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નમસ્કાર મમત્રો, આજના ટેકનોોજી ના યુગમાાં દુમનયાને ોતાનુાં કરે  કાયય દેખાડળા માટે બ્ોગ કે
ળેફશાઈટ ફનાળતા આળડવુ ાં જોઈએ. આજે કેટીય ળેફશાઈટ એળી છે જે શરલતાથી બ્ોગ ફનાળળાની
શગળડ આે છે . કમ્પ્યુટરનો ઉયોગ આજે આણે ફધાજ કરીએ છીએ તો બ્ોગ ફનાળળો એ ણ ખુફજ
શરલ કામ છે . આળો આજે આણે એકદમ શરલ રીતે બ્ોગ કેમ ફનાળી કાય એ જાણીએ.
બ્ોગ ફનાળળા માટે ઈન્ટરનેટ જોડાણ ધરાળતા કમ્પ્યુટરની જરૂર ડે.

શૌ પ્રથમ કોઈણ બ્રાઉઝરમાાં google.com ળેફશાઈટ ખોો અને blogger શર્ય કરો

2 અષી કીક કરી બ્ોગર
ળેફશાઈટ ઓન કરો

1 અષી
Blogger
ખો
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આના ગુગ (gmail)
ના એકાઉન્ટથી ોગીન
કરો

એક આવુાં નવુાં ેજ ખુે
જેમા CONTINUE TO
BLOGGER ર કીક કરો
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ષળે બ્ોગ ફનાળળા તૈયાર થઈ જાઓ આ નળા
ેજમાાં અષી NEW BLOG ર કીક કરો

2 અષી આના બ્ોગનુ ાં શરનામુ ાં ખો જેના દ્વારા
ોકો બ્ોગ જોઈ કે. Blogspot.com ખળાની

1 અષી તમારા બ્ોગનુ ાં નામ

જરૂર નથી જે આ આ આળી જે અષી દે ખાય એ
આના બ્ોગનુ ાં શરનામુ ાં ફને

3 અષીથી
બ્ોગ માટે
Template
મશેક્ટ કરો
જે
ાછલથી
ફદી ણ
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4 create blog
ર કીક
કરો

ષળે આ ષોર્ી જો બ્ોગની કાંટ્રો ેનમાાં જેમાથી બ્ોગના ેજ ઉમેરળા ોસ્ટ કરળી ળગેરે ફધુજ
કામ કરી કો છો.

નળી ોસ્ટ ઉમેરળા

નળા ેજ ઉમેરળા

ે આઉટ ફદી
કાય

Template ફદી બ્ોગનો
શમગ્રદે ખાળ ફદી કાય છે

બ્ોગમાાં રોજે રોજ ઉમેરો કરળા આગલ ફતાવ્યા
મુજફ ગ ૂગમાાં જઈ બ્ોગરની ીંક ઓન કરી
ોગીન કરતા આળી સ્રીન દે ખાે જેમા અષી કીક
કરતા આ પરી બ્ોગની કાંટ્રો ેનમાાં ષોર્ી
જો.

અષી કીક
કરીને ણ
નળી ોસ્ટ
ઉમેરી કાય
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આગલ ફતાવ્યા મુજફ બ્ોગર ની કાંટ્રો ેનમાાં Pages ર કીક કરો

ષળે નીર્ે મુજફ દે ખાે.

નવુ ાં ેજ ઉમેરળા અષી કીક કરો

ઉમેરે તમામ ેજ અષી
દે ખાે

ેજનુ ાં નામ આો

જે ેજમાાં ઉમેરો કરળો ષોય
તેના ર કશયર ઈ જાઓ
edit ખે દે ખાે તેના ર
કીક કરી ઉમેરો કરી કાય
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એડીટ ર કીક કરતાજ બ્ોગની કાંટ્રો ેન મા ેજ એડીટર માાં ષોર્ી જો જેમાાં ળડય ની જેમ ેજમાાં ઉમેરો કરી કાય છે અને
છે લ્ે અડેટ ર કીક કરો. જો કોઈ html કોડીગ કે જાળા સ્ક્સ્ર્ટ મુકળી ષોય તો નીર્ે દાય વ્યા મુજફ કીક કરી ઉમેરી કાય. પરી html
ની ફાજુ માાં રષે Compose ર કીક કરતા નીર્ે મુજફ ેજ જોળા મલે છે

ળડય ની જેમ ેજમાાં પોટો ળીડીયો
ીંક ટે ક્શટ ળગેરે ઉમેરી પોરમેટ
Html codeing ઉમેરળા અષી કીક કરો અષી કીક

કરી કાય છે

કરતા ેજમાાં ઉમેરે તમામ નુ ાં html coding દે ખાે
જેને ડીીટ ના કરો

બ્ોગમાાં ઉમેરો કરતી ળખતે ગમે ત્યારે view
blog ર કીક કરી આનો બ્ોગ કેળો
દે ખાે તે જોઈ કાય છે .

કામ આ ેજનુ ાં કામ ુરુાં
થયા ફાદ અડેટ

અષી html ઉમેરી કાય અને સુધારા ળધારા કરી
કાય

શમગ્ર બ્ોગનુ ાં કામ ુરૂ થયા ફાદ
PUBLISH ર કીક કરો તોજ
આનો બ્ોગ ોકો જોઈ કે.
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Draft માાં કઈ શેળ કરે 
ષોય તો તેને શીેક્ટ
કરી publish કરો

બ્ોગ ર ોસ્ટ મુકળા માટે posts ર કીક કરો

અષી કીક કરી ોસ્ટ ઉમેરી કાય

ોસ્ટનુ ાં ટાઈટ આો

અગાઉ મખ્યા તે મુજફ ળડય ની જેમ અષી ણ ઉમેરો
કરી કાય અડેટ અને બ્ી કરી કાય
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અષી તમામ ેજની
જેમ ોસ્ટ ણ દે ખાે
જેને ેજની જેમ એડીટ
અને બ્ી કરો

View blog ર કીક કરતા આ ોસ્ટ બ્ોગના મેઈન ેજ ર જોઈ કાય છે
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બ્ોગની કાંટ્રો ેનમા ે આઉટ ર કીક કરતા નીર્ે મુજફ ેજ દે ખાે જેમા અનેક ગેજેટ ઉમેરી
કાય છે . નેળીગેન ફાર,ષેડર ળગેરેમા સુધારા કરી કાય છે .

ટે મ્પેટનુ ાં શેટીંગ કરી કાય

ષેડરમાાં ઈમેજ મુકી કાય

ગેજેટ ઉમેરી
કાય

જેમકે pages ગેજેટ ેતા આ રીતે ેજ ને મુકી
કાય મને ખેર્ીને ઉર નીર્ે મુકી કાય
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મમત્રો બ્ોગ કે ળેફશાઈટમાાં html કે જાળા સ્ક્સ્ર્ટના ઉયોગથી બ્ોગને આકવયક ફનાળી કાય છે . તમે
કોઈ ળેફશાઈટ ઓન કરતા પરતી ટે ક્શટ,માઉશની છ
ાં ૂ ડી,ગીત આોઆ ર્ાલુ થવુ,ાં સુદર
ાં ઘડીયાલ ળગેરે
ુ ય
જોયા ષે. આ ફધુજ html અને જાળા સ્ક્સ્ર્ટ નો ઉયોગ કરી બ્ોગ ર મુકી કાય છે . ફીજા બ્ોગનુાં શાંણ
ેજ ણ html થી આણા બ્ોગ ર મુકી કાય છે .
Html માાં 2 પ્રકારના ટેગ મુખ્ય છે .
1 રુઆતના ટેગ
2 અંત ટેગ
જેમકે ાલા આ બ્દને ફોલ્ડ કરળો છે તો <b>ાલા<b/>
અષી <b> રુઆતના ટે ગ <b/>અંત ટેગ છે .

<h1>This is heading 1</h1>
<h2>This is heading 2</h2>
<h3>This is heading 3</h3>
<h4>This is heading 4</h4>
<h5>This is heading 5</h5>
<h6>This is heading 6</h6>
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મમત્રો આ તો માત્ર ખાણ ના ટેગ જોયા ષળે ગ ૂગમાાં શર્ય કરતા આળા અનેક ટેગ મલી જાય છે . ષળે બ્ોગમાાં પરતી
ટેક્શટ જેને marquee text કષેળાય એ કેમ મુકાય એ જોઈએ.
ગ ૂગમાાં જઈ marquee text generator શર્ય કરો અનેક શાઈટ મલી જે જેના ર જઈ marquee text જનરે ટ કરી કાય .
આણે http://www.htmlmarquee.com/generators.html ર જઈ marquee text જનરે ટ કરી એનુ ાં html કોડીંગ કોી
કરીએ.
જનરે ટ કરતા
<h1><font color="#0000FF"><marquee bgcolor="green" scrollamount="10">Your text here</marquee></
font></h1>
આવુ ાં કોડીંગ મલે જેનો બ્ોગના ેજમાાં મુકીએ.
આગલ દાયવ્યા મુજફ બ્ોગરની કાંટ્રો ેનમાાં જાઓ pages ર કીક કરો અને જે ેજમાાં html મુકવુ ાં ષોય તેમા જઈ
અને ત્યાાં html ર કીક કરો

નીર્ે મુજફ html આ કોડીંગને ેસ્ટ કરી અડેટ કરીદો બ્ોગને ્ફી અને રીણામ જુઓ
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આના બ્ોગ ર નીર્ે મુજફ ટે ક્શટ પરતી દે ખાે

આળા તો અનેક કામ html અને જાળા સ્રી્ટ કરી આે છે . કેટાક ઓનાઈન html editor
ણ છે .

Html editor online http://htmleditor.in/index.html
કેટીક જાળા સ્રી્ટ http://www.dynamicdrive.com
ોગો ફનાળળા cooltext.com
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

મયાલા ની રાત ઘણી ાાંફી ષોય છે , તેમાાં ફાંકાતો ળન અશહ્ય ષોય છે ,
રાં ત ુ તેની શળાર ઘણી સુદર,રમણીય,
ાં
અને મન ને ાાંમત આનાર ષોય છે .
તેળી જ રીતે શપલતા મેલળળા માટે નો શમય ઘણો ાાંફો ષોય છે .
તેમાાં ણ ળન ની જેમ ઘણી અડર્ણ આળે છે રાં ત,ુ
તેમાાંથી મલતી શપલતા ઘણી ાાંતી અને ખુી આનાર ષોય છે .
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