Wybór i hosting oprogramowania do blogów
Jeśli poważnie myślisz o przekształceniu swojego bloga w wizualne arcydzieło, prawdopodobnie
wybierzesz pakiet oprogramowania do blogowania, który zainstalujesz na własnym serwerze
internetowym. Rozwiązania hostowane są świetne, ale oferują mniej kontroli i personalizacji. W tym
rozdziale znajdziesz informacje na temat wyboru odpowiedniego oprogramowania do swojej sytuacji.
Jeśli wybierzesz oprogramowanie do blogowania, które chcesz zainstalować, musisz również kupić
nazwę domeny i platformę hostingową, na której zainstalujesz swoje oprogramowanie. Przygotuj się
na dziwny, nowy żargon technologiczny, odkrywając, co sprawia, że blogowanie jest ekscytujące,
frustrujące, mylące i satysfakcjonujące -oprogramowanie do blogowania.
Posiadanie własnej nazwy domeny
Najwyraźniej czytasz to, ponieważ chcesz założyć bloga. Ale zanim zajdziesz za daleko, musisz zająć się
najważniejszą decyzją w swojej blogerskiej karierze: nazwą swojego bloga! Nazwa Twojego bloga
powinna być ściśle powiązana z nazwą domeny lub adresem internetowym, z którego odwiedzający
korzystają, aby uzyskać dostęp do Twojego bloga. Jeśli to możliwe, nazwa i adres URL Twojego bloga
lub nazwa domeny powinny być dokładnie takie same, aby czytelnicy mogli Cię łatwo znaleźć. Na
przykład mój osobisty blog nazywa się Resourceful Mommy, a nazwa domeny, którą kupiłem, to
www.ResourcefulMommy.com. Kupując nazwę domeny w usłudze rejestracji adresu URL, możesz
również zapłacić za hosting od tego usługodawcy, aby Twoje oprogramowanie blogowe miało miejsce
do życia w Internecie. Inne opcje to opłacenie hostingu w innej firmie hostingowej lub przekierowanie
nazwy domeny do bezpłatnej usługi blogowania. W kolejnych sekcjach tego rozdziału przeprowadzę
Cię przez podstawowe szczegóły zakupionej nazwy domeny i usługi hostingowej. Jak wspomniano
wcześniej, domena to adres (lub główny adres URL), który ludzie wpisują w swoich przeglądarkach
internetowych, aby przejść do Twojej witryny. Pomyśl o domenie bloga tak samo, jak o adresie domu.
Każdy dom na ulicy ma indywidualny adres. Gdy ktoś szuka Twojego adresu domowego w Google,
znajduje określony numer i nazwę ulicy, które określają lokalizację Twojego domu. Jeśli szukasz witryny
internetowej za pomocą wyszukiwarki, znaleziony adres witryny to nazwa domeny lub adres URL.
Wybór nazwy domeny
Jako nazwę domeny możesz użyć dowolnego dostępnego lub nie posiadanego obecnie słowa lub
wyrażenia. Możesz ustawić nazwę swojej domeny jako nazwę firmy, pseudonim lub ulubioną grupę
żywności. Od lat profesjonalni projektanci i programiści stron internetowych mówią, że wszystkie
dobre domeny zniknęły, co jest dalekie od prawdy. W końcu cały czas pojawiają się nowe strony
internetowe i blogi, a wiele z nich ma świetne, zapadające w pamięć domeny! Nawet jeśli nazwa
domeny jest dostępna, niekoniecznie oznacza to, że możesz bezpiecznie wybrać tę nazwę dla swojego
bloga i kupić tę domenę. Należy również sprawdzić, czy ta nazwa bloga została już zarejestrowana jako
znak towarowy, aby uniknąć przypadkowego naruszenia cudzego znaku. Zarejestrowane znaki
towarowe można wyszukiwać bezpłatnie na stronie www.uspto.gov. Aby zapoznać się z przykładem
świetnej nazwy domeny, odwiedź blog Wine Carolinas (www.winecarolinas.com), nazwę, która
doskonale opisuje dom online męża i żony, którzy chcą pomóc innym doświadczyć wspaniałych win
Karoliny Północnej i Południowej . Wymyśl frazę lub zdanie, które mówi coś o Tobie i Twoim blogu jako
punkt wyjścia. Napisz słowa kluczowe tematu na karteczkach samoprzylepnych, a następnie przenieś
je. Ta sztuczka może doprowadzić do czegoś wspaniałego. Co konkretnie robi dla Ciebie domena? Ma
kilka celów:
* Czytelnicy mogą łatwo zapamiętać, gdzie znaleźć Twoją witrynę.

* Posiadanie własnej domeny wygląda profesjonalnie; to niezła korzyść marketingowa przy niewielkim
koszcie.
* Możesz bezkarnie zmieniać hosty internetowe lub hostowane rozwiązania blogowe, ponieważ Twój
adres jest w rzeczywistości oddzielną usługą. Jeśli - lub kiedy - przeniesiesz swojego bloga, Twój
usługodawca hostingowy może pomóc Ci użyć tej samej domeny w celu uzyskania dostępu do nowego
serwera w sieci. Pomyśl o tym jak o zabraniu ze sobą numeru telefonu komórkowego, nawet jeśli
zmienisz dostawcę usług!
Twoja domena powinna reprezentować nazwę i cel Twojego bloga, chociaż pod koniec dnia nie ma
sztywnych i szybkich zasad. Oto kilka krótkich wskazówek, których możesz chcieć przestrzegać. Spróbuj
wybrać domenę, która
* Pasuje do nazwy Twojego bloga
* Opiera się na słowach kluczowych tematu
* Czy gra słów lub slangu oparta na twoim temacie?
* Jest zabawny lub w inny sposób zapada w pamięć
Jeśli masz problem z wymyśleniem nazwy, rozważ użycie swojego imienia i nazwiska. W rzeczywistości,
nawet jeśli ostatecznie chcesz użyć innej domeny dla swojego adresu bloga, posiadanie domeny na
własne imię jest dobrym pomysłem. Możesz również użyć kilku nazw domen, aby dotrzeć do tej samej
witryny lub bloga, więc używanie własnej nazwy jako domeny może pomóc innym znaleźć Cię w
wyszukiwarkach. Wiele narzędzi online może pomóc w wyborze nazwy domeny, jeśli masz problemy.
Strony internetowe z wyborem nazw domen pomagają, sugerując kombinacje słów i wymyślając
losowo generowane wybory. Jedną z dobrych witryn do wykorzystania w tym celu jest Bust a Name
(www.bustaname.com). Nawet jeśli korzystasz z hostowanego rozwiązania blogowego i dlatego nie
potrzebujesz hostingu, możesz kupić domenę i przekazać adres do Twojego bloga. Jest to przydatne,
ponieważ ułatwia czytelnikom zapamiętanie adresu Twojego bloga. Po zarejestrowaniu domeny
sprawdź tekst pomocy rejestratora, aby dowiedzieć się, jak przekierować domenę na adres
internetowy (URL) Twojego bloga. Instrukcje różnią się w zależności od rejestratora.
Rejestracja domeny
Rejestracja domeny to prosty proces. Najpierw skorzystaj z rejestratora domen, aby kupić swoje imię i
nazwisko. Po uzyskaniu nazwy wystarczy wskazać nową domenę u swojego usługodawcy
hostingowego. Ten proces zasadniczo polega na poinformowaniu rejestratora domeny, na którym
serwerze internetowym znajduje się Twoja witryna; Twoja firma hostingowa lub rejestrator domen
udostępnia informacje i narzędzia, dzięki którym wszystko działa. Możesz korzystać z wielu usług
rejestracji domen. Wybór tak naprawdę sprowadza się do interfejsu zarządzania domeną - narzędzi,
które otrzymujesz do zarządzania domeną. Praca z niektórymi ekranami zarządzania jest niezwykle
trudna. Znalezienie hosta, który ma przejrzysty i łatwy w użyciu interfejs, ma ogromne znaczenie
podczas aktualizacji lub wprowadzania zmian w domenie internetowej. Koniecznie rozejrzyj się też.
Roczna opłata za rejestrację domeny jest bardzo zróżnicowana, a w większości różnice w cenie nie są
równe różnicy w tym, co otrzymujesz. Usługi rejestracji domen często oferują kody kuponów. Upewnij
się, że korzystasz ze swojej ulubionej wyszukiwarki, aby znaleźć odpowiednie kody przed zakupem
żądanych nazw domen. Możesz zarejestrować swoją domenę na jeden rok lub na wiele lat
jednocześnie. Zazwyczaj rejestracja na wiele lat daje niewielką zniżkę. Jeśli zdecydujesz się
zarejestrować tylko na rok, musisz odnowić domenę za rok (zakładając, że chcesz utrzymać swoją
witrynę). Usługi rejestracji pozwalają również wybrać opcję automatycznego odnawiania. Wiele firm

zajmujących się rejestracją domen oferuje również hosting i pakiety e-mail. Upewnij się, że rejestracja
domeny jest aktualna. Jeśli masz jakiekolwiek zmiany w swojej domenie lub informacjach
kontaktowych, w tym w adresie e-mail, natychmiast zaktualizuj informacje o domenie. Jeśli Twoje
informacje nie są aktualne, możesz utracić dostęp do domeny lub przegapić e-maile z przypomnieniami
o odnowieniu domeny. Wydrukuj kopię danych logowania i bezpiecznie je przechowuj. Odwiedź
dowolnego z rejestratorów domen w poniższych sekcjach, aby sprawdzić, czy Twoja domena jest
dostępna, a następnie zarejestruj ją. Za dodatkową opłatą, zwykle około dziesięciu dolarów rocznie,
możesz zachować prywatność swoich danych kontaktowych. Może się to wydawać nie opłacalnym
kosztem, ale jeśli zarejestrujesz domenę i nie zdecydujesz się na ukrywanie swoich informacji,
przygotuj się na otrzymywanie spamu we wszystkim, od hostingu poczty e-mail po usługi
projektowania stron internetowych.
Znajdowanie hostingu
Mając domenę w ręku, możesz zwrócić uwagę na hosting. Jeśli domena jest Twoim adresem, hosting
jest Twoim prawdziwym domem w sieci. Twój usługodawca hostingowy udostępnia lokalizację online
dla oprogramowania, grafiki i innych plików Twojego bloga. Ta lokalizacja jest nazywana serwerem
internetowym Twojego bloga. Gdy ludzie wpisują Twój adres URL w przeglądarce internetowej, serwer
sieciowy zapewnia im dostęp do Twojego bloga.
Robisz swoje badania
Twoim głównym problemem przy wyborze hosta internetowego dla własnego bloga jest znalezienie
hosta internetowego, który spełnia wszystkie wymagania oprogramowania blogowego. Większość
oprogramowania do blogowania korzysta z serwera WWW LAMP (Linux/Apache/MySQL/PHP),
będącego połączeniem kilku rodzajów technologii serwera WWW, która jest idealna do prowadzenia
dynamicznych stron internetowych, takich jak blogi:
* Linux: bardzo popularny system operacyjny serwera WWW. Jest bardzo stabilny i uważany za
standard dla serwerów internetowych. Jako bloger prawdopodobnie nie musisz wprowadzać zbyt
wielu zmian w systemie operacyjnym, o ile jest on dla Ciebie.
* Apache: Apache to oprogramowanie do obsługi stron internetowych, co oznacza, że sprawdza żądaną
stronę internetową, a następnie przekazuje przeglądarce odpowiedni plik. Wykonuje większość
ciężkiej pracy polegającej na serwowaniu stron internetowych użytkownikom odwiedzającym Twoją
witrynę.
* MySQL: MySQL to najpopularniejsze oprogramowanie bazodanowe dla blogów. W przypadku
dowolnego pakietu do blogowania potrzebujesz pewnego rodzaju systemu bazy danych do
przechowywania wszystkich postów na blogu i uruchamiania innych funkcji oprogramowania
blogowego. MySQL to standardowe narzędzie bazodanowe dla większości programów blogowych.
* PHP: PHP to język programowania używany przez wiele systemów do blogowania i zarządzania
treścią. Znajduje się między oprogramowaniem do blogowania a bazą danych, upewniając się, że
wszystkie części współpracują ze sobą.
Powyższe cztery technologie są uważane za absolutne minimum wymagane do działania większości
pakietów blogowych. Ale powinieneś wziąć pod uwagę również te wymagania:
* Miejsce na dysku: w przypadku blogów miejsce na dysku jest ważne, jeśli zdecydujesz się
przechowywać wiele obrazów w swoim blogu lub przesyłać pliki audio i wideo. Przesyłanie obrazów
jest stosunkowo łatwe, ale potrzebujesz miejsca do przechowywania tych obrazów. W przypadku

przeciętnego bloga zawierającego kilka zdjęć najprawdopodobniej potrzebujesz około 500
megabajtów (MB). Blogi z dużą ilością zdjęć wymagają kilku gigabajtów (GB) miejsca na dysku. Blogi
wideo wymagają znacznie więcej miejsca na dysku (chyba że korzystasz z usługi udostępniania wideo
online) niż blogi tekstowe lub fotograficzne, więc potrzebujesz więcej niż 10 GB. Te pliki zajmują dużo
miejsca! Brak miejsca na dysku jest łatwym do rozwiązania problemem: większość hostów
internetowych umożliwia dodanie miejsca na dysku, gdy jest to potrzebne, za dodatkową opłatą.
Skontaktuj się ze swoim dostawcą internetowym, aby dowiedzieć się, ile kosztuje dodatkowe miejsce.
* Zarządzanie pocztą e-mail: prawdopodobnie potrzebujesz adresu e-mail w nowej domenie. Jeśli
chcesz używać swojego bloga do celów biznesowych, posiadanie adresu e-mail pasującego do Twojej
domeny wygląda bardziej profesjonalnie. Niektóre hosty internetowe umożliwiają tworzenie wielu
adresów e-mail w jednej domenie, co jest idealne, jeśli chcesz na przykład oddzielić zapytania
kontaktowe od osobistych wiadomości e-mail.
* Kopie zapasowe: zastanów się, w jaki sposób planujesz wykonać kopię zapasową danych (w tym
zawartości bazy danych) i czy host sieciowy utworzy również kopię zapasową plików na Twoim koncie
hostingowym. Znajomość tych informacji może uchronić Cię przed katastrofą i utratą danych w
przyszłości. Codzienne kopie zapasowe nie są złym pomysłem!
* Przepustowość i zasoby procesora: komputery i sieci mogą przyjmować tylko określoną liczbę
odwiedzających i pobierać pliki, a hosty zwykle ustalają limit przepustowości, jaką można wykorzystać
dla konkretnego zakupionego pakietu hostingowego. Zapytaj, co się stanie, jeśli przekroczysz
miesięczny limit przepustowości. (Zazwyczaj musisz zapłacić za dodatkowe zasoby). Dla większości
blogerów nie będzie to problemem, ale jeśli opracujesz bardzo popularnego bloga z dużą liczbą
odwiedzających lub udostępniasz bardzo duże pliki, takie jak filmy, przepustowość może dodatkowy
koszt.
Subskrypcja hostingu
Po zakupie domeny równie łatwo powinno być możliwe wybranie usługodawcy hostingowego. Ale w
rzeczywistości oferty hostów internetowych są na całej mapie, więc musisz przeprowadzić badania,
poprosić o rekomendacje znajomych i współpracowników, którzy mają strony internetowe, i porównać
szczegóły oferty różnych hostów. Pamiętaj, aby sprawdzić również hosting udostępniany przez witrynę
rejestracji domeny. Może to zaoszczędzić pieniądze, a także usprawni zarządzanie blogiem.
Porównując hosty internetowe, zawsze potwierdzaj liczby podane w materiałach sprzedażowych. Oto
najważniejsze pytania, które należy zadać potencjalnemu hostowi internetowemu o jego pakiety
hostingowe:
* Jaka jest Twoja gwarancja niezawodności i czasu pracy? Większość hostów internetowych
poinformuje Cię, ile czasu w danym miesiącu gwarantują dostępność Twojej witryny przy normalnym
obciążeniu ruchem. Żaden z nich nie może jednak absolutnie zagwarantować 100% czasu pracy bez
przestojów.
* Jaki jest Twój limit transferu danych i ile płacisz za dodatkową przepustowość?
Przepustowość/transfer danych jest używany, gdy odwiedzający odwiedzają Twoją witrynę i pobierają
strony z Twojej witryny, aby je wyświetlić. Jeśli przesyłasz dużo plików lub jeden plik, który pobierają
tysiące odwiedzających, możesz osiągnąć swój limit i musisz kupić więcej.
* Ile miejsca na dysku obejmuje pakiet i ile kosztuje dodatkowe miejsce?
* Jakiego rodzaju wsparcie techniczne oferujecie? Jakie są twoje godziny telefonu? Jak radzisz sobie z
pomocą e-mailową?

Gdy znajdziesz hosta, który Cię interesuje, sprawdź oferowane pakiety. Wiele hostów internetowych
udostępnia przydatną tabelę porównawczą, której można użyć do szybkiego porównania cen i funkcji.
Wybór odpowiedniego oprogramowania do blogowania
Po podjęciu decyzji o hostowaniu bloga na samoobsługowej platformie internetowej, musisz wybrać
oprogramowanie do blogowania, którego chcesz używać. Wybierz mądrze, konik polny i obserwuj, jak
Twoje oprogramowanie bloga rośnie, dodając więcej dzwonków i gwizdków. Wybierz źle i zmierz się z
ostatecznym obowiązkiem: migracją swojego bloga z jednego pakietu oprogramowania blogowego do
lepszego. Możesz to zrobić, ale nie możesz tego zrobić łatwo. Poświęć czas na zapoznanie się z
dostępnymi narzędziami do blogowania i funkcjonalnością, jaką zapewniają one teraz, abyś mógł
później zaoszczędzić sobie wielu bólów głowy. Po pierwsze, musisz uznać, że wszystkie platformy
blogowe nie są sobie równe. Oczywiście pakiety oprogramowania do blogowania, niezależnie od tego,
czy są zarządzane przez Ciebie, czy przez płatny personel techniczny zajmujący się hostingiem, mają te
same lub podobne funkcje, których potrzebujesz w przypadku typowego bloga. Ale każdy pakiet
oprogramowania został zaprojektowany z myślą o bardzo różnych celach. W przeciwieństwie do
oprogramowania instalowanego na komputerze stacjonarnym lub laptopie oprogramowanie do
blogowania wymaga do działania środowiska serwerowego. Ten serwer jest dostarczany przez hosta
internetowego wybranego wcześniej w tym rozdziale. Blogerzy mogą korzystać z dwóch rodzajów
platform blogowych:
* Hostowane blogi: hostowane usługi blogowe zapewniają wyjątkową sytuację, w której nie musisz się
w ogóle martwić o technologię oprogramowania. Możesz skoncentrować się na zamartwianiu się tym,
o czym będzie Twój następny wpis na blogu, a nie na tym, jak skonfigurować serwer WWW. Aby
korzystać z hostowanego oprogramowania do blogowania, zaloguj się do narzędzia do edycji, napisz
post, kliknij przycisk Opublikuj i wyloguj się. Nie musisz myśleć o tym, jak zarządza się
oprogramowaniem, o ile jest tam następnym razem, gdy chcesz coś opublikować. Wielu blogerów
uważa tę konfigurację za transakcję stulecia. Jednym z popularnych rozwiązań hostowanych jest
Blogger
Dodatkowa premia: Jeśli wybierzesz oprogramowanie hostowane, nie musisz się martwić o hosting firma programistyczna zapewnia tę usługę za Ciebie! Zobacz sekcję „Zrozumienie oprogramowania
hostowanego bloga” w dalszej części tego rozdziału, aby uzyskać bardziej szczegółowe omówienie tej
opcji. Ale strzeż się! Treść na hostowanych blogach jest technicznie własnością witryny hostującej, a
nie autora bloga . . . ty. Jeśli posiadanie treści jest dla Ciebie ważniejsze niż łatwość użytkowania,
hostowane blogi nie są dla Ciebie właściwą opcją.
* Blogi niehostowane: od samego początku możesz chcieć uruchomić własny system blogowania. Ten
typ konfiguracji jest znany jako niehostowane lub instalowalne oprogramowanie do blogowania.
Instalując oprogramowanie do blogowania na własnym serwerze WWW, przejmujesz wszystkie
obowiązki związane z utrzymaniem oprogramowania do blogowania i danych tworzonych podczas
blogowania. . Ściśle z technicznego punktu widzenia ten rodzaj konfiguracji nowego bloga może być
trochę trudny i powodować większy stres – szczególnie dla osób nietechnicznych, które zastanawiają
się, kiedy idą – ale ostatecznie uzyskasz większą elastyczność, gdy używasz konfiguracji niehostowanej.
Chociaż hostowanie bloga za pośrednictwem własnego hosta internetowego jest nieco trudniejsze niż
tworzenie bloga na hostowanej platformie, dostępne oprogramowanie do blogowania (które często
jest bezpłatne!) Może sprawić, że proces będzie prawie równie łatwy w zarządzaniu. Jeśli kochasz
wyzwanie lub chcesz wszystkie dzwonki i gwizdki, rozważ samodzielne prowadzenie bloga.

Sieci społecznościowe pozwalają łączyć się z obecnymi przyjaciółmi i nawiązywać nowe znajomości
podczas udostępniania zdjęć, filmów i tekstu. Ich popularność eksplodowała w ciągu ostatnich kilku
lat, a wielu z nich dodało narzędzie do blogowania.
Budżetowanie oprogramowania
Wiele hostowanych usług dostępnych dla blogerów oferuje podstawowy pakiet blogowania
bezpłatnie. Duża liczba niehostowanych pakietów oprogramowania do blogowania jest również
bezpłatna, ale serwer sieciowy, na którym musisz je zainstalować, zdecydowanie nie jest. Ile pieniędzy
możesz przeznaczyć na swojego nowego bloga, może pomóc ci dowiedzieć się, jaką platformę
powinieneś nabyć. Zastanów się, ile zaangażowania finansowego chcesz poświęcić na swoje nowe życie
na blogu. Koszty mogą być związane z :
* Oprogramowanie do blogowania: Niektóre pakiety są bezpłatne; inni nie. W niektórych przypadkach
oprogramowanie do blogowania może być bezpłatne do użytku osobistego, ale może kosztować, jeśli
użyjesz go do celów komercyjnych.
* Aktualizacje: Wybierając pakiet oprogramowania z ceną, pamiętaj, aby zanotować koszty aktualizacji
tego oprogramowania w dół. Oprogramowanie do blogów jest w ciągłym ruchu i będziesz potrzebować
aktualizacji!
* Nazwa domeny: niezależnie od tego, czy wybierzesz rozwiązanie hostowane, czy niehostowane,
możesz kupić nazwę domeny (nazywaną również adresem internetowym) i wskazać ją na swoim blogu.
* Hosting WWW: jeśli wybierzesz pakiet oprogramowania do blogowania, który musi być
zainstalowany na serwerze WWW, musisz znaleźć hosting.
* Koszty pomocy technicznej: jeśli masz pytania dotyczące oprogramowania do blogowania lub
hostingu internetowego, uzyskanie odpowiedzi może Cię kosztować. Dowiedz się, jakie są zasady
pomocy technicznej dotyczące oprogramowania i hostingu przed zakupem.
* Projektanci stron internetowych: Jeśli zdecydujesz się zatrudnić projektanta stron internetowych lub
programistę do stworzenia projektu, zainstalowania oprogramowania i rozpoczęcia bloga, musisz
zapłacić tym ludziom.
* Specjalne dzwonki i gwizdki: może się okazać, że możesz kupić dodatkowe dodatki do swojego bloga
i korzystać z nich, od fajnej funkcjonalności po ekscytujące projekty.
Możliwe jest założenie bloga całkowicie za darmo, decydując się na bloga hostowanego z bezpłatnym
pakietem podstawowym i nie kupując niestandardowego adresu URL.
Upewnij się, że znasz podstawy
Większość pakietów blogowych zawiera różne opcje. Niektóre opcje mają na celu oszukać Twoją jazdę,
sprawiając, że Twój blog stanie się czymś pięknym i zachwycającym. Niektóre opcje są z definicji mniej
opcjonalne, a bardziej konieczne. Dobre oprogramowanie do blogowania musi mieć pięć
następujących cech:
* Użyteczny interfejs publikowania lub panel sterowania: Sprawdź, jak wygląda panel sterowania,
zanim sam zatwierdzisz. Dobry interfejs użytkownika jest ważny, a jeśli nie możesz zrozumieć tego, co
widzisz, istnieje duże prawdopodobieństwo, że korzystanie z oprogramowania nie sprawi Ci
przyjemności.

* Komentarze: blog nie jest blogiem, chyba że czytelnicy mogą komentować Twoje posty. Nie musisz
korzystać z komentarzy, ale oprogramowanie do blogowania bez komentarzy usuwa istotny element
blogowania - umożliwiając czytelnikom kultywowanie dyskusji.
* Środki odstraszające spam: komentarze spamowe są częścią każdego bloga, ale to nie znaczy, że
musisz z nimi żyć. Podobnie jak spam e-mailowy, spam w komentarzach jest zwykle
zautomatyzowanym procesem, który publikuje na Twoim blogu bezużyteczne informacje i zawiera linki
do wszelkiego rodzaju innych witryn. Poszukaj oprogramowania do blogowania, które ma funkcje
ułatwiające moderowanie i blokowanie spamu lub jest przynajmniej zgodne z narzędziami
antyspamowymi, które możesz zainstalować później.
* Narzędzia medialne: Internet ewoluował od skupienia się na słowie pisanym do skupienia się na
mediach wizualnych. Chociaż nadal można przyciągnąć uwagę czytelników poprzez wysokiej jakości
pisanie, prawie wszystkie posty na blogu zawierają – a przynajmniej powinny – zawierać zdjęcie lub
dwa. Pamiętaj, aby wybrać oprogramowanie, które sprawia, że przesyłanie multimediów do postów
jest łatwym zadaniem. Wiele opcji oprogramowania pozwala nawet edytować obrazy w swoich
postach.
* Optymalizacja pod kątem wyszukiwarek: ponieważ miliony blogów wypełniają cyberprzestrzeń,
bardzo ważne jest, aby pisane posty można było łatwo zoptymalizować pod kątem indeksowania w
wyszukiwarkach. Chociaż z pewnością możesz dodawać wtyczki po drodze, najlepiej jest wybrać
oprogramowanie do blogowania, które pomaga wyszukiwarkom, takim jak Google i Bing, zobaczyć
Twojego bloga.
Gorąco polecam dwie inne funkcje, choć nie wszyscy blogerzy z nich korzystają:
* Kategorie: blogi często przeskakują z tematu na temat. Kategoryzacja postów daje czytelnikom szybki
i łatwy sposób sortowania treści, skupiając się na tym, co ich najbardziej interesuje. Do sortowania
postów na blogu The Finest Things in Life wykorzystuje kategorie, zwane tutaj tematami. Kategorie to
narzędzia organizacyjne wysokiego poziomu. Na przykład blog kulinarny może zawierać posty
podzielone na kategorie, takie jak Wegetariańskie, Deserowe, Danie główne i tak dalej.
* Tagi: tag to termin związany z postem na blogu. Na przykład, kiedy piszę post na blogu o wycieczce
do Disneyland Park w Kalifornii, oznaczam ten wpis „Disneyland”. Tagowanie okazało się jednym z
najlepszych sposobów szybkiego sortowania danych bloga. Tagi są jak słowa kluczowe, których możesz
użyć podczas wyszukiwania w witrynie wyszukiwarki, i zwykle są bardziej szczegółowe niż kategorie.
Post na blogu kulinarnym może zawierać kategorie opisane w poprzednim punkcie, a następnie
oznaczać poszczególne posty bardziej szczegółowymi terminami, takimi jak czekolada, orzech laskowy
i ciastko. Aby odróżnić kategorie od tagów, pomyśl o kategoriach jako opisujących grupę postów na
blogu, a tagi jako opisujące poszczególne posty.
Według Pew Research Center (www.pewinternet.org/fact-sheet/mobile), 77 proc. Amerykanów
posiada smartfony, co umożliwia im dostęp do Internetu za pomocą telefonu co najmniej tak samo
łatwo, jak z urządzeń stacjonarnych, takich jak laptop. Czy chcesz, aby ludzie czytali Twojego bloga?
Upewnij się, że projekt Twojego bloga jest responsywny na urządzeniach mobilnych, co oznacza, że
wygląd Twojego bloga i wrażenia z interakcji zmieniają się podczas przeglądania na telefonie, co
ułatwia użytkownikom smartfonów i innych urządzeń mobilnych czytanie i odpowiadanie na Twoje
pisanie.
Ulepszanie za pomocą dzwonków i gwizdków
Na swoim blogu możesz zaimplementować kilka fajnych zabawek:

* Kopia zapasowa: Ostatnią rzeczą, którą chcesz zrobić, to utworzyć blog, który kochasz, zapełnić go
tygodniami, miesiącami, latami treści, a następnie stracić cały ten bałagan z powodu awarii technicznej,
na którą nie masz wpływu. Narzędzia do tworzenia kopii zapasowych automatycznie tworzą kopię
zapasową witryny — w tym wszystko, od słów w postach po grafikę na paskach bocznych — zgodnie z
harmonogramem, który możesz wybrać. Te kopie zapasowe można wysyłać do systemu
przechowywania w chmurze, poczty e-mail, a nawet dysku twardego komputera. Tworzenie kopii
zapasowej bloga to świetny sposób na zapewnienie sobie spokoju za niewielką lub darmową opłatą!
* Czarna lista spamu: Większość pakietów blogowych posiada pewnego rodzaju ochronę czarnej listy
przed komentarzami spamu. Te czarne listy są często scentralizowanymi listami adresów e-mail,
adresów URL i adresów IP używanych przez spamerów, których oprogramowanie blogowe
uniemożliwia komentowanie we wszelkich postach na Twoim blogu. Dzięki aktualnej czarnej liście
możesz zatrzymać dużo spamu, zanim stanie się on komentarzem.
* Formularze kontaktowe: są szanse, że w pewnym momencie będziesz chciał umożliwić czytelnikom
kontakt z Tobą. Chociaż niektórzy blogerzy publikują adresy e-mail na swojej stronie kontaktowej
bloga, wielu woli zachować prywatność swojego adresu e-mail i zamiast tego korzystać z formularza
kontaktowego. Większość formularzy kontaktowych wymaga, aby użytkownicy udowodnili, że nie są
systemem spamującym, zanim pozwolą im wysłać wiadomość do Twojej skrzynki odbiorczej.
* CAPTCHA: CAPTCHA to obrazy, które wyświetlają litery i/lub cyfry, które osoba może odczytać, ale
maszyna nie. Gdy ktoś chce zostawić komentarz pod postem, musi poprawnie wpisać te kombinacje
liter/cyfr w polu tekstowym, co dowodzi dla oprogramowania blogowego, że komentujący rzeczywiście
jest człowiekiem, a nie komputerowym systemem spamowym. Ten proces blokuje spam w
komentarzach i pozwala przepuścić cenne opinie. Odmiany CAPTCHA obejmują proste problemy
matematyczne, które użytkownik musi rozwiązać, aby dodać komentarz.
W dzisiejszych czasach możesz powiązać ze sobą coraz więcej usług internetowych, od pinów na
Pintereście, przez aktualizacje na Twitterze, po . . . cóż, masz dużo możliwości. Niektóre programy do
blogowania pozwalają zautomatyzować tego rodzaju połączenia, więc jeśli Cię to interesuje, miej oko
na oprogramowanie z tymi funkcjami.
Zrozumienie hostowanego oprogramowania blogowego
Usługi hostowane zdejmują z blogera dużą odpowiedzialność. Firma produkująca blogi zarządza
danymi, oprogramowaniem i hostingiem; bloger zarządza treścią. Niektóre usługi, takie jak Blogger,
robią to wszystko za darmo, podczas gdy inne usługi, takie jak TypePad, pobierają miesięczną opłatę
za prowadzenie bloga. Jeszcze inne usługi, takie jak WordPress, oferują poziom bezpłatnej usługi z
opcją uaktualnienia, gdy blog wymaga nieco więcej mocy. Hostowane oprogramowanie blogowe
pozwala na wyznaczenie kogoś odpowiedzialnego za całą gamę zadań technicznych, które Cię nie
ekscytują. Doświadczeni weterani blogowania mogą polecić nowym blogerom rozpoczęcie korzystania
z usługi hostowanej, która jest bezpłatna. Powód jest prosty: jeśli uważasz, że pomysł na prowadzenie
bloga jest atrakcyjny, ale nigdy nie próbowałeś blogować ani nie bawiłeś się oprogramowaniem do
blogowania, w rzeczywistości może ci się to nie podobać. Bezpłatna usługa blogowania pozwala
przetestować blogowanie przed podjęciem ogromnego zaangażowania czasowego lub finansowego.
Słowo ostrzeżenia: bezpłatne platformy blogowe mają pułapki i ograniczenia, takie jak zakaz płatnych
reklam w Twojej witrynie. Koniecznie przeczytaj dokładnie dokumenty dotyczące warunków
świadczenia usług! Pamiętasz te dzwonki i gwizdki, o których wspomniałem wcześniej w tym rozdziale?
Jeśli zdecydujesz się rozpocząć blogowanie na jednym rodzaju usługi hostingowej, ale w przyszłości
chcesz przejść na inny rodzaj usługi, dostępne są narzędzia - często za darmo! - które pomogą Ci
przenieść wszystkie treści, komentarze, grafikę i inne elementy z jednej platformy blogowej na inną.

Czerpanie korzyści
Koszt początkowy równy zero jest bardzo atrakcyjny dla nowych blogerów. Jeśli chcesz mieć dostęp do
technologii blogowej i masz ograniczony budżet, darmowy wygląd jest prawie idealny. Nie wszystkie
hostowane oprogramowanie jest darmowe, ale większość z nich ma dość rozsądne koszty. Hostowany
blog, który pobiera miesięczną opłatę, jest nadal minimalną inwestycją, na równi z innymi niedrogimi
hobby. Ale darmowe lub niedrogie to nie jedyna zaleta hostowanych usług blogowych. Naprawdę
eliminują komplikacje związane z zakładaniem bloga. Dla technofobów rozwiązanie hostowane jest
idealne, ponieważ masz bardzo niewiele problemów technicznych, którymi trzeba się martwić. Zajmą
się usługami hostowanymi
* Domeny internetowe
* Konserwacja i aktualizacje oprogramowania
* Przechowywanie i tworzenie kopii zapasowych danych
* Projektowanie i zarządzanie szablonami
Hostowane rozwiązania są również generalnie szybsze w konfiguracji niż oprogramowanie, które
musisz zainstalować na własnym serwerze, więc możesz zacząć blogować wcześniej, gdy wybierzesz
jedno z tych rozwiązań. Ponadto, jak wspomniano wcześniej, jeśli w przyszłości zdecydujesz się na
migrację swojego bloga na samoobsługowy serwer, dostępne jest bezpłatne oprogramowanie, które
umożliwi ten proces. Aktualizacje na hostowanych blogach są na ogół bezpłatne, a oprogramowanie
jest dostępne dla użytkownika końcowego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Brzmi jak naprawdę
dobry interes, co?
Życie z ograniczeniami
Zanim się zarejestrujesz, upewnij się, że rozumiesz kompromisy związane z korzystaniem z hostowanej
usługi blogów . Ostatecznie nie kontrolujesz własnego bloga. Jeśli firma wypadnie z biznesu, wyłączy
serwery w celu konserwacji lub zdecyduje się zmienić swoją ofertę, prawie utkniesz z wynikami. Na
przykład bezpłatne rozwiązanie hostowane może nagle zdecydować, że powinno rozpocząć się
ładowanie; taki, który już pobiera opłaty, zawsze może podnieść swoje stawki. Pomimo ograniczeń
istnieje wiele hostowanych platform blogowych, które istnieją od tego, co w świecie blogowania
wydaje się trwać całe życie. Platformy te są własnością renomowanych firm, takich jak Google i oferują
stabilność, która wynika z wielu lat pracy nad problemami. Jeśli chcesz zagłębić się w blogowanie,
tworząc witrynę z hostowaną usługą blogowania, nie pozwól, aby ograniczenia tego typu platformy Cię
powstrzymały! Większość hostowanych rozwiązań pozwala użytkownikom wprowadzać pewne
modyfikacje i poprawki, ale niektóre pozwalają tylko zainstalować ograniczony wybór wtyczek i
dodatków. W niektórych przypadkach poziom personalizacji jest dość ograniczony. W hostowanym
oprogramowaniu blogowym ten wszechobecny skrót WYSIWYG (to, co widzisz, jest tym, co dostajesz)
jest obosiecznym mieczem: w rzeczywistości nie zawsze możesz zrobić więcej za mniej. Z drugiej
strony, jeśli zaczniesz mieć ochotę na przygodę, niektórzy gospodarze pozwalają użytkownikom bawić
się backendem swojego bloga bez niebezpieczeństwa uszkodzenia całej witryny. Inne, takie jak
WordPress, oferuj prawie nieskończone i często bezpłatne aktualizacje dzięki społeczności
programistów open-source, którą wspierali. Jeśli blogujesz w imieniu firmy lub firmy, możesz chcieć
przejść przez hostowany rozwiązanie z listy z kilku powodów:
* Prawdopodobnie musisz uczynić swój blog częścią istniejącej strony internetowej, zintegrowaną z
wyglądem i stylem marki firmy. Blogi hostowane nie pozwalają na takie dostosowywanie ani integrację.

* W przypadku bloga biznesowego potrzebujesz kontroli nad danymi. Umieszczenie bloga na własnym
serwerze usuwa wszelkie wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa lub własności danych.
Kiedy zastanawiasz się, czy użyć rozwiązania hostowanego, upewnij się, że rozumiesz warunki
korzystania z usług tego hosta. Niektóre hosty zastrzegają sobie prawo do anulowania lub usunięcia
Twojego bloga lub postów na blogu. Upewnij się, że przeczytałeś wszystko drobnym drukiem dla hosta,
którego chcesz użyć! Ty niechcesz napotkać ograniczenia prawne, które oznaczają, że nie możesz
faktycznie korzystać ze swojego bloga tak, jak chcesz, i zdecydowanie nie chcesz nagle znaleźć swojego
bloga, jeśli hostowana firma programistyczna uzna, że naruszasz jej zasady.
Wybór hostowanego oprogramowania
W kolejnych sekcjach możesz przyjrzeć się niektórym z najpopularniejszych hostowanych platform, aby
zobaczyć, które mogą najlepiej pasować do Ciebie i Twojego nowego bloga. Te pakiety
oprogramowania do blogowania istnieją już od dłuższego czasu i są uważane za jedne z najlepszych,
jakie społeczność blogerów ma do zaoferowania. Pamiętaj, aby uważnie przeczytać warunki
korzystania z usługi przy wyborze hostowanej platformy blogowej. W rzeczywistości możesz nie
posiadać praw do publikowanych treści!
Blogger
Blogger to kwintesencja hostowanej platformy blogowej. Rozpoczęty w 1999 roku w Pyra Labs Blogger
przetrwał burzliwe wody internetowe na przełomie wieków, stając się najbardziej znaną hostowaną
platformą blogową. Usługa Blogger stała się niezwykle popularna i ostatecznie kupiła ją Google. Od
tego czasu Blogger wprowadził wiele nowych funkcji i pozostał jedną z najlepszych platform
blogowych. Blogger ma wiele funkcji, które umożliwiają blogerom publikowanie wielu blogów:
* Wszystkie blogi są bezpłatne i hostowane dla Ciebie, bez kłopotów i bałaganu.
* Blogger oferuje szeroką gamę bezpłatnych szablonów ułatwiających rozpoczęcie pracy, które można
dostosować na wiele sposobów.
* Narzędzie do publikowania zawiera Google AdSense (program reklamowy blogów) i inne zgrabne
elementy, takie jak ankiety i listy, zintegrowane z nim, co pozwala na dodanie funkcjonalności do bloga.
* Ponieważ jest własnością Google, Blogger bezproblemowo łączy się z innymi kontami Google, w tym
z Gmailem i Google+.
* Aplikacja Bloggera na Androida umożliwia użytkownikom łatwe blogowanie na telefonie lub tablecie.
* Jeśli nie chcesz, aby Blogger hostował Twoje pliki, możesz zapisać wszystkie pliki do blogowania na
innym serwerze.
Ponieważ możesz z niego korzystać tak łatwo i szybko go skonfigurować (i ponieważ jest bezpłatny),
zachęcam wszystkich nowych blogerów do korzystania z Bloggera jako narzędzia do nauki, nawet jeśli
planujesz używać innego oprogramowania do blogowania na swoim prawdziwym blogu.
WordPress.com
W 2005 roku popularna platforma blogowa WordPress uruchomiła usługę hostowaną, oprócz
oprogramowania, które można zainstalować na własnym serwerze. WordPress.com oferuje
przejrzysty, łatwy w użyciu interfejs, a blogerzy uważają go za bardziej elastyczny niż cokolwiek innego
na rynku.
Krótko mówiąc, WordPress.com…

* Jest darmowy (chociaż poziomy premium są dostępne z dodatkową funkcjonalnością)
* Posiada wiele opcji szablonów projektów, co pozwala wybrać wygląd pasujący do treści
* Zawiera funkcje, takie jak tagi i kategorie, umożliwiające łatwą organizację Twoich postów
* Oferuje sprawdzanie pisowni, edycję tekstu sformatowanego i przesyłanie zdjęć
* Pozwala mierzyć ruch w witrynie i statystyki, aby pomóc w ocenie popularności
* Jest zoptymalizowany pod kątem SEO, co ułatwia znalezienie Twojego bloga przez wyszukiwarki takie
jak Google i Bing
* Zapewnia środowisko publikowania i edycji WYSIWYG (to, co widzisz, otrzymujesz), co oznacza, że
nie musisz znać HTML
* Zawiera narzędzia, które umożliwiają wstawianie zdjęć, filmów i plików audio do postów na blogu»»
Daje użytkownikom dostęp do setek tysięcy wtyczek i zapewnia sposoby na uaktualnienie bloga i
dodania dodatkowe funkcje i narzędzia
* Integruje doskonałe narzędzie do zwalczania spamu, Akismet
Na WordPress.org możesz pobrać oprogramowanie do instalacji WordPress na własnej stronie
internetowej.
TypePad
TypePad został wprowadzony na rynek w 2003 roku z wielkim rozmachem i był kiedyś jedną z
najpopularniejszych domen na świecie. Pozwala robić więcej niż tylko blogować; była to jedna z
pierwszych platform blogowych, która oferowała możliwość tworzenia statycznych stron z treścią.
Ceny TypePad zaczynają się od 8,95 USD miesięcznie i wahają się w górę, w zależności od dołączonych
usług. TypePad oferuje również 14-dniowy bezpłatny okres próbny dla nowych użytkowników.
Oferty TypePad
* WYSIWYG (to, co widzisz, to to, co dostajesz) środowisko publikowania i edycji, co oznacza, że nie
musisz znać HTML
* Wbudowane narzędzia do śledzenia analiz Twojego bloga, takich jak ruch w Twojej witrynie
* Narzędzia, które pozwalają szybko wstawiać zdjęcia do postów, automatycznie zmieniać ich rozmiar
i dodawać miniatury do postów na blogu
* Narzędzia, które pozwalają szybko umieszczać filmy i podcasty w postach na blogu
Squarespace
W przeciwieństwie do Bloggera i Wordpress.com Squarespace to płatna platforma blogowa, której
ceny zaczynają się od 12 USD miesięcznie. Również w przeciwieństwie do Bloggera i Wordpressa
Squarespace korzysta z całkowicie unikalnego interfejsu typu „przeciągnij i upuść”. Platforma ta
umożliwia między innymi łatwą personalizację bloga. Dla nowych użytkowników dostępna jest
bezpłatna oferta próbna, więc jeśli interesuje Cię unikalny format Squarespace, nie daj się od razu
zniechęcić strukturą cen.
Oferty Squarespace
* Duży wybór motywów wizualnych

* Możliwości publikowania mobilnego za pośrednictwem aplikacji
* Opcje e-commerce dla blogerów zainteresowanych umieszczeniem witryny sklepu internetowego
* Zarządzanie i organizacja obrazów metodą „przeciągnij i upuść”
* Integracja mediów społecznościowych Social
* Strony statyczne
Zrozumienie oprogramowania do blogów, które instalujesz na własnym serwerze
Jeśli chcesz dołączyć do świata blogów, ale technologia Cię przeraża, możesz ułatwić sobie życie,
korzystając z rozwiązań hostowanych. Jednak blogerzy, którzy wymagają większej elastyczności niż
oferowane rozwiązania hostowane lub po prostu martwią się problemami, takimi jak własność treści,
mogą wybrać niehostowane pakiety blogowe. Skonfigurowanie oprogramowania do własnych
upodobań i wymagań może naprawdę poprawić ogólną jakość Twojego bloga, czyniąc go bardziej
atrakcyjnym dla czytelników i ostatecznie bardziej skutecznym. Elastyczność może przenieść Twój blog
na wyższy poziom. Jeśli masz pieniądze i umiejętności, aby zainstalować własne oprogramowanie do
blogowania, dzięki temu uzyskasz lepsze narzędzia i kontrolę nad swoim blogiem, umożliwiając na
przykład dostosowywanie projektu, dodawanie widżetów stron trzecich do wyświetlania reklam lub
zabawę w dostosowywanie interfejs publikowania. Wybór niehostowanego bloga nie jest
rozwiązaniem typu plug-and-play. Niestety, wybór instalacji oprogramowania do blogowania zamiast
korzystania z usługi hostowanej oznacza, że potrzebujesz całej masy innych usług technicznych, aby
wszystko działało. Może się jednak okazać, że jest to warte dodatkowej pracy i kosztów!
Czerpanie korzyści
Jeśli korzystasz z niehostowanego oprogramowania do blogowania, masz pełną kontrolę. Po
zainstalowaniu oprogramowania możesz zrobić prawie wszystko:
* Spersonalizuj projekt: dla tych, którzy mają umiejętności projektowania stron internetowych,
samodzielne blogi są zazwyczaj bardzo elastyczne. Niektóre blogi mają niezwykle różnorodne i
pomysłowe projekty, wiele z nich jest tworzonych przez autora bloga, aby pasowały do stylu i tematu
bloga. Zainstalowanie oprogramowania na serwerze internetowym zapewnia dostęp do wszystkich
elementów oprogramowania bloga, od szablonów po grafikę, dzięki czemu możesz sprawić, by Twój
blog wyglądał dokładnie tak, jak chcesz.
* Dostosuj funkcjonalność: wiele dostępnego oprogramowania do blogowania jest typu open source
(co oznacza, że kod pakietu oprogramowania jest dostępny dla programistów, aby mogli nim
manipulować). Programiści mogą dodawać, usuwać, aktualizować i ulepszać funkcjonalność każdego
pakietu. Niektóre pakiety oferują wiele różnych opcji, a niezależni programiści mogą również oferować
dodatkowe funkcjonalności za darmo lub za niewielką opłatą.
* Wyglądaj mądrze: Świat blogów, jak każdy inny, ma podziały społeczne, a na szczycie listy blogów
znajdziesz maniaków. Jeśli chcesz bawić się z fajnymi nerdami, musisz zainstalować własne
oprogramowanie do blogowania. Blogerzy techniczni rozpoznają Twoje umiejętności i dadzą Ci
rekwizyty.
Życie z ograniczeniami
Pierwszą przeszkodą, którą napotykasz podczas instalowania własnego oprogramowania do
blogowania, jest &hellip; . instalowanie własnego oprogramowania do blogowania. W jakiś sposób
musisz przenieść pliki oprogramowania na swój serwer, uruchamiać skrypty, modyfikować kod i

ogólnie grzebać w brzydkich wnętrznościach oprogramowania. Ten proces może być albo prosty, albo
kompletny koszmar, w zależności od Twojej wiedzy technicznej i złożoności wybranego pakietu
oprogramowania do blogowania. Możesz rozwiązać ten problem, wybierając firmę hostingową, która
oferuje oprogramowanie do blogowania. Większość firm zajmujących się oprogramowaniem do
blogowania udostępnia listę hostów internetowych, którzy mają własne doświadczenie w obsłudze
swojego oprogramowania; po prostu przejrzyj witrynę firmy produkującej oprogramowanie, aby
znaleźć tę listę. Możesz również zlecić instalację oprogramowania przez firmę produkującą
oprogramowanie do blogowania. Za dość rozsądną opłatę możesz powierzyć tę pracę ekspertowi. To
rozwiązanie ma sens z jednego ważnego powodu. Oprogramowanie należy zainstalować tylko raz. Jeśli
nie wiesz jeszcze, jak to zrobić sam, nie musisz spędzać godzin waląc głową o ścianę, aby zdobyć
wiedzę, której prawdopodobnie nigdy więcej nie będziesz potrzebować. Oczywiście całe
oprogramowanie wymaga pewnego poziomu konserwacji, a większość hostów internetowych nie
obsługuje aktualizacji oprogramowania i poprawek. Przygotuj się na sprostanie tym wymaganiom, gdy
się pojawią, wykonując je samemu lub znajdując eksperta, który poradzi sobie z nimi za Ciebie.
Korzystanie z oprogramowania niehostowanego ma również inne wady:
* Personalizacja projektu i dostosowywanie kodu: sprawienie, by Twój blog wyglądał ładnie, brzmi
świetnie, ale aby to osiągnąć, potrzebujesz wielu powiązanych umiejętności – od projektowania
graficznego po kodowanie HTML. Jeśli sam nie masz tych umiejętności lub nie masz dostępu do kogoś,
kto je posiada, w rzeczywistości nie masz możliwości dostosowania swojego bloga, pomimo
oprogramowania. Dobrą wiadomością jest to, że zasoby online są prawie nieograniczone, jeśli chcesz
nauczyć się tych umiejętności!
* Rejestracja domeny i hosting: w przeciwieństwie do systemów hostowanych, nie można uniknąć
wydawania pieniędzy na hostowanie własnego oprogramowania do blogowania. Automatycznie
pojawia się kilka kosztów, takich jak rejestracja nazwy domeny i hosting.
* Wsparcie techniczne: Nawet jeśli zapłacisz za zainstalowanie oprogramowania blogowego lub
zarejestrujesz się u dostawcy hostingu internetowego, który robi to automatycznie, jeśli
oprogramowanie się zepsuje (i czy nie całe oprogramowanie w pewnym momencie się zepsuje?), wielu
hostów internetowych może nie lub nie naprawi.
* Tworzenie kopii zapasowych: Jeśli instalujesz własne oprogramowanie, jesteś odpowiedzialny za
upewnienie się, że oprogramowanie i dane zostaną zarchiwizowane lub za znalezienie hosta
internetowego, który zawiera kopie zapasowe w ramach pakietu hostingowego.
Wybór niehostowanego oprogramowania do blogowania
Jeśli jesteś gotowy, aby zrobić krok w głąb puli blogów, poniższe sekcje zawierają zalecenia dotyczące
szeregu szanowanych niehostowanych narzędzi do blogowania.
WordPress : www.wordpress.org
Od 2003 roku WordPress zapewnia solidną platformę dla nowych i doświadczonych blogerów, którzy
chcą mieć kontrolę nad instalacją oprogramowania blogowego na własnych komputerach. Wielu
blogerów twierdzi, że WordPress jest najłatwiejszą do skonfigurowania platformą blogową. Interfejs
działa dokładnie tak, jak działa hostowany system WordPress.com. To powiedziawszy, jeśli rozważasz
korzystanie z WordPressa, zarejestruj się na blogu testowym na WordPressie. com, aby uzyskać dobry
podgląd działania WordPressa. Oto niektóre z najważniejszych:
* WordPress jest bezpłatny!

* Oferuje wiele, wiele nadesłanych przez użytkowników i przygotowanych przez nich projektów,
gotowych do użycia.
* Zawiera tagi i kategorie, dzięki czemu możesz łatwo organizować swoje posty.
* Zawiera narzędzia do edycji (takie jak sprawdzanie pisowni), oferuje popularne style tekstu i
umożliwia łatwe dołączanie zdjęć, filmów i innych multimediów.
* Wyświetla statystyki dotyczące odwiedzających, aby pomóc Ci zrozumieć ruch na Twoim blogu.
* Walczy ze spamem za pomocą szeregu narzędzi antyspamowych.
Joomla : www.joomla.pl
Chociaż Joomla jest bardzo podobna do WordPress.org, użytkownicy często uważają, że nie jest to tak
proste. Ta potężna opcja oprogramowania do blogowania pozwala zrobić prawie wszystko, co chcesz
zrobić ze swoim blogiem, ale przygotuj się na mniej opcji, jak to zrobić. Narzędzia dostępne dla
użytkowników Joomla z pewnością nie są tak solidne, jak te, które zapewniała społeczność
WordPressa. Mając to na uwadze, Joomla obsługuje miliony stron internetowych. Podobnie jak
WordPress, Joomla jest darmowa! Weź również pod uwagę następujące cechy:
* Joomla oferuje blogerom możliwość zmiany wyglądu witryny za pomocą motywów.
* Blogerzy mogą zainstalować oprogramowanie na swoich hostowanych serwerach za pomocą jednego
kliknięcia.
* Obejmuje optymalizację pod kątem wyszukiwarek.
* Zapewnia dostęp do obsługi klienta.
Movable Type : www.movabletype.com
Movable Type to dziadek wszystkich instalowalnych platform blogowych. Wydany w 2001 roku szybko
stał się jednym z najpopularniejszych pakietów oprogramowania do blogowania, zarówno dla geeków,
jak i ekspertów. Movable Type było pierwszym oprogramowaniem do blogowania, które zezwalało na
wkład wielu autorów, a blogerzy bardzo cenią go za wiele sposobów wykorzystania go do tworzenia
łatwych do aktualizacji witryn i blogów. Jeśli poważnie myślisz o hostowaniu własnej instalacji,
Moveable Type jest silnym kandydatem. Oferty Movable Type :
* Środowisko edycji WYSIWYG (otrzymujesz to, co widzisz), które oszczędza czas i wysiłek
* Proste narzędzia do kategoryzowania postów, wstawiania zdjęć i multimediów oraz sprawdzania
pisowni
* Automatyczne generowanie kanałów RSS, aby zapewnić długowieczność Twojego bloga
* Przeszukiwalne treści, tagi i inne fajne narzędzia
* Szereg opcji licencjonowania do użytku osobistego, komercyjnego i edukacyjnego
Ceny są różne, ale podstawowa instalacja komercyjna to 499 USD, a jeśli jesteś indywidualnym
blogerem i nie zakładasz bloga dla organizacji lub firmy, możesz kwalifikować się do korzystania z
bezpłatnej licencji Bloggera.
pMachine : www.expressionengine.com

W 2001 roku firma pMachine wydała pakiet oprogramowania do blogowania o nazwie pMachine Pro.
pMachine Pro po cichu wylęgał zwolenników w oparciu o przejrzysty interfejs, solidną wydajność i
elastyczność zarówno w projekcie, jak i układzie. Na podstawie tego sukcesu pMachine zbudował
system zarządzania treścią i oprogramowanie do blogowania ExpressionEngine, wyjątkowo wydajną
platformę. Obecnie pMachine (znany obecnie jako EllisLab) obsługuje wszystkie rodzaje witryn za
pomocą ExpressionEngine, który oferuje zarówno w wersji komercyjnej, jak i osobistej. Podobnie jak
Movable Type, ExpressionEngine jest wysoko ceniony przez twórców stron internetowych, ponieważ
oferuje świetne narzędzia do blogowania, ale jest wystarczająco elastyczny, aby można go było używać
do tworzenia wszelkiego rodzaju witryn internetowych – nie tylko blogów. Użytkownicy
ExpressionEngine mają
* Możliwość prowadzenia wielu blogów, które mają wielu współtwórców
* Potężny silnik szablonów
* Dodatkowe moduły i wtyczki społecznościowe, w tym listy mailingowe, fora i galerie zdjęć
* Silne narzędzia do moderowania komentarzy i zapobiegania
* Różne poziomy dostępu użytkowników, pozwalające administratorom kontrolować, jakie blogi i
szablony użytkownicy mogą edytować
ExpressionEngine kosztował blogerów 299 USD za opłatę licencyjną, ale teraz jest całkowicie open
source, więc oznacza to, że jest bezpłatny!
Instalowanie oprogramowania do blogów
Po zakupie domeny i hostingu możesz przystąpić do najtrudniejszego zadania technicznego: instalacji
oprogramowania do blogowania. Aby rozpocząć, poszukaj instrukcji instalacji w witrynie internetowej
firmy produkującej oprogramowanie do blogowania. Każdy pakiet blogowy zawiera zestaw instrukcji
dotyczących samodzielnego wykonywania pracy oraz szczegółowe informacje na temat zatrudniania
pomocy technicznej firmy, która wykona tę pracę za Ciebie. Pamiętaj, że instalowanie oprogramowania
do blogowania jest zadaniem jednorazowym! Kiedy skończysz, nigdy nie musisz tego robić ponownie i
prawdopodobnie nie potrzebujesz umiejętności niezbędnych do zainstalowania oprogramowania, aby
móc korzystać z bloga. Niestety, kroki, które należy wykonać, aby zainstalować konkretną aplikację
blogową, różnią się znacznie w zależności od oprogramowania, więc nie mogę podać szczegółowych
wskazówek krok po kroku. Każdy pakiet oprogramowania do blogowania ma swoje własne szczególne
wymagania dotyczące instalacji, ale ogólny proces obejmuje następujące kroki:
1. Pobierz najnowszą wersję oprogramowania do blogowania.
2. Rozpakuj pakiet i prześlij go do nowego hosta internetowego za pomocą protokołu FTP (protokół
przesyłania plików).
3. Uruchom aplikację instalacyjną powiązaną z oprogramowaniem.
Aby instalacja była jak najbardziej bezproblemowa, należy zwrócić uwagę na następujące typowe
problemy:
* Lokalizacja pliku: przesyłając pakiet bloga, upewnij się, że przesyłasz go do właściwej lokalizacji.
Wszyscy dostawcy usług internetowych informują Cię, gdzie umieścić swoje pliki internetowe i
oprogramowanie, aby odwiedzający mogli znaleźć Twojego bloga. Jeśli umieścisz swoje pliki w
niewłaściwym miejscu, nikt nie będzie miał dostępu do Twojego bloga.

* Wymagania dotyczące bazy danych: Czasami musisz utworzyć bazę danych przed zainstalowaniem
oprogramowania do blogowania. Każdy host internetowy ma inną procedurę tworzenia bazy danych,
więc jeśli instrukcje instalacji wspominają o tym wymaganiu, zapoznaj się z dokumentacją hosta
internetowego lub materiałami pomocniczymi, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo skonfigurować.
Brzmi jak bełkot? Prawda jest taka, że prawie każdy może korzystać z oprogramowania do blogowania,
ale tylko dość zaawansowani technicznie użytkownicy komputerów mogą je zainstalować
samodzielnie. Jeśli jesteś projektantem stron internetowych lub programistą, możesz samodzielnie
zainstalować oprogramowanie. Jeśli nie jesteś techniczny, ale chcesz być, ten projekt daje Ci szansę
naprawdę ubrudzić sobie ręce. Jeśli jednak rzeczy techniczne sprawiają, że się boisz, możesz zbadać,
czy ktoś inny zainstalował oprogramowanie. Moją główną radą jest znalezienie profesjonalisty, którego
można znaleźć wśród następujących:
* Blogerzy: Wielu blogerów zarabia na życie dzięki umiejętnościom, które rozwinęli podczas
blogowania, a nie samym blogowaniem. Zapytaj społeczność blogerów, aby znaleźć kogoś, kto może
pomóc w instalacji i konfiguracji Twojej witryny.
* Projektanci stron internetowych: wiele osób, które zarabiają na życie, budując witryny internetowe,
może pomóc przyszłym blogerom w zainstalowaniu i uruchomieniu oprogramowania do blogowania.
Oczywiście musisz zapłacić tym ludziom za ich czas, więc rozejrzyj się za kilkoma cytatami, aby uzyskać
najlepszą ofertę.
* Firmy produkujące oprogramowanie do blogowania: Najlepsze firmy zajmujące się
oprogramowaniem do blogowania oferują niedrogie rozwiązania tego problemu: Instalują
oprogramowanie na Twojej własnej stronie internetowej. Skontaktuj się z firmą produkującą
oprogramowanie do blogowania, aby sprawdzić, czy oferuje tę usługę.
* Firmy hostingowe: niektórzy dostawcy usług hostingowych instalują oprogramowanie za Ciebie, jeśli
o to poprosisz (i zapłacisz), a niektórzy oferują nawet instalację jednym kliknięciem. Te instalacje
jednym kliknięciem mogą uratować blogerów przed bólami głowy, bólem i nocnymi sesjami płaczu.
Wystarczy kliknąć przycisk, aby zainstalować żądane oprogramowanie do blogowania na swoim
serwerze internetowym. Jeśli ta opcja brzmi zachęcająco, przed zarejestrowaniem się skontaktuj się z
usługodawcą hostingowym, aby sprawdzić, czy oferuje on instalację oprogramowania do blogowania
jednym kliknięciem.
Wiele firm zajmujących się oprogramowaniem do blogowania odkryło, że instalacja oprogramowania
do blogowania stanowi prawdziwą barierę dla nietechnicznego klienta. W rezultacie często możesz
przejść do witryny internetowej firmy zajmującej się oprogramowaniem do blogowania i znaleźć listę
firm hostingowych, które oferują instalację za pomocą jednego kliknięcia dla określonej platformy
blogowej.

