Як спілкуватися на форумі
Що таке форум? У Інтернеті існує величезна кількість сайтів, які
дозволяють людям спілкуватися шляхом додавання власних текстових
повідомлень. Такі сайти називаються форумами.
Як правило, кожен форум має якусь більш чи менш вузьку тематику.
Досить часто форумом є не увесь сайт, а тільки спеціальний його розділ,
завдяки якому відвідувачі можуть щось обговорити. Користувач, відкривши
сторінку форуму, має можливість залишити на ній своє запитання, дати
відповіді на запитання, задані іншими користувачами, або просто прочитати
те, що думають з якогось приводу інші люди.
Спілкування на форумі, як правило, не відбувається миттєво. Питання,
відповіді і коментарі додаються туди найчастіше з певною затримкою і
проходять перевірку адміністраторами (модераторами) форумів. Робиться це
для того, щоб уникнути додавання на форум одних і тих самих питань,
хуліганських, образливих, нецензурних та інших небажаних коментарів і так
далі. Так, щоб отримати відповідь на якесь питання, після його додавання на
форум користувач повинен деякий час почекати (від декількох хвилин до
декількох днів, залежно від популярності і відвідуваності форуму іншими
користувачами). Але, не дивлячись на це, практичне значення форумів
величезне. На популярних форумах поступово накопичується великий багаж
практичних знань у певній сфері. Досить часто ставити питання на таких
форумах не доводиться, оскільки відповіді на більшість з них там вже є.
Треба просто зайти на форум і знайти необхідну інформацію.
Форуми зазвичай мають чітку структуру і складаються з розділів, які в
розмовній мові називаються "гілками". Наприклад, автомобільний форум
може містити розділи, присвячені обслуговуванню двигуна, ходової, кузова
та ін. В кожному такому розділі будуть розміщені дрібніші "гілки",
присвячені обговоренню вже конкретних питань.
Як знайти потрібний форум? Потрапити на форум відповідної
тематики можна, використовуючи пошукові системи. Наприклад, якщо Вас

цікавить спілкування на тему догляду за кішкою, досить в Гугл або будьякій іншій пошуковій системі здійснити пошук по словосполученню "форум
про котів". Ви отримаєте величезний список форумів на цю тему.
Як спілкуватися на форумі?
Щоб мати можливість додавати на форум свої запитання, відповіді і
коментарі, треба пройти реєстрацію і зайти на форум під отриманими при
цьому реєстраційними даними. Для простого перегляду форумів реєстрація
найчастіше не потрібна.
Реєстрація на форумі, як правило, здійснюється шляхом заповнення
спеціальної анкети, в якій вказується адреса електронної пошти користувача,
його ім'я, логін, пароль, а також деякі інші дані. Достовірність вказаних при
реєстрації даних зазвичай не перевіряється. Щоб відкрити форму реєстрації
необхідно на сторінці форуму натиснути на кнопку "Реєстрація" або
"Зареєструватися".
Обов'язковою умовою являється зазначення в анкеті реально-діючої
поштової скриньки, на цю адресу, як правило, присилається лист з даними,
необхідними для завершення процедури реєстрації.

Крім цього, під час

реєстрації користувач в спеціальних полях анкети вказує логін (унікальне
ім'я) і пароль. Ці дані обов'язково треба запам'ятати.
Для входу на форум після реєстрації необхідно відкрити сторінку
форуму, натиснути на кнопку з написом "Увійти" або "Вхід", у відповідні
поля ввести свої логін і пароль, натиснути кнопку підтвердження. Досить
часто замість логіна використовується адреса електронної пошти, вказана в
анкеті під час реєстрації на форумі.
Після входу на форум можна додавати свої питання і коментарі. Для
цього необхідно пройти в потрібну "гілку" форуму. Там відповідні
можливості будуть доступні при натисненні кнопок "коментувати", "додати",
"відповісти" та ін.
Приклад форми для додавання коментаря на форумі:

Коментування на сайтах
На багатьох сайтах користувачам надається можливість залишати
коментарі і таким чином спілкуватися з іншими відвідувачами, обговорюючи
якусь інформацію, розміщену на сайті. Найчастіше коментують блоги, сайти
новин та інші сайти, інформація на яких часто оновлюється.
Поля, в які треба вводити інформацію для додавання своїх коментарів
на сайт, розміщуються найчастіше внизу сторінки, під основною статтею.
Коментування мало чим відрізняється від спілкування на форумі і, як
правило, не викликає ніяких труднощів. Треба усього лиш заповнити
відповідні поля (ім'я, адреса електронної пошти, зміст коментаря та ін.) і
натиснути кнопку підтвердження.

Приклад форми для додавання коментаря на сайті:

Гостьові книги
На багатьох сайтах користувачам надається можливість спілкуватися
між собою або ставити якісь питання адміністрації сайту шляхом розміщення
повідомлень в гостьовій книзі.
Гостьова книга - це спеціальний розділ сайту, в якому реалізована
можливість додавання текстових повідомлень будь-якою людиною. Головні
відмінності гостьової книги від повноцінного форуму - значно менші розміри
і відсутність окремих гілок (розділів).
Використані матеріали: https://www.chaynikam.info/
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