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 باسمه تعالی

 پروتکل افزودن پست به وبالگ

 «شفافیت برای ایران»

 HTMLتنظیمات ویرایشگر  1

 انتخاب گردد: HTMLبرای ویرایش  TinyMCEشکل زیر، ویرایشگر  مطابقلطفاً 

 

 !کلیک کنیدتنظیمات  ذخیرهدکمه بر یادتان نرود که پس از اعمال تنظیمات فوق، 

 پست و انتهای ابتدا 2

 شود:با یک تصویر و پس از آن جدول شناسنامه پست آغاز میابتدای پست 

 :تصویر 

o  البته این اعداد نمایان کننده میزان  کند.پیکسل تجاوز  055و طول آن از  605نباید عرض تصویر آغازین از

 حداکثر طول و عرض هستند و ضرورتی بر بزرگ کردن تصاویر کوچک وجود ندارد.
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o  ت، ترین مطلبی که مد نظر پست اسسایت و در هر صورت به مهم آغازین باید به سند،لینک بیرونی تصویر

. به عبارت دیگر، لینک تصویر نباید به آدرس جعبه بیان ارجاع شود، مگر در مواردی که اصل 1ارجاع شود

 همان تصویر مد نظر است.

 :جدول شناسنامه 

o تعیین شده است، انتخاب شده و یا در صورت « لیست موضوعات»هایی منطبق با آنچه در بایستی دارای عبارت

 لزوم گزینه جدید برای آنها ایجاد گردد.

o های قبلی وبالگ آنها را کپی نمود.برای ایجاد این جدول بهتر است از پست 

لیه پست ارائه شده ودر انتهای پست بهتر است لینک اصلی مطلب مورد اشاره پست )که البته پیشتر در قالب لینک بیرونی تصویر ا

 گردد. قیدبود(، 

است، در ابتدای پست، بجای تصویر، بایستی  PowerPointو یا یک  PDFنکته: در صورتی که مطلب اصلی وبالگ یک فایل 

iframe های ناظر به افزودن فایل ها قرار گیرد که توضیحات مربوط به آن ذکر سیاستنمایش این فایلPDF  و نیز

Powerpoint  گردیده است.ذکر 

 های ناظر به تصاویرسیاست 3

  الزم است کلیه تصاویر ابتدا به صندوق بیان منتقل شده، سپس به آنها لینک داده شود. برای بارگزاری تصاویر در صندوق

 بیان و آنگاه استفاده از آنها از این ابزار استفاده گردد:

 

  موجود است، از این ابزار استفاده گردد:درج تصاویری که پیشتر بارگزاری شده و لینک آن برای 

 

                                                           
 های ناظر به تصاویر را مشاهده بفرمائید.سیاست 1
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  تا حد امکان بایستی حجم تصاویر کم باشد، البته نه به قیمت از دست رفتن کیفیت آنها. حجم معمول تصاویر بزرگ بین

نکات مرتبط با چگونگی کاهش حجم  کیلوبایت تجاوز کند. 205کیلوبایت است و در هر صورت نباید از  105تا  155

 .2گنجدتصاویر نیازمند آموزش مستقلی است که در این مختصر نمی

 آن در  نه آدرسو  شودهمه تصاویر بایستی دارای لینک بیرونی باشند، لینکی که به مطلب مرتبط به آن ارجاع می

 .3صندوق بیان

  نجام این تنظیم، پس از راست کلیک کردن روی تصاویر و باشند. برای ا« چینوسط»کلیه تصاویر بایستی دارای تراز

 کنیم )شکل زیر(.را انتخاب می« چینوسط»، گزینه «تراز»انتخاب کشوی 

 

 بیرونیهای های ناظر به لینکسیاست 4

تنظیم شوند « blank_»بایستی به صورت  (های درون متن، تصاویر و یا غیر آنهاهای متصل به عبارتلینک)اعم از ها کلیه لینک

« نکدرج/ویرایش لی»جدید شود. برای این کار در پنجره مربوط به  ایتا کلیک کردن روی آنها سبب باز شدن لینک در پنجره

 ای که در تصویر زیر با جعبه قرمز رنگ مشخص شده است، انتخاب گردد.بایستی گزینه

                                                           
 Photoshopافزار در نرم Save for Webبرای نمونه با تنظیم  2

 های بیرونی را مشاهده بفرمائید.های ناظر به لینکسیاست 3
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 های ناظر به ویدئوهاسیاست 0

 ه برای نمایش ویدئوها از سرویس نیت اصلی ما بر آن است کQmery  ای هبایستی فایلاستفاده نماییم. به همین دلیل

مربوط به ویدئو از  iframeپس از بارگذاری، الزم است تا کد  تصویری خود را در این سرویس بارگذاری نماییم.

Qmery  اخذ شده و در بخش مورد نظر از کدhtml .مربوط به پست جایگذاری گردد 

 راردادن کد در قiframe ( 365*645یا  405*645ویدئو بایستی اندازه اصلی ویدئو حفظ شود .)... یا 

  عالوه برQmery الزم است کلیه ویدئوهای عمومی در کانال ما در آپارات به آدرس ،IranTransparency  نیز

 قید گردد. بارگذاری گردد. در این بارگذاری بایستی توضیحات کافی در مورد ویدئو نیز

 PDFهای ناظر به افزودن فایل سیاست 6

 آن در وبالگ قرار گیرد. iframeبارگذاری شده و کد  Scribdبایستی با استفاده از سرویس  PDFهای عموم فایل

 PowerPointهای ناظر به افزودن فایل سیاست 7

آن در وبالگ قرار  iframeبارگذاری شده و کد  Slideshareبایستی با استفاده از سرویس  PowerPointهای عموم فایل

 گیرد.

 قلم و اندازه مطالب 0

بر همین تعیین شوند و نه به صورت دستی. مبتنی  CSSها، توسط اصل کلی بر آن است که قلم و اندازه و )در اکثر موارد( رنگ

 اصل:

  های استاندارد ویرایشگر نگارش شوند، یعنی انتخاب از لیست زیر:مبتنی بر یکی از استایلکلیه مطالب بایستی 

https://www.scribd.com/
http://www.slideshare.net/
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 ،مگر در موارد استثنائی؛ تا حد امکان اندازه قلم نوشته تغییر نکند 

 ( شود به هنگام انتقالPaste کردن مطالب، بصورت )Plain Text4  منتقل شوند. برای تنظیم این گزینه از این ابزار

 استفاده گردد:

 

 نکات پایانی 9

 .نگارش بهتر مطالب نیازمند فراگیری اصول و مبانی نگارشی است که همه به آن نیازمندیم 

 آرایی است که رعایت آن اصول خود به آگاهی از مبانی نگارش بهتر در فضای وب نیازمند سطح دیگری از اصول صفحه

HTML  و نیزCSS ای از این موارد نیز اقدام گردد.نیازمند است. الزم است برای یادگیری سطح اولیه 

                                                           
 Formattingمتن خالی بودن هیچگونه  4


