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Cara membuat blog atau situs web di android menggunakan smartphone jelas lebih mudah bagi kami untuk membuat dan mengelola blog. Blog adalah salah satu media untuk menuangkan ide, ide untuk mempromosikan bisnis online yang memiliki banyak keuntungan. Siapa pun dapat dengan mudah membuat situs
gratis dan muda untuk memiliki blog untuk berbagai tujuan. Ada banyak situs yang menyediakan akun blog secara gratis. Jika perlu, kita juga dapat membuat blog berbayar dengan banyak manfaat yang menguntungkan. T lebih lanjut, di era smartphone seperti sekarang membuat blogging lebih mudah. Cara membuat
blog di Android Menggunakan Aplikasi Di Era Sebelum Smartphone Android Hadir, blog sudah cukup populer. Orang-orang dapat membuat blog di banyak situs yang menyediakan akun blog untuk pribadi dan komunitas. Awalnya, cara membuat blog dilakukan melalui PC atau laptop. Cara membuat blog online gratis
sangat mudah. Anda hanya membuka situs seperti blogspot, Wordpress dan situs lain dan kemudian menyiapkan akun blog Anda di sana. Tentu saja, sebelum Anda membuat blog, Anda harus memiliki alamat email dan mengisi beberapa bidang yang disediakan untuk pendaftaran. Sekarang, seiring dengan
perkembangan teknologi yang pesat, membuat blog dapat dengan mudah dilakukan di HP Android. Cara membuat toko online atau blog di android dapat dilakukan dengan setidaknya dua cara, yaitu dengan membuat blog melalui situs web Anda, atau juga menggunakan aplikasi. Karena situs seperti Wordpress dan
blogger disediakan dengan aplikasi khusus. Aplikasi ini pasti akan membuatnya sangat mudah bagi Anda untuk membuat, mengisi, dan mengelola akun blog Anda kapan saja dan di mana saja melalui ponsel Android Anda. Langkah-langkah Cara membuat blog Anda sendiri di HP AndroidFirst sebelum Anda memulai
cara membuat blog di Android, pastikan Anda sudah memiliki akun email. Karena Anda memerlukan akun email aktif saat mendaftar. Pastikan juga spesifikasi ponsel Android Anda memadai dan ada ruang untuk aplikasi khusus blog tambahan. Penasaran bagaimana cara membuat blog di HP Android? Berikut adalah
beberapa langkah untuk membuat blog Anda sendiri melalui ponsel android Anda.1. Unduh aplikasi blog ada banyak aplikasi yang sudah digunakan oleh ribuan orang di seluruh dunia untuk membuat blogging dan mengelola blog lebih mudah. Di antara aplikasi ini adalah wordPress, Blogger, tumblr, BlogPost dan
banyak lagi. Untuk dapat menggunakan aplikasi ini, Anda harus mengunduhnya dan menginstalnya di ponsel Android Anda. Anda dapat mengunduh melalui Playstore. Setelah unduhan yang sukses, silakan coba jalankan aplikasi dan mulai cara membuat blog di android Anda. Cara membuat blog dengan aplikasi
android seperti WordPress, misalnya, dikenal sangat mudah dan praktis. WordPress sendiri adalah gratis yang sangat populer dan situs web penyedia blog. Jika Anda jeli berbagai situs yang tersebar di Internet, Anda pasti akan sering menemukan bahwa situs ini dikelola melalui Wordpress. Cara membuat blog berbayar
di Android juga tidak sulit, selain itu Anda mendapatkan manfaat yang berbeda.2 Buat blog Anda Setelah mengunduh aplikasi blog, Anda dapat segera memulai cara membuat blog di android Anda. Misalnya, jika Anda memilih wordPress atau Blogger, silakan klik dan jalankan aplikasi dan kemudian mulai membuat
akun blog Anda. Anda akan diminta untuk memilih blog topik atau jenis, apakah itu pendidikan tematik, komunitas, perawatan kesehatan, bisnis, dan sebagainya. Setelah itu, Anda biasanya juga akan ditanya apakah Anda membuat blog gratis atau membuat blog berbayar. Blog gratis benar-benar gratis dan masih
memiliki banyak keuntungan. Cara mendaftarkan blog gratis di Android sangat sederhana. Anda akan menggunakan wordpress.com atau blogspot.com domain untuk nama domain. Meskipun jika Anda menggunakan blog berbayar, Anda dapat memilih domain, seperti namaanda.co, namaanda.org dan sebagainya
sesuai dengan kebutuhan Anda. Untuk memulai, coba gunakan yang gratis. Meskipun gratis, Anda masih dapat menggunakan banyak desain dan templat blog yang menarik untuk blog Anda.3. Pilih nama yang menarik Cara membuat blog di Android di samping membuat blog Anda menarik, gunakan nama blog domain
yang cocok dengan tema blog Anda. Misalnya, blog resep kuliner, blog lingkungan, blog handycratf, blog tanaman dekoratif, e-blogging dan sebagainya. Tentu saja, dengan memberikan nama blog yang menarik dan bertema, orang-orang akan tertarik untuk mengunjungi blog Anda. Selain itu, dengan membuat nama
blog sesuai dengan tema yang Anda sukai, Anda akan lebih bersemangat untuk mengisinya.4 Pilih desain yang menarik dan mudah dibaca Hal lain yang harus Anda perhatikan dalam membuat blog di HP memilih desain yang menarik tetapi mudah digunakan. Desain blog Anda harus menarik, tetapi masih mudah dan
mudah dibaca bahkan melalui layar ponsel kecil. Selain desain, pilih ukuran, jenis dan warna font atau huruf yang mudah dibaca dan tanpa rasa sakit untuk mata. Kadang-kadang pembuat blog hanya memilih berdasarkan kenikmatan mereka tanpa memperhatikan bahwa kombinasi font dan warna latar belakang sangat
mempengaruhi orang-orang dalam membaca blog. Menyiapkan konten untuk blog baru Anda Setelah Anda selesai memilih nama blog, desain, dan templat, saatnya untuk mengkustomisasi konten untuk blog baru Anda. Pertama, penting untuk dicatat cara membuat blog di android untuk memastikan mudah mengelola
blog Anda. Artinya, pastikan ponsel Android AndaAnda memiliki aplikasi yang mendukung selain aplikasi untuk blog itu sendiri. Di antara aplikasi yang harus Anda miliki di ponsel Anda untuk mendukung kemudahan блогом Google Drive. Drive. Drive akan membantu Anda menyimpan file untuk mengelola blog Anda
secara online. Di Google Drive Anda dapat menyimpan banyak foto, postingan, video, dan sebagainya untuk blog Anda. Cara membuat blog di Android dan mengelolanya akan lebih mudah jika Anda mendukung aplikasi. Nah, bagaimana cara membuat blog di android itu mudah kan? Anda juga dapat memanfaatkan
aplikasi lain untuk mengoptimalkan manajemen blog Anda. Misalnya, gunakan Evernote. Evernote dapat membantu Anda membuat catatan dan menyimpan ide-ide baru untuk digunakan untuk mengisi blog Anda melalui ponsel Anda. Juga, jika Anda ingin menyisipkan foto yang menarik di blog Anda, pasti Anda harus
memiliki aplikasi editor foto untuk Android. Jadi Anda dapat mengatur dan mengedit foto yang Anda masukkan ke dalam blog Anda. Hal lain yang harus Anda perhatikan adalah cara membuat blog di Android adalah mengoptimalkan penggunaan aplikasi seperti Ganalistik. Aplikasi yang berguna untuk memantau lalu
lintas blog Anda. Inilah siapa dan berapa banyak pengunjung ke blog Anda setiap hari dan dari kota atau negara mana. Tentu saja, ini akan sangat membantu, sehingga Anda dapat menganalisis email mana yang disukai dan kunjungan pembaca. Dengan cara ini Anda dapat termotivasi dan lebih bersemangat dan
mengelola konten blog Anda dengan tulisan yang bermanfaat. Tian Cara Membuat dan Blog Melalui Smartphone Android - Berbicara tentang blogger dari waktu yang lama tanpa akhir, dengan masa-masa sulit blogging Pake HP sejauh ini kita dapat menulis artikel kapan saja di mana saja pake hp kita. Kali ini saya akan
pergi informasi tentang cara membuat blog pribadi melalui Hp Android. Tutorial berikut ini dapat berguna untuk teman-teman yang merasa sulit untuk membagi waktu antara masa pakai baterai dan blogging, atau teman-teman blogger pemula yang ingin memulai kegiatan blogging tetapi dibatasi oleh masalah seperti
laptop yang rusak dan sebagainya ... Yang perlu Anda sediakan adalah ponsel android yang mendukung jaringan 3G dan tentu saja kuota atau jaringan Wi-Fi (yang penting untuk koneksi internet). Oke... tanpa dasar - dan ketinggalan jaman lagi mari kita manfaatkan smartphone yang berada dalam jangkauan kita untuk
memulai kegiatan blogging kita. Langsung ke TKP. 1. Silakan buka hp Android buddy dan masuk ke Playstore dan unduh aplikasi BLOGGER.COM. 2. Instal aplikasi dan kemudian buka aplikasi. 3. Teman blogger tahap berikutnya akan melihat tampilan berikutnya 4. Dua akun yang saya tinjau di atas adalah akun aktif
atau email yang digunakan teman untuk aktivitas di Hp Buddy. misalnya, bermain game seperti COC dan lainnya yang memerlukan proses pendaftaran. Buat email baru dengan mengklik Tambahkan simpan akun di beberapa titik jika teman Anda ingin menjual akun permainan teman, akun blog teman tidak dijual alias
aman (ingat: 1 email blog). 5. Buddy akan menemukan acara berikut. Lihat. membuat akun baru dan mengisi data yang diminta. 6. Isi nama dan kata sandi data 7. Lengkapi data pemulihan informasi berikut, yang akan berguna jika suatu hari seorang teman lupa kata sandi. 8. Pada informasi pembayaran teman lewati
dengan mengklik lain kali 9. Ketuk panah kanan untuk menyelesaikan pembuatan akun gmail teman 10. Buka aplikasi blogger.com dan pilih akun yang didaftarkan teman Anda lebih awal dari 11. Klik Berlangganan Blogger dan masukkan email dan kata sandi yang Anda buat 12. Silakan buat teman profil google 13.
Tahap berikutnya adalah klik Blog Baru untuk membuat blog 14. Periksa alamat blog Anda dan masukkan judul. Pilih judul sesuai dengan konten atau artikel yang kemudian dibagikan teman, jika Anda dapat memiliki sesuatu yang generik atau cocok dengan nama blog untuk membuatnya lebih mudah diindeks,
misalnya, jika alamat blog tutorialblog.blogspot.com judulnya harus tutorial blog ... Jadi... Ini hanya pendapat. Pilih templat yang sesuai dengan selera Anda. dan klik Buat Blog 15. Dan inilah hasilnya.... Dari tutorial di atas, teman-teman mungkin bertanya. Mengapa menggunakan blogger.com? Anda tidak bisa hanya
pergi melalui browser? sebenarnya juga bisa melalui browser, tapi di sini kita fokus pada topik blog melalui android, sehingga dengan mengunduh aplikasi nanti sobat bisa memposting artikel melalui aplikasi. Begitu banyak buku teks dariku. mudah -- semoga ini menjadi awal kembalinya tatelu Kristen di dunia blog. Jika
Anda memiliki pertanyaan atau keluhan, silakan berkomentar. Untuk memposting artikel dari Hp Android akan dibahas di postingan berikutnya. Salam hormat cara buat blog gratis di hp android. cara buat blog sendiri di hp android
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