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Criando um blog no blogspot do inicio ao ⤀褅m
[Parte 3]
Comentários Moderados.

Muito importante hoje na web é ter a colaboração dos visitantes de um site/blog e uma das formas mais

praticas de conseguir essa colaboração é nos comentários dos posts. Mas as vezes é preciso ⤀褅car atento

com o que é escrito pelos seus visitantes.

Se você tem um blog e fala sobre coisas polemicas é bem possivel que os comentários de alguns posts

virem uma verdadeira zona para isso existe a opção de comentários moderados, dessa forma cada vez que

o visitante comentar algo você terá que aceitar o comentário para que ele seja visivel para todos os outros

visitantes.

Deixando os comentários moderados, siga os passos:

Clique em Con䑒ࡐgurações, depois em Comentários. -> Agora você verá uma porção de opções para

bloqueio, ocultação, moderação e outras opções.

Opções disponiveis:

* Quem pode comentar? Você tem as opções

– “qualquer pessoa” – Até uma pessoa anonima com um nome falso consegue comentar é bem liberar

funciona tranquilamente em varios blogs.

– “usuarios registrados” – Usuários do blogspot, ou os que possuem e estão logados com OpenID

– “usuário com conta google”

– “somente membros do blog” – É possivel criar uma lista de membros que podem acessar/editar o blog,

esses poderam comentar tranquilamente enquando logados no blogspot.

Padrão de comentários para post

http://www.criablog.com.br/
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_ID


Tem comentários:  Por padrão todo novo post vira com comentários habilitados, porém no momento que

estiver postando poderá desativar comentário do post nas opções de postagem(⤀褅g. 1)(que já foi falado no

artigo anterior).

Não tem comentários: Por padrão todo novo post vira com comentários desativados, se desejar que algum

post possa ser comentado basta ativar os comentários nas opções de postagem(⤀褅g. 1) do post enquanto

estiver escrevendo ele ou editando.

Figura 1 parte 3

[⤀褅g. 1]

Moderação de comentários

Para evitar o mal uso dos comentários existe a moderação, temos 3 opções de moderação.

1-  “Sempre” – todo comentário enviado ⤀褅cará aguardando moderação, nenhum será exibido antes de sua

autorização.

2- “Somente postagens anteriores a #” – apenas posts “antigos” são moderados, você escolhe quantos dias

o post precisa ter para que seja moderado se você escolher 7 dias por exemplo todos os posts que enviou

em 1 semana vão aceitar automaticamente o comentário, os outros vão precisar de autorização para serem

publicados.

3- “Nunca” – É o padrão, todo comentário é publicado assim que o usuário envia.

Em baixo das opções tem um campo para colocar o e-mail que vai receber os alertas de que foram

comentados, caso você escolha uma das 2 primeiras opções de moderação.

Exibir uma con䑒ࡐrmação de palavras para os comentários?

Tecnica conhecida como Captcha, está sendo muito utilizada para evitar spam em formulários.

A forma de funcionamento é simples, se você ativar quando a pessoa for comentar ela terá que copiar as

letras que estão em uma imagem, desenhadas de forma desordenadas ou coloridas, a ideia do captcha é

evitar que robos enviem os comentários, pois esses programas não vao conseguir ler o que está escrito na

imagem para copiar no campo que é obrigatório.

É uma ótima ferramenta para ser ativada quando seu blog estiver recebendo muito spam.

(Algumas opções não foram comentadas nesse artigos por serem totalmente auto-explicativas no próprio

painel de con⤀褅guração.)

Para quem não leu as primeiras partes do Artigo: Parte 1 – Parte 2

Este post foi publicado em Blogspot e marcado com a tag Blogspot, comentarios, tutorial em 6 de agosto de

2009 [http://www.criablog.com.br/criando-um-blog-no-blogspot-do-inicio-ao-⤀褅m-parte-3/] por .
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