentowanie najlepszych z
najlepszych; obowiązkiem każdego jest skupienie się na jakości zarówno podczas głosowania, jak i
przesyłania.

LINKI DO Del.icio.us
Del.icio.us (URL to del.icio.us) jest nie tylko najtrudniejszym do napisania adresem internetowym w
historii, ale także popularnym serwisem społecznościowym. Tagowanie to sposób organizowania wielu
elementów w kategorie, dzięki czemu każdy element może zamieszkiwać wiele kategorii. Zamiast
tworzyć kategorie, takie jak pola i wrzucać elementy do tych pól, oznaczanie rozpoczyna się od
elementu i przypisuje mu kilka (lub tylko jeden) opisowych znaczników. Odwiedzający stronę z tagami
mogą kliknąć dowolny opisowy tag, aby zobaczyć wszystkie elementy, które zostały przypisane do tego
tagu. Jako system głosowania Del.icio.us nie jest tak zorganizowany jak Digg (opisany w poprzedniej
sekcji). Ale Del.icio.us poprzedza Digg i ma silne poparcie. Zamiast przesyłać elementy (strony
internetowe lub wpisy na blogu) do głosowania grupowego, w del.icio.us, prowadzisz osobisty sklep z
ulubionymi stronami (faktycznie linki do stron), z których każda jest oznaczona. Del.icio.us zapewnia
bookmarklet (przycisk przeglądarki), który pozwala zapisać każdą stronę, którą odwiedzasz jednym
kliknięciem. Po zapisaniu i oznaczeniu strona staje się publicznie dostępna w witrynie del.icio.us. Inni
mogą przejść do zapisanej strony i zapisać ją samodzielnie we własnych komorach del.icio.us. Każda
zapisana strona wyświetla liczbę jej zapisania przez całą społeczność. Podobnie jak w Digg sukces rodzi
sukces; większość ludzi jest bardziej ciekawa popularnych stron niż niepopularnych stron. Rezultatem
popularnie zapisanej strony jest duży ruch na tej stronie. Bez systemu komentarzy zniechęcającego do
złych zgłoszeń, tak jak w Digg, nic nie stoi na przeszkodzie, aby blogerzy zapisywali swoje wpisy - być
może nawet wszystkie. Nie zachęcam jednak do obsesyjnej promocji tego rodzaju; spędzasz więcej
czasu na promowaniu wpisów niż ich pisaniu

Blogger
Wydaje się, że wszystkie drogi prowadzą do Bloggera. Blogger.com jest pierwszym przystankiem na
autostradzie blogów dla niezliczonych przybyszów. Tu są trzy dobre powody popularności Bloggera:
* Blogger jest bezpłatny.
* Blogger jest nieograniczony; nie ma ograniczeń co do liczby blogów, które możesz mieć, ani liczby
zdjęć, które możesz przesłać.
* Blogger jest łatwy. Reklama „publikowanie za pomocą przycisku” Blogger pozwala szybciej i szybciej
publikować posty niż jakakolwiek inna usługa.
Może ci się wydawać, że rekomenduję Bloggera z całego serca. Jest wiele do polecania, ale Blogger ma
również wady. Pomimo łatwości obsługi Blogger ma duszę maniaka i czasami sprawia, że proste
zadania są niepotrzebnie skomplikowane. Jedna skarga: trudność dodania zawartości paska bocznego,
takiej jak blogroll. Blogger zmusza Cię do włożenia w to kodu witryny, dlatego wiele witryn Bloggera
nie wyświetla blogrolli. Blogger stoi gdzieś pomiędzy sieciami społecznościowymi a TypePad. Blogger
oferuje niektóre z narzędzi społecznościowych charakterystycznych dla witryn społecznościowych,
takich jak Yahoo! 360 i Windows Live Spaces. Na przykład każde wymienione zainteresowanie w Twoim
profilu Bloggera prowadzi do wyników wyszukiwania pokazujących wszystkie inne osoby w Bloggerze
z tym zainteresowaniem - jedna z podstawowych cech sieci społecznościowych. Ale Blogger zasługuje
na swoją nazwę i jest bardziej wymagającą blogiem, bardziej zorientowaną na bloga usługą niż sieci
społecznościowe. Blogger to przede wszystkim blogowanie, a nie przede wszystkim poznawanie ludzi.
Ta część zawiera szczegółową ankietę najważniejszych funkcji Bloggera. Jeśli nie wybrałeś jeszcze usługi
blogowania i przyciąga Cię Blogger dzięki przyjaznej reputacji i bezpłatnej usłudze, możesz to
przeczytać , aby upewnić się, że jest to właściwy wybór dla Ciebie.
Wygląd Bloggera
Ponieważ Blogger oferuje stosunkowo niewiele (ale dość atrakcyjnych) szablonów, wiele blogów
można natychmiast rozpoznać jako należących do Bloggera. Jednym z przykładów jest „Blogowanie dla
manekinów” - hej, poczekaj chwilę! To nie jest mój blog. Należy do Jeffa Sieversa, który założył blog
jako poradnik na temat blogowania. Niedawno przekształciła się w ogólny dziennik o wszystkim, od
polityki po powtarzające się awarie samochodu Jeffa. Blog Jeffa ma typowy wygląd Bloggera; ten
szablon i podobne z różnymi kolorami są bardzo w użyciu. Jeśli przewiniesz stronę, możesz zauważyć,
że nie ma widocznego linku do kanału. Brak widocznego kanału stanowi kolejną wadę Bloggera.
Blogger używa jednak wspólnego linku do kanału, który można po prostu dodać na końcu dowolnego
bloga adres strony domowej:
/atom.xml
Na przykładzie witryny Bloggera Jeffa Sievera link do kanału jest następujący:
drumacrat.blogspot.com/atom.xml
Blogger używa alternatywy dla formatu kanału RSS o nazwie Atom. Kanały Atom działają tak samo jak
kanały RSS w ważnych aspektach. Kanały Atom wyświetlają wpisy na blogu, podobnie jak kanały RSS w
czytniku wiadomości. Wybór Atom przez Bloggera nie ma nic wspólnego z brakiem linku do kanału na
blogach Bloggera. Brakujący link do kanału jest po prostu wyborem projektu w Bloggerze - być może
niewytłumaczalnym, ale tak jest. Jeśli korzystasz z przeglądarki internetowej z włączonym kanałem (np.
Firefox), kanały Blogger pojawiają się w przeglądarce tak samo niezawodnie, jak na stronach
zawierających łącza do kanałów. Firefox znajduje link do kanału w kodzie strony, gdzie czai się

niewidocznie. Witryna, która odbiega od typowego wyglądu Bloggera, należy do gitarzysty i artysty
nagraniowego Ottmara Lieberta. Jego strona znajduje się tutaj:
www.ottmarliebert.com/blog/
Zauważ, że Ottmar Liebert prowadzi swojego bloga we własnej domenie ottmarliebert.com, a nie w
darmowej domenie hostingowej Blogger, blogspot.com. Liebert korzysta z bezpłatnej usługi FTP
Bloggera, która umożliwia webmasterom korzystanie z szablonów i narzędzi Bloggera przy
jednoczesnym zachowaniu bloga we własnej domenie. W tej części zakładam, że większość czytelników
chce prowadzić blog na blogspot.com. Jeśli wolisz opcję FTP, wybierz ją podczas rejestracji lub wybierz
ją po rejestracji na stronie Ustawienia, Publikowanie w panelu sterowania. Pamiętaj, że Ottmar Liebert
przesyła strumieniowo zdjęcia z Flickr, która jest witryną do udostępniania zdjęć, która umożliwia
członkom powiązanie ich kolekcji ze swoimi blogami. Gdy już tam jesteś, przeczytaj Huckleberry Finn.
To dobrze dla ciebie. Jako ostatni przykład sprawdź Moblog This Is Not Art 05 znajdujący się tutaj:
tina05.blogspot.com.
Moblog to mobilny blog, w którym wpisy są publikowane zdalnie za pomocą komputerów przenośnych,
urządzeń PDA lub telefonów komórkowych. Wiele moblogów jest bogatych w zdjęcia, a zdjęcia są tutaj
najważniejsze. Jest natychmiast rozpoznawalny jako blog Blogger.
Rozpoczęcie pracy z Bloggerem
Musisz założyć konto w Bloggerze, aby rozpocząć blogowanie, ale twoje konto jest całkowicie
darmowe. Ponadto jedno konto daje teoretycznie nieograniczoną liczbę blogów. Każdy blog ma
teoretycznie nieograniczoną ilość miejsca na wpisy i zdjęcia. Mówię „teoretycznie”, ponieważ
słyszałem o ograniczeniach dotyczących kont, które są nadużywane. Nie istnieją żadne opublikowane
ograniczenia, a przy normalnym użytkowaniu nawet aktywni blogerzy powinni mieć możliwość
rozwijania swoich stron bez ograniczeń. Uruchomienie jest łatwe. Ta sekcja poprowadzi Cię przez
ścieżkę najmniejszego oporu: najłatwiejszy sposób na rozpoczęcie publikowania wpisów w Bloggerze.
Później możesz wprowadzić zmiany na swoim koncie i blogu. W późniejszych częściach (obejmujących
TypePad, Movable Type, WordPress i Radio UserLand) zalecam przeprowadzenie konfiguracji blogu
przed rozpoczęciem pisania. W Bloggerze, który został zaprojektowany jako „publikowanie za pomocą
przycisku”, radzę nacisnąć te przyciski i niezwłocznie opublikować swojego bloga (z wyjątkiem kilku
małych ustawień). Następnie, w dalszej części tej części, opisuję, jak możesz dostosować,
spersonalizować i w inny sposób wykonać inne ustawienia bloga. No to ruszamy. Przejdź do strony
Blogger: www.blogger.com
Następnie wykonaj następujące kroki:
1. Na stronie głównej Bloggera kliknij przycisk Utwórz swój blog teraz.
2. Wpisz nazwę użytkownika, hasło, nazwę wyświetlaną i adres e-mail; zaznacz pole Akceptacja
warunków usługi; a następnie kliknij przycisk Kontynuuj. Nazwa użytkownika i hasło logują Cię na konto
Blogger, gdy chcesz publikować wpisy lub zmieniać ustawienia bloga. Nazwa wyświetlana, którą można
później zmienić, pojawi się na blogu. Adres e-mail niekoniecznie pojawia się na blogu, ale służy do
komunikacji między Bloggerem a tobą.
3. Wpisz nazwę i adres swojego bloga.
Możesz nadać swojemu blogowi dowolny tytuł i zawsze możesz go zmienić. Adres bloga jest częściowo
określony przez hosta Bloggera, który znajduje się na blogspot.com. Oznacza to, że Twoim adresem
bloga będzie twoj blog.blogspot.com. Po prostu wpisz, jakie ma być pierwsze słowo adresu; nie musi

być taki sam jak tytuł bloga lub nazwa wyświetlana. Tak więc, jeśli twój blog ma tytuł Random Deep
Thoughts, twój adres może być joesmith.blogspot.com (co miałoby sens tylko wtedy, gdy masz na imię
Joe Smith). Zwróć uwagę na opcję Ustawienia zaawansowane; Na razie ignoruję tę opcję. Użyj go, jeśli
masz własną domenę, która znajduje się na hoście internetowym. Możesz używać narzędzi Bloggera
do prowadzenia bloga na swoim hoście internetowym.
4. Wypełnij weryfikację słowną, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj. Krok weryfikacji słownej
gwarantuje, że jesteś prawdziwą osobą, a nie robotem programowym. Ponieważ tak, roboty
programowe próbują tworzyć konta Blogger.
5. Wybierz szablon, klikając przycisk opcji pod jednym z projektów. Szablon określa motyw
kolorystyczny i układ projektu witryny. Kliknij link szablonu podglądu pod dowolnym szablonem, aby
wyświetlić okno podręczne ilustrujące przykładowego bloga w tym projekcie.
6. Kliknij przycisk Kontynuuj.
W tym momencie może być konieczne poczekanie kilku sekund, ponieważ Blogger tworzy szablon
bloga i podłącza informacje. Zanim zaczniesz recytować pełne wiersze Roberta Frosta, strona radośnie
oznajmia: „Twój blog został utworzony!” Można by pomyśleć, że Blogger wyleczył przeziębienie. W
każdym razie kliknij przycisk Rozpocznij publikowanie, aby. . . zacznij pisać.
Po wykonaniu tych kroków utworzysz blog. To takie bezbolesne. Być może to wystarczy na jeden dzień.
Jeśli na razie odłożysz ten projekt, możesz powrócić do niego w dowolnym momencie, odwiedzając
witrynę Blogger.com i logując się przy użyciu pól Nazwa użytkownika i Hasło w prawym górnym rogu.
Spowoduje to wyświetlenie strony pulpitu nawigacyjnego; tutaj Blogger wyświetla informacje o
usłudze i wskazówki dotyczące lepszego korzystania z niej. Na tej stronie znajdują się również
bezpośrednie linki do edycji profilu, zmiany hasła, dodania zdjęcia do profilu i, co najważniejsze, do
codziennego blogowania - tworzenia nowego postu i uzyskiwania dostępu do innych elementów
sterujących Bloggera. Wywierć to w swoim umyśle i podziękuj mi później: na pulpicie nawigacyjnym
masz dostęp do informacji o swoim profilu. Nie pytaj mnie, dlaczego Blogger nie umieszcza ustawień
profilu w panelu sterowania wraz z wszystkimi innymi ustawieniami. Nie mam pojęcia dlaczego. Jeśli
mnie zapytasz, moje oczy staną się szkliste i zacznę nucić „Desperado”. Aby przejść do pulpitu
nawigacyjnego, kliknij link Powrót do pulpitu nawigacyjnego w prawym górnym rogu panelu
sterowania. Na ekranie pulpitu nawigacyjnego kliknij link Edytuj profil, aby wyświetlić ustawienia
swojego profilu.
Trzy kluczowe ustawienia
Zaraz zacznę pisać. Po pierwsze, powinieneś zająć się trzema ustawieniami domyślnymi na swoim
nowym blogu. Nie mam na myśli, że musisz zmienić ustawienia, ale powinieneś o nich wiedzieć, zanim
zaczniesz pisać wpisy na swoim blogu. Wykonaj następujące kroki, aby przejrzeć te kluczowe
ustawienia:
1. Przejdź do Blogger.com i zaloguj się na swoje konto.
2. Kliknij ikonę Zmień ustawienia. Blogger wyświetla stronę Podstawową na karcie Ustawienia.
3. Użyj menu rozwijanego Dodaj swój blog do naszych ofert, aby ustawić swój blog jako publiczny lub
prywatny. Domyślne ustawienie to Tak; oznacza to, że Twój blog znajduje się w katalogu Blogger i może
znajdować się na liście wyróżnionych blogów Bloggera. Wybierz opcję Nie, jeśli wolisz zachować blog
jako prywatny, albo tymczasowo, podczas uzupełniania wpisów i trenowania umiejętności Bloggera,
albo na stałe.

4. Kliknij przycisk Zapisz ustawienia.
Aby zobaczyć ten przycisk, może być konieczne przewinięcie strony w dół. Przed przejściem na inną
stronę należy zapisać zmiany dokonane na dowolnej stronie na karcie Ustawienia; w przeciwnym razie
zmiany zostaną przywrócone do poprzednich ustawień.
5. Nadal na karcie Ustawienia kliknij link Formatowanie.
6. Na stronie Formatowanie skorzystaj z menu rozwijanego Pokaż tytuł, aby ustalić, czy wpisy są
indywidualnie tytułowane. Co ciekawe, to ustawienie jest domyślnie ustawione w pozycji Brak, co
oznacza, że nie ma dostępnego pola tytułu podczas pisania wpisu. W związku z tym, gdy ta opcja jest
ustawiona na Nie, Twój blog nie zawiera tytułów wiadomości. Taki projekt może ci się podobać, ale
wydaje mi się to dziwne i zalecam zmianę tego ustawienia na Tak. Gdy to zrobisz, pole Tytuł pojawi się
na stronie, na której tworzysz wpisy. Następnie masz wybór dla każdego wpisu: utwórz tytuł lub nie.
7. Kliknij przycisk Zapisz ustawienia.
8. Nadal na karcie Ustawienia kliknij link Komentarze.
9. Na stronie Komentarze użyj przycisków opcji Komentarze, aby wybrać, czy wpisy będą zezwalać na
komentarze. Domyślnym ustawieniem jest tutaj Pokaż, który pozwala odwiedzającym pozostawiać
komentarze na stronach wejściowych.
10. Kliknij przycisk Zapisz ustawienia.
Teraz jesteś gotowy do blogowania!
Pisanie i publikowanie wpisów w Bloggerze
Po przygotowaniu podstawowych ustawień (patrz poprzednia sekcja) warto napisać i opublikować
wpis. O to w tym wszystkim chodzi. Jeśli jesteś w panelu sterowania Bloggera (gdzie znajduje się karta
Ustawienia), jedno kliknięcie powoduje przejście do strony, na której tworzysz wpis. Jeśli wchodzisz do
Bloggera po nieobecności, przejdź do Blogger.com i zaloguj się, a następnie kliknij nazwę swojego bloga
na stronie Pulpitu nawigacyjnego. Kliknięcie nazwy bloga powoduje przejście do panelu sterowania.
Tworzenie i publikowanie wpisu Jakkolwiek się tam dostaniesz, wykonaj następujące kroki, aby napisać
i opublikować swój pierwszy wpis na blogu. Jest to tak proste, jak wysłanie wiadomości e-mail:
1. Kliknij kartę Publikowanie. Zostaniesz dostarczony na stronę Utwórz w zakładce Publikowanie dokładnie tam, gdzie chcesz być.
2. Wpisz tytuł swojego posta na blogu. Jak zauważono w poprzedniej sekcji, musisz wybrać opcję, która
umieszcza pole tytułu na stronie Utwórz. Jeśli nie, nie możesz tytułować swoich wpisów.
3. W dużym polu wpisz swój wpis. Nie martw się, że będziesz błyskotliwy, głęboki, a nawet interesujący.
Możesz usunąć lub edytować post później.
4. Kliknij przycisk Opublikuj post. To wszystko, co trzeba napisać i opublikować wpis na blogu w
Bloggerze. Cóż, to są podstawy. Inne funkcje są dostępne. Zwróć uwagę na ikony i menu rozwijane tuż
nad polem pisania wpisów. Podobne kontrolki możesz znać, jeśli korzystasz z poczty e-mail w AOL,
Gmailu lub innym systemie, w którym możesz wybierać czcionki, kolory i inne opcje formatowania.
Przesuń kursor myszy nad ikony, aby zobaczyć ich etykiety. Oto podsumowanie opcji formatowania
Bloggera:

* Użyj menu rozwijanych Czcionka i Normalny rozmiar, aby wybrać odpowiednio krój i rozmiar czcionki.
Jeśli nie masz pewności, co to oznacza, eksperymentuj! Pamiętaj, że nic nie zostanie opublikowane na
blogu, dopóki nie klikniesz przycisku Opublikuj post.
* Użyj ikony B, aby zrobić pogrubiony tekst. Po prostu wybierz tekst, który już wpisałeś, a następnie
kliknij ikonę. Alternatywnie, kliknij ikonę, zacznij pisać (nawet w środku zdania), a następnie kliknij
ikonę ponownie, aby zakończyć pogrubienie formatowania.
* Użyj ikony I, aby zrobić kursywę.
* Użyj ikony T, aby zmienić kolor tekstu. Ponownie, ta kontrola może być użyta dla słów w zdaniach.
Prawda jest taka, że większość ludzi nie wstawia kolorowego tekstu do postów na blogu. Blogi bardziej
dotyczą pisania niż wymyślnego i bezużytecznego formatowania. Pogrubiony i pochylony tekst ma
sens; kolorowy tekst rzadko.
* Ta mała ikona łańcucha obok ikony T jest ikoną łącza; użyj go, aby wstawić link do zewnętrznej strony
internetowej. Podświetl dowolne słowo lub grupę słów, a następnie kliknij ikonę łącza i wpisz (lub
wklej) skopiowany link w wyskakującym oknie.
* Ikony wyrównania ustawiają tekst w następujący sposób: po lewej stronie (z postrzępioną prawą
krawędzią), pośrodku (postrzępiona po obu stronach), po prawej stron e (z postrzępioną lewą
krawędzią) lub z pełnym uzasadnieniem (nawet po obu stronach). Ustawieniem domyślnym jest
wyrównanie do lewej i nie ma powodu, aby je zmieniać.
* Użyj opcji listy numerowanej i listy punktowanej, aby utworzyć wcięte listy we wpisie. Lista, którą
teraz czytasz, jest listą punktowaną. Poprzednia lista jest listą numerowaną.
* Opcja cytowania bloków tworzy wciętą część wpisu, z której korzysta wiele osób podczas cytowania
materiałów z innej witryny.
* Ikona ABC reprezentuje funkcję sprawdzania pisowni.
* Mały obrazek służy do dodawania obrazów; Do tego dochodzę później w sekcji „Wstawianie zdjęcia
we wpisie”.
* Ikona po prawej stronie, która wygląda jak gumka, usuwa formatowanie z dowolnej części
podświetlonego tekstu.
To wszystko na temat formatowania. Kuszące, choć są te opcje jednym kliknięciem, staraj się nie
gromadzić zbyt wiele na swoim blogu. To znaczy, to twój blog; rób co chcesz. Ale większość ludzi nie
lubi oczerniać się kolorowym tekstem, dziwnymi rozmiarami znaków, dziwacznymi czcionkami lub
nieumiejętnym pogrubieniem i pochyleniem. Przepraszam, że jestem żałosny, ale używaj
formatowania z dyskrecją. Możesz zauważyć drugą zakładkę nad polem do pisania wpisów, oznaczoną
Edytuj HTML. Użyj tej karty, jeśli wolisz ręcznie kodować swoje formaty za pomocą tagów HTML.
Specjaliści HTML mogą również używać znaczników HTML, które nie są reprezentowane przez właśnie
opisane ikony formatu. Jeśli chcesz sprawdzić swoje ręczne kodowanie, kliknij z powrotem na karcie
Utwórz. Możesz przełączać się między nimi, edytować kod i sprawdzać go. Link do podglądu zaprasza
do sprawdzenia, jak będzie wyglądał Twój wpis. Niestety nic takiego nie robi. Ten link wyświetla
skomponowaną i sformatowaną wersję wpisu, ale nie wyświetla go w szablonie bloga. Ponieważ
strona, na której piszesz swój wpis, pokazuje wszystkie opcje formatowania, których dokonałeś, link
Podgląd wydaje mi się bezcelowy. Więc moja wskazówka to: zignoruj to (funkcja podglądu, a nie
wskazówka). Zwróć uwagę na dwie ostatnie funkcje na stronie Utwórz. Najpierw użyj opcji Tak i Nie,
aby ustalić, czy komentarze będą pisane w wpisie.

Możesz użyć tego ustawienia, aby zastąpić ustawienia globalne wprowadzone w poprzedniej sekcji. Po
drugie, użyj menu Czas i data, aby zmienić dokładny czas posta. Możesz umieścić wpis w przeszłości
lub w przyszłości (więcej o tym, dlaczego warto to zrobić za chwilę), a blog odpowiednio go posortuje
na twoich archiwach i stronie indeksu.
Edycja wpisów
Blogger ułatwia edytowanie lub usuwanie wpisów. Do edycji wpisu używasz tych samych
podstawowych narzędzi, co do pisania nowego wpisu. Postępuj w ten sposób:
1. Na karcie Publikowanie kliknij link Edytuj posty.
2. Na stronie Edytuj posty kliknij przycisk Edytuj odpowiadający dowolnemu wejściu. Za pomocą menu
rozwijanego wybierz liczbę opublikowanych wpisów wyświetlanych na tej stronie. Widoczne są tylko
tytuły, a nie pełne wpisy.
3. Zmień wpis za pomocą znanych narzędzi do pisania i formatowania.
4. Kliknij przycisk Opublikuj post.
Masz możliwość zmiany daty i godziny zmiany wpisu. Domyślnym ustawieniem menu Czas i data jest
pierwotny moment publikacji wpisu. Jeśli aktualizujesz poprzednie informacje, możesz ustawić
aktualną godzinę i datę. Jeśli tylko poprawiasz błąd, standardowy protokół blogowania wzywa do
pozostawienia wpisu w jego pierwotnym miejscu chronologicznym. Aby usunąć wpis, przejdź do strony
Edytuj posty i kliknij link Usuń odpowiadający dowolnemu wpisowi. Blogger wyświetla post i pyta, czy
naprawdę chcesz go usunąć. Kliknij przycisk Usuń. Usuniętego wpisu nie można odzyskać
Wstawianie zdjęcia we wpisie
Dołączenie zdjęcia do wpisu na blogu nie stanowi problemu w Bloggerze. Zdjęcie może pochodzić z
komputera lub z lokalizacji internetowej, przy czym ta pierwsza jest bardziej powszechna. Blogger
może przesłać zdjęcie z komputera, zapisać je na komputerze i zmienić jego rozmiar w celu
wyświetlenia we wpisie na blogu (duże zdjęcie może rozciągnąć go groteskowo). Użytkownicy, którzy
klikną zdjęcie o zmienionym rozmiarze, zobacz pełnowymiarowe zdjęcie na innej stronie. Wykonaj
następujące kroki, aby wstawić zdjęcie do wpisu Bloggera:
1. W panelu sterowania kliknij kartę Publikowanie.
2. Na stronie Utwórz wpisz tytuł wpisu i zacznij pisać wpis. Nie ma znaczenia, kiedy wstawisz zdjęcie w
procesie pisania wpisów. Zdjęcie może być pierwsze, pismo lub część pisma.
3. Kliknij ikonę Dodaj obraz. Aby znaleźć formant Dodaj obraz, przesuń kursor myszy nad ikonami
formatowania. Pojawi się wyskakujące okno do obsługi wyboru i przesyłania zdjęć.
4. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać zdjęcie z komputera. Jeśli wstawiasz zdjęcie znalezione w
Internecie, skopiuj jego lokalizację (adres internetowy) w polu adresu URL.
5. W oknie Przesyłanie pliku kliknij plik obrazu, który chcesz wstawić, a następnie kliknij przycisk
Otwórz.
6. Z powrotem w wyskakującym oknie Bloggera wybierz układ, klikając przycisk opcji. Wybrane układy
pozwalają określić, czy obraz jest umieszczony po lewej stronie tekstu wpisu, po prawej stronie tekstu,
czy wyśrodkowany nad tekstem.

7. Wybierz rozmiar obrazu. Wybrane rozmiary są niejasne: Mały, Średni lub Duży. Zawsze używam
ustawienia Mały, więc zdjęcie nie dominuje nad wpisem. Czytelnicy, którzy klikną zdjęcie, zobaczą je w
pełnym rozmiarze na nowej stronie.
8. Kliknij przycisk Prześlij obraz.
9. W oknie potwierdzenia kliknij przycisk Gotowe. Z powrotem na stronie Utwórz możesz zobaczyć
przesłane zdjęcie w polu wprowadzania. Teraz jest dobry moment, aby dokończyć pisanie wpisu, jeśli
to konieczne.
10. Kliknij przycisk Opublikuj post.
Możesz użyć tego procesu, aby wstawić wiele zdjęć do wpisu na blogu.
Personalizacja bloga Blogger
Wprowadziłeś podstawowe ustawienia i opublikowałeś co najmniej jeden wpis. Twój blog został
uruchomiony. Możesz jednak zrobić więcej, aby Twój blog był bezbłędny. Personalizacja Bloggera
polega na wybraniu projektu witryny (który już zrobiłeś, ale możesz go zmienić w dowolnym
momencie), utworzeniu osobistego profilu wyświetlanego na unikalnej stronie i ustawieniu kilku
formatów. W dowolnym momencie możesz również zmienić tytuł i opis bloga. Zacznijmy znajdować te
funkcje.
Przełączanie szablonów Bloggera
Szablony Bloggera określają schemat kolorów i projekt układu bloga. Szablony są wymienne. Możesz
przełączać się między kilkoma kliknięciami, a zmiany rozchodzą się po każdej stronie (z wyjątkiem
strony profilu) Twojego bloga. Blogger oferuje skromny wybór szablonów - około trzydziestu w
momencie pisania tego tekstu, a na pewno więcej niż Blogger pokazał ci podczas rejestracji. Wykonaj
następujące kroki, aby zobaczyć, jak wygląda Twój blog z zupełnie nowym wyglądem:
1. W panelu sterowania Bloggera kliknij kartę Szablon.
2. Na karcie Szablon kliknij link Wybierz nowy.
3. Na stronie Wybierz nowy (patrz Rysunek 6-11) kliknij dowolne zdjęcie szablonu, aby zobaczyć
pełnowymiarową próbkę tego szablonu. Próbka otwiera się w nowym oknie przeglądarki i pokazuje,
jak wygląda aktywny blog.
4. Zamknij przykładowe okno przeglądarki. Nie chcesz, żeby wiecznie wisiała na ekranie. Pozostawienie
go otwartego nie wpływa na proces wyboru szablonu, ale jego zamknięcie ujawnia oryginalne okno
przeglądarki, którego używasz do wybierania szablonu.
5. Kliknij przycisk Użyj tego szablonu poniżej wybranego szablonu. Wybrany szablon może być tym,
który właśnie obejrzałeś, lub dowolnym innym.
6. W wyskakującym oknie weryfikacji kliknij OK. To okienko wyskakujące ostrzega, że po zmianie
szablonów utracisz wszelkie dostosowania do starego (obecnego) szablonu. Te dostosowania nie są
ustawieniami w panelu sterowania, które omówiłem do tego momentu, ani tymi, które omówię w
dalszej części tej sekcji. Blogger odnosi się do niestandardowego kodu wstawionego do arkuszy stylów
CSS szablonu. Nie wiesz o czym mówię? Dobrze; ostrzeżenie nie dotyczy Ciebie.
7. Kliknij przycisk Opublikuj ponownie. Ponowne opublikowanie bloga wymusza propagowanie zmiany
szablonu w całej witrynie. Jeśli chcesz ponownie wyświetlić witrynę Bloggera przed ponownym

opublikowaniem, wyświetli się stary szablon. Jeśli Twój blog zawiera wiele wpisów, ponowna
publikacja może potrwać minutę lub dwie. Nowe blogi są publikowane ponownie za kilka sekund.
8. Kliknij link Wyświetl blog, aby wyświetlić nowo zaprojektowaną witrynę.
Pytanie brzmi: jak często należy zmieniać szablon? Częste zmiany są niepokojące dla zwykłych gości.
Ale sporadyczne zmiany sprawiają, że strona jest świeża dla Ciebie, który musi na nią patrzeć częściej
niż ktokolwiek inny. Co najwyżej co kilka miesięcy jest odpowiedni przewodnik. Proszenie czytelników
o opinię przed zmianą i po niej nie jest bolesne.
Publikuj ponownie, publikuj ponownie
Zastanawiam się nad tym, ponieważ jest to częste źródło zamieszania wśród użytkowników Bloggera i
czasami zapominam o ponownej publikacji. Oto punkt: w Bloggerze (podobnie jak w wielu innych
serwisach blogowych) zapisywanie zmian nie jest tym samym, co publikowanie zmian. Nie mówię tu o
zamieszczaniu wpisów. Zmiany, o których mówię, znajdują się na kartach Ustawienia i Szablon w
panelu sterowania. Strony te umożliwiają wprowadzanie globalnych zmian, które wpływają na wiele
lub wszystkie strony Twojego bloga. Trzystopniowy proces wpływa na te zmiany:
1. Wprowadź zmiany.
2. Zapisz zmiany.
3. Ponownie opublikuj blog.
Mimo że po kroku 2 na ekranie wyświetla się przycisk Opublikuj ponownie, nie jest on szczególnie duży
i ludzie go nie zauważają. Jeśli nie wykonasz kroku 3, zmiany nie pojawią się na Twoim blogu i możesz
wyrywać sobie włosy, zastanawiając się, dlaczego Blogger nie wyświetla zmienionych ustawień. Jeśli
twoje włosy są już wyrwane (z długiego doświadczenia z komputerami), możesz zgrzytać zębami. Jeśli
twoje zęby są zmiażdżone (nawet po dłuższym doświadczeniu z komputerami), możesz zacząć bić się z
rodziną i przyjaciółmi. Jeśli wszyscy już cię nienawidzą - och, nieważne. Nie zapomnij ponownie
opublikować swojego bloga!
Budowanie swojego profilu Bloggera
Być może najważniejszą pracą personalizacyjną, którą możesz wykonać na swoim blogu Blogger, jest
utworzenie profilu. Profil Bloggera to strona poświęcona temu, kim jesteś i co lubisz. Strona profilu jest
dołączona do Twojego bloga, ale znajduje się poza chronologiczną organizacją bloga. Twój profil nigdy
nie pojawia się na stronie indeksu blogu. Odwiedzający przeglądają Twój profil, klikając link Wyświetl
mój pełny profil na pasku bocznym bloga. Profil może być tak kompletny lub szkicowy, jak chcesz, w
ramach opcji zapewnianych przez Bloggera. Strona konfiguracji profilu to miejsce, w którym ustalasz,
jakie informacje o tobie się pojawiają. Możesz ułatwić lub nie tak łatwo skontaktować się z tobą.
Szczegółowe i bezpośrednie informacje kontaktowe, takie jak adres lub numer telefonu, nie są opcjami
profilu. Opcje profilu nie są częścią głównego panelu sterowania; być może już zauważyłeś, że w panelu
sterowania nie ma zakładki Profil. To mylące pomylenie może być powodem, dla którego wielu
blogerów w systemie ma puste profile. Dostęp do strony konfiguracji profilu można uzyskać z pulpitu
nawigacyjnego Bloggera. Pamiętasz Dashboard z wcześniejszej części? Nie? Czy byłeś zbyt zajęty
niszczeniem mózgu kofeiną, żeby to zauważyć? Czekaj - to byłam ja. Tak czy inaczej, oto krok po kroku,
aby znaleźć i ustawić opcje swojego profilu, zaczynając od zera:
1. Przejdź do Blogger.com i zaloguj się na swoje konto blogowe.
2. Na stronie Pulpit nawigacyjny kliknij link Edytuj profil. Link znajduje się na prawym pasku bocznym.

3. Na stronie Edytuj profil użytkownika wypełnij opcje, które mają się pojawiać na stronie profilu.
4. Kliknij przycisk Zapisz profil. To jest na dole strony.
5. Kliknij link Wyświetl zaktualizowany profil, aby wyświetlić stronę swojego profilu.
Możesz zmienić swój profil, ile chcesz, kiedy chcesz. Ciekawa opcja na stronie Edytuj profil użytkownika
może dać ci pauzę. Może to również powodować niestrawność, ponieważ Blogger nie czyni tej funkcji
szczególnie łatwą. Mówię o funkcji, która pozwala dodać zdjęcie do swojego profilu. W następnej sekcji
wyjaśniono, jak to zrobić.
Dodawanie zdjęcia do swojego profilu Bloggera
Blogger pozwala umieścić zdjęcie w swoim profilu, ale komplikuje je w oburzający sposób. Większość
usług blogowych zawiera przycisk Przeglądaj, aby znaleźć zdjęcie na komputerze i dodać je do swojego
profilu. Być może widziałeś te przyciski w niektórych witrynach. Blogger umieszcza ten przycisk w
innych miejscach. Jednak Blogger nadal dręczy swoich użytkowników skomplikowaną metodą
dodawania zdjęcia profilowego. Oto problem. Zwróć uwagę na stronie Edytuj profil użytkownika, że
Blogger oferuje dołączenie zdjęcia - jeśli jest już w Internecie. Ta opcja wymaga podania „URL zdjęcia”.
Oznacza to, że Blogger chce adresu internetowego zdjęcia, które zostało już opublikowane online.
Całkiem prawdopodobne, że masz swoje zdjęcie na dysku twardym i nigdy wcześniej nie przesyłałeś
tego zdjęcia do witryny internetowej. (Jeśli opublikowałeś zdjęcie w innej witrynie internetowej,
podłącz adres URL do tej opcji i gotowe). W tym miejscu Blogger powinien umieścić przycisk Przeglądaj,
umożliwiając zlokalizowanie zdjęcia na komputerze i przesłanie go do Bloggera profil. Ale nieeee. Dość
narzekania. Istnieje sposób na obejście niewygodnej i nieprzyjaznej dla użytkownika Bloggera.
Zamierzam sprawić, aby proces wykonywania zdjęcia profilowego był krystalicznie czysty. Jeśli znasz
tagi HTML, nie będziesz miał z tym problemu. Jeśli nie, nie wycofuj się. Wykonuj ten proces krok po
kroku, a wykonasz go z zaskakującą łatwością. No to ruszamy:
1. Na stronie Edytuj profil użytkownika kliknij łącze Pulpit nawigacyjny. Musisz wycofać się ze strony
Edytuj profil użytkownika i powrócić do pulpitu nawigacyjnego - punktu początkowego podczas
pierwszego logowania na konto Blogger. Możesz się tam dostać również klikając link Strona główna na
dole strony Edytuj profil użytkownika.
2. Na stronie Pulpit nawigacyjny kliknij ikonę Nowy post. Jak widać, dodanie zdjęcia profilowego ma
coś wspólnego z utworzeniem wpisu na blogu. Użyjemy strony Utwórz, aby przesłać zdjęcie z
komputera do Bloggera. Ta taktyka jest ronda, ale skuteczna.
3. Na stronie Utwórz (na karcie Publikowanie) kliknij ikonę Dodaj obraz. Kliknięcie powoduje
wyświetlenie wyskakującego okna; to samo okno, w którym wstawiłeś zdjęcie do wpisu na blogu.
4. Za pomocą przycisku Przeglądaj wybierz obraz ze swojego komputera.
Wreszcie jest przycisk Przeglądaj. Lepiej tutaj niż nigdzie. Wykonujesz te same kroki, co przy wyborze
zdjęcia do wstawienia do wpisu na blogu. Różnica tym razem polega na tym, że tak naprawdę nie
opublikujesz wpisu na blogu. Przechodzimy przez tę szaradę, aby załadować zdjęcie i umieścić je w
swoim profilu.
5. Po wybraniu zdjęcia i układu kliknij przycisk Prześlij obraz. Nie ma znaczenia, jaki rozmiar ekranu
wybierzesz - mały, średni lub duży. Pamiętaj, że nie zamierzasz opublikować tego wpisu. Niezależnie
od wybranego ustawienia, pełnowymiarowe zdjęcie zostanie przesłane z komputera do Bloggera.
Jedna ważna uwaga: profil Bloggera nie akceptuje plików zdjęć większych niż 50 kilobajtów. To mały
plik i niewytłumaczalne ograniczenie. Pliki zdjęć we wpisach na blogu mogą mieć dowolny rozmiar, ale

nie w przypadku zdjęcia profilowego. Za pomocą Eksploratora Windows kliknij prawym przyciskiem
myszy plik zdjęcia i wybierz Właściwości, aby sprawdzić rozmiar pliku. Ten rozmiar nie ma nic
wspólnego z wybranymi rozmiarami (mały, średni lub duży) w oknie przesyłania. Blogger zawsze
przesyła pełny rozmiar pliku, nawet podczas zmiany rozmiaru wyświetlacza (mały, średni lub duży).
6. W oknie potwierdzenia kliknij przycisk Gotowe.
7. Wróć na stronie Utwórz, kliknij kartę Edytuj HTML. Przed kliknięciem tej zakładki możesz zobaczyć
przesłane zdjęcie w polu Entrywriting. Po kliknięciu karty Edytuj HTML zdjęcie to znika i zostaje
zastąpione kilkoma liniami kodu.
8. Podświetl adres URL swojego zdjęcia. Ten krok jest najtrudniejszy, więc odłóż chipsy i przeczytaj
uważnie. W większości przypadków adres URL zdjęcia pojawia się dwukrotnie, w drugim i czwartym
wierszu kodu - ale różne ekrany pokazują kod na różne sposoby. Szukasz adresu internetowego, który
zaczyna się od http: // i jest całkowicie zamknięty w cudzysłowie. Jeśli twoje zdjęcie ma wspólny format
JPG, ostatnia część adresu to .jpg. Podświetl cały adres, ale nie podświetl cudzysłowów.
9. Użyj klawiatury Ctrl + C, aby skopiować podświetlony adres do schowka Windows.
10. Kliknij link Powrót do pulpitu nawigacyjnego w prawym górnym rogu okna strony. Zakończyłeś
tworzenie strony; masz to, po co przyszedłeś - mianowicie przesłane zdjęcie i jego adres. Teraz możesz
porzucić wpis jak worek gnijących ziemniaków.
11. Na stronie Pulpit nawigacyjny kliknij link Edytuj profil.
12. Na stronie Edytuj profil użytkownika użyj kombinacji klawiszy Ctrl + V, aby wkleić adres URL zdjęcia
do pola Adres URL zdjęcia.
13. Przewiń w dół i kliknij przycisk Zapisz profil.
14. Kliknij link Wyświetl zaktualizowany profil, aby wyświetlić swój nowy profil Bloggera z ulepszonymi
zdjęciami.
Zdjęcie pojawia się na pasku bocznym Twojego bloga pod nagłówkiem O mnie, a także na stronie
Twojego profilu. Blogger automatycznie dopasowuje rozmiar zdjęcia do paska bocznego. Mała wersja
jest również wyświetlana na stronie profilu; gdy odwiedzający kliknie to zdjęcie, na nowej stronie
wyświetlana jest wersja o pełnym rozmiarze.
Audioblogowanie w Bloggerze
Wierz lub nie, możesz umieścić swój głos bezpośrednio we wpisie Bloggera. Takie postępowanie jest
bezpłatne dla wszystkich użytkowników Bloggera i dość łatwe. Blogowanie w audio nazywa się
audioblogging, a Blogger korzysta z usługi o nazwie Audioblogger (dostępnej pod adresem
www.audioblogger.com). Gdy już wiesz, jak umieścić wiadomość audio we wpisie na blogu, możesz
także umieścić ją na stronie profilu. Jak to wszystko działa? Najpierw załóż konto w Audioblogger
(znowu jest darmowe). Następnie dzwonisz pod numer telefonu, aby nagrać swój wpis głosowy. Twoje
nagranie, trwające do pięciu minut, jest automatycznie publikowane na blogu w ciągu kilku sekund po
rozłączeniu się. Wpis składa się z ikony audioblogowania; odwiedzający kliknij ikonę, aby usłyszeć twoje
nagranie. Plik audio jest nagrany w formacie MP3; aby go usłyszeć, użytkownik musi mieć
oprogramowanie do odtwarzania plików MP3 na swoim komputerze. (Takie oprogramowanie jest
instalowane na prawie wszystkich komputerach zbudowanych w ciągu ostatnich kilku lat.) Gdy ktoś
kliknie ikonę pliku audio we wpisie na blogu, to oprogramowanie otworzy się i odtworzy wpis głosowy.
Niektóre osoby używają audioblogowania jako głównego lub jedynego rodzaju postu na blogu. Inni

używają go od czasu do czasu i obsługują każdy wpis audio tekstem pisanym. Możesz
eksperymentować. Możesz użyć go tylko raz lub zakochać się w blogowaniu w ten sposób. Wykonaj
następujące kroki, aby skonfigurować bezpłatne konto Audioblogger:
1. Przejdź do Audioblogger.
2. Kliknij przycisk Uruchom Audioblogging teraz.
3. Zaloguj się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła Bloggera, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.
4. Z rozwijanego menu wybierz blog, w którym chcesz audioblogować menu, a następnie kliknij przycisk
Kontynuuj. Jeśli masz tylko jednego bloga Blogger, wybór jest oczywisty.
5. Wprowadź swój numer telefonu, wpisz czterocyfrowy numer identyfikacyjny, a następnie kliknij
przycisk Zakończ konfigurację. Wprowadzenie numeru telefonu nie ogranicza go do tego numeru
podczas audioblogowania. Musisz jednak pamiętać ten numer jako identyfikator, nawet jeśli tworzysz
czterocyfrowy numer identyfikacyjny. Rozważ kombinację nazwy użytkownika i hasła wymaganą w
większości rejestracji stron internetowych. W Audiobloggerze możesz traktować swój numer telefonu
jako nazwę użytkownika, a czterocyfrowy numer jako hasło. Być może będziesz musiał poczekać kilka
minut, aż Audioblogger zakończy konfigurację.
Pod koniec tej konfiguracji może pojawić się ekran potwierdzenia i strona niezrozumiałego bełkotu.
Bez głupców. Ale nawet jeśli widzisz bełkot, istnieje duże prawdopodobieństwo, że Twoje konto
Audioblogger zostało skonfigurowane w sposób zadowalający. Wypróbuj post audio przed
powtórzeniem procesu konfiguracji. Aby wprowadzić dźwięk, wywołaj numer dial-in Audioblogger:
1-415–856–0205
Użyj dowolnego telefonu i przygotuj podany numer telefonu. Robotyczny asystent Audiobloggera prosi
o podanie tego numeru telefonu jako rodzaju nazwy użytkownika, a następnie o podanie kodu PIN jako
rodzaju hasła. W obu przypadkach do wprowadzania cyfr używasz klawiatury telefonu. Gdy robot-cue
cię podpowie, wypowiedz swój blog, a następnie naciśnij klawisz funta telefonu (#), aby zakończyć
wiadomość. Jeśli masz telefon komórkowy, umieść numer telefonu Audioblogger w pamięci telefonu.
Następnie możesz opublikować wpis audio z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie, bez konieczności
przywoływania numeru.
Twoje wpisy audio są edytowalne, tak jak Twoje wpisy pisemne. Wpisy audio pojawiają się na stronie
Edytuj posty wraz z wpisami tekstowymi.
Nie można jednak edytować dźwięku. Możesz dodać tytuł - staram się to zrobić jak najszybciej,
ponieważ wpisy audio są publikowane bez tytułów. I możesz dodać tekst, który wyjaśnia lub ulepsza
dźwięk. Możesz dodać plik audio do strony profilu Bloggera. Nie jest to łatwiejsze niż przeskakiwanie
przez obręcze w celu dodania zdjęcia. W rzeczywistości proces jest prawie taki sam:
1. Utwórz wpis audio za pomocą Audiobloggera. Twoje nagranie powinno być odpowiednie dla strony
profilu - być może krótka wiadomość powitalna ujawniająca trochę o tobie lub blogu.
2. W panelu sterowania Bloggera kliknij kartę Publikowanie.
3. Kliknij link Edytuj posty.
4. Kliknij przycisk Edytuj odpowiadający nowo utworzonemu wpisowi audio.
5. Kliknij kartę Edytuj HTML.

6. Podświetl adres URL pliku audio. Adres URL kończy się na .mp3 i jest ujęty w cudzysłów.
7. Naciśnij Ctrl + C, aby skopiować adres.
8. Kliknij link Powrót do pulpitu nawigacyjnego w prawym górnym rogu strony.
9. Kliknij link Edytuj profil.
10. Naciśnij Ctrl + V, aby wkleić adres w polu URL klipu audio.
11. Przewiń w dół i kliknij przycisk Zapisz profil.
Twój klip audio jest teraz opisywany jako odtwarzalny link i ikona na stronie profilu. Nie działa
automatycznie, gdy odwiedzający wyląduje na stronie profilu; odwiedzający musi go kliknąć, tak jak w
przypadku wpisu na blogu audio
Wpisy e-mail do Bloggera
Blogger opracował niezwykle prostą metodę publikowania wpisów pocztą e-mail. Dzięki tej funkcji
możesz uniknąć logowania się na konto Blogger, aby napisać post. Ta funkcja jest wygodna dla osób,
które cały czas wyświetlają wiadomości e-mail na ekranie komputera. Ponieważ e-mail jest zawsze
przydatny, publikowanie w tym programie lub interfejsie internetowym jest szybsze niż logowanie się
do Bloggera. Usługa nazywa się Mail-to-Blogger i działa tylko z wiadomościami tekstowymi - bez zdjęć.
Po prostu tworzysz swój własny spersonalizowany adres e-mail na komputerze rejestratora, a Blogger
przypisuje całą pocztę otrzymaną pod tym adresem do Twojego bloga. Gdy wysyłasz wiadomość email, Blogger zmienia tytuł wiadomości na tytuł wpisu na blogu, a treść wiadomości staje się tekstem
wpisu. Wykonaj następujące kroki, aby skonfigurować:
1. W panelu sterowania Bloggera kliknij kartę Ustawienia.
2. Na karcie Ustawienia kliknij link E-mail.
3. Na stronie E-mail utwórz swój specjalny adres w polu Adres Mail-to-Blogger. Musisz pomyśleć tylko
o jednym słowie, ponieważ większość adresów jest ustawiona i niezmienna. Pierwsza część adresu to
nazwa użytkownika konta; ostatnia część adresu to domena blogger.com. Musisz umieścić słowo
pomiędzy, jak pokazano na stronie, a najlepiej użyć słowa, które łatwo zapamiętać - być może blog.
Lub wpis. Lub pikadilly. Zwróć uwagę na pole Adres BlogSend. Wpisz tam adres e-mail, jeśli chcesz
otrzymywać powiadomienia o wysłaniu wysłanego wpisu.
4. Kliknij przycisk Zapisz ustawienia. Nie musisz ponownie publikować bloga.
5. W programie lub interfejsie e-mail zaadresuj wiadomość e-mail na swój specjalny adres e-mail, nadaj
jej tytuł, zredaguj ją i wyślij. Treść wiadomości e-mail staje się tekstem wpisu na blogu.
6. Sprawdź swój blog pod kątem wyglądu wpisu.
Opublikowanie wpisu wysłanego pocztą może potrwać do minuty.
Z funkcji Mail-to-Blogger można korzystać z dowolnego podłączonego komputera i programu
pocztowego na świecie. To nawet nie musi być twój e-mail; Blogger nie wie ani go to nie obchodzi, kto
jest właścicielem konta e-mail wysyłającego wpis na Twój specjalny adres. Dlatego ważne jest, aby
zachować swój specjalny adres w tajemnicy. Każdy, kto o tym wie, może publikować posty na Twoim
blogu. Jeśli tak się stanie, zmień tajne słowo na stronie Ustawienia, adres e-mail
W drodze z Bloggerem

Blogowanie mobilne lub moblogowanie jest ładnie obsługiwane w Blogger Mobile. Blogger Mobile to
bezpłatna usługa zawarta w standardowym bezpłatnym koncie Blogger; nie musisz się rejestrować
osobno. Musisz jednak wykonać szereg czynności, aby działał on dla Ciebie; po wykonaniu tych
czynności moblogowanie do Bloggera jest łatwe. Możesz zabrać telefon komórkowy z wbudowanym
aparatem (telefon z aparatem) i łączność z Internetem, zrobić zdjęcie, wysłać zdjęcie do Bloggera i
opublikować na swoim blogu - wszystko w kilka sekund. Możesz również wysłać tekst lub mieszankę
tekstu i obrazu. Blogger Mobile stosuje niezwykłą, ale skuteczną metodę uruchamiania ścieżki blogu
mobilnego dla każdego użytkownika. Możesz założyć nowy blog na swoim koncie dla postów mobilnych
lub przypisać posty mobilne do istniejącego bloga. (Przeprowadzam Cię tutaj przez dokładny proces.)
Najpierw wysyłasz zdjęcie ze swojego telefonu komórkowego na ogólny, publiczny adres e-mail:
go@blogger.com
Ten adres e-mail odrzuca przychodzące zdjęcia z lokalizacji innych niż komórkowe. Innymi słowy, nie
możesz używać swojego zwykłego komputerowego adresu e-mail (takiego jak AOL, Hotmail, Yahoo!
Mail, Gmail, Comcast lub Earthlink) do zdalnego wysyłania zdjęć za pośrednictwem go@blogger.com.
Blogger Mobile obsługuje wpisy wysłane z kont Verizon, AT&T, Cingular, Sprint lub T-Mobile. Kiedy
go@blogger.com otrzymuje swój pierwszy post na telefon komórkowy, natychmiast tworzy dla niego
blog. Zgadza się - Blogger buduje cały blog wokół jednego wpisu i przypisuje mu adres internetowy
blogspot.com. W tym momencie nowy blog nie należy do nikogo, nawet jeśli wyświetla Twój wpis.
Musisz zgłosić roszczenie do nowego bloga na swoim koncie, zachowując go jako oddzielnego bloga
lub przypisując wpis (i przyszłe wpisy mobilne) do istniejącego bloga na Twoim koncie. Blogger Mobile
wysyła token roszczenia na telefon komórkowy, który wysłał wpis - którym byłby Twój telefon
komórkowy. Wpisujesz token roszczenia na specjalną stronę Blogger Mobile i przejmij kontrolę nad
nowym blogiem. W tym momencie możesz sprawić, aby nowy blog zniknął i umieścić pierwszy wpis w
istniejącym blogu lub zachować nowy blog i zmienić jego nazwę. To jest ogólny proces; oto konkretne
kroki:
1. Wyślij wiadomość tekstową lub zdjęcie na adres go@blogger.com. Sprawdź instrukcję obsługi
telefonu z aparatem, aby dowiedzieć się, jak wysyłać zdjęcia na adresy e-mail. W ciągu najwyżej minuty
od wysłania Blogger Mobile odsyła wiadomość tekstową zawierającą token roszczenia. Ta wiadomość
jest wysyłana na Twój telefon komórkowy, a nie na adres e-mail komputera.
2. Przeczytaj wiadomość tekstową wysłaną na Twój telefon komórkowy przez Blogger i wpisz w dół
tokena roszczenia. Token roszczenia to krótki ciąg liter i cyfr. Blogger wysyła również adres internetowy
nowego bloga utworzonego wokół pierwszego wpisu; możesz odwiedzić blog, ale nie możesz uzyskać
dostępu do jego elementów sterujących, dopóki nie określisz go jako swój.
3. W przeglądarce komputera przejdź do go.blogger.com.
4. Wpisz token w polu Token roszczenia, wpisz poprawne słowo w polu Weryfikacja, a następnie kliknij
przycisk Kontynuuj. Zostanie wyświetlona strona Znaleziony blog mobilny z nazwą użytkownika do
logowania do Bloggera.
5. Kliknij link Kontynuuj jako ten użytkownik.
6. Na stronie Claim Mobile Blog wybierz opcję zachowania nowego bloga lub przełącz się na
istniejącego bloga, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj. W tym przykładzie trzymam nowego bloga,
nie przełączając się. Jeśli przełączysz się, Twój post z telefonu komórkowego zostanie przeniesiony do
istniejącego bloga, a przyszłe posty z komórki trafią do istniejącego bloga. Oczywiście masz dostęp do

elementów sterujących tego bloga. Prowadzenie nowego bloga (bez przełączania) oddziela posty
mobilne od zwykłych, na lepsze lub gorsze.
7. Na stronie Nazwij swojego bloga wybierz tytuł bloga i adres domeny, a następnie kliknij przycisk
Kontynuuj. Nazewnictwo i adresowanie bloga powinno przypominać o tym, jak zacząłeś w Bloggerze.
Nazwij bloga, jak chcesz. Adres będzie podobny do mymobilepics.blogspot.com. Wpisujesz tylko
pierwszą część tego adresu; blogspot.com jest domyślną i niezmienną domeną.
8. Na stronie Wybierz szablon kliknij przycisk opcji poniżej swojego wybranego projektu szablonu, a
następnie kliknij przycisk Kontynuuj.
9. Na stronie Gotowe kliknij przycisk Wyświetl blog teraz. Jesteś gotowy do pracy z nowym blogiem
mobilnym.
Po zakończeniu konfiguracji blogów mobilnych możesz kontynuować wysyłanie zdjęć, tekstu oraz zdjęć
i tekstów z telefonu z aparatem na adres go@blogger.com. Blogger Mobile wie, że wpisy przychodzące
z telefonu należą do Twojego konta Blogger i kieruje je do wybranego bloga.

Tworzenie bloga TypePad
TypePad to komercyjna usługa blogowa z dość potężnymi narzędziami do tworzenia witryn i pisania
wpisów, bez żadnych problemów związanych z instalacją. Twój blog i ekrany kontrolne, za pomocą
których prowadzisz blog, znajdują się na komputerach TypePad, a nie na komputerze. Płacisz
miesięczną lub roczną opłatę za kawałek miejsca na serwerze i dostęp do kontroli administracyjnych.
Trzy poziomy usług oferują trzy poziomy mocy i elastyczności. TypePad jest obsługiwany przez tę samą
firmę, która utworzyła Movable Type i sieć społecznościową LiveJournal. TypePad utrzymuje pozycję
środkową między pozostałymi dwoma, a Movable Type jest najbardziej zaawansowanym produktem.
Movable Type to potężna aplikacja do publikowania w Internecie, a TypePad ma wyraźne
podobieństwo do młodszego rodzeństwa. Blogi TypePad wyglądają podobnie do blogów Movable Type
i mają wiele funkcji. TypePad jest niezwykle łatwy w zarządzaniu, od początku do końca. Łatwiej, ale
niekoniecznie łatwo. Jeśli TypePad jest uproszczoną wersją Movable Type, możesz również myśleć o
nim jako o dużej alternatywie dla Blogger.com. Myślę, że większość osób uważa Blogger.com za
łatwiejszą platformę blogowania, ale dwie usługi - TypePad i Blogger - znajdują się w przybliżeniu w
tym samym miejscu w hierarchii usług blogów. Jeśli szukasz dedykowanej hostowanej platformy
blogowej, powinieneś przeczytać zarówno tę część, jak i część Blogger przed podjęciem decyzji, z której
korzystać.
Rejestracja w TypePad
Chociaż umieszczam informacje rejestracyjne na początku tej części, możesz najpierw przejrzeć tą
część , aby sprawdzić, czy podoba Ci się wygląd TypePad. Rozumiem przez to nie tylko wygląd ekranów
kontrolnych TypePad, ale także wygląd blogów TypePad, które są obecnie publikowane. Opisy i zrzuty
ekranu na tych stronach dają dobry pogląd na blogowanie za pomocą TypePad. Oto trzy witryny, które
pokazują kilka wyników:
* Ed in Europe (http://edineurope.typepad.com): Blog podróżniczy, Ed in Europe łączy wpisy pisane z
dużą ilością zdjęć, dzięki czemu dobrze wykorzystuje integrację tekstu i obrazów z TypePad.
* The Cathrows (www.thecathrows.com): Ten blog rodzinny dotyczy zdjęć. Cathrows używają tak
zwanego układu mediów mieszanych, aby podkreślić swoje albumy ze zdjęciami; blog nie zawiera
żadnych pisemnych wpisów na stronie wszystko oprócz wiadomości powitalnej na stronie głównej.
* Reguła 80/20 (willsheward.typepad.com): Will Sheward pisze poważny bieżący blog o wydarzeniach
i opiniach z Niemiec (w języku angielskim). Jego przemyślane i wyraziste dzieło to cały tekst, bez zdjęć.
Zakładanie konta TypePad
TypePad zazwyczaj oferuje bezpłatny 30-dniowy okres próbny. Aby rozpocząć, przejdź do strony
głównej: www.typepad.com
Kliknij duży przycisk Rozpocznij bezpłatny okres próbny i zacznij przeglądać formularze rejestracyjne.
Musisz podać dane karty kredytowej w tych formularzach, ale z przyjemnością dowiesz się, że - w
przeciwieństwie do niektórych usług online - łatwo jest anulować usługę przed końcem okresu
próbnego. Jedną sekcją formularzy logowania, która powinna Cię zatrzymać, jest część, w której
wybierasz nazwę domeny. W tym momencie nie rejestrujesz nowej nazwy domeny, która może być
hostowana w dowolnej firmie hostingowej. W rzeczywistości wybierasz nazwę subdomeny, która jest
dołączana do jednej z domen TypePad.
Dwie domeny TypePad to
* typepad.com; Twoja domena to twojadomena.typepad.com

* blogs.com; Twoja domena będzie twoja_domena.blogs.com
Użyj menu rozwijanego, aby wybrać typepad.com lub blogs.com, a następnie wybierz nazwę
subdomeny. Ten wybór jest nieodwołalny, więc nie bądź kapryśny. Jedynym sposobem na zmianę
subdomeny jest zlikwidowanie konta (odrzucenie blogów, które zrobiłeś) i rozpoczęcie od nowa.
Poddomena wybrana podczas rejestracji służy jako nazwa kotwicy dla wszystkich blogów, jeśli masz
dwa lub więcej (zobacz poziomy usług w następnej sekcji). Wyobraź sobie, że John i Alice Smith chcą
blogować razem, a także blogować indywidualnie. Zakładają trzy blogi TypePad, nazywane Our Family
Blog, John Smith i Alice Smith. Konto przechowujące te trzy blogi ma przypisaną tylko jedną subdomenę
wybraną przez Alice. Każdy blog znajduje się w folderze dołączonym do głównej domeny, która zawiera
ich subdomenę. Oto jak wyglądają trzy adresy internetowe:
subdomain.typepad.com/ourfamilyblog
subdomain.typepad.com/johnsmith
subdomain.typepad.com/alicesmith
Jak widać subdomena nie jest jeszcze wybrana. Podczas zakładania konta Alice powinna pamiętać, że
subdomena jest częścią adresu internetowego każdego z trzech blogów, więc nie powinna być dla niej
zbyt indywidualna ani wyjątkowa. Gdyby na przykład wybrała alicemom jako subdomenę, adres
internetowy bloga Johna byłby następujący:
alicemom.typepad.com/johnsmith
Lepszą subdomeną byłoby smithfamily lub inny wybór, który miałby zastosowanie do każdego bloga.
Chociaż nie możesz zmienić swojej subdomeny po rejestracji, możesz zmienić nazwy folderów
przypisanych do każdego nowego bloga. Po uruchomieniu drugiego bloga domyślny proces nazywania
folderów dokonuje wyboru. To, co może umknąć Twojej uwadze, to możliwość zmiany domyślnej
nazwy folderu (identycznej z nazwą subdomeny). Wracając do Alice i Johna, wyobraźmy sobie, że Alice
wybrała smithfamily jako subdomenę podczas rejestracji. Alice i John zamierzają nazwać wspólny blog
naszym blogiem rodzinnym, ale domyślny adres internetowy tego bloga to teraz:
smithfamily.typepad.com/smithfamily
Nie ma w tym nic strasznie złego, a Smithsowie wolą nawet zostawić to dla uproszczenia. Ale jeśli chcą,
aby nazwa folderu była zgodna z nazwą bloga (Nasz blog rodzinny, który jest wyświetlany na banerze
witryny), nazwę tego folderu należy zmienić na blog rodzinny.
Jeśli chcesz zmienić domyślną nazwę folderu pierwszego bloga (domyślny blog TypePad jest
konfigurowany natychmiast po rejestracji), powinieneś to zrobić przed rozpoczęciem blogowania. Jeśli
zmienisz nazwę dowolnego folderu po opublikowaniu wpisów na tym blogu, zepsujesz wszystkie
istniejące linki do archiwów i albumów ze zdjęciami. W rzeczywistości nie tracisz nic, co napisałeś, ale
funkcjonalność wszystkiego opublikowanego przed zmianą jest zagrożona.
Wybór poziomu usług
TypePad oferuje trzy poziomy usług: Basic, Plus i Pro. Są to zasadniczo ten sam produkt, z różną ilością
miejsca do przechowywania na serwerze i pewnymi funkcjami ukrytymi na poziomach Basic i Plus.
Musisz wybrać poziom subskrypcji podczas rejestracji, ale nie uniemożliwia to anulowania podczas
bezpłatnego okresu próbnego lub zmiany poziomu subskrypcji w dowolnym momencie. Cena jest
prawdopodobnie najbardziej oczywistym wyróżnikiem wśród planów, wraz z miejscem do

przechowywania, liczbą dozwolonych blogów i liczbą dozwolonych autorów. Obecnie plany dzielą się
na następujące ważne kategorie:
* Podstawowy: 4,95 USD miesięcznie za pojedynczy blog, 100 megabajtów miejsca i jednego autora.
Żadne inne nazwisko oprócz twojego nie może być powiązane z postem na blogu.
* Plus: 8,95 USD miesięcznie za trzy blogi, 500 megabajtów miejsca i trzech autorów.
* Pro: 14,95 USD za nieograniczoną liczbę blogów i autorów, zajmując jeden gigabajt miejsca.
Uwaga: te warunki są płynne. Zanim to przeczytasz, limity pamięci mogły zostać podniesione. Na
pierwszy rzut oka plan podstawowy wydaje się najlepszy dla jednego blogera, którego rodzina lub
przyjaciele nie chcą brać udziału. Plan Plus, z trzema dozwolonymi autorami, jest skutecznym układem
rodzinnym. Plus działa również dla ambitnego blogera solowego, który ma dużo do napisania. Innym
zastosowaniem trzech blogów dozwolonych przez Plus byłby blog pisany dla jednego, blog
fotograficzny dla drugiego i moblog (blog mobilny) dla trzeciego. Tak długo, jak burzę mózgów, co
powiesz na to: para tworzy jednego wspólnego bloga, a każdy z nich ma również bloga solo. Albo
rodzina bierze jednego bloga do codziennych wpisów, a dwa pozostałe wykorzystuje jako blog
wakacyjny i blog wydarzeń specjalnych. Wierzcie lub nie, pakiet Pro może być odpowiedni dla
pojedynczych blogerów, którym zależy na funkcjach projektowych Pro. (Zaraz do nich przejdę.) Jeśli
weźmiesz pod uwagę, że hosting witryny internetowej może łatwo kosztować od 12 do 20 USD
miesięcznie, koszt TypePad jest rozsądny w przypadku jednego blogu i blogów na wiele sposobów. Pięć
funkcji, które mogą być dla Ciebie ważne lub nie, są niedostępne w usłudze podstawowej:
* Projekt niestandardowy: TypePad może obsługiwać trzy typy niestandardowego projektu strony. Na
najbardziej podstawowym poziomie użytkownicy Plus i Pro mogą wybierać spośród zestawu gotowych
motywów kolorów i szablonów projektu. Przełączanie się między nimi jest proste, a cały blog ulega
zmianie po zmianie. Na wyższym poziomie użytkownicy Pro mogą przepisać kod HTML i CSS, który leży
u podstaw stron bloga. Ta funkcja jest przeznaczona tylko dla zaawansowanych programów
budujących strony; dla nich może być to niezbędne.
* Zaplanowane posty: Klienci Plus i Pro mogą aktualizować i przesyłać daty swoich wpisów. Może się
to wydawać trywialne, ale w szczególności randkowanie z wyprzedzeniem umożliwia blogerowi
przechowywanie wpisów z wyprzedzeniem w czasie wolnym, a następnie pozwala im mierzyć się z
blogiem.
* Mapowanie domen: ta technika umożliwia użytkownikom blogowanie na TypePad za pomocą
zakupionej domeny (www.twojadomena.com). Jeśli masz domenę i zaparkowałeś ją w rejestratorze,
który umożliwia zaawansowane zarządzanie DNS, możesz poprosić przeglądarki, aby szukały Twojej
domeny, bezpośrednio na blogu TypePad. TypePad udostępnia przykładowy adres e-mail, na który
można zapytać rejestratora o tę usługę. Korzystając z Plus, możesz mapować trzy domeny na trzy blogi;
Użytkownicy Pro mogą zamapować nieograniczoną liczbę domen na taką samą liczbę blogów.
* Wyszukaj i zamień: Ta funkcja umożliwia użytkownikom Pro przeszukiwanie całego bloga pod kątem
określonych słów lub fraz oraz automatyczne zastępowanie ich innym tekstem. Być może nie jest to
najważniejsza funkcja. Ale jeśli źle wpisałeś imię swojej żony na swoim blogu, przed zameldowaniem
ogłoszeń o kawalerskich domach warto zastąpić każdą instancję poprawną pisownią.
* Reklamy tekstowe: TypePad oferuje pakietową usługę reklam tekstowych Google, zmieniając bloga
w wydawcę AdSense i być może zarabiając kilka dolców. TypePad nie reklamuje go zbyt głośno, ale
użytkownicy Basic i Plus mogą umieszczać reklamy Google na paskach bocznych bloga, dostosowując
rozmieszczenie reklam bardziej, niż pozwala na to usługa spakowana; jest to skomplikowane i trudne

Ta część została napisana z punktu widzenia użytkownika Plus, częściowo dlatego, że ważne jest
uwzględnienie niestandardowego projektu dostępnego na kontach Plus (i Pro). Ponadto TypePad
obsługuje nieoczekiwane elementy wspólne dla wielu blogów Plus, a ten rozdział rozplątuje te
dziwactwa.
Konfigurowanie swojego bloga
Po zakończeniu procesu rejestracji masz konto TypePad, a przez pozostałą część zamierzam beztrosko
założyć, że jest to konto Plus i że planujesz prowadzić dwa lub trzy blogi. Natychmiast po
zarejestrowaniu się i rozpoczęciu okresu próbnego TypePad wyświetla przegląd panelu sterowania
bloga. Po raz ostatni zobaczysz tę konkretną stronę; od tego momentu będziesz pracować z systemem
stron kontrolnych w kartach. Tam robisz wszystko opisane w pozostałej części . Podstawową metodą
publikowania postów na blogu TypePad jest strona TypePad. (Możesz także użyć bookmarkletu, jak
opisano w dalszej części). Jeśli jednocześnie surfujesz po Internecie i blogujesz, dobrym pomysłem jest
pozostawienie jednego okna przeglądarki lub karty zakotwiczonych w panelu sterowania TypePad. W
ten sposób narzędzia administracyjne są zawsze dostępne i nie trzeba wielokrotnie odwiedzać witryny
TypePad, aby publikować wpisy. Zanim opublikujesz jakiekolwiek wpisy, kuszące jest jednak
przedostanie się do blogosfery, powinieneś poświęcić trochę czasu na skonfigurowanie swojego bloga.
Ustawienia opisane w tej sekcji można w dowolnym momencie przywrócić, ale te podstawowe
konfiguracje mają zostać wybrane wcześniej niż później. Trzy ikony z rzędu? Jestem niczym, jeśli nie
napiwkiem. A może podpowiedź. W każdym razie radzę wytrwałości na tym etapie; będziesz go
potrzebować. Układ administracyjny TypePada nie jest pozbawiony logiki, ale logika nie jest od razu
widoczna. Na początku może się wydawać, że musisz przeszukiwać karty w kartach dla każdej
drobiazgi. Ta część prowadzi do ważnych funkcji, ale układ nie będzie naprawdę wygodny, dopóki nie
odrzucisz mnie na bok i nie będziesz pracować samodzielnie. Potrzebny jest kilka dni na zastanawianie
się, zanim układ funkcji TypePad przyjdzie do głowy. Obszar administracyjny TypePad ma cztery główne
zakładki: blogi, albumy ze zdjęciami, listy typów i panel sterowania. Aby skonfigurować swojego bloga,
wykonaj następujące kroki:
1. Kliknij kartę Blogi. Cztery zakładki są widoczne w zakładce Blogi.
2. Kliknij kartę Konfiguruj. Pięć dodatkowych kart!
3. Kliknij kartę Podstawy blogu.
4. Dokonaj wyboru na tej stronie i kliknij przycisk Zapisz zmiany.
5. Po ponownym załadowaniu strony kliknij przycisk Publikuj moją witrynę. To jest twoje pierwsze
spotkanie z ważnym rozróżnieniem między zapisywaniem zmian a publikowaniem zmian. Publikowanie
zapisanych zmian ponownie tworzy każdą stronę bloga, której dotyczą zmiany. W miarę powiększania
się bloga, publikowanie zmian trwa dłużej. Jak opiszę później, wpisy na blogu nie muszą przechodzić
przez ten dwuwarstwowy proces zapisywania / publikowania, na szczęście. Podobnie, możesz zmieniać
motywy i układy (opisane również później) za pomocą jednego kliknięcia.
6. W wyskakującym oknie kliknij przycisk Publikuj. Ten dodatkowy krok jest pod każdym względem
absurdalny.
7. Kiedy w wyskakującym okienku pojawi się informacja, że Twoje pliki zostały opublikowane, kliknij
przycisk Zamknij. Lubię TypePad, ale to niepotrzebne klikanie jest głupie. Na szczęście TypePad przez
cały czas utrzymuje przejrzystość, więc Ty zawsze widzisz, gdzie jesteś w systemie zagnieżdżonych kart

w pudełku. Wolałbym listę lub menu rozwijane, abyś mógł przejść bezpośrednio do wewnętrznej karty,
ale z jakiegoś powodu ludzie TypePad nie dzwonią do mnie z sugestiami. W każdym razie spójrzmy na
ustawienia na blogach, Konfiguruj, na stronie Podstawy blogu
* Nazwa bloga: wpisz nazwę, która ma się pojawiać na banerze na twoich stronach.
* Opis blogu / hasło: Ten slogan znajduje się pod nazwą Twojego bloga na stronie.
* Nazwa folderu blogu: wcześniej omawiałem foldery blogu.
TypePad przypisuje nazwę folderu pasującą do subdomeny, ale możesz ją zmienić. Domyślny blog
(który zaczyna się jako pierwszy blog, który utworzysz, ale możesz go zmienić, jeśli utworzysz więcej
blogów) zawsze pojawia się dla odwiedzających, którzy wpisują domenę bez folderu pod adresem:
twojadomena.typepad.com. Witryna jest również wyświetlana każdemu, kto wpisuje domenę z
folderem po ukośniku, na przykład: twojadomena.typepad.com/twojadomena. (Drugi i trzeci blog
potrzebują folderu z adresem). Nie trzeba zmieniać domyślnej nazwy folderu; ale jeśli chcesz to
zmienić, zrób to teraz, zanim zaczniesz publikować wpisy.
Po opublikowaniu zmian może pojawić się pokusa, aby kliknąć link Wyświetl blog, aby zobaczyć, jak
rozwija się Twoja nowonarodzona witryna. Link jest tam, ale TypePad nie pozwoli Ci nic zobaczyć,
dopóki nie napiszesz i nie opublikujesz wpisu. Jeśli chcesz, przejdź do przodu lub śledź mnie w
następnej krótkiej sekcji dotyczącej personalizacji swojego profilu.
Personalizacja Twojego profilu na blogu
Twój blog może o Tobie wiele wyjawić, a Ty też możesz chcieć dać odwiedzającym łatwy sposób, aby
szybko dowiedzieć się, kim jesteś. Podobnie jak wiele usług blogowych, TypePad oferuje sekcję Profil
do wypełniania danych osobowych. Link do profilu autora pojawia się (jeśli chcesz) na pasku bocznym
bloga jako link Informacje. Możesz podać swoje zdjęcie (lub kogoś innego, jeśli to daje ci kopa) pod
nagłówkiem About. Utwórz swój profil w ten sposób:
1. Kliknij kartę Panel sterowania.
2. Kliknij kartę Profil.
3. Jeśli chcesz przypisać zdjęcie do swojego profilu, kliknij przycisk Przeglądaj, wybierz zdjęcie, a
następnie kliknij przycisk Otwórz.
4. Przewiń w dół, aby wypełnić swoje zainteresowania, poszerzoną biografię i
Twoja biografia jednowierszowa. Wszystkie te pola są opcjonalne. Wypełnij tak kompletny lub
szkicowy profil, jak chcesz.
Ta konkretna strona Informacje pokazuje wszystkie dostępne pola informacyjne ze strony Profilu, ale
nie jest niczym niezwykłym, aby zobaczyć znacznie bardziej szkicowe informacje. Podane informacje
profilowe są dołączone do całego konta, a nie do konkretnego bloga. Oznacza to, że użytkownicy Plus
i Pro, którzy prowadzą dwa lub więcej blogów, powinni napisać profil, który ma jednakowe
zastosowanie do wszystkich blogów - jeśli zamierzasz używać linku About na pasku bocznym
Wpisy blogowe w TypePad
Po skonfigurowaniu bloga z podstawowymi ustawieniami konfiguracji możesz już opublikować swój
pierwszy wpis TypePad. Wykonaj następujące kroki:
1. Z dowolnego miejsca na koncie TypePad kliknij kartę Blogi.

2. Na karcie Blogi kliknij kartę Post.
Na tej karcie są też zakładki, ale ta, którą chcesz - Nowy post - jest domyślnie zaznaczony.
3. W polu Tytuł wpisz tytuł wpisu.
4. Z menu rozwijanego Kategoria wybierz kategorię. Możesz przypisać dowolny wpis do jednej lub
więcej kategorii. TypePad jest wyposażony w kilkanaście wstępnie zdefiniowanych kategorii, które są
zbyt szerokie, aby były użyteczne; skuteczne kategorie to wąskie podziały szerszych tematów. Możesz
zarządzać swoimi kategoriami blogów (choć nie musisz ich wcale używać) na stronie Blogi, Konfiguruj,
Kategorie. Na razie możesz zacząć od menu rozwijanego Kategoria na stronie Nowy post, wybierając
ustawienie wstępne lub opcję Dodaj nową kategorię. Wykonanie tego drugiego powoduje
wyświetlenie wyskakującego okna, w którym możesz utworzyć kategorię dla bieżącego postu; ta
kategoria pozostaje dostępna dla przyszłych postów.
5. W formularzu Post Body napisz swój wpis. Podobnie jak wiele usług e-mail, TypePad zapewnia
kontrolę podstawowego formatowania jednym kliknięciem, takim jak pogrubienie, kursywa,
podkreślenie, wypunktowanie, listy numerowane i kolory czcionek. Ogólnie najlepiej jest ograniczyć
formatowanie do wpisów blogu i pamiętać, że podkreślone słowa wyglądają jak linki. Jeśli chcesz
osadzić link, zaznacz słowo lub grupę słów, a następnie użyj przycisku Wstaw link (najedź myszką na
przyciski, aby je znaleźć).
6. Kliknij przycisk Zapisz. Przycisk Podgląd pokazuje, jak będzie wyglądać wpis na blogu, ale nie ma
powodu, aby używać tego przycisku, chyba że wstawiłeś dużo formatowania. Tak długo, jak menu Stan
wysyłania pokazuje Publikuj teraz, Twój wpis pojawia się na blogu na żywo, gdy tylko strona nowego
wpisu zostanie ponownie załadowana .
Jeśli piszesz długie posty, rozważ podzielenie ich na dwie części. Wielu blogerów dzieli posty, aby nie
dopuścić do rozciągnięcia stron indeksu, aby pomieścić wiele długich wpisów. Zerwanie posta daje
czytelnikowi opcję obejrzenia całości; TypePad ułatwia czytelnikowi, automatycznie udostępniając link
do pełnego wpisu. Aby złamać wpis, potrzebujesz dwóch formularzy do pisania wiadomości, o nazwie
Post Introduction i Post Continuation. Kliknij link Dostosuj wyświetlanie tej strony, aby umieścić te dwa
pola na stronie Nowy post. Zostanie wyświetlone okno podręczne. Przewiń okno w dół do sekcji
Konfiguracja ekranu pocztowego i kliknij przycisk niestandardowy. Dostępnych jest kilka elementów
ekranu:
* Extended Post: To jest ten, którego szukamy. Zaznacz Extended Post, aby umieścić drugi formularz
pisania wiadomości na ekranie New Post.
* Fragment: ta opcja powoduje umieszczenie innego pola tekstowego na stronie Nowy post, w którym
można skomponować fragment kanału RSS z częściowym wpisem i fragmentów TrackBack. Jeśli nie
używasz pola Fragment, klipy TypePad pierwsze 40 słów wpisu dla obu celów.
* Słowa kluczowe: Pole tekstowe Słowa kluczowe, umieszczone na stronie Nowy post, daje możliwość
przypisania wyszukiwanych słów do wpisów. Słowa kluczowe nie są widoczne na blogu, ale są
powiązane z wpisem, aby ułatwić wyszukiwanie podczas wyszukiwania. Pole wyszukiwania znajduje się
w prawym górnym rogu strony Nowy post.
* Formatowanie tekstu: mało używana funkcja, formatowanie tekstu zapobiega użyciu pogrubionego
tekstu, kursywy, kolorowych czcionek, wypunktowań i list numerowanych. Jeśli używasz formatowania
tekstu, musisz utworzyć linki, zapisując kod HTML.

* Adresy URL TrackBack do Ping: To pole jest potrzebne na stronie Nowy post, jeśli chcesz umieścić
TrackBack na stronie wejściowej innego bloga. Wprowadź w tym polu adres URL TrackBack (nie adres
URL strony wejściowej innego bloga).
Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk Zapisz. Wyskakujące okno znika, a nowy post ładuje się
ponownie, aby pokazać wybrane opcje. U dołu strony Nowy post znajduje się rozwijane menu
Komentarze, które umożliwia włączanie komentarzy (Otwórz) lub wyłączenie (Brak) dla
poszczególnych wpisów. Wybór Zamknięty dotyczy już opublikowanych wpisów i służy do zapobiegania
dalszemu komentowaniu. Możesz zaplanować post na przyszłość, a nawet datować go w przeszłości.
TypePad nie osądza tu i teraz; wszystkie daty są równe w jego oczach. Zadaniem TypePad jest
zapisywanie wpisów w kolejności chronologicznej. Skorzystaj z menu rozwijanego Stan publikacji i
wybierz Publikuj włączone, aby wyświetlić kalendarz i zegar. Ustaw datę i godzinę, a następnie kliknij
przycisk Ustaw godzinę. Nadal musisz kliknąć przycisk Zapisz na stronie Nowy post, aby opublikować
swój wpis.
Publikowanie na TypePad z dowolnej witryny
Domyślną metodą publikowania postów na blogu TypePad jest strona TypePad, która udostępnia
obszerny obszar administracyjny opisany w tej części. Ale prawda jest taka, że są kłopoty z logowaniem
się do TypePad za każdym razem, gdy chcesz publikować. Możesz zatrzymać okno przeglądarki lub
kartę w TypePad, jak zasugerowałem wcześniej , ale to też jest dodatkowy krok i zaśmieca ekran.
Rozwiązaniem dla bałaganu w przeglądarce jest bookmarklet. Zakładki to małe programy, które
znajdują się na pasku narzędzi przeglądarki. Są to proste przyciski z małą wbudowaną funkcjonalnością.
Bookmarklet TypePad generuje wyskakujące okienko z gotowym linkiem do strony aktualnie
wyświetlanej w przeglądarce. Ta funkcja jest przydatna, gdy chcesz wprowadzić wpis na blogu do
strony z wiadomościami lub innego wpisu na blogu. Możesz opublikować wpis z dowolnej strony
internetowej, całkowicie omijając witrynę TypePad. Wykonaj następujące kroki, aby skonfigurować
bookmarklet, który TypePad nazywa QuickPost:
1. W obszarze administracyjnym TypePad kliknij kartę Blogi.
2. Kliknij link Skonfiguruj bookmarklet QuickPost.
3. Wybierz opcje, które pojawią się w wyskakującym oknie QuickPost.
4. Kliknij przycisk Utwórz.
5. Za pomocą myszy przeciągnij TypePad. Łącze QuickPost do paska narzędzi przeglądarki.
W przeglądarce Firefox musi być widoczny pasek narzędzi Zakładki. Bookmarklet jest teraz aktywny,
żyje na pasku narzędzi. Kliknij go podczas odwiedzania dowolnej strony, aby napisać wpis na blogu,
który zawiera link do tej strony. Należy pamiętać, że programy blokujące wyskakujące okienka, które
są wbudowane w wiele pasków narzędzi przeglądarki (takich jak Google Toolbar) i same przeglądarki
(takie jak Firefox), mogą uniemożliwić otworzenie okna publikowania przez TypePad QuickPost. Może
być konieczne wyłączenie blokowania wyskakujących okienek na każdej stronie, z której chcesz napisać
wpis na blogu.
Motywy i układy TypePad
Niektórym nie przeszkadza odrobina wyglądu strony; inni mają obsesję na punkcie kolorów i układu
swoich blogów. Opieram się na tym drugim obozie, ale zdaję sobie sprawę z marnującego czas
niebezpieczeństwa związanego ze spędzaniem zbyt wielu godzin na projektowaniu każdego małego
elementu strony. TypePad obsługuje potrzebę dostosowywania na dowolnym poziomie. Po

zalogowaniu domyślny blog jest skonfigurowany z domyślnym motywem (kolorami) i domyślnym
układem (liczba pasków bocznych i położenie elementów strony). Nie musisz nic robić; TypePad
zaprezentuje przyzwoicie wyglądającego bloga. Wiele osób korzysta z tych ustawień domyślnych, a ich
blogi są natychmiast rozpoznawane jako blogi TypePad. Trochę indywidualności można łatwo uzyskać,
wybierając spośród kilku gotowych motywów i układów, łącząc je z treścią serca. Jest fajnie Możesz
zmienić wygląd swojej witryny na dowolnym etapie; wszystkie motywy są kompatybilne. Układy są
podzielone na dwie grupy, a wszystkie projekty w każdej grupie są kompatybilne. Znacznie większą
indywidualność uzyskuje się, tworząc własny motyw, którym jest następnie narzucony na wybrany
układ. Po utworzeniu niestandardowego motywu możesz zmieniać układy pod tym motywem.
Tworzenie niestandardowego motywu nie wymaga żadnej wiedzy na temat kodowania HTML ani CSS.
TypePad dostarcza zabawne i łatwe narzędzie do zmiany całego koloru tła y, kroje pisma, obramowania
i szerokości obramowania. Jeśli chcesz mieć najwyższą kontrolę, musisz mieć konto Pro, aby uzyskać
dostęp do HTML. Wybieranie motywów i układów TypePad Aby było jasne, dwa podstawowe szablony
projektu TypePad to
* Tematy: Tematy dotyczą koloru bardziej niż struktury. Drobne elementy konstrukcyjne, takie jak
rozmiar górnego banera i szerokość paska bocznego granice są częścią motywów. Ale przede
wszystkim, kiedy wybierasz motyw, wybierasz schemat kolorów.
* Układy: układy dotyczą struktury, a nie koloru. Wybór układu określa, czy obok wpisów na blogu
znajduje się jeden pasek boczny, czy dwa paski boczne otaczające wpisy. Lub żadnych pasków
bocznych.
Możesz wybrać jeden z dwóch rodzajów układu: klasyczny i mieszany. Klasyczne układy są
przeznaczone dla blogów tekstowych, w których napisana jest główna treść. Te blogi robią zdjęcia
przesłane, ale układ umieszcza zdjęcia wokół krawędzi. Mieszane układy mediów są bardziej
fotocentryczne. Niektóre z tych układów przyjmują standardowe wpisy pisemne, ale trzy z nich nie
zawierają strony indeksu ostatnio opublikowanych wpisów.
Aby eksperymentować z różnymi gotowymi motywami i układami, wykonaj następującą ścieżkę:
1. Kliknij kartę Blogi.
2. Kliknij kartę Projekt. Jesteś na stronie Edytuj bieżącą.
3. Kliknij link Zmień motyw. Następna strona domyślnie ma wstępnie zdefiniowany motyw, a nie
motyw niestandardowy. Zostaw to w ten sposób. W tym momencie możesz zobacz pięć możliwych
tematów. Użyj menu rozwijanego, aby wyświetlić kategorie motywów.
4. W dowolnej kategorii motywu wybierz przycisk opcji poniżej motywu.
5. Kliknij przycisk Zapisz zmiany. Nowo wybrany motyw został zapisany, ale nie został jeszcze
zastosowany na Twoim blogu.
6. Kliknij przycisk Podgląd lub przycisk Ponownie opublikuj blog. Przycisk Podgląd wyświetla
wyskakujące okno pokazujące, jak będzie wyglądać witryna z nowym motywem. Przycisk Ponownie
opublikuj blog stosuje motyw do bloga. Możesz zmieniać motywy tak często i często, jak chcesz.
Podczas testowania wielu motywów oszczędzaj czas, wyświetlając podgląd przed ponownym
opublikowaniem.
Teraz przejdź do wybierania układu. Wykonaj ten sam proces co zmiana motywu, ale zacznij od wyboru
Zmień układ na stronie Edytuj bieżący. Ponownie użyj przycisku Podgląd, aby odsłuchać wiele układów.

Tworzenie szablonu TypePad
Szablon to kombinacja motywu / układu z dodatkowym wyborem treści. Te wybory treści określają, co
zostanie umieszczone na paskach bocznych witryny. W terminologii TypePad treść nie oznacza wpisów
na blogu; oznacza zdjęcia, listy, linki do archiwów, blogrolle i inne moduły informacyjne umieszczane
na paskach bocznych. Wybierasz spośród dostępnych grup treści, a następnie określasz kolejność, w
jakiej pojawiają się na pasku (ach) bocznym. Utworzenie całego szablonu zajmuje więcej czasu niż
zwykła zmiana motywu lub układu. W pewnym momencie prawdopodobnie będziesz chciał poświęcić
trochę czasu na dokonanie tych wyborów treści, a następnie utworzyć rzeczywistą zawartość, która
trafi do modułów. Poniższe kroki przeprowadzą Cię przez podstawowy proces:
1. Kliknij kartę Blogi.
2. Kliknij kartę Projekt.
3. Kliknij kartę Utwórz nowy.
4. Wybierz układ, a następnie kliknij przycisk Krok 2: Wybierz zawartość dla swojego bloga. Te układy
są identyczne z wyborem w Zmień układ.
5. Wybierz moduły zawartości, a następnie kliknij Krok 3: Zamów swój Przycisk zawartości bloga
6. Przeciągnij paski zawartości za pomocą myszy, aby uporządkować je na pasku bocznym, a następnie
kliknij przycisk Krok 4: Dostosuj styl swojego bloga. Pojawiają się tylko moduły wybrane w kroku 5.
7. Wybierz motyw, a następnie kliknij przycisk Krok 5: Zapisz szablon.
8. Wypełnij pola Nazwa i opis dla tego szablonu, a następnie kliknij przycisk Zapisz ten projekt lub
Zastosuj ten projekt. Drugi przycisk ponownie publikuje blog z nowym szablonem.
Przyjrzyjmy się ekranowi, na którym wybierasz zawartość pasków bocznych. Strona Wybór treści jest
długą stroną. Niektóre elementy są zrozumiałe lub dobrze wyjaśnione w załączonych uwagach. Oto
moje sugestie:
* Nagłówek daty bloga: Z jakiegoś powodu to pole jest domyślnie wyłączone, mimo że większość
blogów używa nagłówków dat na stronie indeksu. Nawet jeśli użyjesz daty w stopce (zobacz to pole
wyboru i menu rozwijane, aby wybrać format stopki dla każdej pozycji), możesz użyć nagłówka daty.
* Kategorie: Gdy pojawi się kilkadziesiąt postów, zalecamy wyświetlanie kategorii na pasku bocznym.
Są wyświetlane jako linki, dzięki czemu odwiedzający mogą łatwo czytać wpisy szczególnie
interesujące.
* Ostatnie komentarze: Jeśli tworzysz forum dyskusyjne, prawdopodobnie chcesz wyróżnić ostatnie
komentarze. Znalazłem te linki bardzo przydatne podczas odwiedzania blogów TypePad.
* Informacje o linku do strony: Ten link wyświetla profil autora, a jego pole to zaznaczone domyślnie.
Dlatego widzisz tak wiele blogów TypePad puste Informacje o stronach; blogerzy nie wpisali informacji
o swoim profilu i nie zdają sobie sprawy, że link Informacje jest włączony. Wypełnij swój profil na karcie
Profil (do której można przejść, klikając kartę Panel sterowania).
* Status online: ta funkcja łączy się również z profilem blogera, w którym możesz zidentyfikować
używany system komunikatorów. Jeśli podasz program IM i zaznaczysz to pole, TypePad ostrzega
odwiedzających, gdy jesteś dostępny za pośrednictwem wybranej usługi IM.
* Link do wiadomości e-mail: wyłączam tę opcję, wolę komunikację w formie komentarzy.

* Link do subskrypcji: Ta funkcja ułatwia dodawanie innych blogerów bloga do ich blogroll, który w
lingo TypePad jest rodzajem TypeList. (Później przejdę do TypeLists.)
* Syndicate Link: ten link jest do twojego kanału RSS i zdecydowanie powinien być włączony.
* Link do podcastu: Jeśli nie tworzysz podcastów, zignoruj to ustawienie i pozostaw je niezaznaczone.
* Ostatnie aktualizacje: Zaznacz to pole, jeśli chcesz, aby linki do blogów innych osób, wybrane przez
TypePad, pojawiały się na pasku bocznym. To dla mnie trochę zbyt wspólne; Lubię wybierać własną
zawartość paska bocznego
* Obsługiwane przez TypePad Link: płacisz za tę usługę, więc nie powinieneś czuć, że musisz wspierać
działania reklamowe swojego usługodawcy. Pole jest zaznaczone domyślnie.
* Kanały: Świetna funkcja, to. Jeśli chcesz dołączyć treści z innych źródeł na pasku bocznym, skopiuj
adres kanału RSS tutaj. Wystarczy kliknąć link Dodaj nowy kanał i wkleić adres kanału w wyskakującym
oknie; całe wpisy blogu z tego kanału pojawiają się na pasku bocznym. Ta funkcja działa najlepiej z
kanałami tylko dla nagłówków, ale widziałem blogi prowadzące kanały fullentry z innych źródeł na
paskach bocznych. Wygląda na to, że zawiera informacje.
* Twoje albumy ze zdjęciami: Podczas tworzenia albumów ze zdjęciami ta funkcja wyświetla je na liście,
każde z polem wyboru do włączenia na pasku bocznym. Każdy dołączony album wyświetla ostatnio
dodane zdjęcie na pasku bocznym - nie cały album. Zobacz sekcję „Umieszczanie zdjęć na blogu
TypePad”, w dalszej części tej części.
Tworzenie niestandardowego motywu
Jeśli chcesz zmienić projekt strony, użyj narzędzi motywu niestandardowego. Oto jak:
1. Kliknij kartę Blogi.
2. Kliknij kartę Projekt.
3. Kliknij link Zmień motyw.
4. Kliknij przycisk opcji obok Tematu niestandardowego. Teraz widzisz cztery grupy elementów strony
oczekujących na dostosowanie.
5. Kliknij jeden z czterech przycisków Edytuj ten element. Wyskakujące okno wyświetla narzędzia
dostosowywania. Użyj selektorów kolorów i menu rozwijanych, aby zmienić każdy element strony.
Diagramy miniatur ilustrują zmiany, które wprowadzasz w miarę postępów.
6. Kliknij przycisk Zapisz zmiany.
7. Kliknij kolejny przycisk Edytuj ten element, jak w kroku 5, i powtórz.
8. Kliknij przycisk Podgląd za każdym razem, gdy zapisujesz zmiany, aby zobaczyć, jak idzie twój projekt.
Utworzenie niestandardowego motywu jest trudniejsze, niż mogłoby się wydawać, ale jest świetną
zabawą. Twój niestandardowy projekt jest zawsze zapisywany jako praca w toku, o ile używasz
przycisku Zapisz zmiany. Kliknij kartę Zarządzaj projektami, aby przełączyć się z jednego zapisanego
projektu do drugiego.
Umieszczanie zdjęć na blogu TypePad
TypePad jest przyjazny dla zdjęć. Dostajesz zdjęcia do swojego bloga na dwa sposoby:

* Utwórz album ze zdjęciami i prześlij do niego zdjęcia.
* Wstaw zdjęcie do posta na blogu.
Albumy fotograficzne generują osobne strony specjalnie zaprojektowane do przeglądania zdjęć. Twój
normalny projekt bloga nie przenosi się na strony albumu ze zdjęciami. Możesz połączyć z paska
bocznego do swoich albumów ze zdjęciami i możesz umieścić kilka zdjęć na pasku bocznym na kilka
sposobów (żadne z nich nie jest szczególnie wygodne, niestety).
Tworzenie albumu ze zdjęciami
Możesz utworzyć dowolną liczbę albumów ze zdjęciami i mieć w nich nieograniczoną liczbę zdjęć.
Twoje konto TypePad ma jednak ograniczenia pamięci, które mogą ograniczać obszerne przesyłanie
zdjęć. Jeśli używasz klasycznego układu, prawdopodobnie chcesz zostawić miejsce na posty na blogu.
Należy jednak pamiętać, że pisane posty zajmują o wiele mniej pamięci niż zdjęcia, dzięki czemu można
bezpiecznie wykorzystać zdrową część przydziału na zdjęcia. Możesz zobaczyć, ile miejsca na koncie
zużywasz w Sekcji Przegląd karty Panel sterowania.
Utworzenie albumu fotograficznego TypePad ze zdjęciami cyfrowymi wymaga kilku kroków, ale nie są
trudne:
1. Kliknij kartę Albumy ze zdjęciami.
2. W obszarze Utwórz nowy album ze zdjęciami po prawej stronie wpisz nazwę albumu i nazwę folderu
i wybierz, czy będzie on publiczny. Nazwa folderu nie musi być taka sama jak nazwa albumu, ale
prawdopodobnie będą nieporozumienia, jeśli będą różne.
3. Kliknij przycisk Utwórz.
4. Kliknij link Dodaj zdjęcia do tego albumu.
5. Kliknij przycisk Przeglądaj. Ta strona zakłada, że chcesz załadować więcej niż jedno zdjęcie. Nie ma
znaczenia, który przycisk Przeglądaj klikniesz jako pierwszy. Każdy przycisk Przeglądaj lokalizuje
pojedyncze zdjęcie na dysku twardym.
6. Wybierz zdjęcie z dysku twardego i kliknij przycisk Otwórz.
7. Kliknij przycisk Prześlij.
Poczekaj, aż wyskakujące okno wyskoczy, ponieważ wyskakujące okienka zwykle nie działają.
Następnie poczekaj trochę dłużej, gdy zdjęcie zostanie przesłane. Okazuje się, że jedynym celem
wyskakującego okienka jest powiadomienie o postępie przesyłania. Wyskakujące okienko zamyka się
(wyskakuje?) Po zakończeniu przesyłania.
8. Kliknij zdjęcie, aby nazwać je i podpisać. TypePad wyświetla nazwę każdego załadowanego zdjęcia.
Gdy zdjęcia są przesyłane z aparatu cyfrowego do komputera, wynikowe nazwy plików są często
liczbami. W każdym razie możesz pozostawić tę oryginalną nazwę lub zmienić nazwę obrazu. Na stronie
zmiany nazwy użyj sekcji Klonowanie zdjęć, aby skopiować zdjęcie do innych, już istniejących albumów
fotograficznych na koncie. Niestety, klonowanie dosłownie tworzy kopię zdjęcia, wykorzystując więcej
pamięci. O wiele lepszy byłby system oznaczania, w którym jedno zdjęcie mogłoby faktycznie
znajdować się w wielu albumach.
9. Kliknij przycisk Zapisz. Możesz kliknąć przycisk Zapisz i opublikuj, ale publikowanie zajmuje dużo
czasu. Równie dobrze możesz poczekać, aż skończysz nazywać i podpisywać ostatnie przesłane zdjęcie,
a następnie użyj przycisku Zapisz i opublikuj, aby opublikować całą partię. Dzięki opublikowaniu album

ze zdjęciami jest dostępny na żywo w Internecie. Jeśli upubliczniłeś album ze zdjęciami, TypePad.com
umieści album na swojej niedawno zaktualizowanej liście albumów, aby wszyscy mogli go zobaczyć.
10. Jeśli chcesz załadować kolejne zdjęcie, wróć do kroku 5.
11. Po zakończeniu przesyłania zdjęć kliknij przycisk Zapisz i opublikuj. Dzięki opublikowaniu album ze
zdjęciami jest dostępny na żywo w Internecie. Jeśli upubliczniłeś album ze zdjęciami, TypePad umieści
go na liście ostatnio aktualizowanych albumów, aby wszyscy mogli go zobaczyć.
Albumy ze zdjęciami są dostępne bezpośrednio w Internecie przy użyciu nazwy domeny i folderu
albumu. Poniższy przykład ilustruje działanie adresu bezpośredniego przy użyciu fikcyjnego folderu
albumu o nazwie Vacation: subdomain.typepad.com/photos/vacation
Udostępnione albumy ze zdjęciami
Twoje albumy fotograficzne należą do Twojego konta TypePad i mogą być dostępne dla wszystkich
blogów na tym koncie (Plus lub Pro). Ten układ ma dobre i złe strony. Z drugiej strony, różne blogi mogą
udostępniać zdjęcia bez konieczności przesyłania ich więcej niż raz, zajmując cenną pamięć. Ta uwaga
jest głównym powodem układania albumów ze zdjęciami w ten sposób. Z drugiej strony konfiguracja
udostępnionego albumu uniemożliwia TypePadowi automatyczne wyświetlanie zdjęć z albumów na
pasku bocznym bloga. TypePad nie ma polecenia ani ustawienia, które umieszcza przesłane zdjęcie
albumu na pasku bocznym bez żadnego wysiłku z Twojej strony. To jest ponieważ TypePad nie będzie
wiedział, w którym blogu chcesz umieścić zdjęcie, a w którym blogu nie chcesz mieć zdjęcia. Mam
nadzieję, że TypePad opracuje prosty sposób na usunięcie tej niedogodności. W międzyczasie istnieje
nieco niewygodny sposób ręcznego umieszczania zdjęć albumów na pasku bocznym: musisz utworzyć
listę typów linków do poszczególnych zdjęć w swoich albumach. Omówiłem TypeLists w tym rozdziale.
Prostszym, ale niekoniecznie pożądanym sposobem automatycznego umieszczenia zdjęcia na pasku
bocznym jest wstawienie zdjęcia do wpisu na blogu. Ta strategia działa, jeśli wybierzesz układ
mieszany, a nie klasyczny. Ostatnio opublikowane zdjęcia pojawiają się w różnych układach
multimedialnych bez żadnego wysiłku z Twojej strony. W blogach z mieszanymi mediami często widzisz
wpisy z wieloma osadzonymi zdjęciami; to najszybszy sposób na umieszczenie tych zdjęć na pasku
bocznym każdej strony w blogu. W tym tekście nie można automatycznie przesyłać strumieniowo zdjęć
z albumu zdjęć lub postów na blogu do paska bocznego klasycznych układów.
Pamiętaj, że musisz wstawić katalog / photos / między nazwą domeny i po nazwie domeny TypePad.
W poprzednim przykładzie subdomena zostałaby zastąpiona nazwą subdomeny. Możesz dostosować
prezentację każdego albumu ze zdjęciami. Kliknij kartę Projekt na karcie Albumy fotograficzne, aby
dostosować układ, styl i zawartość albumu. Dokonanie tych wyborów nie różni się od wyboru układu i
motywu bloga, jak opisano wcześniej. Każdy album może mieć inną charakterystykę projektową. Oto
trzy elementy zestawu:
* Kliknij link Układ. Tam wybierasz układ strukturalny strony tytułowej albumu i inny układ strony
fotograficznej albumu. Strona tytułowa wyświetla przegląd albumu, pokazując kolekcję miniatur
albumów lub jedno duże zdjęcie użyte jako zwiastun. Strony ze zdjęciami powstają po kliknięciu zdjęcia;
podpis i materiał opisowy mogą być wyświetlane z dużym widokiem miniaturek zdjęć pozostałych
albumów, jeśli chcesz. Układ każdej strony ze zdjęciem w albumie jest identyczny.
* Kliknij link Styl. Tam wybierasz spośród wielu kolorowych motywów. Struktura stron albumu
fotograficznego, określona przez wybór układu, nie jest tutaj zmieniana. Użyj menu rozwijanego, aby
odsłuchać style; przykładowe zrzuty ekranu zmieniają się za każdym razem, gdy klikniesz styl z listy.

* Kliknij link Treść. Na tej stronie określasz, jakie typy treści towarzyszą wyświetleniom twoich zdjęć.
Na przykład możesz chcieć wyświetlać podpisy zdjęć, ale nie ich opisy. Lub możesz preferować podpisy
i opisy, ale nie lokalizacje (gdzie zostały zrobione zdjęcia). W każdym przypadku należy przygotować się
do wypełnienia dowolnych wybranych bloków informacyjnych za każdym razem, gdy prześlesz nowe
zdjęcia. Pamiętaj, że na tej stronie podejmujesz jeden zestaw decyzji dotyczących strony tytułowej
albumu, a drugi zestaw nakładających się decyzji dotyczących stron ze zdjęciami. Po tych wszystkich
manipulacjach projektowych albumu fotograficznego możesz pomyśleć, że żadne inne konfiguracje nie
będą konieczne. Rzeczywiście, żaden nie jest. . . ale możliwe jest bardziej precyzyjne dostosowanie
działania albumu. Kliknij kartę Konfiguruj (na karcie Albumy zdjęć), aby zobaczyć, co czeka wybrednych
perfekcjonistów:
* W Podstawach albumu fotograficznego możesz zmienić podstawowe ustawienia albumu
fotograficznego, które utworzyłeś podczas tworzenia albumu: nazwa, opis i czy album jest publiczny.
Możesz również przesłać zdjęcie, którego nie ma w Twoim albumie, aby działało jako zdjęcie na stronie
tytułowej.
* W konfiguracji zaawansowanej możesz ustawić rozmiar wyświetlanych miniatur, liczbę kolumn
miniatur wyświetlanych w dużych albumach oraz czy kwadratowe obrazy prostokątne (większość ludzi
je kwadratuje). Możesz wybrać format daty dla okładki i stron ze zdjęciami oraz zdecydować o wielkości
dużych wyświetlaczy fotograficznych. (W tym ostatnim punkcie, zaskakująco, TypePad nie oferuje
rozmiaru większego niż 640 pikseli szerokości).
Po zapisaniu ustawień projektu lub konfiguracji albumu fotograficznego TypePad zakłada, że album ma
zostać ponownie opublikowany, i podejmuje inicjatywę, aby opublikować go na żywo w Internecie. W
przeciwieństwie do wielu innych zmian na blogu, które wymagają zapisania, a następnie osobnego
kroku ponownego opublikowania, majsterkowanie przy albumach fotograficznych jest usprawnionym,
zmieniającym i publikującym procesem
Wstawianie zdjęcia do wpisu na blogu
Albumy fotograficzne oferują najbardziej formalną metodę prezentacji zdjęć. Możesz udostępniać
swoje albumy, łącząc się bezpośrednio z nimi jako miejsca docelowe inne niż blog. Możesz umieszczać
odniesienia do albumów i opisy na pasku bocznym, korzystając ze strony Wybór zawartości blogów,
zakładka Projekt. Szybszym, bardziej nieprzyzwoitym sposobem udostępniania zdjęć jest po prostu
wrzucenie ich do wpisu na blogu w następujący sposób:
1. Utwórz wpis na blogu w normalny sposób.
2. Kliknij przycisk Wstaw obraz. Najedź kursorem myszy na przyciski, aby je znaleźć. Poczekaj na
wyskakujące okno.
3. Kliknij przycisk Przeglądaj, wybierz zdjęcie z dysku twardego i następnie kliknij przycisk Otwórz.
4. Kliknij przycisk radiowy Użyj ustawień niestandardowych i wybierz ustawienia niestandardowe. Te
ustawienia pozwalają określić, w jaki sposób tekst wpisu jest zawijany wokół zdjęcia, wielkość
miniatury wyświetlanej we wpisie (zdjęcia w pełnym rozmiarze prawdopodobnie będą większe niż
miejsce na blogu) i czy chcesz wyskakujące okienko, aby wyświetlić pełnowymiarowy obraz po
kliknięciu miniatury przez odwiedzających. Te ustawienia nie są zachowywane; następne wstawione
zdjęcie powróci do ustawień domyślnych, chyba że ponownie je dostosujesz.
5. Kliknij przycisk Wstaw obraz. Obraz pojawi się w poście, gdy będziesz go pisać lub edytować.
6. Powtórz te kroki, aby wstawić dodatkowe zdjęcia.

Jak wspomniałem wcześniej, opublikowane zdjęcia automatycznie pojawiają się na pasku bocznym
mieszanych układów mediów, pod banerem Najnowsze zdjęcia.
Wypełnianie pasków bocznych
Oprócz wpisów na blogu zawartość witryny jest wyświetlana na paskach bocznych. TypePad oferuje
projekty układów z jednym, dwoma lub trzema paskami bocznymi. W tych przestrzeniach możesz
umieszczać zdjęcia, linki i listy, które rozciągają się pionowo w dół strony obok twoich wpisów. Paski
boczne replikują się w całym blogu; pojawiają się identycznie na wszystkich stronach z wyjątkiem stron
albumów ze zdjęciami.
Wybór zawartości paska bocznego
W TypePad elementy wchodzące w paski boczne są przypisywane za pomocą systemu modułowego.
Oznacza to, że wybierasz określone kategorie treści, a TypePad automatycznie umieszcza tę kategorię
w pasku bocznym z nagłówkiem. W niektórych przypadkach musisz utworzyć specjalną zawartość
paska bocznego, zanim moduł pokaże coś pod nagłówkiem. W innych przypadkach (takich jak
Najnowsze zdjęcia, Najnowsze posty i Ostatnie komentarze) TypePad pobiera zawartość ze stron
wejściowych i buforuje ją automatycznie na pasku bocznym. Wcześniej widzieliśmy stronę wyboru
zawartości paska bocznego. Ale to było wiele stron temu, więc oto przypomnienie:
1. Kliknij kartę Blogi.
2. Kliknij kartę Projekt.
3. Kliknij link Zmień wybór treści.
Na tej stronie przewiń w dół do Treści paska bocznego i zaznacz pola obok modułów, które chcesz
zobaczyć na paskach bocznych. Jeśli utworzyłeś album ze zdjęciami, zauważ, że są one wymienione w
obszarze Twoje albumy ze zdjęciami, a album można również umieścić na pasku bocznym. Po wybraniu
album jest reprezentowany na pasku bocznym przez pojedyncze zdjęcie, a nie przy każdym zdjęciu w
albumie. Ważne jest, aby naprawdę to usłyszeć, ponieważ może to być mylące. Wybranie albumu nie
powoduje umieszczenia zdjęć na pasku bocznym (choć żałuję, że nie było takiego wyboru). Jedna
ciekawa grupa wyboru treści nazywa się Twoje listy typów. Czytaj dalej, stary.
Tworzenie list typów
TypePad wykorzystuje elastyczny system list do dodawania blogroll, ulubionych książek, ulubionej
muzyki i ulubionych linków do paska bocznego. Każda z tych list nosi nazwę TypeList, a funkcja TypeList
ułatwia ich tworzenie. Każda utworzona lista typów jest dostępna dla całego konta (Plus lub Pro),
podobnie jak albumy ze zdjęciami. Oznacza to, że jeśli prowadzisz więcej niż jeden blog TypePad, każda
utworzona lista TypeList może być używana (lub ignorowana) przez każdy blog. Listy TypeListy są łatwe
do utworzenia, a TypePad jeszcze bardziej ułatwia ten proces, wstępnie konfigurując kilka typów list i
pobierając zawartość z Amazon.com, aby dodać zdjęcia okładek książek i okładek albumów CD. Aby to
zilustrować, następujące kroki przeprowadzą cię przez proces tworzenia listy typów:
1. Kliknij kartę TypeLists.
2. W obszarze Utwórz nową listę typów użyj menu rozwijanego, aby wybrać Czytanie.
3. W polu Nazwa listy nazwij swoją listę.
4. Kliknij przycisk Utwórz nową listę.

5. W obszarze Dodaj nową książkę wprowadź informacje o książce. Zauważ, że możesz użyć numeru
ISBN, jeśli go posiadasz. W przeciwnym razie wpisz tytuł książki i autora.
6. Kliknij przycisk Dodaj. TypePad znajduje książkę w Amazon i wyciąga miniaturę okładki książki.
Dodano jedną książkę, a strona oczekuje na informacje o drugim elemencie listy. Każde kliknięcie
przycisku Dodaj powoduje wyświetlenie nowego elementu na stronie. Użyj menu rozwijanego, aby
dodać ocenę, jeśli chcesz; Zawsze zostawiam ustawienie „Brak”, ponieważ książki nie byłoby na mojej
liście, gdyby nie była na topie.
7. Powtórz poprzednie dwa kroki dla każdej dodatkowej książki na liście.
Otóż to; nie musisz zapisywać TypeList po dodaniu każdego elementu. Lista została utworzona. Przejdź
do strony Zmień wybory treści, na której teraz pojawia się lista, i wybierz ją do umieszczenia na pasku
bocznym. Po umieszczeniu książek na liście czytelniczej TypePad prowadzi linki do każdej książki do
swojej strony w Amazon.com. Ponadto TypePad wstawia w kodzie linku kod Amazon Associate firmy
macierzystej TypePad, SixApart. Jeśli odwiedzający klikną te linki i kupią książki podczas tej wizyty w
Amazon, SixApart otrzyma niewielką prowizję. Z twojego ruchu! Ta niestosowna taktyka źle odbija się
na TypePad i SixApart. Nie ma prostego sposobu na usunięcie kodu stowarzyszeniowego SixApart, ale
można go zastąpić własnym kodem partnerskim. Aby to zrobić, musisz najpierw być
współpracownikiem Amazon. Jeśli nie wiesz, co to jest, lub chcesz dołączyć do programu Amazon
Associates, odwiedź tę stronę:
Associates.amazon.com
Aby wstawić nazwę Amazon Associates zamiast identyfikatora SixApart, przejdź do zakładki Profil w
zakładce Panel sterowania. Przewiń w dół do Różne informacje i wprowadź tam swój identyfikator
Amazon Associates.
Aby utworzyć blogroll, który tradycyjnie znajduje się na paskach bocznych bloga, wykonaj następujące
czynności:
1. Kliknij kartę TypeLists.
2. Użyj menu rozwijanego, aby wybrać Link, a następnie nazwij swoją listę. Jeśli chcesz, aby twoja lista
linków nazywała się „Blogroll” na pasku bocznym, nazwij ją tutaj.
3. Wprowadź adres URL, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
4. Dodaj lub edytuj tytuł linku. TypePad próbuje nazwać link na podstawie nazwy strony URL, ale nie
zawsze się to udaje. Możesz nazwać każdy link według własnego uznania.
5. Kliknij przycisk Zapisz i aktualizuj. Twój blogroll jest gotowy do dodania do paska bocznego.
Moblogowanie w TypePad
Blogowanie mobilne (moblogowanie) jest łatwo realizowane w TypePad. Możesz opublikować wpis z
e-maila lub urządzenia przenośnego wyposażonego w e-mail, takiego jak telefon komórkowy lub PDA
(osobisty asystent cyfrowy). W TypePad zakłada się, że moblogowany wpis to tekst lub zdjęcie, a każdy
typ można wysłać na inny blog (na kontach Plus i Pro). Musisz podać od jednego do pięciu adresów,
których będziesz używać do wysyłania wiadomości. Mogą to być standardowe adresy e-mail lub adresy
e-mail telefonów komórkowych. Tajny, tajemniczy adres jest przekazywany na twoje konto - jest to
adres, na który wysyłasz moblogowane posty. Jeśli nie podoba ci się tajny adres, możesz użyć ogólnego
adresu TypePad, a następnie określić swoje konto za pomocą wiadomości potwierdzających (ten
proces trwa dłużej). Wszystkie ustawienia opisane w poprzednim akapicie znajdują się na panelu

sterowania, w profilu, na stronie ustawień mobilnych. Użyj tej strony, aby kierować wiadomości
tekstowe i posty ze zdjęciami do jednego bloga lub każdego do osobnego bloga na koncie. Wpisz adres
e-mail, z którego będziesz moblogować. Przewiń w dół, aby zobaczyć tajny adres e-mail konta. Aby
moblogować w telefonie komórkowym, musisz wprowadzić ten adres do swojego telefonu. Dokładna
procedura publikowania wpisu w moblogu przez telefon komórkowy zależy od telefonu i jego
operatora (twojej firmy komórkowej), ale podstawowa procedura wysyłania zdjęcia jest prosta:
1. Zrób zdjęcie telefonem komórkowym.
2. Korzystając z funkcji e-mail telefonu, wyślij zdjęcie na tajny adres TypePad.
Wcześniej musisz podać adres e-mail telefonu dla strony ustawień mobilnych. Otóż to. Jeśli
zdecydujesz się otrzymać wiadomość e-mail z potwierdzeniem na stronie Ustawienia telefonu
komórkowego, wkrótce otrzymasz wiadomość potwierdzającą, że Twoje zdjęcie zostało opublikowane
na blogu określonym dla wpisów dotyczących zdjęć. Ten wpis nie zawiera tekstu. Moblogowanie zdjęć
jest bardziej powszechnym zastosowaniem blogów mobilnych niż wysyłania wpisów tekstowych,
głównie dlatego, że tak trudno jest napisać dowolną wiadomość tekstową długość na telefonie
komórkowym. Zrobienie zdjęcia jest jednak (waham się, żeby to napisać) rwaniem (cholera, właściwie
to napisałem). Dlatego bardziej istotne z dwóch opcji miejsca docelowego jest to, gdzie wysłać zdjęcia.
TypePad wyświetla wszystkie blogi i albumy ze zdjęciami jako potencjalne miejsca docelowe na stronie
Ustawienia telefonu komórkowego (w Panelu sterowania, karta Profile). Jeśli wybierzesz blog, twoje
zmoblogowane zdjęcia zostaną opublikowane jako zwykłe wpisy, bez towarzyszącego im tekstu. Jeśli
wybierzesz album ze zdjęciami, moblogowane zdjęcia zostaną po prostu dodane do tego albumu.
Pamiętaj, że jeśli używasz mieszanego układu blogu, zdjęcia wstawione do wpisów są automatycznie
umieszczane na pasku bocznym. Ten system doskonale nadaje się do moblogowania. Twoje zdjęcie
mobilne pojawia się jednocześnie we wpisie na blogu i na pasku bocznym. W większości przypadków
jest to lepszy wybór niż nakierowywanie moblogowanych zdjęć na album ze zdjęciami. Twoje
ustawienia mobilne dotyczą całego konta TypePad, a nie jednego bloga.
Ostatnia uwaga
Nie mogę opisać wszystkich funkcji TypePad w tym rozdziale. Nie jest przesadą stwierdzenie, że
TypePad może wypełnić książkę. Mała książka, ale mimo to książka. Na szczęście TypePad zapewnia
dość kompletne zestawienie swoich funkcji, do których można uzyskać dostęp za pomocą małego linku
Pomoc na każdej stronie obszaru konta. Można tam znaleźć dane kontaktowe działu obsługi klienta
(osobista pomoc jest udzielana za pośrednictwem poczty e-mail), ale może się okazać, że nigdy nie
będziesz musiał z nich korzystać. Podręcznik użytkownika można przeszukiwać, a obszar Często
zadawane pytania jest pomocny.
Jeśli chcesz poświęcić trochę czasu na blogowanie, zalecamy przejrzenie tej dokumentacji, aby odkryć
funkcje, których inaczej nie znajdziesz.

Plusy i minusy blogowania
To najtrudniejsza część i na pewno najbardziej techniczny. Te strony są również czystym złotem dla
każdego, kto rozważa uruchomienie samodzielnie zainstalowanego programu blogowego. Dla tych
czytelników, którzy idą ścieżką zrób to sam, to część, którą musisz przeczytać, pomoże ci przejść przez
garb instalacji przy użyciu Movable Type lub WordPress. Dla bardziej ostrożnych czytelników, którzy
nie są pewni, co pociąga za sobą samodzielne instalowanie blogów, ta część opisuje podstawy wspólne
dla wszystkich takich instalacji. Jeśli nie jesteś zdecydowany na temat swojej platformy blogowej,
pomoże ci dokonać wyboru. Podjęta decyzja nie dotyczy Movable Type i WordPress, dwoma
programami blogowymi, które opisuję , które użytkownik instaluje na serwerze. Ta część dotyczy
wyboru, czy chcesz zainstalować własny program blogowy, czy skorzystać z usług hostowanych, takich
jak Blogger, TypePad lub sieć społecznościowa. Chcę jasno powiedzieć o dwóch frazach, które rzucam:
samodzielnym blogowaniu i prowadzeniu własnego bloga. Może brzmieć tak, jakby te frazy odnosiły
się do instalowania oprogramowania blogu na komputerze osobistym i umożliwiania czytelnikom
dostępu do komputera w celu przeglądania wpisów blogu. Nie prawda. Samodzielnie zainstalowane
blogowanie oznacza umieszczenie oprogramowania blogowego na zdalnym komputerze, zwanym
serwerem. To jest twój blog i nazywa się go hostingiem, ponieważ wynajmujesz miejsce na tym
zdalnym serwerze i operujesz plikami w tym miejscu, jakby były na twoim komputerze. Prowadzenie
własnego bloga to znacznie większy projekt niż założenie bloga na platformie gotowej do użycia i
oznacza długoterminowe zaangażowanie. Większość majsterkowiczów jest właścicielami swoich
domen internetowych (www.twojadomena.com) oraz dokonała zakupów i wybrała ogólny hosting.
(Kiedy mówię o ogólnym hoście internetowym, mam na myśli takiego, który nie specjalizuje się w
blogach internetowych ani nie oferuje wstępnie zainstalowanych blogów). W kontekście przypadku
nieruchomości internetowych prowadzenie własnego bloga w domenie jest jak posiadanie domu
zamiast wynajmowania wirtualnego domu w serwisie blogowym. Prowadzenie własnego bloga daje
ogromną satysfakcję. Takie postępowanie niekoniecznie jest tańsze niż rozwiązania hybrydowe , ale
nie musi być droższe. Podobnie jak ktoś, kto naprawia własny samochód, masz przyjemność wiedzieć,
że blog nie byłby w ruchu, gdyby nie twoje wysiłki. Wreszcie, praca z elementami oprogramowania
blogowego i hostingowego pozwala lepiej zrozumieć, jak działa Internet. Ten rozdział przedstawia
ogólną ścieżkę do samodzielnego instalowania blogów od kroku pierwszego. Mówię „ogólną” ścieżkę,
ponieważ szczegóły instalowania programów blogowych różnią się w zależności od programu. Mimo
to główne punkty są podobne i to te główne punkty wprawiają w zakłopotanie większość ludzi. Od
rejestracji domeny po napisanie pierwszego wpisu na blogu, ten rozdział zawiera mapę referencyjną.
Mistrz swojej domeny
Posiadanie witryny ma dwa główne aspekty:
* Posiadanie domeny
* Dzierżawa przestrzeni serwerowej od firmy hostingowej
Posiadanie nazwy domeny witryny jest jak posiadanie nazwy marki, a kupowanie miejsca na serwerze,
na którym strona jest hostowana, jest jak posiadanie wirtualnej nieruchomości. Tradycyjnie posiadanie
chwytliwej lub niezapomnianej domeny pomaga przyciągać odwiedzających i sprawia, że wracają truizm, który traci trochę trakcji w świecie RSS. Nie wiem, nie dbam ani nie widzę nazw domen blogów,
które czytam każdego dnia. Ale nadal wierzę w moc dobrej nazwy domeny, która może pomóc stronie
uzyskać wysoką pozycję w wyszukiwarkach
Kupowanie domeny

Domeny są administrowane i sprzedawane przez rejestratorów domen, którzy są firmami
certyfikowanymi przez ICANN. Pierwszym rejestratorem domen był Network Solutions (www.network
solutions.com) i ta firma nadal prowadzi działalność. Innym popularnym jest Register.com
(www.register.com), który korzysta ze świetnej nazwy domeny. Korzystałem zarówno z tych
rejestratorów, jak i Go Daddy (www.godaddy.com). Istnieją dziesiątki innych. Domena to po prostu
nazwa sparowana z rozszerzeniem domeny najwyższego poziomu (np. .Com, .net, .biz lub .org lub
jednym z wielu innych zatwierdzonych rozszerzeń). Gdy nazwa jest dostępna (nie należy do nikogo),
posiadanie jej nigdy nie kosztuje więcej niż 35 USD. Prawo własności musi być odnawiane co roku lub
rzadziej, jeśli kupujesz na dłuższy okres. Niezarejestrowane nazwy domen wchodzą na rynek publiczny.
Wielu rejestratorów sprzedaje domeny po niższych rocznych kosztach i oferuje rabaty na
długoterminowe zakupy lub masowe zakupy wielu domen. Domeny można kupować na rynku
prywatnym i przenosić od jednego właściciela do drugiego po negocjowanej cenie. Kupując domenę,
posiadasz tylko określony adres internetowy, a nie ogólnie nazwa. Na przykład, jeśli twoja domena to
www.greatdomain.com, masz greatdomain.com, ale nie posiadasz greatdomain.net ani terminu
greatdomain sparowanego z żadnym innym rozszerzeniem. Jeśli chcesz zablokować termin domeny,
aby zapobiec kopiowaniu nazw witryn, musisz kupić wszystkie rozszerzenia osobno (jeśli są dostępne).
Nie potrzebujesz usługodawcy hostingowego, aby kupić nazwę domeny, ale możesz uzyskać ofertę
hostingu przed zakupem domeny, jeśli chcesz. Innymi słowy, nie ma znaczenia, który dostaniesz
pierwszy. Jeśli chodzi o zakup domeny, oto ćwiczenie:
1. Wybierz nazwę.
Ten pierwszy krok może wymagać burzy mózgów. Poświęć trochę czasu na wymyślenie domeny, którą
naprawdę lubisz, ponieważ zmiana trwającego bloga z jednej domeny na drugą jest uciążliwa.
2. Sprawdź dostępność domeny.
Oczywiste nazwy domen nie są ogólnie dostępne w ich wersjach .com. Zawsze sprawdzaj dostępność
podczas burzy mózgów; możesz to zrobić u dowolnego rejestratora. Wielu rejestratorów zezwala na
wiele jednoczesnych kontroli, co oszczędza czas.
3. Kup domenę.
Większość rejestratorów próbuje sprzedać Ci dodatkowe produkty i usługi związane z domeną, takie
jak hosting i poczta e-mail. Proces pobierania nazwy domeny może być jednym z najbardziej
nieznośnych w Internecie.
Jeśli nie masz jeszcze konta hostingowego, to następny krok. W międzyczasie nie musisz nic robić ze
swoją domeną. Jest twój, nawet jeśli go jeszcze nie używasz.
Zakładanie konta hostingowego
Wszelkiego rodzaju witryny internetowe, w tym niezależnie hostowane blogi, istnieją na komputerach
internetowych zwanych serwerami. Gdy odwiedzasz witrynę sieci Web, komputer komunikuje się
przez Internet z serwerem tej witryny. Serwer wysyła strony do komputera w celu wyświetlenia.
Serwery specjalizują się w tego rodzaju wolumenach; różne typy serwerów mogą obsługiwać setki,
tysiące, a nawet miliony jednoczesnych użytkowników. Serwery internetowe są dostępne do użytku
publicznego poprzez umowy leasingowe. Klienci wynajmują części serwera według miesiąca lub roku.
Część jest określona przez pojemność pamięci, czyli ilość pamięci. W większości przypadków
pojemność mierzona jest w megabajtach (MB). Typowe limity hostingu to 100 MB, 500 MB lub 1000
MB (tysiąc megabajtów to jeden gigabajt lub 1 GB). Blog tekstowy może działać przez długi czas w 100

MB, ale potrzeba więcej miejsca, jeśli planujesz dodać wiele zdjęć lub trochę audio lub wideo. Oprócz
limitów przepustowości firmy hostingowe ograniczają również transfery, zwane czasem
przepustowością. Dopuszczalny miesięczny transfer jest zawsze mierzony w gigabajtach; licz na
uzyskanie od 10 GB do 50 GB. Ponownie, im więcej zdjęć, audio i wideo masz na swojej stronie, które
użytkownicy mogą pobrać (przenieść), tym więcej przepustowości potrzebujesz. Większość kont
hostingowych odpowiednich do blogowania kosztuje od 4 do 15 USD miesięcznie. Przy zakupie hosta
należy wziąć pod uwagę pięć kwestii dotyczących samodzielnego prowadzenia blogu, a w szczególności
hostingu Movable Type lub WordPress, dwóch blogów z własnym hostingiem opisanych przez nas:*
* Serwer Unix: z serwerami Unix można łatwiej sobie radzić niż z serwerami Windows. Zarówno
Movable Type, jak i WordPress utworzyły dokumenty instalacyjne dostosowane do Uniksa. Większość
kont hostingowych z góry informuje, czy są to systemy Unix, Windows lub oba (zależnie od wyboru).
Wśród hostów uniksowych system operacyjny Apache nie jest rzadki, ale może być konieczne napisanie
lub skontaktowanie się z firmą hostingową w celu ustalenia, czy jest ona używana.
* Perl: Perl (Practical Extraction and Report Language) to język programowania opracowany do
przetwarzania tekstu. Perl jest często używany w programach blogowych do pisania skryptów CGI,
które są zautomatyzowanymi funkcjami powszechnie występującymi w blogach. Skrypty CGI napisane
w Perlu przetwarzają wpisy, komentarze, archiwa i inne elementy bloga. Różne programy blogowe
wymagają mniej lub bardziej aktualnych wersji Perla. Movable Type wymaga wersji 5.004_04 i zaleca
wersję 5.6. WordPress nie wymaga Perla.
* MySQL: MySQL jest rodzajem bazy danych serwera. Baza danych organizuje bloki informacji - w tym
przypadku wpisy na blogu, komentarze i inne elementy. MySQL nie jest jedynym typem bazy danych,
który działa z niektórymi programami (Movable Type działa z kilkoma innymi), ale jest najczęściej
używaną bazą danych przez hosty internetowe. Dobrzy gospodarze oferują jedną bazę danych MySQL
na klienta jako funkcję standardową. Aktywujesz bazę danych w panelu sterowania hosta, przypisując
jej nazwę oraz podając nazwę użytkownika i hasło do tej bazy danych. Podczas blogowania nie masz
bezpośredniego dostępu do bazy danych; oprogramowanie blogowe używa go za kulisami.
* Dostęp FTP: Ta funkcja jest prawie dostępna dla hosta uniksowego, ale upewnij się, że masz dostęp
FTP do przestrzeni serwera i znajdujących się w niej plików. FTP (protokół przesyłania plików) to
natywna metoda przenoszenia plików przez Internet. Dostępne są dobre, łatwe w użyciu programy,
dzięki którym przesyłanie plików na serwer jest tak proste, jak przenoszenie plików na komputerze za
pomocą Eksploratora Windows. Jednym z tych programów jest WS_FTP; innym jest CuteFTP.
* Kontrola CGI: Wreszcie, twój hosting powinien dać ci kontrolę nad własnymi instalacjami CGI.
Większość hostów oferuje różnorodne skrypty CGI - małe programy, takie jak formularze rejestracji do
newslettera. Programy blogowe są znacznie bardziej złożone i wymagają przesyłania plików
składowych do katalogu CGI (zwykle zwanego domyślnie cgi-bin). Potrzebujesz hosta, który udostępnia
katalog CGI w przestrzeni serwera. Po wybraniu konta hostingowego przejdź do procesu rejestracji i
płatności na stronie. Otrzymasz nazwę użytkownika i hasło, a także adres FTP, który podłączasz do
swojego programu FTP, gdy będziesz gotowy przesłać pliki swojego programu blogowego
Podstawowa instalacja bloga
No to ruszamy. Czas zdobyć twardy rdzeń. W tej sekcji opisano elementy typowej instalacji blogu na
serwerze po uzyskaniu domeny i ustanowieniu ścieżki FTP, przez którą przesyłane są pliki. W tym
momencie powinieneś być właścicielem swojej domeny (www.twojadomena.com), posiadać konto w
firmie, która hostuje twoją domenę (hosting), i zdobyłeś doświadczenie w przesyłaniu plików przez FTP
na serwer hosta - wszystko opisane w poprzednich sekcjach. Jeśli nie zrobiłeś tych rzeczy, wyobraź

sobie, że masz i czytaj dalej. Pozyskanie i instalacja oprogramowania blogowego odbywa się w trzech
podstawowych krokach. Po drodze przebiega wiele mniejszych kroków i wkrótce do nich dojdę. Trzy
podstawowe kroki to
* Pobieranie: programy do blogowania, takie jak Movable Type i WordPress, są zwykle nabywane przez
pobieranie, a nie przez zakup w sklepie.
* Konfigurowanie: po uruchomieniu programu na komputerze i jego rozpakowaniu zazwyczaj trzeba
dostosować kilka plików składowych.
* Przesyłanie: Po dokonaniu niezbędnych zmian w konfiguracji, prześlesz pliki na serwer. Spowoduje
to zainstalowanie programu blogowego na serwerze.
Pobieranie programu blogowego
Najprawdopodobniej pobierzesz oprogramowanie bloga, a nie zabierzesz go ze sklepu do domu.
Lokalizacje pobierania Movable Type i WordPress znajdują się odpowiednio w późniejszych częściach.
Jeśli wybrane oprogramowanie jest komercyjne, płacisz za pobranie płatnością online. Podobnie jak
inne duże pakiety oprogramowania, programy blogowe są kompresowane w celu szybszego pobierania
i muszą być rozpakowane lub rozpakowane na komputerze. Kompresja nie tylko przyspiesza
dostarczanie, ale także łączy wiele plików składowych programów blogowych, dzięki czemu można
pobrać tylko jeden plik. Rozpakowanie skompresowanego pliku powoduje rozlanie plików składowych,
dzięki czemu można je zobaczyć i skonfiguowaćj (w następnym kroku). Powszechnie stosowane są dwa
rodzaje kompresji: Zip i Tar.gz. Zarówno Movable Type, jak i WordPress (i inne) oferują wybór;
większość czytelników powinna wybrać plik Zip, który łatwo rozpakowuje się na komputerach z
systemem Windows. Na tym etapie pobieranie programu nie różni się od żadnego innego procesu
pobierania i rozpakowywania, który przeprowadziłeś z innymi rodzajami oprogramowania. Możesz
pobrać spakowany pakiet na pulpit komputera (lub do wskazanego folderu pobierania). Na większości
komputerów z systemem Windows dwukrotne kliknięcie pliku ZIP powoduje wyświetlenie domyślnego
programu narzędziowego do dekompresji. W tym programie wybierz funkcję Wyodrębnij i wybierz
lokalizację rozpakowanych plików. Natychmiast po rozpakowaniu programu odbiegają od
standardowej procedury instalacji i użytkowania, do której jesteś przyzwyczajony z nowym
oprogramowaniem. Twój dysk twardy nie jest ostatecznym miejscem docelowym twojego programu
blogowego; oprogramowanie tymczasowo tam odpoczywa. Zawsze zachowasz pliki na swoim
komputerze, ale program będzie działał na twoim serwerze, a nie na twoim komputerze. Przed
przesłaniem programu na serwer musisz zmienić przynajmniej jeden (w większości przypadków), a
czasem kilka plików składowych. Podczas rozpakowywania plików umieść je w łatwo dostępnym
miejscu na dysku twardym. Być może trzeba będzie znaleźć pliki kilka razy na etapie konfiguracji i być
może później podczas rozwiązywania problemów, które się pojawią. Ale odradzam rozpakowywanie
programu bezpośrednio na pulpit, ponieważ dziesiątki wynikowych plików strasznie go zagracą.
Po rozpakowaniu plików programu przejrzyj je. W większości przypadków (z pewnością z Movable Type
i WordPress) program rozpakowuje się do struktury folderów w folderach. Taka struktura nazywa się
hierarchią folderów składającą się z zagnieżdżonych folderów. Nie musisz jeszcze nic robić, ale zapoznaj
się krótko z folderami zawierającymi pliki składowe, a zwłaszcza z plikami w folderze głównym - jest to
najbardziej zewnętrzny folder, który zawiera inne foldery, a także grupę pojedynczych plików. Zauważ,
że w tym przypadku (i struktura jest typowa) folder główny jest zagnieżdżony w innym folderze
(zwanym MT). Folder MT istnieje tylko do przechowywania wszystkich folderów w nim
zagnieżdżonych; Utworzyłem folder MT, kiedy wyodrębniłem pliki programu z pakietu Zip. Przesyłanie
takich folderów kontenerów na serwer nie jest konieczne, chociaż możesz utworzyć folder kontenerów
do przechowywania zagnieżdżonych folderów. Dojdę do tego później. W tej strukturze katalogów

folder MT jest folderem głównym, ponieważ jest to najwyższy folder zawierający pliki programów poza
folderami.
Konfigurowanie plików
W tym momencie pobrałeś i rozpakowałeś program blogowy oraz przejrzałeś strukturę folderów i pliki
składników w folderze głównym. W prawie wszystkich przypadkach (a na pewno w przypadku Movable
Type i WordPress) co najmniej jeden plik musi zostać zmieniony, aby można było kontynuować. Ta
zmiana wprowadza kilka szczegółów twojego osobistego hosta internetowego i konfiguracji domeny.
Instrukcje instalacji programu blogowego dokładnie wyjaśniają, co należy zmienić w każdym pliku. W
większości programów konieczne są dwa rodzaje zmian:
* Niektóre informacje muszą być podłączone do pliku konfiguracyjnego.
* Ścieżka adresu do lokalizacji Perla serwera musi być określona w kilku plikach programu.
Pierwszy z tych dwóch jest prawie zawsze wymagany. Konieczność drugiej rundy zmian zależy od tego,
czy istnieje domyślne dopasowanie ścieżki twojego serwera do Perla i ścieżki określonej w plikach
programu. W przypadku dopasowania nie jest wymagana żadna zmiana. Niektóre programy blogowe
nie używają Perla, w którym to przypadku ścieżka adresu jest niepotrzebna. WordPress nie wymaga
ścieżki adresu Perla. W poniższych sekcjach dokładniej zbadano te dwie konfiguracje.
Zmiana pliku konfiguracyjnego
Większość programów blogowych zawiera plik składowy zwany plikiem konfiguracji. W wielu
przypadkach oryginalny plik konfiguracyjny, który jest rozpakowywany po pobraniu, zawiera również
słowo sample lub original w nazwie, aby odróżnić go od zmienionego pliku konfiguracyjnego, który
utworzysz. Oryginalny plik konfiguracyjny służy jako oryginał odniesienia, do którego zawsze można
wrócić.
* W Movable Type oryginalny plik konfiguracyjny nazywa się mt-config.cgioriginal.
Pamiętaj, że słowo „original” jest dołączane do rozszerzenia pliku (.cgi), co uniemożliwia działanie pliku
po przesłaniu - funkcja CGI serwera nie może rozpoznać pliku jako pliku .cgi. Plik rozszerzenia jest
sabotowany w ten sposób, aby zapobiec przypadkowemu użyciu oryginalnego pliku konfiguracyjnego
jako działającego pliku konfiguracyjnego. Musisz zmienić plik i zmienić jego nazwę z nieobciążonym
rozszerzeniem; więcej na ten temat później. Nie ma znaczenia, czy przesyłasz oryginalny plik
konfiguracyjny, ale musisz przesłać poprawnie zmieniony i przemianowany plik.
* W WordPress oryginalny plik konfiguracyjny nazywa się wp-config-sample.php. Rozszerzenie pliku w
tym przypadku (.php) nie jest sabotowane, ale słowo próbka ostrzega, że jest to oryginalny plik i należy
go zmienić po zmianie.
Pliki konfiguracyjne to pliki tekstowe, które można odczytać w dowolnym edytorze tekstu (takim jak
Notatnik na komputerach z systemem Windows), pomimo użycia rozszerzeń plików innych niż .txt .
Zakładam, że Notatnik jest wybranym programem; to jest to, czego używam. Niebiosa zabraniają
nikomu robić rzeczy inaczej niż ja. Edytuj oryginalne pliki konfiguracyjne w taki sam sposób, jak każdy
inny tekst. Zapisz i zmień nazwę pliku za pomocą opcji Zapisz jako w menu Plik.
Podczas zapisywania i zmiany nazwy oryginalnego pliku konfiguracyjnego nie zmieniaj domyślnej
lokalizacji przedstawionej Ci przez Notatnik! Umieszczam tam wykrzyknik, aby podkreślić, jak ważne
jest to! Jest jeszcze jeden! Nie mogę przestać! Jeśli zmienisz lokalizację, zapisując plik poza katalogiem
głównym, z którego go otworzyłeś, nie zostanie on uwzględniony w przesyłaniu dużego serwera, co

zrobisz później i nigdy więcej nie znajdziesz cholernej rzeczy. Zgrzytasz zębami, rozdzierasz szaty i
straszysz dzieci. Po prostu zmień nazwę pliku, pozbywając się próbki lub oryginalnej części nazwy pliku
i zapisz go. Co zostaje podłączone do pliku konfiguracyjnego? Każdy program ma własne wymagania.
Niektóre oryginalne pliki konfiguracyjne zawierają wiele ustawień, przynajmniej jedno z nich które
muszą zostać zmienione, a niektóre z nich są opcjonalne. Rolą pliku konfiguracyjnego jest zapewnienie
podstawowych ustawień operacyjnych dla programu blogowego. W typowej instalacji kluczowe są dwa
z tych ustawień:
* Ścieżka programu: jest to adres serwera, który lokalizuje główny plik programu blogu. To ustawienie
jest czasem nazywane ścieżką cgi, ponieważ często znajduje się w folderze serwera przeznaczonym do
przechowywania skryptów CGI. Nie każdy program blogowy wymaga tego ustawienia w pliku
konfiguracyjnym; Na przykład WordPress nie. WordPress używa prostszej struktury folderów na
serwerze niż Movable Type i niektóre inne programy, więc nie potrzebuje tego konkretnego kierunku.
* Konfiguracja bazy danych: To ustawienie jest wymagane w pliku konfiguracyjnym przez Movable
Type, WordPress i większość innych programów blogowych. Twoja baza danych (w większości
przypadków MySQL) znajduje się na serwerze i jest chroniona nazwą użytkownika i hasłem. Ponadto
baza danych ma nazwę i ścieżkę adresu. Musisz podłączyć wszystkie te informacje do pliku
konfiguracyjnego, aby program blogowy mógł uzyskać dostęp do bazy danych, która zawiera wszystkie
wpisy i archiwa. Wydaje mi się, że masz już dość pliku konfiguracyjnego, ale nie przestanę o nim mówić,
dopóki nie będziesz w łóżku z gorączką. Zauważ wszystkie znaki (#). One (i czasami inne symbole ASCII)
są używane do dostarczania instrukcji; jakikolwiek wiersz tekstu poprzedzony tym znakiem jest
nieskuteczny jako kod programu - program blogowy ignoruje ten wiersz. Ponieważ te wyłączone linie
są używane do komentarzy, takie linie są nazywane liniami komentarzy. Usunięcie znaku nazywa się
odkomentowaniem linii. Musisz to wiedzieć, ponieważ cofanie komentarzy jest częścią zmiany
większości plików konfiguracyjnych. Nie tylko musisz wprowadzić poprawne informacje, ale także
odkomentować wiersze zawierające te informacje, jeśli są to wiersze komentarza w oryginalnym pliku
konfiguracyjnym. (Konfigurowalne wiersze nie zawsze są komentowane w oryginalnym pliku; te
wiersze nie muszą być odkomentowane.) Przybliżmy przykład podłączania informacji z bazy danych.
Pamiętaj, jak opisałem wcześniej , utworzyłeś bazę danych MySQL na swoim serwerze za pomocą
panelu sterowania swojego hosta i ustaliłeś trzy informacje: nazwę bazy danych, nazwę użytkownika i
hasło. Wymagana jest czwarta informacja: ścieżka adresu bazy danych. Ten adres jest nazywany
hostem bazy danych. Zazwyczaj hostem bazy danych jest firma hostingowa, a ten adres to
mysql.webhostname.com. Musisz mieć pewność co do adresu, irytujący kawałek kluczowych
informacji, dla których może być konieczne przekopanie się. Sprawdź ustawienia panelu sterowania i
pliki pomocy hosta; w razie potrzeby zadzwoń do firmy hostingowej i poproś o adres. Uzbrojony w
cztery informacje, jesteś gotowy, aby zmienić oryginalny plik konfiguracyjny. Oto przykładowa część
oryginalnego pliku konfiguracyjnego; ten przykład naśladuje plik typu ruchomego:
### MySQL Configuration - Add the name of your database,
# username, password, and, optionally, database host given
# to you by your web hosting provider.
#
# Database <database-name>
# DBUser <database-username>
# DBPassword <database-password>

# DBHost localhost
Wszystkie te wiersze zostały skomentowane, więc musisz wypełnić informacje i odkomentować
wiersze informacyjne. Ale pierwsze trzy wiersze pozostawiłbyś w komentarzu, ponieważ zawierają one
instrukcje dla ciebie, a nie dla programu blogowego. Pamiętaj, że instrukcje twierdzą, że adres hosta
bazy danych jest opcjonalny. Jest tak, ponieważ localhost to polecenie, które działa z wieloma adresami
hosta bazy danych. Zawsze podłączam dokładny adres, ale możesz spróbować przesłać zmieniony plik
konfiguracyjny z localhost na miejscu i sprawdzić, czy to działa.
Oto zmieniona wersja poprzedniej części pliku:
### MySQL Configuration - Add the name of your database,
# username, password, and, optionally, database host given
# to you by your web hosting provider.
#
Database blog
DBUser myusername
DBPassword mypassword
DBHost mysql.webhost.com

Informacje są podłączone, a linie nie są komentowane. Zauważ też, że usunąłem nawiasy ostrzału
otaczające części informacyjne oryginalnego pliku. Dokumenty instalacyjne na ogół nie informują o tej
części. Dla porównania, oto ta sama część oryginalnego pliku konfiguracyjnego w WordPress:
// ** MySQL settings ** //
define(‘DB_NAME’, ‘wordpress’); // The name of the
database
define(‘DB_USER’, ‘username’); // Your MySQL username
define(‘DB_PASSWORD’, ‘password’); // ...and password
define(‘DB_HOST’, ‘localhost’); // 99% chance you
won’t need to change this value
Jak widać, WordPress używa podwójnych ukośników (//) do tworzenia linii komentarzy, a ten plik
konfiguracyjny umieszcza komentarze i działający kod w tym samym wierszu. Po podłączeniu
informacji możesz pozostawić komentarze bez zmian, ponieważ podwójne ukośniki nie rozpoczynają
żadnej linii. W tym programie nie musisz usuwać pojedynczych cudzysłowów wokół elementów
informacyjnych, podczas gdy w typie ruchomym musisz usunąć nawiasy kwadratowe. Obaj dostawcy
nie rozwiązują tego problemu - więc, jak widać, w blogach instalowanych przez autorów są pewne
próby i błędy.
Ustawianie lokalizacji Perla

Spędziłem tak dużo czasu na omawianiu pliku konfiguracyjnego, że mogłeś zapomnieć o drugiej części
procesu konfiguracji: podłączaniu ścieżki katalogu twojego serwera do jego programu Perl. Ścieżka do
katalogu to adres serwera, który określa, gdzie w strukturze katalogów serwera znajduje się program
Perl. Twój hosting zapewnia Perl; musisz znaleźć, gdzie się znajduje w przestrzeni serwera. Informacje
te są podłączane do kilku plików programów blogów, jak wskazano w instrukcjach instalacji. Jeśli masz
szczęście, nie musisz robić tego kroku. Jest tak, ponieważ wiele programów blogowych (takich jak
Movable Type) zakłada, że Perl znajduje się w najpopularniejszej ścieżce do katalogu, a mianowicie:
/ user / bin / perl
Użytkownik to ty - lub, ściślej, przestrzeń serwera na hoście komputera firmy. Ale tak naprawdę nie
musisz znać tego ani żadnych innych szczegółów technicznych ścieżki do katalogu. Musisz wiedzieć, co
to jest ścieżka katalogu, i prawdopodobnie musisz zagłębić się w pliki pomocy swojej firmy
hostingowej, aby ją znaleźć. Jeśli wpadniesz na ścianę, wyślij e-mail do działu obsługi klienta lub
zadzwoń. Zapytaj o to:
„Jaka jest moja ścieżka katalogu do Perla?” lub „Gdzie znajduje się Perl na moim koncie?” Niech
przeliterują to dla ciebie powoli. Aby upewnić się, że pliki bloga są poprawnie skonfigurowane,
potrzebujesz dwóch informacji:
* Ścieżka katalogu Twojego hosta do Perla.
* Domyślna ścieżka katalogu Twojego programu blogowego do Perla, zapisana w jednym lub kilku
plikach programu. Zwykle ścieżka do katalogu jest pierwszym wierszem tych plików.
Dwie ścieżki katalogu muszą się zgadzać w każdym pliku wymienionym w dokumentach instalacyjnych
programu. Jeśli konieczna jest zmiana, edytuj pliki za pomocą Notatnika i zapisz je pod tą samą nazwą
w tej samej lokalizacji. Zwróć uwagę, w jaki sposób kursywą zastosowałem tę instrukcję. To dlatego, że
jeśli zmienisz nazwę lub zapisaną lokalizację, osobiście przyjdę do twojego domu i zjem babeczki. Nie
jestem pewien, co to znaczy, ale to nie będzie przyjemne. Jeśli przeniesiesz pliki lub zmienisz ich nazwę,
Twój program blogowy jest wkręcony. W całym kraju rozlegną się wielkie lamenty i to ty będziesz
żałować swojego błędu. Nieumarli powstali i zjednoczyli się na tobie, starając się nakłonić cię do
swojego bezbożnego tłumu. Słodkie nektary przyprawiałyby gorzko o twój język, a radość życia byłaby
kwaśna. Mam nadzieję, że wyraziłem się jasno.
Przesyłanie programu
Po dokonaniu niezbędnych zmian konfiguracji, aby dopasować pliki składowe do Twojej domeny i
konfiguracji hostingu, musisz przesłać pliki na serwer. Spowoduje to zainstalowanie programu
blogowego na serwerze. Przed przesłaniem plików należy oczywiście zapoznać się z instrukcją
instalacji. Twój program może wymagać, aby rozpakowana struktura katalogów pozostała
nienaruszona (jak w przypadku WordPress); i odwrotnie, program może wymagać oddzielenia
niektórych folderów lub plików od ich towarzyszy (tak jak w przypadku Movable Type). Niektóre
programy (Movable Type) muszą być zainstalowane w katalogu CGI, najczęściej w katalogu cgi-bin.
Inne programy (WordPress) nie wymagają umieszczania cgi-bin.
Przesyłanie plików ASCII i binarnych
Podczas przesyłania plików zawsze pamiętaj, że można je przesyłać jako pliki ASCII lub pliki binarne.
Twój program FTP prawdopodobnie zawiera przycisk opcji dla każdego wyboru. Różnica jest ważna.
Jeśli tylko jeden plik komponentu twojego programu blogowego zostanie przesłany w niewłaściwy
sposób, w pewnym momencie spowoduje to uszkodzenie twojego bloga; zwykle wcześniej niż później.

Wiele przypadków zainstalowanych programów blogowych wydaje się całkowicie zepsutych: po prostu
w ogóle nie działają, a ukryty problem polega na tym, że plik binarny został przesłany do ASCII lub plik
ASCII jako plik binarny. Nie do przyjęcia jest to, że instrukcje instalacji online są często niejasne w tym
punkcie, nie wyjaśniając dokładnie, które pliki należy przesłać w każdym trybie. Niektóre programy FTP
mogą rozpoznać, jak plik powinien zostać przesłany - w trybie ASCII lub binarnym. To automatyczne
ustawienie jest cenne i odciąża cię od presji, który w przeciwnym razie musiałby stale pamiętać o tym
ustawieniu podczas przesyłania dziesiątek plików. W programach FTP, które oferują tę funkcję
automatyczną, ustawienie Auto należy włączyć ręcznie. Pamiętaj, że jeśli zamkniesz program FTP i
otworzysz go ponownie, musisz zresetować funkcję Auto, jeśli domyślnie jest w stanie
niezaznaczonym. Jeśli twój program FTP ma funkcję Auto, użyj go! Ostatnia uwaga na temat
przesyłania ASCII / binarnego. Jeśli twój program FTP nie oferuje automatycznego wyboru, lub jeśli
wolisz ręcznie robić prawidłowe przesyłanie, lub jeśli nie ufasz swojemu programowi FTP, ponieważ
kiedyś obraził twoją siostrę, lub jeśli z innego powodu wykraczającego poza moją wyobraźnię musisz
to zrobić ASCII / binarne rozróżnienie samodzielnie, a następnie Tabela obejmuje większość typów
plików w programach blogowych. Podejmując decyzję, czy przesłać plik jako ASCII czy binarny, zwróć
uwagę na rozszerzenie pliku (część po kropce, na przykład .cgi w pliku.cgi), a następnie spójrz na tę
tabelę.
Prześlij jako ASCII : Prześlij jako plik binarny
cgi : gif
php : jpg
txt : png
html : bmp
tmpl
pm
pl
js
css
Ustawianie uprawnień
Po przesłaniu plików programu musisz wykonać niejasne, ale kluczowe zadanie, które wyzwala ludzi.
To zadanie polega na ustawieniu poziomu uprawnień dla przesyłanych plików. Poziom uprawnień
określa, co plik może robić i dla kogo na serwerach Unix. W grę wchodzą trzy funkcje: czytanie, pisanie
i wykonywanie. Dostępne są trzy poziomy dostępu: właściciel, grupa i inne. Jesteś właścicielem. Grupy
są definiowane przez polecenie serwera, którego prawdopodobnie nigdy nie będziesz musiał znać. Inne
odnosi się do każdego użytkownika twojego bloga. Przecięcie tych trzech typów użytkowników i trzech
funkcji tworzy macierz, która wygląda następująco:
Grupa

Właściciel

Inne

Czytaj

x

x

x

Napisz

x

Wykonaj

x

x

x

Zauważ, że zaznaczyłem niektóre, ale nie inne. Te ustawienia dają pełne uprawnienia właścicielowi,
podczas gdy grupa i inni użytkownicy nie mogą korzystać z funkcji zapisu żadnego pliku. Oznacza to, że
inne osoby nie mogą na przykład modyfikować twoich stron lub plików konfiguracyjnych (w pierwszej
kolejności tylko haker byłby w stanie dostać się do przestrzeni serwera). Jednak strony Twojego bloga
mogą być przeglądane (czytane) przez wszystkich, a skrypty na tych stronach (takie jak pozostawianie
komentarza lub przeszukiwanie archiwum) mogą być uruchamiane przez każdego użytkownika (to jest
funkcja Wykonaj). To szczególne ustawienie sprawia, że blog jest w pełni funkcjonalny dla wszystkich
użytkowników i zastrzega dla Ciebie kontrolę wykonawczą nad swoimi plikami. Ustawienia w Tabeli są
typowe dla plików programów blogów i reprezentują wymaganą konfigurację uprawnień do plików dla
Movable Type i WordPress. Nazywa się to ustawieniem 755 lub chmod 755 - nie żartuję. Każda inna
permutacja poprzedniej macierzy ma inny numer, oparty na dziwnym przypisaniu wartości do wierszy
i kolumn. Chmod to uniksowe polecenie do zmiany uprawnień do plików. W przypadku Movable Type
lub WordPress nie ma znaczenia, aby znać inne numery macierzy. Większość programów FTP ułatwia
dokonywanie zmian chmod. Jeśli Twój host oferuje narzędzie do zarządzania plikami w panelu
sterowania, możesz również tam zmienić ustawienia uprawnień. Możesz zmienić chmod pojedynczego
pliku, grupy plików jednocześnie lub całego folderu. Oto jak zmieniasz ustawienie chmod w programie
WS_FTP:
1. Wybierz (zaznacz) plik, pliki lub folder, którego uprawnienia chcesz ustawić.
2. Kliknij podświetlony plik prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję chmod (UNIX).
3. W panelu chmod przypisz uprawnienia do chmod 755.
4. Kliknij przycisk OK.
Inicjowanie bloga
Po wszystkim, co opisałem - pobieraniu, konfigurowaniu i przesyłaniu oprogramowania blogowego przed rozpoczęciem blogowania wymagany jest kolejny krok. Ten krok można uznać za ostatni krok
instalacji lub pierwszy krok po instalacji. Oprogramowanie blogowe musi przejść krótki proces
inicjalizacji, aby przygotować bazę danych serwera do przyjmowania wpisów. W tym momencie każdy
program blogowy zachowuje się nieco inaczej, więc postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji. Inna
część inicjalizacji ma miejsce w obszarze kontroli administracyjnej bloga, w którym ustawiasz nazwę
bloga, opisowy slogan bloga (jeśli chcesz), swoją publiczną nazwę jako autora oraz niestandardową
nazwę użytkownika i hasło. Kiedy te ostatnie prace zostaną zakończone, możesz napisać swój pierwszy
wpis na blogu i uwierz mi, to ekscytujący widok, jak zaczyna się własny blog. W dalszym ciągu możesz
wprowadzać wiele zmian w projekcie i funkcjach, w tym zmieniać cały szablon (motyw projektu)
witryny. Różne programy sprawiają, że takie zmiany są różnie łatwe lub trudne. Zasadniczo jednak
jesteś wyłączony.

Prowadzenie bloga Movable Type
Movable Type to prawdopodobnie najpotężniejsza opcja blogowania i osobisty program do
publikowania w Internecie, jaki można znaleźć. Stworzony przez SixApart, tę samą firmę, która
obsługuje TypePad), Movable Type i TypePad są do siebie podobne.
Movable Type można uznać za wersję premium TypePad. Lub, jeśli wolisz, nazwij TypePad lekką wersją
Movable Type. Oba produkty są jednak odrębne i są opracowywane niezależnie, więc błędem byłoby
nazywać TypePad głupszą wersją Movable Type. Prawda jest taka, że TypePad oferuje pewne funkcje
zasilania (takie jak niestandardowy projekt szablonu, albumy ze zdjęciami i blogowanie mobilne),
których brakuje Movable Type. Z drugiej strony monety Movable Type zapewnia większą elastyczność
i konfigurowalność w drobnych punktach publikowania blogów. Niektóre osoby dręczą się z wyboru
między Movable Type i TypePad, ale nie sądzę, że należy je porównywać w ten sposób. Bardziej
realistycznie pogrupowałbym TypePad z Blogger.com i porównałbym Movable Type z WordPress.
Movable Type i WordPress to niezależne programy wymagające instalacji serwera. Te dwa programy
wymagają od ciebie więcej i zwracają więcej mocy blogowania. Ale Movable Type i WordPress nie
zwiększają kreatywności, więc jeśli zdecydowanie koncentrujesz się na pisaniu bloga, TypePad i inne
hostowane usługi mogą być najlepszym rozwiązaniem. W tej części nie opisano szczegółowo, jak
zainstalować Movable Type. Część zawiera podstawowe informacje potrzebne do zainstalowania
dowolnego programu blogowego na serwerze, a strona Movable Type (www.movabletype.org)
zawiera szczegółowe instrukcje. Tutaj zbieram historię natychmiast po zainstalowaniu programu.
Ta część nie może zawierać pełnego samouczka na temat wszystkich funkcji typu ruchomego. Napisano
całe książki o blogowaniu w tym wyrafinowanym programie.
Uzyskiwanie przeglądu Movable Type
Powiedziałem, że Movable Type jest potężny i jest, ale jego moc jest wypaczona. Movable Type nie jest
dobrze dopracowanym środowiskiem blogowym, a niektóre funkcje, które są standardowe w innych
serwisach, są trudne do osiągnięcia bez zaawansowanej wiedzy technicznej lub chęci zainstalowania
dodatków do podstawowego programu. Z powodu tych trudności Movable Type można łatwo uznać
za niezręczny, uparty program, a nawet nieco przestarzały dla współczesnych blogerów, którzy
oczekuąj kliknięć i publikacji zdjęć, blogów i nowych szablonów. Movable Type został opracowany w
prostszej erze blogowania (jesień 2001 r.) I pod pewnymi względami nie doganiał nowszych systemów.
Mimo całej swojej sprawności publikowania, Movable Type pozostaje w tyle za darmowymi usługami,
takimi jak Windows Spaces i Yahoo! 360 na pewne sposoby, które mogą być dla Ciebie ważne. Aby być
konkretnym, mocne strony typu ruchomego to:
* Pisanie: Interfejs pisania wpisów jest prosty, bez wielu opcji formatowania, które odwracają uwagę
od podstawowej prezentacji tekstowej bloga. Podstawy są dostępne - możesz używać pogrubionego,
pochylonego i podkreślonego tekstu, osadzać linki i umieszczać zdjęcia we wpisach. Pozycje po randce
i przed datą nie stanowią problemu. Edycja jest łatwa, podobnie jak masowe usuwanie wpisów. Blogi
typu ruchomego to przede wszystkim blogi pisane, w przeciwieństwie do blogów fotograficznych,
kontenerów podcastów lub blogów wideo.
* Organizowanie: Wiele opcji archiwizacji pozwala na grupowanie poprzednich wpisów według
miesiąca lub kategorii. Możesz wyświetlić kalendarz na pasku bocznym lub polegać na linkach
tekstowych do zarchiwizowanych grup.
* Networking: Movable Type jest szczególnie mocny w komentarzach i opcjach TrackBack, pozwalając
wybrać poziom uwierzytelnienia wymagany dla odwiedzających, aby zostawić opinię na swojej stronie.

Z drugiej strony, Movble Type nie powinien być pierwszym wyborem nowoprzybyłego w tych działach:
* Projektowanie: Zmiana szablonów jest trudniejsza do osiągnięcia w ruchomym typie niż w TypePad,
Blogger, WordPress, Widows Spaces, Yahoo! 360. . . mam kontynuować? Blogerzy Movable Type
muszą używać wtyczki, aby zmienić wygląd witryny - wtyczki to dodatkowe moduły oprogramowania,
które wypełniają brakującą funkcję Movable Type. Bez wtyczki zmieniającej szablon musiałbyś być w
stanie pracować w HTML i CSS, dwóch podstawowych językach kodowania leżących u podstaw stron
typu ruchomego, aby zmienić projekt strony.
* Personalizacja: Nie można znaleźć żadnego wbudowanego profilu, na przykład przyzwyczajeni
użytkownicy innych usług. Możesz stworzyć własną stronę profilu za pomocą tradycyjnych narzędzi do
tworzenia stron internetowych, ale blogowanie ma cię od tego uwolnić. Brak strony profilowej jest
doskonałym przykładem funkcjonalności, która stała się standardem od lat, gdy Movable Type został
wprowadzony na rynek.
* Fotoblogowanie: Istnieją sposoby na utworzenie albumu ze zdjęciami na stronie Movable Type (i
wtyczek, które ci pomogą). Ale zobaczysz, że moje wyjaśnienie jest skomplikowane (jeśli to
wykonalne), a inne opcje mogą wydawać się niemożliwie zastraszające w porównaniu ze
standardowymi funkcjami zdjęć z kliknięciem i wyświetlaniem w innych usługach.
Biorąc pod uwagę te ważne negatywy, możesz zastanawiać się, jak ktokolwiek (na przykład ja) może
promować Movable Type jako potężne nowoczesne rozwiązanie do blogowania. Część odpowiedzi leży
w tych wtyczkach, o których właśnie wspomniałem. Ludzie opracowali niezliczone wtyczki typu
Movable Type, które dodają wiele wspaniałych funkcji, a właśnie ta rozszerzalna jakość Movable Type
sprawia, że jest tak potężny i wyzwalający. Najszczęśliwsi użytkownicy Movable Type są dociekliwi,
żądni przygód, eksperymentalni, chętni do pobrania i zainstalowania wielu małych programów oraz
nienasyconych szczypców. Ci ludzie są niezadowoleni z wielu ograniczeń, które ograniczają ich blogi w
serwisach oferujących współczesne predefiniowane funkcje. Możesz także po prostu preferować
wygląd administracyjny Movable Type - sposób obsługi oprogramowania na ekranie - lepiej niż inne
opcje. Nikt nie mówi, że musisz zainstalować wtyczki i zbudować pałac typu ruchomego. Jest to piękny
program, jeśli jest stosowany zachowawczo. Witryna Learning Movable Type oferuje wiele wskazówek
i porad dla użytkowników Movable Type na wszystkich poziomach. Znajduje się tutaj:
www.learningmovabletype.com/
Nazywanie swojego bloga
Natychmiast po instalacji Movable Type jest pustym kontem, gotowym na ustawienia i wpisy na blogu.
Dostępny jest szablon, ale nie można rozpocząć od innych. Movable Type, w przeciwieństwie do wielu
usług, nie określa kategorii pozycji. Twój blog wychodzi od razu po wyjęciu z pudełka z tytułem Pierwszy
blog. Twoim pierwszym zadaniem powinna być prawdopodobnie zmiana nazwy bloga. Wraz ze zmianą
nazwy możesz dodać opis, który pojawia się jako slogan pod tytułem bloga. Oto jak:
1. W menu głównym kliknij link Pierwszy blog. Jeśli instalacja nazywa Twojego bloga czymś innym,
kliknij to. Przechodzisz do strony kontrolnej bloga, w przeciwieństwie do skrótów systemowych
widocznych w menu głównym
2. Na stronie sterującej bloga kliknij Ustawienia na pasku bocznym. Pasek boczny zawiera skróty do
grup kontrolek, które go tworzą . Ten pasek boczny pozostaje na swoim miejscu podczas przeglądania
elementów sterujących.
3. Na stronie Ustawienia ogólne zmień nazwę blog a Opis jest opcjonalny.

4. Przewiń w dół i kliknij przycisk Zapisz zmiany. Po drodze możesz zmienić dowolne inne ustawienie
na tej stronie, ale żadne z nich nie jest ważne przed opublikowaniem pierwszego wpisu. Strona zostanie
ponownie załadowana po kliknięciu przycisku Zapisz zmiany.
5. Kliknij przycisk Przebuduj moją witrynę.
6. W wyskakującym oknie kliknij przycisk Przebuduj. W tym dodatkowym kroku możesz użyć menu
rozwijanego, aby wybrać żądany zakres odbudowy. Wybór wydaje się teraz niepotrzebny, a dodatkowy
krok jest denerwujący. Ale kiedy blog staje się duży, przebudowywanie trwa dłużej, a czasem możesz
chcieć ograniczyć zadanie do niektórych części witryny, na które wpływ mają zapisane zmiany
ustawień.
7. Zamknij okno podręczne. Zgadza się - Movable Type pozwala zamknąć okno. Kto wiedział ,że
oprogramowanie może być tak leniwe?
8. Wróć na stronie Ustawienia ogólne, kliknij opcję Wyświetl witrynę na pasku bocznym. To polecenie
powoduje wyświetlenie bloga i możesz zobaczyć baner o zmienionej nazwie i dodany opis. Jeśli
przeglądałeś swojego bloga wcześniej, być może będziesz musiał zastąpić pamięć podręczną
przeglądarki wcześniejszej wersji, klikając przycisk Załaduj ponownie (lub Odśwież) na pasku narzędzi
przeglądarki
Pisanie i publikowanie wpisów
Publikowanie wpisu w rodzaju ruchomym jest proste. Aby napisać i opublikować swój pierwszy wpis
Movable Type :
1. Na dowolnej stronie kontrolnej bloga kliknij Nowy wpis na pasku bocznym. Jeśli zaczniesz od menu
głównego, kliknij tytuł swojego bloga, aby przejść do jego elementów sterujących, a następnie kliknij
opcję Nowy wpis.
2. Na stronie Nowy wpis wprowadź tytuł i wpisz swój wpis. Zauważ, że długie wpisy można podzielić
na dwie części za pomocą pola Rozszerzony wpis, aby pomieścić drugą część. W opublikowanym blogu
tylko pierwsza część (wpisana w polu Treść wpisu) pojawia się na stronie indeksu (stronie głównej
blogu). Movable Type automatycznie zapewnia link do unikalnej strony wpisu, która wyświetla pełny,
nieprzerwany wpis.
3. Wybierz kategorię z menu rozwijanego Kategoria podstawowa. Ten krok jest opcjonalny. W tym
momencie być może nie utworzono żadnych kategorii. Żaden problem. Rozwiń menu i kliknij opcję
Dodaj nową kategorię. Pojawi się wyskakujące okienko ; wpisz kategorię i kliknij przycisk Dodaj. Po
utworzeniu co najmniej jednej kategorii menu Kategoria nadrzędna w tym menu podręcznym zawiera
listę kategorii, umożliwiając tworzenie kategorii w ramach kategorii.
4. Przewiń stronę w dół i kliknij przycisk Zapisz. Twój wpis zostanie automatycznie opublikowany na
blogu, jeśli menu Stan wiadomości jest wybrane jako Opublikowane (co jest domyślnie). Wybierz opcję
Niepublikowane w tym menu, aby zapisać wpis bez wyświetlania go na blogu. Możesz także wybrać
Zaplanowane w tym menu, a następnie utworzyć datę i godzinę, o której wpis będzie automatycznie
wyświetlany na blogu. . Zauważ, że możesz również zezwolić na komentarze i TrackBacks dla
poszczególnych wpisów, a także możesz umieścić TrackBacks w innej witrynie za pomocą pola
Outbound TrackBack URL. .

Tworzenie kategorii i podkategorii

Mówiąc o kategoriach, dobrze jest zaplanować obszary tematyczne bloga przed opublikowaniem wielu
wpisów i skonfigurowaniem głównych kategorii. Movable Type ułatwia tworzenie kategorii i
podkategorii. Wykonaj następujące kroki:
1. Kliknij Kategorie na pasku bocznym formantów bloga.
2. Na stronie Kategorie kliknij link Utwórz nową kategorię najwyższego poziomu.
Pole wypełnienia pojawi się nad istniejącymi kategoriami.
3. Wpisz nazwę kategorii i kliknij przycisk Utwórz kategorię. Możesz łatwo usunąć kategorie później,
więc nie czujesz, że trawisz kategorie w kamieniu. Podczas tworzenia każdej kategorii jest ona
zapisywana, ale nie publikowana na blogu. Przycisk Przebuduj moją witrynę jest dostępny, ale
kontynuuj tworzenie kategorii, dopóki nie zabraknie Ci pomysłów, a następnie kliknij ten przycisk, aby
wszystkie kategorie pojawiały się na blogu jednocześnie.
4. Obok dowolnej kategorii kliknij Utwórz, aby ustanowić podkategorię wybranej kategorii.
5. Wpisz nazwę podkategorii i kliknij przycisk Utwórz podkategorię.
6. Po zakończeniu tworzenia kategorii i podkategorii kliknij przycisk Przebuduj moją witrynę.
7. W wyskakującym oknie kliknij przycisk Przebuduj.
Możesz tworzyć podkategorie podkategorii. Kliknij Utwórz obok dowolnej podkategorii, aby powiązać
w niej dokładnie dostrojone kategorie. Możesz usunąć dowolną kategorię lub podkategorię - lub kilka
naraz - zaznaczając pola wyboru obok kategorii, a następnie klikając przycisk Usuń. Nie ma pola
weryfikacji z pytaniem, czy jesteś pewien. . . więc bądź pewien.
Publikowanie za pomocą bookmarkletu Movable Type
Bookmarklet to element, który można kliknąć, który znajduje się na pasku narzędzi przeglądarki.
Zakładki do blogowania umożliwiają opublikowanie wpisu bez wchodzenia do panelu sterowania
programu. Bookmarklet jest jak przenośny panel sterowania, który podróżuje z Tobą po Internecie. W
ten sposób, gdy pojawi się potrzeba opublikowania czegoś - być może zainspirowanego innym blogiem
lub artykułem - możesz to zrobić bez zakłócania surfowania. Wykonaj następujące kroki, aby umieścić
bookmarklet typu ruchomego w przeglądarce:
1. Kliknij link Menu główne u góry dowolnej strony kontrolnej blogu.
2. Na stronie menu głównego kliknij link Ustaw szybką zakładkę do zakładek.
3. Na stronie QuickPost skonfiguruj bookmarklet. Pola wyboru pozwalają dodawać lub usuwać funkcje
z bookmarkletu. Pozostaw wszystkie opcje wybrane (tak jak są domyślnie) dla najbardziej elastycznego
bookmarkletu
4. Kliknij przycisk Utwórz.
5. Na następnej stronie za pomocą myszy przeciągnij link QuickPost do swojego paska menu lub paska
narzędzi przeglądarki. Kliknij łącze i trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy, przeciągnij łącze w górę
na pasek narzędzi. Zauważ, że w przeglądarce Firefox musisz użyć paska narzędzi Zakładki; bookmarklet
nie przykleja się do paska narzędzi menu.

Po prostu kliknij bookmarklet QuickPost, który teraz znajduje się na pasku narzędzi przeglądarki, gdy
chcesz napisać wpis. Możesz także zobaczyć samozakładkę QuickPost na pasku narzędzi przeglądarki.
Pełna wersja pop-up bookmarklet rozciąga się wzdłuż ekranu; może być konieczne przewinięcie w dół,
aby zobaczyć przycisk Opublikuj. Wyskakujące okienko QuickPost jest automatycznie konfigurowane z
linkiem do strony aktualnie wyświetlanej przez przeglądarkę. Jeśli nie piszesz o tej stronie, po prostu
zaznacz tekst w polu Treść wpisu i naciśnij klawisz Delete na klawiaturze, aby pozbyć się tego linku
Uwaga: Niektóre przeglądarki i dołączone do nich paski narzędzi implementują blokowanie
wyskakujących okienek, które uniemożliwiają działanie bookmarkletu QuickPost. Na przykład w
Firefoksie musisz włączyć wyskakujące okienka dla każdej witryny, na której się zaparkowałeś, gdy
pokona Cię potrzeba opublikowania wpisu - w przeciwnym razie zakładka zostanie zablokowana
Instalowanie jednej niezbędnej wtyczki: StyleCatcher
Jeśli kiedykolwiek chcesz zmienić szablony blogów - i kto chce utknąć w jednym domyślnym szablonie?
- potrzebujesz kluczowej wtyczki Movable Type, która znacznie ułatwia przełączanie stylów. Nie
twierdzę, że Movable Type jest szczególnie przyjazny dla szablonów; nie jest. Natychmiast po instalacji
w programie nie ma alternatywnego szablonu. Istnieje jednak pakiet oficjalnych projektów szablonów
ruchomych, a dzięki StyleCatcher - to wtyczka - możesz przełączać się między nimi za pomocą aplomb.
Jeśli nie możesz zebrać aplombu, nie przestawaj przeklinać po francusku. Poniżej znajduje się dość
długa seria kroków, które prowadzą cię poza strony kontrolne programu. Musisz wykonać następujące
czynności:
1. Przejdź do strony pobierania StyleCatcher.
2. Pobierz wtyczkę.
3. Rozpakuj wtyczkę na swoim komputerze.
4. Prześlij pliki wtyczek na serwer sieciowy.
5. Włącz wtyczkę na stronach kontrolnych Movable Type.
6. Użyj wtyczki, aby przełączać szablony.
Zrób to krok po kroku, a wszystko będzie dobrze. Wtyczka jest trudna do zdobycia i zainstalowania. No
to ruszamy:
1. Przejdź do strony pobierania StyleCatcher tutaj:
www.sixapart.com/pronet/plugins/plugin/stylecatcher.html
2. Kliknij przycisk Pobierz.
3. Na następnej stronie kliknij link StyleCatcher 1.01, aby uruchomić Download. To, co będzie dalej,
zależy od ustawień przeglądarki. Zakładam, że Twoja przeglądarka pobiera skompresowany plik
StyleCatcher na pulpit komputera. Kontynuuj te kroki z dowolnego miejsca pliku. Wersja wtyczki, a
zatem i wygląd linku do pobrania, mogła być zaawansowana, zanim ją zobaczysz.
4. Rozpakuj skompresowany plik na komputerze. Musisz wybrać miejsce docelowe na dysku twardym
dla rozpakowanych plików; Zawsze umieszczam rozpakowane wtyczki w folderze wtyczek mojego
katalogu instalacyjnego Movable Type. Ponownie zobacz rozdział 8, aby uzyskać więcej informacji na
ten temat. Przepraszam, że szarpałem cię po rozdziałach; w ten sposób działa najlepiej.

5. Prześlij rozpakowane pliki z komputera do instalacji serwera Movable Type. Na serwerze, podobnie
jak na komputerze, pliki trafiają do folderu wtyczek. Chociaż zasugerowałem, aby umieścić je tam na
komputerze, muszę nalegać, aby umieścić je tam na serwerze. W przeciwnym razie wtyczka nie będzie
działać.
6. W Movable Type kliknij Ustawienia na dowolnej stronie kontrolnej bloga (nie w Menu głównym).
7. Na stronie Ustawienia ogólne kliknij link Wtyczki. Na stronie Ustawienia wtyczek StyleCatcher
powinien pojawić się jako włączony.
8. Kliknij link StyleCatcher.
9. W polu Adres URL motywu lub repozytorium wprowadź następujący adres:
www.sixapart.com/movabletype/styles/library
10. Kliknij przycisk Znajdź styl. Oficjalne szablony typów ruchomych pojawiają się w polu Movable Type
—Style Library.
11. Kliknij dowolny styl.
12. Użyj menu rozwijanego pod biblioteką stylów, aby wybrać blog którego styl chcesz zmienić. Jeśli
podążasz za przykładami z tego rozdziału, istnieje tylko jeden blog.
13. Kliknij przycisk Wybierz ten projekt.
14. W wyskakującym okienku weryfikacji kliknij przycisk OK
Odwiedź teraz swojego bloga, aby zobaczyć zmianę stylu. Za każdym razem, gdy wybierzesz motyw w
StyleCatcher, jest on zapisywany w sekcji Zapisane motywy. Możesz tam umieścić ulubione i przełączać
się między nimi w dowolnym momencie.
Wszystkie wtyczki są instalowane w taki sam podstawowy sposób, jak opisano. Firma będąca
właścicielem Movable Type, SixApart, utrzymuje tutaj stronę z zasobami wtyczek:
www.sixapart.com/pronet/plugins/
Proponuję spojrzeć na to, jeśli twoje zainteresowanie Ruchomym Typem jest chwiejne. Wtyczki
ujawniają Movable Type jako muskularny program, a przeglądanie szerokiego wyboru funkcji, które
można dodać do Movable Type jest inspirujące.
Dodawanie łączy i zdjęć do paska bocznego Movable Type
Jedna znacząca przewaga TypePad (i niektórych innych usług) nad Movable Type to łatwość dodawania
zawartości paska bocznego: blogroll, inne listy i zdjęcia. Możesz robić te rzeczy w Movable Type, ale
musisz dostać się do kodu szablonu. Rozumiem przez to, że musisz zmienić kod, który leży u podstaw
stron twojego bloga. To nie jest publikowanie za pomocą przycisku, to raczej używanie. . . cóż,
podobnie jak użycie prawdziwego ruchomego typu, który został wynaleziony w 1436 roku. Możesz użyć
strony zasobów wtyczek wymienionych kilka akapitów wstecz, aby znaleźć wtyczki rozszerzeń, które
zapewniają obsługę paska bocznego. Tutaj pokazuję nieprzyzwoity i brudny sposób tworzenia listy na
pasku bocznym i prawie identyczny sposób umieszczania zdjęcia na pasku bocznym. W zamian za
uniknięcie procedury instalacji wtyczki musisz zapoznać się z kodem szablonu Movable Type. To
łatwiejsze niż się wydaje. Możesz to zrobić. Wykonaj każdy krok ostrożnie, a to się stanie.
Dodanie blogroll paska bocznego

Blogroll to lista linków do ulubionych blogów, która tradycyjnie znajduje się na pasku bocznym strony
indeksu. Aby wykonać czynności opisane w tej sekcji, potrzebujesz jednego lub więcej (powiedzmy
trzech) linków. Pomyśl o trzech witrynach, które lubisz; nie muszą być blogami. Przejdź do każdego z
nich i zanotuj jego adres URL (adres strony, który pojawia się u góry przeglądarki; zaczyna się od http:
//). Masz trzy adresy URL zapisane na kartce papieru obok siebie. Wykonaj następujące kroki:
1. Kliknij Szablony na pasku bocznym. Zostaniesz dostarczony na stronę Szablony, która zawiera osiem
(mniej więcej, w zależności od używanego stylu) szablonów, każdy z polem wyboru obok.
2. Na stronie Szablony kliknij Główny indeks. Lista szablonów jest zastąpiona dużym polem tekstowym
o nazwie Treść szablonu, wyświetlającym kod strony strony indeksu. Zauważ, że pole tekstowe ma
prawy pasek przewijania; kod strony jest długi
3. Przewiń w dół pole Treść szablonu, aż zobaczysz następujący wiersz kodu:
<div id = ”beta”>
Ten wiersz wskazuje początek paska bocznego strony indeksu. Poniżej znajdują się opisy kodów
modułów paska bocznego, takich jak Archiwa i Najnowsze Posty Jesteś prawie tam, gdzie chcesz być;
przewiń powoli stąd.
4. Przewiń w dół, aż zobaczysz tę linię:
<div class = ”module-syndicate module”>
To pierwszy wiersz kodu opisujący kanał połączenia syndykacji bloga . W tym przykładzie natychmiast
umieścimy twój blogroll w module powyżej tego linku. Za chwilę dodasz kod powyżej tego wiersza. Po
zrozumieniu tego, będziesz na tyle pewny siebie, aby ułożyć moduły inaczej na pasku bocznym.
5. Powyżej tego wiersza skopiuj następujące wiersze:
<div class = ”module”>
<h2 class = ”module-header”> Linki </h2>
<div class = ”module-content”>
Pierwszy link <br>
Drugi link <br>
Trzeci link <br>
</div>
</div>
To dużo do pisania. Umieściłem ten kod online; możesz skopiować i wkleić go z tej strony internetowej:
www.bradhill.com/mt-sidebar.txt
6. Zastąp pierwszą linię łącza hiperłączem HTML do swojego pierwszego
Stronie internetowej. Hiperłącze HTML jest specjalnie kodowane i wygląda następująco:
<a href=(http://www.yourfirstlink.com ™> Strona internetowa </a>

Umieść adres URL w cudzysłowie i zostaw tam znaki cudzysłowu. Zamiast witryny sieci Web wpisz
nazwę witryny. Zastąp także nazwę domeny yourfirstlink faktycznym adresem połączonej witryny. Gdy
wykonasz ten krok, pamiętaj, aby pozostawić <br> na każdym wierszu, zaraz po </a>.
7. Powtórz krok 6 dla kolejnych dwóch wierszy.
Tak może wyglądać gotowy kod:
<div class = ”module”>
<h2 class = ”module-header”> Linki </h2>
<div class = ”module-content”>
<a href=(http://www.nytimes.com ™> NY Times </a> <br>
<a href=(http://www.cnn.com(> CNN </a> <br>
<a href=(http://news.yahoo.com"> Yahoo! Wiadomości </a> <br>
</div>
</div>
W tym przykładzie użyłem NY Times, CNN i Yahoo! Wiadomości w moich trzech witrynach z linkami do
ich stron głównych. Rysunek 9-17 pokazuje pole Body Template z dodanym kodem.
8. Kliknij przycisk Zapisz i przebuduj. Odwiedź swojego bloga, aby zobaczyć blogroll . Możesz dodać
dowolną liczbę linków do listy; po prostu powtórz krok 6.
Dodawanie zdjęcia do paska bocznego
Możesz dodać zdjęcia do paska bocznego we własnym module, replikując poprzednie kroki, ale z
następującymi odmianami:
* W kroku 5 zamień łącza na inny nagłówek, na przykład Zdjęcia.
* Musisz wgrać zdjęcia na swój serwer.
* Zamiast adresów URL witryny wpisz adres URL przesłanych zdjęć w kroku 6.
Użyj tego tagu HTML:
<img src = ”http://www.twojadomena.com/photo-1.jpg”>
* Ostatecznie dodany kod powinien wyglądać następująco:
<div class = ”module”>
<h2 class = ”module-header”> Zdjęcia </h2>
<div class = ”module-content”>
<img src = ”http://www.twojadomena.com/photo-1.jpg”>
<img src = ”http://www.twojadomena.com/photo-2.jpg”>
<img src = ”http://www.twojadomena.com/photo-3.jpg”>
</div>

</div>
Wiele zdjęć cyfrowych jest większych (a dokładniej szerszych) niż pasek boczny bloga. Możesz sprawić,
aby zdjęcie wyświetlało się w mniejszych wymiarach, określając liczbę pikseli szerokości. Drugi wymiar
- wysokość - zmniejsza się proporcjonalnie. Łatwa do zapamiętania szerokość, która działa z
większością pasków bocznych typu ruchomego, wynosi 100 pikseli. Dodajesz ten ograniczający fakt do
tagu w następujący sposób:
width = 100 pikseli
Cały tag zdjęcia wyglądałby tak:
<img src = ”http://www.twojadomena.com/photo-1.jpg”
width = 100 pikseli>
Dodaj to ograniczenie pikseli do każdego znacznika ze zdjęciem; wszystkie będą wyświetlać się z tymi
samymi wymiarami na pasku bocznym.

Blogowanie za pomocą WordPress
WordPress szturmem podbił maniaków blogów. Zarówno niedoceniany, jak i przereklamowany,
WordPress powinien być lepiej znany hordom użytkowników Bloggera i TypePada, ale potrzebuje
istotnych ulepszeń, zanim będzie gotowy na pierwsze miejsce na masowej platformie blogowej. Wielu
użytkowników Movable Type migruje ze swoją pracą do WordPress - chociaż nie znam żadnych
statystyk użytkowania, które mogłyby uzasadnić ten pozorny trend. Blogerów, którzy rezygnują z
Movable Type dla WordPress, przyciąga ich ogólna łatwość. Przyjazność WordPress zaczyna się od
stosunkowo prostej i bezproblemowej instalacji; WordPress to pierwszy znany program do
samodzielnego instalowania blogów, który zbliżył się do łatwości zakładania bloga w hostowanej
usłudze. Nadal masz do czynienia z pobieraniem, rozpakowywaniem, konfigurowaniem i przesyłaniem
na serwer, cztery podstawowe kroki omówione w Rozdziale 8. Ale jako weteran wielu takich instalacji,
mogę z całą pewnością stwierdzić, że WordPress jest najbardziej bezbolesną instalacją blogów
program, z którym się spotkałem.
Zrozumienie wzlotów i upadków WordPressa
Łatwość użytkowania rozciąga się na codzienne grindowanie blogów w WordPress, którego panele
administracyjne są modelami pozbawionej bałaganu, intuicyjnej nawigacji. Prowadzenie pisemnego
bloga w środowisku WordPress to pestka. Jednym z jego odświeżających atrybutów jest szybkość
aktualizacji blogów, w przeciwieństwie do uciążliwego systemu zapisywania i publikowania, który
działa jak kula i łańcuch w prawie każdym innym programie blogowym, w tym w popularnych
hostowanych usługach TypePad i Blogger. WordPress wydaje się być szybkim i opływowym
samochodem sportowym w porównaniu do tych sedanów. Ruchomy typ, w tej analogii, bardziej
przypomina luksusowy SUV: dużo mocy i przestrzeni, ale kiepski przebieg. WordPress to
oprogramowanie typu open source, a fakt ten jest ważnym wyznacznikiem jego doświadczenia
użytkownika. Oprogramowanie typu open source nie jest własnością żadnej osoby ani firmy w
tradycyjnym znaczeniu. Każdy programista może dodać do swoich funkcji i funkcjonalności. Udane
projekty open source nie są tak anarchiczne, jak mogłoby się wydawać; chociaż nie są włączone, są
wysoce zorganizowane. W tym przypadku, centrum organizacyjne znajduje się na tej stronie
internetowej: www.wordpress.org WordPress.org zawiera podręczniki użytkownika, fora dyskusyjne
oferujące wsparcie dla użytkowników oraz linki do pracy programistów w dowolnym miejscu.
Najbardziej widoczne produkty publikowane przez tych programistów są dwojakiego rodzaju:
* Motywy WordPress: Motywy WordPress to gotowe projekty witryn dostępne dla wszystkich
użytkowników. Istnieją setki tematów, które można dość łatwo zastosować. Motywy WordPress różnią
się od motywów i szablonów udostępnianych przez usługi hostingowe TypePad i Blogger, ponieważ
każdy motyw ma również pewien zestaw funkcji; innymi słowy, różne motywy zapewniają blogowi
różne funkcje. Ta cecha różni się od szablonów, projektów i układów TypePad i Blogger, z których
wszystkie replikują identyczny zestaw funkcji blogów w różnych pakietach projektowych.
* Wtyczki WordPress: Wtyczki WordPress dotyczą przede wszystkim funkcjonalności; dodają funkcje
do programu. Świat wtyczek różni się od świata motywów. W większości motywów nie ma dołączonych
wtyczek. Z tego samego powodu wtyczki są niezależne od motywów i działają równie dobrze (lub źle!)
We wszystkich motywach.
Wtyczki WordPress zapewniają zakres rozszerzalności, którego hostowane usługi blogowe nie mogą
dopasować. Wszechświat wtyczek, dopasowany do globalnej społeczności programistów i wsparcia
WordPress, jest jednym z kluczowych powodów, dla których program jest tak popularny wśród
blogerów skłonnych do eksperymentów technicznych. Instalacja motywów i wtyczek nie jest
szczególnie trudna , ale w każdym przypadku wymagany jest proces pobierania, rozpakowywania i

wysyłania - miniaturowa wersja instalacji WordPress. Wielu zwykłych blogerów woli oderwać brwi niż
spędzać czas na majstrowaniu przy swoim oprogramowaniu blogowym. Teraz wady. W pierwszym
zdaniu tego rozdziału odnoszę się do popularności WordPress wśród „maniaków blogów”. A później
mówię, że WordPress to pestka dla „pisanego bloga”. (Lubię się cytować. Sprawia, że czuję się ważny.
Wtedy mój pies wymiotuje na dywan, a moje prawdziwe miejsce we wszechświecie zostaje
wzmocnione.) Są to dwa duże problemy WordPressa:
* Program jest dla geeków. Interfejsowi brakuje subtelności WYSIWYG (What You See Is What You
Get), które są powszechne gdzie indziej. Na przykład ekran publikowania nie pokazuje osadzonych
linków jako linków - zamiast tego pokazuje kod linku. To samo z prostym formatowaniem polecenia
takie jak pogrubienie i kursywa. Nie widać pogrubienia ani kursywy;
zobaczysz <strong> pogrubienie </strong> i <em> kursywę </em>. Yech.
* WordPress jest nieprzyjazny dla blogerów fotograficznych. Program jest ogólnie wrogi wobec zdjęć,
chociaż nie zabrania ich ani nie zapobiega wstawianiu zdjęć do wpisu na blogu. Ale WordPress utrudnia
to wstawienie. Zobacz sekcję w tym rozdziale zatytułowaną „Przesyłanie i publikowanie zdjęć w
WordPress”, aby poznać makabryczne szczegóły. Wielu użytkowników korzysta z wtyczek związanych
ze zdjęciami, ale to tak, jakby kupować samochód, którego kierownica stanowi wyposażenie
opcjonalne.
Wynik tych zalet i wad jest następujący: WordPress to piękne środowisko do prowadzenia szybko
zmieniającego się bloga tekstowego z dużą ilością dodatkowej mocy i minimum problemów
technicznych. Prawdopodobnie nie powinieneś brać pod uwagę WordPressa dla blogów z dużą ilością
zdjęć lub jeśli wolisz, aby kontrola administracyjna była tak przyjazna dla konsumentów jak usługa email. WordPress nagradza ostrość techniczną i dociekliwość.
Wygląd i styl WordPress
Przed przystąpieniem do procesu pobierania i instalacji zalecam przejrzenie tej części - oraz części na
temat Movable Type, TypePad, Radio UserLand i Blogger - aby poznać projekt WordPress. Kiedy
odnoszę się do projektu programu, mam na myśli oba jego końce: kontrole administracyjne z tyłu i blog
na żywo z przodu. Musisz żyć z oboma końcami. Ekrany administracyjne tworzą środowisko, w którym
piszesz i publikujesz; blog na żywo zapewnia środowisko dla odwiedzających. Zanim zacznę korzystać
z funkcji administracyjnych, chcę wyróżnić kilka dzienników na żywo obsługiwanych przez WordPress.
W stopniu niedoścignionym przez wiele serwisów blogowych, WordPress oferuje różnorodność
projektów dzięki wielu twórcom motywów. Ale wielu blogerów nie chce spędzać dużo czasu na
badaniu alternatywnych projektów, a jeśli jesteś wśród tej liczby, Twój blog prawdopodobnie wyświetli
otwarty, pozbawiony bałaganu szablon charakterystyczny dla WordPress. Te przykłady pokazują
oszałamiającą gamę projektów motywów oferowanych przez WordPress:
* SystemFundraiser: Ta bezcenna strona poświęcona jest zbieraniu funduszy na huragan Katrina i
odpowiednio odmawia realizacji swojej podstawowej misji fantazyjnymi projektami. Ten motyw jest
domyślnym motywem WordPress dołączonym do programu.
* Blog San Zoo Zoo: wykorzystuje zoo w San Diego. WordPress, aby stworzyć prostą, ale oryginalną i
atrakcyjną stronę, projekt dla swojego bloga.
* Beccary: Witryna Beccary jest prowadzona przez młodą kobietę, która czasami rozwija motywy
WordPress, a jej wspaniała strona świadczy o jej umiejętnościach. Ten projekt i inne są dostępne dla
każdego. Pokazują, jak indywidualna może być witryna WordPress.

Pierwsze WordPressy
Do rzeczy! Pobierz WordPress tutaj:
www.wordpress.org/download
Masz do wyboru formaty kompresji: Zip i Tar.gz. Użytkownicy systemu Windows powinni wziąć plik
Zip. Kliknij link Instalacja na stronie pobierania, aby wyświetlić szczegółowe instrukcje dotyczące
konfigurowania plików programu i przesyłania ich. Równie ważne jest, aby uważnie przeczytać części ,
która zawiera wszystkie informacje potrzebne do zrozumienia instrukcji instalacji. Jedną z kwestii
nieuwzględnionych w dokumentach instalacyjnych WordPress jest to, czy przesłać pliki programu w
trybie ASCII czy w trybie binarnym. Więc oto oferta: wszystkie pliki programów i foldery powinny być
przesyłane w trybie ASCII, z wyjątkiem folderu wp-images. Jeśli twój program FTP ma funkcję Auto,
prawdopodobnie będzie działał poprawnie podczas przesyłania WordPress
Niezbędna konfiguracja WordPress
Kontrole administracyjne WordPress są pięknie rozmieszczone. W języku używanym w dokumentach
pomocniczych WordPress każdy główny obszar administracyjny nazywany jest panelem, a każda sekcja
w panelu nazywana jest podpanelem. Myślę, że to trochę mylące, dlatego w tym rozdziale nazywam
zakładki podpanelami. Karty są pogrupowane w panelach. Kilka kart dotyczy konfigurowania bloga w
celu otrzymywania wpisów i komentarzy. Nie jest konieczne ukończenie każdej możliwej konfiguracji
przed opublikowaniem. W rzeczywistości nie jest konieczne ukończenie żadnego z nich. Przejdź do
sekcji „Nareszcie - pisanie wpisu WordPress”, jeśli naprawdę chcesz zacząć. W tej sekcji omówiono
funkcje konfiguracji, które uważam za niezbędne dla młodego bloga. Następna sekcja obejmuje mniej
ważne ustawienia blogów.
Ustalanie swojej tożsamości
Pierwszą działalnością jest ustalenie własnej tożsamości w WordPress i na blogu. Jeśli pominiesz ten
krok, Twoje wpisy zostaną „podpisane” przez domyślną tożsamość bloga: Administrator. Brzmi jak
biurokratyczna wersja postaci Schwarzeneggera. („Wrócę ... z artykułami biurowymi”). Aby uciec od
kryzysu tożsamości WordPress, wykonaj następujące kroki:
1. Kliknij Użytkownicy. Karta Twój profil zostanie otwarta domyślnie.
2. Wpisz swoje imię, nazwisko i pseudonim.
3. Użyj menu rozwijanego, aby wybrać sposób podpisywania wpisów. WordPress miesza twoje imię,
nazwisko i pseudonimy w różnych kombinacjach. Możesz zatrzymać się tutaj, jeśli chcesz; w
pozostałych krokach wpisz szczegóły, które zwykle nie pojawiają się na Twoim blogu.
4. Wpisz swoje dane kontaktowe. Informacje kontaktowe obejmują adres e-mail, witrynę internetową
i nazwy ekranowe wiadomości błyskawicznych. Żadne z tych pól nie jest szczególnie ważne. Adres email służy do celów administracyjnych, na przykład do powiadamiania o nowym komentarzu.
5. Wypełnij swój profil. Informacje o Twoim profilu nie pojawiają się domyślnie na Twoim blogu i nie
możesz wyświetlać ich za pomocą podstawowych narzędzi WordPress. Niektóre wtyczki używają
wyskakujących okienek do wyświetlania informacji o Twoim profilu.
6. Zmień hasło. Ten krok jest opcjonalny, ale większość osób chce zmienić swoje hasło od losowych
znaków przypisanych przez WordPressa do czegoś, co mogą zapamiętać.
7. Kliknij przycisk Aktualizuj profil.

Po zaktualizowaniu profilu zmiana tożsamości natychmiast faluje w całej witrynie. Jeśli opublikowałeś
wpisy przed ustaleniem nazwiska autora, podpisy wszystkich tych wpisów zmieniają się na Twoje nowe
nazwisko.
Dodanie zarejestrowanego użytkownika
Możesz dodawać autorów do swojego bloga z różnymi poziomami kontroli administracyjnej. Te
dodane osoby mogą publikować wpisy lub wykonywać inne obowiązki administracyjne. Jestem
dodanym autorem na jednym blogu WordPress; chociaż mogę pisać wpisy, nie mogę edytować wpisów
napisanych przez właściciela bloga. Te poziomy kontroli są określane w skali od 0 do 10. Proces
dodawania użytkownika do bloga jest nieco bardziej skomplikowany niż powinien. Wykonaj
następujące kroki:
1. Kliknij panel Użytkownicy.
2. Kliknij kartę Autorzy i użytkownicy.
3. W sekcji Dodaj nowego użytkownika wypełnij pola.
Podajesz przynajmniej pseudonim, imię i nazwisko użytkownika. Musisz wpisać adres e-mail; pole
strony internetowej jest opcjonalne. Podaj użytkownikowi hasło dostępu do paneli administracyjnych
swojego bloga. Na tym etapie, co ciekawe, nie możesz ustawić poziomu kontroli użytkownika.
4. Kliknij przycisk Dodaj użytkownika. Karta zostanie ponownie załadowana, a nowy użytkownik
zostanie dodany do listy zarejestrowanych użytkowników.
5. Kliknij link Promuj odpowiadający nowemu użytkownikowi.
6. Kliknij znak plus i minus, aby podnieść lub obniżyć poziom kontroli użytkownika
Nowi użytkownicy zaczynają od poziomu 1. Możesz upuścić użytkownika na poziom 0, co spowoduje
cofnięcie wszystkich uprawnień do publikowania. Co zaskakujące, WordPress nie oferuje rozwijanego
menu wyboru do przypisywania poziomu kontroli, więc musisz mozolnie klikać drogę w górę, a karta
ładuje się ponownie po każdym kliknięciu. (Patrz rysunek 10-8.) Jeśli podnosisz kogoś do poziomu 9
(tylko właściciel witryny może być 10), możesz chcieć włączyć dobrą muzykę. Nie musisz zapisywać
zmian poziomów; są zapisywane w momencie, gdy je stworzysz. Kliknij link Edytuj odpowiadający
dowolnemu zarejestrowanemu użytkownikowi w dowolnym momencie, aby dostosować jego
właściwości. Ale użyj znaków plus i minus, aby dostosować poziom kontroli użytkownika.
Jakie moce nadają poziomy kontroli? Pełne opisanie każdego poziomu zajęłoby kilka stron. Poniżej
znajduje się krótki przegląd paneli administracyjnych i najniższy poziom wymagany do ich
kontrolowania. Niektóre z tych funkcji administracyjnych zostały omówione w dalszej części tego
rozdziału i być może nie znasz ich teraz:
* Zapis: Wszyscy użytkownicy powyżej poziomu 0 mogą pisać wpisy, ale użytkownicy poziomu 1 nie
mogą publikować swoich wpisów. Pisanie stron (które istnieją poza chronologią blogu) wymaga
poziomu 5 lub wyższego.
* Zarządzaj: Panel Zarządzaj zapewnia narzędzia do edycji postów, stron, komentarzy i kategorii.
Użytkownicy poziomu 2 mogą używać tych narzędzi do edytowania wszystkiego oprócz stron, co
wymaga poziomu 6.
* Łącza: Panel Łącza tworzy i edytuje zawartość paska bocznego, taką jak blogroll. Wymagany jest
poziom 5.

* Prezentacja: w tym panelu przechowywane są i aktywowane alternatywne motywy, zmieniające
wygląd witryny. Wymagany jest poziom 8.
* Wtyczki: ten panel przechowuje dostępne wtyczki, które zostały pobrane i dodane do przestrzeni
serwera WordPress. Użytkownicy poziomu 8 mogą aktywować i dezaktywować wtyczki.
* Użytkownicy: tutaj użytkownicy modyfikują swoje profile i dodają nowych użytkowników. Każdy
użytkownik, nawet poziom 0, może modyfikować swój profil. Wymagany jest poziom 5 aby dodać
nowego użytkownika.
* Opcje: Panel Opcje to bogaty zestaw narzędzi, które wpływają na konfigurację i funkcje bloga, w tym
jego tytuł i slogan. Wymagany jest poziom 6.
* Przesyłanie: Przesyłanie plików do określonego katalogu w systemie folderów WordPress na
serwerze jest realizowany w tym panelu. Poziom 1 to wymagany.
To podsumowanie jest ogólne. Na niektórych kartach w panelach administracyjnych użytkownicy na
wymaganym poziomie mają częściową, niepełną kontrolę nad niektórymi funkcjami. Szczegółowe
objaśnienie poziomów kontrolnych znajduje się na tej stronie:
codex.wordpress.org/User_Levels#User_Level_Capabilities
Poziomy kontroli wpływają na dostęp użytkownika do kontroli administracyjnej WordPress i nie mają
nic wspólnego z dostępem do serwera WWW, na którym jest przechowywany program WordPress.
Przeniesienie wysokiego poziomu na inną osobę nie daje tej osobie dostępu FTP do plików serwera.
Jedyny wyjątek znajduje się w panelu Przesyłanie, gdzie pliki mogą być wysyłane z komputera do
określonego katalogu WordPress na serwerze. Kontrola poziomu 1 umożliwia zarejestrowanemu
użytkownikowi przesyłanie plików.
Wybór tytułu i innych podstawowych ustawień
Zanim zbyt wiele osób zobaczy Twój nowy blog, prawdopodobnie zechcesz nadać mu tytuł i dokonać
kilku innych podstawowych ustawień. Możesz ponownie odwiedzić te ustawienia w dowolnym
momencie, zmienić je i pozwolić, aby zmiany te rozpowszechniły się w całym blogu:
1. Kliknij panel Opcje. Karta Ogólne (patrz rysunek 10-9) wyświetla się domyślnie.
2. W polu Tytuł bloga wpisz nazwę bloga. Nazwa Twojego bloga może być Twoim imieniem lub
dowolnym innym ogólnym tytułem reprezentującym witrynę.
3. W polu Tagline wpisz krótki opis bloga. Slogan pojawia się albo pod tytułem blogu każdego baneru
na górze strony, albo na pasku bocznym pod nagłówkiem Informacje, w zależności od motywu.
4. W polu Adres e-mail wprowadź swój adres e-mail. WordPress używa tego adresu do komunikacji z
tobą; adres nie jest wyświetlany na blogu.
5. Pozostaw zaznaczone pola wyboru Członkostwo. Zaznaczenie pola wyboru Każdy, kto może się
zarejestrować, otwiera drzwi dla odwiedzających, którzy uzyskują kontrolę administracyjną poziomu 1
nad witryną. To ustawienie powinno być wybrane tylko w najbardziej otwartym rodzaju blogowania
grupowego. Drugie pole zmusza użytkowników do zarejestrowania się przed opublikowaniem
komentarza, co jest niezwykle surowe.
6. Ustaw czas lokalny, wprowadzając liczbę godzin czasu lokalnego różni się od czasu UTC. Czas UTC
jest dokładnie wyświetlany za każdym razem, gdy przeglądasz tę kartę; przeładuj stronę, aby uzyskać
dokładny odczyt.

7. Ustaw domyślny format daty. Ten format określa sposób wyświetlania daty pod każdym wpisem na
blogu. Szczegółowe informacje można znaleźć w następnej sekcji „Ustawianie formatu daty”.
8. Ustaw domyślny format godziny. Ten format określa sposób wyświetlania czasu pod każdym wpisem
na blogu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję „Ustawianie formatu czasu”.
9. Ustaw początkowy dzień tygodnia dla swojego kalendarza archiwum. Pamiętaj, że tylko niektóre
motywy korzystają z kalendarza archiwalnego.
Zauważ, że w poprzednich krokach pominąłem wzmiankę o polach Adres WordPress (URI) i Adres Blog
(URI). W większości przypadków ustawienia te należy pozostawić w spokoju. Ustawienie domyślne ma
ten sam adres (adres internetowy strony indeksu blogu) w obu polach. Taka konfiguracja zmienia się
tylko w specjalistycznych instalacjach, w których blog jest osadzoną częścią większej witryny.
Ustawianie formatu daty
W kroku 7 zostaniesz poproszony o ustawienie formatu określającego sposób wyświetlania daty pod
wpisami na blogu. W polu Domyślny format daty pojawia się tajemniczy ciąg liter. Te litery są częścią
kodu daty używanego przez WordPress i inne programy
Oto kod:
l = pełna nazwa dnia
F = pełna nazwa miesiąca
M = trzyliterowy skrót miesiąca
j = numeryczny dzień miesiąca (od 01 do 31)
Y = pełny rok numeryczny (2005)
y = dwucyfrowy rok (05)
m = miesiąc liczbowy (od 01 do 12)
Pamiętaj, że wielkie i małe litery wpływają na znaczenie. Użyj tych liter z przecinkami i spacjami, aby
wygenerować datę poniżej wpisów na blogu. Na przykład:
l, M j, Y = sobota, 26 lutego 2005 r
Oczywiście faktyczny dzień i data zależą od godziny nadania. Litery po prostu wpływają na format. Oto
kolejny:
j F y = 14 lipca 05
Ustawianie formatu czasu
Format wyświetlania czasu poniżej wpisów na blogu ustawia się w taki sam sposób, jak format daty.
Oczywiście obowiązuje inny kod:
g = godzina w formacie 12-godzinnym (od 1 do 12)
H = godzina w formacie 24-godzinnym (od 00 do 23)
i = minuty (od 00 do 59)
s = sekundy (od 00 do 59)

e = identyfikator strefy czasowej
a = małe litery am i pm
A = wielkie litery AM i PM
Użyj liter z przecinkami, dwukropkami i spacjami, aby utworzyć format czasu. Na przykład:
H: e = 18:23 EST
Oto kolejny:
g: i: sa = 15:15:44 pm
Nie używaj AM i PM w formacie 24-godzinnym.
Aby uzyskać pełną listę poleceń daty i godziny, które są częścią języka programowania PHP, odwiedź
tę stronę pomocy PHP: us3.php.net/date
Ustawianie twoich kategorii
Ponieważ WordPress nie pozwala na tworzenie nowych kategorii w locie, warto napisać wpis, aby
wcześniej skonfigurować kategorie. Nie możesz przewidzieć każdej kategorii, jaką kiedykolwiek
będziesz chciał mieć dla wpisu na blogu. W tym momencie po prostu wymyśl kilka kategorii, za pomocą
których możesz oznaczać wpisy.
1. Kliknij panel Zarządzaj.
2. Kliknij kartę Kategorie
3. W sekcji Dodaj nową kategorię wpisz nazwę kategorii w polu Nazwa.
Cokolwiek wpiszesz, pojawi się na pasku bocznym Twojego bloga (w większości przypadków) na liście
kategorii. Kategoria pojawi się również z polem wyboru na stronie Napisz post.
4. Użyj menu rozwijanego, aby przypisać element nadrzędny kategorii. Na liście nadrzędnej kategorii
znajdują się kategorie, które już utworzyłeś. Przed utworzeniem pierwszego lista jest pusta. Kategoria
nadrzędna jest jak folder najwyższego poziomu, który przechowuje inne foldery na dysku twardym.
Użyj kategorii nadrzędnej, takiej jak Wycieczki, aby przechowywać kategorie takie jak Pocono, Shore i
The Big Apple. W rzeczywistości niewiele osób korzysta z kategorii nadrzędnych i nie sądzę, aby były
przydatne dla odwiedzających. Po prostu tworzyłem niezależne kategorie, takie jak wycieczki Pocono,
wycieczki Shore i wycieczki do Nowego Jorku.
5. W polu Opis wpisz opis. Jak wskazano na stronie, to pole jest opcjonalne. Sugeruję pozostawienie
go pustym. Kategorie nie są ani powieściami, ani rakietami. Nazwa kategorii powinna zawierać
streszczenie kategorii.
6. Kliknij przycisk Dodaj kategorię.
Wreszcie - pisanie wpisu WordPress
Nareszcie zabieramy się do pisania. Jeśli przeskoczyłeś do tej sekcji, twoja chęć tworzenia jest godna
podziwu. Jeśli uważnie czytasz kolejno sekcje t, twoja cierpliwość jest godna podziwu. W WordPress
proste pisanie jest łatwe. Sformatowane pisanie nie jest trudne, ale nie jest też prezentowane w
sposób zrozumiały dla wszystkich użytkowników. Nie zobaczysz, jak będzie wyglądał sformatowany
post, dopóki go nie opublikujesz.

Komponowanie i publikowanie postu
Wykonaj te proste kroki, aby utworzyć wpis na blogu:
1. Kliknij panel Zapis. Karta Napisz post pojawia się domyślnie.
2. W polu Tytuł wpisz tytuł wpisu.
3. W polu Post wpisz swój wpis.
4. Kliknij przycisk Publikuj.
Publikowanie jest tak proste. Twój wpis jest szybko publikowany i archiwizowany na blogu. Możesz
także wybrać opcję Zapisz jako wersję roboczą (która nie publikuje wpisu) lub Zapisz jako prywatną
(inni zarejestrowani użytkownicy nie widzą zapisanego wpisu i nie został opublikowany). Jeśli opuścisz
stronę Napisz post przed zapisaniem lub opublikowaniem wpisu, WordPress zapisuje ten wpis jako
wersję roboczą i wyświetli link do tej wersji roboczej po powrocie na stronę Napisz post. Zwróć uwagę
na Quicktagi - małe przyciski nad polem Post. Quicktagi to przyciski formatujące. Użyj Quicktagów,
zaznaczając tekst w polu Post, a następnie klikając przycisk Quicktag. Tagi są wstawiane wokół
zaznaczonego tekstu; tagi te są tłumaczone na formatowanie w opublikowanym wpisie. Oto, co robią
czternaście Quicktagów w wersji 1.5.2 WordPress:
* b: ten znacznik tworzy pogrubiony tekst.
* i: ten znacznik tworzy kursywę.
* link: użyj tego tagu, aby umieścić link we wpisie. Wybrany tekst staje się linkiem.
* b-quote: ten znacznik oznacza cytat blokowy, który jest stylem formatu, który uzasadnia tekst po
lewej stronie (i zwykle także po prawej), i wcina cytowaną część wpisu. Cytowanie bloków jest
atrakcyjnym sposobem wyruszenia z cytowanym tekstem. Każdy motyw WordPress wyświetla
cytowany tekst wyjątkowo.
* del: Ten znacznik wygląda jak usuń, ale w rzeczywistości wstawia przekreślony wiersz poprzez
zaznaczony tekst. Blogerzy tradycyjnie wykorzystują przekreślenia do chowaj słowa i zdania,
pozostawiając je widoczne.
* ins: Rzadko używany, ten tag podkreśla tekst, ale go nie hiperłącza.
* img: użyj tego tagu, aby dołączyć zdjęcie cyfrowe do wpisu.
* ul: ten znacznik tworzy wciętą, nienumerowaną listę po wybraniu serii elementów. Trzymaj każdy
element w osobnym wierszu (naciśnij klawisz Enter po wpisaniu każdego elementu), a następnie
zaznacz wszystkie elementy i kliknij ul Szybki tag.
* ol: ten tag działa identycznie jak ul Quicktag, ale tworzy listę numerowaną.
* li: użyj tego znacznika do poszczególnych pozycji na liście; umieszcza pocisk obok każdego
oznaczonego przedmiotu bez wcięcia.
* code: Ten tag zamienia podświetlony tekst w czcionkę Courier.
* more: ten ważny tag dzieli post na dwie części. Na stronie indeksu wyświetlana jest pierwsza część
oraz podany jest link umożliwiający odczytanie całego wpisu na stronie wejściowej. Podczas tworzenia
długiego wpisu kliknij ten Quicktag w miejscu, w którym chcesz podzielić post. Niektórzy blogerzy nigdy
nie dzielą wpisów; niektórzy blogerzy zawsze tak robią. Używam dyskrecji, dzieląc długie posty.

* lookup: ten interesujący tag działa na stronie Napisz post, a nie na blogu. Wybiera dowolne słowo
wpisu w toku, a okno przeglądarki otwiera się na stronie słownika Answers.com, która definiuje
wybrane słowo. Użycie znacznika odnośnika nie zmienia wyglądu wpisu.
* Close tag: Jest to tag czyszczenia, który zamyka wszystkie otwarte tagi powstałe w wyniku ręcznego
dodawania tagów (bez użycia Quicktagów). Wszystkie Quicktagi są zgodne ze składnią HTML jednego
otwartego i jednego zamkniętego tagu, jak poniżej:
<strong> pogrubienie </strong>. Jeśli tag zamykający zostanie pominięty podczas tagowania ,ręczna
funkcja tagu nie działa. Użyj Close tag, aby zapewnić dobre zamknięcie wszelkich ręcznie wpisywanych
tagów.
Konfigurowanie strony Write Post
Bracie. Więcej konfiguracji. Cóż, ten zestaw opcji można zignorować tak długo, jak chcesz, ponieważ
domyślny wygląd strony Napisz post jest całkowicie odpowiedni. Ale jeśli chcesz majstrować przy
wyglądzie strony, kliknij panel Opcje, a następnie kartę Pisanie. Oto opcje na twoje polecenie:
* Proste sterowanie lub Zaawansowane sterowanie: Domyślnie WordPress pokazuje proste
sterowanie na stronie Napisz post - nic więcej niż przeciętny blogger potrzebuje. Najważniejszą
zaawansowaną kontrolą jest funkcja Edytuj czas, która umożliwia wpisy po randce i przed datą.
* Rozmiar skrzynki do pisania: Domyślny rozmiar to dziewięć linii; ustaw dowolny rozmiar.
* Formatowanie: Dostępne są dwa elementy sterujące formatowaniem. Pierwszy przekształca
emotikon w symbol - na przykład a:) w buźkę. Druga i bardziej niejasna opcja formatowania koryguje
każdy błędny kod XHTML zawarty w poście.
* Domyślna kategoria postów: Ta lista rozwijana zawiera istniejące kategorie i pozwala przypisać jedną
jako domyślną kategorię postów. Zawsze możesz zmienić kategorię podczas tworzenia wpisu na
ekranie Napisz post.
* Nowo zarejestrowani członkowie: Ta opcja określa siłę publikowania przez odwiedzających blog,
którzy się zarejestrują. Oczywiście to ustawienie jest ważne tylko wtedy, gdy pozwalasz odwiedzającym
zostać zarejestrowanymi użytkownikami bloga, co jest niezwykłym ustawieniem.
Edycja wpisów
Wysłane wpisy można edytować. Po prostu zrób to:
1. Kliknij panel Zarządzaj. Karta Posty jest wyświetlana domyślnie. . Na tej stronie znajduje się 15
najnowszych wpisów.
2. Jeśli wpisu, który chcesz edytować, nie ma na liście, użyj menu rozwijanego, aby wybrać miesiąc, w
którym wpis został opublikowany. Kliknij przycisk Pokaż miesiąc, aby wyświetlić posty z tego miesiąca.
3. Kliknij link Edytuj odpowiadający wpisowi, który chcesz edytować. Wpis pojawi się na stronie Napisz
post.
4. Edytuj wpis, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Kliknięcie przycisku Zapisz powoduje zapisanie i
ponowne opublikowanie wpisu.
Możesz także użyć przycisku Zapisz i kontynuuj edycję, który blokuje dokonane zmiany, ale nie
publikuje ponownie wpisu. Kontynuuj wprowadzanie zmian i użyj przycisku Zapisz, gdy będziesz
gotowy opublikować wszystkie zmiany. Aktualizacje faktycznego postu są często oznaczone jako takie,

słowem UPDATE (czasem w przykuwających uwagę literach) w treści wpisu lub tytule wpisu lub w obu
tych miejscach.
Przesyłanie i publikowanie zdjęć w WordPress
Jak wspomniałem na początku , WordPress nie obsługuje zdjęć z imponującą płynnością. To jest
łaskawe; nie ma żadnej płynności w porównaniu do wielu hostowanych blogów. Nie ma czegoś takiego
jak galeria zdjęć utworzona przy użyciu rodzimych narzędzi WordPress. (Przez natywny rozumiem
strony administracyjne wbudowane w program WordPress.) Wstawić zdjęcie do wpisu na blogu? To
nie jest łatwe, ale można to zrobić. W tej sekcji wyjaśniono, jak to zrobić. WordPress nie jest dobrym
wyborem do codziennego blogowania fotograficznego. Z powodu braków programu w tym zakresie
kilku programistów napisało wtyczki, które podobno ułatwiają wybieranie i dołączanie zdjęć. (Aby
uzyskać informacje o wtyczkach, zobacz poprzednią sekcję). Niestety, wszystkie wypróbowane przeze
mnie wtyczki wymagają specjalistycznej wiedzy, wymagają zbyt wiele pracy do skonfigurowania lub po
prostu źle działają. Nie mogłem znaleźć takiego, który zasługiwałby na włączenie do tego rozdziału.
Jeśli chcesz wypróbować je samodzielnie, przejdź do poniższego, który jest jednym z najlepszych
katalogów wtyczek WordPress wszelkiego rodzaju, nie tylko wtyczek fotograficznych: www.wpplugins.net Poszukaj wtyczek fotograficznych w kategorii Media. W każdym programie blogowym
umieszczenie zdjęcia na blogu musi być poprzedzone umieszczeniem zdjęcia na tym samym serwerze,
co blog. Serwer to komputer internetowy, na którym znajduje się Twój blog, a także wszystkie jego
składniki i elementy. W hostowanych usługach blogowych program blogowy, sam blog i komponenty
blogu znajdują się na komputerze usługi. Jeśli korzystasz z samodzielnie zainstalowanego programu,
takiego jak WordPress lub Movable Type, program, blog i składniki znajdują się na komputerze hosta.
We wszystkich tych scenariuszach umieszczenie zdjęcia na blogu wymaga dwóch podstawowych
kroków:
* Prześlij zdjęcie na serwer
* Przypisz zdjęcie z serwera do bloga
Dokładny proces różni się w zależności od programu, ale wynik jest taki sam: zdjęcie znajdujące się na
serwerze jest wyświetlane w blogu znajdującym się na tym samym serwerze. (W rzeczywistości
możliwe jest wyświetlenie zdjęcia znajdującego się na innym serwerze niż blog, ale na razie zignoruj
ten fakt.) W WordPress możesz przesyłać wszelkiego rodzaju pliki, w tym zdjęcia, do wstępnie
zdefiniowanego katalogu na serwerze aby otrzymywać pliki, a następnie przypisywać te zdjęcia do
wpisów na blogu. Możliwe jest, aby przesyłane pliki trafiały do innego katalogu niż wstępnie ustawiony,
ale ponieważ cały proces fotografowania jest tak skomplikowany, unikniemy dodatkowej złożoności
zmiany katalogu.
Ten pierwszy zestaw kroków przedstawia sposób przesyłania zdjęć. Następny zestaw kroków opisuje,
jak wyświetlić je we wpisie na blogu. Wykonaj następujące kroki, aby przesłać zdjęcie:
1. Kliknij Opcje.
2. Kliknij kartę Różne.
3. Zaznacz pole wyboru Zezwalaj na przesyłanie plików. Kliknięcie tej opcji dodaje nowy panel do
WordPress o nazwie Przesyłanie. Gdy znajdujesz się na stronie Opcje, Różne, zwróć uwagę na domyślny
katalog przesyłania w polu oznaczonym URI tego katalogu. Poniżej tego pola znajduje się zalecany
adres internetowy. Adres w polu może być skrócony.

4. Umieść cały zalecany adres internetowy w URI tego Pole katalogu Możesz skopiować i wkleić go za
pomocą poleceń klawiaturowych Ctrl + C i Ctrl + V. Ten krok może wydawać się trudny, ale ma kluczowe
znaczenie. Adres w polu musi odpowiadać zalecanemu adresowi , w przeciwnym razie cały proces
spowoduje frustrację i nagłe pragnienie obwiniania mnie za wszystkie problemy, w tym te z
dzieciństwa. Nie potrzebuję tego, więc dopasuj adresy.
5. Kliknij przycisk Opcje aktualizacji.
6. Kliknij przycisk Prześlij.
7. Kliknij przycisk Przeglądaj.
8. W oknie Przesyłanie pliku wybierz zdjęcie z dysku twardego komputera, a następnie kliknij przycisk
Otwórz.
9. Wprowadź opis w polu Opis. Ten krok jest opcjonalny.
10. Kliknij przycisk opcji obok żądanego rozmiaru miniatury. WordPress może utworzyć miniaturę
przesłanego zdjęcia. Jeśli wybierzesz rozmiar miniatury, WordPress utworzy dwa pliki: oryginalne
zdjęcie i mniejszą wersję miniatury. Wiele zdjęć cyfrowych jest zbyt dużych, aby skutecznie pasować
do wpisu na blogu, dlatego zalecamy utworzenie miniatury.
11. Kliknij przycisk Prześlij plik. Po zakończeniu przesyłania strony strona zostanie ponownie
załadowana z informacją, że plik został przesłany! Strona przedstawia pojedynczy wiersz kodu poniżej
„Oto kod do wyświetlenia”. Należy pamiętać, że jeśli oprócz przesyłania pliku w pełnym rozmiarze
utworzono miniaturę, wyświetlany jest tylko jeden wiersz kodu, który reprezentuje plik w pełnym
rozmiarze. WordPress nie zapewnia (na początku tego pisania) kodu wyświetlanego dla miniatury,
chociaż jest to całkiem prawdopodobne, że jest to plik, który chcesz wstawić do wpisu na blogu.
Odetchnij. Przesłanie zdjęcia to pierwsza część umieszczenia go na blogu. Druga część polega na
wstawieniu zdjęcia do wpisu.
Pierwsze trzy kroki z powyższej listy dotyczą tylko pierwszego przesłania pliku. WordPress instaluje się
z wyłączoną funkcją przesyłania, a te trzy kroki umożliwiają. Po włączeniu przesyłanie pozostaje
włączone, chyba że je wyłączysz. Tak więc, zaczynając od drugiego przesyłania zdjęcia, rozpocznij
proces od czwartego kroku. W porządku, wystarczy siedzieć. Przejdźmy do wstawiania zdjęcia do wpisu
na blogu. Problem z WordPress w tym dziale polega na tym, że nie udostępnia on narzędzia do
przeglądania zdjęć na stronie Napisz post. Musisz ręcznie umieścić adres przesłanego zdjęcia w poście,
w otoczeniu odpowiednich tagów wyświetlania. Zatrzymaliśmy się na kroku 9 w przesłanym pliku!
strona, pokazująca wiersz kodu do wyświetlenia przesłanego zdjęcia. Na razie zignoruj brak kodu dla
miniatury; będziemy pracować z pełnowymiarowym plikiem.
1. Wybierz i skopiuj kod wyświetlacza. Użyj Ctrl + C, aby skopiować linię do schowka Windows.
2. Kliknij Zapisz.
3. Na stronie Napisz post wklej wiersz kodu w polu Post. W prawdziwym blogowaniu, jeśli chcesz, aby
zdjęciu towarzyszyły jakieś słowa, wpisz słowa powyżej wiersza kodu, jeśli chcesz, aby zdjęcie
znajdowało się pod tekstem i odwrotnie.
4. W polu Tytuł wprowadź tytuł.
5. Kliknij przycisk Publikuj.

6. Kliknij link Wyświetl witrynę, aby wyświetlić swojego bloga z nowym wpisem zawierającym Twoje
zdjęcie.
Otóż to. Wystarczyło siedemnaście kroków, aby wcisnąć zdjęcie do wpisu na blogu WordPress i od
początku do końca była to beztroska zabawa. Jeśli masz kilkaset zdjęć, które chcesz udostępnić, masz
przed sobą dużo pracy. Jeśli jednak publikujesz zdjęcia rzadko, proces WordPress nie stanowi dużej
przeszkody. WordPress nie zaprasza do blogowania ze zdjęciami, ale też nie uniemożliwia wyświetlania
zdjęć. Jeśli chcesz wstawić miniaturę zamiast pełnowymiarowego pliku we wpisie, po prostu zastosuj
procedurę nazewnictwa plików używaną przez WordPress. Program umieszcza słowo kciuk i myślnik
przed nazwą pliku w adresie WWW przesłanego zdjęcia. Oto jak się psuje. Gdy zobaczysz kod
wyświetlany w przesłanym pliku! strona wygląda mniej więcej tak:
<img src = ’http: //www.yoursite.com/wp/wp-content/20050921097.jpg ’alt =’ Pocono ’/>
Twoja domena jest oczywiście inna, a katalog, w którym znajduje się blog (wp w tym przykładzie) może
być inny. Katalog przechowujący przesłane pliki (wp-content) to domyślny katalog WordPress do
przesyłania.
Część alt zawiera opis zdjęcia i pojawia się, gdy odwiedzający zatrzymają kursor myszy nad zdjęciem na
blogu. Zignoruj tę część. Dotyczy to następującej części: 20050921097.jpg
To jest nazwa pliku przesłanego zdjęcia. Z tej nazwy możesz uzyskać nazwę miniatury:
thumb-20050921097.jpg
Cały kod wyświetlania miniatury jest następujący:
<img src = ’http: //www.yoursite.com/wp/wp-content/thumb-20050921097.jpg ’alt =’ Pocono ’/>
Aby umieścić miniaturę we wpisie na blogu, musisz wpisać ten dodatek (kciuk) po wklejeniu
oryginalnego kodu wyświetlanego w poście.
Znajdowanie i zmiana motywów
Motywy WordPress to potężne pakiety, które wykonują dwie czynności:
* Zmień schemat kolorów swojego bloga
* Zmień niektóre funkcje swojego bloga
Ten drugi punkt jest niezwykły wśród programów blogowych. Motywy (lub szablony, style lub
jakkolwiek program je nazywa) zwykle zmieniają tylko projekt graficzny, pozostawiając takie same
funkcje. W WordPress jeden motyw może na przykład implementować interfejs kalendarza do
zarchiwizowanych postów, podczas gdy inny motyw nie. Istnieją setki motywów WordPress, większość
z nich jest przechowywana poza teren WordPress. WordPress oficjalnie zatwierdza wszystkie
kompatybilne motywy i pomaga użytkownikom w ich znalezieniu. Lokalizowanie tematów to
nieformalna sprawa. Możesz wyszukiwać je w Google, Yahoo !, lub w dowolnym innym silniku
sieciowym. Jednym z najlepszych repozytoriów motywów i jedną z najskuteczniejszych galerii jest
przeglądarka motywów WordPress Alexa Kinga, która znajduje się tutaj:
www.alexking.org/software/wordpress/theme_browser.php
Ten doskonały interfejs wyświetla dowolny z kilkudziesięciu motywów wymienionych w menu
rozwijanym i umożliwia pobranie większości motywów jednym kliknięciem. W następnych dwóch

sekcjach przeprowadzę Cię przez galerię Alexa Kinga, odsłuchanie motywów oraz pobieranie,
rozpakowywanie, przesyłanie i aktywowanie jednego motywu w WordPress.
Pobieranie motywu WordPress
Nie ma znaczenia, gdzie znajdziesz motyw ani skąd go pobrałeś. W tym przykładzie użyto przeglądarki
motywów WordPress Alexa Kinga.
1. Przejdź do strony Alexa Kinga. W przeglądarce wprowadź adres internetowy wymieniony w
poprzedniej sekcji.
2. W przeglądarce motywów WordPress użyj menu rozwijanego, aby wybrać motyw. Wybranie
motywu powoduje wyświetlenie go w przeglądarce; być może będziesz musiał poczekać kilka sekund.
3. Kliknij link Pobierz obok menu rozwijanego. Znajdź motyw, który lubisz przed pobraniem, ale
pamiętaj też, że żadna zmiana motywu niekoniecznie musi trwać wiecznie. Częścią zabawy jest
zdobywanie wielu tematów, a następnie stosowanie ich wszystkich na swoim blogu (pojedynczo),
zanim zdecydujesz, co najlepsze. Postępuj zgodnie z normalnym procesem pobierania przeglądarki. W
większości przypadków otrzymasz plik w formacie kompresji Zip, który należy rozpakować na
komputerze
4. Kliknij dwukrotnie pobrany plik, aby otworzyć domyślny program dekompresyjny. Komputery
korzystające z systemu Windows XP nie powinny mieć z tym problemu. Jeśli Twój komputer nie ma
domyślnego programu do dekompresji, otwórz program WinZip lub inny program użyty do
rozpakowania programu WordPress.
5. Zapisz wyodrębnione pliki, aby program FTP mógł je łatwo znaleźć; będziesz używać programu FTP
do przesłania motywu. Umieszczam rozpakowane motywy w katalogu WordPress, który naśladuje
strukturę katalogów na moim serwerze. Oznacza to, że przechodzą do folderu Themes, który znajduje
się w folderze wp-content. Ale umieszczenie ich na komputerze nie jest ważne, dopóki można je
znaleźć. Rozpakowane pliki są zwykle zagnieżdżane w folderze o nazwie dla motywu. Na przykład
motyw Flex rozpakowuje się do folderu Flex, w którym znajdują się pliki motywu i inny folder z kilkoma
niezbędnymi plikami obrazów. Następnie musisz przesłać motyw na swój serwer do określonego
folderu WordPress, a następnie aktywować motyw w WordPress.
Część alt zawiera opis zdjęcia i pojawia się, gdy odwiedzający zatrzymają kursor myszy nad zdjęciem na
blogu. Zignoruj tę część. Dotyczy to następującej części: 20050921097.jpg
To jest nazwa pliku przesłanego zdjęcia. Z tej nazwy możesz uzyskać nazwę miniatury:
thumb-20050921097.jpg
Cały kod wyświetlania miniatury jest następujący:
<img src = ’http: //www.yoursite.com/wp/wp-content/
thumb-20050921097.jpg ’alt =’ Pocono ’/>
Aby umieścić miniaturę we wpisie na blogu, musisz wpisać ten dodatek (kciuk) po wklejeniu
oryginalnego kodu wyświetlanego w poście.
Znajdowanie i zmiana motywów
Motywy WordPress to potężne pakiety, które wykonują dwie czynności:
* Zmień schemat kolorów swojego bloga

* Zmień niektóre funkcje swojego bloga
Ten drugi punkt jest niezwykły wśród programów blogowych. Motywy (lub szablony, style lub
jakkolwiek program je nazywa) zwykle zmieniają tylko projekt graficzny, pozostawiając takie same
funkcje. W WordPress jeden motyw może na przykład implementować interfejs kalendarza do
zarchiwizowanych postów, podczas gdy inny motyw nie. Istnieją setki motywów WordPress, większość
z nich jest przechowywana poza WordPress . WordPress oficjalnie zatwierdza wszystkie kompatybilne
motywy i pomaga użytkownikom w ich znalezieniu. Lokalizowanie tematów to nieformalna sprawa.
Możesz wyszukiwać je w Google, Yahoo !, lub w dowolnym innym silniku sieciowym. Jednym z
najlepszych repozytoriów motywów i jedną z najskuteczniejszych galerii jest przeglądarka motywów
WordPress Alexa Kinga, która znajduje się tutaj:
www.alexking.org/software/wordpress/theme_browser.php
Ten doskonały interfejs wyświetla dowolny z kilkudziesięciu motywów wymienionych w menu
rozwijanym i umożliwia pobranie większości motywów jednym kliknięciem. W następnych dwóch
sekcjach przeprowadzę Cię przez galerię Alexa Kinga, odsłuchanie motywów oraz pobieranie,
rozpakowywanie, przesyłanie i aktywowanie jednego motywu w WordPress.
Pobieranie motywu WordPress
Nie ma znaczenia, gdzie znajdziesz motyw ani skąd go pobrałeś. W tym przykładzie użyto przeglądarki
motywów WordPress Alexa Kinga.
1. Przejdź do strony Alexa Kinga. W przeglądarce wprowadź adres internetowy wymieniony w
poprzedniej sekcji.
2. W przeglądarce motywów WordPress użyj menu rozwijanego, aby wybrać motyw. Wybranie
motywu powoduje wyświetlenie go w przeglądarce; być może będziesz musiał poczekać kilka sekund.
3. Kliknij link Pobierz obok menu rozwijanego. Znajdź motyw, który lubisz przed pobraniem, ale
pamiętaj też, że żadna zmiana motywu niekoniecznie musi trwać wiecznie. Częścią zabawy jest
zdobywanie wielu tematów, a następnie stosowanie ich wszystkich na swoim blogu (pojedynczo),
zanim zdecydujesz, co najlepsze. Postępuj zgodnie z normalnym procesem pobierania przeglądarki. W
większości przypadków otrzymasz plik w formacie kompresji Zip, który należy rozpakować na
komputerze
4. Kliknij dwukrotnie pobrany plik, aby otworzyć domyślny program dekompresyjny. Komputery
korzystające z systemu Windows nie powinny mieć z tym problemu. Jeśli Twój komputer nie ma
domyślnego programu do dekompresji, otwórz program WinZip lub inny program użyty do
rozpakowania programu WordPress.
5. Zapisz wyodrębnione pliki, aby program FTP mógł je łatwo znaleźć; będziesz używać programu FTP
do przesłania motywu. Umieszczam rozpakowane motywy w katalogu WordPress, który naśladuje
strukturę katalogów na moim serwerze. Oznacza to, że przechodzą do folderu Themes, który znajduje
się w folderze wp-content. Ale umieszczenie ich na komputerze nie jest ważne, dopóki można je
znaleźć. Rozpakowane pliki są zwykle zagnieżdżane w folderze o nazwie dla motywu. Na przykład
motyw Flex rozpakowuje się do folderu Flex, w którym znajdują się pliki motywu i inny folder z kilkoma
niezbędnymi plikami obrazów. Następnie musisz przesłać motyw na swój serwer do określonego
folderu WordPress, a następnie aktywować motyw w WordPress
Przesyłanie i aktywowanie motywu

Po rozpoczęciu poprzedniej sekcji pobrałeś i rozpakowałeś motyw. Kontyntynuj:
1. Otwórz program FTP.
2. W programie FTP zlokalizuj rozpakowany folder.
3. Prześlij pliki motywów do folderu Motywy, który jest zagnieżdżony w folderze
folder wp-content na twoim serwerze. Prześlij folder kontenera zawierający pliki motywu. Dołącz
wszystkie zagnieżdżone foldery znajdujące się w plikach motywu. Wrzuć cały bałagan do tego folderu
Tematy.
4. W WordPress kliknij panel Prezentacja. Karta Motywy pojawia się domyślnie.
5. Kliknij link Wybierz odpowiadający nowo przesłanemu tematowi. Poczekaj na ponowne załadowanie
karty przed sprawdzeniem swojego bloga.
Gdy motyw jest aktywowany, każda strona Twojego bloga przechodzi na niego. Motywy często
zawierają folder obrazów, który należy przesłać w trybie binarnym. Pozostałe pliki motywów należy
wgrać w trybie ASCII. Jeśli twój program FTP ma funkcję Auto, która wybiera właściwy tryb, użyj go.
Treść boczna
Pasek boczny w WordPress służy głównie do wyświetlania listy rzeczy. Najpopularniejsza lista zawiera
linki i funkcje jako blogroll. Nie musisz jednak nazywać takiej listy „blogrollem” i może być bardziej
opisowe, aby nazwać ją dokładnie taką, jaka jest, na przykład Moich znajomych, Ciekawe strony lub
Witryny z wiadomościami. WordPress zachęca użytkowników do tworzenia tak zwanych kategorii
linków, które są odrębnymi listami. Poniższe kroki przeprowadzą Cię przez proces tworzenia listy paska
bocznego. Kategoria listy nosi nazwę Codzienna wizyta i będzie zawierać główne strony codziennej
rutyny.
1. Kliknij panel Łącza.
2. Kliknij kartę Kategorie łączy.
3. W polu Nazwa pod opcją Dodaj kategorię łącza wpisz Codzienna wizyta. Pozostaw wszystkie
pozostałe ustawienia bez zmian - to znaczy puste.
4. Kliknij przycisk Dodaj kategorię.
Karta Kategorie linków zostanie ponownie załadowana, pokazując kategorię Codzienne odwiedziny
wraz z domyślną kategorią Blogroll.
5. Kliknij kartę Dodaj łącze.
6. W sekcji Podstawy wpisz URI (adres internetowy) pierwszej listy Miejsce docelowe. Możesz
skopiować i wkleić go z paska docelowego przeglądarki, gdy przegląda tę stronę.
7. W polu Nazwa łącza wpisz nazwę elementu. Jest to nazwa, która pojawi się na pasku bocznym blogu.
Zazwyczaj jest to nazwa witryny docelowej. Zawsze zostawiam pole Krótki opis puste, ponieważ nie
chcę, aby lista zawierała dodatkowe słowa.
8. Użyj menu rozwijanego Kategoria, aby wybrać Codzienne odwiedzanie.
9. Kliknij przycisk Dodaj link.
10. Powtórz kroki od 6 do 9 dla każdego nowego elementu.

Po dodaniu pierwszego elementu nowej listy lista pojawi się na blogu z tym jednym elementem. Każdy
dodany element ponownie publikuje cały blog (szybko!) Z nowo rozszerzoną listą na pasku bocznym
każdej strony. Użyj karty Zarządzaj łączami w panelu Łącza, aby organizować wyświetlanie różnych
kategorii łączy i edytować dowolny element na dowolnej liście. WordPress jest dostarczany z domyślną
listą zawierającą linki do WordPressrelated miejsca docelowe. Wstępnie ustawiona lista jest
niedogodnością, ponieważ będziesz prawie na pewno chciał się go pozbyć. Najszybszym sposobem
byłoby usunięcie kategorii Blogroll i rozpoczęcie od nowa, jeśli chcesz użyć nazwy tej kategorii. Niestety
WordPress nie pozwala na to, ponieważ Blogroll jest domyślną kategorią. Nie wiem, dlaczego miałoby
to być nienaruszalne, ale proszę bardzo. Nie można usunąć kategorii linków Blogroll, kolejnym
najlepszym krokiem jest uczynienie jej niewidocznym. WordPress wspaniałomyślnie pozwala na tę
operację. Oto jak:
1. W panelu Łącza kliknij kartę Zarządzaj łączami.
2. Z menu rozwijanego Pokaż linki w kategorii wybierz Blogroll.
3. Kliknij przycisk Pokaż.
4. Wybierz pola odpowiadające każdemu elementowi Blogroll
5. W obszarze Zarządzaj wieloma łączami kliknij przycisk Przełącz widoczność.
Ta czynność wyłącza listę Blogroll i znika z paska bocznego. Jeśli chcesz w przyszłości używać kategorii
Blogroll dla własnych miejsc docelowych blogroll, użyj linku Edytuj obok każdego elementu na
oryginalnej liście i zmień link docelowy.

Łatwość Power Plus w Radio UserLand
Radio UserLand to oldschoolowy program blogowy, który pozostaje aktualny. Wczoraj (około 20 lat
temu) Radio UserLand zrobiło wielkie fale, oferując najłatwiejszy sposób na rozpoczęcie blogowania i to w tym przypadku. Teraz nie słyszysz ludzi mówiących o uruchamianiu blogów Radio UserLand, tak
samo jak słyszysz o TypePad, Blogger, WordPress i sieciach społecznościowych. Ale Radio UserLand
wciąż jest wyjątkowe wśród najlepszych platform blogowych; oferuje moc bez kłopotów z instalacją
serwera. Program jest instalowany na komputerze jak każdy inny program (na przykład nowa wersja
przeglądarki lub pobrany odtwarzacz muzyki, taki jak iTunes). Ten program łączy się z serwerem
internetowym Radio UserLand i przekazuje informacje o tym, co stworzyłeś na tym serwerze. Radio
UserLand powstało w 2000 roku jako program do tworzenia i udostępniania list odtwarzania muzyki.
Program nie udostępniał faktycznej muzyki, podobnie jak oryginalny Napster - tylko listy ulubionych
utworów muzycznych pochodzących ze zbiorów plików muzycznych na komputerach użytkowników.
W tamtych czasach nie było nic nielegalnego w Radio UserLand, ale procesy rozwiewały inne firmy
(takie jak oryginalny Napster), a jego właściciele zmęczyli się płaceniem prawników, aby utrzymać
program po prawej stronie prawa. Dlatego Radio UserLand zachowało nazwę i przeszło na blogowanie.
Radio UserLand nie dotrzymuje kroku rozwojowi blogów. Program ma niezgrabną stronę podziału
elegancji, jego motywy projektowe nie są inspirujące, a ludzie, którzy czerpią z niego jak najwięcej, to
technicznie zorientowani ludzie, którzy potrafią dostać się do kodu strony. Jednocześnie Radio
UserLand wyjaśnia się lepiej niż większość zaawansowanych programów blogowych i ma tę kuszącą
przewagę, że moc nie wymaga instalacji. Czytaj dalej, aby zobaczyć, czy Radio UserLand jest właśnie
dla Ciebie.
Zrozumienie unikalnej operacji Radio UserLand
Radio UserLand działa inaczej niż każda inna usługa i program blogowy w tej książce. Oto kilka
wyjaśnień:
* Radio UserLand to program, który znajduje się na komputerze, podobnie jak Word lub iTunes.
* Radio UserLand nie działa we własnym oknie, jak Word lub iTunes. Zamiast tego program działa za
pośrednictwem przeglądarki internetowej.
* Chociaż Radio UserLand pozostaje na twoim komputerze, twój blog jest przechowywany na serwerze
internetowym.
* Radio UserLand przesyła twoje wpisy na serwer. W tym samym czasie,
program przechowuje kopie wszystkich wpisów na twoim komputerze.
* Upstreaming (proces aktualizacji Twojego bloga na żywo w Internecie) następuje automatycznie
zgodnie z ustawionymi odstępami czasu. Możesz także wymusić pojawienie się upstreamu.
Z tych głównych punktów możesz zobaczyć, jak działa Radio UserLand. Pracujesz na swoim blogu w
przeglądarce, tworząc wpisy, które są umieszczane na dysku twardym komputera. Radio UserLand
aktualizuje wszystko, co tworzysz na swoim blogu, publikowanym na żywo w Internecie. Program jest
łącznikiem między komputerem a serwerem przechowującym Twojego bloga. Po pobraniu i
zainstalowaniu Radio UserLand działa podobnie do innych programów : zmiany w blogu dokonuje się
w oknie przeglądarki. Różnica polega na tym, że przechowujesz kopię całego bloga na swoim
komputerze.

Uwaga: proces upstreamingu Radio UserLand zastępuje funkcje publikowania i ponownego
publikowania w innych programach, takich jak TypePad, Movable Type i Blogger. Publikowanie i
ponowne publikowanie bloga, który wprowadza zmiany w całej witrynie, stanowi dodatkowy krok w
procesie blogowania, który jest niepożądany i czasami przypadkowo zaniedbywany. Zaletą systemu
Radio UserLand jest to, że program szuka zmian i przepycha je do witryny za kulisami, bez żadnego
wysiłku z Twojej strony. Nowe wpisy są wykrywane i publikowane w ciągu dziesięciu sekund, co z
pewnością jest wystarczająco szybkie dla każdego bloga. Dzięki tej automatycznej konserwacji możesz
swobodnie pisać i dostosowywać ustawienia bez obawy, że zapomnisz kliknąć przycisk Publikuj.
Pobieranie i instalowanie Radio UserLand
Podobnie jak WordPress i Movable Type, Radio UserLand to program, który należy pobrać i
zainstalować na komputerze. W przeciwieństwie do WordPress i Movable Type, dostępna jest
pudełkowa wersja Radia UserLand, więc możesz zainstalować z płyty CD, jeśli masz takie preferencje.
Szybszą drogą jest pobranie wersji próbnej programu, która pozostaje w pełni funkcjonalna przez 30
dni, po upływie tego okresu musisz kupić roczną subskrypcję, aby kontynuować korzystanie z
programu. Subskrypcja ta płaci za miejsce na serwerze, w którym blog jest przechowywany i podawany
użytkownikom online. Radio UserLand jest hostowaną platformą blogową, taką jak TypePad i Blogger,
ale różni się od tych dwóch platform tym, że musisz zainstalować program na swoim komputerze, aby
uzyskać dostęp do przestrzeni serwera. Kliknij tutaj, aby pobrać wersję Radio UserLand stworzoną dla
Twojego typu komputera: radio.userland.com/download
Gdy pobrany plik znajduje się na twoim komputerze, zainstaluj program tak jak każdą inną aplikację.
Pod koniec procesu instalacji strona o nazwie Zadziałało! pojawia się w przeglądarce. Jeśli domyślna
przeglądarka nie jest jeszcze otwarta, Radio UserLand poprosi o przeglądarkę i ją otworzy. Na to
zadziałało! wypełnij swoje imię i nazwisko, adres e-mail i hasło. Wszystkie pozostałe formularze na
stronie są w większości przypadków niepotrzebne. Kliknij przycisk Prześlij, aby przejść do blogowania
w Radio UserLand. Teraz o tej przeglądarce. W przypadku większości usług blogowych, wybór
przeglądarki nie ma znaczenia dla wyglądu i funkcji usługi blogowej oraz elementów sterujących blogu.
Ale Radio UserLand jest dostosowane do przeglądarki Internet Explorer (IE). Różnice są ważne. Tak
więc, podobnie jak podczas opisywania MSN Spaces, muszę odejść od domyślnego wyboru
przeglądarki tej książki, Firefox i pisać z perspektywy IE. Gdy Radio UserLand poprosi o domyślną
przeglądarkę podczas instalacji, sugeruję nazwać Internet Explorera, nawet jeśli normalnie używasz
Firefox. Domyślne ustawienie dla wszystkich zastosowań przeglądarki z wyjątkiem Radio UserLand nie
zostanie zmienione. Aby uruchomić Radio UserLand i pracować na swoim blogu, wystarczy dwukrotnie
kliknąć ikonę pulpitu Radio UserLand, jak w każdym innym programie. (Możesz otworzyć program
również w menu Wszystkie programy za pomocą przycisku Start systemu Windows). Po otwarciu Radio
UserLand wyświetla panel sterowania bloga w przeglądarce Internet Explorer. Rysunek 11-2 pokazuje
ekran główny panelu sterowania - jest to domyślny ekran, w którym zapisujesz wpisy.
Konfigurowanie swojego bloga
Radio UserLand to potężny, wysoce konfigurowalny program blogowy zawierający więcej ustawień i
opcji niż możemy opisać. Niektóre z tych ustawień są kluczowe i należy je odwiedzić przed
opublikowaniem wpisów. Wszystkie ustawienia są wybierane na stronie Prefs, do której łącze znajduje
się na pasku menu na każdej stronie panelu sterowania .Aby usunąć te kilka ważnych ustawień,
wykonaj następujące kroki:
1. Na stronie głównej kliknij link Prefs.
2. Na stronie Prefs kliknij link Tytuł i opis.

Ten link jest pierwszym w grupie blogów.
3. Na stronie Tytuł i opis wpisz tytuł bloga i slogan w polach
4. Kliknij przycisk Prześlij.
5. Nadal na stronie Tytuł i opis kliknij link Prefs w pasku menu. Z jakiegoś powodu program nie powraca
do strony Prefs po przesłaniu tytułu i opisu. Programy mogą być tak głupie.
6. Na stronie Prefs kliknij link Włącz narzędzie do edycji WYSIWYG, i zaznacz pole wyboru na następnej
stronie. Jest to ważna funkcja, którą należy ustawić domyślnie, ale nie jest. To ustawienie ułatwia
dołączanie zdjęć do wpisów na blogu. Możesz aktywować tę funkcję tylko podczas korzystania z
przeglądarki Internet Explorer.
7. Kliknij przycisk Prześlij, a następnie wróć do strony Prefs. Głupi program.
8. Na stronie Prefs kliknij link Upstreaming w grupie Preferencje podstawowe. To ustawienie umożliwia
automatyczne publikowanie ustawień i wpisów na blogu.
9. Zaznacz pole wyboru obok Zaznacz to pole, aby włączyć przesyłanie dalej. Ta strona informuje o
harmonogramie wstępnym dla różnych części bloga. Nie martw się, jeśli nie rozumiesz wszystkich
zaplanowanych pozycji. Radio UserLand aktualizuje aktualne elementy, takie jak wpisy, co dziesięć
sekund. Mniej natychmiastowe zmiany, takie jak miesięczne listy archiwów, pojawiają się rzadziej.
10. Przewiń w dół i kliknij przycisk Prześlij. Te ustawienia przygotowują Twojego bloga do pisania i
publikowania wpisów. Więc . . . zacznijmy to robić!
Pisanie i publikowanie wpisów
Tworzenie wpisu w Radio UserLand, jak w wielu programach, jest tak proste, jak pisanie wiadomości
e-mail. Kilka rzeczy na temat tej strony, na które należy zwrócić uwagę:
* Pole wprowadzania tytułu znajduje się poniżej pola wprowadzania tekstu. Nie zapomnij wpisać tytułu
wpisu na blogu.
* W większości przypadków chcesz wybrać przycisk WYSIWYG pod polem tekstowym. Akronim oznacza
„To, co widzisz, to to, co dostajesz”, a kliknięcie tego wyboru pokazuje wszystko w polu tekstowym (np.
Osadzony link), tak jak pojawi się w opublikowanym wpisie. Użyj przycisku opcji Źródło do pisania
znaczników HTML.
* Użyj menu rozwijanych, aby wybrać opcje akapitów (takie jak pogrubione nagłówki), typ czcionki,
rozmiar czcionki i kolor czcionki. Używanie wielu kolorów czcionek jest zwykle złym wyborem
stylistycznym na blogu.
* Pole Link zmienia tytuł wpisu w link, a adres URL (adres internetowy), który wpisujesz w tym polu,
określa miejsce docelowe linku. Jeśli pozostawisz to pole puste, link tytułowy prowadzi do
bezpośredniego linku lub unikalnej strony wejściowej dla tego wpisu. Zawsze wolę opcję
bezpośredniego połączenia, ponieważ myślę, że to naturalne, że tytuł wpisu łączy czytnik ze stroną
wejściową. Więc zostawiam pole Link puste.
* Kategorie muszą być włączone, aby pojawiały się na stronie głównej. Kliknij link Prefs, a na stronie
Prefs kliknij link Kategorie. Na stronie Kategorie zaznacz pole włączające kategorie - i nie zapomnij
kliknąć przycisku Prześlij. Kliknij link Strona nowej kategorii na stronie Kategorie, aby utworzyć własne
kategorie; nie ma potrzeby używania podejrzanych ustawień Radio UserLand.

* Kliknij przycisk Opublikuj w blogu, aby zapisać swój wpis i przygotować go do upstreamingu, który
nastąpi w ciągu dziesięciu sekund.
* Na prawym pasku bocznym kliknij link Strona główna, aby wyświetlić opublikowanego bloga. Jest to
nieco mylące, ponieważ jesteś już na stronie głównej kontrolek Radio UserLand. Musisz tylko skupić
się na fakcie, że Radio UserLand używa tego samego słowa do dwóch bardzo różnych rzeczy.
* Przewiń stronę główną, aby zobaczyć dziesięć ostatnio opublikowanych wpisów. Kliknij ikonę Edytuj
obok dowolnego wpisu, aby go zmienić. Zaznacz pole wyboru obok dowolnego wpisu lub wpisów, a
następnie kliknij przycisk Usuń aby usunąć je ze swojego bloga. Po zakończeniu redagowania wpisu
kliknij przycisk Opublikuj w blogu.
Dołączanie zdjęcia do wpisu na blogu
Zamieszczanie zdjęcia w Radio UserLand jest tak tajemnicze, że prawie gotyckie. Nie jest to program
do użycia, jeśli chcesz publikować zdjęcia metodą „wskaż i kliknij”. Mimo to w Radio UserLand istnieją
systemy umożliwiające wykonanie tego zadania. Szczegółowo przeprowadzę Cię przez jeden z tych
systemów. Zanim to zrobię, chcę bardziej ogólnie opisać, jak program radzi sobie z obrazami, upstams
je i udostępnia je do włączenia do wpisu. Radio UserLand przechowuje kopię twojego bloga na twoim
komputerze. Duplikat witryny znajduje się w szeregu folderów na komputerze. Z tych folderów
program aktualizuje wszystko, co tworzysz (np. Wpis na blogu) lub kopiujesz do folderu (na przykład
zdjęcia cyfrowego). Aby zamieścić zdjęcie w poście, musi ono znajdować się w Internecie - oznacza to,
że w żargonie Radio UserLand należy je przesłać wcześniej. Aby uzyskać upstream, zdjęcie musi być
umieszczone w folderze, który Radio UserLand rutynowo sprawdza, czy ma dostęp do materiałów
upstream. Biorąc to wszystko pod uwagę, oto ogólne kroki, które muszą się zdarzyć, aby opublikować
zdjęcie (przejdę do konkretnych kroków dalej):
* Kopiujesz zdjęcie z jego miejsca na dysku twardym do folderu Images w katalogach Radio UserLand,
które również znajdują się na dysku twardym. Możesz wyświetlić folder Obrazy, klikając go na stronie
Foldery.
* Radio UserLand aktualizuje to zdjęcie (lub zdjęcia) do Twojego miejsca na Serwer online Radio
UserLand.
* Dokładny adres określasz na serwerze Radio UserLand, na którym zostało przesłane Twoje zdjęcie.
* Kopiujesz ten adres do tagu HTML podczas tworzenia wpisu, w którym zdjęcie zostanie osadzone.
* Publikujesz wpis, a Twoje zdjęcie pojawia się w nim.
Dalekie od kliknięcia przycisku na stronie pisania wpisów i wybrania zdjęcia, co? Rozumiem, że jeśli to
ćwiczenie zniechęci Cię do Radio UserLand jako przyjaznego dla zdjęć narzędzia do blogowania.
Program zawiera narzędzie o nazwie Moje obrazy, o którym można przeczytać na stronie Narzędzia
(kliknij łącze Narzędzia na pasku menu). Jeśli aktywujesz Moje obrazy, możesz z niego korzystać,
kopiując zdjęcia do specjalnego folderu utworzonego przez Radio UserLand; program następnie
kopiuje je ponownie do folderu Obrazy; stamtąd zdjęcia stają się aktualne i są dostępne dla wpisów,
jak w pokazanej właśnie metodzie.
Idea My Pictures polega na tym, że rutynowo umieszczasz zdjęcia cyfrowe w tym specjalnym folderze,
a wszystkie są przesyłane do odpowiednich miejsc w Internecie. Ta część jest nieco łatwiejsza niż ręczne
kopiowanie zdjęć do folderu Obrazy, ale nadal musisz zakodować lokalizację zdjęcia w polu
wprowadzania w trybie Źródło, co jest nieprzyjazne bez względu na to, jak się tam dostaniesz. Radio

UserLand to przede wszystkim informacje blogowe prezentowane w formie tekstowej. W następnej
sekcji opisano jedną z jego najsilniejszych cech: wbudowany czytnik wiadomości.
Korzystanie z wbudowanego czytnika wiadomości
Wielu blogerów, zwłaszcza tych, którzy piszą aktualne blogi na temat bieżących wydarzeń, polegają na
czytnikach grup dyskusyjnych, którzy dostarczają pełen zakres artykułów i komentarzy z całej sieci. Jeśli
nie korzystasz z czytnika lub nie rozumiesz, w jaki sposób czytniki pasują do blogowania. Radio
UserLand zostało założone przez tę samą osobę, która pomogła wymyślić RSS, więc naturalne jest, że
program zawiera pewne funkcje RSS. Rzeczywiście, Radio UserLand prezentuje jedną z
najpotężniejszych kombinacji funkcji czytania wiadomości i blogowania. Łączenie wiadomości z
platformą blogową nie jest unikalne w Radio UserLand. Strony takie jak Bloglines, Technorati i Digg
zachęcają do tworzenia blogów na pewnym poziomie, ale funkcje blogowania są czasami szczątkowe
w witrynach, których podstawową funkcją jest wyszukiwanie lub wyświetlanie wiadomości. Radio
UserLand odwraca tę formułę, łącząc silne blogowanie z czytnikiem wiadomości, który, mówiąc
szczerze, jest nieco prymitywny w porównaniu do dedykowanych czytników wiadomości. Czytnik
wiadomości w Radio UserLand ma trzy podstawowe funkcje:
* Subskrybuj dowolny kanał RSS
* Wyświetl listę artykułów z subskrybowanych kanałów
* Utwórz wpis bezpośrednio z wiadomości
Manipulowanie kanałami, miksowanie ich w celu tworzenia unikalnych kanałów informacyjnych i
automatyczne śledzenie tego, co przeczytałeś - tych podstawowych funkcji dedykowanych czytników
nie ma w Radio UserLand. Jednak uważam, że wbudowany czytnik wiadomości jest wygodny do
śledzenia kilku ważnych kanałów - zwłaszcza kanałów, których przedmioty często stanowią podstawę
posta na blogu - podczas gdy inny czytnik wykonuje ciężkie operacje związane z obsługą dziesiątek lub
setek kanałów. Czytnik wiadomości znajduje się na stronie Wiadomości; kliknij link Wiadomości na
pasku menu, aby go zobaczyć. Radio UserLand rozpoczyna od szeregu subskrypcji kanałów, które
można zachować, usunąć lub dodać do. Na stronie Wiadomości kliknij link Subskrybowany, aby
zarządzać swoimi kanałami. Subskrybowanie kanału wymaga znajomości adresu URL strony
zawierającej kanał RSS - nie musisz wpisywać rzeczywistego adresu kanału. Na przykład wpisanie
www.nytimes.com powoduje zasubskrybowanie kanału RSS na pierwszej stronie internetowego
wydania „New York Timesa”. Możesz uzyskać ten adres na dowolnej stronie internetowej, która
oferuje kanał. Poszukaj pomarańczowej piskląt XML na stronie. Na stronie Wiadomości kliknij przycisk
Publikuj odpowiadający dowolnej wiadomości, aby utworzyć post na blogu na podstawie tej historii.
Natychmiast pojawia się strona główna z polem wprowadzania zawierającym link do opowieści i
dowolnego tekstu zawartego w kanale. Możesz opublikować historię taką, jaka jest lub link do niej jako
część własnego komentarza do historii. Podczas redagowania wpisu na podstawie opowiadania Radio
UserLand nie wypełnia pola Tytuł. Dodaj tytuł do swojego posta na blogu.
Zmiana motywów
W Radio UserLand motywem jest projekt strony. Liczby w tej części pokazują domyślny motyw Radio
UserLand. Dostępnych jest kilka innych motywów. Przełączanie się między nimi jest dość łatwe, ale
odsłuchanie ich jest trudne. Na stronie Motywy nie ma żadnych grafik, podobnie jak przycisk Podgląd,
więc jedynym sposobem na znalezienie odpowiedniego motywu jest przełączenie, a następnie
załadowanie witryny w celu sprawdzenia, jak wygląda. Strony kontrolne w przeglądarce również

przełączają się na nowy motyw, więc od razu masz pojęcie o jego schemacie kolorów. Wykonaj
następujące kroki:
1. Kliknij link Tematy na pasku menu.
2. Wybierz przycisk opcji obok dowolnego motywu.
3. Przewiń w dół i kliknij przycisk Zastosuj motyw.
4. Na stronie potwierdzenia kliknij przycisk Zastosuj motyw.
Ponownie pojawi się strona motywów wyświetlana w nowym motywie.
Radio UserLand: The Upshot
Radio UserLand: jest potężny, ale prymitywny na brzegach. Dzięki temu możesz stworzyć
imponującego bloga zorientowanego na tekst, zwłaszcza blog z wiadomościami. Ale zdjęcia to koszmar,
a cała prezentacja mogłaby użyć większej liczby przycisków, aby szybciej osiągnąć cel. Radio UserLand
zyskuje popularność dzięki nowym serwisom blogowym, które są przeznaczone dla nowych i
nietechnicznych blogerów. To jeden klucz do sukcesu w Radio UserLand - jak bardzo jesteś techniczny.
Program nie zawiera wielu motywów, ale można go łatwo skonfigurować, jeśli znasz się na kodzie
szablonu. Spójrz na Sexy Magick , osobistą stronę internetową zbudowaną z Radio UserLand, która
wygląda uderzająco inaczej niż podstawowe szablony. Crooks and Liars, znany blog polityczny i bieżący,
nosi ślady fundacji Radio UserLand , ale został poważnie zmodyfikowany. Jeśli chcesz mieć osobistego
bloga z okazjonalnymi lub częstymi zdjęciami, odwróciłbym się od Radio UserLand i skierowałem się
do MSN Spaces lub TypePad. Jeśli chcesz, aby blog z newsami był zintegrowany z nieograniczoną liczbą
źródeł wiadomości i masz wystarczająco dużo przygód, aby skonfigurować swoją stronę od kodu, Radio
UserLand może być świetną zabawą i może stworzyć świetną stronę.

Podłączanie się do kanałów RSS
Syndykacja może nie być słowem, z którym chciałbyś się zmagać w tym dniu lub w innym dniu.
„Blogowanie powinno być łatwe”, myślisz. (Tak, słyszę twoje myśli. Poradzić sobie z tym.) Czy
naprawdę proste syndykowanie wydaje się bardziej przyjazne? Ponieważ to właśnie oznacza skrót RSS
i szczerze mówiąc, nie żartuję, RSS jest prosty i przyjazny zarówno dla blogerów, jak i czytelników. RSS
jest stosunkowo bezbolesne, ponieważ ma wnieść do życia w Internecie. Prognozy dotyczące Internetu
są ryzykowne, ale nie posunę się zbyt daleko, by przewidzieć, że RSS szybko się powiększy. Oczekuję,
że prawie każdy obywatel Internetu ostatecznie będzie korzystał z RSS, chociaż wiele osób nie będzie
wiedziało, że z niego korzysta. Jako bloger powinieneś mieć świadomość RSS; nie powinna być dla
ciebie całkowicie niewidoczną funkcją. Prawda jest taka, że niektóre usługi blogowe, platformy i
programy sprawiają, że RSS są tak łatwe, że stają się niewidoczne. Ale znajomość podstaw otwiera
drzwi do lepszego wykorzystania RSS na swoim blogu (jeśli korzystasz z usługi, która umożliwia zmienne
ustawienia RSS). Co więcej, aktywni uczestnicy blogosfery korzystają z wiedzy o przeciwnej stronie RSS:
jako czytelnicy innych blogów i wielu źródeł informacji używają RSS do gromadzenia swoich ulubionych
treści w jednym oknie - pozwala to zaoszczędzić mnóstwo czasu. Kiedy mówię o RSS, mam na myśli
wszystkie typy kanałów syndykacyjnych, z których RSS jest najważniejszy. Istnieje kilka wersji RSS, a
także jeden główny konkurencyjny format kanału o nazwie Atom. Kanały Atom są używane przez
Blogger.com. Konkurencyjne typy kanałów i różne wersje tych typów nie mają większego znaczenia dla
większości użytkowników. Większość programów, które tłumaczą kanały na rzeczywiste, czytelne
rzeczy, rozumie wszystkie odmiany. Dla wszystkich celów i celów kanał jest kanałem. Wielu dużych
wydawców udostępniających kanały, takie jak Yahoo !, Microsoft i Google, tworzy nową nazwę, aby
usunąć różnice i uniknąć nazywania ich RSS, Atom lub innym modnym hasłem. Ten rozdział zawiera
podstawowe informacje na temat tego, czym są kanały, w jaki sposób może zapewnić Twojemu
blogowi większą widoczność oraz sposób, w jaki przybliżają Cię do blogosfery.
Zrozumieć wielkość RSS
Kanały RSS ułatwiają korzystanie z Internetu i oszczędzają czas. Wnoszą więcej treści na ekran i
rozpowszechniają pracę blogów poza granicami witryny. Twój pierwszy krok w zrozumieniu RSS to
powrót do słowa syndykacja. Syndykacja oznacza rozpowszechnianie utworu (takiego jak pisanie,
zdjęcia, program telewizyjny) w wielu miejscach poza oryginalnym rynkiem zbytu dla tej pracy.
Programy telewizyjne zaczynają być rozpowszechniane, gdy partnerzy sieci lokalnej kupują prawo do
ponownego uruchomienia odcinków. Kolumny prasowe i komiksy są dystrybuowane przez agencje do
gazet na całym świecie. W sieci dowolna treść w witrynie sieci Web może być syndykowana do innej
witryny lub programu, który obsługuje formaty syndykacji. Mechanizm, który Ciebie, jako blogera,
najbardziej martwi to, że wpisy na blogu są syndykowane do czytników wiadomości. Czytniki grup
dyskusyjnych to witryny sieci Web lub programy komputerowe, które wyświetlają zawartość kanałów
syndykacyjnych - w większości przypadków kanały RSS, ale także inne formaty, takie jak Atom. Nawet
jeśli nie jesteś blogerem, RSS stanowi ogromny postęp w użyteczności Internetu. Wartość kanałów
syndykowania może wydawać się techniczna i nieistotna. Nieprawdziwy. Aby „dowiedzieć się” o RSS,
przejrzyj regularnie odwiedzane strony informacyjne - wszystkie, w tym tych prawdopodobnych
kandydatów:
* Wersje online tradycyjnych organizacji informacyjnych, takich jak CNN, wiadomości z sieci
telewizyjnej i MSNBC
* Tylko internetowe serwisy informacyjne, takie jak CNET, Topix.net, Slate Magazine i serwisy z
wiadomościami finansowymi

* Wydania online gazet i czasopism znanych marek, takich jak The New York Times, Business Week,
Wired i Scientific American
* Edycje online lokalnych gazet
* Prawie każdy blog na świecie, od tych napisanych przez Hillary Clinton i Donalda Trumpa po osoby
piszące przede wszystkim dla siebie
* Witryny śledzące informacje, takie jak lista nieruchomości lub portal zakupów aparatów cyfrowych
* Portale informacyjne z wyszukiwarkami, takie jak Google News i Yahoo! Aktualności
Mógłbym kontynuować, ale to wystarczy, aby zacząć. Każdy przytoczony przykład oferuje RSS (lub jakiś
równie łatwy kanał). Wartość RSS jest tak duża, jak apetyt na informacje online niemal każdego rodzaju.
Być może dodajesz do zakładek swoje ulubione witryny w przeglądarce. Spójrz na listę zakładek i
wyobraź sobie, że zamiast odwiedzać każdą stronę indywidualnie w codziennym obiegu wypasu
informacji, możesz przyciągnąć wszystkie te witryny do jednego okna. W tym oknie możesz
organizować strumienie informacji na kilka sposobów, patrząc na każde źródło osobno lub mieszając
je w pewne grupy. Właśnie na to pozwalają kanały. Zapotrzebowanie na RSS osiągnęło punkt, w którym
blogi i witryny informacyjne muszą dystrybuować swoje treści lub ryzykować pozostawienie ich jako
nieistotnych dinozaurów. Blogerzy przyspieszyli tę rewolucję, ponieważ wiele tysięcy aktualnych
blogerów używa formatu linków i komentarzy we wpisach na blogu. Ci aktywni blogerzy zaspokajają
swój żarłoczny apetyt na informacje, korzystając z czytników grup dyskusyjnych - wierzcie lub nie,
żaden poważny bloger lokalny nie surfuje już po stronach internetowych, aby czytać nagłówki i
artykuły. Po prostu nie ma czasu na pojedyncze wizyty w witrynie, z opóźnieniami w ładowaniu grafiki.
Dlatego jeśli witryna informacyjna nie oferuje kanału RSS, najważniejsi blogerzy nigdy nie będą
cytowani i nie otrzymają ruchu skierowanego do niej przez tych blogerów. Rezultatem rewolucji RSS /
newsreader katalizowanej przez blogerów jest to, że prawie wszędzie, gdzie idziesz czytać artykuły lub
uzyskiwać informacje, widzisz przyciski i linki oferujące kanały syndykacji. W dalszej części tego
rozdziału wyjaśniam, w jaki sposób te przyciski i linki działają z czytnikami grup dyskusyjnych.
Rezultatem dla doświadczonych konsumentów informacji jest wszechświat informacji od prawie
każdego głównego dostawcy i milionów małych wydawców i blogerów, wszystkie szybko przesyłane
strumieniowo do jednego okna - wybranego przez ciebie czytnika wiadomości.
Szerz swoje słowo
Jako bloger jesteś dostawcą informacji. Odnosi się to dosłownie, nawet jeśli piszesz bardzo osobisty
blog w stylu pamiętnika. Jeśli chcesz być istotnym, aktualnym dostawcą informacji, musisz zaoferować
kanał RSS. Większość usług pozwala przynajmniej włączyć lub wyłączyć kanał, a inne pozwalają również
na ustawienie, przy pomocy którego chcesz syndykować pełne lub częściowe wpisy. Oferowanie kanału
wprawia Cię w blogosferę bardziej niż w przypadku prowadzenia witryny bez kanałów. Pamiętaj, że
zapotrzebowanie na pasze rośnie. Z każdym miesiącem blogi, które nie udostępniają syndykacji, coraz
bardziej ryzykują, że będą zbyt trudne do przeczytania. Zakładając, że masz włączony kanał RSS
swojego bloga (lub korzystasz z usługi, w której jest on zawsze włączony), oprogramowanie zwykle
umieszcza link lub przycisk na stronie indeksu. (Blogger.com jest godnym uwagi wyjątkiem). Większość
programów i usług blogowych tworzy tylko jeden kanał dla całego bloga. Zaawansowane usługi i
programy blogowe pozwalają na wiele kanałów; każda kategoria tematyczna bloga może mieć osobny
kanał, a nawet komentarze. Kanały wpisów zawierają każdy wysłany wpis (lub fragment wpisu, w
niektórych przypadkach) do czytnika wiadomości każdego, kto subskrybuje Twój kanał. Subskrypcja
jest bezpłatna - to nie jest jak subskrypcja magazynu. W następnej sekcji wyjaśniono, jak
zasubskrybować kanał informacyjny czytnika grup dyskusyjnych. Tak więc dla większości blogerów RSS

jest naprawdę łatwy: rejestrujesz się u dostawcy blogów i zaczynasz pisać wpisy, a oprogramowanie
tworzy Twój kanał i umieszcza link do subskrypcji na twoich stronach. Większość usług ma domyślnie
włączoną opcję RSS. Jeśli nie jest aktywowany, najtrudniejszą rzeczą, którą musisz zrobić, to włączyć
go.
Karmienie paszą
Blogerzy są zwykle zarówno konsumentami, jak i dostawcami kanałów; obie strony syndykacji RSS
dobrze się rozwijają. (Chciałem powiedzieć „karmić się” sobą, ale bałem się, że mój olśniewający
dowcip rzeczywiście zrani ludzi śmiechem.) Najbardziej zajęci blogerzy są zwykle najbardziej
zaangażowanymi użytkownikami czytających wiadomości. Ale RSS to narzędzie internetowe dla mas lub będzie wkrótce - więc prawdopodobnie powinieneś wypróbować czytnik wiadomości, niezależnie
od tego, czy jesteś lekkim, czy ciężkim blogerem. Wybór czytnika wiadomości Czytniki wiadomości są
dostępne w czterech podstawowych typach:
* Internetowe czytniki: Te czytniki są stronami internetowymi, których celem jest oferowanie funkcji
czytania. Polecam przeglądarki internetowe z dwóch powodów. Po pierwsze, nie wymagają instalacji.
Po drugie, ponieważ Twoje subskrypcje znajdują się w Internecie, a nie na Twoim komputerze, możesz
uzyskiwać dostęp do swoich kanałów z dowolnego komputera podłączonego do Internetu. Większość
przeglądarek internetowych oferuje bezpłatną usługę.
* Pulpity dyskusyjne: Te czytniki grup są samodzielnymi programami zainstalowanymi na komputerze.
Niektórzy ludzie lubią moc tych dedykowanych programów. Twoje kanały nie są przenośne, jeśli są
powiązane z komputerem, na którym program jest zainstalowany (chyba że komputer jest laptopem,
który można przenosić). Nawet jeśli zainstalujesz program na wszystkich swoich komputerach, każda
kopia nie będzie mogła śledzić twojego odczytu w innych kopiach. Jest to ważne, ponieważ większość
czytników wiadomości nie wyświetla tych samych wpisów więcej niż raz, chyba że celowo cofniesz się
do wcześniej oglądanych wpisów. (Lub, jeśli czytnik newsów pokazuje wpisy, które już widziałeś, są one
oznaczone jako przeczytane). Niektóre stacjonarne czytniki newsów są programami komercyjnymi;
inne to programy shareware, które możesz wypróbować za darmo; jeszcze inne są całkowicie
darmowe.
* Przeglądarki portalu: gigantyczne platformy informacyjne budują subskrypcję kanału i czytają swoje
strony główne i inne produkty. Yahoo! jest dobrym przykładem; ta popularna usługa online pozwala
użytkownikom My Yahoo! spersonalizowana funkcja strony głównej, aby łatwo subskrybować kanały
bez opuszczania Yahoo! Google ma również funkcję dostosowywania strony głównej, która umożliwia
nieograniczoną liczbę subskrypcji kanałów; podobnie Google umieścił feedreading na pasku bocznym
Google (który jest częścią Google Desktop). Korzystanie z tych usług jest bezpłatne.
* Dodatki do przeglądarki i poczty e-mail: RSS przenika do programów aplikacyjnych, takich jak poczta
e-mail i przeglądarki internetowe. NewsGator działa w programie pocztowym Microsoft Outlook.
Przeglądarka Firefox i towarzyszący jej czytnik e-mail Thunderbird obsługują czytanie RSS. Firefox
rozpoznaje obecność kanału RSS w dowolnym miejscu na stronie internetowej i wyświetla małą ikonę
z zaproszeniem do subskrypcji. Kliknięcie tej ikony tworzy „aktywną zakładkę” na liście zakładek;
najechanie myszą na tę aktywną zakładkę powoduje jej rozwinięcie, aby odsłonić linki do bieżących
wpisów osadzonych w kanale. „Zakładka na żywo” zmienia menu Zakładki w Firefoksie w mały, ale
funkcjonalny czytnik wiadomości. Kliknięcie wpisu powoduje przejście do strony wpisu. Firefox i
Thunderbird są bezpłatne; NewsGator jest oprogramowaniem shareware.
Czytanie wiadomości w przeglądarce (ostatni wybór na liście) jest przez niektórych uważane za
przyszłość RSS. Tymczasem Yahoo! po cichu stał się jednym z czołowych dostawców usług czytania

wiadomości, dzięki ogromnej bazie klientów My Yahoo! użytkownicy subskrybujący kanały jak szaleni.
Przyszłość rozwinie się w zwykły, zaskakujący sposób, ale na razie trzymam się przede wszystkim
czytników internetowych, które dają mi dużą moc i elastyczność, jednocześnie zaspokajając głód
informacji na dowolnym podłączonym komputerze.
Wybór czytnika wiadomości staje się coraz łatwiejszy i trudniejszy w miarę rozpowszechniania się
wyborów. Z jednej strony dokonanie właściwego wyboru wymaga zrozumienia alternatyw. Z drugiej
strony kanały RSS stają się tak bezproblemowo zintegrowane ze znanymi usługami, że w końcu wszyscy
będą z nich korzystać, nawet o tym nie wiedząc. Ogólnie rzecz biorąc, im więcej wiesz o czytnikach grup
dyskusyjnych, tym bardziej prawdopodobne jest, że twój wybór skłoni do wydajnych czytników grup
internetowych lub stacjonarnych. Oczywiście moc wiąże się z krzywą uczenia się, ale czytniki
wiadomości są z natury łatwe w użyciu. Im więcej subskrybujesz kanałów, tym bardziej powinieneś
dążyć do czytnika internetowego lub stacjonarnego. Czytniki portalu i funkcje zakładek w przeglądarce
nie ograniczają liczby dozwolonych kanałów, ale długie listy kanałów nie działają tak dobrze w tych
środowiskach, jak w oknach poświęconych kanałom. Większość czytników internetowych i
stacjonarnych umożliwia obsługę plików, takich jak wyszukiwanie folderów i słów kluczowych. Jeśli
chodzi o wybór między usługą sieci Web a samodzielnym programem na pulpicie, przenośność jest
dużym problemem. Jeśli korzystasz z więcej niż jednego komputera, wybierz internetowy czytnik
wiadomości. Usługi sieciowe są również bezpłatne, podczas gdy produkty komputerowe są często
oprogramowaniem typu shareware, co wymaga opłaty za dalsze korzystanie poza okresem próbnym.
Ale jeśli chcesz całej mocy i elastyczności, jaką możesz uzyskać w programie, który działa jako
przeglądarka zastępcza, wypróbuj program komputerowy. Jeśli korzystanie z RSS będzie miało
niewielką skalę, możesz chcieć zintegrować swoje kanały z szerszą usługą, taką jak My Yahoo! lub
spersonalizowana strona główna Google. Moje Yahoo! jednym z najbardziej przyjaznych środowisk
RSS; serwis traktuje kanały RSS tak samo, jak serwis informacyjny, który oferuje od lat. Miliony ludzi,
którzy korzystali z My Yahoo! ponieważ ich strona główna dodaje kanały RSS do swoich stron z taką
samą łatwością, z jaką dodają źródła wiadomości inne niż RSS. Mimo że My Yahoo! nie używa RSS jako
terminu, szybko stało się jedną z najczęściej używanych usług RSS.
Personalizacja strony głównej Google jest znacznie młodsza i mniej rozwinięta niż My Yahoo !, ale
oferuje uporządkowaną stronę, na której można wyświetlać kanały. Niezależnie od tego, jakiego
czytnika wiadomości używasz, należy pamiętać o ważnych funkcjach:
* Foldery: ważne jest uporządkowanie kanałów, a foldery pomagają w uporządkowaniu tematów.
* Tagi: Tagi to alternatywna funkcja porządkowania. Tagi i foldery zwykle się wykluczają; usługa, która
korzysta z jednej, prawdopodobnie nie korzysta z drugiej. Tagi są prawdopodobnie bardziej elastyczne,
ponieważ do jednego kanału można przypisać więcej niż jeden tag. Tak więc kanał z bloga twojej
siostry, który zawiera wiele zdjęć psów, może być oznaczony jako rodzina, zdjęcia i psy. Te tagi
umieszczają kanał jednocześnie w trzech wirtualnych folderach.
* Wyszukiwanie: dozwolone jest wyszukiwanie słów kluczowych w twoich kanałach kluczowych. Wraz
z tą funkcją pole wyszukiwania powinno być również w stanie przeszukiwać blogosferę w poszukiwaniu
treści pasujących do słów kluczowych. Wolę znajdować nowe kanały, przeszukując Internet (w ogólnej
wyszukiwarce, wyszukiwarce blogów lub przeglądając strony), a nie w czytniku wiadomości. Mimo to
czytnik powinien dostarczać metodę wyszukiwania kanałów ze świata informacji, a nawet katalog
popularnych kanałów, w których można przeglądać.
* Śledzenie i powrót: Dobry czytnik wiadomości śledzi, które elementy w kanale, który obejrzałeś i
który nie pokazuje Ci go dwukrotnie - lub oznacza je jako przeczytane. A jeśli chcesz zobaczyć ukryte,

już przeczytane wpisy, czytnik grup dyskusyjnych powinien mieć sposób, aby ci je pokazać. Na przykład
blogi pozwalają spojrzeć w przeszłość w odstępach dnia lub tygodnia.
* Opcje wyświetlania kanałów: dostawcy kanałów (strony internetowe, których kanały subskrybujesz)
czasami skracają wpisy kanałów, dopuszczając tylko fragmenty wpisów do kanału; czytelnicy muszą
kliknąć nagłówek kanału, aby zobaczyć cały wpis na swojej stronie internetowej. Większość blogów
zawiera pełne wpisy w kanale, więc nie musisz klikać. Pełne wpisy są wygodniejsze niż wpisy częściowe,
ale wiele osób woli skanować tylko nagłówki, klikając, aby zobaczyć interesujące wpisy. Przeglądarka
newsów powinna oferować tę kompresję od pełnego wpisu do nagłówka tylko jako opcję wyświetlania.
Idealnie byłoby łatwo przełączać się tam iz powrotem. Idealna jest także możliwość ustawienia tego
wyboru osobno dla każdego kanału.
* Stosowanie i ponowne tagowanie: niezależnie od tego, czy czytnik grup dyskusyjnych używa folderów
lub tagów (nie wybieraj czytnika grup dyskusyjnych, który nie korzysta z żadnego z nich), powinieneś
mieć możliwość zmiany początkowych opcji sortowania. Przenoszenie kanałów z folderu do folderu
jest na ogół bardziej kłopotliwe niż ponowne tagowanie, ale warto dla użytkowników, którzy preferują
metodę organizowania folderów (która bardzo przypomina organizację plików w systemie
operacyjnym Windows). Systemy oznaczania powinny umożliwiać dodawanie wielu znaczników
jednocześnie i usuwanie wcześniej ustawionych znaczników.
Subskrybowanie kanałów
Zdecydowałeś się wypróbować czytnik grup dyskusyjnych dla niektórych (lub wszystkich) blogów i
wiadomości. Zrewolucjonizuje Twój styl życia w Internecie. Teraz musisz załadować go kanałami.
Obecność kanału RSS na dowolnej stronie dowolnej witryny sieci Web jest zwykle ogłaszana na kilka
kombinacji czterech sposobów:
* Pisklęta XML na stronie
* Przyciski subskrypcji na stronie
* Linki do subskrypcji na stronie
* Bookmarklet w przeglądarce
Pisklęta XML
Zdaję sobie sprawę, że uważasz, że zrobiłem niedorzeczną literówkę, ale tak naprawdę jest to kurkuma
XML. Nazwa pochodzi od cukierkowego wyglądu jasnopomarańczowego przycisku XML z etykietą.
Czasami przycisk ma etykietę RSS. Tak czy inaczej, ten przycisk zawiera link do kanału RSS. XML
(rozszerzalny język znaczników) to język komputerowy, w którym napisano RSS. Dlatego też inicjały
XML na przycisku kurcząt informują o obecności kanału RSS. Jeśli spojrzysz na adres, do którego
prowadzą te przyciski, zobaczysz, że rozszerzenie pliku to .xml. Ale nie polecam patrzeć na ten adres
ani zwracać dużej uwagi na całe to wyjaśnienie techniczne. Oto, co musisz wiedzieć o pisklętach XML i
RSS: Kliknięcie ich nie sprawi ci radości. Kliknięcie ich może spowodować, że będziesz płakać. Nie klikaj
ich. Dlatego wykonaj następujące kroki, aby pobrać pisklę XML / RSS i dodać jego kanał do czytnika
grup dyskusyjnych:
1. Kliknij pisklę prawym przyciskiem myszy. Kiedy byłem małym chłopcem, nigdy nie śniło mi się, że
wypiszę to zdanie. W każdym razie menu kontekstowe spada po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.
2. Wybierz Kopiuj lokalizację linku (lub Kopiuj skrót w Internet Explorerze) z menu rozwijanego.

3. W czytniku wiadomości kliknij opcję Dodaj (lub Dodaj kanał). Wybrany czytnik wiadomości może
sformułować tę funkcję nieco inaczej. Ty może jeszcze nie korzystasz z czytnika wiadomości, a ja opiszę,
jak działają i jak je zdobyć w dalszej części tego rozdziału. Na razie wyobraź sobie, że masz.
4. W czytniku wiadomości kliknij przycisk Zakończ lub OK, aby dodać kanał do swojej kolekcji. Czytnik
wiadomości może dać Ci możliwość umieszczenia kanału w folderze, jeśli podzielisz kanały na foldery
lub możesz oznaczyć kanał słowem kluczowym, jeśli twój czytnik używa tagów.
Ważne jest, aby kliknąć tę broszurę prawym przyciskiem myszy oraz skopiować i wkleić link do czytnika
grup dyskusyjnych.
Przyciski subskrypcji dla określonych czytników
Chcąc promować swoje kanały, niektórzy blogerzy i inni wydawcy umieszczają na swoich stronach
przyciski kanałów specyficzne dla czytników. W przeciwieństwie do piskląt XML / RSS, przyciski te chcą
być klikane - klikane lewym przyciskiem w normalny sposób. Spowoduje to wyświetlenie
internetowego czytnika grup dyskusyjnych reprezentowanego przez przycisk i rozpoczęcie procesu
subskrypcji unikatowego dla tego czytnika. W przypadkach, w których proces subskrypcji jest dość
prosty, plik danych można po prostu dodać bez żadnych działań z Twojej strony. W czytnikach grup
dyskusyjnych, które zawsze pozwalają wybrać folder, w którym ma zostać umieszczony nowy kanał lub
tagi, które są do niego przypisane, strona przypisania jest wyświetlana z poprawnym adresem kanału
już podłączonym. Po kliknięciu przycisku subskrypcji specyficznego dla czytnika grup dyskusyjnych
strona Dodaj czytnika newsów wyświetla się w tym samym oknie przeglądarki lub na tej samej karcie,
usuwając czytany blog lub stronę z wiadomościami. Być może i tak skończyłeś tę stronę. Ale jeśli chcesz
zachować tę stronę w widoku, po prostu kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk subskrypcji i
wybierz link w nowym oknie (Internet Explorer, Firefox lub Netscape) lub w nowej karcie (Firefox lub
Netscape). Zakończ proces subskrypcji, a następnie zamknij to okno lub kartę i wróć do oryginalnej
strony. Kiedy blogerzy używają na swoich stronach przycisków subskrypcji specyficznych dla czytników,
zazwyczaj wybierają przyciski czytników, których używają i polecają, oraz cokolwiek, co obecnie jest
popularne. Przycisk jest dostarczany przez czytnik wiadomości, więc każdy czytnik, który nie oferuje
przycisku subskrypcji wydawcom informacji, nie pojawi się na ich stronach. Nie oznacza to, że nie
możesz dodawać kanałów tego wydawcy do czytnika grup dyskusyjnych, ale musisz to zrobić ręcznie,
jak opisano w serii kroków w poprzedniej sekcji. Jednym z powodów korzystania z usługi RSS, takiej jak
My Yahoo! jest to, że przyciski subskrypcji powszechnie używanych usług pojawiają się dość często na
blogach i stronach z wiadomościami. Te specyficzne dla usługi przyciski sprawiają, że subskrybowanie
kanału witryny jest dziecinnie proste.
Linki do subskrypcji
Niektóre blogi (i kilka witryn z wiadomościami) używają prostych linków zamiast piskląt XML lub
przycisków subskrypcji. Te linki nie wyróżniają się na stronie, więc musisz ich szukać. W rzeczywistości
trudność ze znalezieniem linków do subskrypcji (a nawet przycisków na ruchliwych stronach) jest
dobrym argumentem przemawiającym za zakładkami RSS w przeglądarkach takich jak Firefox. Firefox
natychmiast identyfikuje linki do kanałów na stronie i wyświetla ikonę zakładki na żywo na pasku stanu;
jeśli spojrzysz w dół w prawym dolnym rogu, od razu wiesz, czy treść strony można subskrybować. (Nie
wiesz, czy zasubskrybować to słowo.) Jednak zakładając, że argument nie jest wystarczająco dobry,
abyś porzucił w pełni funkcjonalny czytnik wiadomości, musisz poszukać tych linków tekstowych i
traktować je tak samo jak XML pisklęta Nie klikaj linków subskrypcji w normalny sposób. Zamiast tego
kliknij je prawym przyciskiem myszy, skopiuj lokalizację linku i wklej do funkcji dodawania czytnika grup
dyskusyjnych. (Zobacz serię kroków przedstawioną wcześniej.) Łącza do subskrypcji tekstowych zwykle
mówią coś w rodzaju „kanału XML”, „subskrybuj tego bloga” lub „kanału RSS tej strony”.

Subskrybowane zakładki
Ostatnią metodą subskrybowania kanału RSS jest użycie bookmarkletu czytnika grup dyskusyjnych. Nie
wszystkie przeglądarki dostarczają tych przydatnych narzędzi. Bookmarklet to mały przycisk, który
dołącza się do paska narzędzi przeglądarki - zwykle paska narzędzi Zakładki, jeśli przeglądarka go
posiada. Jeśli twój internetowy czytnik newsów dostarcza bookmarklet, dostarczy instrukcje dotyczące
umieszczania go na pasku narzędzi. W prawie wszystkich przypadkach jest to łatwe: wystarczy
przeciągnąć link myszy ze strony czytnika newsów na pasek narzędzi przeglądarki. Gdy to zrobisz,
przycisk cudownie pojawi się na pasku narzędzi i pozostanie tam, gdy będziesz wędrować po
Internecie. Na każdej stronie zawierającej kanał, który chcesz dodać, kliknij bookmarklet; pojawi się
strona dodawania czytnika grup dyskusyjnych z podłączonym adresem kanału.

Zasady obywatelstwa blogosfery
W Części 1 dużo mówiłem o tym, jak blog może być tym, czym chcesz. Teraz w tu ustanawiam kilka
zasad. Nazwij ich celnikami. Blogosfera jest stosunkowo nowa, a nawet nowsza jako wystarczająco
duża kategoria witryn internetowych, aby uznać ją za gatunek wydawniczy. Zwyczaje rządzące jego
ekspresją jako gatunku wydawniczego wciąż się kształtują i ewoluują. W tej części omówiono kilka
elementów akceptowanego zachowania, o których powinieneś wiedzieć, nawet jeśli zdecydujesz się
nagiąć te powstające reguły. Niektóre „nie” blogosfery mają konsekwencje prawne i mogą prowadzić
do poważnej odpowiedzialności. Ludzie stracili pracę, blogując ze złym osądem. Ale większość porad
zawartych tu ma na celu uchronić cię przed złymi konsekwencjami innych blogerów i czytelników, które
mogą spotkać nieostrożnego lub nieświadomego blogera. Odpowiedzialne blogowanie to coś więcej
niż tylko wirtualne bezpieczeństwo. Blogosfera jest w istocie siecią kooperacyjną, jeśli nieformalnie
połączoną. Najważniejsze zachowania regulujące zwyczaje w blogosferze mają na celu uhonorowanie
całości, zmniejszając konkurencję na rzecz współpracy. To wybitnie odpowiedzialne i nieco
bezinteresowne blogi, które (prezentując świetne treści) zyskują na znaczeniu, a nawet sławę. Do
rozważenia jest także przyszłość blogowania. Nikt tak naprawdę nie wie, co stanie się z tym nowym
gatunkiem i jaką rolę ostatecznie odegra w rozwijającej się infrastrukturze kultury cyfrowej.
Utrzymanie wysokich standardów uczciwości, prawdy, uznania, oryginalności i opinii zależy od
indywidualnych blogerów. Podobnie jak większość nowych technologii, blogowanie ma mieszaną
reputację. Standardy obywatelstwa, niezależnie od tego, czy są nazywane regułami czy zwyczajami,
mają na celu dalszą legalizację blogów w miarę ich dojrzewania.
Prawda o prawdzie
Słowa „uczciwość i autentyczność” są często stosowane do blogów - przez blogerów. Uczciwe pisanie
blogów jest powszechnie cytowane jako wymóg gatunku. Ten ideał pojawia się na prawie wszystkich
listach instruktażowych opracowanych przez blogerów. Wątpię, aby ogół społeczeństwa uważał blogi
za mniej lub bardziej uczciwe niż inne typy witryn internetowych. Ale ponieważ tak wielu wybitnych
blogów znajduje się na granicy obiektywnych wiadomości i osobistych opinii, wszyscy blogerzy zawsze
domagają się prawdziwości.
Szybkość i dokładność: trudny mecz
Nacisk na prawdę dotyczy głównie aktualnych blogów, oczywiście nie osobistych pamiętników. Jeśli
opublikujesz informacje o tym, co jadłeś na śniadanie, są duże szanse, że nikogo to nie obchodzi, jeśli
kłamiesz o swoich płatkach. Blogi tematyczne zwykle mają format linku i komentarza, w którym
cytowana jest historia wiadomości (lub inny wpis na blogu) z komentarzem. Komentarz lub streszczenie
powiązanego artykułu może przedstawić czytelnikowi fakty i to tam mogą się zdarzyć błędy. Oczywiście
zdarzają się błędy i są one doskonale akceptowane, o ile są potwierdzane. Błyskawiczna reakcja
blogosfery powoduje błędy. Blogi tematyczne często znajdują się w czołówce odkrywców, raportów i
komentarzy. Dążenie do uznania i statusu może prowadzić do niedbalstwa - fakt ten jest zbyt dobrze
znany głównym mediom, szczególnie w noc wyborczą. W rzeczywistości uznanie nieuchronności
błędów jest wyróżnieniem blogosfery, która zmieniła zwyczaje i standardy postępowania z błędami.
Zasady poprawiania
Wraz z prawdą blogerzy wysoko cenią przejrzystość. Oznacza to nie tylko korygowanie błędów, ale ich
uznanie i, najlepiej, dokonanie korekty w sposób, który ujawnia ślad przed i po. Ten styl, w którym błąd
jest korygowany, ale nie jest usuwany z widoku, jest uważany za zdecydowanie lepszy od przepisania
posta. Zostajesz otwarty na szczególną krytykę, jeśli otrzymasz komentarz wskazujący na błąd, a

następnie usuniesz błąd bez potwierdzenia. A jeśli również nie odpowiesz na komentarz, Uważaj. Więc
jaki jest najlepszy sposób na odzyskanie po błędzie? Obowiązują dwie podstawowe zasady:
* Szybko to popraw.
* Zostaw ślad
Istnieją dwie metody publicznego i przejrzystego korygowania błędów w opublikowanych wpisach.
Oba wymagają użycia funkcji edycji w oprogramowaniu blogu.
* Użyj przekreślenia. Przekreślenie jest prostym znacznikiem HTML. Niektóre programy blogowe
umożliwiają formatowanie przekreśleń jednym kliknięciem (nie jest to trudniejsze niż pogrubienie lub
pochylenie wyrazu). W innych przypadkach musisz ręcznie umieścić znacznik na ekranie HTML.
Otwierające i zamykające przekreślone tagi to odpowiednio: <s> i </s>. Dobry protokół do blogowania
uderzyłby w błąd i natychmiast wpisałby poprawkę.
* Popraw błąd i napisz wyjaśnienie swojej zmiany wejścia. W przypadku ujawnienia błędu doskonale
jest unikać przekreśleń i po prostu to popraw.
W obu przypadkach możesz rozważyć zmianę pozycji wpisu na bieżącą datę i godzinę, jeśli
oprogramowanie pozwala na przesunięcie czasowe wpisu. Spowoduje to przywrócenie wpisu na
stronie indeksu, jeśli z czasem spadł, i powrót do kanału RSS. Odwiedzający i subskrybenci kanału
ponownie zobaczą wpis z Twoimi poprawkami. Resurfacing nie zawsze jest konieczny; Robię to, gdy
popełniłem ogromną pomyłkę i chcę się wyraźnie poprawić. Oczywiście zdarza się to tylko raz w roku.
Raz w miesiącu. Co kilka dni. Nieważne jak często to się zdarza. Z wyjątkiem ponownego wprowadzania
pozycji w celu skorygowania błędu, najlepiej nie zmieniać swoich archiwów. Oznacza to, że nie należy
zmieniać daty i godziny, nie zmieniać bezpośredniego linku (pamiętaj, że niektórzy czytelnicy mogli
dodać ten link do zakładek, więc nie przesuwaj strony) i nie usuwaj poprzednich wpisów. Ta ostatnia
porada - nie usuwaj - może stanowić trudną decyzję. Jeśli naprawdę wpadasz w zakleszczenie, być
może obrażając kogoś, możesz chcieć (lub obiecać) wyeliminować przestępcę. Rób, co musisz, ale
pamiętaj, że archiwa blogów są uważane za nienaruszalne historyczne zapisy bloga. Pozostawienie ich
nietkniętych jest częścią etosu przejrzystości, który rządzi kulturą blogów.
W sprawie konkurencji i współpracy
Konkurencja i współpraca stanowią w blogosferze dynamikę push-pull. Jeśli jesteś początkującym,
możesz nie poczuć się konkurencyjnym. A jeśli napiszesz blog typu internetowy dziennik, nigdy nie
poczujesz, jak drżą konkurencyjne blogi wibrujące w Internecie. Ale aktualni blogerzy rywalizują ze
sobą - o uwagę, ruch, wpływ, TrackBacks, prestiżowe cytaty na innych blogach i doniesienia.
Jednocześnie organizm blogosfery ma ducha współpracy. Konkurencja nie jest szczególnie
lekceważona, ale tak jest z naruszeniem podstawowych zasad współpracy. Przekroczenie linii
oddzielającej konkurencję od współpracy może oznaczać blog jako nieautentyczny - być może
najbardziej niszczącą reputację. Teoretycznie blogi są przede wszystkim autentyczne, dążąc do
czystości redakcyjnej, która honoruje ścisłą aktualność, staranne przypisywanie źródeł i unikanie
nieuzasadnionego komercjalizmu. W tym kontekście komercjalizm odnosi się do autopromocji,
zwłaszcza poprzez wykorzystanie innych blogów w celu zwiększenia ruchu na Twoim blogu. To
naruszenie kulturowe można popełnić w subtelny lub oczywisty sposób; wszyscy są pogardzani. W
poniższych sekcjach opisano problemy i rozwiązania. Nie zrobiłeś tego sam W aktualnym blogu
niewiele wpisów istnieje w oderwaniu od innych osób. To się zdarza; jeśli napiszesz esej na swój temat
zawierający oryginalne przemyślenia (nie muszą to być unikalne przemyślenia), być może nie będą
potrzebne atrybucje. Jeśli wpis nie zawiera linków do zewnętrznych źródeł (artykułów lub wpisów na

blogu), oznacza to, że nie przypisujesz żadnego wpływu na swoje myślenie. Ze względu na styl, aktualne
wpisy na blogu są wzbogacone linkami, ale styl zależy od Ciebie. W trosce o sprawiedliwość, atrybucje
linków i pomysłów są mandatem blogosfery. Zaniedbania dotyczące autorstwa zwykle występują w
przypadku blogerów, którzy czytają wiele innych blogów. Większość aktualnych blogerów faktycznie
jest na bieżąco z innymi blogami w swojej dziedzinie, zwykle używając czytnika wiadomości do
sprawdzania kanałów. W ramach codziennej ankiety na temat tego, co jest pisane, blogerzy prowadzą
do wiadomości omawianych i cytowanych na innych blogach. Następnie, chcąc dołączyć do dyskusji z
jakimś oryginalnym komentarzem, bloger może również połączyć się z tym samym źródłem
wiadomości i zbudować wpis wokół niego. Właściwym przypisaniem w tym przypadku jest podanie
kredyt na bloga, w którym widziałeś linkowany artykuł. Nie znalazłeś tego artykułu na własną rękę, a
nie przypisanie kredytu sprawia, że wydaje się, że tak. W blogosferze to wielka sprawa. Oczywiście,
jako lokalny bloger, możesz znaleźć własne artykuły, ponieważ prawdopodobnie oprócz kanałów
blogowych czytasz również źródła z gazet online. Ale kiedy jeden bloger prowadzi link do artykułu i
opracowuje wokół niego komentarze na blogu, ten bloger zasługuje na uznanie za wpływanie na innych
blogerów w jego czytelnictwie. Atrybucja zazwyczaj znajduje się na dole wpisu na blogu z szybkim
[przez XYZblog] lub [Dzięki XYZblog].
Spam na blogu
Prawdopodobnie znasz spam; większość ludzi uważa to za spam. W rzeczywistości spam ma szerszą
definicję i odnosi się do każdej niechcianej, nieistotnej lub niewłaściwie umieszczonej promocji. W
blogosferze spam nie jest tak szkodliwy jak w e-mailach, ale jest poważnym problemem w głośnych
blogach. W Weblogs Inc., wydawcy blogów, różne technologie w tle udaremniają umieszczanie
wiadomości-śmieci w polach komentarzy. To nie zawsze działa. Podobnie jak spam e-mail, spam
blogowy jest trwały, czasami dostarczany przez zautomatyzowane boty programowe, które rozrywają
blogi, umieszczając niepotrzebne komentarze. Większość blogów stanowi mniejszy cel spamowy niż
duża sieć blogów. Mimo to spam może stanowić problem. Odwiedzają osoby, które mają coś do
sprzedania (często marketingowcy stowarzyszeni, którzy otrzymują prowizje za zwiększenie ruchu na
stronach komercyjnych) blogi różnej wielkości, aby pozostawić półtrafne lub zupełnie nieistotne
komentarze, które zawierają linki do ich stron stowarzyszonych. Nie obrażę żadnego czytelnika,
mówiąc „nie rób tego” o tych rażących formach spamu z komentarzami. Celem tej części jest
ostrzeżenie przed niezamierzonym przekroczeniem linii w twojej gorliwości, abyś mógł być widziany i
słyszany w blogosferze. Błąd, który popełniają niektórzy, polega na nadmiernym uczestnictwie w
sekcjach komentarzy na innych blogach, rozsypywaniu komentarzy bez rozróżnienia. Wiele blogów
oferuje komentatorom możliwość osadzenia strony internetowej (np. Własnego bloga) w komentarzu;
nazwisko komentatora staje się linkiem do bloga tej osoby. Jeśli dodasz zbyt wiele lekkich komentarzy
przy użyciu tego linku, sprawi to wrażenie, że bardziej jesteś zainteresowany promocją swojej witryny
niż znaczącym udziałem w dyskusji na blogu. To samo niebezpieczeństwo dotyczy mało istotnych
komentarzy, nawet jeśli jest ich niewiele. Niektóre z nich są rażąco promocyjne. Tego typu komentarze
są powszechne: „Zgadzam się całkowicie. Zobacz mój artykuł na ten temat na www.MyBlog.com. ” Taki
komentarz robi złe wrażenie i chociaż nie mogę cytować statystyk, uważam, że takie autopromocje nie
przyciągają wielu kliknięć. To prawda, że czasami reklamowany opis jest wspaniałym wpisem, który
powinien przeczytać każdy. W takim przypadku lepszą taktyką jest podsumowanie wpisu jako
komentarza na innym blogu, a na podstawie wielu znaczących komentarzy buduj reputację swojego
nazwiska w przypadku wysokiej jakości dyskusji. Z reguły nigdy nie należy umieszczać w komentarzu
linku do własnego bloga. Jeśli zbudujesz reputację dobrego blogowania, czytelnicy w Twoim temacie
rozpoznają Cię po imieniu i uzyskasz w ten sposób ruch. Kolejna kwestia do zapamiętania: Blogerzy to
samouwielbiająca się grupa, która nieustannie śledzi wszelkie odniesienia do nich na innych blogach,
korzystając z wyszukiwarek opisanych wcześniej. Jeśli tylko powiesz coś pochlebnego (ale zachowaj

autentyczność) na temat innego blogera, szanse dobrze, że osoba to zobaczy i umieści gdzieś link, być
może w blogu. Link do blogroll jest prawdopodobnie wart więcej niż izolowany link do wpisu, ponieważ
blogroll pozostaje na stronie indeksu, nawet gdy wpisy na tej stronie się zmieniają. Fakt, umieszczenie
stron, które podziwiasz w swoim blogu, jest de facto zaproszeniem do wzajemnego powiązania.
Odbiorca linku do blogrollu odkryje cię, jeśli twój blogroll wyśle niewielki ruch na inny blog.
Linkuj, nie cytuj
Drugą stroną spamowania bloga z linkami do Twojej witryny jest odtwarzanie treści innego bloga bez
tworzenia linków do niego. Jakiemukolwiek wykorzystaniu materiałów z innej witryny, nawet jeśli po
prostu parafrazujesz jeden pomysł znaleziony na innym blogu, powinien towarzyszyć link do źródła.
Dwa główne błędy, których należy unikać:
* Nadmierne cytowanie: hurtowe usuwanie treści innej osoby, nawet jeśli odbywa się z szacunkiem,
zwykle odbywa się wyłącznie za zgodą. Wymagany jest pewien osąd. Jeśli piszesz długi wpis, którego
wiele punktów wyklucza wpis innego blogera, możesz poprosić o wiele cytatów (wraz z linkiem). Kiedy
długi cytat stanowi większość wpisu, którego jedynym celem jest zacytowanie wpisu innej osoby, w
zasadzie kradniesz ruch tej osoby. Może to wydawać się surowym osądem, ale bardziej odpowiedni
wpis zawierałby małą cytat i link, aby czytelnicy mogli uzyskać towary u źródła, a nie z Twojego bloga.
* Kopia lustrzana: niektóre blogi są czystymi kopiami lustrzanymi, które wykorzystują
zautomatyzowane oprogramowanie do indeksowania innych blogów i odtwarzania wpisów. Następnie
konkurują ze swoimi blogami źródłowymi o ruch, nie wnosząc nic oryginalnego do blogosfery. Te
witryny mogą zawierać linki do swoich źródeł, ale to nie poprawia sytuacji; kradną ruch. Na dodatek,
witryny lustrzane czasami wyświetlają reklamy, zarabiając na pracy innych blogerów. Nie trzeba
dodawać, nie prowadź bloga lustrzanego.
Opanowanie łącza
Nie musisz używać wielu linków, ale wpisy na blogu są charakterystyczne dla nich. Dobre wpisy na
blogu mają bezinteresowną jakość, która zachęca czytelników do kliknięcia strony, aby zobaczyć
artykuły źródłowe i inne blogi. Blogi swobodnie korzystają z osadzonych linków. Osadzony link zamienia
słowo lub frazę w tekście wpisu w link. Całe oprogramowanie blogowe i każda usługa blogowa
zapewnia łatwe tworzenie osadzonych linków za pomocą kliknięcia i typu. Stosowany na wolności wpis
na blogu jest najeżony możliwościami wprowadzenia go w szerszy kontekst poprzez czytanie źródła i
materiałów pomocniczych. Jak wspomniano wcześniej w tym rozdziale, linkowanie jest niezbędne do
śledzenia wpływów blogera na pisanie wpisu i uznawanie jego źródeł. Wybór słów do przeniesienia
linków to sprawa osobista. Oczywiście powinieneś wybrać słowo lub frazę bezpośrednio związane z
materiałem, który pozyskujesz. Niektóre osoby lubią wybierać długie frazy, aby w widoczny sposób
nosić link; niektórzy wolą przypisywać link do pojedynczych słów. Lubię wybierać czasowniki, ponieważ
akcja klikania w jakiś sposób odpowiada akcji czasownika w mojej głowie. Ale najważniejsze jest, aby
wybrać słowo, które najbardziej bezpośrednio mówi czytelnikowi, co znajdzie się na drugim końcu
linku. Spójrz na ten przykładowy tekst z fikcyjnego wpisu na blogu:
Fredericks mógł mówić przedwcześnie, gdy był cytowany w „The Wall Street Journal”, mówiąc, że
gwarantuje pięcioprocentowy wzrost przychodów w następnym kwartale. Brzmi jak rok 2020 od nowa.
Przynajmniej artykuł, w którym cytowany jest Fredericks, musi zostać przypisany i powiązany, co
chciałbym zrobić w ten sposób:
Fredericks mógł mówić przedwcześnie, gdy był cytowany w „The Wall Street Journal”, mówiąc, że
gwarantuje pięcioprocentowy wzrost przychodów w następnym kwartale. Brzmi jak rok 2020 od nowa.

Podkreślone słowo zawiera osadzony link. (Mówiąc metaforycznie. Przestań klikać książkę.) Bardziej
rzucającym się w oczy przypisaniem byłoby:
Fredericks mógł mówić przedwcześnie, gdy był cytowany w „The Wall Street Journal”, mówiąc, że
gwarantuje pięcioprocentowy wzrost przychodów w następnym kwartale. Brzmi jak rok 2020 od nowa.
Oto, w jaki sposób liberalnie połączony wpis może brzmieć:
Fredericks mógł mówić przedwcześnie, gdy był cytowany w „The Wall Street Journal”, mówiąc, że
gwarantuje pięcioprocentowy wzrost przychodów w następnym kwartale. Brzmi jak rok 2020 od nowa.
Te pięć linków może prowadzić do następujących źródeł:
* Fredericks prowadzi do krótkiego biografii wykonawczej Fredericksa.
* cytowany linki do artykułu zawierającego cytat.
* The Wall Street Journal prowadzi do strony głównej witryny The Wall Street Journal.
* linki do wzrostów z tabelą przychodów firmy Fredericks.
* 2020 linki do starego artykułu, w którym Fredericks zrobił nierealne obietnice
Łączenie do własnych wpisów uważa się za całkowicie akceptowalne. To dobry sposób na promowanie
swojej pracy i utrzymanie odwiedzających w witrynie. Zwodniczy? Wcale nie - po prostu upewnij się,
że link jest odpowiedni i zapewnia przydatne tło. Na większości komputerów po najechaniu kursorem
myszy na link wyświetla miejsce docelowe na pasku stanu przeglądarki, więc każdy, kto jest
wystarczająco ciekawy, aby zobaczyć, zdaje sobie sprawę, że jest to link wewnętrzny. Nigdy nie możesz
połączyć za dużo. Zainfekowanie twojego wpisu linkami jest oznaką ciężkiej pracy z twojej strony i daje
czytelnikom wiele możliwości wyboru. Nigdy nie słyszałem, aby ktokolwiek narzekał, że blog zawiera
zbyt wiele linków, ale słyszałem skargi na zbyt mało linków.
Unikanie „wypalania blogów”
Wierzcie lub nie, nierozsądne blogowanie wykoleiło życie. W pewnym momencie rozpowszechnianie
blogów osiągnęło punkt zwrotny i rozpoczęło wysypkę zwolnień z powodu blogów pracowniczych. Nie
jest tak, że blogowanie samo w sobie jest nielegalne, ale blogowanie jest prawnie uważane za
wypowiedź publiczną. Dlatego powiedzenie niewłaściwych rzeczy na blogu ma takie same
konsekwencje, jak powiedzenie niewłaściwych rzeczy publicznie lub nadawanie niewłaściwych rzeczy
na fali radiowej. Wiele firm ma niejawne lub wyraźne umowy ze swoimi pracownikami, które regulują,
w jaki sposób pracownicy mogą publicznie mówić o miejscu pracy. Na przykład tajemnic firmowych
zasadniczo nie można ujawnić na żadnym nośniku. Zniesławiające lub obraźliwe uwagi na temat szefa
lub współpracowników mogą zostać surowo ukarane. W rzeczywistości samo pisanie bloga może być
sprzeczne z polityką firmy, zwłaszcza jeśli blog dotyczy Twojej pracy lub dziedziny zawodowej. W
przypadku różnych kombinacji powyższych przestępstw kilka osób zyskało sławę blogów lub ich
rodzaje, zwalniając się z pracy. Ellen Simonetti była stewardessą, zanim została zwolniona z pracy za
pisanie zakulisowych wpisów na blogu (jej blog kontynuuje na www.queenofthesky.com). Blog Heather
Armstrong, Dooce.com, wygrał nagrody na stronach internetowych, zanim jej poufne informacje o
pracy przyniosły jej różowy poślizg (blog żyje). Nawet Google, technologicznie modna firma, która jest
również jedną z najbardziej tajnych korporacji, zwolniła młodego inżyniera o nazwisku Mark Jen, kiedy
Jen ujawnił na blogu aspekty swojej rekompensaty giełdowej. Lekcje z tego wszystkiego są kilka, a
sposób działania dla blogerów z codziennymi zadaniami jest jasny:

* Jeśli planujesz blogować o czymkolwiek zdalnie związanym z twoim biurem lub zawodem, dowiedz
się, co mają do powiedzenia zasady firmy.
* Bez względu na to, o czym jest Twój blog, zapytaj w pracy, czy pracownicy mogą mieć blogi. Niewiele
zawodów faktycznie zabrania blogowania, ale i tak pytaj.
* Nie bloguj w tajemnicy. Powiedz swojemu szefowi. Nawet blog z osobistym pamiętnikiem, który
może wydawać się nie być sprawą twojego szefa, z pewnością będzie dotyczył pracy. I to jest sprawa
twojego szefa.
* Bez względu na to, jak starannie przygotowałeś swoich przełożonych i współpracowników na swojego
bloga, nie baw się, ratując ich w jakikolwiek sposób. Nie wyrażaj swoich frustracji i niechęci na blogu.
Dowolna liczba kątów prawnych może doprowadzić do tego, że osoba fizyczna lub firma Cię zamknie
lub wyrzuci.
Oczekuję, że problem ten nasili się, ponieważ blogowanie staje się coraz bardziej popularne, a jego
konsekwencje pozostają niejasne. Pamiętaj, że bez względu na to, jak wygodnie czujesz się ze swoimi
zwykłymi czytelnikami, blog jest publikacją o zasięgu ogólnoświatowym. Nie mów nic we wpisie na
blogu, czego nie powiedziałbyś w wywiadzie telewizyjnym, o którym wiedziałeś, że zobaczy go każdy,
z kim pracujesz.
Strategie RSS
Korzystanie z RSS (lub alternatywnej technologii kanału, takiej jak Atom) jest prawie wyryte w blogach.
W rzeczywistości do 2004 r. Nawet organizacje nie będące blogami odczuły presję, aby spakować swoje
historie w formacie pliku danych lub zaryzykować nieistotność. To naprawdę rzadki blog, który nie
oferuje kanału. Prawda jest taka, że korzystanie z czytników wiadomości wciąż nie jest głównym
nurtem - ale szybko się tam rozwija i nie mam nic przeciwko przewidywaniu, że w końcu będzie on tak
popularny i niezbędny, jak przeglądarka internetowa. (W rzeczywistości dwie funkcje - przeglądanie
stron internetowych i przeglądanie kanałów RSS - łączą się w takie programy jako Firefox.) Mój czytnik
newsów prawie całkowicie zastąpił moją spersonalizowaną stronę My Yahoo !, która była moim
pierwszym przystankiem każdego ranka. Teraz idę prosto do czytnika wiadomości. Dwa główne - RSS i
Atom - są nie do odróżnienia dla większości konsumentów kanałów. Sam RSS jest oferowany w trzech
głównych wersjach, z których różnice są niewidoczne dla większości ludzi.
Na bardziej wyrafinowanym końcu opcji blogowania (samodzielnie instalowane programy, usługi
hybrydowe i niektóre hostowane platformy blogowe) masz kontrolę nad tym, ile treści trafia do kanału
RSS. Ogólnie dostępne są trzy opcje:
* Nagłówki i całe wpisy
* Nagłówki i wpisy częściowe
* Tylko nagłówki
Możesz myśleć, że frustrujące jest czytanie kanału zawierającego tylko częściowe wpisy lub tylko
nagłówki. Rzeczywiście może to być frustrujące. Z drugiej strony witryny blogów i serwisy z
wiadomościami, które zwykle zawierają długie wpisy lub artykuły, robią przysługę subskrybentom
kanału, nie rozciągając kanału, aby pomieścił całe wpisy. W tym świetle kanał przypomina
indeksowanie kablowych sieci informacyjnych na dole ekranu telewizora; krótko opisuje najważniejsze
wydarzenia. Czytelnicy częściowych wpisów mogą klikać dowolny nagłówek na stronie źródłowej, gdzie
mogą przeczytać cały wpis lub artykuł. W rzeczywistości klikanie jest zwykle strategią niepełnych
kanałów. Blogi i gazety internetowe, które wstrzymują treść, często próbują zwabić czytelnika do

witryny. Wyobraź sobie, jak RSS wpływa na firmy internetowe wydawców, którzy spędzili lata budując
swoje wydania online w przedsięwzięciach z reklamami. Nagle na scenie pojawia się RSS, a czytelnicy
zaczynają grupować wszystkie swoje wiadomości w jednym oknie czytnika, z usuniętymi wszystkimi
reklamami, promocjami, stronami rejestracji, grafiką i innymi generatorami przychodów. W chwili
pisania tego tekstu reklamy zaczynają pojawiać się w kanałach RSS), a trend ten będzie się nasilał. Ale
czytelnictwo RSS rośnie znacznie szybciej niż przychody RSS. Aby zwalczyć ten trend, publikacje takie
jak The New York Times używają częściowych kanałów i mają nadzieję, że ich nagłówki przyciągną
czytelników z powrotem na stronę; Kanały New York Times zawierają nagłówki i pierwsze zdanie
artykułów. Tak więc pełnoprawna strategia RSS zawiera dwie decyzje:
* Ile treści umieścić w kanale
* Określa, czy wyświetlać reklamy w kanale
Obie decyzje są synergiczne; są od siebie zależne. Jeśli zarabiasz na swoim blogu za pomocą reklam,
lub masz nadzieję, prawdopodobnie chcesz wstrzymać część każdego wpisu z kanału RSS lub umieścić
reklamy w kanale. Umieszczanie reklam w częściowych kanałach prawdopodobnie sprawi, że będziesz
podpalony i umieszczony na czarnej liście. W tej chwili najprawdopodobniej dostaniesz gniewną
odpowiedź, po prostu wprowadzając reklamy do pełnego kanału; to dlatego, że niektórzy puryści RSS
(jak niektórzy wcześni użytkownicy każdej technologii, która zaczęła się od komercji) uważają, że RSS
na zawsze powinna pozostać nieskażona reklamą. Jeśli nie chcesz zarabiać na swoim blogu, nie ma
powodu, aby odmawiać treści z kanału, chyba że wszystkie wpisy są bardzo długie. (Jeśli specjalizujesz
się w rozwiązywaniu problemów, sam ten fakt ograniczasz czytelników.) Jeśli Twoja witryna nie zawiera
reklam, umieszczanie częściowych wpisów w kanale - niepotrzebnie dręcząc czytelników - sprowadzi
na Ciebie blogosferę. I stracisz wielu cichych czytelników, którzy nie zawracają sobie głowy
narzekaniem.

Blogowanie za złotówki (lub grosze)
Ta część jest przeznaczona dla najbardziej ambitnych blogerów, którzy uważają, że ich wpisy są warte
pieniędzy. Dlaczego nie mieliby być? Twój blog to treści internetowe a treści internetowe mają
wartość. To, ile wartości osiągniesz z bloga, zależy od kilku zmiennych, z których najważniejszą jest
ruch. Im więcej ruchu przechodzi przez twoją stronę, tym większa szansa, że musisz zmienić te gałki
oczne w pieniądze.
Czy to wszystko brzmi zbyt najemniczo? To też w porządku. Wiele osób, które piszą osobiste blogi, ma
mniejsze zainteresowanie zarabianiem na dziennikach internetowych niż sprzedawaniem czerstwego
chleba. Nie chcę porównywać twoich wpisów na blogu do czerstwego chleba. Być może nie była to
najlepsza analogia. Chodzi mi o to, że blogowanie zaczęło się od dawania i nadal jest tak dla większości
indywidualnych blogerów. Dla większości ludzi próba wygenerowania strumienia przychodów (jak
mówią w świecie biznesu) z ich hobby blog nie jest warta kłopotu. Ale równie ważne jest to, że każda
witryna z nawet garstką czytelników może służyć jako skromny dom. Zarabianie pieniędzy może być
hobby, nawet jeśli Twoim ostatecznym celem jest pokrycie wydatków na blogowanie. W przypadku
podstawowego konta TypePad, na przykład, oznacza to zarabianie kilku złotych miesięcznie na swoim
blogu. Wiem, że ludzie, którzy nigdy nie wyobrażali sobie, że zamienią bloga w pieniądze, wypróbowali
go i rzeczywiście odzyskali te kilka dolarów każdego miesiąca. Są duże szanse, że kilka dolarów
miesięcznie to najwyższy potencjał zarobku bloga - bądźmy realistami. Próba ta ma jednak dodatkowe
zalety: sprawia, że blog jest bardziej profesjonalny, a blogger jest również bardziej profesjonalny. Jeśli
na początku zarabiasz 50 centów, być może będziesz zmotywowany do osiągnięcia jednego dolara i
stamtąd do przodu. Dzięki temu prawdopodobnie poprawisz wygląd swojej witryny i poznasz sztuczki
marketingowe, które zwiększają ruch. Wraz z większym ruchem przychodzi większy wpływ na
blogosferę i nagle jesteś na najlepszej drodze do blogowania. Więc znowu – ta część nie jest dla
wszystkich. Pomiń, jeśli temat Cię nie pociąga. Lub trzymaj się pierwszych dwóch sekcji, które dotyczą
teorii dochodów z blogu i wskazówek, jak uczynić twojego bloga bardziej atrakcyjnym i widocznym.
Informacje w tych sekcjach są cenne, nawet jeśli pieniądze nie są interesujące.
Granice w biznesie blogowania
Teraz, gdy blogowanie jest znane, stało się komercyjne. Ci z nas, którzy byli online, kiedy wprowadzono
World Wide Web, widzieli tę samą transformację. Sieć zaczęła się jako bezpłatne, niezbadane medium
zamieszkane przez prymitywne strony wczesnych użytkowników. W przeważającej części były to listy
linków do innych stron z odrobiną komentarzy - brzmi znajomo? Pierwsze strony internetowe były
podobne w duchu (jeśli nie w designie) do dzisiejszych zwykłych blogów. Nie trzeba było długo czekać
na komercyjny potencjał nowego medium. Podobnie jest z blogami. Możesz zarabiać w Internecie na
cztery podstawowe sposoby:
* Sprzedaj produkt (np. Amazon)
* Zapewnij usługę (np. Expedia)
* Zarejestruj subskrypcje treści (np. Wall Street Journal)
* Wyświetlaj reklamy (np. Miliony witryn)
Niektóre witryny, takie jak eBay i Yahoo !, prowadzą działalność online na więcej niż jeden z czterech
podstawowych sposobów. Obecnie komercyjne blogi są w większości obsługiwane. Podobnie jak
tysiące małych webmasterów zarabia online na wyświetlaniu reklam w swoich witrynach innych niż
blogi, blogerzy robią to samo. Wraz z pojawieniem się głośnych blogów przyciągających miliony
czytelników, kilku blogerów zarabia bardzo dobre pieniądze. Blogowanie jest legalnym i dojrzewającym

gatunkiem wydawniczym. Niektóre firmy zatrudniają profesjonalnych blogerów (lub profesjonalnych
pisarzy, którzy nigdy nie pisali blogów i nie uczyli się w pracy), aby tworzyli korporacyjne blogi w taki
sam sposób, jak firmy te zatrudniają copywriterów do tworzenia broszur marketingowych. To jedna
ścieżka dla pisarzy, którzy chcą zawrzeć blogowanie. Są też sieci blogów, które przesuwają kopertę
blogosfery jako siły wydawniczej. Weblogs Inc. (www.weblogsinc.com), według większości pomiarów
najbardziej rozległej sieci blogów. Firma jest trochę jak duży magazyn, z gronem redaktorów, pisarzy i
kierownictwa. Podobnie jak niezależne czasopisma są czasami nabywane przez większe firmy
medialne, Weblogs Inc. zostało zakupione przez AOL jesienią 2005 r. Całe przedsięwzięcie (znowu,
podobnie jak czasopismo) jest wspierane przez reklamy. Magazyny sprzedają także subskrypcje; blogi
jeszcze tego nie robią, ale nie wykracza to poza wyobraźnię.
Tak więc reklama jest koniecznym formatem biznesowym, jeśli chcesz zarabiać na swoim blogu. Ale
przed omówieniem opcji reklamowych musisz poznać drugą połowę równania marketingowego bloga.
Podobnie jak dwie strony monety, zarabianie na blogu wymaga dwóch uwag:
* Widoczność: Przychody z reklam zależą od ruchu w witrynie (wielu czytelników), a ruch w witrynie
zależy od tego, czy blog będzie widoczny. Widoczne są różne umiejętności i narzędzia, a ich ogólne
zrozumienie może pomóc Twojej witrynie, nawet jeśli nigdy nie wyświetlasz żadnej reklamy.
* Zarabianie: Mam przyjaciela, który śmieje się za każdym razem, gdy wypowiadam słowo „zarabiać”.
Nie winię go za to, że zachichotał z powodu takiego geekspeakowego terminu, ale tak to wszyscy
nazywają, gdy witryna zarabia pieniądze. Coś, co wcześniej nie generowało żadnych dochodów, zostało
spieniężone.
Zwiększanie widoczności swojego bloga
Kiedy po raz pierwszy tworzysz dowolną witrynę internetową - blog lub nie - to przypomina budowanie
billboardu na pustyni. Nowa strona jest niewidoczna, dopóki ktoś do niej nie odsyła i nie obejrzy. (Czy
naprawdę nie odwiedzono bloga? To pytanie, nad którym pracował Einstein w Institute for Advanced
Blogging w Princeton.) Należy zauważyć, że nowe blogi w hostowanych serwisach, takich jak Windows
Spaces, Yahoo! 360, Blogger.com i TypePad cierpią z powodu krótszych okresów niewidzialności niż
blogi hostowane na niezależnych serwerach (blogi WordPress i Movable Type). Hostowane blogi są
popychane w kierunku widoczności przez usługi hosta, które wyróżniają nowe witryny i nowe wpisy, a
także kręgi znajomych, którzy często otaczają nowe blogi w Yahoo! 360. W takich przypadkach nowy
blog może uzyskać natychmiastowy kontakt z blogosferą. Mimo to zasady widoczności opisane w tej
sekcji dotyczą i mogą być stosowane przez każdego blogera na dowolnej platformie.

Kluczem do widoczności są linki. Ludzie znajdują miejsca docelowe online za pomocą linków. Ruch jest
napędzany przez linki. Każdy ambitny bloger chce linków prowadzących do strony głównej bloga lub
poszczególnych wpisów. W poszukiwaniu połączenia istnieją dwie ważne areny:
* Linki na innych blogach
* Linki w wyszukiwarkach
Linki na innych blogach są potężne i istnieją dwa rodzaje. Po pierwsze, uzyskanie linku w blogu innego
blogera (lista ulubionych witryn na pasku bocznym tego bloga) oznacza ciągłe promocje na Twoim
blogu, w niektórych przypadkach powtarzane na każdej stronie innego bloga. Linki Blogroll zwykle
prowadzą do strony głównej bloga (strony indeksu). Po drugie, link do wpisu innego blogera jako cytat
tego wpisu promuje coś, co powiedziałeś. Te linki są bardzo ukierunkowane i mogą powodować duże

natężenie ruchu. Taki link może być aprobatą lub argumentem przeciwko treści zamieszczonej na
blogu; tak czy inaczej, zyskujesz pewien stopień rozgłosu i widoczności. Linki cytowań zwykle prowadzą
do jednej twojej strony wejścia. Możesz zyskać widoczność w blogosferze i zacząć łączyć się z innymi
blogami na dwa sposoby:
* Poproś o linki.
* Napisz dobrego bloga, który naturalnie przyciąga uwagę.
Czasami te dwie taktyki idą w parze. Jeśli znasz innych blogerów piszących na Twój temat, nie zaszkodzi
poprosić o miejsce na ich blogu. Po prostu zapytaj w prywatnej wiadomości e-mail, a nie w komentarzu
na swoim blogu, i wykonaj kopię zapasową swojej prośby za pomocą dobrych treści na swoim blogu.
Poczekaj, aż blogujesz przez miesiąc lub dłużej i możesz wyświetlić przynajmniej małe archiwum
wpisów. Nigdy nie umieszczaj linku do swojej witryny w sekcji komentarzy innego bloga, chyba że jest
to istotny komentarz. Nawet wtedy prawdopodobnie nie powinieneś tego robić.
Ćwiczenie nawyków optymalizacyjnych
Od kilku lat rośnie wpływ marketingu internetowego zwanego optymalizacją wyszukiwarek.
Optymalizacja wyszukiwarek, w skrócie SEO, wymaga umiejętności pisania i projektowania, dzięki
którym witryna internetowa (blog lub inny blog) zajmuje wyższą pozycję na liście wyników
wyszukiwania niż strona niezoptymalizowana. Wyszukiwarki (takie jak Google, Yahoo !, lub MSN
Search) szukają określonych cech i cech witryny oraz używają tych wskazówek, aby określić, jak dobra
jest strona, jak ściśle pasuje do słów kluczowych wyszukiwarki i jak powinna wyglądać w wyniku strona
dla tych słów kluczowych. Doświadczeni webmasterzy poprawiają widoczność wyszukiwarki,
optymalizując swoje strony zgodnie z zasadami, które zwykle poprawiają ranking wyszukiwania. Nie
ma powodu, dla którego blogerzy nie powinni robić tego samego.
Dbaj o to, by twoje strony były krótkie
Ponieważ blogi zazwyczaj zawierają krótkie serie treści, a każdy wpis na własnej stronie jest
zoptymalizowany pod kątem optymalizacji, że tak powiem. Blogi są idealne dla SEO, ponieważ jedną z
najważniejszych zasad optymalizacji jest krótkie i bardzo aktualne strony. Jeśli więc piszesz blog o
muzyce ludowej, możesz zamieścić wpis o celtyckim zespole Filska; dopóki wpis ten nie odbiega od
tematu, powstaje naturalnie zoptymalizowana strona internetowa
Trzymaj strony na temat
Ważne jest, aby być przy temacie przy każdym wpisie. Opublikowanie długiego wpisu na temat Filska,
który omawia również inne pasma celtyckie, poszerza zakres strony i przytępia jej optymalizację.
Oczywiście chcesz pisać naturalnie na swoim blogu. Zasady optymalizacji nie powinny hamować
Twojego stylu. Ale w przeważającej części dobra optymalizacja jest dobra dla odwiedzających, a nie
tylko dla ruchu. Ludzie nie mają dużo czasu i lubią lądować na stronach internetowych, które wyraźnie
dotyczą jednej rzeczy. Dotyczy to stron z wpisami na blogu tak samo, jak w przypadku każdego innego
rodzaju strony.
Uważaj na słowa kluczowe
Wyszukiwarki dopasowują strony internetowe do słów kluczowych wyszukiwanych przez
użytkowników. Jeśli chcesz uzyskać lepszą widoczność w wyszukiwarkach, użyj słów kluczowych, które
według Ciebie będą wyszukiwane przez czytelników. Nie używaj ich arbitralnie lub bez dyskryminacji;
takie postępowanie nazywa się upychaniem słów kluczowych lub spamem i jest łatwe do wykrycia
przez wyszukiwarki. Witryny są karane na listach wyszukiwania za próby gry w system. Sztuczka polega

na tym, aby zapisać swoje wpisy do tego stopnia, aby były one wyraźnie aktualne dla czytelników i
wyszukiwarek.
Spraw, by Twoje tytuły się liczyły
To niesamowite, ile tytułów nie ma nic wspólnego z wpisem. Ten punkt to upadek optymalizacji dla
wielu blogerów. Ostra krytyka osoby publicznej może być zatytułowana „To oburzenie!” i nigdy nie
wspominaj nazwiska osoby publicznej. Wpis o tym celtyckim zespole Filska może być zatytułowany
„Najpiękniejsza skrzypcowa muzyka, jaką kiedykolwiek słyszałem”, bez podawania nazwy zespołu.
Blogi są znane jako nieformalne i osobiste, ale tracisz ważną szansę na zoptymalizowanie stron
wejściowych, nie umieszczając w tytułach kluczowych słów. I twoi czytelnicy mogą ci podziękować za
to, że wyraźniej piszesz w swoich nagłówkach.
Nakarm sieci
Ważne są porady dotyczące optymalizacji strony z poprzedniej sekcji. Ale równie ważne jest, aby
pamiętać, że wiele osób - i te najbardziej wpływowe - czytają swoje blogi w czytnikach wiadomości.
Twoi najbardziej lojalni i żarłoczni czytelnicy mogą nigdy nie odwiedzić Twojej witryny po pierwszej
wizycie, gdy znajdą i zasubskrybują Twój kanał RSS. Ze względu na rosnące znaczenie kanału blogu w
promowaniu i dostarczaniu treści bloga, stosunkowo nowy zestaw obok wyszukiwarki opracowano
praktyki, które można nazwać optymalizacją kanałów. Optymalizacja kanałów jest ściśle związana z
optymalizacją wyszukiwarek, dzięki obecności i popularności wyszukiwarek blogów, które uzyskują
swoje wykazy głównie z kanałów RSS. Podobnie jak ogólne wyszukiwarki internetowe indeksują strony
internetowe w celu zbudowania indeksów z możliwością przeszukiwania, podobnie wyszukiwarki
blogów indeksują kanały RSS (a czasem także strony) w celu utworzenia swoich indeksów. Spraw, aby
Twój kanał był widoczny i łatwy do złapania. Niektóre serwisy i programy blogowe zakrywają link do
kanału, co utrudnia znalezienie użytkownika. W takich przypadkach trudno jest skopiować link do
czytnika wiadomości, czyli liczby osób subskrybujących kanały blogowe. Niektóre szablony WordPress
zakrywają link do kanału małymi literami u dołu strony. Blogger.com w ogóle nie umieszcza linku
kanału na stronie, jako domyślny projekt strony. Idealnie byłoby, gdyby łącze kanału było umieszczone
na stronie, na pasku bocznym, z literami lub ikona wystarczająco duża, aby łatwo ją znaleźć. Pisklęta i
przyciski subskrypcji specyficzne dla czytników newsów (wyjaśnienia tego znajdują się w rozdziale 13)
ułatwiają życie odwiedzającym. Ułatwienie czytelnikom opuszczenia witryny i powrotu do niej może
wydawać się bezproduktywne, ale zasłanianie kanału RSS jest naprawdę bezproduktywną taktyką i
dobrym sposobem na utratę czytelników na zawsze.
Korzystanie z FeedBurner
Blogerzy, którzy poważnie podchodzą do swoich kanałów, wiedzą o FeedBurner. Bezpłatna usługa (z
uaktualnioną płatną wersją) zaprojektowana w celu optymalizacji i zarabiania na treściach, FeedBurner
współpracuje z każdym programem lub usługą blogową. Prawie każda usługa blogowa generuje kanał
dla twoich wpisów na blogu, ale FeedBurner nie dba o te natywne kanały. FeedBurner tworzy nowy
kanał dla Twojego bloga, pokazuje, jak umieścić nowy link na swoim blogu, pomaga w promocji kanału,
pomaga pingować katalogi blogów i czytniki newsów podczas dodawania wpisu, mierzy czytelność
Twojego kanału i może pomóc zrobić trochę pieniądze, umieszczając reklamy w kanale, jeśli chcesz. To
dużo pracy dla optymalizatora kanałów, a FeedBurner jest zasłużenie popularny.
Powinienem wspomnieć, że do korzystania z FeedBurner potrzebna jest trochę płynności technicznej.
Głównym wymaganiem jest chęć umieszczenia nowego kodu w szablonie bloga. Jest to problem, który
pojawia się w niektórych rozdziałach tej książki, szczególnie podczas pracy z WordPress, Movable Type,
Blogger i TypePad. FeedBurner działa tylko wtedy, gdy zastąpisz natywny kanał swojego bloga kanałem

FeedBurner. Aby to zrobić, musisz usunąć stary kanał ze stron i podłączyć kanał FeedBurner. Dokonanie
tej zamiany wymaga zmarnowania kodu bazowego bloga. FeedBurner zapewnia nowy kod, ale tylko
Ty możesz wstawić go do swojego szablonu bloga. FeedBurner pomaga, dostarczając instrukcje dla
każdej z głównych platform blogów, ale można się spodziewać pewnych prób i błędów. Możesz zacząć
korzystać z FeedBurner bez żadnych zobowiązań i bez zmiany bloga w jakikolwiek sposób. Po prostu
przejdź do strony głównej FeedBurner (www.feedburner.com) i wprowadź adres swojego bloga. Nie
potrzebujesz adresu kanału RSS; URL strony głównej Twojego bloga działa dobrze. Oto jak to działa:
1. FeedBurner znajduje oryginalny kanał na podstawie adresu URL bloga.
2. Umieszczasz nowy adres kanału FeedBurner w kodzie szablonu swojego bloga.
Po utworzeniu nazwy użytkownika i hasła do FeedBurner możesz rozpocząć zarządzanie tym kanałem.
Możesz skonfigurować wiele kanałów w FeedBurner i zarządzać nimi niezależnie. Jedna z
najdoskonalszych zmian, które FeedBurner wprowadza do Twojego kanału, może naprawdę pomóc
odwiedzającym, którzy nie są zaznajomieni z RSS. W przypadku normalnych kanałów kliknięcie linku
powoduje wyświetlenie strony bełkotu. Kanały działają pięknie w czytnikach grup dyskusyjnych, ale nie
są przeznaczone do wyświetlania w przeglądarkach. Kanały FeedBurner są jednak przeznaczone do
wyświetlania w przeglądarce i przekazywania dużej ilości informacji o wybranych kanałach i ogólnie o
kanałach. Każdy użytkownik, który nieświadomie kliknie link do Twojego kanału, zostanie zaproszony
do świata subskrypcji kanałów.
Eksperymentowanie z reklamami
Jeśli naprawdę ambitnie podchodzisz do komercjalizacji swojego bloga, ostatnim krokiem jest
umieszczenie na nim reklam. Oto trzy możliwe scenariusze
* Reklamy banerowe w Twojej witrynie
* Odpowiednie reklamy tekstowe w Twojej witrynie
* Odpowiednie reklamy tekstowe w Twoim kanale RSS
Reklama banerowa to reklama graficzna dowolnego rozmiaru. Odpowiednia reklama tekstowa jest
zupełnie innym rodzajem widżetu. Dostarczone przez Google, Yahoo! Lub inną firmę specjalizującą się
w reklamach kontekstowych, te reklamy bez obrazu są związane z tematem strony, na której są
wyświetlane. Dokonuje się tego przy użyciu tej samej podstawowej technologii, która zapewnia trafne
wyniki wyszukiwania dla zapytań dotyczących słów kluczowych w Google lub Yahoo! Nikt nie wpisuje
słów kluczowych na twojej stronie blogu, ale Google i Yahoo! zaindeksuj każdą stronę swojego bloga,
określ aktualność stron i wyświetlaj dopasowane reklamy. Teoria jest taka, że trafne reklamy są
bardziej interesujące dla czytelników niż nietrafne reklamy, a zatem mniej zakłócają misję bloga. Każda
usługa lub program blogowy, który umożliwia użytkownikowi dostęp do kodu szablonu, może
wyświetlać reklamy. Wśród platform omawianych w tej książce będzie to obejmować Blogger, TypePad
(konta Plus i Pro), WordPress, Movable Type i Radio UserLand. Dwie sieci społecznościowe - Yahoo!
360 i MSN Spaces - nie obsługują umieszczania reklam. Trzy rodzaje wypłat są powiązane z reklamami
na blogu; niekoniecznie odpowiadają trzem wymienionym reklamom:
* Czas: miejsce docelowe reklamy jest sprzedawane na tydzień lub miesiąc, a bloger otrzymuje stałą
opłatę. Cena zależy od ruchu na blogu; im większa liczba czytelników, tym więcej warte jest miejsce
docelowe reklamy. Usługa BlogAds (www.blogads.com) jest pionierem i wiodącym brokerem
reklamowym dla blogerów i sprzedaje miejsca docelowe reklam według dnia, tygodnia i miesiąca.
(Udział w BlogAds wymaga sponsorowania blogera już w systemie).

* Wyświetlenia: w Internecie wyświetlenie to jedno wyświetlenie reklamy. Niektóre reklamy są
sprzedawane na tej podstawie, a koszt zwykle mierzy się co tysiąc wyświetleń. Ta metoda (między
innymi) jest używana przez usługę CrispAds (www.crispads.com), aby pomóc blogerom w zarabianiu
na swoich witrynach
* Kliknięcia: reklamy kontekstowe umieszczone przez Google i Yahoo! są wypłacane za każdym razem,
gdy użytkownik je kliknie. Co miesiąc Google i Yahoo! zsumuj wszystkie kliknięcia, zbierz pieniądze od
reklamodawców i podziel je między blogerów, na których stronach pojawiły się reklamy. W następnym
rozdziale znajdziesz bardziej szczegółowe informacje o usługach Google i Yahoo !.
Aby uzupełnić krajobraz blogów, możesz również umieszczać reklamy w swoim kanale RSS. W
poprzedniej sekcji doradzałem marketing i promocję Twojego kanału RSS z taką samą starannością i
entuzjazmem, jak promujesz swoją witrynę. Jeśli ci się powiedzie, czytelnicy opuszczą Twoją witrynę i
będą śledzić pracę na blogu w czytniku wiadomości, w którym Twoje reklamy na stronie nie są
wyświetlane. To jest szaleństwo. Co więcej, migracja odbiorców blogów do czytników wiadomości to
kryzys dla profesjonalnych blogerów. Możesz poradzić sobie z tym kryzysem na dwa sposoby:
* Podaj częściowe wpisy, zmuszając czytelników do kliknięcia Twojej witryny aby zakończyć czytanie
interesujących wpisów
* Przenieś swoje reklamy na kanał RSS
To drugie rozwiązanie jest kontrowersyjne, a niektóre wpływowe głosy głośno o nim mówią. Bez
znaczenia; komercjalizacja kanałów będzie tak samo pewna, jak komercjalizacja Internetu.
Samoobsługowe reklamy od Google i Yahoo!
Google AdSense to samoobsługowe partnerstwo w zakresie dystrybucji reklam. Co? Pozwól mi to
zepsuć. Google zezwala webmasterom i blogerom na wyświetlanie reklam Google w swoich witrynach.
Reklamy Google są kontekstowe, co oznacza, że Google indeksuje i indeksuje strony, na których
wyświetlane są reklamy, określa temat każdej strony i umieszcza na nich odpowiednie reklamy.
Webmaster (blogger) wybiera spośród wielu opcji układu i projektu reklamy i może modyfikować
kolory, aby reklamy się wyróżniały lub wtapiały. Yahoo! wkracza w grę polegającą na
rozpowszechnianiu swoich reklam na blogach, podążając za przykładem Google, ale w momencie
ukończenia tej książki Yahoo!
Sieć wydawców była w fazie testów beta i nie była dostępna dla wszystkich blogerów. Do czasu
opublikowania tej książki usługa może być bardziej otwarta. Przejdź tutaj, aby sprawdzić:
publisher.yahoo.com
Google AdSense służy do umieszczania reklam na stronach internetowych. Google AdSense dla
kanałów RSS służy do umieszczania reklam w kanałach RSS. (Rysunek 15-6 pokazuje przykład reklam
Google w kanale RSS). Oba programy są samoobsługowe, co oznacza, że zakładasz konto i przechodzisz
przez proces umieszczania reklam.
Oto jak to działa:
1. Otwórz tutaj konto Google AdSense:
www.google.com/adsense
2. Wybierz projekt reklamy spośród kilku szablonów poziomych i pionowych.
3. Google udostępnia fragment kodu HTML.

4. Wklej ten kod na swojej stronie lub szablonie bloga.
5. Google indeksuje Twoją witrynę, aby określić temat każdej strony.
6. Gdy odwiedzający wejdzie na Twoją stronę, kod aktywuje i pobiera odpowiednie reklamy z Google.
7. Google śledzi użytkowników klikających Twoje reklamy i co miesiąc wypłaca Ci część (nieujawniony
procent) uzyskanych przychodów.
Ten rodzaj zarabiania w Internecie nazywa się pasywnym przychodem, ponieważ po wprowadzeniu
systemu nie robisz nic poza pobieraniem wypłat. W większości przypadków te wypłaty są zbyt małe,
aby wysyłać je co miesiąc. Ale w przypadku bloga z pewnym ruchem zwrot kosztów hostingu nie jest
wykluczony.
W tej części wspominam zarówno Google, jak i Yahoo! jako dostawcy reklam kontekstowych
osadzonych w kanałach RSS. Reklama w RSS to coś nowego; obie firmy są na wczesnym etapie, aby
sobie z tym poradzić. Usługa Google jest uruchomiona. Usługa Yahoo !, była w fazie planowania od
października 2005 r. Google jest dla Ciebie zdecydowaną opcją, a inne opcje bez wątpienia będą się
rozmnażać w ciągu miesięcy i lat.

Korzystanie z prawdziwego głosu: Podcasting
Jeśli blogi są nieco trudne do zrozumienia dla wielu osób, podcasty są absolutnie nieczytelne. Zwrócili
się do mnie doświadczeni marketerzy internetowi, długoletni nadawcy radiowi i wielu innych ludzi
błagających mnie o wyjaśnienie. Podcasting spotkał się z dużą popularnością i słowo to zdecydowanie
się rozpowszechnia. Ale co to do cholery jest? A co oznacza to dziwne imię? Ten rozdział odpowiada
na te pytania i wskazuje zainteresowanemu czytelnikowi kilka programów i usług, które pomagają
tworzyć osobiste podcasty. Podcasting jest ściśle związany z blogowaniem, z powodów, które tu
wyjaśniam, ale różni się również od blogowania. Pomimo gwałtownego wzrostu, podcasting nie jest
wymogiem dla blogerów. Tworzenie podcastu wymaga zupełnie innych motywacji, umiejętności i
sprzętu niż tworzenie bloga. Jest to trudniejsze niż blogowanie i tak pozostanie, dopóki powstające
usługi nie dojrzeją. Przejrzenie szczegółów tworzenia i dystrybucji podcastu zajęłoby miejsce, którego
nie ma w tej książce. Ale ważne jest, aby zrozumieć ogólne kroki, jeśli nie wszystkie odmiany i szczegóły.
Wtedy możesz wiedzieć, czy podcasting jest dla Ciebie.
Dostrajanie do nowego radia
Podcasty to programy audio dystrybuowane w kanałach RSS. Tam. Na wszystkie pytania udzielono
odpowiedzi w ośmiu słowach! To była przyjemność rozmawiać z tobą. Dobranoc! Ale tak na poważnie,
te osiem słów rzeczywiście definiuje podcasty. Teraz rozszerzmy je, aby w pełni zrozumieć, dlaczego
podcasting jest tak ważny. W pewnym sensie podcasty wcale nie są nowe. Podcasty nie są nową
technologią; reprezentują nowy sposób wykorzystania istniejącej technologii. Podcasty to pliki MP3,
które można pobrać i odsłuchać na komputerze lub przenośnym pliku MP3 gracz. MP3 to ten sam typ
pliku, który pomógł zwrócić uwagę branży muzycznej, umożliwił stworzenie oryginalnego Napstera i
nadal zapewnia stosunkowo małe pliki audio, które można przesyłać i pobierać do iz Internetu za
pośrednictwem szybkich połączeń. Podcast to tylko plik MP3. Co sprawia, że jest wyjątkowy? Dwie
rzeczy:
* Podcasty to powtarzające się programy. Produkowane codziennie, co tydzień lub według innego
harmonogramu podcasty przypominają zaplanowane audycje radiowe.
* Podcasty są dystrybuowane w kanałach RSS. Ten fakt łączy ich z blogowaniem, które jest również
szeroko rozpowszechniane w kanałach. Standard dołączania podcastów do kanałów RSS umożliwia
także organizowanie treści podcastów w katalogach w celu łatwego przeglądania i słuchania.
Programy, które organizują to, są jak czytniki blogów, ale są przeznaczone do podcastów
To wszystko - kombinacja czynników, które sprawiają, że podcasty są takimi, jakie są. Czy nie mieni Cię
jeszcze emocje związane z podcastami? Rozumiem. „Zdobycie go” wymaga pewnego doświadczenia, a
niektórzy obserwatorzy sceny podcastu nigdy nie rozgrzewali się do tego formatu. Zakochanie się w
obietnicy i rzeczywistości podcastingu zależy częściowo od gustu, a częściowo od nurkowania i
doświadczania rosnącej sceny. Podcasty nazywane są podcastami ze względu na przenośny odtwarzacz
muzyki Apple iPod. Pewne zamieszanie otacza to ciekawe nazewnictwo. IPod jest bardzo popularny i
zdecydowanie najbardziej rozpowszechniony odtwarzacz MP3 na ulicach. Ale każdy odtwarzacz MP3
może odtwarzać podcasty. Podcasty zostały tak nazwane, ponieważ większość ludzi wkłada je do
iPodów i noszą programy - to przenośne nadawanie przez iPody. Podcasting. Jeśli czytasz dalej,
prawdopodobnie nadal masz mnóstwo pytań na temat tego, jak działa podcasting, zarówno po stronie
kreatywnej, jak i odbiorczej. Dojdę do tego wszystkiego. Po pierwsze, sugeruję zanurzenie się w
przeglądaniu i słuchaniu, aby obudzić radość z tego gatunku.
Pierwsze smakołyki

Ta sekcja jest teraz o wiele łatwiejsza do napisania niż, powiedzmy, na początku 2015 roku. Zanim na
scenie pojawiły się przyjazne dla użytkownika katalogi podcastów, podcasty były dystrybuowane
głównie na wyświetlaczach RSS w czytnikach wiadomości. To środowisko sprawiło, że podcasty były
trochę dziwaczne. Nadal możesz odbierać swoje podcasty w ten sposób, subskrybując bezpośrednio
ich kanały RSS i umieszczając je w czytniku wiadomości tekstowych. (Zobacz Rozdział 13, aby
dowiedzieć się wszystkiego o RSS i czytnikach wiadomości).
Katalogi, które przyciągają miliony nowych słuchaczy do podcastów, są kolorowe, wesołe, niepasujące
i łatwe w użyciu. Te środowiska przeglądania przypominają internetowe sklepy muzyczne, takie jak
iTunes Music Store. Hej, jednym z nich jest iTunes Music Store! Kiedy Apple wydało wersję 4.9 sklepu
iTunes Music Store (którą czasami nazywam iTMS), włączyło ona pełnoprawny katalog podcastów i
stronę pobierania. Za jednym pociągnięciem podcasty zostały wprowadzone na zupełnie nowy rynek.
(Mówię „market” jak podcasty były produktami komercyjnymi, ale są powszechnie - jak na ten temat
- bezpłatny).
Oprogramowanie iTunes obejmuje zarówno sklep muzyczny, jak i katalog podcastów; możesz
przeglądać, przesłuchiwać i pobierać podcasty do swoich serc bez konieczności kupowania muzyki w
sklepie. iTunes przedstawia podcasty jako zupełnie nowy świat. Zanurz się, wykonując następujące
kroki:
1. Przejdź do witryny pobierania iTunes pod adresem www.itunes.com.
2. Pobierz i zainstaluj program iTunes.
3. Przy otwartym iTunes na ekranie kliknij Music Store na lewym pasku bocznym.
4. Rozwiń menu zatytułowane Wybierz gatunek i wybierz Podcasty. Podcasty, choć głównie mówią, są
gatunkiem w sklepie iTunes Music Store.
5. Kliknij dowolny podcast.
iTunes wyświetla ostatnie odcinki i przycisk Subskrybuj. Zawsze masz swobodę słuchania jednego
podcastu bez subskrypcji serialu. Po zasubskrybowaniu iTunes pobiera nowe odcinki za każdym razem,
gdy otwierasz program, i śledzi to, czego słuchałeś, dzięki czemu aktywacja częściowo słyszanego
odcinka rozpoczyna się od miejsca, w którym został przerwany. Możesz także łatwo przenieść pobrane
odcinki do iPoda. Jak widać ze strony głównej katalogu podcastów w iTunes , podcasty przeszły primetime, z treściami od Major League Baseball, producentów filmu Serenity, Discovery Channel, ABC
News, Disney Online i inne uznane marki. Więc o co chodzi z tym, że podcasting daje głos zwykłej osobie
i zastępuje Big Media? Cóż, wiesz jak to idzie. W podcastingu, podobnie jak w Internecie, duże media
mają głośniejszy głos i bardziej błyskotliwą markę niż małe odtwarzacze. Niemniej jednak podcasting podobnie jak blogowanie - zapewnia możliwość wyrażania siebie i szansę na szerokie rozpoznanie. Jeśli
pobieranie i instalowanie oprogramowania nie odpowiada Twoim upodobaniom, możesz wypróbować
katalog podcastów w Internecie. Jeden stosunkowo nowy jest produkowany przez Yahoo! i trafnie
nazywa się Yahoo! Podcasty. Wypróbuj tutaj: podcasts.yahoo.com
Yahoo! Podcasty stanowią doskonałe wyjaśnienie podcastingu, a także środowisko tagowania, które
pozwala użytkownikom oznaczać podcasty tagami, które każdy może zobaczyć i użyć do znalezienia
programów. Oznaczanie podcastu polega na wpisaniu słów kluczowych, które Twoim zdaniem opisują
podcast w specjalnym polu znaczników . Gdy inni użytkownicy klikną Twój tag, zobaczą ten podcast
wraz z innymi podcastami, do których ten sam tag został przypisany innym użytkowniom. Yahoo!
Podcasty są najlepsze, gdy są zintegrowane z Yahoo! Music Engine, program podobny do iTunes, który

współpracuje z odtwarzaczami MP3 innymi niż iPod. Ale katalog działa dobrze jako medium
odsłuchowe w sieci, bez pobierania. Dwa inne katalogi podcastów, o których powinieneś wiedzieć:
* Odeo: Odeo zapowiada się jako pełnoprawne studio podcastów, w którym oprócz tworzenia katalogu
możesz tworzyć własne podcasty. W tym momencie część studyjna nie była jeszcze otwarta, ale część
katalogu była. Przejdź do www.odeo.com.
* Loomia: Ładnie zaprojektowany katalog podcastów w Internecie (nie wymaga instalacji programu),
Loomia pozwala użytkownikom przypisywać tagi do podcastów i przeglądać tagi innych. Wejdź na
www.loomia.com.
Tworzenie i dystrybucja podcastów
W tej sekcji opisano ogólne kroki tworzenia podcastu i wypychania go na cały świat. Szczegóły
uzasadniałyby własną książkę. Wskazuję ci kilka produktywnych kierunków i przekazuję, ufam, dość
szczegółowe zrozumienie, jak to wszystko działa. Podstawowy zarys podcastingu można sprowadzić do
dwóch kroków:
1. Nagraj plik audio.
2. Rozpowszechnij plik audio w kanale RSS.
Rozwińmy każdą część osobno.
Nagrywanie podcastu
Podcasty mogą być tak zaawansowane technologicznie lub tak mało zaawansowane, jak tego
wymagają twoje ambicje i standardy. Jeśli masz coś ważnego do powiedzenia, nie ma znaczenia, czy
mówisz to z wysoką wiernością, czy z niską wiernością. Niektóre z najlepszych podcastów są nagrywane
na telefony komórkowe i można sobie wyobrazić jakość dźwięku. W podcastach stosowane są trzy
podstawowe poziomy produkcji:
* Nagrywanie przez telefon za pomocą usługi internetowej, takiej jak Audioblog.com
* Nagrywanie na własny komputer za pomocą mikrofonu zestawu słuchawkowego i oprogramowanie
do nagrywania
* Produkcja wysokiej jakości dźwięku na komputerze lub w studiu oraz dodawanie muzyki lub efektów
do programu
Możesz używać Audioblog do publikowania klipów głosowych we wpisach na blogu, ale to nie to samo,
co podcasting. (Pamiętaj, podcast z definicji przedstawia regularne odcinki i jest zawarty w kanałach
RSS.) Audioblog oferuje również nagrywanie podcastów przez telefon; gdy już masz konto (które przy
tym piśmie kosztuje 4,95 USD miesięcznie), po prostu odbierasz telefon, wybierasz specjalny numer i
rozmawiasz do 60 minut. Proszę, dla dobra wszystkich, jeśli zamierzasz samodzielnie przytrzymać 60minutowy podcast, rozwiąż podstawowe zagadki wszechświata. Coś mniej prawdopodobne nie zajmie
całej godziny.
Możesz nagrywać na komputerze, podłączając mikrofon zestawu słuchawkowego do gniazda MIC karty
dźwiękowej komputera; to gniazdo zwykle znajduje się na tylnym panelu komputera (lub na panelu
przednim laptopa). Jeden dobry i często używany program do nagrywania podcastów nazywa się
Audacity . Audacity jest do pobrania za darmo tutaj: audacity.sourceforge.net
Dystrybucja podcastu

Podcasty przechodzą do kanałów RSS w specjalny sposób. Standardowy mechanizm dostarczania
podcastów w RSS nazywa się załącznikiem. Podcast musi dostać się do tej obudowy, aby zostać
rozpoznanym przez katalogi podcastów, takie jak iTunes, Yahoo! Podcasty, Odeo i Loomia. Te katalogi
wyrywają podcasty ze strumienia RSS, pozostawiając za sobą tekst towarzyszący podcastowi. Podcast
jest więc bardzo podobny do wpisu na blogu i może być nawet powiązany z wpisem na blogu na stronie
blogu. Ale podcast musi być wyraźnie oznaczony jako załącznik w kanale RSS. Niektóre programy
blogowe są lepsze niż inne w rozpoznawaniu podcastów i tworzeniu niezbędnej obudowy. TypePad i
WordPress są jednymi z najlepszych; oba programy rozpoznają podcasty, gdy zostaną przesłane i
połączone z wpisem na blogu. Po rozpoznaniu podcastu obudowa RSS jest tworzona bez wysiłku z
twojej strony. Ten poziom automatyzacji ułatwia życie blogerom. Po prostu tworzą, przesyłają i łączą
podcast (podobnie jak przesyłanie zdjęcia i umieszczanie go we wpisie). Blog zajmuje się resztą, a kanał
RSS jest aktualizowany o niezbędną obudowę dla podcastu.
Usługa internetowa o nazwie FeedBurner z łatwością tworzy obudowy podcastów. FeedBurner to
kompleksowy moduł ulepszający RSS, który pomaga blogerom promować swoje kanały. Podstawowe
konta w FeedBurner są bezpłatne (uaktualniona usługa jest również dostępna dla miesięcznej
subskrypcji), a wielu podcasterów na różnych platformach blogowych używa FeedBurner do
skutecznego rozpowszechniania swoich odcinków. Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu kanału
RSS z obudowami podcastów, przejdź do FeedBurner:
www.feedburner.com

Fotoblogowanie i audioblogowanie
W tej części nie jest wymagane wpisywanie. Tutaj omawiamy fotoblogowanie i audioblogowanie. Jeśli
czytasz cały tekst i udało ci się zachować zdrowie psychiczne, nie jest to pierwsze spotkanie z
którąkolwiek z tych koncepcji. Dotykam audioblogowania we wcześniejszej części, ponieważ Blogger
ma wbudowane narzędzie do umieszczania audio we wpisie na blogu. Fotoblogowanie pojawia się
wielokrotnie podczas przeglądów serwisów i programów blogowych . Fotoblogowanie jest bardziej
powszechne niż audioblogowanie z kilku powodów, między innymi z faktu, że więcej osób posiada
aparaty cyfrowe i wie, jak z nich korzystać, niż własne mikrofony komputerowe. Ale audioblogowanie
jest łatwiejsze niż mogłoby się wydawać, a ten rozdział wyjaśnia jego tajemnice. Jeśli się zastanawiasz,
ten rozdział nie dotyczy podcastingu, który jest szczególnym rodzajem audioblogowania. W tym
rozdziale badam, jak umieścić krótki klip audio we wpisie na blogu. Podcasty są powiązane z kanałami
RSS i zwykle są tworzone zgodnie z regularnym harmonogramem. Audioblogging jest bardziej
nieformalny i niekoniecznie związany z kanałem RSS. (Więcej informacji na temat kanałów RSS i
kanałów znajduje się w rozdziale 13). Informacje w tym rozdziale mogą mieć wpływ na wybór usługi
blogowania; niektóre platformy są znacznie bardziej przyjazne dla zdjęć niż inne. Jeśli już blogujesz w
programie lub usłudze hostowanej, która utrudnia pracę ze zdjęciami, rozważ założenie innego bloga
poświęconego zdjęciom, na bardziej platforma wspierająca.
Przygotowywanie do Photoblogu
Łatwo jest powiedzieć „chcę robić fotoblog”. I łatwo mi odpowiedzieć, każdy może robić fotoblog ”. To
inna sprawa, aby wiedzieć dokładnie, co jest wymagane. Zacznijmy od zera.
Przejście na technologię cyfrową
Fotoblogowanie prawie wymaga aparatu cyfrowego. Mówię „prawie”, ponieważ można sobie
wyobrazić fotoblog z kamerą filmową i usługą digitalizacji zapewnianą przez programistę lub
kombinacją kamera / skaner. Ale korzystanie z filmu nie prowadzi do szczęśliwego życia na fotoblogach.
Ścieżka od filmu do bloga jest zbyt wolna, zbyt droga i zbyt skomplikowana. Aparat cyfrowy
przechowuje zdjęcia na karcie pamięci, z których można je wgrać na komputer. Wiele aparatów
cyfrowych jest sprzedawanych z drukarkami, co promuje łatwość włożenia karty pamięci do drukarki i
drukowania zdjęć - bez konieczności wkładania zdjęć do komputera. Rzeczywiście, omijanie komputera
jest wygodne, gdy celem jest zbiór wydrukowanych migawek. Ale w przypadku fotoblogowania celem
jest zdjęcie opublikowane w Twojej witrynie, więc jest to drukarka, którą chcesz ominąć. Oczywiście
nie oznacza to, że nie powinieneś mieć drukarki. Ale drukarka nie ma znaczenia dla blogowania. Inne
uwagi dotyczące aparatu:
* Jakość obrazu w aparacie cyfrowym jest najczęściej mierzona w megapikselach (miliony pikseli).
Większa wydajność w megapikselach bardziej szczegółowe zdjęcia, zwłaszcza gdy są powiększane.
Blogowanie i fotoblogowanie nie są znane z wysokiej jakości zdjęć, gdzie rozmiar jest często
ograniczony do wpisu lub paska bocznego. (Niektórzy profesjonalni fotografowie używają fotoblogów
do prezentacji swojej pracy i wyświetlają swoje albumy za pomocą miniatur, które rozwijają się po
kliknięciu). Nie potrzebujesz świetnego, drogiego aparatu do fotoblogu. Nawet aparat o rozdzielczości
1 megapiksela zapewnia zdjęcia w sam raz na blog.
* Ważniejszy niż jakość obrazu może być rozmiar pamięci karty. Jedną z radości fotografii cyfrowej jest
jej brak kosztów związanych z ekspozycją klienta. Po zakupie aparatu fotografia cyfrowa nie kosztuje
nic za zdjęcie, a większość ludzi szybko przyzwyczaja się do swobodnego zamykania migawki i
sortowania jej później. Aparaty wysokiej jakości (5 megapikseli i więcej) wymagają dużych kart pamięci,
ponieważ ich zdjęcia powodują duże rozmiary plików.

* Większość aparatów używa złącza USB do przesyłania zdjęć do komputera. USB 2.0 jest znacznie
szybszy niż USB 1.0; będziesz zadowolony, że go masz. Wiele komputerów jest wyposażonych w
gniazda kart pamięci, co pozwala wyjąć kartę z aparatu i włożyć ją do komputera, przesyłając zdjęcia
bez kabla.
* Telefony komórkowe wyposażone w aparat (telefony z aparatem) stanowią kolejną możliwość.
Telefon z aparatem w połączeniu z usługą blogowania obsługującą zdalny hosting umożliwia wysłanie
zdjęcia do bloga natychmiast po zrobieniu, bez usuwania zdjęcia z aparatu. Fotoblogowanie, podobnie
jak pisane wpisy na blogu, może być tak głębokie lub powierzchowne oraz tak obiektywne lub osobiste,
jak tylko chcesz. Poważni fotoblogerzy są jak amatorzy fotografii, którzy relacjonują bieżące wydarzenia
za pomocą aparatu. Przypadkowi fotoblogerzy dokumentują swoje życie za pomocą zdjęć takich jak
dziennik zdjęć
Wybór przyjaznego dla zdjęć serwisu blogowego
Ściśle mówiąc, fotoblog to blog, którego podstawową treścią jest fotografia. ut szersze i bardziej
zrelaksowane spojrzenie nie szkodzi. W tym rozdziale używam terminu fotoblogowanie, aby oznaczać
dowolne użycie zdjęć na blogu. Na tych stronach fotoblogujesz, jeśli umieścisz jedno zdjęcie na swoim
blogu, w dowolny sposób, w dowolnym celu. Zdjęcia można umieszczać na blogu na trzy sposoby:
* Osadzony we wpisie
* Wyświetlany na pasku bocznym i często powiązany z większym wyskakującym zdjęciem
* Zebrane w albumach fotograficznych zintegrowanych z blogiem
Usługi i programy blogowe profilowane w tej książce różnią się alarmująco pod względem możliwości
obsługi tych trzech możliwości wyświetlania. Uzasadnione byłoby założenie, że umieszczenie zdjęcia
we wpisie na blogu to bułka z masłem dla każdego programu blogowego, jak to zwykle ma miejsce w
programie pocztowym. Skąd.
Moblogowanie ze zdjęciami
Moblogowanie to blogowanie mobilne - publikowanie wpisów na blogu ze zdalnej lokalizacji.
Blogowanie zdalne ma dwie formy:
* Blogowanie przez e-mail: używasz dowolnego podłączonego komputera, aby wysłać e-mailem wpis
na swoim blogu. Ta metoda może, ale nie musi pozwolić na wysyłanie zdjęć, w zależności od serwisu
blogowego. Ponadto może być konieczne użycie określonego konta e-mail określonego w usłudze ponownie, w zależności od usługi.
* Blogowanie przez telefon komórkowy: Ta metoda jest najczęściej używana w telefonach z aparatem
obejmuje wysłanie zdjęcia z podłączonego do Internetu telefonu komórkowego wyposażonego w
aparat na adres e-mail skonfigurowany do publikowania zdjęcia na blogu.
Moblogowanie zdjęć zyskało sławę w trudnych czasach - zwłaszcza w następstwie burz i
bombardowań, podczas których obywatele z blogami publikowali zdjęcia szybciej, w większej ilości i
bliżej wydarzeń niż media głównego nurtu. Ludzie uciekający z londyńskiego metra po zamachach
bombowych w 2005 r. Wyjęli telefony z aparatem i przesyłali na blogi zdjęcia z tego okropnego dnia.
Szczęśliwe chwile są tak samo podatne na moblogowanie, a po zainstalowaniu systemu zdalne
przesłanie zdjęcia na bloga może być łatwiejsze niż zwykłe publikowanie wpisu.

Jak w przypadku wszystkich prac związanych ze zdjęciami, niektóre serwisy blogowe ułatwiają
moblogowanie niż inne. Wśród platform omawianych w tej książce Blogger i TypePad przodują dzięki
wbudowanym narzędziom do moblogowania:
* Blogger.com zapewnia dwie zdalne usługi, jeden e-mail i jeden telefon. Usługa e-mail (zwana Mailto-Blogger) nie akceptuje zdjęć, więc nie ma w tym rozdziale radaru. Usługa telefoniczna (o nazwie
Blogger Mobile) działa pięknie i daje możliwość moblogowania do już istniejącego bloga Bloggera (jeśli
go masz) lub utworzenia nowego bloga tylko dla zdalnie publikowanych zdjęć.
* TypePad łączy blogi e-mail z blogami na telefonach komórkowych, umożliwiając podanie kilku
adresów e-mail, z których będą wysyłane wiadomości. Możesz przypisać jedno miejsce na swój zwykły
adres e-mail, a drugie miejsce na adres telefonu. (Może być konieczne skontaktowanie się z dostawcą
telefonu komórkowego w celu uzyskania adresu.) Następnie przypisujesz blogi do wpisów tekstowych
i zdjęć. W TypePad Plus i Pro, w których możesz obsługiwać więcej niż jednego bloga na koncie, możesz
przypisać jednego bloga do otrzymywania wpisów tekstowych i innego bloga do otrzymywania
przesyłanych zdjęć. Ostatnim elementem układanki jest specjalny adres e-mail przypisany do twojego
konta TypePad, aby otrzymywać wszystkie zdalne wpisy.
Audioblogging z Audioblog
Wspominam o aubdioblogowaniu wcześniej, ponieważ Blogger.com ma wbudowaną usługę, która
pozwala tworzyć mówione wpisy na blogu. W tym miejscu chcę podkreślić inną usługę, która działa z
wieloma platformami blogowymi: Audioblog. Audioblog to usługa subskrypcji, która pozwala na
telefonowanie w blogu lub przesyłanie nagranego pliku audio z komputera. Tak czy inaczej, niemal
natychmiastowym rezultatem jest wpis na blogu z przyciskiem Play. Ten przycisk Play działa w niemal
każdej przeglądarce na dowolnym komputerze, bez otwierania innego programu. To tylko . . . gra. Ten
system ma przewagę nad usługą audioblogowania Bloggera, która łączy audio z blogiem, ale otwiera
program, taki jak Windows Media Player lub iTunes, aby odtworzyć dźwięk. Audioblog nie jest
darmowy, ale współpracuje z wieloma programami blogowymi i zapewnia lepsze wrażenia dla
odwiedzających. Audioblog nie jest miejscem do założenia bloga. Usługa umieszcza treści audio na
blogu, który już prowadzisz. Jeśli blogujesz przy użyciu WordPress, TypePad, LiveJournal lub Movable
Type, wykonaj następujące kroki, aby rozpocząć:
1. Przejdź do Audioblog na www.audioblog.com.
2. Kliknij przycisk Zarejestruj się teraz! przycisk. Te przyciski rejestracji są zawsze tak radosne, jakby
sugerowały, aby otworzyć butelkę szampana

