
FLICKR FOTO UNTUK BLOG ANDA

Bagi anda penggila halaman blog, Flickr sudah bukan barang aneh lagi. Halaman blog yang dihiasi
oleh foto-foto ciamik bagaikan padang rumput hijau yang diselingi oleh taman bunga. Sangat indah
dan menarik untuk dilihat. 

Flickr merupakan aplikasi penampil foto-foto pilihan untuk blog dan situs. Server Flickr yang
“menyatu” dengan Yahoo! banyak memberi kemudahan layanan terutama untuk customer Yahoo!.
Anda ingin menghiasi halaman blog anda dengan foto-foto indah ? Ikuti petunjuknya.

1. Begini, langkah pertama yang harus dikerjakan adalah login ke halaman blog anda. Pastikan
username dan password yang anda masukan tepat.

2. Setelah masuk, segera klik DASHBOARD dan pilih tombol menu PRESENTATION. Menu ini akan
menampilkan THEMES | CURRENT THEME OPTION | SLIDEBAR WIDGETS dan EDIT CSS. Untuk
masuk ke Slidebar Arrangement, anda harus memilih menu SLIDEBAR WIDGETS.

Sabar, nikmati saja dulu layar Slidebar
Arrangement  ini. Anda dapat melihat kotak
slidebar di bagian kiri dan kotak widgets di
bagian bawah. Anda dapat melakukan pilihan
layanan di kotak widgets dan mendorong
masuk ke kotak slidebar. Jika anda ingin
membatalkan pilihan anda, tinggal tarik
kembali layanan itu ke kotak widgets.
Mudahkan. Jangan lupa klik tombol SAVE CHANGES untuk menyimpan perubahan ini. 

3. Oke, sekarang tarik layanan Flickr ke dalam kotak slidebar. Lakukan SAVE CHANGES dan klik
VIEW SITE untuk melihat perubahan pada halaman blog anda. Selesai.
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4. Sekarang anda masuk ke situs Flickr [http://www.flickr.com], lakukan sign up apabila anda belum
mempunya account di Flicker Yahoo! atau apabila anda pengguna Yahoo, lakukan sign in adalah
pilihan tepat untuk anda.

5. Gunakan tombol BROWSE untuk memilih gambar dan lakukan Upload. Yakinkan anda kalau
gambar-gambar ini boleh untuk konsumsi publik.

6. Setelah semua gambar sudah ter-Upload, maka tahap berikutnya anda klik menu YOU. Kemudian
gulung halaman ke bawah, perhatikan tombol FEED dibagian kiri bawah. Anda bisa letakkan
cursor diatasnya atau klik kanan | PROPERTIES untuk mendapatkan address dari feed itu. 
Highlight pada address tersebut dan lakukan Ctrl-C untuk meng-copy-nya.



7. Nah, untuk tahap terakhir, kembali buka
halaman  Slidebar Arrangement pada
halaman blog anda.  Klik kotak menu
(warna merah) pada kotak Flickr.

8. Pada kotak Flickr RSS URL, lakukan 
Ctrl-V atau Paste halaman RSS yang sudah
anda copy tadi. Jangan lupa lakukan SAVE
CHANGES dan kembali VIEW SITE anda.

9. Anda bisa melakukan perubahan sesuka anda di halaman Flickr anda. 

Selamat berkreasi. rfirmans2006 [http://rfirmans.wordpress.com]


