מרץ 0202
הנחיות לפתיחת בלוג (אתר )blogger
כתבה :נעמי פורת -המרכז ללמודים אקדמיים

מבוא
במסמך זה יוסבר כיצד ניתן לפתוח בלוג באמצעות  .bloggerבלוג ,בעברית :יומן רשת ,הוא אתר אינטרנט שבו
נכתבות רשומות ("פוסטים") העוסקות בחוויות ,חדשות קישורים ,אשר תכניהם גלויים לגולשי האינטרנט לשם קריאה
ולתגובה.
חשוב :לפני פתיחת הבלוג יש לפתוח חשבון דוא"ל בג'ימייל.

פרק א' – יצירת הבלוג

איור 1

כניסה לאתר
יש להיכנס לאתר -blogger
https://www.blogger.com/start?pli=1
(איור  – )1למלא את פרטי חשבון הג'ימייל במקום
המתאים.
יש ללחוץ על הלחצן צור בלוג.
מתן שם לבלוג (איור )2
כותרת הבלוג  :שם הבלוג בעברית.
כתובת הבלוג :בחרו כתובת שתכלול את שמכם יש
לכתוב באנגלית ,באותיות קטנות וללא רווחים למשל:
http://noemyporath.blogspot.com
ניתן להשתמש בנקודה ( ).כמפרידה בין שמות על
מנת ליצור כתובת זמינה
בדוק זמינות :האם הכתובת שבחרת זמינה ,אינה
בשימוש על ידי אחרים
יש להקליד את התווים הצבעוניים לתוך החלונית
המתאימה
לסיום ,יש ללחוץ על המשך

איור 2

בחירת תבנית (איור )3
בשלב זה יש לבחור ולסמן את תבנית

איור 3

העיצוב המועדפת (ניתן לשינוי בהמשך).

לסיום יש ללחוץ המשך.

יצירת הבלוג
אם הכל תקין תתקבל הודעה כי הבלוג נוצר (איור )4
איור 4
כדי להתחיל לכתוב בבלוג יש ללחוץ על התחל
בכתיבת הבלוג.

הסבר בנוגע לכתיבה בבלוג מופיע בהמשך

איור 5

פרק ב' – כתיבה בבלוג ופרסומו
פרק זה מורכב מ 4 -לשוניות .כל לשונית
מתייחסת לתחום אחר בניהול הבלוג.

סרגל עריכה

 .1לשונית – פרסום רשומה (פוסט)
בלשונית זו (איור  )5כותבים את הפוסט
עצמו .כל פוסט מורכב מכותרת ותוכן הפוסט.
בעת כתיבת תוכן הפוסט ניתן להשתמש
בכלי העריכה המופיעים בסרגל (סוג הגופן,
גודלו וצבעו ,ישור ,הוספת תמונה ,מספור
וכדומה) .כמו כן ישנה אפשרות לתצוגה
מקדימה
לבסוף ניתן ללחוץ על אחת מאפשרויות השמירה :פרסם רשומה (הרשומה תתפרסם
ותתקבל הודעה על כך) או שמור כעת (במידה ולא רוצים עדיין לפרסם).
לאחר השמירה (גם אם לא מפרסמים) ניתן לצפות בבלוג.
לצפייה יש ללחוץ על צפה בבלוג
לאחר פרסום הרשומה יתקבל המסך (איור  )6המודיע על כך.
לחיצה על הצג רשומה יאפשר לראות את הרשומה החדשה בבלוג.
איור 6

בלשונית זו ניתן גם לערוך רשומות קודמות ,לערוך דפים ולנהל תגובות (איור )7

איור 7

 .0לשונית – הגדרות
לשונית הגדרות (איור  )9בנויה ממספר קטגוריות ,המאפשרות יצירת בלוג מותאם אישית .יש לעבור על כל הקטגוריות
ולקבוע את ההגדרות האישיות .בהמשך יוצגו הקטגוריות העיקריות תוך פירוט מטרתן .לאחר כל שינוי בהגדרות יש
לזכור ללחוץ על שמור הגדרות

איור 8



מידע בסיסי  -ניתן לשנות את כותרת הבלוג ,להוסיף תיאור ,לאפשר למנועי החיפוש למצוא את הבלוג וכדומה.
בהמשך ישנן הגדרות גלובליות הנוגעות לכל הבלוגים השייכים לך.



פרסום – במידה ומעוניינים לשנות את כתובת הבלוג.



קביעת פורמט  -קביעה לגבי אופן יצוג התאריך ,השעה ,מס' הרשומות שיוצגו ,מס' התגובות שיוצגו ,שפת
הכתיבה וכדומה.



תגובות – ניהול קבלת התגובות ,הרשאות למתן תגובה ,ניהול טופס התגובה ,וכדומה



ארכיון – ניהול תיוק הרשומות בארכיון .רצוי שלא לשנות את הגדרות ברירת המחדל של ניהול הארכיון.



עדכון באתר – במידה ומעוניינים להוסיף קישור לבלוג מאתר כלשהו.



דוא"ל ונייד – במידה ורוצים לעדכן חברים /עמיתים/מרצים וכו' על פרסומים חדשים בבלוג ,זה המקום לציין את
כתובות המייל שלהם.

 .3לשונית  -פריסה
לשונית פריסה (איור  )9מתייחסת להגדרות מבנה הדף ורכיביו .התייחסות הינה למבנה החזותי של הבלוג על כל
מרכיביו ומורכבת ממספר קטגוריות:
א .קטגוריית רכיבי הדף – (איור  )9הוספה ומיקום מחדש של רכיבי הדף השונים כגון:


הרשומה הנוכחית



תגובות הקוראים



פרטים אישיים



פרוט ארכיון – רשומות שפורסמו בעבר.



הוסף גאדג'ט  -בנוסף לנתונים הקבועים ,ניתן להוסיף נתונים כגון ,מנוע חיפוש (המאפשר חיפוש רשומות
קודמות בבלוג) ,הודעת פתיחה קבועה ,תמונה וכדומה .פרוט לגבי הגאדג'טים יובא בהמשך.

איור 9



לחצן הוסף גאדג'ט בחלון לעיל יביא לפתיחת חלון המכיל את כל האפשרויות (איור  .)10לחיצה על הסימן

+

תאפשר הוספה אוטומטית של הגאדג'ט לחלון הרצוי .לבסוף יש ללחוץ על שמור.
איור 10

ב .קטגוריית גופנים וצבעים  -קטגוריה זו (איור  )11מאפשרת שינוי ועיצוב פרמטרים שונים של הבלוג ,מבחינת
הצבעים והגופנים .רשימת הפרמטרים מופיעה בחלון הצידי הימני .ניתן לשנות את כל ערכת הצבעים או לבצע
שינוי של פרמטר יחיד.
איור 11

ג .קטגוריית עורך  - - HTMLקטגוריה זו מאפשרת עריכת הרשומה בשפת .html
ד .קטגוריית בחר תבנית חדשה  -קטגוריה זו (איור  )12מאפשרת שינוי ובחירה מחדש של תבנית העיצוב שנבחרה
בשלב מוקדם יותר .לאחר הבחירה לחץ על שמור תבנית.
איור 12

הדרכות קוליות:
 פתיחת בלוגhttp://www.youtube.com/watch?v=HGgKJmZ9DFc :
 כתיבה בבלוגhttp://www.youtube.com/watch?v=LU_Ejr8L4Oo :

