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 معزفي وبالگ و كاركزدهاي آن

:ارائه کىىده  

 فیصل کزیمی استاد ژورهالیزم داوشگاه هزات 
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 وبالگ چیست؟
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 چزا وبالگ؟
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 وبالگ                   
 .وبالگ اس دو واژه اهگلیس ی تػکیل غده اضت

 Log ((weblogو   Webواژه های 

 یک واژه عمىمی اضت معجی اؾلی اع تار عىکبىت   Webواژه 

 اضت و هز آهچه غما در ایىترهت می بیيید و می خىاهید مزبىط 

 .به غبکه ای اضت که آن را تار عىکبىت هامیدهد 

 

 وب عبارت اضت اس تمام داغته های به هم پیىضته روی ایىترهت 

 .که ماهىد تار عىکبىت به یکدیگز پیىهد دارهد
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Web 
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 وبالگ 

 به  logبه معىاي غبكه حهاوي و  webتزكيبي اضت اس دو كلمه 

 معىاي گشارع روساهه يا روسهىغت، به يادداغت هايي گفته 

 مي غىد كه تىضط يك يا چىد هفز بؿىرت روساهه، هفتگي يا گاه 

 .به گاه هىغته غده و در عزؾه ايىترهت قزار مي گيرد

   

 :  چىد معادل فارس ي هيز بزاي آن در هظز گزفته غده اضت ماهىد

 . تارهگار يا تارهگاغت كه كمتر مىرد اضتفاده قزار مي گيرهد
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 تعزيف وبالگ

 يك ؾفحه وب شخص ي كه بز روي

ايىترهت مىتػز مي غىد و قابليت    

 دضترس ي همگان به آن وحىد دارد

 

9 www.faisalkarimi.com 



 تعزيف وبالگ اس بالگز گىگل
. يک حايگاه سخنراوي روساهه. وبالگ يک دفتر يادداغت شخص ي اضت  

. محل اهتػار اخبار فىري. يک تزيبىن ضياس ي. يک فضاي همکاري   

يادداغت هايي بزاي مزدم . هظزات شخص ي غما. مجمىعه اي اس پيىهدها  

.ضزاضز دهيا  
 

 وبالگ ها تغييراتي را در وب ايجاد کزدهد، روي ضياضت ها تأثير 

 گذاغته و باعث تغيير و تحىل روسهامه هگاري غده و بزاي ميليىنها هفز 

.امکان ارائه هظز و ارتباط با ديگزان را فزاهم کزده اهد  
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 ويژگي هاي وبالگ ها

بز روي ايىترهت مىتشز شدن -1  

بىدنو غیر تبلیغاتی رايگان  -2  

(تعاملی بىدن )بياهگز ديدگاه ها يا هظزات يك شخص بىدن  -3  
طبق يك هظم سماوي به روس شدن -4  

امكان اهتشار هظزات خىاهىدگان را داشتن -5  

ليىك دادن و ليىك شدن -6  

شخص ي و غیر رسمي بىدن -7  
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 تاريخچه وبالگ

 
 . مطزح شد 1997اصطالح وبالگ بزاي هخستین بار در سال  

 

 به ميدان  1990اما پيدايش وبالگ هاي واقعي اس اواسط دهه 

  Online)آمدهد و به آنها در آن هىگام ژورهال هاي آهالين 

Journals )ساخت آن به ديى وينر، بزهامه ريش و . مي گفتىد 

 وسبت ( ماهيال) مبتكز يكي اس رايج تزين هزم افشارهاي ايىترهت

 .  .داده مي شىد
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 تاريخچه وبالگ

 

 (:Weblog)اولین كاربزد اصطالح وبالگ 

 (Jorn Barger)تىسط بارگز  1997در سال 
 
 

 (:Blog) اولین كاربزد اصطالح بالگ
 تىسط پیتر ِمزهىلش  1999در سال 

(Peter Merholz  ) 
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 تاريخچه وبالگ

 
  Tim Berners Lee" بزهزسلی . تيم " اولين وبالگ تىضط 

 که در آن وی به ضايت های  غدايجاد ( مخترع وب ) 
 حديدی که در آن سمان بز روی ايىترهت فعال می غدهد ، 

 ( . http://info.cern.ch)   اغاره می همىد 
   

   NCSAدر"  Marc Andreessen's"دومين وبالگ تىضط 
 را "بزهزسلی "که وی هيز در آن عملياتی مػابه وبالگ  غد ايجاد

 (   1996تا اواضط ) اهجام می داد
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 رغد وبالگ ها             

غزوع غد و بعد اس ضال 1999غكىفايي وبالگ ها اس پايان ضال    

. بىد كه رضاهه هاي ضىتي چاپي اس وحىد آنهامطلع غدهد 2001    

 

 به ايً تزتيب بىد كه هخطتين پژوهؼ ها درباره وبالگ ها در 

. علم روسهامه هگاري ؾىرت گزفت  

15 www.faisalkarimi.com 



16 

قدرت تاثیر گذار= وبالگ   

قدرت تاثیر گذار= وبالگ  قدرت تاثير گذار= وبالگ    
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قدرت تاثیر گذار= وبالگ   

 
 يكي اس داليل معزوفيت وبالگ ها، شخص ي به هام                

 بىد كه تىاوطت بزاي اولين بار ماحزاي روابط " مث دراچ"

 و مىهيكا لىييطكي ( رئيظ حمهىر پیػين آمزيكا)كلييتىن 

 . را در وبالگ خىد اهتػار دهد

 او با پىغؼ لحظه به لحظه ماحزاي ايً رضىايي در وبالگ ود 

 .  به هام حىجالي به پا كزد
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 داضتان بمب گىگلی خلیج عزبی
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Google Bombing 

  ضابقه ايزان در ايىترهتي کاربزان خؿىؽ به ايزاوي ها،

   Internet Bombing تکىيک کارگيري  به در درخػاوي

   هام تحزيف قضيه در تکىيک ايً کارگيري  به اوج دارهد،

   «حئىگزافيک وػىال» کاهادايي وػزيه تىضط فارص خليج

  Google تکىيک اس اضتفاده با ايزاوي بالگزهاي که بىد

Bombing کزدهد، عذرخىاهي به وادار را مذکىر  وػزيه 
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 بمباران ايىترهتي

 حديدتزيً رخداد مزبىط به بمباران ايىترهتي، مزبىط به 

 در مىرد حذف ايزان اس حام حهاوي  CNNهظزضىجي ضايت 

 فىتبال به دليل بزهامه هاي هطته اي اضت که ايً بار هيز 

   CNNبالگزها هقؼ اضاس ي در خىثي ضاسي حزکت تبليغاتي 

 .  داغتىد
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 سوال؟
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