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هقذهِ

سشٚیس ٞب دس اختیبس فاللٝ ٔٙذاٖ لشاس ٔی دٞذ.  اسائٝ خذٔبت ٚایٙتش٘ت أىب٘بت ٚ اثضاسٞبی ٔتقذدی سا ثٝ ٔٙؾٛس 

یىی اص ٚیژٌی ٞبی ثسیبس خزاة ایٙتش٘ت اسائٝ سشٚیس ٞب ٚ خذٔبتی است وٝ ضٕب سا لبدس ٔی سبصد ثب ٔخبعجبٖ 

 .خٛد استجبعی پٛیب ٚ ٔتمبثُ ثشلشاس ٕ٘ٛدٜ ٚ اص ٘مغٝ ٘ؾشات آ٘بٖ دس ساثغٝ ثب یه ٔغّت، آٌبٜ ضٛیذ

دا٘ص یىی اص ٟٕٔتشیٗ دستبٚسدٞبی فٗ آٚسی اعالفبت ٚ استجبعبت ٔی ثبضذ. ثذیٗ ٔٙؾٛس ٔی تٛاٖ اص  اضتشان

، استفبدٜ ، ٔجبحث فّٕی، وتبة، سٚص٘بٔٝ ٞب ٚ سبیش ٔٛاسد دیٍشسٚش ٞبی ٔتفبٚتی ٘ؾیش ضشوت دس ٕٞبیص ٞب

، ٔىب٘ی ٙذ. ٔحذٚدیت صٔب٘یحذٚدیت ٞبی ٔختع ثٝ خٛد ٔی ثبضٕ٘ٛد. ٞش یه اص سٚش ٞبی فٛق داسای ٔضایب ٚ ٔ

ثب ٞش یه اص سٚش ٞبی فٛق ٔی ٚ ٔیضاٖ تقبُٔ اعالفبتی ثب ٔخبعجبٖ اص خّٕٝ چبِص ٞبی اسبسی دس استجبط 

جٝ ثش ٔحذٚدیت ٞبی صٔب٘ی ٚ ، ضٕٗ غّػی ثب استفبدٜ اص پتب٘سیُ ٞبی ٚة. ٘طش اعالفبت ٚ دا٘ص ضخثبضذ

ا٘تطبس  .ٙبست ثشای تقبٔالت اعالفبتی دٚسٛیٝ سا فشاٞٓ ٕ٘بیذ، حك ا٘تخبة ٔخبعت سا اسج ٟ٘بدٜ ٚ ثستشی ٔٔىب٘ی

، ٌضیٙٝ ای پیطشفتٝ ٚ ٔٙبست دس استجبط ثب أش تحمیمبت ٚ اعالؿ ص ٚ تدبسة ضخػی دس لبِت ٚثالي ٞبدا٘

ص ٚ سسب٘ی غحیح ٚ ثٝ ٔٛلـ ٔی ثبضذ. تٛسقٝ پبیذاس دس ٞش وطٛسی ٔستّضْ اسج ٟ٘بدٖ ثٝ أش تحمیك ٚ پژٚٞ

. دس غٛستی وٝ پذیذٜ ٚثالي ٘ٛیسی سا اص ایٗ صاٚیٝ ٔٛسد تٛخٝ لشاس دٞیٓ ثٝ ی سشیـ ٚ غحیح استاعالؿ سسب٘

 ثیطتش پی خٛاٞیٓ ثشد. ٘طش دا٘صٚ استجبعی خبیٍبٜ اسصضٕٙذ آٖ دس ایدبد ضجىٝ ٞبی ٌستشدٜ 

********************************************* 

ٍتالگ چیست ؟ 

افىبس ٚ دیذٌبٟٞبی ضخػی افشاد، ثٝ فجبستی دیٍش ٚثالي،  ثشای ا٘تطبس ایذٜ ٞب,ٚثالي ٔحیغی است ٔدبصی 

ضخػی تشیٗ ٔحیظ ٔدبصی خٟت ثبصتبة افىبس فشدی ٔیجبضذ وٝ ثب تٛخٝ ثٝ تٙٛؿ افىبس ٚ دیذ ٌبٟٞب اص تٙٛؿ 

 .ثسیبس ثبال ٚ ٔٙحػش ثٝ فشدی ثشخٛسداس است
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ثبٚسٞبی لطش ٞبی ٔختّف ٞش خبٔقٝ تجذیُ ضذٜ ا٘ذ وٝ افشاد  دس حبَ حبضش ٚثالي ٞب ثٝ ٕ٘بیطٍبٜ آصادی افىبس ٚ

ٔجتذی( غبحت غشفٝ ٞبی آٖ ٔیجبضٙذ. ثضسٌتشیٗ ٔضیت ٚثالي ٞب یب ثٟتش است ثٍٛییٓ سٔض  ٚ ٔختّف )حشفٝ ای

 ,خزاثیت ٚ سپس ٔٛفمیت ٚثالي حبغُ سبدٌی آٖ ٔیجبضذ ثػٛستی وٝ ٘یبصی ٘یست ٘ٛیسٙذٜ یه ٚثالي

یٙٝ عشاحی ٚة سبیت یب ٘ٛیسٙذٌی ثبضذ, یه ٚثالي ٘ٛیس ٕٔىٗ است ثذٖٚ ٞیچ ٌٛ٘ٝ فشدی حشفٝ ای دس صٔ

!تخػع یب سبثمٝ ای دس ایٗ صٔیٙٝ ٞب ثٝ خزة ٞضاساٖ ٚ ضبیذ ٔیّیٟٛ٘ب ٘فش دست یبثذ

سبدٌی استفبدٜ اص اثضاس ٚثالي ٘ٛیسی ٕٚٞچٙیٗ سایٍبٖ ثٛدٖ آٖ ٟٕٔتشیٗ فٛأُ ٔحجٛثیت ٚ سضذ سشیـ ٚثالي 

بسثشاٖ ثٛدٜ است. اِجتٝ فٛأُ دیٍشی چٖٛ سٞبیی اص لیذ ٚ ثٙذٞبی دستٛسی ٚ ٍ٘بسضی, تجبدَ ٔستمیٓ دس ثیٗ و

افىبس ٚایذٜ ٞب ٚ ٔطبٞذٜ فىس اِقُٕ وبسثشاٖ, ٘سجت ثٝ ٔغّت ا٘تطبس یبفتٝ)دس ثخص ٘ؾشات( دس ٔحجٛثی ٚسضذ 

 سشیـ ٚثالي ٞب تبثیش ثسضایی داضتٝ ا٘ذ.

سٞبیی اص لیذ ٚ ثٙذٞبی ٔشسْٛ ٚ دست ٚ پبٌیش ٍ٘بسضی ٚ.. ٔیجبضذ وٝ ثٝ یىی اص خٛاظ راتی ٚثالي ٘ٛیسی 

٘ٛیسٙذٜ آٖ أىبٖ حضٛس دس د٘یبی پٟٙبٚس ٔدبصی دس وٙبس سبیش ٘ٛیسٙذٜ ٌبٖ حشفٝ ای ٚ ثیبٖ افىبس ٚ ٘ؾشات 

 .خٛد ثػٛستی آصاد ٚ ثٝ سبدٜ تشیٗ حبِت ٕٔىٗ ٔیجبضذ

عٛس ٔٙؾٓ، ثٝ سضتٝ تحشیش دسآٚسدٜ ٚ دس آٖ، ٔقٕٛال  تش٘ت ٚ ثٝٞبیی است وٝ یه فشد، ثش سٚی ایٙ ٚثالي، ٘ٛضتٝ

ای  ٞب ِضٚٔب ضىُ سسٕی ٚ وّیطٝ ایٗ ٘ٛضتٝوٙذ . ٌٚزاس خٛد دس ایٙتش٘ت سا ٘یض ثجت ٔی ٚخٛ ٚ ٌطت حبغُ خست

٘ذاس٘ذ ٚ ثٝ فشاخٛس ضخػیت ٘ٛیسٙذٜ ٚ ٕٞچٙیٗ التضبی صٔبٖ ٘ٛضتٗ، وبٔال ٔتٙٛؿ ٚ ٌٛ٘بٌٛ٘ٙذ ٚ ٕٞیٗ تٙٛؿ اص 

 ٞبی ضخػی است. ٞبی دسخطبٖ ایٗ ٘ٛؿ سبیت ٚیژٌی

 

********************************************* 

 

www.SoftGozar.com



 www.baharekavar.ir 5                   ابوذر لطفیانمهندس تهیه کننده:               وبالگ نویسی  آموزشجزوه 

 سرٍیس ّای ارائِ دٌّذُ ٍتالگ فارسیهْوتریي 

 ٞبی اسائٝ دٞٙذٜ ایٗ اثضاس ٔی تٛاٖ ثٝ ٔٛاسد صیش اضبسٜ وشد: سشٚیساص ٟٕٔتشیٗ  

 (www.blogfa.comثالٌفب )

 (www.mihanblog.comٔیٟٗ ثالي )

 (www.persianblog.ir) پشضیٗ ثالي

(www.blogsky.comثالي اسىبی )

 (www. parsiblog.com)پبسسی ثالي

 (www.rozblog.comسصثالي )

 

********************************************* 

راٌّوای ثثت ًام ٍ ایجاد ٍتالگ در سایت تالگفا 

ثثت ٍتالگ دس ثخص سفتٝ ٚ  www.blogfa.comثٝ آدسس وبفیست ثالٌفبثشای ایدبد ٚثالي دس سبیت 

 .فشْ ٔشثٛعٝ سا وبُٔ وٙیذ،جذیذ

   

ثشای خٛد دس ٘ؾش ثٍیشیذ ٚ تٛخٝ داضتٝ ثبضیذ وٝ  (username)دس فشْ ثجت ٘بْ ٔیجبیست یه ٘بْ وبسثشی

خٛاٞذ ثٛد، ثٙبثشایٗ اٌش آدسس  http://username.blogfa.comایٙتش٘تی ٚثالي ضٕب ثػٛست آدسس

وّٕٝ تٟٙب وبفیست   http://baharekavar.blogfa.comخبغی ٔذ ٘ؾش ضٕبست ثغٛس ٔثبَ 

baharekavar .اِجتٝ ٘بْ وبسثشی ا٘تخبثی ضٕب ثبیذ تٛسظ ضخع دیٍشی سا ثٝ فٙٛاٖ ٘بْ وبسثشی ٚاسد وٙیذ

دس ا٘تخبة ٘بْ وبسثشی خٛد دلت وٙیذ تب دس آیٙذٜ ٘یبص ثٝ تغییش آدسس ٚثالي ٚ ایدبد ٚثالي  ا٘تخبة ٘طذٜ ثبضذ.

 .خذیذ ٘طٛیذ
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كلوِ ػثَر

دس فشْ ثجت ٘بْ اص ضٕب خٛاستٝ خٛاٞذ ضذ وٝ وّٕٝ فجٛسی سا ٘یض ثشای ٚسٚد ثٝ ثخص ٔذیشیت ٚ اسسبَ ٔغبِت 

ٕٝ فجٛس ثٟتش است فجبسات یب وّٕبتی سا دس ٘ؾش ثٍیشیذ وٝ ثٝ خبعش دس ٚثالي ٔطخع وٙیذ. دس ا٘تخبة وّ

سپشدٖ آٖ ثشای ضٕب آسبٖ ثبضذ ٚ دس فیٗ حبَ لبثُ حذس تٛسظ دیٍشاٖ ٘جبضذ. اص دس ٘ؾش ٌشفتٗ وّٕٝ 

ٚ یب دیٍش ٔٛاسد لبثُ حذس خذا خٛدداسی وٙیذ.، خٛد ٘بْ وبسثشی  4567فجٛسٞبیی ٔب٘ٙذ 

ػٌَاى ٍتالگ

ٚثالي ضٕب وبٔال ٚاثستٝ ثٝ سّیمٝ ٘ٛیسٙذٜ ٚثالي است. پیطٟٙبد ٔیىٙیٓ فٙبٚیٗ تىشاسی ٚ ثسیبس ٔقَٕٛ فٙٛاٖ 

ٚ یب فٙٛاٖ دیٍش ٚثالٌٟبی ٔطٟٛس سا ثشای ٚثالي خٛد ا٘تخبة ٘ىٙیذ. یه فٙٛاٖ اختػبغی ثٝ خٛا٘ٙذٌبٖ ٚثالي 

.ضٕب وٕه خٛاٞذ وشد تب آ٘شا ساحتتش ثٝ خبعش ثسپبس٘ذ

ًام ًَیسٌذُ

ضٕب ٔیتٛا٘یذ ٞش ٘بٔی سا ثٝ فٙٛاٖ ٘بْ ٘ٛیسٙذٜ ٚاسد وٙیذ. ایٗ ٘بْ ٔیتٛا٘ذ ٘بْ ٚالقی ضٕب ٚ یب ٘بْ ٔستقبس ضٕب 

ثبضذ. 
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 ضرح ٍتالگ

٘ٛضتٗ یه تٛضیح وٛتبٜ ثشای ٚثالي ٔیتٛا٘ذ ثٝ خٛا٘ٙذٌبٖ وٕه وٙذ تب ثب سشفت ثیطتشی ثب ٘ٛؿ ٔغبِت ٚثالي 

بثشایٗ ا٘تخبة ضشحی ٔٙبست ثٝ ضٕب وٕه ٔیىٙذ ٚثالي ثٟتشی داضتٝ ثٙ .آضٙب ضٛ٘ذ آٖ یب ٘ؾشات ٘ٛیسٙذٜ

 .ثبضیذ

 

 ایویل خصَصی

 .ایٕیّی وٝ دس ایٗ ثخص ٚاسد ٔیىٙیذ دس ٘ضد سبیت ثالٌفب ٔحفٛػ ٞست ٚ دس خبیی ٕ٘بیص دادٜ ٕ٘یطٛد

لشاس ٔیٍیشد ٚ دس ایٗ ایٕیُ تٟٙب ثشای اسسبَ ٘بْ وبسثشی ٚ وّٕٝ فجٛس ٚ یب دیٍش پیبٟٔبی سبیت ٔٛسد استفبدٜ 

 .ذ ضذ. ٚسٚد ایٕیُ خػٛغی اِضأیستٚثالي ضٕب ٕ٘بیص دادٜ ٘خٛاٞ

 

 هْوتریي سایت ّای ارائِ دٌّذُ ایویل ّای فارسی

 (http://www.mailfa.comٔیُ فب )

 (http://www.mihanmail.irٔیٟٗ ٔیُ )

 (https://www.chmail.irچبپبس )

 (http://mail.iran.ir/Mailپست اِىتشٚ٘یه ایشاٖ )

 

 در اًتْا

جال لپس اص پش وشدٖ فشْ ثجت ٘بْ ٚ ا٘تخبة ٌضیٙٝ لجَٛ لٛا٘یٗ ٚ ایدبد ٚثالي دس غٛستی وٝ ٘بْ وبسثشی ضٕب 

ثجت ٘طذٜ ثبضذ ٚ یب اضىبِی دس ا٘تخبة ٘بْ وبسثشی ٚ فٙٛاٖ ٚثالي ٘جبضذ ٚثالي ثب ٘بْ وبسثشی ضٕب ایدبد خٛاٞذ 

، ٚ ٔغبِت ٜذد ٚاسد ثخص ٔذیشیتی ٚثالي خٛد ضٔیتٛا٘یذ ثب ٚسٚد ٘بْ وبسثشی ٚ وّٕٝ فجٛس خٛضذ. اص آٖ پس 

 .٘ؾشات ٚ یب خبعشات خٛد سا دس ٚثالي لشاس دٞیذ ٚ یب آ٘شا ٚیشایص وٙیذ
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ٍتالگ تخص هذیریت ٍرٍد تِ

( ، ثب ٚاسد وشدٖ www.blogfa.comدس غفحٝ اغّی سبیت ثالٌفب )

ثخص اَٚ آدسس ٚثالي است ٔثال ثشای ٚثالي٘بْ وبسثشی ) وٝ ٕٞبٖ 

baharekavar.blogfa.com baharekavar ٖ٘بْ وبسثشی ٕٞب

 ذ.ی، ثٝ ثخص ٔذیشیتی ٚثالي ٚاسد ضٛخٛاٞذ ثٛد( ٚ وّٕٝ فجٛس

ٚ ثخص اَٚ آدسس  ٘ٛیسٙذٌبٖ ٚثالٌٟبی ٌشٚٞی دس ثخص ٘بْ وبسثشی اص تشویت ٘بْ وبسثشی خٛد ، حشف @

ali@baharekavar ب٘ٙذٚثالي استفبدٜ وٙٙذ ٔ

 

چگًَِ ٍتالگ گرٍّی تسازین؟

یىی اص أىب٘بتی وٝ دس ثالٌفب فشاٞٓ ضذٜ است أىبٖ ٘ٛضتٗ ٔغبِت ٚثالي تٛسظ چٙذ ٘ٛیسٙذٜ ٚ ثٝ غٛست 

 .ٔستمُ ) ٚثالي ٌشٚٞی( است

ٔذیشیت ثالي ثشای استفبدٜ اص أىب٘بت ٚثالي تیٕی وبفیست ٔذیش ٚ ٘ٛیسٙذٜ اغّی ٚثالي پس اص ٚسٚد ثٝ ثخص 

ذ. ٕٞچٙیٗ ٝ فجٛس ٚ دیٍش ٔطخػبت سا ٚاسد وٙ، وّٕٙٝ ٘ٛیسٙذٌبٖ ٚثالي سا ا٘تخبة وٙذ ٚ سپس ٘بْ وبسثشیٌضی

فٟشستی اص دیٍش ٘ٛیسٙذٌبٖ تقشیف ضذٜ دس ٚثالي دس پبییٗ فشْ ٕ٘بیص دادٜ خٛاٞذ ضذ وٝ أىبٖ ٚیشایص ٚ یب 

 .حذف آٟ٘ب ٘یض ٚخٛد داسد
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یسٙذٌبٖ ثبیستی دس ٘ؾش ٌشفتٝ ضٛد ٘حٜٛ دستشسی آٟ٘ب ثٝ دیٍش أىب٘بت ثالي است ٔٛسدی وٝ دس تقشیف ٘ٛ

ثشای ٔثبَ ٔی تٛا٘یذ دستشسی ٘ٛیسٙذٜ ٚثالي سا ثٝ ثخص پیٛ٘ذٞبی ٚثالي ٚ یب لبِت ٚثالي ٔسذٚد وٙیذ ٚ یب 

یص ٔغبِت ٚثالي ایٙىٝ فمظ یه وبسثش تقشیف وٙیذ وٝ ثتٛا٘یذ لبِت ٚثالي سا ٚیشایص وٙذ ٚ أىبٖ دسج ٚ ٚیشا

سا ٘ذاضتٝ ثبضذ.

 ٘ٛیسٙذٌبٖ ٚثالي ٔیتٛا٘ٙذ پس اص ٚسٚد ثٝ ثخص ٔذیشیت وّٕٝ فجٛس خٛد سا تغییش دٞٙذ.
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 راٌّوای ًَضتي ٍ درج هطلة جذیذ در ٍتالگ 

یذ ثشٚیذ ٚ فٙٛاٖ ثٝ لسٕت پست ٔغّت خذ ،ٔی ثبیست پس اص ٚسٚد ثٝ ثخص ٔذیشیتی ٚثالي ٔغّتثشای دسج 

 ٚ ثبصسبصی ٚثالي سا فطبس دٞیذ. ٔغّت سا ٚاسد ٚ دوٕٝ ثجت ٔٛسد٘ؾشٔتٗ فىس ٚ ٔغّت ٚ 

 

  

 اداهِ هطلة

، دس لسٕت پبییٗ ثشای لشاس دادٖ ثخص ادأٝ ٔغّت دس ٚثالي، دس ٕٞبٖ ثخطی وٝ ٔغّت خٛد سا اسسبَ ٔیىٙیذ

، ِیٙه ادأٝ ٔغّت ٚخٛد داسد وٝ ثب صدٖ ایٗ ِیٙه یه وبدس ضجیٝ ثٝ وبدس ثبال دس ٕٞبٖ غفحٝ ثبص ٔیطٛد وبدس

ٚ ضٕب دس آٖ غفحٝ دٚ وبدس سا خٛاٞیذ دیذ ٞش آ٘چٝ وٝ دس وبدس ثبال ٚاسد وٙیذ دس غفحٝ اغّی ٚثالي ٕ٘بیبٖ 
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ّیه سٚی ادأٝ ٔغّت ٔیتٛا٘ذ ثٝ ٔغبِت خٛاٞذ ضذ ٚ ٞش چیضی وٝ دس وبدس پبییٙی ٚاسد ضٛد ثیٙٙذٜ ثقذ اص و

 ضٕب دستشسی پیذا وٙذ.

ادأٝ ٔغّت دس ٚثالي ٞب ٞٓ اص حدیٓ ضذٖ ٚثالي ٔیىبٞذ ٚ سشفت ثبص ضذٖ ٚثالي سا ثیطتش ٔیىٙذ ٚ ٞٓ 

 افضایص ٔیذٞذ. ساىٝ آٔبس ثبصدیذ وٙٙذٌبٖ ٚثالي ایٙ

 

 ّا  اًذازُ ٍ یا فًَت هتي ،ٍیرایص رًگ 

آیىٟٛ٘بیی دس  ، ا٘ذاصٜ ٚ ٘حٜٛ ٕ٘بیص ٔتٖٛ استفبدٜ وٙٙذ.ثشای تٙؾیٓ سً٘ ٘ٛاس ٚیشایص ٔغّتوبسثشاٖ ٔیتٛا٘ٙذ اص 

ذ ثب ثشدٖ اضبسٜ ٌش ٔبٚس ثش سٚی ی٘ٛاس ثبالی ٚیشایطٍش ٕ٘بیص دادٜ ضذٜ است وٝ ضشح فّٕىشد ٞش یه سا ٔیتٛا٘

 . آٖ ثخٛا٘یذ

 

 تِ ّاچگًَگی درج پیًَذ ) لیٌك ( در هیاى ًَض

دس ٘ٛاس ٚیشایص ٔغّت وٝ  )ثٝ ضىُ حّمٝ ص٘دیش( آیىٛ٘یثشای دسج پیٛ٘ذ )ِیٙه( دس ثیٗ ٘ٛضتٝ ٞب ٔیتٛا٘یذ اص 

 .استفبدٜ وٙیذ ٚخٛد داسد

حبال آیىٖٛ دسج ِیٙه سا ا٘تخبة وٙیذ. فشٔی ٕ٘بیص دادٜ خٛاٞذ ضذ  پس اص تبیپ فٙٛاٖ پیٛ٘ذ آ٘شا ا٘تخبة وٙیذ.

 .پیٛ٘ذ سا آ٘دب ٚاسد وٙیذ (URL) ذ آدسس ایٙتش٘تییٚ ٔیتٛا٘

 

 تقسین تٌذی هَضَػی هطالة ٍتالگ

 ثب استفبدٜ اص ایٗ أىبٖ ضٕب ٔی تٛا٘یذ ٔغبِت ثب ٔٛضٛفبت یىسبٖ سا دس ثخص ٞبی ٔدضا تمسیٓ ثٙذی وٙیذ.

ثشای ایدبد ٔٛضٛفبت ٔختّف دس ٚثالي وبفیست دس ٔٙٛی وٙبسی ثخص ٔذیشیت ٚثالي ثش سٚی ٌضیٙٝ ٔٛضٛفبت 

ِت وّیه وشدٜ ٚ فٙٛاٖ ٔٛضٛؿ ٚ خبیٍبٜ آٖ )وٝ دس ٚالـ تشتیت ٕ٘بیص ٔٛضٛفبت ٔی ثبضذ( سا ٚاسد وشدٜ ٚ ٔغب

 ٌضیٙٝ دسج ٔٛضٛؿ سا وّیه وٙیٓ.
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ٕٞچٙیٗ خٟت ٔشتجظ ٕ٘ٛدٖ یه ٔغّت ثب ٔٛضٛفی خبظ ٔی ثبیست دس لسٕت پست ٔغّت خذیذ ٚ یب 

 وٙیٓ.ٚیشایص ٔغّت ، ٔٛضٛؿ یب ٔٛضٛفبت ٔشتجظ سا ا٘تخبة 

ثثت هَقت ٍ ػذم ًوایص ًَضتِ ّا در ٍتالگ

آٖ دس حبَ حبضش سا  فذْ ٕ٘بیصٌبٞی اٚلبت ٕٔىٗ است وٝ ٘ٛیسٙذٜ ٚثالي ٘یبص ثٝ ثجت ٔٛلت یه ٔغّت ٚ 

داضتٝ ثبضذ. ثغٛس ٔثبَ ٕٔىٗ است تبیپ ٔغّت پبیبٖ ٘یبفتٝ ثبضذ ٚ یب ٘یبص ٕ٘بیص ٔغّت دس سٚصٞبی آتی ثبضذ. 

ٛا٘یذ اص ٌضیٙٝ ثجت ٔٛلت ٚ فذْ ٕ٘بیص دس ٚثالي سا ا٘تخبة وٙیذ. دس چٙیٗ ضشایغی دس چٙیٗ ضشایغی ٔیت

ٔغّت پس اص ثجت دس ٚثالي ٕ٘بیص دادٜ ٘خٛاٞذ ضذ ٚ ٘ٛیسٙذٜ ٔیتٛا٘ذ دس صٔبٖ دیٍشی ایٗ ٔغّت سا ٚیشایص ٚ 

.ٌضیٙٝ فذْ ٕ٘بیص سا غیش فقبَ وٙذ

.الي خٛد سا لجال ٔی ٘ٛیسٙذ ثسیبس وبسثشد داسدایٗ ٌضیٙٝ ثخػٛظ ثشای وسب٘ی وٝ ٔغبِت سٚصٞبی آتی ٚث
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 اًتخاب هَضَع

ثب ا٘تخبة ٔٛضٛؿ ثشای ٔغّت دس ٚالـ ضٕب ٔغبِت خٛد سا دستٝ ثٙذی ٔی وٙیذ. اِجتٝ ثشای ا٘تخبة ٔٛضٛؿ ٔی 

ثبیست ٔٛضٛفبت ٔٛسد٘ؾش اص لجُ دس لسٕت ٔٛضٛفبت ٔغبِت )دس ٔٙٛی اغّی غفحٝ ٔذیشیت( دسج ضذٜ 

 ثبضٙذ.

 

 ترچسة ّا

لسٕت فٕذٜ ای اص ٘تبیح خٛد سا خست ٚ خٛ  ٞبیٔٛتٛس ثٝ ایٗ دِیُ ٟٔٓ است وٝا٘تخبة ثشچست ثشای ٔغبِت 

 ذ.ٚس٘ثٝ ٕ٘بیص دس ٔی آوٝ دس ٚالـ ٕٞبٖ وّٕبت وّیذی ٔغّت ٔی ثبضٙذ  ثش اسبس ثشچست ٞب

یقٙی فالٜٚ ثش ایٙىٝ ضٕب ٔی تٛا٘یذ . ذ٘ثىبس ٔی سٚ ٘یضدس ثالٌفب ثشچست ٞب ثشای دستٝ ثٙذی ٔغبِت فالٜٚ ثش ایٗ 

ثشای تٕبٔی ٘ٛضتٝ ٞبی ٚثالي، دستٝ ثٙذی تقشیف وٙیذ، دس وٙبس آٖ ثشچست ٞب ٞٓ یه ضیٜٛ دیٍش ثشای دستٝ 

 .ثٙذی آٟ٘بست

 

تٌظین زهاى ٍ تاریخ ثثت ٍ ارسال یك هطلة

حبضش ٚ ٔٙغمٝ صٔب٘ی ثجت دس ثالٌفب ثػٛست پیص فشؼ تبسیخ اسسبَ ٔغبِت پس اص ثجت آٖ ٚ ثب تٛخٝ ثٝ صٔبٖ 

 حبَ ٘ٛیسٙذٜ ٔیتٛا٘ذ ثب ا٘تخبة ِیٙه ]تبسیخ ٚ صٔبٖ[ تبسیخ ٕ٘بیص ٔغّت سا تغییش دٞذ. ٔی ضٛد. ثب ایٗ

 

 رهس ترای رٍیت

فمظ ثشای افشادی وٝ ٔغّت ٔٛسد٘ؾش ثب استفبدٜ اص ایٗ أىبٖ ضٕب ٔی تٛا٘یذ سٚی ٔغبِت خٛد سٔض لشاس دادٜ تب 

 ذ لبثُ ٔطبٞذٜ ثبضذ.سٔض سا دس اختیبس داس٘
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 راٌّوای درج تصَیر در ٍتالگ 

یىی اص ٔٛاسدی وٝ ٔٛسد ٘یبص ثسیبسی اص ٚثالي ٘ٛیسبٖ است دسج تػٛیش دس ٚثالي است. دس ثالٌفب ایٗ أىبٖ 

تػٛیش سا دسج  ،ثشاحتی ثب تبیپ آدسس ،ثب استفبدٜ اص أىب٘بت ٚیشایطٍش ٔتٗ ثالٌفب ،ٚخٛد داسد وٝ ٍٞٙبْ تبیپ ٔتٗ

  .دشتقییٗ وٚ حتی ٘حٜٛ ٚ خبی ٕ٘بیص آ٘شا 

اص ٘ٛاس  )ثٝ ضىُ تػٛیش یه دسخت( افضٚدٖ تػٛیش آیىٖٛدسج تػٛیش دس ٔیبٖ ٘ٛضتٝ ٞبی ٚثالي ثب ا٘تخبة 

پس اص ا٘تخبة آیىٖٛ اضبسٜ ضذٜ پٙدشٜ ای ثٝ فبسسی ٕ٘بیص دادٜ خٛاٞذ ضذ  أىبٖ پزیش است. ٔغّت ٚیشایص

آدسس ایٙتش٘تی تػٛیش سا ٚاسد وٙیذ ٕٞچٙیٗ ٔیتٛا٘ذ تقییٗ وٙیذ وٝ ایٗ تػٛیش دس ودب ٕ٘بیص دادٜ وٝ ٔیتٛا٘یذ 

 . (...ضٛد. ) ٔثال دس سٕت چپ ٔغّت یب سٕت ساست ٚ

تٛخٝ داضتٝ ثبضیذ وٝ ثشای دسج تػٛیش ٘یبص داسیذ وٝ آٖ تػٛیش دس یه آدسس ایٙتش٘تی ٔطخع ثبضذ. ٚ ٘جبیستی 

 .پیٛتش خٛد ا٘تخبة وٙیذ چشا وٝ أىبٖ دیذٖ آٖ ثشای دیٍش خٛا٘ٙذٌبٖ ٚثالي ٘خٛاٞذ ثٛدتػٛیش سا اص داخُ وبٔ

ثشای  )آپّٛد تػبٚیش(ثشای دسج تػبٚیش ثشای ٔغبِت خٛد دس ٚثالي ٘یبص داسیذ تب تػٛیش سا دس فضبی ٚة لشاس دٞیذ

ثب پیذا وشدٖ آدسس ایٙتش٘تی ٔیتٛا٘یذ  ،ایٙىبس اٌش تػٛیش اص لجُ دس ایٙتش٘ت ٚخٛد داضتٝ ٔثُ تػبٚیش خجشی

 (copy image location ٌضیٙٝ  تػٛیش )ٔقٕٛال ثب صدٖ دوٕٝ سٕت ساست ٔبٚس ثش سٚی تػٛیش ٚ ا٘تخبة

 .اص آٖ تػٛیش دس ٚثالي خٛد استفبدٜ وٙیذ ،س تػٛیش دس ٚیشایطٍشٚ لشاس دادٖ آٖ دس ثخص آدس

 

اٞیذ اص آدسس اغّی آٖ استفبدٜ وٙیذ ٔی ثبیست آ٘شا ثشای دسج تػبٚیشی وٝ دس وبٔپیٛتش خٛد داسیذ ٚ یب ٕ٘ی خٛ

سٚضی سبدٜ ثشای  دس فضبی ٚة لشاس دٞیذ ٚ سپس آدسس آ٘شا دس ثخص دسج تػٛیش ٚیشایطٍش لشاس دٞیذ.

سایٍبٖ ٞستٙذ . وبس ثب ثشخی اص ایٗ سبیتٟب ثسیبس  (Host) لشاسدادٖ تػبٚیش استفبدٜ اص سبیتٟبی اسائٝ فضبی

 (Browse)سبدٜ است ٚ تٟٙب وبفیست دس غفحٝ ٔشثٛط دس آٖ سبیت تػٛیش ٔٛسد ٘ؾش خٛد سا ثب صدٖ دوٕٝ 

سا ثض٘یذ ثقذ اص ٔذت وٛتبٞی تػٛیش دس آٖ ٚة سبیت لشاس  Upload ی تبییذ یبا٘تخبة وٙیذ ٚ سپس دوٕٝ 

حبَ وبفیست آدسس تػٛیش سا دس ٚیشایطٍش ٔتٗ ثالٌفب ٚاسد  ضٕب لشاس ٔی ٌیشد. ٌشفتٝ ٚ آدسس آٖ دس اختیبس
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ثٝ ثجت ٘بْ داس٘ذ ٚ ٔقٕٛال فضبی ٔطخػی سا دس اختیبستبٖ لشاس ٔیذٞٙذ ٔضیت  صثشخی اص ایٗ سبیتٟب ٘یض ٘یب وٙیذ.

ب خبیٍضیٗ وشدٖ استفبدٜ اص ایٗ سبیتٟب ثب ٚخٛد پیچیذٌی اِٚیٝ ٔذیشت وبُٔ ثش فبیّٟبست ثغٛسیىٝ حزف ی

 تػبٚیش أىبٖ پزیش است.

وٝ  ( ٔی ثبضذpersiangig.comسایٍبٖ سبیت پشضیٗ ٌیً )سبیتٟبی اسائٝ فضبی (Host)یىی اص ثٟتشیٗ 

 .ثٝ آٔٛصش آٖ خٛاٞیٓ پشداخت 52دس ادأٝ ٚ دس غفحٝ 

 

 آهَزش لیٌك دادى تِ هتي ترای داًلَد

دسس دادٖ ثٝ ٔتٗ ٞب ثشای ایٙىٝ ثیٙٙذٜ ثتٛا٘ذ فبیّی سا داّ٘ٛد وٙذ خیّی سبدٜ است فمظ ضٕب ثبیذ فبیُ ٔٛسد آ

)آپّٛد ثٝ ٔقٙی لشاس دادٖ فبیُ ٞبی دسٖٚ ٘ؾش سا دس یه فضبی ایٙتش٘تی داضتٝ ثبضیذ ٚ آپّٛد وشدٜ ثبضیذ 

 .وبٔپیٛتش ثش سٚی یه فضبی ایٙتش٘تی ٔی ثبضذ(

 ٞبی اسائٝ دٞٙذٜ خذٔبت آپّٛد فبیُ ٔی تٛاٖ ثٝ سبیت پشضیٗ ٌیً اص ٟٕٔتشیٗ سبیت

(www.persiangig.com.اضبسٜ وشد )

وشدٜ ٚ یب فبیُ ٔٛسد ٘ؾش ٔب دس سبیتی ٚخٛد داسد ٚ ٔب آدسس آٖ سا داسیٓ فشؼ ٔیىٙیٓ ٔب فبیّی سا آپّٛد حبَ

ٞیٓ دس خبیی وّٕٝ داّ٘ٛد ٚ یب حبال ثٝ لسٕت اسسبَ ٔغّت خذیذ ٔیشٚیٓ ٚ ٔغّت ٔٛسد ٘ؾش سا لشاس ٔیذ

Download  .لشاس داسد سا ا٘تخبة ٔیىٙیٓ، عٛسی وٝ وُ ایٗ وّٕٝ آثی سً٘ ضٛد 
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)آیىٛ٘ی ثٝ ضىُ یه حّمٝ  حبَ ثش سٚی ٌضیٙٝ دسج ِیٙه

وّیه وٙیذ غفحٝ ای ثشای ضٕب ثبص ٔیطٛد وٝ وبدسی  ثیٟٙبیت(

ٔطخع داسد.  دسٖٚ ایٗ وبدس ثذٖٚ ٞیچ دستىبسی ضشٚؿ ثٝ 

٘ٛضتٗ آدسس فبیّی وٙیذ وٝ ٔیخٛاٞیذ ثقذ اص وّیه سٚی آٖ 

)آدسسی وٝ پس اص آپّٛد فبیُ دس اختیبس  ثشای ثیٙٙذٜ داّ٘ٛد ضٛد

ه ثبس ثیطتش دس آدسس ٚاسد ضذٜ ٘جبضذ ٚ ایٗ فجبست حتٕب ی دلت وٙیذ فجبست //:http .ضٕب لشاس ٌشفتٝ است(

دس اثتذای آدسس ضٕب ثبضذ ثب ثجت ٚ اسسبَ ٔغّجتبٖ خٛاٞیذ دیذ وٝ ٞش وس ثش سٚی وّٕٝ داّ٘ٛد وّیه وٙذ 

فبیُ ٔٛسد ٘ؾش سا ثش سٚی وبٔپیٛتش خٛد خٛاٞذ ٌشفت.
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 هذیریت ًظرات

وّیه « آخشیٗ ٘ؾشات خٛا٘ٙذٌبٖ «ثشای خٛا٘ذٖ ٘ؾشات افشادی وٝ ثٝ ٔغبِت ضٕب ٘ؾش دادٜ ا٘ذ سٚی ٌضیٙٝ 

 وٙیذ ، اٌش ٘ؾشی ثشای ٔغبِت ضٕب ٘ٛضتٝ ضذٜ ثبضذ ثشایتبٖ دس ایٗ لسٕت ٕ٘بیص دادٜ ٔیطٛد.

 

ثقذ اص ٚسٚد ثٝ ثخص  چٙب٘چٝ ٔیخٛاٞیذ ثٝ ٘ؾش وسی پبسخ ثذیذ ثبیذ سٚی دوٕٝ ٚیشایص ٕٞبٖ ٘ؾش وّیه وٙیذ

]خظ ٚیشایص ٘ؾش، سٚی لسٕت دسج خظ خذا وٙٙذٜ وّیه وٙیذ، ثب وّیه سٚی ایٗ دوٕٝ ٕٞچیٗ چیضی 

دس صیش ٘ؾش ٘ٛیسٙذٜ ٕ٘بیص دادٜ ٔیطٛد ضٕب ٔیتٛا٘یذ اص ثقذ اص ایٗ لسٕت پبسخ خٛد سا ضشٚؿ وشدٜ ٚ  فبغّٝ[

 ضٕب ثٝ آٖ ٘ؾش ثجت ضذ.ثٙٛیسیذ ٚ سپس ٌضیٙٝ ثجت تغییشات سا فطبس دٞیذ، پبسخ 

 

********************************************* 
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 پیًَذّای ٍتالگ

 ٔی تٛا٘یذ آدسس سبیت یب ٚثالي ٞبیی سا خٟت ٕ٘بیص ٚ ٔقشفی ثٝ ثبصدیذوٙٙذٌبٖ لشاس دٞیذ.دس ایٗ لسٕت 

 

تٌظیوات ٍتالگ ٍ قرار دادى كذّا

، ، ضشح خالغٝچیض سا تغییش دٞیذ فٙٛاٖ ٚثالي، ٘بْ ٘ٛیسٙذٜدس لسٕت تٙؾیٕبت ٚثالي ضٕب ٔیتٛا٘یذ ٕٞٝ 

ایٕیُ ٚ حتی ٔیتٛا٘یذ وذٞبی خبٚا سا ٚاسد وٙیذ.

تٙؾیٕبت ٚثالي وّیه وٙیذ، ٕٞبٖ عٛس وٝ ٔطبٞذٜ ٔیىٙیذ ثشای ٚاسد ضذٖ ثٝ ثخص تٙؾیٕبت ثش سٚی دوٕٝ

 خّٛی ٞش وبدس وبسایی آٖ ٘ٛضتٝ ضذٜ است.
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)تٛضیحبتی دسثبسٜ ٚثالي ٚ یب ٘ٛیسٙذٜ ٚثالي(، ٔقٕٛال دٚستبٖ ٚثالي ٘ٛیس دس ایٗ وبدس یه وبدس دسثبسٜ ٚثالي 

ثیت ضقش ٚ یب تٛضیحبتی اص لجیُ فضٛ ٌیشی ٚ چیض ٞبیی دیٍش ٔیٙٛیسٙذ وٝ دس ستٖٛ ٚثالي ٚ دس ثخص 

اثتذایی ستٖٛ ایٗ ٘ٛضتٝ ٞب ثٝ ٕ٘بیص دس خٛاٞذ آٔذ.

ٜ ٚثالي ٚ یب ٌِٛٛی ٚثالي( ٔیتٛا٘یذ یه فىس وٛچه اص خٛدتبٖ یب دس لسٕت تػٛیش ٚثالي )تػٛیش ٘ٛیسٙذ

تػٛیش ٔٛسد فاللٝ خٛد لشاس دٞیذ.

دس ثخص اسىشیپتٟب ٚ وذٞبی اختػبغی وبسثش ثشای دسج دس ٚثالي ٔیتٛا٘یذ وذٞبی خبٚا سا ٚاسد وٙیذ )وذٞبی 

ٛش آٔذٌٛئی، ٘ٛضتٝ ٔتحشن، ثبسش خبٚا وذٞبئی ٞستٙذ وٝ افىت ٞبی خبغی سا اخشا ٔی وٙٙذ ٔثالً آٔبسٌیش، خ

ثبساٖ ٚ ... ٔی تٛا٘یذ ایٗ وذٞب سا دس ایٙتش٘ت ثٝ غٛست سایٍبٖ پیذا وٙیذ(.

دلت داضتٝ ثبضیذ دس ایٗ وبدس ٞش وذ خبٚایی سا لشاس ٘ذٞیذ چشا وٝ ثبفث خشاثی ٚثالي ضٕب ٔیطٛد.

ٌیش ٚ یب وذٞبی دیٍش ( ثٝ تشتیت ٞش چٙب٘چٝ اص چٙذیٗ وذ استفبدٜ ٔیىٙیذ ) ٔثُ وذ فبَ حبفؼ ، سبفت، آٔبس

وذ سا دس آخش وذی دیٍش ٚاسد وٙیذ ٚ ٔشالت ثبضیذ وذ خذیذ دس ٚسظ وذ لجّی لشاس ٍ٘یشد.

ثقذ اص لشاس دادٖ وذٞبی ٔٛسد ٘ؾش ٌضیٙٝ ثجت تٙؾیٕبت سا وٝ دس پبییٗ غفحٝ لشاس داسد فطبس دٞیذ.

 

 ٍتالگ دٍستاى

س ٚثالي دٚستبٖ خٛد دس ثالٌفب سا دس فٟشست ٚاسد وٙیذ ٚ ثشاسبس تبسیخ ثب استفبدٜ اص ایٗ أىبٖ ٔیتٛا٘یذ آدس

سد ٚ دس غفحبت دا خصَصیٙیذ. فٟشست ٚثالٌٟبی دٚستبٖ خٙجٝ یثج سا آٟ٘ب خذیذ ٔغّت دسج ٚ ثٝ سٚصسب٘ی

 .ٕ٘ی ضٛد ٚ فمظ ٔذیش یب ٔذیشاٖ ٚثالي ٔیتٛا٘ٙذ آ٘شا ٔطبٞذٜ وٙٙذ ٚثالي ٕ٘بیص دادٜ
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ٔغبِت دٚستبٖ ٔی تٛا٘یذ فٙبٚیٗ آخشیٗ ٔغبِت اسسبِی دس ٚثالي دٚستبٖ سا ٔطبٞذٜ ٔی ٕٞچٙیٗ دس ثخص 

 وٙیذ.

 

 ٍیرایص قالة ٍتالگ 

لبِت ٚثالي ٕٞبٖ ٕ٘بی وّی ٚثالي ضٕب است وٝ ٘ٛضتٝ ٞب ٚ تٕبْ أىب٘بت ٚثالي ضٕب دس یه ضىُ خذیذ ثٝ 

 ٕ٘بیص دس ٔی آیذ.

لبِجی سا وٝ دٚست داسیذ ٘ٛضتٝ ٞبی ضٕب ٚ عشح ٚثالي ضٕب ثٝ آٖ  لجُ اص ایٙىٝ لبِت ٚثالي خٛد سا تغییش دٞیذ

 ضىُ دسآیذ سا اص سبیت ٞبی اسائٝ دٞٙذٜ اثضاس ٚة ا٘تخبة وٙیذ.

 اص خّٕٝ سبیت ٞبی اسائٝ دٞٙذٜ لبِت ٚثالي ٔی تٛاٖ ثٝ سبیت ٞبی صیش اضبسٜ وشد:

www.pichak.net 

www.ashoora.ir 

www.avazak.ir 

ٚلتی لبِت ٔٙبست ثب ٚثالي خٛد سا ا٘تخبة وشدیذ سٚی دوٕٝ دسیبفت وذ لبِت ثالٌفب وّیه وٙیذ تب وذ آٖ لبِت 

 ٕ٘بیص دادٜ ضٛد. ثشای ضٕب

وّیه وٙیذ ، دس ایٗ ِحؾٝ ضٕب ثب « ٚیشایص لبِت «سپس ثٝ لسٕت ٔذیشیت ٚثالي خٛد ثشٚیذ ٚ سٚی ٌضیٙٝ

یه ثخص پش اص وذٞبی ٔختّف سٚثشٚ ضذیذ ، ٕٞٝ وذٞب سا پبن وٙیذ ٚ ایٗ غفحٝ سا خبِی وٙیذ عٛسی وٝ ٞیچ 

 Selectوذی دس ایٗ غفحٝ ٚخٛد ٘ذاضتٝ ثبضذ ، ثشای سبدٌی وبس ٚسظ ٕٞٝ وذٞب ساست وّیه وٙیذ ٚ ٌضیٙٝ 

all ٙاص سٚی ویجٛسد خٛد دوٕٝ سا ا٘تخبة وٙیذ ، او ٖٛDelete .سا فطبس دٞیذ 

http://www.pichak.net/
http://www.pichak.net/
file:///E:/Computer/weblog/www.ashoora.ir
file:///E:/Computer/weblog/www.avazak.ir
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ایٗ غفحٝ سا ٕٞیٙغٛس سٞب وٙیذ ٚ دست ٘ض٘یذ، ٔدذدا ثٝ لسٕتی وٝ وذٞبی لبِت ا٘تخبثی ضٕب دس سبیت ثٛد 

سا فطبس دٞیذ  copyثشٚیذ ٚ ٕٞٝ وذٞبیی وٝ دس آٖ وبدس لشاس داسد سا ا٘تخبة وشدٜ ٚ ثقذ اص ساست وّیه ٌضیٙٝ 

وٝ ٕٞٝ وذٞبی ایٗ وبدس سا ثٝ عٛس وبُٔ ا٘تخبة وشدٜ ثبضیذ ٚ وذی خب ٕ٘ب٘ذٜ ثبضذ . ، دلت وٙیذ

حبال ثٝ ثخص ٔذیشیتی ٚثالي خٛد ثشٌشدیذ ، ثٝ وبدسی وٝ ٕٞٝ وذٞبی آٖ سا پبن وشدیذ ، ٚسظ وبدس خبِی 

دٞیذ ٚ لبِت  فطبس سا  سا فطبس دٞیذ اوٖٙٛ ٌضیٙٝ ثجت ٚ ثبصسبصی ٚثالي Pasteساست وّیه وشدٜ ٚ ٌضیٙٝ 

خذیذ خٛد سا ثجت وٙیذ.

ٔطبٞذٜ  «ثشای ایٙىٝ تغییشات ا٘دبْ ضذٜ ٚثالي خٛد سا ثجیٙیذ ٔیتٛا٘یذ سٚی ٌضیٙٝ ٔطبٞذٜ ٚثالي وّیه وٙیذ

اص لبِت ٞبی ٞش سبیتی استفبدٜ ٘ىٙیذ صیشا وٝ ثقضی لبِت ٞب حبٚی ٚیشٚس ٞبی ٔخشة ٞستٙذ وٝ « ٚثالي

 سا ضٙبسبیی وٙذ.حتی آ٘تی ٚیشٚس ٘یض ٕ٘یتٛا٘ذ آٖ 
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 صفحات جذاگاًِ 

ثشای ٔثبَ  ثخطی ٔستمُ اص پستٟبی سٚصا٘ٝ ٞستٙذ. ضٕب ٔیتٛا٘یذ آدسسی ٔطخع ،ٚثاليخذاٌب٘ٝ غفحبت 

baharekavar.blogfa.com/page/salehin.aspx)سا ثشای آٖ تقییٗ وٙیذ ).  

غفحٝ خذیذ دس لبِت ٚثالي ٔحتٛای تٛا٘یذ غفحبت خذاٌب٘ٝ سا ثٝ دٚ ضیٜٛ ایدبد وٙیذ. دس غٛست ایدبد  ٔی

 .٘ٛضتٝ ضذٜ دس لبِت ٚثالي ٕ٘بیص دادٜ خٛاٞذ ضذ

 

 

دس غٛست ایدبد  .دس غٛست ا٘تخبة لبِت دیٍشی ثشای ٚثالي ٔحتٛا دس لبِت خذیذ ٕ٘بیص دادٜ خٛاٞذ ضذ

ٜ دس ٔٛاسدی غفحٝ خذیذ ثب ٚیشایص وبُٔ وذٞب ضٕب ٔیتٛا٘ذ دس تٕبْ وذٞبی غفحٝ تغییش ایدبد وٙیذ. ایٗ ضیٛ

 .وٝ ٘یبص ثٝ ایدبد غفحٝ ای ثب لبِت ٚ ضىّی ٔتفبٚت ثب لبِت اغّی ٚثالي است وبسثشد داسد
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 هطاّذُ آهار تازدیذكٌٌذگاى ٍتالگ 

 ثشای ٔطبٞذٜ آٔبس ثبصدیذوٙٙذٌبٖ ٚثالي دس ثالٌفب سبدٜ تشیٗ وبس استفبدٜ اص اثضاسٞبی آٔبدٜ ٚ سایٍبٖ ٔی ثبضذ.

سبیتٟبی سشٚیس دٞٙذٜ اثضاس ٚة ، آٔبسٌیش ٚثالي خٛد سا ثجت وٙیذ ٚ وذ دسیبفتی سا دس وبفیست دس یىی اص 

ٚثالي خٛد لشاس دٞیذ.وذ دسیبفتی ٔقٕٛال ثػٛست چٙذ خظ اس وذٞبی خبٚا اسىشیپت ٔیجبضذ ٚ ثشای دسج آٖ دس 

 .ٚثالي خٛد دس ثالٌفب ٔیتٛا٘یذ اص دٚ ضیٜٛ استفبدٜ وٙیذ

 

لشاس داسد ٚ  تخص تٌظیوات تالگاستفبدٜ اص أىبٖ ثخص ٚیژٜ ای است وٝ دس  سٚش سبدٜ تش ٚ پیطٟٙبد ٔب

لشاس دٞیذ. ثٝ ایٗ  "اسىشیپتٟب ٚ وذٞبی اختػبغی وبسثش ثشای دسج دس ٚثالي"وبفیست وذ دسیبفتی سا دس ٚسٚدی 

فبدٜ وٙیذ.تٛخٝ تشتیت ثذٖٚ ٘یبص ثٝ دسٌیشی ثب ٔسبئُ فٙی ٚ ٚیشایص لبِت ٚثالي ٔی تٛا٘یذ اص ایٗ أىب٘بت است

وٙیذ ثشای استفبدٜ اص ایٗ ضیٜٛ ٘یبص ثٝ استفبدٜ اص لبِجٟبی پیص فشؼ ثالٌفب ٚ یب لبِجٟبیی سا داسیذ وٝ ثب تٛخٝ ثٝ 

دس ٘ؾش ٌشفتٝ ضذٜ  <-BlogCustomHtml->أىب٘بت ٘سخٝ خذیذ ثالٌفب تٟیٝ ضذٜ ثبضذ دس ایٗ لبِجٟب وذ 

 .است
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بسٌیش ٚیشایص ٔستمیٓ لبِت ٚثالي ٚ دسج وذٞبی خبظ دس ثخطی اص لبِت أب ضیٜٛ دیٍش ثشای دسج وذٞبی آٔ

 .ٚ عشاحی غفحبت ٚة داسد HTML ٚثالي است . ٔقٕٛال استفبدٜ اص چٙیٗ ضیٜٛ ای ٘یبص ثٝ دسن ٔمذٔبتی اص

 

 

 دس صیش ثشخی اص سبیتٟبی اسائٝ وٙٙذٜ اثضاسٞبی سایٍبٖ آٔبس ثبصدیذوٙٙذٌبٖ ٔقشفی ضذٜ است.

www.webgozar.com 

www.parstools.com 

www.persiantools.com 

www.avazak.ir 

 

 تثذیل ٍتالگ تِ سایت  -اتصال داهٌِ تِ ٍتالگ 

یىی اص أىب٘بت ثالٌفب أىبٖ اتػبَ دأٙٝ )٘بْ یب آدسس سبیت( ثٝ ٚثالي است. ثب استفبدٜ اص ایٗ أىبٖ ٔحتٛای 

دس دستشس است ٔیتٛا٘ذ دس یه آدسس  yourname.blogfa.com ٚثالي فالٜٚ ثش آ٘ىٝ اص آدسسی ٔطبثٝ

یب حتی دس صیش دأٙٝ ضخػی ضٕب ٔثُ  yourname.ir یب yourname.com ٔستمُ ٔب٘ٙذ

blog.yourname.com  ٘یض دس دستشس ثبضذ. 

http://www.webgozar.com/
http://www.webgozar.com/
http://www.parstools.com/
http://www.parstools.com/
http://www.persiantools.com/
http://www.persiantools.com/
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استفبدٜ اص ایٗ أىبٖ سایٍبٖ ثٛدٜ ٚ تٟٙب وبفیست ٘بْ ٚ آدسس دأٙٝ ضخػی خٛد دس ثخص ٔذیشیت ٚثالي ٚاسد 

 .ٔشتجظ ثب دأٙٝ خٛد سا ٘یض تٙؾیٓ وٙیذ DNSوٙیذ ٚ اِجتٝ

ثٝ آدسسی ٔطبثٝ yourname.blogfa.comِجتٝ الصْ ثٝ تٛضیح است وٝ تجذیُ آدسس ٚثالي اصا

yourname.com   ٘یبصٔٙذ آٖ است وٝ ضٕب لجالً ایٗ دأٙٝ سا ثجت وشدٜ ثبضیذ. ثشای ثجت دأٙٝ ٔیتٛا٘یذ ثب

 ضشوتٟبی ٔختّف ٔیضثب٘ی ٚة ٚ ثجت دأٙٝ تٕبس ثٍیشد. 

 

.استفبدٜ وٙیذnic.irاص خذٔت سبیت  .IRٔٙٝ ٞبی ثب پسٛ٘ذٕٞچٙیٗ ٔیتٛا٘یذ خٟت ثجت دا

سا ا٘تخبة « دیٍش أىب٘بت ... » پس اص ثجت دأٙٝ ٔی تٛا٘یذ دس ثخص ٔذیشیت ٚثالي دس ٔٙٛی أىب٘بت ٌضیٙٝ 

سا ا٘تخبة وٙیذ. دس فشْ ؽبٞش ضذٜ ٘بْ دأٙٝ « اتػبَ دأٙٝ ثٝ ٚثالي » وٙیذ ٚ سپس دس غفحٝ ثقذ ٌضیٙٝ 

)ٕٞبٖ آدسس سبیت( خٛد سا ٘ٛضتٝ ٚ سپس ٘بْ ٚ ٔطخػبت ٔبِه دأٙٝ سا ٚاسد وٙیذ. اص ٔطخػبت ٔبِه دأٙٝ 

دس ٔٛاسدی خبظ وٝ ٘یبص ثٝ تٕبس ثب ٔبِه دأٙٝ است استفبدٜ خٛاٞذ ضذ. الصْ ثٝ روش است وٝ دس غٛستی وٝ 

ت یب ٔبِه دأٙٝ سضبیتی ثٝ اتػبَ دأٙٝ ثٝ ٚثالي ضٕب ٘ذاسد خٛدداسی وٙیذ چشا وٝ دس دأٙٝ ٔتقّك ثٝ ضٕب ٘یس

.غٛست دسیبفت ٌضاسش تخّف ٚثالي ضٕب ٔسذٚد یب حزف خٛاٞذ ضذ

 

DNS دأٙٝ ٘یض تغییش وٙذ. ٔقٕٛال ایٙىبس تٛسظ ضشوت یب اتػبَ دأٙٝ ثٝ ٚثالي ٘یبصٔٙذ آٖ است وٝ تٙؾیٕبت

 .خٟت اتػبَ دأٙٝ ثٝ ضشح صیش است DNSدأٙٝ ضٕب غٛست ٔی ٌیشد. تٙؾیٕبتٔسئَٛ فٙی ثجت وٙٙذٜ 

NS20.OURIRAN.NET

NS21.OURIRAN.NET

 

www.SoftGozar.com

www.SoftGozar.com

http://iranic.com/
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فالٜٚ ثش ٚسٚد ٘بْ سشٚسٞب، آی پی ٘یض ثبیذ ٚاسد ضٛد وٝ دس ایٗ ٔٛسد ٔیتٛا٘یذ اعالفبت  .IR دس ٔٛسد دأٙٝ ٞبی

 .سا ثٝ ضشح صیش ٚاسد وٙیذ

NS20.OURIRAN.NET             38.113.162.92 

NS21.OURIRAN.NET             38.113.162.93 

دس ضشوتٟبی سشٚیس دٞٙذٜ ایٙتش٘ت ٚ ٕ٘بیص ٚثالي پس اص  DNS دس ٟ٘بیت الصْ ثٝ روش است وٝ تغییش وبُٔ

سبفت ثب ٚسٚد آدسس  57سبفت ثٝ عَٛ ثیب٘دبٔذ. دس غٛستی وٝ پس اص  57ٚسٚد آدسس دأٙٝ ٕٔىٗ است 

 .ي ضٕب ٕ٘بیص دادٜ ٘طذ ِغفبً ٔطىُ سا اص عشیك ایٕیُ ثٝ تیٓ فٙی ثالٌفب اعالؿ دٞیذدأٙٝ، ٚثال

 

 چٌذ تَصیِ ترای حفظ ٍ ارتقاء اهٌیت ٍتالگ 

 .كلوِ ػثَر سادُ اًتخاب ًکٌیذ

ٚ یب خٛد ٘بْ وبسثشی، سبَ تِٛذ ٚ دیٍش فجبسات لبثُ حذس سا ثٝ فٙٛاٖ وّٕٝ فجٛس  45678فجبساتی سبدٜ ٔب٘ٙذ 

٘ىٙیذ ٚ ٕٞچٙیٗ اص وّٕٝ فجٛس یىسبٖ ثشای سبیتٟبی ٔختّف )ٔثُ ایٕیُ یب ٚثالٌٟبی دیٍش( استفبدٜ  ا٘تخبة

 .٘ىٙیذ

 

 .هراقة ایویلْا ٍ پیاهْای جؼلی تاضیذ

ٔشالت پیبٟٔبیی وٝ اسسبَ وٙٙذٜ اص فٙبٚیٙی چٖٛ ٔذیش،ٔذیشاٖ یب ثخص پطتیجب٘ی ثالٌفب استفبدٜ وشدٜ است 

آٔذٜ ثبضذ چشا وٝ ضیٜٛ ٞبیی  info@blogfa.com اص سٕت ایٕیّٟبی سبیت ٔب٘ٙذثبضیذ. حتی اٌش ایٗ پیبْ 

 .ثشای اسسبَ ایٕیّٟبی خقّی ایٙچٙیٙی ٚخٛد داسد

ضٛد.ٕٞچٙیٗ ٔذیشیت ثالٌفب الذاْ ثٝ دسج ٘ؾش دس ثخص  اخجبس ٟٔٓ دس خٛد سبیت ٚ دس ثخص اخجبس ٔٙتطش ٔی

وٙیٓ اص لشاس دادٖ  بس یب تجّیغبتی ٕ٘ی وٙذ.ثٝ خذ تٛغیٝ ٔی٘ؾشات ٚثالي یب اسسبَ ایٕیّٟبی حبٚی پیبٟٔبی اخغ

 .وّٕٝ فجٛس خٛد سا دس اختیبس دیٍشاٖ ٚ ثٝ ٞش فٙٛا٘ی پشٞیض وٙیذ
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دیذٜ ضذٜ است دس ٔٛاسدی افشادی ثب سٛء استفبدٜ اص فٙٛاٖ ٔذیش سبیت ٚ ثب اسسبَ ایٕیُ یب دسج ٘ؾش اص وبسثشاٖ 

ب افضایص أىب٘بت ٚثالي وّٕٝ فجٛس خٛد سا ثشای آٟ٘ب اسسبَ وٙٙذ یب دس خٛاستٝ ا٘ذ ثشای ٔٛاسدی ٔثُ فذْ حزف ی

غفحٝ دیٍشی ٚاسد وٙٙذ، لغقب ٔذیشیت ثالٌفب ٘یبصی ثٝ دا٘ستٗ وّٕٝ فجٛس ضٕب یب دسیبفت ٔدذد آٖ ٘ذاسد 

.ثٙبثشایٗ ٞشٌٛ٘ٝ دسخٛاست ایٙچٙیٙی خقّی ٚ دس خٟت فشیت وبسثشاٖ ٔی ثبضذ

َد را فقط در صفحِ اٍل یا در تخص ٍرٍد كارتراى سایت ٍارد كٌیذ.ًام كارتری ٍ كلوِ ػثَر خ

وّٕٝ فجٛس ٚثالي خٛد سا فمظ دس آدسس اغّی سبیت یب دس ثخص ٚسٚد وبسثشاٖ سبیت ٚاسد وٙیذ. سقی وٙیذ ٞش 

خٛاٞیذ وّٕٝ فجٛس ٚثالي خٛد سا ٚاسد وٙیذ دس ٘ٛاس آدسس ٔشٚسٌش خٛد آدسس سبیت سا چه وٙیذ.  ثبسی وٝ ٔی

ٚد وّٕٝ فجٛس ضٕب دس ٞش غفحٝ یب آدسس دیٍشی ثغیش اص آدسس اغّی سبیت ثٝ احتٕبَ ثسیبس صیبد ثٝ ٔقٙی ِٛ ٚس

سفتٗ ٚ ٞه ٚثالي ضٕب خٛاٞذ ثٛد.یىی اص ضیٜٛ ٞبی سایح ثشای فشیت ٚ ٞه وبسثشاٖ ٚ ٌشفتٗ وّٕٝ فجٛس آٟ٘ب 

الي است ثٙبثشایٗ ثب دلت ثٝ آدسس عشاحی غفحبت ثسیبس ضجیٝ ثٝ سبیتٟبی ٟٔٓ ٔثُ سشٚیسٟبی ایٕیُ یب ٚث

.غفحٝ )دس ٘ٛاس آدسس ٔشٚسٌش( ٚ ٚسٚد وّٕٝ فجٛس دس سبیت اغّی خّٛی سٛء استفبدٜ ٞبی احتٕبِی سا ثٍیشیذ

 

.هراقة ایویلْای خَد تاضیذ

ایٕیُ خػٛغی وٝ دس ٍٞٙبْ ثجت ٘بْ اص ضٕب پشسیذٜ ٔیطذ ثشای اسسبَ وّٕٝ فجٛس ٚثالي دس صٔب٘ی وٝ آ٘شا 

فشأٛش وشدٜ ثبضیذ استفبدٜ ٔی ضٛد ٚ دس ٚثالي ٘یض ٕ٘بیص دادٜ ٕ٘ی ضٛد پس آ٘شا غحیح ٚ ثب دلت ٚاسد وٙیذ 

ٚ ٕٞچٙیٗ تٛغیٝ ٔیىٙیٓ وٝ اص ایٗ ایٕیُ دس ٔسٙدشٞب )ٔب٘ٙذ یبٞٛ ٔسٙدش ( استفبدٜ ٘ىٙیذ صیشا احتٕبَ ٞه 

ٚ ثسیبسی اص ٔطىالت أٙیتی ٚثالٌٟب )دس  ضذٖ آی دی ٚ ایٕیّٟبیی وٝ دس ٔسٙدشٞب استفبدٜ ٔیطٛد ثیطتش است

تٕبٔی سشٚیس دٞٙذٌبٖ( ٘یض ثٝ ٕٞیٗ دِیُ است. تٛخٝ داضتٝ ثبضیذ وٝ ٞه ایٕیُ ضٕب ٔیتٛا٘ذ ثبفث سٛء 

دس غٛستی وٝ ثٝ ٞش دِیّی ٔطىّی ثشای ایٕیُ  .استفبدٜ ٞبی دیٍش ٚ ثٝ خغش افتبدٖ أٙیت ٚثالي ضٕب ضٛد

یٕبت ٚثالي خٛد آدسس ایٕیُ خػٛغی ٚ ٕٞچٙیٗ وّٕٝ فجٛس ٚثالي خٛد ضٕب ایدبد ضذ سشیقب دس ثخص تٙؾ

.سا تغییش دٞیذ

www.SoftGozar.com
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هَارد اهٌیتی را ٌّگام استفادُ از كاهپیَتر در ًظر تگیریذ.

اص سبیتٟبی غیش ٔقتجش  (EXEاص داّ٘ٛد ثش٘بٔٝ ٞب ٚ فبیّٟبی غیش ٔغٕئٗ ٚ ثخػٛظ فبیّٟبی اخشایی)ٔثُ فبیّٟبی

تش خٛد سا ثب ٘ػت آخشیٗ ٘سخٝ ٞبی ٘شْ افضاسٞبی آ٘تی ٚیشٚس ٚ ٕٞچٙیٗ ثٝ سٚص سسب٘ی پشٞیض وٙیذ ٚ اص وبٔپیٛ

.سیستٓ فبُٔ ٚ ٔشٚسٌش ایٙتش٘ت ٔحبفؾت وٙیذ

تٛخٝ داضتٝ ثبضیذ وٝ ثش٘بٔٝ ٞبی وٛچىی ٚخٛد داس٘ذ وٝ دس غٛست داّ٘ٛد ٚ اخشا تٛسظ وبسثش اعالفبت ٔختّف 

ٔختّف ٚی سا دس اختیبس ٞىشٞب لشاس ٔی دٞذ، ثٙبثشایٗ اص داّ٘ٛد ٔٛخٛد دس وبٔپیٛتش ٚ اص خّٕٝ وّٕبت فجٛس 

فبیّٟبی اخشایی ثٝ ٞش فٙٛاٖ )ٔثُ ثبصی وبٔپیٛتشی،ٔٛسیمی، ٘شْ افضاس ٔفیذ ٚ...( اص سبیتٟب یب ٚثالٌٟبی غیش ٔقتجش 

.خٛدداسی وٙیذ

یذ ٔغٕئٗ ضٛیذ وٝ وبٔپیٛتش ، دا٘طٍبٜ ٚ یب دیٍش ٔشاوض فٕٛٔی اص سبیت استفبدٜ ٔیىٙدس غٛستی وٝ دس وبفی ٘ت

فٛق اص ٘ؾش تشٚخبٖ یب ثش٘بٔٝ ٞبی خبسٛسی پبن است ٚ تشخیحب دس ایٗ ضشایظ وّٕٝ فجٛس خٛد سا ثػٛست ٔشتت 

 .تغییش دٞیذ

 

 آهَزش ثثت ًام ٍ استفادُ از سایت پرضیي گیگ

خٟت یىی اص ٟٕٔتشیٗ سبیت ٞبی اسائٝ دٞٙذٜ فضبی سایٍبٖ  (www.persiangig.com) پشضیٗ ٌیً

 آپّٛد تػبٚیش ، فبیُ ٞبی غٛتی ، فیّٓ ٚ ... ثش سٚی فضبی ایٙتش٘ت ٔی ثبضذ.

 

 ثثت ًام

خٟت ثجت ٘بْ دس ایٗ سبیت ثب ٔشاخقٝ ثٝ غفحٝ اغّی سبیت پشضیٗ ٌیً ثٝ آدسس 

www.persiangig.com  ٝٙثجت ٘بْ ٕ٘بئیذ وّیه وٙیذ «فضٛیت»ثش سٚی ٌضی ٚ. 
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http://www.persiangig.com/
http://www.persiangig.com/


 

 www.baharekavar.ir  29                   ابوذر لطفیانمهندس تهیه کننده:               وبالگ نویسی  آموزشجزوه 

 

تىٕیُ فشآیٙذ فضٛیت ثٝ پس اص آٖ یه ایٕیُ خٟت 

آدسس ایٕیُ ضٕب اسسبَ ٔی ضٛد وٝ ٔی ثبیست ثب 

 ٔشاخقٝ ثٝ آٖ فشآیٙذ فضٛیت خٛد سا تىٕیُ ٕ٘بئیذ.

ثب ٔشاخقٝ ثٝ ایٕیُ خٛد ٚ وّیه ثش سٚی ِیٙه ٔشثٛعٝ 

 غفحٝ ای خٟت تىٕیُ ٔشاحُ ثجت ٘بْ ثبص خٛاٞذ ضذ.

 

اص آدسس فضبی ضٕب دس  یدس لسٕت ٘بْ وبسثشی ٔی ثبیست ٘بْ وبسثشی ٔٛسد ٘ؾش خٛد سا وٝ اص ایٗ پس لسٕت

ٚاسد ٕ٘بئیذ آدسس  baharekavarسبیت پشضیٗ ٌیً ٔی ثبضذ سا ٚاسد وٙیذ ثٝ فٙٛاٖ ٔثبَ اٌش ٘بْ وبسثشی سا 

خٛاٞذ ثٛد اِجتٝ ثٝ ضشط آ٘ىٝ ٘بْ وبسثشی ٔٛسد ٘ؾش لجالً  baharekavar.persiangig.comفضبی ضٕب 

 ضخع دیٍشی ٌشفتٝ ٘طذٜ ثبضذ. ظتٛس

اوب٘تٓ سا »دس غٛستی وٝ ٘بْ وبسثشی ٔٛسد ٘ؾش لبثُ ثجت ثبضذ ٌضیٙٝ ٞبی دیٍش فشْ سا تىٕیُ ٚ ثش سٚی ٌضیٙٝ 

 وّیه ٔی وٙیٓ.« ایدبد وٗ

 پس اص تىٕیُ ٔشاحُ ثجت ٘بْ ثٝ عٛس خٛدوبس ثٝ غفحٝ ٔذیشیتی خٛد دس سبیت پشضیٗ ٌیً ٚاسد ٔی ضٛیذ 

اِجتٝ دس ٔشاحُ ثقذی ثشای ٚسٚد ثٝ غفحٝ ٔذیشیتی خٛد دس 

پشضیٗ ٌیً ٔی ثبیست اص غفحٝ اَٚ سبیت 

(www.persiangig.comٖٚاسد ٕ٘ٛد ٚ )  ٚ ٘بْ وبسثشی

 استفبدٜ وٙیذ.خٛد دس سبیت پشضیٗ ٌیً وّٕٝ فجٛس 

 

 

 

 

http://www.persiangig.com/
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 آپلَد فایل در پرضیي گیگ

خٟت آپّٛد فبیُ دس پشضیٗ ٌیً پس اص ٚسٚد ثٝ ثخص ٔذیشیتی خٛد دس سبیت پشضیٗ ٌیً ثٝ لسٕت فضبی 

 ٚة ثشٚیذ.

 

دس ایٗ لسٕت ضٕب ٔی تٛا٘یذ فِٛذس )پٛضٝ( ٞبیی سا خٟت دستٝ ثٙذی فبیُ ایدبد ٚ یب حزف وٙیذ ٚ ثب وّیه ثش 

، فبیُ ٔٛسد ٘ؾش خٛد سا اص دسٖٚ وبٔپیٛتش ثب وّیه ثش سٚی ٌضیٙٝ آپّٛد فبیُسٚی پٛضٝ ٔٛسد ٘ؾش ٚ ٚسٚد ثٝ پٛضٝ 

 ثٝ فضبی ایٙتش٘تی خٛد دس ایٗ سبیت آپّٛد وٙیذ.

 

ثشای ا٘تخبة فبیُ »غفحٝ ای ثبص خٛاٞذ ضذ وٝ ثب وّیه ثش سٚی ٌضیٙٝ  «آپّٛد»پس اص وّیه ثش سٚی ٌضیٙٝ 

وٝ اِجتٝ ثٝ  وٝ پس اص آٖ فبیُ آپّٛد ٔی ٌشدد وٙیٓ ا٘تخبةٔی تٛا٘یٓ فبیُ ٔٛسد ٘ؾش سا اص دسٖٚ وبٔپیٛتش « آپّٛد

 .٘یبص داسد٘سجت حدٓ فبیُ، آپّٛد آٖ ٘یض ثٝ ٕٞبٖ ٘سجت ثب صٔبٖ ثیطتشی 

 

ویّٛ ثبیت ٚ دیٍش فبیُ ٞب اص  تٛغیٝ ٔی ضٛد حدٓ فبیُ ٞبی تػٛیشی )فىس خٟت ٕ٘بیص دس ٚثالي( اص 633

ت ٚ ٞٓ ٕ٘بیص ٚ ٍٔبثبیت ثیطتش ٘جبضذ صیشا ٞٓ آپّٛد ایٗ فبیُ ٞب ثب سشفت ٞبی پبییٗ ایٙتش٘ت ٔطىُ اس 43

 داّ٘ٛد آٟ٘ب.

 

ٔی ضٛد ٚ ضٕب ٔی تٛا٘یذ آدسس آٖ دادٜ ٕ٘بیص فبیُ ٔٛسد ٘ؾش ِیٙه ، آدسس پس اص تىٕیُ فشآیٙذ آپّٛد فبیُ

 سا وپی ٚ دس ٔحُ ٔٛسد ٘ؾش استفبدٜ وٙیذ.
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وّیه  دلت وٙیذ وٝ حتٕبً لجُ اص ثستٗ پٙدشٜ سبیت پشضیٗ ٌیً ثش سٚی ٌضیٙٝ خشٚج دس ٌٛضٝ ثبالی غفحٝ

 وٙیذ.

 

 هٌاتغ:

Blogfa.com 

Pichak.net 

Persiangig.com 
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