Kategorie i Tagi czyli uporządkuj blog!
Aby nasz blog był przejrzysty i czytelny dla odwiedzających (oraz dla nas) warto go uporządkować. Możemy
to zrobić używając Kategorii i Tagów . Dzięki nim czytelnik będzie mógł w prosty sposób odnaleźć
interesujące go informację.

KATEGORIE
Ramka Kategorie (widoczna w prawej kolumnie okna edycji wpisu) pozwala na grupowanie i tworzenie
drzewa pojęć. Kategorie służą głównie do porządkowania informacji na blogu. Część kategorii jest
automatycznie przypisywana przez serwis, np. jeśli stworzyłeś/stworzyłaś blog w programie WF z Klasą –
wszystkie twoje wpisy będą umieszczane w kategorii "WF z Klasą ". Inne kategorie możesz stworzyć
samodzielnie.
Kategorie, w przeciwieństwie do tagów, mogą zostać uporządkowane w hierarchię. Możesz, na przykład,
utworzyć kategorię „Sport”, a jako jej podkategorie oznaczyć kategorie „Piłka Koszykowa” i „Badminton”.
Jest to opcjonalne.
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Jak dodać własną kategorię?
Klikamy przycisk +Dodaj nową kategorię i widzimy:
Nazwę kategorii wpisujemy tutaj.
Jeśli chcemy, by kategoria była nadrzędna nic więcej nie musimy
robić - wystarczy kliknąć przycisk Dodaj nową kategorię.

Jeśli zaś chcemy, by stworzona kategoria była podrzędną kategorią wtedy musimy wybrać jej kategorię
„rodzica”, czyli kategorię nadrzędną. Wybieramy ją z listy już utworzonych kategorii, tutaj.

Jeśli chcemy edytować (poprawić, usunąć, itd.) już stworzone kategorie możemy to
zrobić wchodząc w zakładkę Kategorie w menu Wpisy:
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TAGI
Poniżej ramki Kategorie znajduje się ramka Tagi. W tym miejscu możemy oznaczyć wpis odpowiednimi
słowami kluczowymi, które nazywamy tagami. Tagi grupują wpisy o podobnej tematyce. Zwykle są jedno-,
dwuwyrazowymi hasłami opisującymi treść wpisu. Dobrze wprowadzać je bez polskich znaków (np. tag
książki lepiej zapisać jako: ksiazki).

Jak dodać tag do wpisu?
Wystarczy w polu wpisać słowo kluczowe (tag). Jeśli uznamy, że
wpis warto oznaczyć więcej niż jednym tagiem, wtedy wpisujemy je
obok siebie po przecinku.
Jeśli nasz wpis należy do któregoś z tagów, których użyliśmy
wcześniej, podczas wpisywania jego nazwy pojawi się podpowiedź. Możemy też skorzystać z opcji Wybierz
spośród najpopularniejszych tagów. Przycisk Dodaj doda tag do naszego wpisu.

Jeśli chcemy edytować (poprawić, usunąć, itd.) już stworzone tagi możemy to zrobić, podobnie jak w
przypadku Kategorii, wchodząc w zakładkę Tagi w menu Wpisy.

*Materiał stworzony na podstawie poradnika programu Szkoła z Klasą 2.0, „DLA TYCH CO LUBIĄ PORZĄDEK – Kategorie i Tagi na blogu”,
http://blogiceo.nq.pl/szkola2zero/, CC BY-NC-SA 3.0
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