Blogowanie jest proste!

Część 2. Moderacja, czyli zarządzanie blogiem
Jednym z najważniejszych elementów bloga są Komentarze, czyli odpowiedź
czytelników na treści, które przedstawiasz. Dzięki komentarzom możesz poznać ich
zdanie i dyskutować z nimi. Komentarze są otwarte dla wszystkich (o ile tego nie
zmienisz), co pociąga za sobą ryzyko spamu (niechcianych treści), a także pojawienia się
treści zakazanych. Dlatego komentarze na swoim blogu należy moderować.
Na czym polega moderacja?
Na przykład na ocenie, czy komentarz nie narusza dobrych zasad (nie zawiera
wulgaryzmów, nie wzywa do nienawiści, nie obraża) lub czy nie stanowi reklamy.
Zależnie od twoich ustawień, komentarze staną się widoczne pod wpisem od razu lub
dopiero, gdy je zaakceptujesz. Tworząc wpis, możesz też zdecydować, czy chcesz,
by w ogóle był komentowany. Wiele opcji dotyczących komentarzy i moderacji
znajdziesz w menu -> Ustawienia -> Dyskusja.
Komentarzami można zarządzać na wiele sposobów, np.: bezpośrednio ze strony wpisu
lub ze strony edycji wpisu. Przy większej liczbie komentarzy warto korzystać z działu
Komentarze w lewym menu panelu głównego. Pozwala on przeglądać komentarze
i wygodnie nimi zarządzać.

Opcje, którymi dysponujesz przy zarządzaniu komentarzami:

•

Akceptuj – zaakceptuj komentarz.

•

Cofnąć akceptację – komentarz zostanie przeniesiony do grupy oczekujących na
akceptację i nie będzie wyświetlany pod wpisem.

•

Odpowiedz – pozwala ci odpowiedzieć na komentarz czytelnika. Odpowiedź
pojawi się bezpośrednio pod komentarzem.

•

Szybka edycja – pozwala szybko poprawić treść komentarza.

•

Edytuj – edycja komentarza przy pomocy edytora.

•

Spam – oznaczenie komentarza jako spam. Komentarz zostanie przeniesiony do
katalogu ze spamem. Na jego podstawie zostaną utworzone reguły dla programu
wychwytującego spam na blogu.

Blogowanie jest proste!
•

Trash/kosz – usunięcie komentarza (przeniesienie do kosza).

WAŻNE!
Pamiętaj, że nie warto ograniczać ciekawej dyskusji, nawet gdy jest krytyczna wobec
twojej pracy. Jeśli uznasz, że komentarz wymaga edycji (np. jest ciekawy, ale zawiera
rażące błędy ortograficzne czy wulgaryzmy) zaznacz to przy komentarzu (np. komentarz
edytowany przez blogera z powodu błędów ortograficznych).

