به نام خدا
از این که جی بالگ را انتخاب کرده اید برای ما باعث افتخار است
در اینجا نحوه ثبت نام و کار با پنل جی بالگ را توضیح میدهیم
امید وارم که از وبالگ نویسی لذت کامل ببرید

فصل اول :ثبت نام
:1خب برای ثبت نام در جی بالگ اول وارد سایت  geblog.irمیشوید و روی گزینه ثبت سایت جدید کلیک میکنید

 :2در صفحه باز شده که در تصویر پایین میبینید در قسمت نام کاربری باید نام کاربری مورد نظر خودتان را وارد کنید که همان
ادرس سایت شما می شود

 :3د راین قسمت رمز ورود خود را وارد کنید
:4در این اینجا رمز را تکرار کنید
 :5در این قسمت ایمیل خود را بدقت وارد کنید چون در هنگام فراموشی رمز به ایمیل شما ارسال میشود
:6موضوع وبالگ خود را انتخاب کنید
:7عنوان وبالگ خود را وارد کنید
:8در این قسمت موضوع وبالگ خود را بنویسید
:9نام نویسنده وبالگ خود را درج کنید که خودتان هستید
 :10ایمیل نویسنده را وارد کنید که این گزینه اختیاری است و در پروفایل نویسنده قرار میگیرد
:11منطقه زمانی را نمیخواهد دست بزنید
:12کد امنیتی که در تصویر میبینید را وارد کنید
:13و در آخر روی گزینه ثبت نام کلیک کنید
در این عکس نمونه را میبینید

و پس از کلیک روی ثبت نام این صفحه باز میشود که نمایش میدهد وبالگ شما با موفقیت ایجاد شده است

فصل دوم :نحوه کار با پنل
نحوه ارسال مطلب
 :1ابتدا روی گزینه ارسال مطلب جدید کلیک کنید

:3نحوه نظردهی
:4عنوان مطلب خودتون رو بنویسید
:5برچسب های خود را درج کنید و بین برچسب ها را با  ,جدا کنید البته این گزینه اختیاری است
:6این گزینه هم اختیاری می باشد
 :7اگر میخواهید این مطلب برای عموم آزاد نباشد در این قسمت رمز را وارد کنید
 :8برای درج تصویر ابتدا تصویر را آپلود کنید ولینک را در این گزینه وارد کنید و دکمه  insertرا بزنید
 :9در اینجا اگر میخواهید لینک به مطلب وصل کنید این گزینه را بزنید این گزینه هم اختیاری است
10و 11هم رنگ زمینه و رنگ نوشته می بالشد
:12برای در ج در ادامه مطلب این گزینه را کلیک کنید
:13و در انتها روی گزینه ارسال مطلب کلیک کنید

نحوه درج قالب بلگفا روی جی بالگ
چون کاربران قالب های مورد عالقه خودشان را میخواهند روی وبالگشان بگذارند باید قالب بلگفا را ابتدا از بخش
تبدیل قالب بلگفا به جی بالگ به جی بالگ تبدیل کرده و آن را کپی و در بخش ویرایش قالب درج کنند
با تشکر از همه کاربران جی بالگ
لذت وبالگ نویسی در محیطی ساده اما حرفه ای با جی بالگ

