Veebikeskkond BLOGGER
Blogger on Google teenuste hulka kuuluv ajaveebi keskkond, mida on
võimalik kasutada läbi Google konto ehk sisse logida Gmaili kasutajanime ja
parooliga.
AJAVEEB ehk blog – ka veebipäevik, weblog sisaldab perioodiliselt lisatavaid
postitusi, mis on pööratud kronoloogilises järjekorras Ajaveeb võib olla avalik (nähtav
kõigile lugejatele) või kinnine ehk suletud (nähtav ainult teatud lugejatele). Samuti
võimaldavad ajaveebid lugejatel postitusi kommenteerida.
1) Selleks, et ajaveebi luua, mine aadressile www.blogger.com

2) Sisesta oma Google konto (gmaili kasutajanimi ja parool) andmed ning vajuta nuppu
Sign In

3) Nüüd kuvatakse sulle sinu profiili info ning vajuta nuppu Edasi Bloggerisse
NB! Paremal üleval nurgas on võimalus muuta keele sätteid!
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4) Oma blogi loomiseks vajuta nuppu Uus blogi

5) Nüüd avaneb aken, milles sisesta oma blogi pealkiri – seda saab hiljem muuta (nt
Minu ajaveeb või Minu eportfoolio vms).

Samuti sisesta aadress (ka seda saab hiljem muuta). Populaarsemad nimetused võivad
olla juba ära võetud ehk kahte sama nimega ajaveebi ei saa eksisteerda. Kui aadress on
võetud, annab ajaveeb sulle märku, et see pole saadaval ja pead mõtlema uue aadressi.

Kui aadress on saadaval, siis tekib vastav teade!
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NB! Blogi aadress ongi see aadress, mida kolleegidele, sõpradele, tuttavatele jagada. Nt
kui keegi küsib, kas sul on ajaveeb/blogi ja mis aadressilt selle võiks leida, siis ongi
ajaveebi aadressiks minutegemisi.blogspot.com*
•

minutegemisi on näide, sinul on selleks mingi muu nimetus! Küll aga on iga bloggeri
ajaveebi aadressi lõpus __________.blogspot.com

NB! Blogi aadressi saab hiljem muuta!
6) Nüüd on vaja veel valida ajaveebile esmane välimus. Ka seda saab hiljem muuta.
Vali ette antud mallidest sobiv ja vajuta nuppu Loo blogi

7) Blogi on loodud ning see tekib sama nimega, mis määrasid blogi pealkirjaks

Järgnevad korrad seda tegevust enam teha pole vaja. Kui sul on soov luua erinevaid
ajaveebe erinevate tegevuste tarvis, siis on see mõistlik. Blogger lubab luua väga suure
hulga erinevaid ajaveebe.
Edaspidi oma ajaveebi sisse logimiseks piisab, kui kirjutad veebilehitseja otsiribale
Blogger.com või lihtsalt ka blogger ning kui oled eelnevalt oma Gmaili kontoga juba ekirju lugemas käinud ja ei ole välja loginud, siis jõuad kohe oma isikliku ajaveebini.
Kui palutakse sisse logimist, siis ikka Gmaili kasutajanime ja parooliga!
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